
DATAÖVERFÖRING
Mjukvaruversioner: VectorVision cranial 7.x, PatXfer 5.x
STEG 1

• Dubbelklicka på PatXfer-ikonen för att starta 
programmet

• På Archive Selection-sidan, klicka på namnet, ikonen, 
eller kryssrutan till den önskade datakällan

• Klicka på Next för att visa alla arkiverade patientfiler

De följande datakällorna understöds:

Borttagbara 
mediaarkiv 

Hårddisk arkivBrainLAB 
format
STEG 2

• På Patient Selection-sidan, klicka på namnet, ikonen, 
eller kryssrutan till patientdatan som ska omvandlas till 
BrainLAB-formatet

• Klicka på Next för att visa tillgängliga patientstudier

OBS: Kontrollera att rätt patientdata är vald.
STEG 3

Om bara en studie är tillgänglig, hoppar systemet över

Steg 3, och fortsätter automatiskt till Steg 4.

• På Study Selection-sidan, klicka på namnet, ikonen, 
eller kryssrutan till den mest lämpliga patientstudien

• Klicka på Next för att visa originalserien till den valda 
studien
STEG 4

• På Original Series-sidan, visas den sparade bilddatan 
till patientstudien som valts

• Multipla bildserier kan väljas; klicka bara på det 
motsvarande namnet, ikonen, eller kryssrutan

• Granska detaljer och undersök skiktröntgens exakthet
• Klicka på Next för att omvandla originalserien till 

BrainLAB-formatet

OBS: Mjukvaran väljer automatiskt den originalserie som 
innehåller flest bilder
OBS: Quick Reference Guides ersätter inte läsande av bruksanvisningarna
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STEG 5

• På BrainLAB Series-sidan visas den omvandlade 
bilddatan

• Granska bilddetaljer och undersök skiktröntgens 
exakthet

• Klicka på namnet, ikonen eller kryssrutan till den 
erfordrade BrainLAB serien

• Klicka på Send to... för att exportera den valda 
BrainLAB-serien

OBS: Multipla bildserier kan väljas och exporteras.
STEG 6

I Send to...-dialogen, välj det passande arkivformatet: 

• iPlan 1.x = Standard BrainLAB-format
• iPlan 2.x = Avancerat format

• Klicka på Next för att visa en lista av tillgängliga 
patienter

OBS: I detta steg kan data väljas direkt för överföring till 
ZIP eller USB.
STEG 7

I Send to...-dialogen, är Patient selection nu aktivt. För 
att spara bilddatan:

• Klicka på New Patient för att skapa en ny patientmapp 
och spara datan i denna mapp, eller

• Välj en befintlig patientmapp från listan, och klicka på 
Add to... för att lägga till patientdatan i denna mapp

OBS: Patientens namn och ID kan redigeras, t.ex. för att 
bibehålla patientsekretess.
STEG 8

Efter att datan har sparats, klicka antingen på:

• Yes för att överföra ytterligare patientdata, eller
• No för att stänga mjukvaruprogrammet

OBS: Patientdatan har överförts och är redo för

användning i behandlingsplanering.
:

ok innehåller patentskyddad 
kyddad av upphovsrättslagen. 
enna handbok får reproduceras 

skriftligt tillstånd av BrainLAB.

ision: 1.0

ANSVAR:

Denna handbok kan genomgå förändringar 
utan meddelande om densamma och utgör 
inget ansvar från BrainLAB. För ytterligare 
information, hänvisas till avsnittet 
"Limitations of Liability" i BrainLABs Standard 
Terms and Conditions of Sales.



PLANERING
Mjukvaruversioner: VectorVision cranial 7.x, iPlan cranial 2.x
STEG 1

• Dubbelklicka på iPlan-ikonen för att starta programmet

I Load Treatment Plan planeringssektionen:

• Välj den aktuella patientmappen i mappstrukturen
• Välj en behandlingsplan för att ladda upp den till 

mjukvaran
• Följ systemets instruktioner
• Klicka på Next för att aktivera nästa planeringsuppgift

OBS: Kontrollera att rätt patientdata är vald.
STEG 2

Generellt, är iPlan-sidan uppdelad enligt följande:

• Navigator (högst upp till höger på sidan): visar alltid 
den nuvarande (gula) och nästa (blå) planeringsuppgift

• Functions-området (längst ner till höger på sidan): 
erbjuder relevanta funktioner till den nuvarande 
planeringsuppgiften

• Planeringsområde (resten av sidan): innehåller fliksidor 
med olika färdigdefinierade bildvinklar

OBS: Verktygsfältet tillhandahåller ytterligare funktioner.
STEG 3

I Registration Points planeringssektionen:

• Genomför Slice and Image Set Selection
• Använd Add New… för att skapa en registreringspunkt
• Placera punkten genom att klicka på bilden
• Använd Position för att placera om punkten
• Detect visar skannade CT/MR markeringar som 

punkter

OBS: Dessa punkter främjar bildfusion och VectorVision 
cranial registrering.
STEG 4

I Image Fusion planeringssektionen:

• Välj bildparet från listan som ska fusioneras
• Justera bilderna med musen (Manual Fusion)
• Automatic Fusion använder gemensamma strukturer 

för fusion
• Registration Point Fusion använder definierade 

registreringspunkter för fusion

OBS: Simultan objektplanering i multipla datagrupper är 
nu möjligt.
OBS: Quick Reference Guides ersätter inte läsande av bruksanvisningarna
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STEG 5

I Object Creation planeringssektionen:

• Genomför Slice and Image Set Selection
• Använd Add New… för att skapa ett objekt
• Använd Brush för att dra objektet med musen
• Använd Eraser för att modifiera objektet
• SmartBrush erbjuder avancerad objektssegmentering

OBS: Denna uppgift betonar viktiga strukturer.
STEG 6

I Trajectory Planning planeringssektionen:

• Genomför Slice and Image Set Selection
• Använd Add New… för att skapa en bana
• Entry -> Position definierar ingångspunkten
• Target -> Position definierar målpunkten

OBS: Verifiera alltid linjerna innan ni fortsätter.
STEG 7

I Labeled Points planeringssektionen:

• Genomför Slice and Image Set Selection
• Använd Add New… för att skapa en märkt punkt
• Placera punkten genom att klicka på bilden
• Använd Position för att placera om punkten om det 

behövs

OBS: Märkta punkter främjar kirurgisk navigering genom 
användning av VectorVision cranial.
STEG 8

Efter att planeringen är klar:

• Gå till Save Treatment Plan planeringssektionen
• För in nödvändig information för att spara planen
• Klicka på Next för att aktivera Export to 

planeringssektionen
• Välj exporteringsplattformen och exporteringsmappen
• Välj relevanta bilder/planeringsinnehåll, klicka på OK

OBS: Patientdatan är exporterad och redo att användas 
för navigering.
:

ok innehåller patentskyddad 
kyddad av upphovsrättslagen. 
enna handbok får reproduceras 

skriftligt tillstånd av BrainLAB.

ision: 1.0

ANSVAR:

Denna handbok kan genomgå förändringar 
utan meddelande om densamma och utgör 
inget ansvar från BrainLAB. För ytterligare 
information, hänvisas till avsnittet 
"Limitations of Liability" i BrainLABs Standard 
Terms and Conditions of Sales.



UPPSTÄLLNING INFÖR OP
Mjukvaruversioner: VectorVision cranial 7.x
STEG 1

• Koppla in systemet
• Starta systemet med strömbrytaren
• På urvalssidan som kommer upp, klicka på ikonen till 

VectorVision cranial-programmet

OBS: Om bara VectorVision cranial är installerat, startas 
systemet automatiskt.
STEG 2

• När du blir tillfrågad, sätt in ZIP-disketten eller USB-
minnet som innehåller patientens behandlingsplan

OBS: Eftersom ZIP-disketten eller USB-minnet också 
används för att lagra patientdata samlad under kirurgisk 
navigering, får diskett/minne inte tas bort innan kirurgin 
har avslutats och systemet har stängts ned.
STEG 3

• När du blir tillfrågad, verifiera att du får den korrekta 
patientdatan 

• För att ladda upp patientdata, klicka på Load Patient

OBS: Om uppgifterna som visas tillhör en annan patient, 
klicka på Change Patient och sätt i den korrekta ZIP-
disketten eller USB-minnet.
STEG 4

• Sätt fast markeringskulorna på Mayfield reference 
array-instrumentet

• Sätt fast Mayfield Reference Clamp eller Vario 
Reference Clamp på Mayfield-huvudstödet

OBS: Markeringskulorna och fixeringsskruvarna måste 
sättas fast ordentligt. 
OBS: Quick Reference Guides ersätter inte läsande av bruksanvisningarna
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STEG 5

• Sätt fast Mayfield reference array på Mayfield 
Reference Clamp eller Vario Reference Clamp

• Justera positionen till Mayfield reference array så att 
tillräckligt utrymme finns för att möjliggöra snitt och 
andra kirurgiska åtgärder utan att Mayfield reference 
array rörs

OBS: Flytta inte Mayfield reference array under ingreppet. 
Detta kan resultera i oexakt sökning och svåra 
Patientskador.
STEG 6

Placera systemet så att:

• Kirurgen lätt kan se skärmen
• Kameran är 120-180 centimeter (4-6 fot) från 

patientens huvud
• Mayfield reference array är synlig för bägge 

kameralinser

OBS: Kameran måste alltid har en oskymd sikt av 
Mayfield reference array och navigerade instrument.
STEG 7

Verifiera instrument och sikt av Mayfield reference array:

• Grönt statusfält = Mayfield och instrumenten är synliga
• Gröna sfärer = standardpekaren eller Softouch
• Vita sfärer = okalibrerade instrument, array innan 

patientregistrering
• Röda sfärer = Mayfield efter patientregistrering
• Gråa sfärer/cirklar = oidentifierat instrument

OBS: Registrering kan nu genomföras.
:

ok innehåller patentskyddad 
kyddad av upphovsrättslagen. 
enna handbok får reproduceras 

skriftligt tillstånd av BrainLAB.

ision: 1.0

ANSVAR:

Denna handbok kan genomgå förändringar 
utan meddelande om densamma och utgör 
inget ansvar från BrainLAB. För ytterligare 
information, hänvisas till avsnittet 
"Limitations of Liability" i BrainLABs Standard 
Terms and Conditions of Sales.



STANDARDREGISTRERING
Mjukvaruversioner: VectorVision cranial 7.x
STEG 1

• Efter att CT- eller MR-skanning har genomförts, ta bort 
CT- respektive MR-registreringsmarkörerna från 
markeringsplåtarna

• Sätt fast OR-registreringsmarkörerna på 
markeringsplåtarna

OBS: Registreringsmarkörerna är för engångsbruk och 
måste kastas efter användning.
STEG 2

• Välj Register i menyfältet för att starta 
patientregistrering

• I Registration Selection-dialogen, välj Standard 
Registration

OBS: Innan registreringen påbörjas, verifiera att Mayfield 
reference array är synlig för bägge kameralinser.
STEG 3

• Följ systemets instruktioner för att registrera 
markörerna

OBS: Minst fem markörer måste registreras innan man 
fortsätter till Proceed.
STEG 4

• Registrera markörerna en efter en genom att placera 
spetsen av pekaren i varje markör och rotera pekarens 
skaft långsamt

• När markörens registrering har lyckats, visas det i listan 
till vänster om den förvärvade dialogen

OBS: När alla markörer har registrerats, fortsätter 
mjukvaran automatiskt till nästa steg.
OBS: Quick Reference Guides ersätter inte läsande av bruksanvisningarna
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STEG 5

Systemet rapporterar nu registreringens exakthet:

• Håll standardpekaren på minst 3 ställen på patientens 
huvud för att verifiera resultatet

• Verifiera att pekarspets är korrekt förevisad
• Om exaktheten är tillfredställande, klicka på Accept för 

att spara registreringen

OBS: Patienten kan nu förberedas för operation.
:

ok innehåller patentskyddad 
kyddad av upphovsrättslagen. 
enna handbok får reproduceras 

skriftligt tillstånd av BrainLAB.

ision: 1.0

ANSVAR:

Denna handbok kan genomgå förändringar 
utan meddelande om densamma och utgör 
inget ansvar från BrainLAB. För ytterligare 
information, hänvisas till avsnittet 
"Limitations of Liability" i BrainLABs Standard 
Terms and Conditions of Sales.



REGISTRERING Z-TOUCH
Mjukvaruversioner: VectorVision cranial 7.x
STEG 1

• Välj Register i menyfältet för att starta 
patientregistrering

• I Registration Selection-dialogen, välj Surface 
Matching Registration

OBS: Innan registreringen börjar, verifiera att Mayfield 
reference array är synlig för bägge kameralinser.
STEG 2

• Justera strömbrytaren till ON
• För att aktivera den synliga strålen, tryck och håll ner 

laserstrålens strömbrytare halvvägs
• För att aktivera både den infraröda och den synliga 

strålen, tryck och håll ner strömbrytaren hela vägen

OBS: Felaktig hantering av z-touch-lasern är farlig för 
patienter och klinikens personal.
STEG 3

• Använd den synliga laserstrålen för att simulera 
skanning av områden mest lämpade för målpunkten

OBS: Optimala skanningsregioner inkluderar zygomatic-
benet, frontalbenet, näsan samt tragus.
STEG 4

• I Patient Registration-dialogen, starta z-touch-
målpunkten genom att klicka på z-touch

• Aktivera den synliga laserstrålen
• Peka laserstrålen mot det område som är av intresse 

på patientens huvud
• Aktivera den infraröda laserstrålen

OBS: För lyckat förvärvande av målpunkten, måste 
kameran ha en oskymd sikt från den infraröda strålen.
OBS: Quick Reference Guides ersätter inte läsande av bruksanvisningarna
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STEG 5

• Hitta punkter genom att skanna beniga strukturer inom 
intresseområdet, på bägge sidor av patientens ansikte

• När tillräckligt antal punkter har registrerats (indikeras i 
mjukvaran genom en progressiv mätare), klicka på 
Proceed

• Mjukvaran genomför nu en ytmatchningskalkyl

OBS: Skanna bara de områden som är inkluderade i 
patientens bildgrupp.
STEG 6

Systemet rapporterar nu registreringens exakthet:

• Håll standardpekaren på minst tre ställen på patientens 
huvud för att verifiera resultatet

• Verifiera att pekarens spets visas korrekt
• Om exaktheten är tillfredställande, klicka på Accept för 

att spara registreringen

OBS: Patienten kan nu förberedas för operation.
:

ok innehåller patentskyddad 
kyddad av upphovsrättslagen. 
enna handbok får reproduceras 

skriftligt tillstånd av BrainLAB.

ision: 1.0

ANSVAR:

Denna handbok kan genomgå förändringar 
utan meddelande om densamma och utgör 
inget ansvar från BrainLAB. För ytterligare 
information, hänvisas till avsnittet 
"Limitations of Liability" i BrainLABs Standard 
Terms and Conditions of Sales.



INSTRUMENTKALIBRERING
Mjukvaruversioner: VectorVision cranial 7.x
STEG 1

• Sätt fast markeringskulorna ordentligt på utvald 
verktygsadapter

• Montera verktygsadaptern till instrumentet som ska 
kalibreras

OBS: Både instrument och adapter måste vara 
steriliserade före användning.
STEG 2

• Sätt fast markeringskulorna ordentligt på Instrument-
kalibreringsmatrixen (Instrument Calibration Matrix, 
(ICM) 4.0)

• Aktivera kalibreringsproceduren genom att hålla ICM 
4.0 och det utvalda instrumentet tillsammans i 
kamerans synfält

OBS: ICM 4.0 måste steriliseras före användning.
STEG 3

Om en förgående kalibrering är tillgänglig för den valda 
adaptern:

• Klicka på Restore för att använda denna kalibrering 
eller Calibrate för att genomföra en ny kalibrering

OBS: Var säker på att verifiera att den återställda 
kalibreringen är korrekt.
STEG 4

Följande kalibreringsmetoder är tillgängliga: 

• Pivot points: för kalibrering av instrumentspetsar 
(förvalda alternativ)

• Holes: för kalibrering av spetsen och banan av 
instrument med en trubbig eller vriden spets

• Notches: för kalibrering av instrument oavsett diameter

OBS: Instrumentadaptern och ICM 4.0 måste vara 
synliga för kameran genom hela kalibreringen.
OBS: Quick Reference Guides ersätter inte läsande av bruksanvisningarna
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STEG 5

Att genomföra pivotpunktskalibrering: 

• Håll instrumentets spets på en av pivotpunkterna 
• Rotera instrumentskaftet medan du håller det i denna 

position
• En progressiv mätare indikerar kalibreringens status

OBS: Se till att instrumentets spets inte glider ifrån 
pivotpunkten under denna procedur. 
STEG 6

Att genomföra hålkalibrering: 

• Sätt instrumentets spets i det minsta möjliga hålet
• Rotera instrumentet medan du håller det i denna 

position
• En progressiv mätare indikerar kalibreringens status

OBS: Instrumentets spets måste hållas helt i 
kalibreringshålet under denna procedur.
STEG 7

Att genomföra skårkalibrering:

• Kalibrera först spetsen med en pivotpunkt
• Lägg sedan instrumentets skaft längs skåran och rotera 

instrumentet medan du håller det i denna position
• En progressiv mätare indikerar kalibreringens status

OBS: För lyckad kalibrering måste instrumentets spets 
komma i beröring med slutet av ICM 4.0.
STEG 8

Att verifiera kalibreringen: 

• Instrumentets spets: rotera verktyget i pivotpunkten
• Instrumentets bana: klicka på Show Trajectory och 

rotera verktyget i skåran

OBS: Om hålkalibrering genomförts, kan spets och bana 
verifieras samtidigt genom att rotera instrumentets spets 
i kalibreringshålet.
:
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ÖVERBLICK NAVIGATION
Mjukvaruversioner: VectorVision cranial 7.x
STEG 1

• Ta bort den osteriliserade Mayfield reference array 
• Klä patienten och sätt fast en steriliserad Mayfield 

reference array
• Klä och tejpa runt Mayfield reference arrays 

anslutningsslang

OBS: Flytta inte Mayfield reference array efter detta steg. 
Det kan resultera i oexakt spårning och svåra 
patientskador.
STEG 2

Klicka på Tools i menyfältet för att aktivera instrument till 
navigering. Därefter välj mellan:

• Instruments för att välja förkalibrerade verktyg och 
adapters till verktyg som behöver kalibrering 

• Microscope för att aktivera mikroskopnavigering
• Ultrasound för att starta ultraljudsspårning
• Real-time Video eller Video (Endoscope) för att 

aktivera en direktsändning
STEG 3

Om Instruments valdes i Tools-dialogen:

• I de följande dialogerna: välj Settings och sen Pivoting 
Detection för att möjliggöra upptäckande av 
verktygsrörelser under kalibrering

• I dialogen Tools -> Instruments, klicka på Additional 
Instruments

• Välj ett listat förkalibrerat verktyg eller en 
verktygsadapter

• Kalibrera verktyget eller verifiera förkalibreringen
STEG 4

Om Microscope valdes i Tools-dialogen: 

• I Tools -> Microscope-dialogen, klicka på Connect 
Microscope

• Om du blir tillfrågad, välj det aktuella mikroskopet från 
listan

• Välj mikroskopkalibrering (standard eller 90°)

OBS: Lämplig adapter array måste sitta fast och 
mikroskopet måste vara väl inkopplat.
OBS: Quick Reference Guides ersätter inte läsande av bruksanvisningarna
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STEG 5

Om ultraljud valdes i Tools-dialogen:

• I de följande dialogerna, välj External Ultrasound

I Tools -> Ultrasound-dialogen, välj mellan:

• Probes för att verifiera eller kalibrera en 
ultraljudsundersökning

• 3D Ultrasound Acquisition för att ta fram 3D bilder
• Image Settings för att konfigurera en videoanslutning
• Switch to IGSonic Ultrasound för IGSonic-navigering
STEG 6

Om Real-time Video eller Video (Endoscope) valdes i 
Tools-dialogen: 

• Välj den erfordrade videosignalen från valmöjligheter i 
dialogerna eller på fliksidorna som visas

• Definiera den erfordrade ljusstyrkan och kontrasten
• Om du blir tillfrågad, definiera skärmstorleken

OBS: Video (Endoscope) är bara tillgängliga på äldre 
navigeringssystem.
STEG 7

Visningsbara val ges i menyfältet:   

• I, II och III = förvalda navigeringsvinklar
• Display = modifiera synvinklarna, återställa förvalda 

inställningar
• Target = centrera de aktiva verktygens sikte i alla 

synvinklar
• Freeze = möjliggör verktygsspårning utan bildjustering

OBS: Navigeringsvinklarnas modifierade konfigurationer 
kan sparas för senare användning.
STEG 8

• Mätningsalternativ:   
• Measurement (i Tools-dialogen): mäter distansen 

mellan verktygsspetsen och målpunkten
• Tooltip-funktioner: tillåter en verktygsspets offset att bli 

konfigurerad, t.ex. när man förhandsgranskar 
insättningsvinklar

OBS: Kom ihåg att återställa Tooltip offset till noll efter 
användning.
:
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