
Merk: Hurtigveiledningene erstatter ikke behovet for å lese brukerhåndbøkene.

DATAOVERFØRING
Programvareversjoner: VectorVision cranial 7.x, PatXfer 5.x

TRINN 1

• Dobbelklikk på PatXfer-ikonet for å starte programmet.
• På skjermbildet Archive Selection, klikk på navnet, 

ikonet eller avmerkingsboksen til den ønskede datakilden.
• Klikk på Next for å vise alle arkiverte pasientfiler.

Følgende datakilder støttes:

BrainLAB-formater Arkiv på 
flyttbart medie

Harddiskarkiv

TRINN 2

• I skjermbildet Patient selection, klikk på navnet, 
ikonet eller avmerkingsboksen til pasientdataene 
som skal konverteres til BrainLAB-formatet.

• Klikk på Next for å vise tilgjengelige pasientstudier.

MERK: Kontroller at riktige pasientdata er valgt.

TRINN 3

Hvis kun én studie er tilgjengelig, hopper systemet 
over trinn 3 og går automatisk videre til trinn 4.

• På skjermbildet Study Selection klikker du på 
navnet, ikonet eller avmerkingsboksen til den mest 
egnede pasientstudien.

• Klikk på Next for å vise den opprinnelige serien for 
den valgte studien.

TRINN 4
• I skjermbildet Original Series vises bildedataene 

som er lagret i den valgte pasientstudien.
• Flere bildeserier kan velges ved ganske enkelt å klikke 

på det tilhørende navnet, ikonet eller avmerkingsboksen.
• Gå gjennom bildedetaljer og skannesnitt for å 

bekrefte nøyaktigheten.
• Klikk på Next for å konvertere den opprinnelige 

serien til BrainLAB-formatet.
MERK: Programvaren velger automatisk den 
opprinnelige serien som inneholder flest bilder.
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TRINN 5
• I skjermbildet BrainLAB Series vises de konverterte 

bildedataene.
• Gå gjennom bildedetaljer og skannesnitt for å 

bekrefte nøyaktigheten.
• Klikk på navnet, ikonet eller avmerkingsboksen til 

den ønskede BrainLAB-serien.
• Klikk på Send to... for å eksportere den valgte 

BrainLAB-serien.
MERK: Du kan velge flere BrainLAB-serier for 
eksportering.

TRINN 6

I dialogboksen Send to... velger du egnet arkivformat:

• iPlan 1.x = Standard BrainLAB-format.
• iPlan 2.x = Avansert format.
• Klikk på Next for å vise en liste over tilgjengelige 

pasienter.

MERK: I dette trinnet kan data velges direkte for 
overføring til Zip eller USB.

TRINN 7
I dialogboksen Send to... er trinnet Patient 
selection nå aktivt. Slik lagres bildedataene:
• Klikk på New Patient for å opprette en ny 

pasientmappe og lagre dataene i denne mappen, eller
• Velg en eksisterende pasientmappe fra listen, og 

klikk på Add to... for å legge til pasientdataene i 
denne mappen.

MERK: Pasientnavnet og -ID-en kan redigeres, 
f.eks. for å sikre pasientkonfidensialitet.

TRINN 8

Når dataene er lagret, klikker du på enten:

• Yes for å overføre flere pasientdata, eller
• No for å lukke programvaren.

MERK: Pasientdataene overføres og er klare til bruk 
i behandlingsplanleggingen.



Merk: Hurtigveiledningene erstatter ikke behovet for å lese brukerhåndbøkene.

PLANLEGGING
Programvareversjoner: VectorVision cranial 7.x, iPlan cranial 2.x

TRINN 1
• Dobbelklikk på iPlan-ikonet for å starte programmet.
I planleggingsoppgaven Load Treatment Plan:
• Velg ønsket pasientmappe i trevisningen.
• Velg en behandlingsplan for å laste den inn i 

programvaren.
• Følg ledetekstene på skjermen.
• Trykk på Next for å aktivere den neste 

planleggingsoppgaven.
MERK: Kontroller at riktige pasientdata er valgt.

TRINN 2
Generelt sett er skjermbildet iPlan inndelt slik:
• Navigator (øverst til høyre på skjermen): viser alltid 

gjeldende (gul) og neste (blå) planleggingsoppgave.
• Functions-område (nederst til høyre på skjermen): 

inneholder relevante funksjoner for den gjeldende 
planleggingsoppgaven.

• Planleggingsområde (resten av skjermen): inneholder 
kategorisider med ulike forhåndsdefinerte bildevisninger.

MERK: Verktøylinjen inneholder ytterligere funksjoner.

TRINN 3

I planleggingsoppgaven Registration Points:

• Utfør Slice and Image Set Selection.
• Bruk Add New... til å opprette et registreringspunkt.
• Posisjoner punktet ved å klikke på bildet.
• Bruk om nødvendig Position til å posisjonere punktet.
• Detect viser skannede CT/MR-markører som punkter.

MERK: Disse punktene forenkler bildefusjon og 
VectorVision cranial-registrering.

TRINN 4

I planleggingsoppgaven Image Fusion:
• Velg bildeparet som skal fusjoneres, fra listen
• Juster bildene med musen (Manual Fusion).
• Automatic Fusion fusjonerer ved hjelp av felles 

strukturer.
• Registration Point Fusion fusjonerer ved hjelp av 

definerte registreringspunkter.
MERK: Samtidig objektplanlegging i flere datasett er 
nå mulig.
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TRINN 5

I planleggingsoppgaven Object Creation:

• Utfør Slice and Image Set Selection.
• Bruk Add New... til å opprette et objekt.
• Bruk Brush til å tegne objektet med musen.
• Bruk Eraser til å endre objektet.
• Bruk SmartBrush til avansert objektsegmentering.

MERK: Denne oppgaven fremhever viktige strukturer.

TRINN 6

I planleggingsoppgaven Trajectory Planning:

• Utfør Slice and Image Set Selection.
• Bruk Add New... til å opprette en bane.
• Entry -> Position definerer inngangspunktet.
• Target -> Position definerer målpunktet.

MERK: Bekreft alltid baner for du fortsetter.

TRINN 7

I planleggingsoppgaven Labeled Points:

• Utfør Slice and Image Set Selection.
• Bruk Add New...til å opprette et merket punkt.
• Posisjoner punktet ved å klikke på bildet.
• Bruk om nødvendig Position til å posisjonere 

punktet.

MERK: Merkede punkter letter den kirurgiske 
navigeringen med VectorVision cranial.

TRINN 8
Når planlegging er fullført:
• Gå til planleggingsoppgaven Save Treatment Plan.
• Oppgi nødvendig informasjon for å lagre planen.
• Trykk på Next for å aktivere planleggingsoppgaven 

Export to... 
• Velg eksportplattformen og eksportmappen.
• Velg relevante bilder/planleggingsinnhold og klikk på OK.
MERK: Pasientdataene eksporteres og er klare til 
bruk i navigering.
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OPPSETT I OPERASJONSSALEN
Programvareversjoner: VectorVision cranial 7.x

TRINN 1

• Koble til systemet.
• Slå på systemet med strømbryteren.
• Trykk på ikonet for programvaren VectorVision 

cranial i valgskjermbildet som vises.

MERK: Hvis kun VectorVision cranial er installert, 
starter systemet opp automatisk.

TRINN 2

• Sett inn Zip-disken eller USB-minnepinnen med 
behandlingsplanen for pasienten.

MERK: Siden Zip-disken eller USB-minnepinnen 
også brukes til å lagre pasientdata som innhentes 
under kirurgisk navigering, må den ikke fjernes før 
det kirurgiske inngrepet er gjennomført og systemet 
er lukket ned.

TRINN 3

• Når du blir bedt om det, kontrollerer du at riktige 
pasientdata er gitt.

• Trykk på Load Patient for å laste inn pasientdata.

MERK: Hvis de viste dataene tilhører en annen 
pasient, trykker du på Change Patient og setter inn 
riktig Zip-disk eller USB-minne.

TRINN 4

• Fest markørkulene til engangsbruk til Mayfield-
referanseenheten.

• Fest Mayfield-referanseklemmen eller Vario-
referanseklemmen til Mayfield-hodestøtten.

MERK: De markørkulene og festeskruene må 
strammes godt til.
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TRINN 5

• Fest Mayfield-referanseenheten Mayfield-
referanseklemmen eller Vario-referanseklemmen.

• Juster posisjonen til enheten slik at det er nok plass 
til innsnittet og andre kirurgiske trinn uten å måtte 
flytte referanseenheten.

MERK: Referanseenheten må ikke flyttes under 
prosedyren. Det kan føre til unøyaktig sporing og 
alvorlig pasientskade.

TRINN 6

Posisjoner systemet slik at

• Kirurgen lett kan se monitoren.
• Kameraet er 1,2-1,8 m fra pasientens hode.
• Referanseenheten er synlig for begge kameralinser.

MERK: Kameraet må til enhver tid ha uhindret sikt 
mot referanseenheten og navigerte instrumenter.

TRINN 7

Bekreft synlighet av instrument og referanseenhet:

• Grønt statusfelt = enhet og instrumenter synlige.
• Grønne sirkler = standard Peker eller Softouch.
• Hvite sirkler = ukalibrert instrument, enhet før 

pasientregistrering.
• Røde sirkler = enhet etter pasientregistrering.
• Grå sirkler = uidentifisert instrument.

MERK: Registrering kan nå utføres.



Merk: Hurtigveiledningene erstatter ikke behovet for å lese brukerhåndbøkene.

STANDARD REGISTRERING
Programvareversjoner: VectorVision cranial 7.x

TRINN 1

• Når CT- eller MR-skanning er fullført, fjerner du 
CT-eller MR-registreringsmarkørene fra 
markørplatene.

• Fest registreringsmarkører for operasjonssal til 
markeringsplatene.

MERK: Registreringsmarkørene er til engangsbruk 
og må kasseres etter bruk.

TRINN 2

• Velg Register i menylinjen for å starte 
pasientregistrering.

• Velg Standard Registration i dialogboksen 
Registration Selection.

MERK: Før registreringen begynner, må du 
kontrollere at referanseenheten er synlig for begge 
kameralinser.

TRINN 3

• Følg ledetekstene på skjermen for å registrere 
markørene.

MERK: Minst fem markører må registreres før du 
fortsetter med Proceed.

TRINN 4

• Registrer markørene en etter en ved å plassere 
spissen på pekeren i hver markør og dreie 
pekerhåndtaket sakte.

• Når markøren er registrert, vises den på listen til 
venstre for opptaksdialogboksen.

MERK: Når alle markører er registrert, går 
programvaren automatisk videre til det neste trinnet.
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TRINN 5

Systemet rapporterer nå registreringsnøyaktigheten:

• Hold standardpekeren mot minst tre landemerker på 
pasientens skalle for å bekrefte resultatet.

• Kontroller at pekerspissen vises riktig.
• Hvis nøyaktigheten er tilfredsstillende, trykker du på 

Accept for å lagre registreringen.

MERK: Pasienten kan nå draperes for navigering.
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Z-TOUCH-REGISTRERING
Programvareversjoner: VectorVision cranial 7.x

TRINN 1

• Velg Register i menylinjen for å starte 
pasientregistrering.

• Velg Surface Matching Registration i dialogboksen 
Registration Selection.

MERK: Før registreringen begynner, må du 
kontrollere at referanseenheten er synlig for begge 
kameralinser.

TRINN 2

• Still strømbryteren til PÅ.
• Den synlige strålen aktiveres ved å trykke 

laserstrålebryteren halvveis ned og holde den der.
• Hvis du vil aktivere både den infrarøde og den 

synlige strålen, trykker du bryteren helt ned og 
holder den der.

MERK: Upassende håndtering av z-touch-laseren er 
farlig for pasienter og klinisk personale.

TRINN 3

• Bruk den synlige laserstrålen til å simulere skanning 
av områder som er best egnet for punktopptak.

MERK: Optimale skanneregioner omfatter kinnben, 
panneben, nese og tragus. 

TRINN 4

• Start z-touch-punktinnhenting i dialogboksen 
Patient Registration ved å trykke på z-touch.

• Aktiver den synlige laserstrålen.
• Pek laserstrålen mot interesseområdet på 

pasientens hode.
• Aktiver den infrarøde laserstrålen.

MERK: For vellykket punktopptak må kameraet ha 
uhindret sikt mot den infrarøde strålen.
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TRINN 5

• Ta opp punkter ved å skanne benområder innenfor 
interesseområdet på begge sider av pasientens 
ansikt.

• Når nok punkter er tatt opp (indikeres i programvaren 
med en fremdriftslinje), trykker du på Proceed.

• Programvaren utfører så en beregning for å 
avstemme overflatene.

MERK: Skann kun de områdene som er inkludert i 
pasientens bildesett.

TRINN 6

Systemet rapporterer nå registreringsnøyaktigheten:

• Hold standardpekeren mot minst tre landemerker 
på pasientens hode for å bekrefte resultatet.

• Kontroller at pekerspissen vises riktig.
• Hvis nøyaktigheten er tilfredsstillende, trykker du på 

Accept for å lagre registreringen.

MERK: Pasienten kan nå draperes for navigering.
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KALIBRERING AV VERKTØY
Programvareversjoner: VectorVision cranial 7.x

TRINN 1

• Fest markørkulene godt til en egnet verktøyadapter.
• Monter verktøyadapteren på instrumentet som skal 

kalibreres.

MERK: Både instrumentet og adapteren må 
steriliseres før bruk.

TRINN 2

• Fest markørkulene godt til en 
instrumentkalibreringsmatrise versjon (ICM) 4.0.

• Aktiver kalibreringsprosedyren ved å holde ICM 4.0 
og det valgte instrumentet sammen i kameraets 
synsfelt.

MERK: ICM 4.0 må steriliseres før bruk.

TRINN 3

Hvis en tidligere kalibrering er tilgjengelig for den 
valgte adapteren: 

• Trykk på Restore for å bruke denne kalibreringen, 
eller trykk på Calibrate for å utføre en ny kalibrering.

MERK: Kontroller at den gjenopprettede 
kalibreringen er korrekt.

TRINN 4
Følgende kalibreringsmetoder er tilgjengelig:
• Pivot points: for å kalibrere instrumentspisser 

(standardinnstilling).
• Holes: for å kalibrere spissen og banen til 

instrumenter med en butt eller buet spiss.
• Notch: for å kalibrere instrumenter av enhver 

diameter.
MERK: Instrumentadapteren og ICM 4.0 må være 
synlige for kameraet under hele kalibreringen.
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TRINN 5

Utføre dreiepunktkalibrering: 

• Hold instrumentspissen mot et av dreiepunktene.
• Drei instrumentet mens du holder det i posisjon.
• En fremdriftsindikator indikerer kalibreringsstatusen.

MERK: Sørg for at instrumentspissen ikke glir ut av 
dreiepunktet under denne prosedyren.

TRINN 6

Utføre hullkalibrering:

• Sett instrumentspissen inn det minste hullet som er 
mulig.

• Roter instrumentet mens du holder det i posisjon.
• En fremdriftsindikator indikerer kalibreringsstatusen.

MERK: Instrumentet må være satt helt inn i 
kalibreringshullet under hele denne prosedyren.

TRINN 7

Utføre sporkalibrering:

• Kalibrer først spissen ved hjelp av et dreiepunkt.
• Legg deretter instrumentskaftet i sporet, og roter 

instrumentet mens du holder det i denne posisjonen.
• En fremdriftsindikator indikerer kalibreringsstatusen.

MERK: Instrumentspissen må berøre enden av 
ICM 4.0 for at kalibreringen skal lykkes.

TRINN 8

Kontrollere kalibreringen:

• Instrumentspiss: Drei verktøyet i dreiepunktet.
• Instrumentbane: trykk på Show Trajectory og roter 

verktøyet i sporet.

MERK: Hvis hullkalibrering er utført, kan spissen og 
banen verifiseres samtidig ved å rotere 
instrumenttuppen kalibreringshullet.
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NAVIGERINGSOVERSIKT
Programvareversjoner: VectorVision cranial 7.x

TRINN 1

• Fjern den ikke-sterile referanseenheten.
• Draper pasienten og fest en steril referanseenhet.
• Draper og teip rundt koblingsslangen på 

referanseenheten.

MERK: Referanseenheten må ikke fjernes etter 
dette trinnet. Det kan føre til unøyaktig sporing og 
alvorlig pasientskade.

TRINN 2

Trykk på Tools i menylinjen for å aktivere 
instrumenter for navigering. Velg deretter mellom:

• Instruments for å velge forhåndskalibrerte verktøy 
og adaptere for verktøy som må kalibreres.

• Microscope for å aktivere mikroskopnavigering.
• Ultrasound for å iverksette ultralydsporing.
• Real-time Video eller Video (Endoscope) for å 

aktivere en videovisning i sanntid.

TRINN 3

Hvis Instruments ble valgt i dialogboksen Tools:

• I de neste dialogboksene: velg Settings og deretter 
Pivoting Detection for å aktivere deteksjon av 
instrumentbevegelser under kalibrering.

• I dialogboksen Tools -> Instruments trykker du på 
Additional Instruments.

• Velg et forhåndskalibrert verktøy eller en 
verktøysadapter fra listen.

• Kalibrer verktøyet eller verifiser forhåndskalibreringen.

TRINN 4

Hvis Microscope ble valgt i dialogboksen Tools:

• I dialogboksen Tools -> Microscope trykker du på 
Connect Microscope.

• Velg ønsket mikroskop fra listen hvis du blir bedt om det.
• Velg mikroskopkalibreringen (standard eller 90°).

MERK: Den egnede adapterenheten må være festet 
og mikroskopet godt tilkoblet.



KUNDESERVICETELEFONER:

Europa, Latin-Amerika: +49 89 99 15 68 44
USA og Canada: +1 800 597 5911
Japan: +3 5733 6275
E-post: support@brainlab.com

Artikkelnummer: 60903-30NO

OPPHAVSRETT:

Denne veiledningen inneholder 
opphavsrettslig informasjon som er beskyttet 
av åndsverksloven. Ingen del av denne 
veiledningen kan reproduseres eller 
oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse 
fra BrainLAB. 

Dokumentrevisjon: 1.0

ANSVAR:

Denne veiledningen kan endres uten forvarsel 
og utgjør ikke en forpliktelse fra BrainLABs 
side. For mer informasjon se avsnittet 
"Ansvarsbegrensning" i BrainLABs standard 
vilkår og betingelser for salg.

TRINN 5

Hvis Ultrasound ble valgt i dialogboksen Tools:

• I de neste dialogboksene, velg External Ultrasound.

Velg mellom følgende i dialogboksen Tools -> 
Ultrasound:

• Probes for å verifisere eller kalibrere en ultralydsonde.
• 3D Ultrasound Acquisition for å ta 3D-bilder.
• Image Settings for å konfigurere en videotilkobling.
• Skift til IGSonic Ultrasound for IGSonic-navigering.

TRINN 6

Hvis Real-time Video eller Video (Endoscope) ble 
valgt i dialogboksen Tools:

• Velg ønskede alternativer for videoinngang i 
dialogboksene eller kategorisidene som vises.

• Definer ønsket lysstyrke og kontrast.
• Definer skjermstørrelsen hvis du blir bedt om det.

MERK: Video (Endoscope) er kun tilgjengelig på 
eldre navigeringsstasjoner.

TRINN 7

Visningsalternativer i menylinjen:

• I, II og III = standardnavigasjonsvisninger.
• Display = modifiserer visninger, gjenoppretter 

standardinnstillinger.
• Target = sentrerer det aktive vertkøyet i alle visninger.
• Freeze = aktiverer vertkøyssporing uten bildejustering.

MERK: Modifiserte konfigurasjoner for 
navigasjonsvisning kan lagres til senere bruk.

TRINN 8

Målealternativer:

• Measurement (i dialogboksen Tools): måler 
avstanden mellom verktøysspissen og et målpunkt.

• Tooltip-funksjoner: kan brukes til å konfigurere 
forskyvning av verktøyspiss, f.eks. ved 
forhåndsvisning av innsettingsvinkler.

MERK: Husk å nullstille forskyvningen for 
verktøyspiss etter bruk. 
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