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CAMERA AAN HET HOOFDEINDE VAN HET BED

• Bevestig de juiste referentie aan de betreffende wervel.
- Deze opstelling wordt aanbevolen voor fusie van C1/C2 

(volgens Magerl).
• Draai het referentieframe in craniale richting.

CAMERA AAN HET VOETENEINDE VAN HET BED

• Bevestig de juiste referentie aan de betreffende wervel.
• Draai het referentieframe in caudale richting.

OPSTELLING IN DE OPERATIEKAMER

BEVESTIGING REFERENTIE

• Bevestig de referentieklem a stevig aan het bot.
• Bevestig reflecterende wegwerpmarkeerbollen aan het 

referentieframe s en bevestig het frame aan de 
referentieklem terwijl u het met één hand ondersteunt.

• Richt het referentieframe naar de camera.
• Vergrendel alle scharnieren met de meegeleverde sleutel 

of schroevendraaier, zodat het frame stevig vast zit en niet 
kan bewegen.

OPSTELLING SYSTEEM EN POSITIE CAMERA

• Sluit het geïntegreerde beeldvormingsapparaat aan op het 
systeem, indien nodig a.

• Positioneer de camera zodanig dat de camera gedurende 
de gehele procedure vrij zicht heeft op alle referentie- en 
instrumentmarkeerbollen s.

OPMERKING. Brainlab-navigatiesystemen kunnen alleen 
worden gebruikt in combinatie met markeerbollen van 
Brainlab of Northern Digital Inc. Gebruik altijd nieuwe en 
onbeschadigde markeerbollen en reinig de markeerbollen 
onmiddellijk als ze tijdens een procedure verontreinigd 
raken.
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SELECTEER EEN PATIËNT

• Schakel het systeem in.
• Selecteer in Patient Selection een bestaande patiënt (met 

bijbehorende preoperatieve gegevens) of selecteer een 
nieuwe patiënt.

• Selecteer OK om de patiëntgegevens te laden.

OPMERKING. Eerder geregistreerde gegevens van 
minder dan 24 uur oud kunnen worden hersteld.

SELECTEER EEN WORKFLOW

• Selecteer de 3D Navigation-workflow wanneer daarom 
wordt gevraagd.

• Selecteer Spine & Trauma 3D in Content Manager.

INSTALLATIE SOFTWARE

Softwareversie: Spine & Trauma 3D 2.x
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STAP 1 - MONTEER HET INSTRUMENT

• Bevestig reflecterende wegwerkmarkeerbollen aan een 
instrumentreferentie-unit a aangeduid als pre-calibrated 
(voorgekalibreerd).

• Bevestig de juiste instrumentpunt s en gemonteerde unit 
op de betreffende handgreep.

OPMERKING. Voorgekalibreerde units zijn te herkennen 
aan een goudkleurig staafje.

STAP 2 - SELECTEER HET VOORGEKALIBREERDE 
INSTRUMENT

• Houd de instrumentkalibratiematrix en het instrument in 
het gezichtsveld van de camera.

• Selecteer het instrument in het tabblad All PCIs.

OPMERKING. Het instrumenttype kan worden bevestigd 
aan de hand van het productartikelnummer.

STAP 3 - CONTROLEER DE NAUWKEURIGHEID VAN 
HET INSTRUMENT

De nauwkeurigheid van het voorgekalibreerde instrument 
moet altijd worden gecontroleerd aan de hand van de 
instructies in het dialoogvenster.

• Als de nauwkeurigheidscontrole slaagt (groen vinkje) a, 
controleert u visueel de nauwkeurigheid in de weergaven 
en drukt u vervolgens op Next.

• Als de nauwkeurigheidscontrole is mislukt, ga dan verder 
met stap 4.

STAP 4 (OPTIONEEL) - PROBLEMEN MET EEN 
MISLUKTE NAUWKEURIGHEIDSCONTROLE 
OPLOSSEN

• Als de nauwkeurigheidscontrole voor de kalibratie is 
mislukt (bijv. voorgekalibreerd instrument is beschadigd), 
wordt Next uitgeschakeld. 
- Selecteer Help om een pagina voor het oplossen van 

problemen te openen.
• Zodra u de aanbevolen suggesties in het dialoogvenster 

heeft opgevolgd, selecteert u OK om de 
kalibratienauwkeurigheid van het instrument opnieuw te 
controleren.

Softwareversie: Spine & Trauma 3D 2.x
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INSTRUMENTKALIBRATIE

STAP 1 - MONTEER HET INSTRUMENT

• Bevestig reflecterende wegwerpmarkeerbollen aan 
het trackingframe (gebruik het grootst mogelijk 
trackingframe) a.

• Bevestig het trackingframe aan een geschikte 
instrumentadapter s.

• Bevestig de gemonteerde adapter aan het instrument d.

OPMERKING. Bevestig de adapter niet aan conische 
instrumenten. Adapters kunnen alleen aan cilindrische 
instrumenten worden bevestigd.

STAP 2 - INSTRUMENTHERKENNING

• Houd het instrument en de instrumentkalibratiematrix 
(met bevestigde markeerbollen) in het zichtveld van de 
camera tot het dialoogvenster Instrument Calibration 
wordt geopend.

• Ga verder met stap 3A om lange, rigide instrumenten te 
kalibreren, of met stap 3B voor alle overige instrumenten.

OPMERKING. Markeerbollen moeten te allen tijde tijdens 
de kalibratie naar de camera zijn gericht.

STAP 3A - KALIBREER HET INSTRUMENT

• Draai het instrument in het V-inzetstuk, of in een opening 
van de kalibratiematrix.
- De software kalibreert automatisch de 

instrumentdiameter en het traject en opent vervolgens 
het dialoogvenster Verify Calibration.

OPMERKING. Alleen rigide en rechte instrumenten 
kunnen automatisch worden gekalibreerd.

STAP 3B - KALIBREER HET INSTRUMENT

• Definieer de instrumentdiameter handmatig door de juiste 
opening te selecteren in de software.
- Gebruik altijd de kleinst mogelijke, passende opening.

• Steek het instrument in de geselecteerde opening en houd 
het instrument stil tot de kalibratie is voltooid en het 
dialoogvenster Verify Calibration wordt geopend.

Softwareversie: Spine & Trauma 3D 2.x

d

a

s



Opmerking. Dit document is geen vervanging voor de gebruikershandleidingen.Pagina 6/16

STAP 4 - CONTROLEER DE 
KALIBRATIENAUWKEURIGHEID
• Laat het dialoogvenster geopend en houd het instrument 

stil in het V-inzetstuk, een draaipunt of een meetvlak van 
de kalibratiematrix.

• Controleer visueel of de weergegeven diameter correct is 
en of de afwijking van de as (Angle) a en van de punt 
(Distance) s minimaal zijn.
- Als de verificatie nauwkeurig blijkt, selecteert u Next om 

het geverifieerde instrument te kunnen gebruiken.
- Als de verificatie niet nauwkeurig is, gaat u verder met 

stap 4B.
- Wanneer de weergegeven punt onjuist is, gaat u verder 

met stap 4C.

STAP 4B (OPTIONEEL) - KALIBREER DE PUNT 
OPNIEUW

• Selecteer Re-Calibrate Tip en draai de instrumentpunt in 
een draaipunt van de kalibratiematrix.
- Voor platte instrumenten en beitels moet het instrument 

tegen referentievlak 1 of 2 worden gehouden.
• Zodra de verificatie nauwkeurig blijkt, selecteert u Next om 

het geverifieerde instrument te kunnen gebruiken.

STAP 4C (OPTIONEEL) - DEFINIEER DE PUNT

• Selecteer Tip Selection en definieer de 
instrumenteigenschappen.

• Zodra de weergegeven punt nauwkeurig blijkt, selecteert u 
Next om het geverifieerde instrument te kunnen gebruiken.
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STAP 1 - STEL DE BOTDREMPEL IN

Controleer de standaard botdrempel en pas deze aan 
indien nodig.

• Zorg dat:
- Het oppervlak van de lamina zo glad mogelijk wordt 

weergegeven, zonder hiaten op artefacten in de nabijheid.
- De CT-scans zijn niet lage-dosis.

• Weke-delenwindowing van de CT-scanreconstructie wordt 
ten zeerste geadviseerd.

• Selecteer Next.

OPMERKING. Raadpleeg het scanprotocol voor 
aanvullende informatie.

STAP 2 - PLAN PUNTEN

• Selecteer oriëntatiepunten op het botmodel om ten minste 
vier punten te kunnen plannen.
- Als vooraf geplande punten zijn geladen, moet u eerst het 

wervelniveau bepalen.
• Druk op New om extra punten toe te voegen.

STAP 3 - LEG DE WERVELPUNTEN VAST

• Leg met behulp van de pointer alle gemarkeerde punten 
op het bot van de patiënt vast.
- Het actieve oriëntatiepunt wordt geel a gemarkeerd.

• Ga verder met de overige geplande punten.

OPMERKING. Ter verhoging van de nauwkeurigheid 
moet elk punt zo dicht mogelijk bij het middelpunt van het 
gekleurde gebied worden vastgelegd.

STAP 4 - CONTROLEER DE 
REGISTRATIENAUWKEURIGHEID

• Houd de pointerpunt op minstens drie oriëntatiepunten 
op het bot en controleer of de positie van de weergegeven 
pointerpunt overeenkomt met de werkelijke positie op het 
bot.
- Als de registratie niet nauwkeurig is, drukt u op Back om 

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

- Als de registratie nauwkeurig is, drukt u op Next.

Softwareversie: Spine & Trauma 3D 2.x

HANDMATIGE REGISTRATIE: PAIRED POINT MATCHING
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STAP 1 - STEL DE BOTDREMPEL IN EN DEFINIEER 
HET WERVELNIVEAU

• Stel de botdrempel in (als beschreven in stap 1 van Paired 
Point Matching) en selecteer Next.

• Selecteer oriëntatiepunten op het botmodel in elke 
bijbehorende weergave om de doelwervel te definiëren.

• Controleer in Overview a of de correcte wervel is 
geselecteerd.

• Selecteer Next.

STAP 2 - LEG DE WERVELPUNTEN VAST

• Leg met behulp van de pointer één punt vast op 
respectievelijk de:
- Midden/processus spinosus (geel)
- Linkerlamina (rood)
- Rechterlamina (groen)

• Leg 17 extra doelpunten vast die verspreid over de wervels 
liggen

OPMERKING. Ter verhoging van de nauwkeurigheid 
moet elk punt zo dicht mogelijk bij het middelpunt van het 
gekleurde gebied worden vastgelegd.

STAP 3 - CONTROLEER DE 
REGISTRATIENAUWKEURIGHEID

• Houd de pointerpunt op minstens drie oriëntatiepunten 
op het bot en controleer of de positie van de weergegeven 
pointerpunt overeenkomt met de werkelijke positie op het 
bot.
- Als de registratie onnauwkeurig is, selecteert u Improve 

Registration en gaat u verder met stap 4.
- Als de registratie nauwkeurig is, drukt u op Next.

STAP 4 (OPTIONEEL) - PROBLEMEN OPLOSSEN BIJ 
EEN MISLUKTE REGISTRATIE

Het dialoogvenster No Match Found wordt automatisch 
geopend wanneer de registratie mislukt, of wanneer 
Improve Registration wordt geselecteerd. De software 
kan een aanbevolen optie markeren vanuit de volgende 
opties:

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

• Verkrijg 10 extra punten.
• Corrigeer de hele puntenwolk handmatig.

Softwareversie: Spine & Trauma 3D 2.x
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2D/3D-REGISTRATIE: FLUORO MATCHING (UITBREIDING)

STAP 1 - STEL DE BOTDREMPEL IN EN DEFINIEER 
HET WERVELNIVEAU

• Stel de botdrempel in (als beschreven in stap 1 van Paired 
Point Matching) en selecteer Next.

• Selecteer het gewenste wervelniveau op het botmodel.
- Pas het blauwe model aan a om te matchen met de 

doelwervel.
• Selecteer Next.

STAP 2 - CONTROLEER DE WEERGEGEVEN 
SEGMENTATIE

• De gesegmenteerde wervel wordt getoond op het scherm 
Level Definition.
- Als de segmentatie niet naar wens is, drukt u op Redo 

Segmentation.
• Als u meer dan één wervel wilt navigeren, druk dan op de 

volgende wervel en herhaal stap 1-2.
• Zodra de segmentatie voor alle wervels voldoende is, drukt 

u op Next.

STAP 3 - LEG 2D-FLUOROBEELDEN VAST

• Zorg dat er geen metalen voorwerpen in de weg zitten en 
dat het referentieframe zichtbaar is voor de camera (alle 
zichtbaarheidsindicatoren zijn groen) a.

• Leg een 2D-fluorobeeld vast van de doelwervel.
- Er volgt een bevestigingstoon zodra het beeld is 

vastgelegd.
• Selecteer het pictogram Hand s in de relevante weergave 

om het beeld te ontvangen en te registreren.

STAP 4 - CONTROLEER DE 
REGISTRATIENAUWKEURIGHEID

• Houd de pointerpunt op minstens drie oriëntatiepunten 
op het bot en controleer of de positie van de weergegeven 
pointerpunt overeenkomt met de werkelijke positie op het 
bot.
- Als de registratie onnauwkeurig is, selecteert u Discard 

om 2D-fluorobeelden opnieuw vast te leggen.
- Als de registratie nauwkeurig is, drukt u op Accept.

• Herhaal stap 3-4 voor extra beelden.

Softwareversie: Spine & Trauma 3D 2.x
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STAP 5 - DEFINIEER DE HOOFDRICHTING

• Positioneer het mensfiguurtje om de richting van het hoofd 
van de patiënt te definiëren.

• Selecteer Next.

STAP 6 - MATCH DE GESEGMENTEERDE WERVELS

• Positioneer de gesegmenteerde wervel op het 
2D-fluorobeeld.

• Gebruik de bedieningselementen Visibility en Step Size 
om fijnaanpassingen te doen.

• Selecteer Next om de software de gesegmenteerde wervel 
te laten matchen met het 2D-fluorobeeld.

OPMERKING. Selecteer DRR a en 3D Model s om te 
wisselen tussen de weergaven.

STAP 7 - CONTROLEER DE 
REGISTRATIENAUWKEURIGHEID

• Houd de pointerpunt op minstens drie oriëntatiepunten 
op het bot en controleer of de positie van de weergegeven 
pointerpunt overeenkomt met de werkelijke positie op het 
bot.
- Als de registratie onnauwkeurig is, selecteert u Back 

en gaat u verder met stap 8.
- Als de registratie nauwkeurig is, drukt u op Next.

STAP 8 (OPTIONEEL) - VERWIJDER METALEN 
OBJECTEN

• Kies een Brush Type, Brush Size en Model.
• Kleur alle metalen objecten in die moeten worden 

uitgesloten van het beeld en die nog niet gedetecteerd zijn.
• Selecteer OK.
• De software voert een nieuwe match uit.
• Zodra de nieuwe match goed is, selecteert u Next.
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AUTOMATISCHE REGISTRATIE: FLUORO 3D (UITBREIDING)

REGISTRATIE MET SIEMENS 3D C-BOOG - 
VOORBEREIDING HARDWARE

• Controleer of de C-boog:
- Is voorzien van de registratiekit Fluoro 3D voor 

3D C-bogen a (met reflecterende schijven voor 
fluororegistratiekit s op de juiste wijze aangebracht)

- Is afgedekt
• Controleer dat de 2D-registratiering niet is bevestigd

OPMERKING. Alle reflecterende schijven moeten in 
goede staat verkeren en tijdens de registratie zichtbaar 
zijn voor de camera.

REGISTRATIE MET ZIEHM VISION RFD 3D C-BOOG - 
VOORBEREIDING HARDWARE

• Controleer of de C-boog:
- Is afgedekt
- Is voorzien van de registratiekit Fluoro 3D voor Ziehm 

Vision RFD 3D C-bogen a (met reflecterende 
wegwerpmarkeerbollen op de juiste wijze aangebracht)

• De referentie-units dienen goed te zijn bevestigd

OPMERKING. Alle reflecterende bollen moeten in goede 
staat verkeren en tijdens de registratie zichtbaar zijn voor 
de camera.

STAP 1 - VOORBEREIDEN VOOR SCANNEN

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

• Prepareer de 3D C-boog voor 3D-scannen, volgens de 
instructies voor de C-boog.

STAP 2 - MAAK DE SCAN

• Controleer of de C-boog en het referentieframe in het 
zichtveld van de camera vallen.

• Voer de scan uit.
- Voor wervelkolomprocedures moet de patiënt worden 

geïnstrueerd de adem vast te houden voor een betere 
beeldkwaliteit.

• Zodra de scan is voltooid kan de patiënt normaal 
ademhalen.

Softwareversie: Spine & Trauma 3D 2.x
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STAP 3 - CONTROLEER DE 
REGISTRATIENAUWKEURIGHEID

• Houd de pointerpunt op minstens drie oriëntatiepunten 
op het bot en controleer of de positie van de weergegeven 
pointerpunt overeenkomt met de werkelijke positie op het 
bot.
- Als de registratie onnauwkeurig is, selecteert u Back en 

voert u een gepaarde puntenregistratie uit voor Ziehm 
Vision RFD 3D C-bogen of een gepaarde punt/
fluoromatchregistratie (indien mogelijk) voor Siemens 3D 
C-bogen.

- Als de registratie nauwkeurig is, drukt u op Next.

WINDOWING

Om de zichtbaarheid van een beeld te verbeteren, 
selecteert u de functie Windowing.

• Ga als volgt te werk om de helderheid en het contrast 
binnen een weergave te verbeteren:
- Gebruik de schuifbalken (of pijltoetsen).

• Ga als volgt te werk om de helderheid en het contrast 
binnen alle weergaven tegelijk te verbeteren:
- Veeg van rechts naar links over het gehele scherm.
- U kunt van hoek naar hoek vegen, of over het midden van 

het scherm.
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SCHROEFPLANNING EN NAVIGATIE

STAP 1 - VOER EEN BASISNAVIGATIE UIT

• Op de pagina Navigation kunt u trajecten navigeren met 
de pointer/het gekalibreerde instrument.

• Druk op Plan om de schroefplanning te starten.

STAP 2 - PLAN DE SCHROEFPOSITIES

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

bedieningselementen voor Length en Diameter.
- Voor omgekeerde schroefplanning kunt u ook negatieve 

waarden definiëren.
• Selecteer Store om de schroefpositie op te slaan, 

selecteer dan Next.
- Als fijnafstelling van de schroefpositie nodig is, gaat u 

verder met stap 3.

STAP 3 (OPTIONEEL) - FIJNAFSTELLING SCHROEF

• Gebruik het dradenkruis a om te wisselen tussen het 
begin, het midden en het einde van de schroef.

• Gebruik de weergavepijltoetsen om de schroefplaatsing 
aan te passen.
- Zoom in voor kleinere schroefbewegingstappen.

• Selecteer Play s om de trajectsimulatie weer te geven.
• Gebruik de pijltoetsen d om tussen de schroeven te 

wisselen.
• Selecteer Next om de schroefpositie(s) te accepteren.

OPMERKING. Druk op New Screw om een handmatige 
planning van de schroef uit te voeren.

STAP 4 - PLAATSING VAN DE SCHROEF

• Navigeer de pointer/het instrument naar de geplande 
schroef/schroeven, een voor een, op geleide van de 
navigatieweergaven.

OPMERKING. Als navigatie op meerdere niveaus wordt 
gebruikt tijdens de procedure, ga dan verder naar de 
volgende sectie voor enkele tips voor de beste werkwijze 
alvorens de navigatie te starten.

Softwareversie: Spine & Trauma 3D 2.x
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NAVIGATIE OP MEERDERE NIVEAUS: BESTE WERKWIJZE

RISICO’S

Navigatie op meerdere niveaus wordt niet aanbevolen als 
de anatomie tussen het bevestigingspunt van de 
referentie en de te opereren botstructuur niet rigide is.

• Elke beweging van de te opereren wervel (ten opzichte 
van de referentie) beïnvloedt de navigatienauwkeurigheid 
nadelig.

VOORBEELDEN WAARBIJ NAVIGATIE OP 
MEERDERE NIVEAUS NIET WORDT AANBEVOLEN

• Cervicale procedures
• Behandelingen en stabilisaties als gevolg van tumoren
• Patiënten met:

- Spondylolisthesis
- Reuma
- Decompressie voorafgaand aan plaatsing schroef
- Fracturen

ALTERNATIEVEN VOOR REFERENTIEPLAATSING 
BIJ NAVIGEREN MEERDERE WERVELS

• Referentie bevestigd op crista iliaca a.
- Aanbevolen voor intraoperatieve beeldvorming.

• Referentie bevestigd op rigide botstructuur s.

OPMERKING. De anatomie tussen het bevestigingspunt 
van de referentie en de te opereren botstructuur moet 
rigide zijn.

Softwareversie: Spine & Trauma 3D 2.x

ACHTERGROND

Navigatie op meerdere niveaus verwijst naar het 
navigeren op meerdere wervels zonder daarvoor de 
referentie opnieuw te moeten bevestigen of opnieuw te 
registreren.
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CONTROLEER DE NAUWKEURIGHEID REGELMATIG

Controleer de registratienauwkeurigheid regelmatig 
tijdens de gehele procedure.

• Houd de pointerpunt op minstens drie oriëntatiepunten 
op het bot en controleer of de positie van de weergegeven 
pointerpunt overeenkomt met de werkelijke positie op het 
bot.
- U kunt de nauwkeurigheid ook extra controleren met een 

C-boog.
• Als de registratie niet nauwkeurig is, moet een nieuwe 

registratie worden uitgevoerd.

*60904-63NL*Documentrevisie: 1.1

Artikelnummer: 60904-63NL
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NAVIGATIETIPS

• Werk zo "krachtenloos" als mogelijk.
- Gebruik hogesnelheidsboren a in plaats van priemen/

sondes s.
• Controleer de registratienauwkeurigheid altijd direct 

voorafgaand aan het uitvoeren van een operatiestap.


