
TIEDONSIIRTO
Ohjelmistoversiot: VectorVision cranial 7.x, PatXfer 5.x
VAIHE 1

• Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla PatXfer-
kuvaketta.

• Napsauta Archive selection -ruudussa halutun 
tietolähteen nimeä, kuvaketta tai valintaruutua.

• Napsauta Next tuodaksesi esiin kaikki tallennetut 
potilastiedostot.

Seuraavia tietolähteitä voidaan käyttää:

BrainLAB
formaatit

Siirrettävä 
media-arkisto

Kiintolevyarkisto
VAIHE 2

• Napsauta Patient selection -ruudulla BrainLAB-
formaattiin muunnettavan potilastiedon nimeä, 
kuvaketta tai valintaruutua.

• Napsauta Next tuodaksesi esiin käytettävissä olevat 
potilastutkimukset.

HUOM: Varmista, että olet valinnut oikeat 
potilastiedot.
VAIHE 3

Jos käytettävissä on ainoastaan yksi tutkimus, 
järjestelmä ohittaa vaiheen 3 ja siirtyy automaattisesti 
vaiheeseen 4.

• Napsauta Study selection -ruudussa sopivimman 
potilastutkimuksen nimeä, kuvaketta tai valintaruutua.

• Napsauta Next tuodaksesi esiin valitun tutkimuksen 
alkuperäisen sarjan.
VAIHE 4

• Valittuun potilastutkimukseen tallennetut kuvatiedot 
näkyvät Original series -ruudussa.

• Voit valita useita kuvasarjoja yksinkertaisesti 
napsauttamalla vastaavaa nimeä, kuvaketta tai 
valintaruutua.

• Tarkista kuvien yksityiskohtaiset tiedot ja tutki 
leikkeiden tarkkuus.

• Napsauta Next muuntaaksesi alkuperäisen sarjan 
BrainLAB-formaattiin.

HUOM: Ohjelmisto valitsee automaattisesti eniten 
kuvia sisältävän alkuperäisen sarjan.
Huom: Pikaoppaat eivät korvaa käyttöohjeiden lukemista.



ASIAKASTUKI:

Eurooppa, Latinalainen Amerikka: 
+49 89 99 15 68 44
USA ja Kanada: +1 800 597 5911
Japani: +3 5733 6275
Sähköposti: support@brainlab.com

Tuotenumero: 60903-30FI

TEKIJÄNOIK

Tämä opas s
mia tietoja. M
saa kopioida
jallista lupaa.

Asiakirjan ve
VAIHE 5

• Muunnetut kuvatiedot näkyvät BrainLAB series 
-ruudussa.

• Tarkista kuvien yksityiskohtaiset tiedot ja tutki 
leikkeiden tarkkuus.

• Napsauta vastaavan BrainLAB-sarjan nimeä, kuvaketta 
tai valintaruutua.

• Vie valittu BrainLAB-sarja napsauttamalla Send to....

HUOM: Vientiin voidaan valita useita BrainLAB-sarjoja.
VAIHE 6

Valitse sopiva tallennusmuoto Send to... 
-valintaikkunassa:

• iPlan 1.x = BrainLAB-vakioformaatti
• iPlan 2.x = Edistynyt formaatti
• Napsauta Next tuodaksesi esiin luettelon saatavissa 

olevista potilaistiedoista.

HUOM: Tässä vaiheessa tiedot voidaan valita suoraan 
Zip-levylle tai USB-asemaan siirtämistä varten.
VAIHE 7

Send to... -valintaikkunassa Patient selection -vaihe on 
nyt aktiivinen. Kuvatietojen tallentaminen:

• Luo uusi potilaskansio napsauttamalla New Patient ja 
tallenna tiedot tähän kansioon tai

• Valitse olemassa oleva potilaskansio luettelosta ja 
napsauta Add to... lisätäksesi potilastiedot tähän 
kansioon.

HUOM: Potilaan nimeä ja ID-tunnusta voidaan 
muokata esimerkiksi potilastietojen 
luottamuksellisuuden säilyttämiseksi.
VAIHE 8

Kun tiedot on tallennettu, napsauta joko:

• Yes siirtääksesi lisää potilastietoja tai
• No sulkeaksesi sovellusohjelman. 

HUOM: Potilastiedot on siirretty, ja niitä voidaan nyt 
käyttää hoidon suunnitteluun.
EUDET:

isältää tekijänoikeuksien suojaa-
itään tämän opaskirjan osaa ei 

 tai kääntää ilman BrainLABin kir-
 

rsio: 1.0

VASTUU:

Tämän oppaan sisältämät tiedot voivat 
muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä 
velvoita BrainLABia. Vastuukysymyksistä on 
lisätietoja BrainLABin vakiomyyntiehtojen 
kohdasta  “Vastuun rajaaminen”.



SUUNNITTELU
Ohjelmistoversiot: VectorVision cranial 7.x, iPlan cranial 2.x
VAIHE 1

• Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla iPlan-
kuvaketta

Load Treatment Plan -suunnittelutehtävässä:

• Valitse tarvittava potilaskansio puunäkymästä.
• Valitse ohjelmaan ladattava hoitosuunnitelma.
• Noudata järjestelmän kehotteissa annettuja ohjeita.
• Aktivoi seuraava suunnittelutehtävä napsauttamalla 

Next.

HUOM: Varmista, että olet valinnut oikeat 
potilastiedot.
VAIHE 2

iPlan-ruutu on jaettu yleensä seuraavasti:

• Navigator (ruudun oikeassa yläkulmassa): näyttää aina 
nykyisen (keltainen) ja seuraavan suunnittelutehtävän 
(sininen).

• Functions-alue (ruudun alaoikealla): sisältää nykyiseen 
suunnittelutehtävään liittyviä toimintoja.

• Suunnittelualue (ruudun loppuosa): sisältää välilehtiä 
useista valmiista kuvanäkymistä.

HUOM: Työkaluriviltä löytyy myös muita toimintoja.
VAIHE 3

Registration Points -suunnittelutehtävässä:

• Tee Slice and Image Set Selection.
• Luo rekisteröintipiste toiminnolla Add New....
• Aseta piste napsauttamalla kuvaa.
• Aseta piste tarvittaessa uudelleen käyttämällä 

Position-toimintoa.
• Detect-toiminto näyttää skannatut CT/MR-merkit 

pisteinä.

HUOM: Nämä pisteet helpottavat kuvan sulauttamista 
ja VectorVision cranial -rekisteröintiä.
VAIHE 4

Image Fusion -suunnittelutehtävässä:

• Valitse sulautettava kuvapari luettelosta.
• Säädä kuvat hiirellä (Manual Fusion). 
• Automatic Fusion sulauttaa kuvat yhteisten 

rakenteiden perusteella.
• Registration Point Fusion sulauttaa kuvat käyttämällä 

määritettyjä rekisteröintipisteitä.

HUOM: Useiden tietojoukkojen samanaikainen 
objektisuunnittelu on nyt mahdollista.
Huom: Pikaoppaat eivät korvaa käyttöohjeiden lukemista.



ASIAKASTUKI:

Eurooppa, Latinalainen Amerikka: 
+49 89 99 15 68 44
USA ja Kanada: +1 800 597 5911
Japani: +3 5733 6275
Sähköposti: support@brainlab.com

Tuotenumero: 60903-30FI

TEKIJÄNOIK

Tämä opas s
mia tietoja. M
saa kopioida
jallista lupaa.

Asiakirjan ve
VAIHE 5

Object Creation -suunnittelutehtävässä:

• Tee Slice and Image Set Selection.
• Luo objekti Add New... -toiminnolla. 
• Piirrä objekti hiirellä käyttämällä Brush-toimintoa.
• Muokkaa objektia Eraser-toiminnolla
• SmartBrush tarjoaa edistynyttä objektin 

segmentointia.

HUOM: Tämä tehtävä korostaa tärkeitä rakenteita.
VAIHE 6

Trajectory Planning -suunnittelutehtävässä:

• Tee Slice and Image Set Selection.
• Luo liikerata Add New... -toiminnolla. 
• Entry -> Position määrittää sisäänvientipisteen.
• Target -> Position määrittää kohdepisteen.

HUOM: Tarkista liikeradat aina ennen jatkamista.
VAIHE 7

Labeled Points -suunnittelutehtävässä:

• Tee Slice and Image Set Selection.
• Luo merkitty piste Add New... -toiminnolla. 
• Aseta piste napsauttamalla kuvassa.
• Aseta piste tarvittaessa uudelleen käyttämällä 

Position-toimintoa.

HUOM: Merkityt pisteet helpottavat kirurgista 
navigointia VectorVision cranialia käytettäessä.
VAIHE 8

Kun suunnittelu on valmis:

• Siirry Save Treatment Plan -suunnittelutehtävään.
• Kirjoita suunnitelman tallentamiseen tarvittavat tiedot.
• Aktivoi Export to painamalla Next. 
• Valitse vientialusta ja vientikansio.
• Valitse vastaavat kuvat/suunnittelutiedot 

napsauttamalla OK.

HUOM: Potilastiedot on siirretty, ja niitä voidaan 
käyttää nyt navigointiin.
EUDET:

isältää tekijänoikeuksien suojaa-
itään tämän opaskirjan osaa ei 

 tai kääntää ilman BrainLABin kir-
 

rsio: 1.0

VASTUU:

Tämän oppaan sisältämät tiedot voivat 
muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä 
velvoita BrainLABia. Vastuukysymyksistä on 
lisätietoja BrainLABin vakiomyyntiehtojen 
kohdasta  “Vastuun rajaaminen”.



KÄYNNISTYS LEIKKAUSSALISSA
Ohjelmistoversio: VectorVision cranial 7.x
VAIHE 1

• Kytke järjestelmä virtalähteeseen.
• Käynnistä järjestelmä virtakytkimellä.
• Paina esiin tulevassa valintaruudussa VectorVision 

cranial -ohjelmiston kuvaketta.

HUOM: Järjestelmä käynnistyy automaattisesti, jos 
ainoastaan VectorVision cranial on asennettu.
VAIHE 2

• Aseta potilaan hoitosuunnitelman sisältävä Zip-levy tai 
USB Flash -asema, kun näytölle ilmestyy vastaava 
kehoite.

HUOM: Koska Zip-levyä tai USB Flash -asemaa 
käytetään myös kirurgisen navigoinnin aikana 
kuvattujen potilastietojen tallentamiseen, sitä ei pidä 
poistaa ennen kuin leikkaus on suoritettu loppuun, ja 
järjestelmä on sammutettu.
VAIHE 3

• Tarkista, että käytössä on oikeat potilastiedot, kun 
vastaava kehoite ilmestyy näytölle.

• Lataa potilastiedot painamalla Load Patient.

HUOM: Jos näkyvät tiedot kuuluvat toiselle potilaalle, 
paina Change Patient, ja aseta oikea Zip-levy tai USB 
Flash -asema.
VAIHE 4

• Kiinnitä kertakäyttöiset merkkipallot Mayfield-
vertailumatriisikelaan.

• Kiinnitä Mayfield-vertailukiinnitin tai Vario-
vertailukiinnitin Mayfield-pääntukeen.

HUOM: Merkkipallot ja kiinnitysruuvit on kiristettävä 
kunnolla.
Huom: Pikaoppaat eivät korvaa käyttöohjeiden lukemista.



ASIAKASTUKI:

Eurooppa, Latinalainen Amerikka: 
+49 89 99 15 68 44
USA ja Kanada: +1 800 597 5911
Japani: +3 5733 6275
Sähköposti: support@brainlab.com

Tuotenumero: 60903-30FI

TEKIJÄNOIK

Tämä opas s
mia tietoja. M
saa kopioida
jallista lupaa.

Asiakirjan ve
VAIHE 5

• Kiinnitä Mayfield-referenssitähti Mayfield-
vertailukiinnittimeen tai Vario-vertailukiinnittimeen.

• Säädä kelan asentoa siten, että leikkausviiltoon ja 
muihin kirurgisiin toimenpiteisiin jää riittävästi tilaa 
vertailumatriisikelaa siirtämättä.

HUOM: Älä siirrä vertailumatriisikelaa toimenpiteen 
aikana. Muussa tapauksessa seuranta voi olla 
epätarkkaa, ja potilas saattaa vahingoittua vakavasti.
VAIHE 6

Aseta järjestelmä siten, että:

• Kirurgi näkee monitorin helposti.
• Kamera on 1,2 - 1,8 metrin (4-6 jalkaa) päässä potilaan 

päästä.
• Referenssitähti näkyy kameran molemmissa linsseissä.

HUOM: Kameran on pystyttävä näkemään 
referenssitähti tai navigoidut instrumentit koko ajan.
VAIHE 7

Tarkista instrumentin ja vertailumatriisikelan näkyvyys:

• Vihreä kenttä = kela ja instrumentit näkyvät.
• Vihreät pallot = vakio-osoitin tai Softouch.
• Valkoiset pallot = kalibroimaton instrumentti, kela 

ennen potilaan rekisteröintiä.
• Punaiset pallot = kela potilaan rekisteröinnin jälkeen.
• Harmaat pallot/ympyrät = tunnistamaton instrumentti.

HUOM: Rekisteröinti voidaan nyt suorittaa.
EUDET:

isältää tekijänoikeuksien suojaa-
itään tämän opaskirjan osaa ei 

 tai kääntää ilman BrainLABin kir-
 

rsio: 1.0

VASTUU:

Tämän oppaan sisältämät tiedot voivat 
muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä 
velvoita BrainLABia. Vastuukysymyksistä on 
lisätietoja BrainLABin vakiomyyntiehtojen 
kohdasta  “Vastuun rajaaminen”.



VAKIOREKISTERÖINTI
Ohjelmistoversio: VectorVision cranial 7.x
VAIHE 1

• Kun CT- tai MR-kuvaus on suoritettu, poista CT- tai 
MR-rekisteröintimerkit merkintälevyistä.

• Kiinnitä OR-rekisteröintimerkit merkintälevyihin.

HUOM: Rekisteröintimerkit ovat kertakäyttöisiä, ja ne 
on hävitettävä käytön jälkeen.
VAIHE 2

• Aloita potilasrekisteröinti valitsemalla valikkoriviltä 
Register.

• Valitse Registration Selection -valintaikkunasta 
Standard Registration.

HUOM: Tarkista ennen rekisteröinnin aloittamista, että 
vertailumatriisikela näkyy kameran molemmissa 
linsseissä.
VAIHE 3

• Rekisteröi merkit järjestelmän antamien ohjeiden 
mukaisesti.

HUOM: Vähintään viisi merkkiä on rekisteröitävä 
ennen kuin toimenpidettä voidaan jatkaa valitsemalla 
Proceed.
VAIHE 4

• Rekisteröi merkit yksi kerrallaan sijoittamalla osoittimen 
kärki kuhunkin merkkiin ja ohjaamalla osoittimen 
kahvaa hitaaasti.

• Kun merkki on onnistuneesti rekisteröity, se näkyy 
keräysvalintaikkunan vasemmalla puolella olevassa 
luettelossa.

HUOM: Ohjelma siirtyy automaattisesti seuraavaan 
vaiheeseen, kun kaikki merkit on rekisteröity.
Huom: Pikaoppaat eivät korvaa käyttöohjeiden lukemista.



ASIAKASTUKI:

Eurooppa, Latinalainen Amerikka: 
+49 89 99 15 68 44
USA ja Kanada: +1 800 597 5911
Japani: +3 5733 6275
Sähköposti: support@brainlab.com

Tuotenumero: 60903-30FI

TEKIJÄNOIK

Tämä opas s
mia tietoja. M
saa kopioida
jallista lupaa.

Asiakirjan ve
VAIHE 5

Järjestelmä raportoi nyt rekisteröintitarkkuuden:

• Tarkista tulos pitämällä vakio-osoitinta vähintään 
kolmessa rajamerkissä potilaan kallossa.

• Tarkista, että osoittimen kärki näkyy oikein.
• Jos tarkkuus on tyydyttävä, tallenna rekisteröinti 

painamalla Accept.

HUOM: Potilas voidaan nyt suojata navigointia varten.
EUDET:

isältää tekijänoikeuksien suojaa-
itään tämän opaskirjan osaa ei 

 tai kääntää ilman BrainLABin kir-
 

rsio: 1.0

VASTUU:

Tämän oppaan sisältämät tiedot voivat 
muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä 
velvoita BrainLABia. Vastuukysymyksistä on 
lisätietoja BrainLABin vakiomyyntiehtojen 
kohdasta  “Vastuun rajaaminen”.



Z-TOUCH REKISTERÖINTI
Ohjelmistoversio: VectorVision cranial 7.x
VAIHE 1

• Aloita potilasrekisteröinti valitsemalla valikkoriviltä 
Register.

• Valitse Registration Selection -valintaikkunasta 
Surface Matching Registration.

HUOM: Tarkista ennen rekisteröinnin aloittamista, että 
vertailumatriisikela näkyy kameran molemmissa 
linsseissä.
VAIHE 2

• Kytke virtakytkin ON-asentoon.
• Aktivoi näkyvä säde painamalla lasersäteen kytkin 

puolitiehen ja pitämällä se siinä.
• Aktivoi sekä infrapunasäde että näkyvä säde 

painamalla kytkin loppuun saakka ja pitämällä se siinä.

HUOM: z-touch-laserin väärä käsittely on vaarallista 
sekä potilaille että hoitohenkilökunnalle.
VAIHE 3

• Simuloi pisteen kuvaukseen sopivimpien alueen 
skannausta näkyvällä lasersäteellä.

HUOM: Optimaalisia skannausalueita ovat 
poskilihasten alue, otsaontelon alue, nenä ja korvan 
pikkunipukan alue. 
VAIHE 4

• Aloita z-touch-pisteen kuvaus painamalla Patient 
Registration -valintaikkunassa z-touch.

• Akvitoi näkyvä lasersäde.
• Suuntaa lasersäde kohdealuelle potilaan päähän.
• Akvitoi infrapunalasersäde.

HUOM: Jotta pisteen kuvaus onnistuu, kameran on 
nähtävä infrapunasäde esteettömästi.
Huom: Pikaoppaat eivät korvaa käyttöohjeiden lukemista.



ASIAKASTUKI:

Eurooppa, Latinalainen Amerikka: 
+49 89 99 15 68 44
USA ja Kanada: +1 800 597 5911
Japani: +3 5733 6275
Sähköposti: support@brainlab.com

Tuotenumero: 60903-30FI

TEKIJÄNOIK

Tämä opas s
mia tietoja. M
saa kopioida
jallista lupaa.

Asiakirjan ve
VAIHE 5

• Kuvaa pisteet skannaamalla kohdealueen luiden 
ominaisuudet potilaan kasvojen molemmilta puolilta.

• Kun pisteitä on kerätty riittävästi, paina Proceed.
• Ohjelma suorittaa nyt pinnan vastaavuuslaskennan.

HUOM: Skannaa ainoastaan ne alueet, jotka on 
sisällytetty potilaan kuvajoukkoon.
VAIHE 6

Järjestelmä raportoi nyt rekisteröintitarkkuuden:

• Tarkista tulos pitämällä vakio-osoitinta vähintään 
kolmessa rajamerkissä potilaan päässä.

• Tarkista, että osoittimen kärki näkyy oikein.
• Jos tarkkuus on tyydyttävä, tallenna rekisteröinti 

painamalla Accept.

HUOM: Potilas voidaan nyt suojata navigointia varten.
EUDET:

isältää tekijänoikeuksien suojaa-
itään tämän opaskirjan osaa ei 

 tai kääntää ilman BrainLABin kir-
 

rsio: 1.0

VASTUU:

Tämän oppaan sisältämät tiedot voivat 
muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä 
velvoita BrainLABia. Vastuukysymyksistä on 
lisätietoja BrainLABin vakiomyyntiehtojen 
kohdasta  “Vastuun rajaaminen”.



TYÖKALUN KALIBROINTI
Ohjelmistoversio: VectorVision cranial 7.x
VAIHE 1

• Kiinnitä merkkipallot lujasti sopivaan 
työkalusovittimeen.

• Kiinnitä työkalusovitin kalibroitavaan instrumenttiin.

HUOM: Sekä instrumentti että sovitin on steriloitava 
ennen käyttöä.
VAIHE 2

• Kiinnitä merkkipallot lujasti instrumentin 
kalibrointimatriisiin (ICM) 4.0.

• Käynnistä kalibrointi pitämällä sekä ICM 4.0:ää että 
valittua instrumenttia kameran näkökentässä.

HUOM: ICM 4.0 on steriloitava ennen käyttöä.
VAIHE 3

Jos valitulle sovittimelle on olemassa aiempi 
kalibrointi: 

• Käytä tätä kalibrointia painamalla Restore tai suorita 
uusi kalibrointi painamalla Calibrate.

HUOM: Varmista, että palautat oikean kalibroinnin.
VAIHE 4

Käytettävissä ovat seuraavat kalibrointimenetelmät:

• Ohjauspistekalibrointi: instrumentin kärjen kalibrointiin 
(oletusvaihtoehto)

• Aukkokalibrointi: tylppä- tai kaarevakärkisten 
instrumenttien kärjen ja liikeradan kalibrointiin

• Urakalibrointi: halkaisijaltaan kaikenkokoisten 
instrumenttien kalibrointiin.

HUOM: Instrumenttisovittimen ja ICM 4.0:n on oltava 
kameran näkökentässä koko kalibroinnin ajan.
Huom: Pikaoppaat eivät korvaa käyttöohjeiden lukemista.



ASIAKASTUKI:

Eurooppa, Latinalainen Amerikka: 
+49 89 99 15 68 44
USA ja Kanada: +1 800 597 5911
Japani: +3 5733 6275
Sähköposti: support@brainlab.com

Tuotenumero: 60903-30FI

TEKIJÄNOIK

Tämä opas s
mia tietoja. M
saa kopioida
jallista lupaa.

Asiakirjan ve
VAIHE 5

Ohjauspistekalibroinnin suorittaminen: 

• Pidä instrumentin kärki yhdessä ohjauspisteessä.
• Ohjaa instrumenttia pitämällä sitä tässä asennossa.
• Kalibroinnin tila näkyy etenemispalkissa.

HUOM: Varmista, ettei instrumentin kärki siirry 
ohjauspisteestä tämän toimenpiteen aikana.
VAIHE 6

Aukkokalibroinnin suorittaminen:

• Vie instrumentin kärki mahdollisimman pieneen 
aukkoon.

• Käännä instrumenttia pitämällä sitä tässä asennossa.
• Kalibroinnin tila näkyy etenemispalkissa.

HUOM: Instrumentin kärjen tulee olla kokonaan 
kalibrointiaukossa tämän toimenpiteen aikana.
VAIHE 7

Urakalibroinnin suorittaminen:

• Kalibroi ensin kärki ohjauspisteessä.
• Aseta sitten instrumentti pituussuunnassa uraa pitkin ja 

käännä sitä pitämällä sitä tässä asennossa.
• Kalibroinnin tila näkyy etenemispalkissa.

HUOM: Jotta kalibrointi onnistuu, instrumentin kärjen 
on kosketettava ICM 4.0:n päätä.
VAIHE 8

Kalibroinnin tarkistaminen:

• Instrumentin kärki: vie työkalu ohjauspisteeseen.
• Instrumentin liikerata: paina Show Trajectory ja 

käännä työkalua urassa.

HUOM: Jos kalibrointi on suoritettu 
aukkokalibroinninmenetelmällä, kärki ja liikerata 
voidaan tarkistaa samanaikaisesti kääntämällä 
instrumentin kärkeä kalibrointiaukossa.
EUDET:

isältää tekijänoikeuksien suojaa-
itään tämän opaskirjan osaa ei 

 tai kääntää ilman BrainLABin kir-
 

rsio: 1.0

VASTUU:

Tämän oppaan sisältämät tiedot voivat 
muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä 
velvoita BrainLABia. Vastuukysymyksistä on 
lisätietoja BrainLABin vakiomyyntiehtojen 
kohdasta  “Vastuun rajaaminen”.



NAVIGOINNIN YLEISKATSAUS
Ohjelmistoversio: VectorVision cranial 7.x
VAIHE 1

• Poista ei-steriili vertailumatriisikela.
• Suojaa potilas ja kiinnitä steriili vertailumatriisikela.
• Suojaa vertailumatriisikelan liitäntäputki ja kierrä sen 

ympärille teippiä.

HUOM: Älä irrota vertailumatriisikelaa tässä vaiheessa. 
Muussa tapauksessa seuranta voi olla epätarkkaa, ja 
vakavia potilasvahinkoja saattaa syntyä.
VAIHE 2

Aktivoi instrumentit navigointia varten painamalla 
valikkorivillä kohtaa Tools. Valitse tämän jälkeen joko:

• Instruments valitaksesi esikalibroidut työkalut ja 
sovittimet kalibrointia tarvitseville työkaluille

• Microscope aktivoidaksesi mikroskooppinavigoinnin
• Ultrasound käynnistääksesi ultraääniseurannan
• Real-time Video tai Video (Endoscope) aktivoidaksesi 

reaaliaikaisen videokuvan.
VAIHE 3

Jos Tools-valintaikkunassa valittiin Instruments:

• Valitse seuraavissa valintaikkunoissa: Settings ja sen 
jälkeen Pivoting Detection käynnistääkseksi työkalun 
liikkeen havainnoinnin kalibroinnin aikana.

• Napsauta Tools -> Instruments -valintaikkunassa 
kohtaa Additional Instruments.

• Valitse luettelosta esikalibroitu työkalu tai 
työkalusovitin.

• Kalibroi työkalu tai tarkista esikalibrointi.
VAIHE 4

Jos Tools-valintaikkunassa valittiin Microscope:

• Napsauta Tools -> Microscope -valintaikkunassa 
Connect Microscope.

• Valitse tarvittaessa mikroskooppi luettelosta.
• Valitse mikroskoopin kalibrointi (vakio tai 90°).

HUOM: Sopiva sovitinmatriisikela on kiinnitettävä ja 
mikroskooppi on kytkettävä kunnolla.
Huom: Pikaoppaat eivät korvaa käyttöohjeiden lukemista.



ASIAKASTUKI:

Eurooppa, Latinalainen Amerikka: 
+49 89 99 15 68 44
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Japani: +3 5733 6275
Sähköposti: support@brainlab.com

Tuotenumero: 60903-30FI

TEKIJÄNOIK
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Asiakirjan ve
VAIHE 5

Jos Tools-valintaikkunassa valittiin Ultrasound:

• Valitse seuraavissa valintaikkunoissa External 
Ultrasound.

Valitse Tools -> Ultrasound -valintaikkunassa joko:

• Probes tarkistaaksesi tai kalibroidaksesi ultraäänianturin
• 3D Ultrasound Acquisition kuvataksesi 3D-kuvia
• Image Settings määrittääksesi videoyhteyden 
• Switch to IGSonic Ultrasound IGSonic-navigointia 

varten.
VAIHE 6

Jos Tools-valintaikkunassa valittiin joko Real-time 
Video tai Video (Endoscope):

• Valitse tarvittavat videon syöttövaihtoehdot 
valintaikkunoista tai esillä olevilta välisivuilta.

• Määritä tarvittava kirkkaus ja kontrasti.
• Määritä näytön koko tarvittaessa.

HUOM: Video (Endoscope) on käytettävissä 
ainoastaan vanhemmissa navigointiasemissa.
VAIHE 7

Valikkorivin näyttövaihtoehdot ovat:

• I, II ja III = navigoinnin oletusnäkymät.
• Display = muokkaa näkymiä, palauttaa 

oletusasetukset.
• Target = keskittää aktiivisen työkalukohteen kaikissa 

näkymissä.
• Freeze = työkalun seuranta ilman kuvan säätämistä.

HUOM: Muokatut navigointinäkymät voidaan tallentaa 
myöhempää käyttöä varten.
VAIHE 8

Mittausvaihtoehdot:

• Measurement (Tools-valintaikkunassa): mittaa 
työkalun kärjen ja kohdepisteen välisen etäisyyden.

• Tooltip -toiminnot: mahdollistaa työkalun kärjen 
siirtymän määrittämisen esimerkiksi tarkasteltaessa 
alustavasti sisäänvientikulmia. 

HUOM: Muista nollata Tooltip-siirtymä käytön jälkeen. 
EUDET:

isältää tekijänoikeuksien suojaa-
itään tämän opaskirjan osaa ei 

 tai kääntää ilman BrainLABin kir-
 

rsio: 1.0

VASTUU:

Tämän oppaan sisältämät tiedot voivat 
muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä 
velvoita BrainLABia. Vastuukysymyksistä on 
lisätietoja BrainLABin vakiomyyntiehtojen 
kohdasta  “Vastuun rajaaminen”.
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