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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig heeft niet kunt vinden of als
u vragen of problemen heeft:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

Tel. +1 800 597 5911
Fax +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilië Tel. (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

VK Tel. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel. +34 900 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s Tel. +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel. +49 89 991568 1044
Fax +49 89 991568 811

Japan
Tel. +81 3 3769 6900
Fax +81 3 3769 6901

Verwachte gebruiksduur

Software-updates en support op locatie worden geboden voor vijf jaar service voor dit product.

Feedback

Ondanks zorgvuldige revisie van deze gebruikershandleiding kan deze fouten bevatten. Als u
suggesties voor verbetering heeft, kunt u contact met ons opnemen via
user.guides@brainlab.com.

Fabrikant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Duitsland

ALGEMENE INFORMATIE
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Handelsmerken Brainlab

• Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• Curve™ is een handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland.
• Kick® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• Softouch® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken

• ARVEO® is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems CMS GmbH.
• Doro® is een gedeponeerd handelsmerk van pro med instruments GmbH.
• Mayfield® is een gedeponeerd handelsmerk van OMI, Inc.
• Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de

Verenigde Staten en andere landen.
• Mobius Imaging®, het Mobius Imaging logo en MobiCT® zijn gedeponeerde handelsmerken

van Mobius Imaging, LLC.
• OPMI®, Pentero®, PENTERO® en KINEVO® zijn gedeponeerde handelsmerken van Carl Zeiss

Meditec AG.
• BrainPath® is een gedeponeerd handelsmerk van NICO Corporation in de Verenigde Staten en

andere landen.

Octrooi-informatie

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag
voor zijn ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg: www.brainlab.com/patent.

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het volgende werk. De volledige licentie en
auteursrechtinformatie vindt u via onderstaande koppelingen:
• OpenJPEG bibliotheek (http://www.openjpeg.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• OpenSSL Project, ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org)

CE-markering

De CE-markering geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van richtlijn 93/42/EEG van de Europese Raad betreffende medische
hulpmiddelen.
Volgens de regels die zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende medische hulp-
middelen is Microscope Navigation Software 1.5 een klasse IIb-product.

Juridische informatie
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Productgerelateerde incidenten rapporteren

U bent verplicht elk ernstig incident dat mogelijk is opgetreden in relatie tot dit product te melden
aan Brainlab en, voor zover het binnen Europa is, aan de bevoegde nationale autoriteit voor
medische hulpmiddelen.

Verkoop in de VS

Dit product mag alleen worden aangeschaft door of in opdracht van een arts (wetgeving VS).

ALGEMENE INFORMATIE
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Deze
bevatten veiligheidskritische informatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of andere
ernstige gevolgen als gevolg van het (oneigenlijke) gebruik van het apparaat.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Deze bevatten belangrijke informatie over een mogelijke storing
of onjuiste werking van het apparaat, beschadiging van het apparaat of beschadiging van
eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en bevatten
aanvullende handige tips. 

Symbolen
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1.4 Het systeem gebruiken

Beoogd gebruik

Het Brainlab-navigatiesysteem - Microscope Navigation Software is een softwaremodule die,
wanneer gebruikt met een Brainlab-navigatiesysteem en compatibele instrumentaccessoires,
fungeert als een beeldgeleid planning- en navigatiesysteem voor open en minimaal-invasieve
chirurgie.
Het koppelt een instrument en de weergave van het operatieveld (bijv. video, beeld via de
operatiemicroscoop) aan een virtuele computerbeeldruimte op patiëntbeelddata die worden
verwerkt door de navigatiewerkstation. Het systeem is bedoeld voor elke medische aandoening
waarbij een referentie met een starre anatomische structuur kan worden vastgesteld ten opzichte
van beelden (CT, CTA, röntgen, MR, MRA en echo) van de anatomie.

Gebruiksindicaties

Dit systeem is geïndiceerd voor elke medische conditie waarbij het gebruik van stereotactische
chirurgie toepasselijk kan zijn, en waarbij een referentie met een onbuigzame anatomische
structuur zoals de schedel vastgesteld kan worden ten opzichte van medische beelden zoals CT
of MR.

Beoogde gebruiker

Het systeem wordt gebruikt door ervaren chirurgen en operatieverpleegkundigen. De chirurg dient
ervaring te hebben in het zelfstandig uitvoeren van operaties. Ook dienen zij een volledig inzicht
te hebben in de betreffende anatomie.

Patiëntenpopulatie

Er zijn geen demografische, regionale of culturele beperkingen voor patiënten. Het is aan de
chirurg om te beslissen of het systeem zal worden gebruikt voor een bepaalde behandeling.

Beoogde gebruiksomgeving

De Microscope Navigation Software zal worden gebruikt in een ziekenhuisomgeving, met name
in ruimtes die geschikt zijn voor chirurgische interventies (zoals een operatiekamer).

Zorgvuldige behandeling van de hardware

De systeemonderdelen en het bijbehorende instrumentarium bestaan uit mechanische
precisie-onderdelen. Ga daar voorzichtig mee om.

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Beoordeel de plausibiliteit van alle informatie ingegeven in, en afkomstig van het systeem
voordat u de patiënt behandelt.

Niet bestemd voor diagnostisch gebruik

Waarschuwing
Overeenkomstig DIN 6868 zijn de getoonde beelden op de Brainlab-navigatiesystemen niet
geschikt voor diagnostisch gebruik.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.5 Compatibele medische apparatuur en software

Compatibele platforms van Brainlab

De Microscope Navigation Software is compatibel met:
• Curve
• Kick

Overige platforms van Brainlab

Na publicatie van deze gebruikershandleiding kunnen aanvullende compatibele Brainlab-
platforms beschikbaar komen. Neem contact op met Brainlab support als u vragen over
compatibiliteit hebt.

Compatibele medische instrumenten van Brainlab

De Microscope Navigation Software is compatibel met:
• Reflecterende wegwerpmarkeerbollen
• Microscoopadapter met microscoopframe (voor verschillende microscopen)
• Pointer Craniaal/KNO met stompe tip
• Softouch-pointer
• Standaard craniaal referentieframe met 3 en 4 markeerbollen
• Referentieframe voor wervelkolomklemmen met 4 markeerbollen

Andere Brainlab-instrumenten

Na uitgifte van deze gebruikershandleiding kunnen aanvullende instrumenten beschikbaar komen.
Neem contact op met Brainlab support als u vragen over compatibiliteit hebt.

Waarschuwing
Gebruik uitsluitend de door Brainlab genoemde instrumenten en reserveonderdelen. Het
gebruik van niet toegestane instrumenten/reserveonderdelen kan een nadelig effect
hebben op de veiligheid en/of effectiviteit van het medische instrument en kan de
veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of omgeving in gevaar brengen.

Montage instrument

Als er instrumenten in combinatie met dit product worden gebruikt, moeten deze instrumenten
correct worden gemonteerd in navolging van de instructies in de bijbehorende
Instrumentenhandleiding.

Compatibele niet-Brainlab scanapparaten

Scanapparaat Model en Fabrikant

Medische beeldvormingsapparaten die voldoen aan
de Brainlab-scaninstructies (bijv. MR- en CT-scan-
ners, C-boog, DVT en gelijksoortige apparaten)

Zie de vereisten in de Brainlab-scanproto-
collen.

Compatibele medische apparatuur en software
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Compatibele niet-Brainlab chirurgische microscopen

Model Fabrikant

• HS 5-1000 (Hi-R 1000 + FS 5-33)
• HS 3-1000 (Hi-R 1000 + FS 3-43)
• HS Hi-R 700 (FS 2-23, FS 3-43, FS 5-33)
• MÖLLER 20-1000 (Hi-R 1000 + FS 4-20)

HAAG-STREIT SURGICAL/MÖLLER-
WEDEL GmbH
Rosengarten 10
22880 Wedel
Duitsland

• M530 OHX
• M530 OH6
• ARVEO
• M720 OH5, OHC5
• M525 OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg
Zwitserland

• KINEVO 900
• OPMI PENTERO 900
• OPMI PENTERO 800
• OPMI Pentero

Carl Zeiss Meditec AG
Site Oberkochen
Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen
Duitsland

Na uitgifte van deze handleiding kunnen aanvullende operatiemicroscopen beschikbaar worden.
Neem contact op met Brainlab support als u vragen heeft over compatibiliteit met Brainlab
software.

Andere niet-Brainlab apparatuur

Gebruik van combinaties van medische hulpmiddelen die niet zijn goedgekeurd door Brainlab
kunnen een nadelige invloed hebben op de veiligheid en/of werking van de hulpmiddelen en de
veiligheid van patiënt, gebruiker en/of omgeving in gevaar brengen.

Compatibele medische software van Brainlab

Alleen door Brainlab genoemde medische software van Brainlab mag op dit systeem worden
geïnstalleerd en gebruikt. Neem contact op met Brainlab Support voor uitleg over de
compatibiliteit met medische software van Brainlab.

Niet-Brainlab-software

Software mag alleen door bevoegde Brainlab-medewerkers op het Brainlab-systeem
worden geïnstalleerd. Installeer en verwijder geen software-applicaties.

Microsoft beveiligingsupdates voor Windows en driverupdates

Brainlab staat alleen de installatie van beveiligingspatches toe. Installeer geen servicepacks en
optionele updates. Controleer uw instellingen om ervoor te zorgen dat updates op een geschikt
moment worden gedownload en correct worden geïnstalleerd. Update geen drivers op Brainlab
platformen.
Raadpleeg de Brainlab website voor aanvullende informatie over instellingen en voor een lijst met
Microsoft beveiligingsupdates die door Brainlab support zijn geblokkeerd.
Adres: www.brainlab.com/updates
Wachtwoord: WindowsUpdates!89
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Virusscannen en malware

Brainlab adviseert het systeem te beschermen met hoogwaardige antivirussoftware.
Onthoud dat de instellingen van sommige malwarebeschermingssoftware (zoals virusscanner) de
systeemprestaties nadelig kunnen beïnvloeden. Als er bijvoorbeeld realtime-scans worden
uitgevoerd en elke bestandstoegang wordt gecontroleerd, kan het laden en opslaan van
patiëntgegevens lang duren. Brainlab adviseert het maken van realtime-scans uit te schakelen en
virusscans buiten werktijd uit te voeren.

Waarschuwing
Let erop dat uw antivirussoftware de Brainlab directories niet wijzigt, met name:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Waarschuwing
Tijdens behandelingsplanning mogen geen updates worden gedownload of geïnstalleerd.
Neem contact op met Brainlab support voor aanvullende informatie over elk van deze punten.

Updates

Waarschuwing
Updates voor het besturingssysteem (hotfixes) of voor software van derden zouden
moeten worden uitgevoerd buiten werktijd en in een testomgeving om de juiste werking
van het Brainlab-systeem te verifiëren. Brainlab monitort de gereleasede Windows-hotfixes
en weet of er voor sommige updates problemen kunnen worden verwacht. Neem contact
op met Brainlab support als er problemen zijn met hotfixes voor het besturingssysteem.

Compatibele medische apparatuur en software
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1.6 Training en documentatie

Brainlab-training

Om een veilig en correct gebruik van het systeem te kunnen waarborgen, moeten alle gebruikers
deelnemen aan een verplicht trainingsprogramma dat wordt verzorgd door een bevoegde
vertegenwoordiger van Brainlab, alvorens het systeem voor de eerste keer te gebruiken.

Ondersteuning onder toezicht

Alvorens het systeem te gebruiken voor chirurgische procedures waarbij computergestuurde
navigatie van essentieel belang is, moeten voldoende procedures samen met een Brainlab-
vertegenwoordiger zijn uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing
Dit systeem biedt enkel ondersteuning aan de chirurg en vervangt in geen geval de
ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens het gebruik ervan. Het moet te
allen tijde mogelijk zijn dat de gebruiker de procedure voortzet zonder het systeem.
De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten mogen uitsluitend door getraind medisch
personeel worden bediend.

Verlengde ok-tijd

Brainlab navigatiesystemen zijn gevoelige technische apparaten. Afhankelijk van de opstelling in
de ok, de patiëntpositionering, de duur en complexiteit van de berekeningen, kan de operatieduur
door de navigatie variëren. Het is aan de gebruiker om te beslissen of een mogelijke verlenging
acceptabel is voor de betreffende patiënt en behandeling.

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven
die met zorg moet worden gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.

Beschikbare gebruikershandleidingen

OPMERKING. Welke gebruikershandleidingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het Brainlab-
product. Als u vragen hebt over de gebruikershandleidingen die u hebt ontvangen, kunt u contact
opnemen met Brainlab Support. 

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen

• Overzicht van de behandelingsplanning en beeldgeleide naviga-
tie

• Beschrijving van de ok-opstelling van het systeem
• Gedetailleerde software-instructies

Hardwarehandleidingen
Uitgebreide informatie over radiotherapeutische en chirurgische
hardware, doorgaans gedefinieerd als grote complexe instrumen-
ten

Instrumentenhandleiding Gedetailleerde richtlijnen over de instrumentenbehandeling

ALGEMENE INFORMATIE
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Gebruikershandleiding Inhoud

Handleiding voor reiniging,
ontsmetting en sterilisatie Details voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie van instrumenten

Systeemhandleiding Gedetailleerde informatie over de opstelling van het systeem

Technische handleiding Gedetailleerde technische informatie over het systeem, met inbe-
grip van specificaties en richtlijnen

Systeem- en technische
handleiding

Combineert de inhoud van de Systeemhandleiding en de Techni-
sche handleiding

Training en documentatie
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2 OPSTELLING VAN HET
SYSTEEM

2.1 Opstelling camera en monitor

Voordat u begint

Afbeelding 1  

De opstelling van het systeem is afhankelijk van het gebruikte systeem en het type procedure dat
wordt uitgevoerd. Houd het volgende in gedachten:
• De camera en monitor mogen de chirurg niet hinderen tijdens de operatie.
• De camera moet gedurende de procedure vrij zicht hebben op het referentieframe en de

instrumenten, ook tijdens alle registratie- en navigatieprocedures.
• Positioneer de camera alvorens de procedure te beginnen. Voorkom grote aanpassingen van

de camerapositie tijdens een procedure.

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM
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De camera en monitor opstellen

Stap

1. Positioneer de camera in de juiste positie.
Positioneer de camera op een afstand van ongeveer 1,2-1,8 meter van het chirurgisch
veld.
OPMERKING. Raadpleeg de betreffende softwarehandleiding voor navigatie voor aanvul-
lende informatie over het positioneren van de camera tijdens de patiëntregistratie. 

2. Sluit het systeem aan en schakel het in. Raadpleeg de systeemhandleiding van het plat-
form (zoals Kick, Curve).

3. Start de software op.

4. Controleer of het referentieframe zichtbaar is voor de camera.
Het volgende beeld verschijnt om aan te geven of het frame zichtbaar is voor de camera.

Als het frame niet zichtbaar is, moeten de afstand en hoek van de camera worden aange-
past tot de frameaanduiding ① zichtbaar is.

Camerascherm

①

④

②

③

Afbeelding 2  

Selecteer Camera om het frameaanduidingsbeeld te openen.

Opstelling camera en monitor
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Nr. Omschrijving

①
Toont de afstand van de instrumenten en/of referentieframes in relatie tot de came-
ra.
Alle markeerbollen moeten zich binnen de blauwe balk bevinden.

② Toont de positie van de instrumenten en/of referentieframes in relatie tot de camera.

③ Toont de positioneringstoetsen van de gemotoriseerde camerabesturing (indien
aanwezig).

④
Wordt gebruikt om de camera te centreren.
OPMERKING. Het centreren van de camera duurt maximaal vijf seconden. Een
tweede klik deactiveert de centreringsfunctie. 

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM
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2.2 Positionering van het microscooptrackingframe
en patiëntreferentieframe

Het microscooptrackingframe bevestigen

Wanneer het microscooptrackingframe wordt bevestigd, moet het volgende worden
gecontroleerd:
• De framefixatieschroef zit goed vast.
• Er bevindt zich slechts één laag afdekdoek tussen de adapterarm en het referentieframe.
• De markeerbollen zijn correct op de bolpinnen geplaatst.

Het microscooptrackingframe bevestigen

Stap

1. ① ②

Bevestig het microscooptrackingframe op de microscoopadapter.

2. Plaats het steriele microscooptrackingframe op de afgedekte microscoopadapter en
wel zodanig dat de tanden in elkaar vallen ①.

3. Draai de vergrendelingsschroef ② vast en controleer of de aansluiting goed is.

OPMERKING. Voor meer informatie raadpleegt u de Craniaal/KNO-instrumentenhandleiding. 

Het patiëntreferentieframe positioneren

Plaats het patiëntreferentieframe zodanig dat het gedurende het gehele verloop van de procedure
zichtbaar blijft. Bedenk waar de microscoop mogelijk het zicht op het patiëntreferentieframe kan
blokkeren. Het is handig om de camera aan dezelfde kant te plaatsen als waar het
patiëntreferentieframe is bevestigd.

Positionering van het microscooptrackingframe en patiëntreferentieframe
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2.3 Aansluiting microscoop

Voordat u begint

• Zorg ervoor dat de microscoop door Brainlab support bij installatie van het systeem wordt
gekalibreerd en geverifieerd.

• Verifieer of de microscoop correct is aangesloten en afgedekt.
• Controleer of de microscoopadapter op de microscoop is aangesloten en correct is afgedekt

(raadpleeg de Craniaal/KNO-instrumentenhandleiding).
• Verifieer of de patiënt is geregistreerd. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de

softwarehandleiding van de betreffende navigatie.

De microscoop aansluiten

Stap

1. Positioneer de microscoop in de juiste positie.

2. Dek de microscoop zoals gebruikelijk af, inclusief de microscoopadapter.

3. Sluit de microscoop aan op het platform (bijv. Kick, Curve).

Een verbinding maken met KINEVO 900 via een netwerkkabel

Ga als volgt te werk om een verbinding te maken via een netwerkkabel.

Stap

1. Controleer of beide hulpmiddelen zijn verbonden.

2. Open Microscope Navigation Software in het navigatiesysteem.

3.

Open het ZEISS-instellingenmenu op de microscoop.

4. Selecteer het tabblad MultiVision.

5. Selecteer het tabblad Navigation (extended) en controleer of UDP Connection op ON
staat.

6. Bevestig het dialoogvenster Connection Attempt met OK na selectie van de juiste weer-
gavepoort (bijv. Weergavepoort 1).

7. Zet de UDP Connection Mode op Active in het tabblad Navigation (extended).

Een verbinding maken met KINEVO 900 via een ODU MAC-connector

Als u een verbinding maakt via een ODU MAC-connector moet u de volgende stappen volgen
alvorens de Microscope Navigation Software te starten.

Stap

1. Controleer of beide hulpmiddelen zijn verbonden.

2. Open de Microscope Navigation Software in het navigatiesysteem.

3.

Open het ZEISS-instellingenmenu op de microscoop.

4. Selecteer het tabblad MultiVision.

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM
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Stap

5. Selecteer het tabblad Navigation (standard).

6. Activeer de schakelaar Serial Connection (bijv. op ON).

7. Schakel over naar Active in het tabblad Navigation (standard).

Aansluiting microscoop
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2.4 Microscoopdetectie

Microscoopdetectie

③

②

①

Afbeelding 3  

Als de Microscope Navigation Software wordt gestart, geeft de software aan of er een
microscoop is aangesloten en of de video of het HUD (Head-Up Display) is aangesloten.

Kleur Uitleg

Oranje
Gedeeltelijke verbinding tot stand gebracht.
Er wordt informatie over de verbinding getoond (bijv. CONNECTED. Enable Navi-
gation on microscope).

Grijs
Geen verbinding tot stand gebracht.
NOT CONNECTED verschijnt. Er kan aanvullende informatie worden getoond.

Groen Verbinding tot stand gebracht.

• In dit voorbeeld is de microscoop ① is verbonden, maar is navigatie niet ingeschakeld, zoals
aangeduid door de aanvullende tekst (bijv. CONNECTED. Enable Navigation on
microscope). De UDP-verbinding op de KINEVO is tot stand gebracht, maar de Microscope
Navigation Software is opnieuw gestart (bijv. om een nieuwe behandeling te beginnen). Om
dit probleem op te lossen, moeten de KINEVO-instellingen worden geopend. Het
dialoogvenster Connection Attempt opent automatisch. Bevestig het dialoogvenster met OK
en selecteer Active om de verbinding opnieuw tot stand te brengen.

• De video-input ② is op de verkeerde poort aangesloten, zoals aangeduid door de aanvullende
tekst (bijv. SDI In 2).

• De HUD-verbinding ③ is correct.

Problemen met microscoopdetectie oplossen

Indien de microscoop niet wordt gedetecteerd, dient u ervoor te zorgen dat hij:
• goed is aangesloten op het platform (raadpleeg de Craniaal/KNO-instrumentenhandleiding);
• is aangezet en volledig opgestart;
• is ingeschakeld voor externe navigatie. Dit kan worden ingesteld in de software-interface van

de microscoop. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant van de microscoop voor
aanvullende informatie.

OPMERKING. Als er geen communicatie met de microscoop kan worden ingesteld, kunt u
proberen om de microscoop uit en weer in te schakelen. 

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM
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2.5 Bevestigingspositie microscooptrackingframe

Bevestigingspositie microscooptrackingframe

U kunt het microscooptrackingframe bevestigen op basis van de opstelling in de operatiekamer.
Selecteer een van de drie bevestigingsposities.

Positie Functie

Automatic De software detecteert de framepositie automatisch.

Standard Als het frame rechtop is gemonteerd, selecteert u Standard.

Right Als het frame naar de rechterzijde gericht is gemonteerd, selecteert u
Right.

De bevestigingspositie van het microscooptrackingframe aanpassen

Ga als volgt te werk als u op enig moment de bevestigingspositie moet aanpassen.

Stap

1. Open het menu Calibration via de pijltoets omlaag.

2.

Selecteer Array Position in de menubalk.

3.

Het dialoogvenster Microscope Array Mounting Position wordt geopend.
Selecteer de juiste Array Position voor uw set-up en selecteer OK.

OPMERKING. Als u Automatic kiest, zal de software automatisch de bevestigingspositie
detecteren en zich aanpassen aan de bevestigingspositie van het microscooptrackingframe, ook
als u de positie tijdens de operatie wijzigt. 

Bevestigingspositie microscooptrackingframe
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Problemen met de bevestigingspositie oplossen

Afbeelding 4  

Als de software niet in staat is de bevestigingspositie te bepalen, volgt er een dialoogvenster met
de vraag de juiste bevestigingspositie handmatig te selecteren.

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM
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3 OVERZICHT SOFTWARE
3.1 De Microscope Navigation Software

gebruiken

Inleiding/Beschrijving van het hulpmiddel

Microscope Navigation Software is software die op een Brainlab-navigatiesysteem draait; dit
systeem bestaat uit een computer, een scherm en een infrarode trackingcamera. Het kan worden
gebruikt in combinatie met andere Image Guided Surgery (IGS) software van Brainlab.
De software is bestemd voor ondersteuning tijdens ingrepen waarbij gebruik wordt gemaakt van
een chirurgische microscoop en koppelt de microscoopweergave met de preoperatieve
beeldgegevens van een patiënt en geeft informatie die is gebaseerd op:
• het gezichtsveld door de microscoop;
• de positie van de microscoop ten opzichte van de patiënt;
• de medische beeldvormingsgegevens van de patiënt.

De microscooppositie wordt tijdens de operatie getrackt, zodat de beeldgegevens van de patiënt
over de overeenkomende patiëntanatomie heen kunnen worden getoond op de monitor of via het
Head-Up Display (HUD) van de microscoop.
Ter oriëntatie worden de optische as en het focuspunt op de overeenkomende locatie op de
beeldset van de patiënt getoond. Het focuspunt kan ook in de aangesloten navigatietoepassing
(bijv. Cranial/ENT) worden getoond.
De software beschikt over functies voor het controleren en corrigeren van een patiëntregistratie
die wordt geleverd door de IGS-software.
Verder beschikt het over functies voor gemotoriseerde bewegingen van ondersteunde
chirurgische microscopen.

De software starten

Stap

1. Selecteer de juiste patiëntbeeldset en gedefinieerde objecten.
OPMERKING. Raadpleeg de Content Manager/Patient Selection-softwarehandlei-
ding. 

2. Registreer de patiënt.
OPMERKING. Raadpleeg voor meer informatie de betreffende gebruikershandleiding
(bijv. Softwarehandleiding Craniale navigatie of Softwarehandleiding Registratie). 

3. Ga verder met de operatie.

4. Zodra u microscoopondersteuning nodig heeft, selecteert u de knop Home om terug te
keren naar Content Manager.

5. Selecteer Microscope Navigation Software in de workflow Navigation.
De Microscope Navigation Software ontvangt de patiëntdata (inclusief de registratie)
van de bijbehorende Brainlab navigatiesoftware.

OVERZICHT SOFTWARE
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3.2 De software weergeven

Weergavetips

De Microscope Navigation Software draait gelijktijdig met de navigatiesoftware (bijv.
Navigation Software Cranial) en daarbij worden data en registratie gedeeld.
De software werkt met systemen met één of twee monitors.

Systeem Schermtips

Als u een systeem met één monitor heeft (bijv.
Kick), schakel dan de HUD in de Microscope
Navigation Software in om de patiëntdata via
de microscoop te bekijken en de navigatiesoft-
ware (bijv. Cranial) op de monitor weer te ge-
ven.

Als u een systeem met twee monitors heeft
(bijv. Curve), toon dan de navigatiesoftware
(bijv. Cranial) op de ene monitor en de Micro-
scope Navigation Software op de andere mo-
nitor.

De software weergeven
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3.3 Basisfuncties

Lay-out hoofdscherm

① ②

④ 
⑤

⑥

③

Afbeelding 5  

Nr. Onderdeel Omschrijving

① Onderling uitwissel-
bare weergave

Selecteer de hoofdweergave, getoond in het bovenste weergave-
gebied.

② Weergavegebied Toont patiëntbeelddata en eventuele beschikbare objecten, naast
het microscoopbeeld.

③ Werkbalk Bevat een lijst met functies.

④
Camera: Toont de zichtbaarheid van de patiëntreferentieframe,
het microscooptrackingframe, alsmede andere pointers of instru-
menten binnen het gekalibreerde focusbereik. 

⑤

Screenshot

Screenshot: Screenshot maakt een screenshot van de actuele
weergave. 

⑥

Versleep de schuifbalk om de Depth aan te passen:
• naar links/rechts om de coupedikte te verkleinen/vergroten.

OPMERKING. Beschikbaar in Probe’s Eye en PiP: Probe’s Eye-
weergaven.  

Weergaveopties

Selecteer een weergaveknop in het menu View, houd de muis ingedrukt op een coupe of druk bij
gebruik van een touchscreenmonitor met een vinger op een coupe en volg de onderstaande
omschrijving.

OVERZICHT SOFTWARE

Softwarehandleiding Rev. 1.4 Microscope Navigation Software Ver. 1.5 27



Knop Functie Omschrijving

In- en uit-
zoomen op
een coupe

Zoom:
• Sleep omhoog (uitzoomen) of omlaag (inzoomen).
• Druk bij gebruik van een touchscreen twee vingers op

het beeld en knijp naar binnen (uitzoomen) of naar bui-
ten (inzoomen).

Reset:
• Reset de weergaverichting en zoom in de actieve weer-

gave.
• Reset elke windowingaanpassing (wanneer de knop ac-

tief is).

De helder-
heid en het
contrast van
een coupe
aanpassen

Windowing:
• Sleep omhoog/omlaag om de helderheid te verhogen/

verlagen.
• Sleep naar rechts/links om het contrastniveau te verho-

gen/verlagen.

Extra functies

Knop Functie

Nav. Update: Voer een navigatie-update uit als compensatie voor
mogelijke registratieonnauwkeurigheden.

HUD: Activeer de Head-Up Display en open HUD-weergaven.

Menu Calibration: Verifieer de microscoopkalibratie en stel de refe-
rentieframepostie in.

Menu View: Open weergavehulpmiddelen, zoals zoom en windowing.

Menu Movement: Open robotbewegingsopties, zoals instellen doel
en pinfuncties.
OPMERKING. Dit menu en de bijbehorende opties zijn alleen be-
schikbaar met de bijbehorende licentie. Neem contact op met Brain-
lab support voor meer informatie. 

Basisfuncties
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3.4 Menu Data

Lay-out menu Data

① ②

Afbeelding 6  

Nr. Onderdeel Omschrijving

① SELECTED DATA

• Images: wisselen tussen geladen beeldsets
• Objects: toont de objecten
• Fiber Bundles: toont de vezelbundels
• Trajectories: toont de trajecten
• Points: toont de geplande punten

② LAYOUTS Wisselen tussen de beschikbare weergavelay-outs.

OVERZICHT SOFTWARE
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Objecten

①
②
③

④

⑤

⑦

⑥

Afbeelding 7  

Nr. Onderdeel

① Objectnaam, datum en tijdstip van creatie.

② Objectvolume in cm3.

③
• Blauwe rand en open oog-symbool: geeft aan dat een object zichtbaar is.
• Om een individueel object te verbergen, klik op het objectvak (linkerkant).

④ Knoppen Volume/omkadering: wisselen tussen het tonen van objecten in 3D- (links) of in
2D-omkadering (rechts).

⑤ Open/gesloten oogknoppen: toon (links)/verberg (rechts) alle objecten.

⑥ Als het mogelijk is om een object als doel te selecteren, dan wordt Select Target weerge-
geven in het menu.

Menu Data
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Nr. Onderdeel

⑦

Er kan slechts één object als doelobject worden ingesteld. Dit wordt weergegeven met
een oranje rand en het doelsymbool.
• Als er sprake is van een enkelvoudige tumor-, een arterioveneuze malformatie- of een

aneurysma-object selecteert de software automatisch dat object als doelobject.
• Om een object handmatig als doelobject in te stellen, moet de objectnaam (rechterkant)

worden geselecteerd.
• De Target-weergave wordt gecentreerd op het doelobject. In de HUD blijft het doelob-

ject zichtbaar, ook al bevindt dit zich verder weg van het huidige focusvlak.

Als pin selecteren

①

②

Afbeelding 8  

Als het mogelijk is om een Traject of Punt te selecteren als een pin, dan wordt Select as Pin ① in
het menu weergegeven. Zodra een object is geselecteerd als een pin, dan wordt het object
weergegeven met een oranje rand en het symbool Pin ②.
OPMERKING. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw licentie. Neem voor
meer informatie contact op met Brainlab support. 

Lay-outs

In het menu Data kunt u wisselen tussen de beschikbare weergavelay-outs.

Lay-out Omschrijving

De 1+3 lay-out toont de volgende onderling uitwisselbare weergaven:
• Augmented Outlines/Augmented Volumes: Toont alle zichtbare data

(bijv. objecten, vezelbundels, trajecten, punten) over de microscoopvideo
heen.

• Overview: Toont een 3D-reconstructie van de patiëntbeeldset doorsne-
den door het focusvlak van de microscoop. De microscoopvideo krijgt een
overlay in het focusvlak.

• Probe’s Eye: Toont de patiëntbeeldset als een gereconstrueerde weerga-
ve vanaf het midden van het focusvlak van de microscoop. Het focusvlak
is orthogonaal ten opzichte van de optische as van de microscoop.

• Target: Toont een 3D-weergave van het doel en de overige omringende
zichtbare objecten. Als u de microscoop beweegt, beweegt de weergave
rondom het doel.

OPMERKING. De beschikbaarheid van de 1+3-lay-out is afhankelijk van
het gebruikte platform. 

OVERZICHT SOFTWARE
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Lay-out Omschrijving

De Single View-lay-out toont één vergrote weergave.

Gerelateerde links

Een traject of gelabeld punt als pin selecteren op pagina 53
Een pin instellen op pagina 53
Een pin verwijderen op pagina 54
De functie Move to Pin gebruiken op pagina 54
De functie Stay on Pin gebruiken op pagina 55

Menu Data
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4 NAUWKEURIGHEID
4.1 Nauwkeurigheid waarborgen

Voordat u begint

De microscoop wordt door Brainlab support bij installatie van het systeem gekalibreerd en
geverifieerd.

Het microscooptrackingframe bevestigen

Wanneer het microscooptrackingframe wordt bevestigd, moet het volgende worden gecontroleerd:
• De framefixatieschroef zit goed vast.
• Er bevindt zich slechts één laag afdekdoek tussen de adapterarm en het referentieframe.
• De markeerbollen zijn correct op de bolpinnen geplaatst.

Gebruik van geschikte scans

Om te zorgen voor voldoende nauwkeurigheid moeten de patiëntscans (zoals CT, MR) geschikt
zijn voor stereotactische navigatieprocedures. Raadpleeg de scanprotocollen van Brainlab.

Nauwkeurigheid van de navigatie

Als gevolg van mogelijke vervormingen in de MR-beeldensets kan de navigatienauwkeurigheid
minder zijn op het doelpunt, ook als de registratie voldoende is geverifieerd.
Om te zorgen voor een juiste nauwkeurigheid van de patiëntregistratie:
• Verifieer in meerdere wijdverspreide gebieden (bijvoorbeeld aan beide kanten van het gezicht,

aan de bovenkant van het hoofd) in of nabij het interessegebied.
• Verifieer in oriëntatiepunten buiten het interessegebied om verzekerd te zijn van de hoogste

nauwkeurigheid in alle gebieden en om foutenverspreiding te reduceren. Een fout in een
oriëntatiepuntpositie kan bijvoorbeeld groter zijn in oriëntatiepunten die verder weg liggen.

• Beoordeel tijdens een procedure de navigatienauwkeurigheid herhaaldelijk.

De invloed van afdekdoeken op de nauwkeurigheid

Sommige chirurgische microscoopafdekdoeken van derden kunnen de nauwkeurigheid van het
navigatiesysteem beïnvloeden door een optische vervorming die wordt veroorzaakt door de
beschermende lens van de doek.
Gebruik uitsluitend optisch passieve doeken, goedgekeurd door de fabrikant van de chirurgische
microscoop. Als u twijfelt of de doek volledig compatibel is met uw microscoop tijdens het gebruik
van de Brainlab-navigatiesoftware, kunt u contact opnemen met de fabrikant van de microscoop.
OPMERKING. Verifieer de nauwkeurigheid van microscoopkalibratie altijd na aanbrengen van de
afdekdoek en vóór elke microscoopnavigatie. Wanneer er een onnauwkeurigheid wordt
geconstateerd, moet er eerst een geslaagde herkalibratie worden uitgevoerd alvorens kan worden
gestart met navigatie. 

NAUWKEURIGHEID
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OPMERKING. Als het optische deel van een microscoop wordt aangepast (bijv. vervanging van
een beschadigde lens), moet er door Brainlab support een nieuwe kalibratie worden uitgevoerd. 

Nauwkeurigheid van de registratie

Voor meer informatie over de registratie wordt u verwezen naar de softwarehandleiding van de
betreffende navigatie.

De microscoopnauwkeurigheid verifiëren met behulp van het patiëntreferentieframe

Afbeelding 9  

U dient de microscoopnauwkeurigheid te verifiëren na afdekken, maar voorafgaand aan navigatie.
U kunt de microscoopnauwkeurigheid op elk gewenst moment verifiëren.

Stap

1. Richt en focus de microscoop op het patiëntreferentieframe.

2. Controleer of de contour van het patiëntreferentieframe inclusief de kalibratiemarkeringen
in het Head-Up Display (HUD) verschijnt en er een 3D-model in de videoweergave wordt
getoond.

3. Controleer of de eroverheen geplaatste contour van het patiëntreferentieframe in de soft-
ware overeenkomt met de contour van het patiëntreferentieframe.

Nauwkeurigheid waarborgen
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4.2 Kalibratie

De Calibration-functie gebruiken

Gebruik de functie Calibration om de nauwkeurigheid te verbeteren (bijv. als de
microscoopverificatie onvoldoende is).

Kalibratiemarkeringen

②

①

Afbeelding 10  

De Microscope Navigation Software detecteert de markeerbollen op het patiëntreferentieframe
en berekent de positie van het middelpunt ① en de kalibratiemarkeringen ②.
OPMERKING. Patiëntreferentieframes met drie markeerbollen en het patiëntreferentieframe voor
wervelkolom zijn niet voorzien van kalibratiemarkeringen. 

Kalibratieworkflow

U kunt de nauwkeurigheid op elk moment tijdens de procedure opnieuw bepalen door middel van
kalibratie.

Stap

1. Open het menu Calibration.

2.

Selecteer Calibration.

3. Richt de microscoop in de richting van het patiëntreferentieframe en focus daarop. Het is
niet nodig om op een middelpunt of op een kalibratiemarkering te richten.
Er verschijnt een omkadering van het referentieframe over het microscoopbeeld heen in
de HUD en op de monitor.
Het middelpunt en de kalibratiemarkeringen worden weergegeven als kleine kruisjes.

NAUWKEURIGHEID
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Stap

4.

Versleep de omkadering van het frame zodat dit grofweg overeenkomt met het daadwer-
kelijke patiëntreferentieframe.

5. Alleen de gebieden die in focus zijn, kunnen perfect overeenkomen. Om die reden moet
voor een fijnafstelling worden gefocust op het middelpunt of een enkele kalibratiemarke-
ring, waarna de omkadering kan worden versleept voor uitlijning met hetzelfde punt op
het echte patiëntreferentieframe.

6. Als u tevreden bent met de uitlijning, selecteert u Accept.

Kalibratie
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5 NAVIGATIEWEERGAVEN
5.1 Microscoopweergaven

Microscoopweergaven gebruiken

De Microscope Navigation Software biedt verschillende weergaven voor het optimaal
observeren van de preoperatieve beeldset en het live microscoopbeeld tijdens de operatie. Het
dieptefocuspunt (focusafstand) wordt bepaald door de optiek van de microscoop.
Om ervoor te zorgen dat het focusvlak congruent is met/identiek is aan de diepte waarbij de
gebruiker scherp ziet, moet de dioptriering worden gebruikt om de focus aan te passen aan de
dioptrie van de chirurg, voor zover nodig. Doet u dit niet, dan kan de handmatige focus 5 mm of
meer in diepte afwijken. Gebruik de autofocus van de microscoop voor de juiste
dieptefocusresultaten.
Om de resultaten nog verder te verbeteren door de diepte van de locatie waarop wordt gefocust
te beperken, kan de maximum zoominstelling worden gebruikt.
OPMERKING. De beschikbaarheid van weergaven/opties is afhankelijk van uw licentie. Neem
voor meer informatie contact op met Brainlab support. 

Weergaven Vergrote volumes en Vergrote omkadering

②①

Afbeelding 11  

NAVIGATIEWEERGAVEN
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① ②

Afbeelding 12  

Nr. Onderdeel Uitleg

① Ononderbroken lijn

• Volumes: vertegenwoordigt het gesneden vlak van het focus-
vlak en object.

• Outlines: vertegenwoordigt de uitbreiding in het huidige focus-
vlak.

② Objectomkadering
• Volumes: toont de structuur van het object.
• Outlines: toont de maximum uitbreiding in diepte van het ob-

ject.

In de vergrote weergaven worden het doel en andere zichtbare objecten over het live videobeeld
heen geplaatst.

Overzicht weergave

② ③①

Afbeelding 13  

Microscoopweergaven
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De live feed van de microscoop wordt over een 3D-reconstructie van de patiëntdataset heen
geplaatst ③.
• De blauwe stippellijn ① vertegenwoordigt de optische as van de microscoop.
• De blauwe cirkel ② vertegenwoordigt het zichtveld.

Probe’s Eye-weergave

① ② ③ ④

⑤

Afbeelding 14  

Nr. Onderdeel Uitleg

① Blauw dradenkruis Focuspunt (midden van het focusvlak).

② Contourlijn doel Rand van het geplande object op dit vlak.

③ Blauwe cirkel Zichtveldrand in het oculair van de microscoop. Het formaat van
de ring wijzigt met de zoomfactor.

④ Stippellijn Optische as van de microscoop.

⑤ Depth-schuifbalk
Hiermee wordt de coupedikte van de reconstructie gewijzigd om
meer details zichtbaar te maken. Coupes die dikker zijn dan 0 mm
worden weergegeven als een maximum intensiteitprojectie.

Info over Probe’s Eye-weergave

Een reconstructie van de patiëntbeeldset wordt weergegeven in het huidige focusvlak,
gereconstrueerd vanuit het oogpunt van de microscoop. De patiëntdata worden geschaald en
gedraaid ter compensatie voor de zoomfactor en positie van de microscoop.
De eerste weergave toont de patiëntbeeldset en de geselecteerde gegevens orthogonaal ten
opzichte van de microscoopas. U kunt de weergave draaien om objecten beter zichtbaar te
maken op het scherm. De optische as en het zichtveld van de microscoop worden aangeduid met
de blauwe cirkel en de stippellijn.

NAVIGATIEWEERGAVEN

Softwarehandleiding Rev. 1.4 Microscope Navigation Software Ver. 1.5 39



Target-weergave

Afbeelding 15  

De Target-weergave toont een 3D-weergave van het doel en andere omringende zichtbare
objecten.
U kunt de Target-weergave vanuit alle hoeken bekijken door de microscoop te draaien.
De Target-weergave draait vijfmaal verder dan de microscoop. Als u de microscoop bijvoorbeeld
10° draait, draait de weergave op het scherm 50°. De weergave wordt automatisch weer gereset
zodra de microscoop stilstaat.

Microscoopweergaven
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5.2 HUD-weergavefuncties

De Head-Up Display gebruiken

Afbeelding 16  

Wanneer de Head-Up Display (HUD) wordt geactiveerd, gebruikt het navigatiesysteem de
beeldinjectie-eenheid van de microscoop om preoperatieve of intraoperatieve beeldsets en
geselecteerde data (zoals objecten, vezelbundels) over het live microscoopbeeld heen te
plaatsen.
De eroverheen geplaatste data omvatten parameters voor tracking, registratie en microscoop.
OPMERKING. De beschikbaarheid van HUD-weergaven/-opties is afhankelijk van uw licentie.
Neem voor meer informatie contact op met Brainlab support. 

HUD-opmerkingen

OPMERKING. De installatie en kalibratie van de beeldinjectieweergave dienen te worden
uitgevoerd door gekwalificeerd Brainlab-personeel. Door de beeldinjectiehardware van de
microscoop te vervangen of opnieuw te bevestigen neemt de nauwkeurigheid van de contouren
die in de beeldinjectieweergave worden getoond, af. In een dergelijk geval moet het
beeldinjectiedisplay opnieuw worden gekalibreerd door Brainlab support. 

OPMERKING. Voeg geen extra componenten (zoals een tweewegsplitter) toe aan de aansluiting
van de HUD-eenheid op het navigatiesysteem. 

Toegang tot HUD-weergaveopties

Wanneer de HUD actief is, kunt u kiezen tussen Overlay of Picture-in-Picture als
weergaveopties.

NAVIGATIEWEERGAVEN
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②

④③

①

Afbeelding 17  

Stap

1. Open de HUD fly-out door op het pictogram HUD ④ in de werkbalk te drukken of door de
beelden rechtstreeks via de handbediening van de microscoop te openen.

2. Selecteer de gewenste weergaveoptie om de weergave in het weergavegebied te wijzi-
gen:
• Via het fly-outmenu
• Via de handbediening van de microscoop

U kunt kiezen tussen Overlay ② of Picture-in-Picture ① als weergaveopties.
Het pictogram HUD in de werkbalk ④ verandert om de geselecteerde weergave aan te
duiden.
OPMERKING. Als HUD ③ wordt uitgeschakeld en later weer ingeschakeld, wordt de laat-
ste actieve weergave getoond. 

Overlayweergaven

Wanneer er een Overlay-weergave is geactiveerd, zal de software de patiëntbeelddata direct
over de overeenkomende patiëntanatomie heen plaatsen. 
De volgende verschillende weergaven zijn mogelijk:

Optie Weergave Omschrijving

HUD uit Standaardweergave wanneer de HUD is uitgescha-
keld.

Volumes
Plaatst het doel en eventuele zichtbare objecten (zoals
vezels, structuren, punten, trajecten) er in 3D over-
heen.

HUD-weergavefuncties
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Optie Weergave Omschrijving

Probe’s Eye Plaatst de Probe’s Eye-weergave eroverheen.

Beeld-in-beeld-weergaven

Als er een Picture-in-Picture weergave is geactiveerd, toont de software de patiëntdata in de
rechterbovenhoek.

Optie Weergave Omschrijving

PiP: Navigati-
on

Toont de geselecteerde gegevens (zoals objecten, ve-
zelbundels) op de sagittale, coronale en axiale coupes
van de patiënt.

PiP: Probe’s
Eye

Toont een reconstructie van de patiëntbeeldset in het
focusvlak. Deze weergave wordt niet beïnvloed door
de diepte-instelling.

PiP: Navigati-
on+Volumes of
PiP: Navigati-
on+Outlines

Toont de geselecteerde gegevens (zoals objecten, ve-
zelbundels) op de sagittale, coronale en axiale coupes
van de patiënt en plaatst het doel en eventuele zichtba-
re objecten eroverheen.

PiP: Target Toont een 3D-weergave van het doel en de overige
omringende zichtbare objecten.

NAVIGATIEWEERGAVEN
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5.3 HUD-afstandsbediening

HUD-afstandsbediening gebruiken

Afbeelding 18  

Sommige HUD-functies kunnen worden gebruikt met behulp van de duimjoystick op de
bedieningshandgreep van de microscoop.
OPMERKING. Afhankelijk van uw licentie kan uw HUD-afstandsbediening aanvullende
robotbewegingsopties hebben. 

Het menu van de HUD-afstandsbediening gebruiken

Stap

1. Druk de duimjoystick in een willekeurige richting om het menu van de HUD-afstandsbe-
diening te openen.

2. Druk op de pijltoetsen om de functie te selecteren die u wilt uitvoeren.

3. Dubbelklik op de pijltoets omlaag om de gehele beeldinjectie uit te schakelen en het me-
nu te verbergen.

OPMERKING. Als er gedurende een bepaalde tijd geen actie plaatsvindt, sluit het menu
automatisch. 

HUD-afstandsbediening
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Opties HUD-afstandsbediening

②
①

③

Afbeelding 19  

Opties

① Deactiveer de HUD-functie.

②

Wissel op cyclische wijze tussen de beschikbare weergaven met de linker- en rechter-
pijltoetsen. De volgorde van de weergaven is als volgt:
• Volumes
• Picture-in-Picture-weergave PiP: Navigation
• Picture-in-Picture-weergave PiP: Probe’s Eye
• Picture-in-Picture-weergave PiP: Navigation+Volumes of PiP: Navigation+Outli-

nes
• Picture-in-Picture-weergave PiP: Target
• Probe’s Eye

OPMERKING. De standaardweergave is Volumes. 

③ Maak een screenshot van het beeld.

NAVIGATIEWEERGAVEN
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Opties HUD-afstandsbediening (licentieafhankelijk)

①

②

③

④

Afbeelding 20  

Afhankelijk van uw licentie kan uw HUD-afstandsbediening opties hebben voor drie
vrijheidsgraden of voor zes vrijheidsgraden.
Neem contact op met Brainlab support voor meer informatie.

Opties

① Deactiveer de HUD-functie.

② De microscoop beweegt automatisch naar de ingestelde pin.

③ Verwijder een pin of stel een pin in.

④

Wissel op cyclische wijze tussen de beschikbare weergaven. De volgorde van de weer-
gaven is als volgt:
• Volumes
• Picture-in-Picture-weergave PiP: Navigation
• Picture-in-Picture-weergave PiP: Probe’s Eye
• Picture-in-Picture-weergave PiP: Navigation+Volumes of PiP: Navigation+Outli-

nes
• Picture-in-Picture-weergave PiP: Target
• Probe’s Eye

OPMERKING. De standaardweergave is Volumes. 

HUD-afstandsbediening
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6 NAVIGATIE-UPDATE
6.1 De navigatie-update gebruiken

Inleiding

Tijdens een operatie kunnen registratie-onnauwkeurigheden optreden en kan het lastig zijn om te
bepalen wat hier de oorzaak van is.
Enkele oorzaken voor onnauwkeurigheden kunnen zijn:
• patiënt beweegt in de hoofdklem
• spanning op het patiëntreferentieframe
• wijzigingen in de anatomie vanaf het moment van de beeldacquisitie tot de operatie

Gebruik de navigatie-updatefunctie om dergelijke onnauwkeurigheden te compenseren door de
discrepanties vast te stellen tussen de kenmerken die zichtbaar zijn in de beeldset en in de
patiëntanatomie in het operatieveld.

Overlaymodi

Het hoofdscherm toont de microscoopvideo waar de beelddata van de patiënt overheen zijn
geplaatst. Er zijn twee verschillende overlay-modi:
• MIP (maximum intensiteitsprojectie): toont een coupe van de huidige geselecteerde beeldset

die overeenkomt met het huidige focusvlak.
• Objects: toont gesegmenteerde objecten op hun geregistreerde posities.

De navigatie-updateworkflow starten

③

④

②

①

Afbeelding 21  

NAVIGATIE-UPDATE
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Stap

1.

Selecteer Nav. Update.
De standaardinstelling is MIP (maximum intensiteitsprojectie).

2. Focus de microscoop op een interessepunt in het operatieveld.

3. Identificeer een structuur in het operatieveld die ook zichtbaar is in de beeldset op het
scherm.

4. Gebruik het touchscreen of de pijlen ③ om de overlay te verslepen en te draaien zodat
deze overeenkomt met de bloedvaten of structuren van de patiënt op het microscoop-
beeld.
Selecteer Windowing ① om de helderheid en het contrast van het eroverheen geplaat-
ste beeld te verbeteren (bijv. om corticale bloedvaten beter te visualiseren).

5. Als er gesegmenteerde oriëntatiepunten of structuren zichtbaar zijn, moet worden overge-
schakeld naar de Objects-overlaymodus via het vervolgkeuzemenu ②.

6. Gebruik het touchscreen of de pijlen ③ om de gesegmenteerde objecten te verslepen en
te draaien zodat deze overeenkomen met de patiëntobjecten in het microscoopbeeld.

7. Als de resultaten voldoende zijn, selecteer dan Verify ④.
De verificatiepagina wordt geopend.

OPMERKING. Het is alleen mogelijk om structuren parallel aan het videovlak uit te lijnen. 

De navigatie-update gebruiken
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6.2 Navigatie-updatenauwkeurigheid controleren

Nauwkeurigheid verifiëren

Controleer in de verificatiestap na de navigatie-update de nauwkeurigheid in diepte en in andere
oriëntatiepunten dichtbij het interessepunt dat voor uitlijning wordt gebruikt.
De navigatie-update compenseert niet voor:
• fouten in diepte
• fouten in gebieden niet in de buurt van oriëntatiepunten die worden gebruikt voor de navigatie-

update

Waarschuwing
Navigatie-update is uitsluitend bedoeld als compensatie voor kleine, lokale fouten. U dient
nog steeds een goede registratie uit te voeren.

De navigatie-update verifiëren

①

Afbeelding 22  

Stap

1. Gebruik de pointer om de geüpdatete registratie te verifiëren.

2. Als de resultaten voldoende zijn, selecteer dan Yes ①.
De software deelt de nieuwe registratie met alle verbonden toepassingen.

Een registratie herstellen

U kunt de vorige registratie op elk gewenst moment herstellen (bijv. na
oppervlaktekoppelingsregistratie of intraoperatieve beeldvorming).

Stap

1.

Selecteer Nav. Update.

NAVIGATIE-UPDATE
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Stap

2.

Selecteer Restore Reg.

3.

Een dialoogvenster opent. Dit wordt geopend op het moment dat de te herstellen registra-
tie werd gecreëerd.

4. Selecteer OK om de registratie te herstellen.
Controleer de uitlijning van de beelddata met het live microscoopbeeld.
Pas indien nodig de uitlijning aan als hierboven beschreven.

5. Als de resultaten voldoende zijn, selecteer dan Verify.

Navigatie-updatenauwkeurigheid controleren
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7 ROBOTBEWEGING
7.1 Opties voor robotbewegingen

Inleiding

Afbeelding 23  

Operatiemicroscopem met maximaal zes vrijheidsgraden geven de gebruiker veel gebruiksgemak
en flexibiliteit tijdens het uitvoeren van procedures en het positioneren van de microscoop.
De Microscope Navigation Software van Brainlab werkt samen met de robotcapaciteiten van de
microscoop en kan de gebruiker extra robotbewegingsopties bieden. Deze opties zijn:
• Continue autofocus op een vooraf bepaald focuspunt
• Automatische terugkeer naar een vooraf bepaald focusvlak
• Automatische uitlijning van de microscoop met een genavigeerd instrument of instrumenttip

OPMERKING. Het extra menu Movement is uitsluitend beschikbaar met de bijbehorende licentie.
Neem contact op met Brainlab support voor meer informatie. 

Vrijheidsgraden

In robotica verwijst "vrijheidsgraden" naar de mate waarin beweging mogelijk is voor een star
object in driedimensionale ruimte. De bewegingsmogelijkheden zijn voor elke microscoop anders.

ROBOTBEWEGING
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• Drie vrijheidsgraden: De kop kan worden aangepast (d.w.z. rotatie rondom de x-as en y-as, en
focusaanpassing op de z-as) en kan vanuit een hoek worden gefocust op een specifiek
doelgebied.

• Zes vrijheidsgraden: De microscoop kan een volledige uitlijning maken van de visuele as van
de microscoop met inbegrip van de kop en arm, zodat de kop kan worden verplaatst om vanuit
verschillende hoeken te focussen op een specifiek doelgebied.

Hoe meer vrijheidsgraden een microscoop heeft, hoe flexibeler de gebruiker is in het positioneren
ervan.

Pinnen gebruiken

In de Microscope Navigation Software kan de gebruiker pinnen gebruiken om tijdens de
operatie een bepaalde anatomische structuur of doelpunt te markeren voor een latere fase van de
operatie.
Een pin:
• Slaat informatie op over de positie en het focusvlak van de microscoop
• Wordt ingesteld aan de hand van de positie van de patiënt

Tijdens de procedure kan de gebruiker knoppen in de Microscope Navigation Software
gebruiken om de microscoop automatisch te laten terugkeren naar de ingestelde pinpositie. Dit
kan zijn op verzoek (bijv. Move to Pin) of voortdurend (bijv. Stay on Pin).

Menu Movement

Het menu Movement wordt geopend door de pijltoets omlaag op de werkbalk te selecteren. De
volgende robotbewegingsfuncties zijn beschikbaar. 

Knop Functie

Set Pin: Slaat de positie en het focusvlak van de microscoop op.

Clear Pin: Verwijdert de opgeslagen positie en het focusvlak (pin).

Move to Pin: Wanneer geselecteerd onthoudt de microscoop de ingestelde
pinpositie en het focusvlak, en keert terug naar die pin ten opzichte van de
patiënt.
• Eenmalige handeling.
• Alle microscopen: Wanneer de kijkhoek is gewijzigd past de microscoopkop

de kijkrichting aan (maar behoudt zijn positie) om te focussen op de opge-
slagen pin.

• KINEVO 900: Wanneer de kijkhoek en/of positie van de microscoop is/zijn
gewijzigd past de microscoopkop de kijkrichting en koppositie aan om terug
te keren naar de opgeslagen pin.

Opties voor robotbewegingen
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Knop Functie

Stay on Pin: Wanneer geselecteerd onthoudt de microscoop de ingestelde
pinpositie en het focusvlak ten opzichte van de patiënt en keert voortdurend
terug naar die pin tot de knop wordt gedeselecteerd.
• De microscoop blijft focussen op dit punt tot Stay on Pin wordt uitgescha-

keld.
• Alle microscopen: Wanneer de kijkhoek is gewijzigd past de microscoopkop

voortdurend de kijkrichting aan (maar behoudt zijn positie) om te focussen
op de opgeslagen pin.

• KINEVO 900: Wanneer de kijkhoek en/of positie van de microscoop is/zijn
gewijzigd past de microscoopkop voortdurend de kijkrichting en koppositie
aan om terug te keren naar de opgeslagen pin.

Gerelateerde links

Een pin verwijderen op pagina 54
De functie Move to Pin gebruiken op pagina 54
De functie Stay on Pin gebruiken op pagina 55

Een pin instellen

Stel een pin in om de microscooppositie op te slaan (bijv. de oriëntatie/as van de microscoop en
het focuspunt).

Stap

1. Open het menu Movement door de pijltoets omlaag te selecteren of door het HUD te ac-
tiveren.

2. Verplaats de microscoop naar de gewenste positie.

3. Selecteer Set Pin in de werkbalk of in het HUD.
De ingestelde pinpositie wordt opgeslagen.
De knop Set Pin wordt niet langer weergegeven en Delete Pin verschijnt.
OPMERKING. Als u de pin instelt, verschijnt er gedurende een paar se-
conden een draadkruis op de positie op het scherm en in het HUD. 

Een traject of gelabeld punt als pin selecteren

Als het mogelijk is om een bestaand traject of een gelabeld punt te selecteren als een pin, dan
wordt Select as Pin ① in het menu weergegeven.

Stap

1. Open het menu Data.

ROBOTBEWEGING
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Stap

2.

①

②

Selecteer onder Trajectories of Points het traject/gelabelde punt dat u als pin wilt gebrui-
ken. het traject/gelabelde punt wordt oranje gemarkeerd wanneer dit is geselecteerd. Een
pinsymbool ② rechts van het geselecteerde traject/gelabelde punt geeft aan dat het is in-
gesteld als pin.
Selecteer het traject/gelabelde punt opnieuw om de selectie als pin ongedaan te maken.

Een pin verwijderen

Volg deze stappen als u een ingestelde pin wilt verwijderen (bijv. om een nieuwe pinpositie in
stellen).

Stap

1. Open het menu Movement.

2. Selecteer Clear Pin in de werkbalk of in de HUD.
De ingestelde pinpositie wordt verwijderd.
De knop Clear Pin wordt niet langer weergegeven en Set Pin verschijnt.
OPMERKING. Als de pin is gedefinieerd door een traject/gelabeld punt,
dan wordt de selectie van het traject/gelabelde punt verwijderd. 

De functie Move to Pin gebruiken

Als de microscoop handmatig van de operatielocatie wordt verwijderd (bijv. om een handeling uit
te voeren), of als de patiënt wordt verplaatst (bijv. om de tafelhoogte te wijzigen), keert u met
Move to Pin automatisch terug naar de ingestelde pin als een eenmalige actie.

Stap

1. Open het menu Movement.

Opties voor robotbewegingen
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Stap

2. Selecteer Move to Pin in de werkbalk of in het HUD.
De microscoop keert automatisch terug naar de ingestelde pinpositie. Dit is
een eenmalige actie.
OPMERKING. Afhankelijk van of er een traject of gelabeld punt als pin is
geselecteerd en van de capaciteiten van de microscoop (bijv. drie of zes
graden vrijheid), kan de microscoop andere reageren:
Punt geselecteerd: Voor alle microscopen geldt dat alleen het hoofd be-
weegt dus hij kijkt naar het gelabelde punt.
Traject geselecteerd: Varieert.
• Met drie graden vrijheid beweegst alleen het hoofd om parallel te liggen

aan het traject. Volg de instructies op het scherm "Use selective brakes
to position microscope over Trajectory" om de microscoop boven het
traject te plaatsen.

• Met zes graden vrijheid wordt de microscoop volledig op een lijn ge-
bracht met het traject. 

OPMERKING. Als de microscoop te ver van de patiënt af wordt verplaatst, zal Move to Pin niet
werken. In plaats daarvan wordt Target out of reach op de monitor weergegeven. Breng de
microscoop handmatig dichter bij de patiënt en probeer het nogmaals. 

De functie Stay on Pin gebruiken

Met Stay on Pin blijft de microscoop voortdurend aanpassen om te blijven focussen op de
ingestelde pin.

Stap

1. Open het menu Movement.

2.
Selecteer Stay on Pin in de werkbalk.
De microscoop keert automatisch terug naar de ingestelde pin en blijft dit
doen tot Stay on Pin wordt gedeactiveerd.

3. Druk nogmaals op de knop in de werkbalk om Stay on Pin te deactiveren.
OPMERKING. Afhankelijk van of er een traject of gelabeld punt als pin is geselecteerd en
van de capaciteiten van de microscoop (bijv. drie of zes graden vrijheid), kan de micro-
scoop andere reageren:
Punt geselecteerd: Voor alle microscopen geldt dat alleen het hoofd beweegt dus hij kijkt
naar het gelabelde punt.
Traject geselecteerd: Varieert.
• Met drie graden vrijheid beweegt alleen het hoofd om parallel te liggen met het traject

en blijft het dit doen totdat Stay on Pin wordt gedeactiveerd. Volg de instructies op het
scherm "Use selective brakes to position microscope over Trajectory" om de micro-
scoop boven het traject te plaatsen.

• Met zes graden vrijheid wordt de microscoop volledig op een lijn gebracht met het tra-
ject en blijft hij dit doen totdat Stay on Pin wordt gedeactiveerd. 

ROBOTBEWEGING
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7.2 Robotbeweging met instrumenten

Robotbeweging en instrumenten

Voor die gevallen waarbij u de microscoop wilt laten focussen op het instrument of de
instrumenttip, gebruikt u de robotinstrumentopties.
De volgende opties werken voor alle instrumenten die kunnen worden gekalibreerd.

Knop Functie

• Tip Focus: De microscoop past de focus op de tip van het genavigeerde in-
strument voortdurend aan.

• Maakt gedecentreerd focussen mogelijk (bijv. om te focussen op de rand van
de holte).

• Follow Tip: De microscoop trackt de daadwerkelijke instrumentpositie voort-
durend en focust op de instrumenttip.

• Als het instrument het zichtveld verlaat, volgt de microscoop het instrument.

• Move to Tool: Eenmalige uitlijning met de tool.

• Stay on Tool: De microscoop lijnt voortdurend volledig uit met de as en het
focuspunt van het instrument.

De functie Tip Focus gebruiken

Als de microscoop het focusvlak moet instellen op de instrumenttip, moet Tip Focus worden
gebruikt.

Stap

1. Open het menu Movement door de pijltoets omlaag te selecteren of door het HUD te ac-
tiveren.

2.

Selecteer Tip Focus in de werkbalk.

3. Breng het instrument binnen het trackingvolume.
De focus wijzigt naar de instrumenttip.
• Zolang als er geen instrument wordt getrackt door het navigatiesysteem blijft de focus

op die positie.
• U kunt de focus aanpassen met de microscoopbediening.

4. Door de knop nogmaals te selecteren wordt Tip Focus weer uitgeschakeld.

Robotbeweging met instrumenten
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De functie Follow Tip gebruiken

Als de microscoop voortdurend de instrumenttip moet tracken en daarop moet focussen, moet
Follow Tip worden gebruikt.

Stap

1. Open het menu Movement door de pijltoets omlaag te selecteren of door het HUD te ac-
tiveren.

2.

Selecteer Follow Tip in de werkbalk.

3. Breng het instrument binnen het trackingvolume.
De microscoop volgt alle instrumentbewegingen en focust op de instrumenttip.
• Het getrackte instrument wordt aangeduid met een klein draadkruis in het HUD.
• Als de instrumentpunt het zichtveld verlaat, volgt de microscoop deze.
• De microscoop stopt tracking wanneer het de instrumentpunt bereikt.

De functie Stay on Tool gebruiken

Gebruik Stay on Tool als u volledig wilt uitlijnen met de as en het focuspunt van het hulpmiddel.

Stap

1. Open het menu Movement door de pijltoets omlaag te selecteren of door het HUD te ac-
tiveren.

2.

Selecteer Stay on Tool in de werkbalk.

3. Breng het instrument binnen het trackingvolume, voor zover nodig.
De microscoop lijnt voortdurend uit met de as en het focuspunt van het hulpmiddel.

OPMERKING. Stay on Tool kan ook worden gebruikt met buisvormige hulpmiddelen, zoals NICO
BrainPath. Stay on Tool optimaliseert de zichtbaarheid door de buis en maximaliseert het
beschikbare licht door de microscoop. Zelfs als het instrument verschillende malen wordt
verplaatst, blijft de microscoop zijn as opnieuw uitlijnen voor optimale zichtbaarheid en constante
focus. 

ROBOTBEWEGING
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Afbeelding 24  

De functie Move to Tool gebruiken

Als de microscoop handmatig van de operatielocatie wordt verwijderd (bijv. om een handeling uit
te voeren), of als de patiënt wordt verplaatst (bijv. door de tafelpositie te wijzigen), keert u met
Move to Tool automatisch terug naar het zichtbare hulpmiddel.

Stap

1. Open het menu Movement.

2.
Selecteer Move to Tool in de werkbalk of in de HUD.
De microscoop keert automatisch terug naar het zichtbare hulpmiddel. Dit
is een eenmalige actie.

OPMERKING. Als de microscoop te ver van de patiënt af wordt verplaatst, zal Move to Tool niet
werken. In plaats daarvan wordt Target out of reach op de monitor weergegeven. Breng de
microscoop handmatig dichter bij de patiënt en probeer het nogmaals. 

Robotbeweging met instrumenten
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Problemen oplossen

①
Afbeelding 25  

Als de microscoop de gewenste handeling niet kan uitvoeren, wordt er een bijbehorend bericht
weergegeven in de navigatieweergaven van de microscoop ①.

Kennisgeving Handeling

Target out of reach

De microscoop zal de ingestelde pin niet bereiken. Ofwel:
• De microscoop bevindt zich buiten focusbereik
• De bewegingshoek is te groot

Breng de microscoop handmatig dichter bij het operatiegebied
en probeer het nogmaals.

Microscope movement too
close to Patient

De microscoop bevindt zich te dicht bij de patiënt. De ge-
vraagde beweging zou een gevaar voor de patiënt kunnen in-
houden.
Verplaats de microscoop als nodig en probeer het nogmaals.

Microscope movement too
close to reference array

De microscoop bevindt zich te dicht bij het patiëntreferentie-
frame.
Verplaats de microscoop handmatig als nodig en probeer het
nogmaals.

Instrument blocking micro-
scope movement

De microscoop wordt gehinderd door een instrument.
Verplaats de microscoop en/of het instrument als nodig en
probeer het nogmaals.

ROBOTBEWEGING
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