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OPSTELLING IN DE OK

RUG - CAMERA AAN HET VOETENEINDE VAN 
HET BED

Cervicaal (cervicale dorsale instrumenten):

• Patiënt in buikligging.
• Alleen cervicaal: rugreferentie X-klem maat S met 

Y-referentieframe bevestigd aan de betreffende wervel.

Lumbaal/thoracaal:

• Patiënt in buikligging.
• Rugreferentie met Y-referentieframe bevestigd aan de 

betreffende wervel.
• Referentieframe in caudale richting.

RUG - CAMERA AAN HET HOOFDEINDE VAN HET BED

Cervicaal (C1/C2 volgens Magerl): 

• Patiënt in buikligging.
• Rugreferentie X-klem maat S met Y-referentieframe 

bevestigd aan C2.

Lumbaal/thoracaal:

• Patiënt in buikligging.
• Rugreferentie met Y-referentieframe bevestigd aan de 

betreffende wervel.
• Referentieframe in craniale richting.

RUG: DE KLEM BEVESTIGEN

• Bevestig reflecterende markeerbollen op alle instrumenten.
• Bevestig de rugklem stevig op het bot.
• Bevestig het referentieframe aan de rugklem terwijl u deze 

met één hand ondersteunt.
• Richt het frame op de camera.
• Draai alle scharnieren vast met de meegeleverde sleutel, 

zodat het frame stevig vast zit en niet kan bewegen.

TRAUMA

• Positioneer de patiënt.
• Dek de patiënt af.
• Kies in het gezichtsveld van de camera een geschikt, 

toegankelijk bevestigingspunt voor het referentieframe.
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TRAUMA: BOTFIXATOR BEVESTIGEN

• Bevestig reflecterende markeerbollen op alle 
instrumenten.

• Bevestig de botfixator "1 pen" of "2 pennen", X-Press 
stevig aan het bot.

• Bevestig het referentieframe aan de botfixator "1 pen" of 
"2 pennen", X-Press.

• Richt het frame op de camera.
• Vergrendel alle gewrichten met de meegeleverde sleutel, 

zodat het frame stevig is gefixeerd en niet kan bewegen.

OPSTELLING VOOR SCANNEN

Zorg ervoor dat:

• Het referentieframe en de scanner zichtbaar zijn voor de 
camera.

• De scanner of C-arm zijn aangesloten.

Houd u aan de instructies van het scanprotocol, bijv.:

• De dikte van de coupes (1-2 mm, afhankelijk van het 
gebied).

• Scan uitsluitend het doelgebied.
• Sluit de tafel uit bij reconstructies.

DE SOFTWARE STARTEN

• Schakel het systeem in.
• Druk op het pictogram Spine & Trauma 3D in Content 

Manager of in Patient Browser.

PREOPERATIEVE GEGEVENS LADEN (OPTIONEEL)

• Selecteer een bestaande patiënt of maak een 
patiëntprofiel aan.

• Selecteer de betreffende preoperatieve gegevens.
• Druk op Navigate.
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HANDMATIGE REGISTRATIE

BOTDREMPEL INSTELLEN

• Stel de botdrempel in.
• Druk op Next.

OPMERKING. Voltooi deze stap voor zowel matching 
van gekoppelde punten en voor regio-matching.

REGIO-MATCHING - STAP 1

Definieer het wervelniveau:

• Druk elke corresponderende weergave in voor het 
definiëren van:
- Midden/processus spinosus (geel)
- Linkerlamina (rood)
- Rechterlamina (groen)

• Controleer in Overview of de correcte wervel is 
geselecteerd.

• Druk op Next.

REGIO-MATCHING - STAP 2

• Leg één punt vast op:
- Midden/processus spinosus (geel)
- Linkerlamina (rood)
- Rechterlamina (groen)

• Leg 17 extra punten vast die verspreid over de wervels 
liggen.

REGIO-MATCHING - VERIFICATIE

• Houd de pointertip op minstens drie oriëntatiepunten op 
het bot en controleer of de positie van de pointertip zoals 
deze op het scherm wordt weergegeven, overeenkomt 
met de werkelijke positie op het bot.

• Als de registratie nauwkeurig is, drukt u op Next.
• Als de registratie niet nauwkeurig is, drukt u op Improve 

Registration.
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REGIO-MATCHING - OPTIES VOOR MISLUKTE 
REGISTRATIE

• Bepaal het niveau opnieuw en leg opnieuw eerst drie 
punten vast op de wervels.

• Leg 10 extra punten vast.
• Corrigeer de hele puntenwolk handmatig.

OPMERKING. De opties worden automatisch geopend 
als de registratie mislukt, of door op Improve 
Registration te drukken.

MATCHEN VAN GEKOPPELDE PUNTEN - STAP 1

• Plan minstens vier punten door op oriëntatiepunten op het 
botmodel te drukken.

• Druk op New om extra punten toe te voegen.

OPMERKING. Als vooraf geplande punten zijn geladen, 
moet u eerst het wervelniveau bepalen.

MATCHEN VAN GEKOPPELDE PUNTEN - STAP 2

• Verkrijg alle gemarkeerde punten op het bot van de 
patiënt.

OPMERKING. Het actieve oriëntatiepunt wordt geel 
gemarkeerd.

MATCHEN VAN GEKOPPELDE PUNTEN - 
VERIFICATIE

• Houd de pointertip op minstens drie oriëntatiepunten op 
het bot en controleer of de positie van de pointertip zoals 
deze op het scherm wordt weergegeven, overeenkomt 
met de werkelijke positie op het bot.

• Als de registratie nauwkeurig is, drukt u op Next.
• Als de registratie niet nauwkeurig is, drukt u op Back om 

opnieuw te plannen, of om, indien nodig, opnieuw punten 
vast te leggen.
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FLUORO-MATCHING

STAP 1

• Stel de botdrempel in.
• Druk op Next.

STAP 2

• Druk op het botmodel om het wervelniveau te bepalen.
• Wijzig, indien nodig, de blauwe overlay op de wervels.
• Druk op Next om de wervels te segmenteren.

STAP 3

De gesegmenteerde wervel wordt getoond op het 
scherm Level Definition.

• Als de segmentatie gelukt is, drukt u op Next.
• Als de segmentatie niet gelukt is, drukt u op Redo 

Segmentation om stap 2 te herhalen.

OPMERKING. Als u meer dan één wervel wilt navigeren, 
druk dan op de volgende wervel en herhaal stap 2-3.

STAP 4

Verkrijg 2D-fluorobeelden:

• Zorg dat er geen metalen voorwerpen in de weg zitten en dat 
de referenties zichtbaar zijn (alle zichtbaarheidsindicatoren 
zijn groen).

• Maak een beeld van de botstructuur.
• Er klinkt een bevestigingssignaal wanneer het beeld naar 

het navigatiesysteem wordt gestuurd.
• Druk op het handpictogram om het beeld aan de 

betreffende weergave toe te wijzen.
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STAP 5

• Houd de pointertip op minstens drie oriëntatiepunten op 
het bot en controleer of de positie van de pointertip zoals 
deze op het scherm wordt weergegeven, overeenkomt 
met de werkelijke positie op het bot.

• Als de registratie nauwkeurig is, drukt u op Accept.

OPMERKING. Herhaal stap 4-5 voor het tweede beeld.

STAP 6

• Positioneer het menselijke figuurtje om de richting van het 
hoofd aan te duiden en druk dan op Next.

STAP 7

• Positioneer de gesegmenteerde wervel op het fluorobeeld.
• Gebruik de toetsen om fijne aanpasssingen te maken en 

druk dan op Next.
• De software matcht de gesegmenteerde wervel met de 

fluorobeelden.

OPMERKING. Gebruik de toetsen DRR en 3D Model om 
te wisselen tussen digitaal gereconstrueerde 
röntgenopname en standaardcoupeweergaven.

STAP 8

• Als de match nauwkeurig is, drukt u op Next om de 
nauwkeurigheid van de registratie te controleren door de 
pointertip op minstens drie oriëntatiepunten op het bot te 
houden en te controleren of de positie van de pointertip 
zoals deze op het scherm wordt weergegeven, 
overeenkomt met de werkelijke positie op het bot.

• Als de registratie nauwkeurig is, drukt u op Next.
• Als de registratie niet nauwkeurig is, drukt u op Back om 

veranderingen aan te brengen.
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ICT/REGISTRATIE

STAP 1

• Druk op New Scan in het dialoogvenster New 
Registration/Scan.

• Fixeer de patiënt en voer een botstest uit.
• Voer een toposcan uit.

STAP 2 

• Zet de OK-tafel in de registratiepositie door de 
lasermarkeringen uit te lijnen met het volume van belang.

• Controleer of het referentieframe en de zelfklevende platte 
markeringen op de scanner zichtbaar zijn.

• Stop de ademhaling tijdelijk voor een betere beeldkwaliteit.
• Druk op Next.

OPMERKING. Voer de gantrypositie in, als hierom wordt 
gevraagd, en druk dan op Next.

STAP 3

• Voer de scan uit wanneer het dialoogvenster Perform 
Scan and Send Data verschijnt.

• Zodra de scan is voltooid, kan de ademhaling worden 
hervat (als u deze had laten onderbreken).

• Stuur de gegevens vanaf de scanner zodra deze 
beschikbaar zijn.

STAP 4

• Controleer of de gegevens in het scherm Patient Info 
correct zijn en druk op OK.
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STAP 5

• Bepaal de patiëntoriëntatie.
• Druk op Next.

VERIFICATIE

• Houd de pointertip op minstens drie oriëntatiepunten op 
het bot en controleer of de positie van de pointertip zoals 
deze op het scherm wordt weergegeven, overeenkomt 
met de werkelijke positie op het bot.

• Als de registratie nauwkeurig is, drukt u op Next.
• Als de registratie niet nauwkeurig is:

- voer dan een handmatige registratie uit, of
- voer een nieuwe scan uit.
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FLUORO 3D-REGISTRATIE

STAP 1

• Druk op New Scan in het dialoogvenster New 
Registration/Scan.

• Bereid de C-arm voor op de 3D-scan volgens de 
instructies die in de software worden gegeven.

• Voer een botstest uit.

STAP 2

• Let erop dat de camera zodanig is gepositioneerd dat de 
C-arm en het patiëntreferentieframe in het midden van het 
gezichtsveld van de camera staan.

• Stop de ademhaling tijdelijk voor een betere beeldkwaliteit.
• Voer de scan uit.
• Zodra de scan is voltooid, kan de ademhaling worden 

hervat (als u deze had laten onderbreken).

STAP 3

• Controleer of de gegevens in het scherm Patient Info 
correct zijn en druk op OK.

STAP 4

• Bepaal de patiëntoriëntatie, als hierom wordt gevraagd.
• Druk op Next.
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STAP 5

• Houd de pointertip op minstens drie oriëntatiepunten op 
het bot en controleer of de positie van de pointertip zoals 
deze op het scherm wordt weergegeven, overeenkomt 
met de werkelijke positie op het bot.

• Als de registratie nauwkeurig is, drukt u op Next.
• Als de registratie niet nauwkeurig is:

- voer dan een handmatige registratie uit, of
- voer een nieuwe scan uit.
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BEELDFUSIE

STAP 1

Opties voor het starten van de beeldfusie:

• Laad twee niet-geregistreerde gegevensmodaliteiten 
wanneer u de software start.

• Druk op New Reg tijdens het plannen of navigeren, 
selecteer vervolgens Image Fusion.

• Voer een automatische CT-registratie uit, laad vervolgens 
de MR-gegevens via de toets Load Pre-Op Data op de 
pagina New Registration/Scan.

• Laad de niet-geregistreerde CT-gegevens en voer een 
automatische fluoro 3D-registratie uit, of voer deze 
handelingen in omgekeerde volgorde uit.

STAP 2

• Controleer of de gegevens in het scherm Patient Info 
correct zijn.

• Zorg dat het selectievakje Image Fusion is ingeschakeld.
• Druk op Next.

OPMERKING. Schakel tussen gegevenssets van 
verschillende indelingen (bv. CT en MR) door middel van 
de beeldindelingsknoppen.

STAP 3 - FUSIE 1 VAN 3

• Gebruik de pijltoetsen en schuifbalken in de weergaven 
om het gele ROI-veld zodanig aan te passen dat het het 
volledige doelgebied omvat.

• Gebruik de toetsen DRR en Slices om te wisselen tussen 
digitaal gereconstrueerde röntgenopname en 
standaardsegmentweergaven.

• Druk op Next.

STAP 4 - FUSIE 2 VAN 3

• Gebruik pijltoetsen en schuifbalken, of druk direct in de 
weergaven om de twee gegevenssets uit te lijnen.

• Gebruik de bedieningselemementen Blending, de 
selectievakjes Edges en Spy Glass om de weergave te 
finetunen en te controleren of de uitlijning correct is.

• Voor automatische fusie: druk op Automatic Fusion en 
vervolgens op Next.

• Voor handmatige fusie: druk alleen op Next.
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STAP 5 - FUSIE 3 VAN 3

• Gebruik de bedieningselementen Blending, de 
selectievakjes Edges en Spy Glass om de fusie te 
controleren.

• Druk op de afspeeltoets om een controle uit te voeren 
door te kijken als de software door alle coupes scrolt.

• Druk op Next.
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PLANNING EN NAVIGATIE

STAP 1

• Voer basisnavigatie uit op het tabblad Overview door een 
instrument in het gezichtsveld van de camera te brengen.

• Druk Next om de schroefplanning te starten.

STAP 2

Schroefplanning:

• Navigeer de pointer/het instrument naar het ingangspunt.
• Definieer de afmetingen van de schroef met behulp van de 

bedieningselementen voor lengte en diameter.
• Druk op Store om de positie van de schroef op te slaan.
• Druk op Next.

OPMERKING. Druk op New Screw om de planning van 
de schroef handmatig, zonder navigatie, uit te voeren.

STAP 3

Fijnafstelling van schroeven:
• Zoom in om kleinere stappen voor de beweging van de 

schroeven te gebruiken.
• Gebruik de pijltoetsen in de weergaven om de plaatsing 

van de schroeven aan te passen.
• Druk op de afspeeltoets in de weergave rechtsboven om 

loodrecht op het geplande traject door de coupes te 
bewegen.

• Gebruik de pijltoetsen om tussen de schroeven te schakelen.
• Druk op Next om de positie te accepteren en naar de 

geplande schroef te navigeren.

STAP 4

• Navigeer het instrument naar de geplande positie met 
behulp van navigatiebeelden om u te leiden.

• Druk op Next om naar het navigatieoverzicht terug te 
gaan.

OPMERKING. Herhaal dit voor alle geplande schroeven.
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BIJSNIJDEN VAN BEELDEN

• Druk op de crop-toets in een willekeurig hoofdscherm.
• Positioneer het bijsnijveld en pas de grootte daarvan aan 

met behulp van de pijltoetsen en schuifbalken.
• Druk nogmaals op de crop-knop om het bijsnijden te 

voltooien.

OPMERKING. Druk op Undo om terug te keren naar de 
oorspronkelijke gegevensset.

GRIJSWAARDEN INSTELLEN

• Druk op de knop Grijswaarden.
• Gebruik de schuifbalken, of druk op een punt in de 

weergaven om de helderheid en het contrast aan te 
passen.

• Druk nogmaals op de toets Grijswaarden om deze functie 
te sluiten.

POINTERMETING

• Druk op de knop Meting.
• Leg een meetstartpunt met de pointer vast.
• De afstand van het verkregen startpunt en de huidige 

pointerpositie wordt in elk beeld weergegeven.

OPMERKING. Druk nogmaals op de knop Meting om te 
deactiveren.
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INSTRUMENTKALIBRATIE

STAP 1

• Bevestig reflecterende markeerbollen op een geschikte 
instrumentadapter (gebruik de grootst mogelijke) en aan 
de Instrumentkalibratiematrix Rev. 4 (ICM4).

• Monteer de instrumentadapter op het instrument dat u 
gaat navigeren.

OPMERKING. Alleen onbuigzame en rechte 
instrumenten mogen worden gekalibreerd.

STAP 2

• Houd de ICM4 en het geselecteerde instrument in het 
gezichtsveld van de camera om het kalibratiedialoogvenster 
te openen.

STAP 3 - AUTOMATISCHE KALIBRATIE

• Draai het instrument in het V-inzetstuk.

STAP 3 - HANDMATIGE KALIBRATIE

• Selecteer het aansluitpunt in de software.
• Plaats de instrumentpunt in het corresponderende 

aansluitpunt.
• Houd het instrument stil in het aansluitpunt totdat de 

voortgangsbalk vol is.

OPMERKING. Gebruik altijd het kleinst mogelijke, 
passende aansluitpunt.
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STAP 4

• Druk op de toets Tip Selection.
• Selecteer het type instrumentpunt.
• Voer de benodigde diameter, lengte en/of breedte in.
• Voor puntige instrumenten en schroeven:

- Draai in een draaipunt van de ICM4.
• Voor platte instrumenten en beitels:

- Houd tegen referentievlak 1 of 2 van de ICM4.

OPMERKING. Puntkalibratie is verplicht als de 
instrumentpunt het referentievlak niet raakt, of als de 
kalibratie moet worden verfijnd.

STAP 5 (OPTIONEEL)

• Druk indien nodig op Re-calibrate Tip om de 
puntkalibratie van een scherp instrument te verbeteren.

• Draai de punt van het instrument in een draaipunt.

STAP 6

• Controleer de nauwkeurigheid van de kalibratie met 
behulp van de ICM4 (bijvoorbeeld V-inzetstuk, draaipunt 
of referentievlak).

• Druk op:
- Next of verwijder ICM4 uit het gezichtsveld van de 

camera om dit instrument te gebruiken, of
- Back om de kalibratie te herhalen.
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VOORGEKALIBREERDE INSTRUMENTEN

STAP 1

Met de ruginstrumentset a:

• Bevestig de benodigde punt aan het volgframe met het 
label Pre-Calibrated (met gouden poot).

• Bevestig de gewenste handgreep.
• Bevestig de reflecterende markeerbollen.

Met een boorgeleider s:

• Bevestig het volgframe aan de handgreep.
• Bevestig de boorgeleiderbuis aan het volgframe.
• Bevestig de reflecterende markeerbollen.

STAP 2

• Houd de ICM4 en het geselecteerde instrument in het 
gezichtsveld van de camera om het dialoogvenster Select 
PCI te openen.

• Selecteer de fabrikant van een instrument (bv. Brainlab).
• Selecteer het type instrument (bv. priem).
• Selecteer het benodigde instrument (controleer het 

artikelnummer van het product).

STAP 3

Controleer het instrument volgens de instructies op het 
scherm, d.w.z.:

• Houd het in het gemarkeerde aansluitpunt, of
• Draai het in een draaipunt.

STAP 4

• Als de controle/validatie geslaagd is, is het instrument 
geactiveerd.

• Als de validatie is mislukt of de verificatie onnauwkeurig 
lijkt, controleer dan of:
- het juiste instrument is geselecteerd;
- het instrument correct is gemonteerd en niet is 

beschadigd;
- de reflecterende markeerbollen op het instrument en de 

ICM4 schoon, droog en vastgeschroefd zijn.

a s
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AFSTANDSBEDIENING MET KLEM - SOFTWARE

• Hiermee kunnen punten worden verkregen zonder de 
pointer te draaien. Druk in de registratievensters kort op de 
knop om een punt te verkrijgen of een oppervlakteacquisitie 
te starten.

• Toetsen met het bliksemsymbool kunnen worden bestuurd 
via de afstandsbediening met klem.
- Druk kort op de toets om de gemarkeerde toets te 

selecteren.
- Houd de toets ingedrukt om tussen softwaretoetsen te 

wisselen.

AFSTANDSBEDIENING MET KLEM - HARDWARE

• Bevestig de afstandsbediening met klem aan uw pointer.
• Bevestig de reflecterende markeerbollen.
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