
GEGEVENSOVERDRACHT
Softwareversies: VectorVision cranial 7.x, PatXfer 5.x
STAP 1

• Dubbelklik op het PatXfer-pictogram om het 
programma op te starten

• Klik in het Archive Selection-scherm op de gewenste 
gegevensbron

• Klik op Next om alle gearchiveerde patiëntenbestanden 
weer te geven

De volgende gegevensbronnen worden ondersteund:

BrainLAB formaat Verwijderbaar 
media-archief

Hard-diskarchief
STAP 2

• Klik in het Patient Selection-scherm op de naam, het 
pictogram of de patiëntgegevens die geconverteerd 
moeten worden naar het BrainLAB formaat 

• Klik op Next om alle beschikbare 
patiëntenonderzoeken weer te geven

NB: Controleer of de juiste patiëntgegevens zijn 
geselecteerd.
STAP 3

Als er slechts één onderzoek beschikbaar is, slaat het 
systeem automatisch stap 3 over en gaat verder naar 
stap 4.

• Klik in het Study Selection-scherm op de naam, het 
pictogram of het aanvinkhokje van het meest geschikte 
patiëntenonderzoek

• Klik op Next om de oorspronkelijke reeks van het 
gekozen onderzoek weer te geven
STAP 4

• In het Original Series-scherm ziet u de beeldgegevens 
die zijn opgeslagen in het gekozen patiëntenonderzoek

• Er kunnen meerdere beeldreeksen worden 
geselecteerd; klik op de bijbehorende naam, het 
pictogram of het aanvinkhokje

• Bekijk de beeldinformatie en scan segmenten op 
nauwkeurigheid

• Klik op Next om de oorspronkelijke reeks te 
converteren naar het BrainLAB formaat

NB: De software selecteert automatisch de 
oorspronkelijke reeks met de meeste beelden.
NB: De beknopte handleidingen vervangen niet het lezen van de gebruikers-
handleidingen.
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STAP 5

• In het BrainLAB Series-scherm worden de 
geconverteerde beeldgegevens weergegeven

• Bekijk de beeldinformatie en scan segmenten op 
nauwkeurigheid

• Klik op de naam, het pictogram of aankruishokje van de 
vereiste BrainLAB reeks

• Klik op Send to... om de geselecteerde BrainLAB reeks 
te exporteren

NB: Er kunnen meerdere BrainLAB reeksen worden 
geselecteerd voor export.
STAP 6

Selecteer in het Send to...-venster het juiste 
archiefformaat:

• iPlan 1.x = Standaard BrainLAB formaat
• iPlan 2.x = Geavanceerd formaat
• Klik op Next om een lijst met beschikbare patiënten 

weer te geven

NB: Bij deze stap kunnen direct gegevens worden 
geselecteerd voor overdracht naar Zip of USB. 
STAP 7

In het Send to...-venster is nu de stap Patient selection 
actief. De beeldgegevens opslaan:

• Klik op New Patient om een nieuwe patiëntenmap te 
maken en de gegevens in deze map op te slaan, of

• Selecteer een patiëntenmap uit de lijst en klik op Add 
to... om patiëntengegevens toe te voegen

NB: De patiëntnaam en ID kunnen worden bewerkt, 
bijv. om de vertrouwelijkheid van de patiënt te 
bewaren.
STAP 8

Klik als de gegevens eenmaal zijn opgeslagen op: 

• Yes om meer patiëntgegevens over te dragen, of
• op No om het softwareprogramma af te sluiten 

NB: De patiëntgegevens zijn overgedragen en klaar 
voor gebruik bij het plannen van de behandeling.
:

ding bevat informatie die door 
 wordt beschermd. Niets uit deze 

ag worden verveelvoudigd of 
er de uitdrukkelijke schriftelijke 
 van BrainLAB. 

rsie: 1.0

AANSPRAKELIJKHEID:

Deze handleiding kan zonder kennisgeving 
worden gewijzigd en verplicht BrainLAB tot 
niets. Raadpleeg voor meer informatie het 
hoofdstuk over “beperkingen van 
aansprakelijkheid” in de standaard 
verkoopvoorwaarden van BrainLAB.



PLANNING
Softwareversies: VectorVision cranial 7.x, iPlan cranial 2.x
STAP 1

• Dubbelklik op het iPlan-pictogram om het programma 
op te starten

In de Load Treatment Plan planningstaak:

• Selecteer de benodigde patiëntenmap in het 
boomschema

• Selecteer een behandelplan om in de software te laden
• Volg de systeemprompts
• Klik Next om de volgende planningstaak te activeren

NB: Controleer of de juiste patiëntgegevens zijn 
geselecteerd.
STAP 2

Het iPlan-scherm is als volgt ingedeeld:

• Navigator (rechtsbovenin het scherm): toont altijd de 
huidige (geel) en volgende planningstaak (blauw)

• Het Functions-gebied (rechtsonderaan het scherm): 
biedt functies die relevant zijn voor de huidige 
planningstaak

• Het Planningsgebied (rest van het scherm): bevat 
tabpagina’s met verschillende vooraf ingestelde 
beeldweergaves

NB: De werkbalk biedt extra functies.
STAP 3

In de Registration Points planningstaak:

• Voer de Slice and Image Set Selection uit
• Gebruik Add New... om een registratiepunt te creeëren
• Positioneer het punt door op de afbeelding te klikken
• Gebruik Position om indien nodig het punt opnieuw te 

positioneren
• Detect toont gescande CT/MR-markers als punten

NB: Deze punten maken beeldfusie en registratie met 
VectorVision cranial mogelijk.
STAP 4

In de Image Fusion planningstaak:

• Selecteer uit de lijst het beeldpaar dat gefuseerd moet 
worden 

• Pas de afbeeldingen aan met de muis (Manual Fusion) 
• Automatic Fusion fuseert door gebruik te maken van 

gewone structuren
• Registration Point Fusion fuseert door gebruik te 

maken van vastgestelde registratiepunten

NB: Het is nu mogelijk gelijktijdig objecten te plannen 
in meerdere gegevenssets.
NB: De beknopte handleidingen vervangen niet het lezen van de gebruikers-
handleidingen.
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STAP 5

In de Object Creation planningstaak:

• Voer de Slice and Image Set Selection uit
• Gebruik Add New... om een object te creeëren
• Gebruik Brush om het object te tekenen met de muis
• Gebruik Eraser om het object aan te passen
• SmartBrush biedt geavanceerde objectsegmentatie

NB: Deze taak markeert belangrijke structuren.
STAP 6

In de Trajectory Planning planningstaak:

• Voer de Slice and Image Set Selection uit
• Gebruik Add New... om een trajectorie te creeëren
• Entry -> Position bepaalt het ingangspunt
• Target -> Position bepaalt het doel

NB: Controleer altijd de trajectorieën voor u verder 
gaat.
STAP 7

In de Label Points planningstaak:

• Voer de Slice and Image Set Selection uit
• Gebruik Add New... om een labelpunt te creëren
• Positioneer het punt door op de afbeelding te klikken
• Gebruik Position om indien nodig het punt opnieuw te 

positioneren

NB: Het is mogelijk gelabelde punten met 
VectorVision cranial te navigeren.
STAP 8

Als de planning is voltooid:

• Ga naar de Save Treatment Plan planningstaak
• Voer de vereiste informatie in om het plan op te slaan
• Klik Next om de Export to planningstaak te activeren
• Selecteer het exportplatform en exporteer de map
• Selecteer de relevante afbeeldingen/planningsinhoud 

en klik op OK

NB: De patiëntgegevens zijn geëxporteerd en klaar 
voor gebruik bij de navigatie.
:

ding bevat informatie die door 
 wordt beschermd. Niets uit deze 

ag worden verveelvoudigd of 
er de uitdrukkelijke schriftelijke 
 van BrainLAB. 

rsie: 1.0

AANSPRAKELIJKHEID:

Deze handleiding kan zonder kennisgeving 
worden gewijzigd en verplicht BrainLAB tot 
niets. Raadpleeg voor meer informatie het 
hoofdstuk over “beperkingen van 
aansprakelijkheid” in de standaard 
verkoopvoorwaarden van BrainLAB.



GEREEDMAKEN OK
Softwareversies: VectorVision cranial 7.x
STAP 1

• Sluit het systeem aan
• Zet het systeem aan met de stroomschakelaar
• Druk in het selectiescherm dat verschijnt, op het 

pictogram voor de VectorVision cranial-software

NB: Als alleen VectorVision cranial is geïnstalleerd 
start het systeem automatisch op.
STAP 2

• Plaats als hierom wordt gevraagd de Zip-disk of USB 
flash drive met daarop het behandelplan voor de 
patiënt

NB: Omdat de Zip-disk of USB flash drive ook wordt 
gebruikt voor het opslaan van patiëntgegevens die zijn 
verzameld tijdens chirurgische navigatie, mag deze 
niet worden verwijderd tot de operatie volledig is 
voltooid en het systeem is afgesloten.
STAP 3

• Controleer of de juiste patiëntgegevens zijn ingevoerd
• Klik op Load Patient om de patiëntgegevens te laden

NB: Klik Change Patient als de getoonde gegevens 
bij een andere patiënt horen en plaats de juiste Zip-
disk of USB flash drive.
STAP 4

• Bevestig wegwerpmarkers op het Mayfield-
referentieframe

• Bevestig de Mayfield-referentieklem of Vario-
referentieklem op de Mayfield-hoofdsteun

NB: De markers en bevestigingsschroeven moeten 
goed vast zitten.
NB: De beknopte handleidingen vervangen niet het lezen van de gebruikers-
handleidingen.
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• Bevestig het Mayfield-referentieframe aan de Mayfield-
referentieklem of Vario-referentieklem

• Stel de positie van het frame zo in dat er voldoende 
ruimte is voor een incisie en andere chirurgische 
handelingen zonder het referentieframe te hoeven 
verplaatsen 

NB: Verplaats het referentieframe niet tijdens de 
procedure. Dit kan resulteren in onnauwkeurige 
tracking en ernstig letsel bij de patiënt.
STAP 6

Plaats het systeem zo dat:

• De chirurg de monitor goed kan zien
• De camera 1,2 tot 1,8 meter van het hoofd van de 

patiënt staat
• Het referentieframe zichtbaar is voor beide 

cameralenzen

NB: De camera moet te allen tijde vrij zicht hebben op 
het referentieframe en de navigatie-instrumenten.
STAP 7

Controleer de zichtbaarheid van het instrument en 
referentieframe:

• Groen statusveld = frame en instrumenten zichtbaar
• Groene velden = standaard Pointer of Softouch
• Witte velden = ongekalibreerd instrument, frame vóór 

patiëntenregistratie
• Rode velden = frame na patiëntenregistratie
• Grijze velden/cirkels = onbekend instrument

NB: De registratie kan nu worden uitgevoerd.
:

ding bevat informatie die door 
 wordt beschermd. Niets uit deze 

ag worden verveelvoudigd of 
er de uitdrukkelijke schriftelijke 
 van BrainLAB. 

rsie: 1.0

AANSPRAKELIJKHEID:

Deze handleiding kan zonder kennisgeving 
worden gewijzigd en verplicht BrainLAB tot 
niets. Raadpleeg voor meer informatie het 
hoofdstuk over “beperkingen van 
aansprakelijkheid” in de standaard 
verkoopvoorwaarden van BrainLAB.



STANDAARDREGISTRATIE
Softwareversies: VectorVision cranial 7.x
STAP 1

• Verwijder als de CT- of MR-scan is voltooid de CT- of 
MR-registratiemarkers van de markeerplakkers

• Bevestig OK-registratiemarkers op de markeerplaten

NB: De registratiemarkers zijn bedoeld voor eenmalig 
gebruik en moeten na gebruik worden weggeworpen.
STAP 2

• Selecteer Register in de menubalk om de 
patiëntregistratie te initialiseren

• Selecteer in het Registration Selection-venster 
Standard Registration

NB: Controleer vóór aanvang van de registratie of het 
referentieframe zichtbaar is voor beide cameralenzen.
STAP 3

• Volg de systeemprompts om de markers te registreren

NB: Er moeten ten minste vijf markers geregistreerd 
zijn vóór u verder gaat met Proceed.
STAP 4

• Registreer de markers één voor één door de punt van 
de pointer bij elke marker te plaatsen en de 
pointerhendel langzaam te draaien

• Als de marker succesvol is geregistreerd, wordt deze 
weergegeven in de lijst links van het acquisitievenster

NB: Als alle markers zijn geregistreerd, gaat de 
software automatisch verder met de volgende stap.
NB: De beknopte handleidingen vervangen niet het lezen van de gebruikers-
handleidingen.
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Het systeem geeft nu de registratienauwkeurigheid 
weer:

• Houd de standaard Pointer bij ten minste drie 
oriëntatiepunten op de schedel van de patiënt om het 
resultaat te controleren

• Controleer of het punt van de Pointer goed wordt 
weergegeven

• Druk als de nauwkeurigheid afdoende is op Accept om 
de registratie op te slaan

NB: De patiënt kan nu worden afgedekt voor navigatie.
:

ding bevat informatie die door 
 wordt beschermd. Niets uit deze 

ag worden verveelvoudigd of 
er de uitdrukkelijke schriftelijke 
 van BrainLAB. 

rsie: 1.0

AANSPRAKELIJKHEID:

Deze handleiding kan zonder kennisgeving 
worden gewijzigd en verplicht BrainLAB tot 
niets. Raadpleeg voor meer informatie het 
hoofdstuk over “beperkingen van 
aansprakelijkheid” in de standaard 
verkoopvoorwaarden van BrainLAB.



Z-TOUCH REGISTRATIE
Softwareversies: VectorVision cranial 7.x
STAP 1

• Selecteer Register in de menubalk om de 
patiëntregistratie te initialiseren

• Selecteer in het Registration Selection-venster 
Surface Matching Registration

NB: Controleer vóór aanvang van de registratie of het 
referentieframe zichtbaar is voor beide cameralenzen.
STAP 2

• Zet de stroomschakelaar op ON 
• Druk om de zichtbare straal te activeren op de 

laserstraalschakelaar en houdt deze half ingedrukt
• Druk de schakelaar helemaal naar beneden en houd 

deze ingedrukt om zowel de infrarood- als de zichtbare 
straal te activeren

NB: Onjuiste omgang met de Z-touch laser is 
gevaarlijk voor patiënten en medische staf.
STAP 3

• Gebruik de zichtbare laserstraal om het scannen van de 
gebieden voor het meest geschikt acquisitiepunt te 
simuleren

NB: Optimale scangebieden zijn onder andere het 
jukbeen, het voorhoofdsbeen, de neus en de tragus.  
STAP 4

• Initialiseer Z-touch puntenacquisitie door in het Patient 
Registration-venster op z-touch te drukken 

• Activeer de zichtbare laserstraal
• Richt de laserstraal op het interessegebied op het 

hoofd van de patiënt
• Activeer de infraroodlaserstraal

NB: Voor een succesvolle puntenacquisitie moet de 
camera vrij zicht hebben op de infraroodstraal.
NB: De beknopte handleidingen vervangen niet het lezen van de gebruikers-
handleidingen.
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• Verzamel punten door botstructuren binnen het 
interessegebied te scannen, aan beide kanten van het 
gezicht van de patiënt 

• Klik Proceed als er voldoende punten zijn verzameld 
(wordt in de software weergegeven met een 
voortgangsbalk)

• De software voert nu een 
oppervlaktekoppelingsberekening uit

NB: Scan alleen de gebieden die in de afbeeldingenset 
van de patiënt zijn opgenomen.
STAP 6

Het systeem geeft nu de registratienauwkeurigheid 
weer:

• Houd de standaard Pointer bij ten minste drie 
oriëntatiepunten op het hoofd van de patiënt om het 
resultaat te controleren

• Controleer of het punt van de Pointer goed wordt 
weergegeven

• Druk als de nauwkeurigheid afdoende is op Accept om 
de registratie op te slaan

NB: De patiënt kan nu worden afgedekt voor navigatie.
:

ding bevat informatie die door 
 wordt beschermd. Niets uit deze 

ag worden verveelvoudigd of 
er de uitdrukkelijke schriftelijke 
 van BrainLAB. 

rsie: 1.0

AANSPRAKELIJKHEID:

Deze handleiding kan zonder kennisgeving 
worden gewijzigd en verplicht BrainLAB tot 
niets. Raadpleeg voor meer informatie het 
hoofdstuk over “beperkingen van 
aansprakelijkheid” in de standaard 
verkoopvoorwaarden van BrainLAB.



INSTRUMENTKALIBRATIE
Softwareversies: VectorVision cranial 7.x
STAP 1

• Bevestig de markers stevig aan een geschikte 
instrumentadapter

• Bevestig de instrumentadapter op het te kalibreren 
instrument

NB: Zowel het instrument als de adapter moet vóór 
gebruik gesteriliseerd worden.
STAP 2

• Bevestig de markers stevig aan een Instrument 
Calibration Matrix (ICM) 4.0

• Activeer de kalibratieprocedure door de ICM 4.0 en het 
geselecteerde instrument samen in het zichtveld van de 
camera te houden

NB: De ICM 4.0 moet vóór gebruik gesteriliseerd 
worden.
STAP 3

Als een eerdere kalibratie voor de gekozen adapter 
beschikbaar is: 

• Klik Restore om deze kalibratie te gebruiken of op 
Calibrate om een nieuwe kalibratie uit te voeren

NB: Vergeet niet te controleren of de teruggehaalde 
kalibratie juist is.
STAP 4

De volgende kalibratiemethoden zijn beschikbaar:

• Draaipunten: voor het kalibreren van instrumentpunten 
(standaardoptie)

• Gaten: voor het kalibreren van de punt en de baan van 
instrumenten met een stompe of afgeronde punt

• Gleuven: voor het kalibreren van instrumenten met alle 
diameters

NB: De instrumentadapter en ICM 4.0 moeten tijdens 
de kalibratie zichtbaar zijn voor de camera.
NB: De beknopte handleidingen vervangen niet het lezen van de gebruikers-
handleidingen.



KLANTENHOTLINES:

Europa, Latijns-Amerika: +49 89 99 15 68 44
V.S. en Canada: +1 800 597 5911
Japan: +3 5733 6275
E-mail: support@brainlab.com

Artikelnummer: 60903-30NL

COPYRIGHT

Deze handlei
auteursrecht
handleiding m
vertaald zond
toestemming

Documentve
STAP 5

Draaipuntkalibratie uitvoeren: 

• Houd de punt van het instrument op één van de 
draaipunten

• Draai het instrument terwijl u deze op zijn plaats houdt
• Een voortgangsbalk geeft de kalibratiestatus weer

NB: Zorg dat de punt van het instrument niet uit het 
draaipunt glijdt tijdens deze procedure.
STAP 6

Gatenkalibratie uitvoeren:

• Plaats het instrument in het kleinst mogelijke gat
• Draai het instrument terwijl u deze op zijn plaats houdt
• Een voortgangsbalk geeft de kalibratiestatus aan

NB: De punt van het instrument moet volledig in het 
kalibratiegat blijven tijdens deze procedure.
STAP 7

Gleufkalibratie uitvoeren:

• Kalibreer eerst de punt met een draaipuntkalibratie
• Leg de schacht van het instrument vervolgens in de 

gleuf en draai het instrument terwijl u deze op zijn 
plaats houdt

• Een voortgangsbalk geeft de kalibratiestatus weer

NB: Voor een succesvolle kalibratie moet de punt van 
het instrument het einde van de ICM 4.0 raken.
STAP 8

De kalibratie controleren:

• Instrumentpunt: draai het instrument in het draaipunt
• Instrumentbaan: klik Show Trajectory en draai het 

instrument in de gleuf

NB: Als een gatenkalibratie is uitgevoerd, kunnen de 
punt en de baan gelijktijdig worden gecontroleerd door 
de punt van het instrument in het kalibratiegat te 
draaien.
:

ding bevat informatie die door 
 wordt beschermd. Niets uit deze 

ag worden verveelvoudigd of 
er de uitdrukkelijke schriftelijke 
 van BrainLAB. 

rsie: 1.0

AANSPRAKELIJKHEID:

Deze handleiding kan zonder kennisgeving 
worden gewijzigd en verplicht BrainLAB tot 
niets. Raadpleeg voor meer informatie het 
hoofdstuk over “beperkingen van 
aansprakelijkheid” in de standaard 
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NAVIGATIEOVERZICHT
Softwareversies: VectorVision cranial 7.x
STAP 1

• Verwijder het niet-steriele referentieframe
• Bedek de patiënt en bevestig een steriel 

referentieframe
• Bedek de connectortube van het referentieframe en 

doe hier tape omheen

NB: Verplaats na deze stap het referentieframe niet 
meer. Dit kan resulteren in onnauwkeurige tracking en 
ernstig letsel bij de patiënt.
STAP 2

Klik Tools in de menubalk om instrumenten voor 
navigatie te activeren. Kies vervolgens tussen:

• Instruments om voorgekalibreerde instrumenten en 
adapters voor instrumenten die gekalibreerd moeten 
worden te kiezen

• Microscope om microscoopnavigatie te activeren
• Ultrasound om ultrasone tracking te initialiseren
• Real-time Video of Video (Endoscope) om een live 

videoweergave te activeren
STAP 3

Als Instruments is geselecteerd in het Tools-venster:

• Kies: Settings en Pivoting Detection voor detectie van 
instrumentbeweging tijdens de kalibratie

• Druk in het venster Tools -> Instruments op 
Additional Instruments

• Kies een voorgekalibreerd instrument of een 
instrumentadapter

• Kalibreer het instrument of controleer de voorkalibratie
STAP 4

Als Microscope is geselecteerd in het Tools-venster:

• Druk in het venster Tools -> Microscope op Connect 
Microscope

• Selecteer als hierom wordt gevraagd de benodigde 
microscoop uit de lijst

• Selecteer de microscoopkalibratie (standaard 90°)

NB: Het juiste adapterframe moet worden bevestigd 
en de microscoop moet goed zijn aangesloten.
NB: De beknopte handleidingen vervangen niet het lezen van de gebruikers-
handleidingen.
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Als Ultrasound is geselecteerd in het Tools-venster:

• Kies External Ultrasound

Kies in het Tools -> Ultrasound-venster uit:

• Probes om een ultrasone sonde te controleren of 
kalibreren

• 3D Ultrasound Acquisition om 3D-weergaves op te 
roepen

• Image Settings om een videoaansluiting te 
configureren 
• Switch to IGSonic Ultrasound voor IGSonic-navigatie

STAP 6

Als Real-time Video of Video (Endoscope) is 
geselecteerd in het Tools-venster:

• Selecteer de benodigde video-inputopties in de 
getoonde vensters of tabpagina’s 

• Bepaal de gewenste helderheid en het contrast
• Bepaal als hierom wordt gevraagd de schermgrootte

NB: Video (Endoscope) is alleen beschikbaar op 
oudere navigatiestations.
STAP 7

Display-opties worden weergegeven in de menubalk:

• I, II en III = standaard navigatieviews
• Display = aanpassen views, standaardinstellingen 

herstellen
• Target = het actieve instrumentdoel in alle views 

centraal stellen
• Freeze = zorgt voor instrumenttracking zonder 

beeldaanpassingen

NB: Gewijzigde navigatieviewconfiguraties kunnen 
worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
STAP 8

Meetopties:

• Measurement (in het Tools-venster): meet de afstand 
tussen de punt van het instrument en het doel

• Tooltip-functies: zorgen dat de offset van een 
instrumentpunt geconfigureerd kan worden, bijv. bij het 
vooraf bekijken van insertiehoeken 

NB: Vergeet niet de offset van de Tooltip na gebruik 
op nul te zetten. 
:

ding bevat informatie die door 
 wordt beschermd. Niets uit deze 

ag worden verveelvoudigd of 
er de uitdrukkelijke schriftelijke 
 van BrainLAB. 

rsie: 1.0

AANSPRAKELIJKHEID:

Deze handleiding kan zonder kennisgeving 
worden gewijzigd en verplicht BrainLAB tot 
niets. Raadpleeg voor meer informatie het 
hoofdstuk over “beperkingen van 
aansprakelijkheid” in de standaard 
verkoopvoorwaarden van BrainLAB.
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