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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig hebt niet kunt vinden in
deze handleiding of als u vragen of problemen hebt:

Regio Telefoon- en faxnummer 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 5811

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

Verwachte levensduur

Tenzij specifiek anders aangegeven hebben deze instrumenten geen vastgestelde gebruiksduur.
Het einde van de gebruiksduur is afhankelijk van de slijtage en beschadigingen tijdens het
gebruik. Herhaaldelijk herverwerken heeft minimaal effect op de gebruiksduur.

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
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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.

CE-label

• Het CE-label geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
eisen van de Europese Richtlijn 93/42/EEG, de Richtlijn Medische Hulpmid-
delen (de "MDD").

• In overeenstemming met de Richtlijn Medische Hulpmiddelen wordt de clas-
sificatie van het Brainlab-product gedefinieerd in de bijbehorende software-
handleiding.

OPMERKING. De geldigheid van het CE-label kan uitsluitend worden bevestigd voor producten
die door Brainlab zijn vervaardigd. 

Afvalverwerkingsrichtlijnen

Wanneer een chirurgisch instrument het einde van de functionele gebruiksduur bereikt, moet het
instrument worden gereinigd van alle biomaterialen/biologisch gevaarlijke stoffen en veilig worden
afgevoerd overeenkomstig de toepasselijke wetten en regelgevingen.

Gooi elektrische en elektronische apparatuur alleen weg volgens de wettelijke regelge-
ving. Informatie over de richtlijn AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Appa-
ratuur) of over relevante substanties die in de medische apparatuur aanwezig zouden
kunnen zijn, vindt u op de website:
www.brainlab.com/sustainability

Verkoop in de VS

De federale wetgeving van de VS beperkt de aanschaf van dit hulpmiddel tot door of in
opdracht van een arts.

Juridische 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. 

Hardware-symbolen

Symbool Verklaring

Type B toegepast onderdeel
OPMERKING. Toegepaste onderdelen die normaal gesproken niet geleidend zijn en
onmiddellijk kunnen worden verwijderd van de patiënt. 

Type BF toegepast onderdeel
OPMERKING. Toegepaste onderdelen die in geleidend contact met de patiënt staan
of middellang of langdurig contact met de patiënt hebben. 

Let op
OPMERKING. De gebruiker dient de gebruiksaanwijzing te raadplegen voor belang-
rijke waarschuwende informatie zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
die, vanwege diverse redenen, niet op het medisch hulpmiddel zelf vermeld kunnen
worden. 

Potentiaalvereffening
OPMERKING. Ter identificatie van de aansluitklemmen die, wanneer ze met elkaar
verbonden worden, de verschillende onderdelen van een instrument of een systeem
op hetzelfde potentiaal brengen, dat niet noodzakelijkerwijs het aardpotentiaal hoeft
te zijn. 

Niet hergebruiken
OPMERKING. Duidt op een medisch hulpmiddel dat bedoeld is voor eenmalig ge-
bruik, of voor gebruik bij één enkele patiënt tijdens één enkele procedure. 

Niet-steriel
OPMERKING. Duidt op een medisch hulpmiddel dat geen sterilisatieproces heeft
ondergaan. 

ALGEMENE INFORMATIE
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Symbool Verklaring

Niet opnieuw steriliseren
OPMERKING. Duidt op een medisch hulpmiddel dat niet opnieuw gesteriliseerd mag
worden. 

Gesteriliseerd met behulp van ethyleenoxide

Gesteriliseerd met straling

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd

Uit direct zonlicht houden

Droog houden

Temperatuurgrenzen
OPMERKING. Geeft de temperatuurgrenzen aan waaraan het medisch hulpmiddel
veilig kan worden blootgesteld. 

Beperkingen m.b.t. luchtvochtigheid
OPMERKING. Geeft het luchtvochtigheidsbereik aan waaraan het medisch hulpmid-
del veilig kan worden blootgesteld. 

Beperkingen m.b.t. atmosferische druk
OPMERKING. Geeft het bereik van atmosferische druk aan waaraan het medisch
hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld. 

Aantal inbegrepen artikelen

Batchcode van de fabrikant

Serienummer van de fabrikant

Referentienummer (van artikel)
OPMERKING. Hiermee wordt het productnummer van Brainlab aangeduid. 

Houdbaarheidsdatum
OPMERKING. De datum moet worden vermeld overeenkomstig ISO 8601 als JJJJ-
MM-DD. 

Fabricagedatum
OPMERKING. De datum moet worden vermeld overeenkomstig ISO 8601 als JJJJ-
MM-DD. 

Fabrikant

Geautoriseerd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap

Symbolen
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Symbool Verklaring

Mate van bescherming tegen binnendringing
• Bescherming tegen vreemde vaste stoffen (nummer 0 t/m 6 of letter X).
• Bescherming tegen vreemde vloeistoffen (nummer 0 t/m 9 of letter X).

OPMERKING. De letter X wordt vermeld indien er onvoldoende gegevens zijn verza-
meld om een beschermingsniveau te kunnen toekennen. 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Volgens de federale wetgeving (VS) mag dit product alleen worden aangeschaft
door, of in opdracht van een arts

MR-veilig onder voorwaarden
OPMERKING. Levert geen bekende gevaren op in een specifieke MR-omgeving. 

MR-onveilig
OPMERKING. Levert in alle MR-omgevingen gevaren op. 

MR-veilig
OPMERKING. Levert geen bekende gevaren op in een MR-omgeving. 

Gebruik de schakelaar om het hulpmiddel in de stand-by-modus te zetten

Gebruik de schakelaar om het hulpmiddel aan/uit te zetten

Bevat of aanwezigheid van natuurlijk rubberlatex
OPMERKING. Aanwezigheid van natuurlijk rubberlatex of droog natuurlijk rubberla-
tex als constructiemateriaal in het medisch hulpmiddel of de verpakking van een me-
disch hulpmiddel. 

Niet-pyrogeen

Geeft aan dat de apparatuur alleen geschikt is voor gelijkstroom

Verboden op de apparatuur te zitten

Houd de handen uit de buurt (gevaar voor beknelling)

Bevat een RF-zender voor gebruik

ALGEMENE INFORMATIE
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Symbool Verklaring

Klasse II-apparatuur

Unieke instrumentidentificatie

Raadpleeg de instructiehandleiding of het instructieboekje

Medisch instrument

Voor één patiënt - voor meervoudig gebruik

Sterk magnetisch veld

Symbolen
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1.4 Beoogd gebruik

Brainlab-training

Voor een veilig en correct gebruik raadt Brainlab aan dat alle gebruikers vóór het in gebruik
nemen van het systeem deelnemen aan een trainingsprogramma dat door een Brainlab-
medewerker wordt verzorgd.

Zorgvuldige behandeling van de hardware

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

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.

ALGEMENE INFORMATIE
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Beoogd gebruik

12 Instrumentenhandleiding Rev. 3.1 Rug en trauma



2 ALGEMENE
INSTRUMENTATIE

2.1 Overzicht van instrumenten

Meer informatie

Gedetailleerde instructies over het gebruik van de instrumenten met de bijbehorende software is
te vinden in de softwarehandleiding.

Compatibiliteit

De instrumenten kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met systemen of andere
instrumenten die door Brainlab als compatibel zijn aangemerkt. Neem contact op met Brainlab
support als u er niet zeker van bent of een systeem of instrument compatibel is.

Correcte hantering

Zorg er vóór gebruik altijd voor dat elk instrument op de juiste wijze is gemonteerd en dat alle
onderdelen, indien nodig, stevig bevestigd en/of vergrendeld zijn.
Controleer tijdens gebruik regelmatig of alle instrumentcomponenten nog stevig vastzitten en niet
zijn losgeraakt of beschadigd. Elke beweging van een vast instrument tijdens of na registratie van
de patiënt leidt tot een onnauwkeurige navigatie en vormt daardoor een risico voor de veiligheid
van de patiënt.

Waarschuwing
De instrumenten die in deze gebruikershandleiding worden omschreven, zijn zeer
nauwkeurige en gevoelige medische hulpmiddelen en moeten zeer voorzichtig worden
behandeld. Als u een instrument laat vallen of op andere wijze beschadigt, of als een
instrument is gecorrodeerd of in andere zin gebreken vertoont, moet u onmiddellijk contact
opnemen met uw lokale Brainlab-dienstverlener voor vervolginstructies. Als u dit niet doet
en het beschadigde instrument blijft gebruiken, kan dit ernstig letsel voor de patiënt
opleveren.

Waarschuwing
Als u vermoedt dat een referentieframe na de registratie verplaatst of beschadigd is, stop
dan onmiddellijk en verifieer het frame opnieuw. Het veranderen van de framepositie na
registratie verstoort het hele meetpuntcoördinatensysteem en brengt de patiënt in gevaar.

Waarschuwing
Als u vermoedt dat de kalibratie van een instrument onnauwkeurig is geworden, stop dan
onmiddellijk en verifieer/valideer het instrument opnieuw.

Waarschuwing
Controleer instrumenten waarvan u vermoedt dat zij onnauwkeurig zijn op bekende
anatomische oriëntatiepunten of met behulp van de ICM. Vervang onnauwkeurige
instrumenten of retourneer deze aan Brainlab voor verdere inspectie/tests.

ALGEMENE INSTRUMENTATIE
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Waarschuwing
Als markeerbollen worden gebruikt op of in de buurt van oscillerende of vibrerende
instrumenten, dan moeten de markeerbollen op regelmatige intervallen worden
gecontroleerd om te waarborgen dat zij goed bevestigd blijven.

Waarschuwing
Zorg bij het opstellen van de ok voor permanente zichtbaarheid van alle genavigeerde
apparatuur.
De camera’s moeten vrij zicht hebben op de reflecterende markeerbollen op het
trackingframe. De markeerbollen mogen niet verborgen zijn. Anders is navigatie niet
mogelijk of kunnen onnauwkeurigheden optreden tijdens de navigatie. Plan de opstelling
van de ok voorafgaand aan de ingreep. De camera moet vrij zicht hebben op de
reflecterende markeerbollen van het instrument.
OPMERKING. Zorg ervoor dat de markeerbollen tijdens gebruik te allen tijde zichtbaar zijn voor
de camera. 

Plaatsing van het frame

Het systeem herkent een instrument door de geometrische ordening van de markeerbollen op het
trackingframe. Voor een juiste identificatie van een instrument moet de camera te allen tijde een
duidelijk beeld hebben van de markeerbollen.
Voor de beste herkenning van het frame plaatst u het frame loodrecht op het vlak dat door de
centra van alle markerbollen loopt.

Mogelijke complicaties

Voor het gebruik van sommige Brainlab-producten moet een extra incisie worden gemaakt.
Daarom zouden de volgende complicaties kunnen optreden: infectie, lokale pijn, bloeding,
beschadiging van bloedvaten of zenuwen, botfractuur of trombose.

Besmetting met Creutzfeldt-Jakob

Waarschuwing
Gebruik geen instrumenten van Brainlab op patiënten waarvan vermoedt wordt dat ze de
ziekte van Creutzfeldt-Jakob hebben (CJD of vCJD).

MR-veiligheid

Tenzij anders aangegeven, zijn de instrumenten MR-onveilig.

Sterilisatie

Als een steriel instrument of instrumentonderdeel per ongeluk uit het steriele veld wordt
verwijderd, of tijdens het uitpakken of het klinisch gebruik in contact komt met een niet-steriel
voorwerp, moet het opnieuw worden gesteriliseerd.
Instrumenten voor eenmalig gebruik mogen niet opnieuw worden gesteriliseerd of worden
hergebruikt omdat dit de navigatienauwkeurigheid nadelig kan beïnvloeden, wat de patiënt in
gevaar kan brengen. Ze moeten na elk gebruik worden weggegooid.

Waarschuwing
Tenzij anders aangegeven, moeten de instrumenten vóór gebruik worden gesteriliseerd.
Uitgebreide informatie over herbewerkingsprocedures, parameters en reinigingsmiddelen
zijn beschikbaar in uw Handleiding voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie. Herbewerk
herbruikbare instrumenten in overeenstemming met de beschrijvingen in de Handleiding
voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie.

Overzicht van instrumenten
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2.2 Reflecterende wegwerpmarkeerbollen

Algemene informatie

Reflecterende wegwerpmarkeerbollen (90 stuks) worden bevestigd op frames en
instrumenten, zodat het systeem de positie van de patiënt en instrumenten in het operatieveld kan
waarnemen.

Productinformatie

Steriliteit Componenten Artikelnummer

• Steriel
• Eenmalig gebruik

90 stuks (30 eenheden) 41773

Waarschuwing
Brainlab-navigatiesystemen kunnen uitsluitend worden gebruikt in combinatie met
markeerbollen van Brainlab of Northern Digital Inc. (NDI).

Markeerbollen bevestigen

Afbeelding 1  

Stap

Schroef de markeerbollen met de hand stevig vast op elke bevestigingspin van het frame of het
instrument.

Zorg ervoor dat de markeerbollen op de pin kunnen worden geschroefd totdat er geen
opening meer is tussen de markeerbol en de voet van de pin.

Markeerbollen reinigen

Gebruik uitsluitend schone en droge markeerbollen. Als een markeerbol tijdens de procedure nat
of vuil wordt, moet deze vóór verder gebruik worden gereinigd en gedroogd, of worden
vervangen. Gebruik voor het reinigen van het oppervlak van vuile markeerbollen alleen een
zachte doek die bevochtigd is met steriel water.

Waarschuwing
Verifieer vóór gebruik altijd of het reflecterende oppervlak van alle markeerbollen in goede
staat verkeert.

ALGEMENE INSTRUMENTATIE
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Waarschuwing
Als u tijdens een procedure een markeerbol op een instrument of frame reinigt of vervangt,
moet u de navigatienauwkeurigheid controleren voordat u doorgaat.

Reflecterende wegwerpmarkeerbollen

16 Instrumentenhandleiding Rev. 3.1 Rug en trauma



2.3 Zelfklevende platte markers

Algemene informatie

Zelfklevende platte markers worden gebruikt voor de referentie van compatibele scanners
tijdens registratie.
OPMERKING. De hier vermelde informatie is geen vervanging voor de gebruikershandleiding van
de fabrikant van de scanner. 

Productinformatie

Afbeelding 2  

Naam Scanners Afdekken Artikel-
nummer

Zelfklevende platte markers
(10 stuks)

• Airo®

• Siemens CT-scanners
• Siemens Artis Zeego Dek de C-boog af

19144

Zelfklevende platte markers
voor CT-scanner Compatibele CT-scanners 19141

Zelfklevende platte markers
voor Zeego

Siemens Artis Zeego 3D rotati-
onele angiografiescanner

Dek de C-boog niet
af 19143

Waarborgen van navigatienauwkeurigheid

Registratie Plaatsing

Vóór Er zijn door Brainlab support vier markers op de scanner geplaatst.

Tijdens De markers moeten te allen tijde zichtbaar zijn voor de camera.

Na
De markers hoeven niet in het zichtveld van de camera te blijven.
Plaats de scanner terug in zijn parkeerpositie of stel de camera dienovereen-
komstig in.

OPMERKING. De zelfklevende platte markers op de scanner mogen niet zijn afgedekt door
vouwen in het steriele afdekmateriaal of door andere voorwerpen. 

De nauwkeurigheid van de registratie is afhankelijk van de staat van de zelfklevende platte
markers. Verifieer vóór gebruik of het reflecterende oppervlak van alle platte markers in
goede staat verkeert en niet afbladdert.

ALGEMENE INSTRUMENTATIE
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2.4 Matrix voor instrumentkalibratie

Algemene informatie

De matrix voor instrumentkalibratie (41874) wordt gebruikt voor:
• Kalibreer de as, vector, diameter en tips van instrumenten die niet vooraf zijn gekalibreerd.
• Verifieer en valideer de kalibratienauwkeurigheid van vooraf gekalibreerde instrumenten.

Componenten

①

② ③

④

⑤

⑥
Afbeelding 3  

Nr. Component Functie

① Referentievlak 1
Kalibreren:
• Beitelpunten
• Instrumenten met platte punt

② Referentievlak 4
Referentie voor:
• Puntafstand van instrumenten die in het V-inzetstuk geka-

libreerd zijn

③ Referentievlak 2
Handmatig bepalen van de puntbreedte en kalibreren:
• Beitelpunten
• Instrumenten met platte punt

④ Referentievlak 3 (V-inzet-
stuk)

Referentie voor:
• Schachtdiameter van instrumenten die in het V-inzetstuk

gekalibreerd zijn

⑤ Houder (voorbeeld)

Kalibreren van de lange as van:
• Korte schachten
• Schachten die referentievlak 4 niet bereiken (wanneer het

instrument in het V-inzetstuk is geplaatst)

⑥ Draaipunten
Kalibreren:
• Puntige instrumenten
• Schroeven

Matrix voor instrumentkalibratie

18 Instrumentenhandleiding Rev. 3.1 Rug en trauma



2.5 Kalibratiefantoom CT-scanner

Algemene informatie

De kalibratiefantoom CT-scanner (19148) wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van de
automatische beeldregistratie van de CT- en angiogegevens met de Brainlab-
softwaretoepassingen te verifiëren.

Componenten

①

②

③

Afbeelding 4  

Nr. Component Artikelnum-
mer

①

• Referentieframe voor intraoperatieve craniale beeldvorming
• Drapelink craniaal referentieframe

- De Drapelink-verbinding voor iCT kalibratiefantoom moet wor-
den bevestigd.

• 19145-01
• 19152-02

- 19142-06

② Aansluiting N.v.t.

③ Inkepingen (voorbeelden) N.v.t.

Het fantoom monteren en scannen

Stap

1. Bevestig het respectieve referentieframe ① op de aansluiting ②.

2. Bevestig drie reflecterende markeerbollen voor eenmalig gebruik op het referentiefra-
me.

3. Plaats het fantoom op de tafel en lijn de scannerlaserrichtlampen uit met het draadkruis
bovenop het fantoom.

4. Voer een scan uit volgens de instructies in de softwarehandleiding.

ALGEMENE INSTRUMENTATIE
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Nauwkeurigheid verifiëren

Nadat u de kalibratiefantoom CT-scanner hebt geregistreerd, gebruikt u de inkepingen op het
fantoom om de nauwkeurigheid te verifiëren. We adviseren om de nauwkeurigheid regelmatig te
controleren.

Afbeelding 5  

Stap

1. Houd de pointer bij een inkeping ③ op het fantoom.

2. Verifieer dat de feitelijke positie van de pointer nauwkeurig wordt weergegeven op het na-
vigatiescherm.

OPMERKING. Als de positie op het navigatiescherm regelmatig afwijkt van de feitelijke positie van
de pointer, moet u contact opnemen met Brainlab. 

Kalibratiefantoom CT-scanner
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2.6 Afdekdoek patiëntscan

Algemene informatie

Met de afdekdoek patiëntscan (10 stuks) kunt u een beeldvormingsapparaat intraoperatief
gebruiken in combinatie met een navigatiesysteem van Brainlab, zonder het steriele veld in
gevaar te brengen.
OPMERKING. Controleer de vervaldatum op de verpakking van de afdekdoek. Gebruik de
afdekdoek niet als de vervaldatum is verstreken. 

Productinformatie

Afbeelding 6  

Steriliteit Compatibiliteit Veiligheid Artikelnum-
mer

• Steriel
• Eenmalig gebruik

Compatibel met elk navigatiesysteem van
Brainlab en/of referentieframe van Brainlab. MR-veilig 22182

Waarschuwing
Gebruik geen scherpe instrumenten om de transportdoos te openen.

De afdekdoek uitvouwen en aanbrengen

Afbeelding 7  
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Stap

1. Controleer of de verpakking geen gaten of scheuren vertoont en haal vervolgens de af-
dekdoek onder steriele omstandigheden uit de verpakking.

2. Haal de afdekdoek uit de blauwe plastic folie.

3. Til de volledige transparante afdekdoek op en plaats deze op de patiënt onder het refe-
rentieframe. Zorg dat de sticker met het frame naar het referentieframe wijst, zoals hier-
boven weergegeven.

De afdekdoek uitvouwen

Afbeelding 8  

Stap

1. Houd de afdekdoek vast bij de sticker met de hand, zoals hierboven weergegeven.

2. Til, terwijl u de afdekdoek vasthoudt, de eerste laag op en vouw deze uit over het referen-
tieframe ①, zonder de positie van het referentieframe te veranderen.

3. Vouw het uiteinde van de afdekdoek in de richting van de pijl ②.

4. Herhaal dit aan de andere kant zodat de afdekdoek volledig is uitgevouwen van hoofd tot
voeten ③.

De zijkanten vormen

③① ②

Afbeelding 9  

Stap

1. Vouw de zijkant van de afdekdoek in de richting van de pijl ①.

2. Herhaal dit aan de andere kant zodat de afdekdoek volledig is uitgevouwen ②.

3. Vorm een punt van de blauwe strips aan beide kanten van de afdekdoek zodat er een
driehoekig venster boven het referentieframe ontstaat ③.

Afdekdoek patiëntscan
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De afdekdoek voorzien van hechttape

②① ③ ④

Afbeelding 10  

Stap

1. Maak de witte banden los door een scheur te maken tussen de blauwe pijlen ①.

2. Trek de liner van de kleefstrip ②.

3. Houd het driehoekige venster op zijn plaats en plak de witte band vast om het geheel
strak te houden. Herhaal dit aan de andere kant ③.
OPMERKING. Het hoogste punt van het driehoekige venster moet zo zijn geplaatst, dat
het zich boven het hoogste punt van het referentieframe bevindt, maar mag dit niet raken. 

4. Verwijder eventuele kreukels uit het venster om de zichtbaarheid voor de camera te ga-
randeren ④.

De afdekdoek bevestigen

Afbeelding 11  

Stap

1. Trek de liner van de kleefstrippen en plak de kleefstrippen vast om de afdekdoek onder
de tafel te bevestigen.
OPMERKING. Let er bij het bevestigen van de afdekdoek op dat u het driehoekige ven-
ster niet verplaatst en het referentieframe niet aanraakt. 

2. Nadat u de kleefstrippen heeft vastgeplakt, zou de onderkant van de tafel vrij moeten zijn.
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2.6.1 De afdekdoek verwijderen

Algemene informatie

Om de afdekdoek te verwijderen kunt u deze losknippen of wegvouwen. Zorg dat het
referentieframe niet wordt verplaatst.

De afdekdoek losknippen

Stap

1. Knip de afdekdoek los langs de middellijn van de patiënt en begin met het gebied boven
het steriele veld.

2. Laat de afdekdoek op de grond vallen en gooi deze daarna weg.

De afdekdoek wegvouwen

Stap

1. Begin bij de voeten van de patiënt en vouw de afdekdoek terug op de rest van de afdek-
doek. Zorg dat de steriele kant naar boven wijst.

2. Vouw de afdekdoek verder op tot deze het venster voor het referentieframe bereikt.

3. Houd de niet-steriele kant weg bij de patiënt en til de afdekdoek over het hoofd van de
patiënt.

4. Gooi de afdekdoek weg nadat u deze volledig van de tafel heeft verwijderd.

De afdekdoek verwijderen

24 Instrumentenhandleiding Rev. 3.1 Rug en trauma



2.7 Pointers

Algemene informatie

Pointers zijn vooraf gekalibreerde instrumenten die worden gebruikt:
• Voor pointer-gebaseerde patiëntregistratie
• Ter verificatie dat registratienauwkeurigheid behouden blijft
• Om de nauwkeurigheid van verworven fluoroscopische beelden te verifiëren

Pointertypes

Afbeelding 12  

Nr. Artikel Functie Artikel-
nummer

①
Verlengde pointer met scher-
pe punt voor wervelkolom/
trauma/heup

• Het vastleggen van punten in diepere
anatomische gebieden

• Registratie/navigatie bij zwaardere pati-
enten

53103

② Pointer met scherpe punt
voor trauma/wervelkolom Algemene registratie en navigatie 53105

Waarschuwing
Als een pointer door de software is aangeduid voor een registratiestap moet u deze pointer
gebruiken.

Nauwkeurigheid van de pointer controleren met behulp van de pointermal

Elke pointer wordt geleverd met een mal die de pointer beschermt tegen beschadiging en een
maximale nauwkeurigheid van de pointer waarborgt.

Waarschuwing
Controleer de nauwkeurigheid van de pointer vóór ieder gebruik. Als de pointer niet
beschadigd is, zal de punt uitlijnen met de overeenkomstige counterpin op de pointermal.

Pointers na gebruik altijd steriliseren en bewaren in de aangewezen inzetstukken in de
pointermal.

ALGEMENE INSTRUMENTATIE
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2.7.1 Afstandsbediening met klem voor eenmalig gebruik

Algemene informatie

De afstandsbediening met klem voor eenmalig gebruik (20 stuks) (53153) kan worden
gebruikt in combinatie met de verlengde pointer met scherpe punt voor wervelkolom/trauma/
heup, om actieve patiëntregistratie en softwarecontrole mogelijk te maken.
OPMERKING. De afstandsbediening is een apparaat voor eenmalig gebruik en kan niet worden
gesteriliseerd. Controleer dat de uiterste gebruiksdatum nog niet is verstreken voordat u de
steriele verpakking opent. 

Componenten

②①

③

④

Afbeelding 13  

Nr. Component Functie

① Infrarode LED Gedetecteerd door de camera maar niet zichtbaar voor het blote
oog

② Status-LED Geeft batterijstatus en functionaliteit aan

③ Centrale opening Tussenstuk voor bevestiging aan pointer

④ Bedieningsknop Activeert infrarode LED

Een functionaliteitstest uitvoeren

Vóór bevestiging aan de pointer moet altijd een functionaliteitstest worden uitgevoerd.

Stap

1. Haal de afstandsbediening met klem voor eenmalig gebruik uit zijn steriele verpak-
king.

2. Druk op de bedieningsknop ④ en controleer of:
• De status-LED ② aan is.
• De infrarode LED ① wordt weergegeven als een gekleurd flitslicht op de cameraweer-

gave van het navigatiescherm.

Waarschuwing
Als zichtbaar is dat de batterij lekt in de steriele verpakking, open deze dan niet en gooi de
afstandsbediening met klem voor eenmalig gebruik onmiddellijk weg.

Afstandsbediening met klem voor eenmalig gebruik
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De afstandsbediening bevestigen

⑤

④
③
②
①

Afbeelding 14  

Stap

1. Schuif de centrale opening ② over de aangegeven bevestigingspin ① op de pointerhand-
greep.
OPMERKING. Controleer eerst de positie door vóór de bevestiging na te gaan of de ge-
bruiker linkshandig ⑤ of rechtshandig ④ is.
 

2. Klik de afstandsbediening volledig op de pointerhandgreep.

3. Bevestig de reflecterende wegwerpmarkeerbollen ③ op de pointer.
OPMERKING. Zorg ervoor dat de afstandsbediening correct op de bevestigingspin van
de pointer wordt bevestigd en dat de markeerbol volledig wordt aangeschroefd zodat er
geen opening meer is tussen de bol en de voet van de pin. 

De afstandsbediening losmaken

①

②
③

Afbeelding 15  

Stap

1. Haal na gebruik de afstandsbediening van de pointer af.
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Stap

2. Reinig alle oppervlakken met een oppervlakte-ontsmettingsmiddel voordat u deze weg-
gooit.

3. Open indien nodig met een klein, scherp stuk gereedschap de behuizing bij de groef ①
en verwijder de batterij ③ en elektronica ② voor gescheiden afvalophaling.
OPMERKING. Overweeg om de batterij na gebruik te desinfecteren en gescheiden af te
voeren. 

Wijzigen van het apparaat is niet toegestaan. De batterij na gebruik niet opnieuw gebruiken
of vervangen.

Afstandsbediening met klem voor eenmalig gebruik
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2.7.2 Technische specificaties

Afmetingen en gewicht

Afmeting Waarde

Hoogte / Lengte / Breedte 17,3 mm / 53,9 mm / 27,0 mm

Gewicht 12 g

Elektrische

Specificaties Beschrijving

Voeding 3 V primaire lithiumcel CR2032

Stroomverbruik Max. 36 mW

Stroom 12 mA, gelijkstroom (DC)

Elektrische veiligheid Conform de normen van IEC 60601-1

LED’s

Specificaties Infrarode LED Status-LED

Golflengte 870 nm 570 nm

Kijkhoek op 50% intensiteit 120°

Fotobiologische veiligheid Conform de normen van IEC 62471

Behuizing

Specificaties Beschrijving

IP-classificatie IP44 (conform IEC 60529)

Materiaal behuizing Polyamide 12

Omgevingsspecificaties

Opslagvoorwaarden Bedrijfscondities

Temperatuur 0 °C tot en met 30 °C 10 °C tot en met 40 °C

Vochtigheid 15-80% niet-condenserend 20-80% niet-condenserend

Druk 700-1.060 hPa

Wegwerpen In overeenstemming met de plaatselijke reglementering voor af-
valverwijdering

Steriliteit en bruikbaarheid

Specificaties Beschrijving

Steriliteitstatus Steriel

Methode Ethyleenoxide

Bewaartijd Vijf jaar
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Specificaties Beschrijving

Toepassing Eenmalig gebruik

Technische specificaties
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2.7.3 Elektromagnetische immuniteit

Elektromagnetische omgeving

De afstandsbediening met klem voor eenmalig gebruik is bedoeld voor gebruik in de
elektromagnetische omgeving zoals aangegeven in de tabellen in dit hoofdstuk. De klant of de
gebruiker moet ervoor zorgen dat de afstandsbediening wordt gebruikt in een dergelijke
omgeving.

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-8

Immuniteitstest IEC 60601 Test- en
conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - Richtlijn

Elektrostatische ont-
lading IEC 61000-4-2

±6 kV contact
±8 kV lucht

Vloeren moeten van hout, beton of keramische
tegels zijn.
Als vloeren zijn bekleed met synthetische vloer-
bedekking, moet de relatieve vochtigheid min-
stens 30% zijn.

Voedingsfrequentie
(50/60 Hz) magne-
tisch veld IEC
61000-4-8

3 A/m
Dienen van een niveau te zijn dat kenmerkend
is voor een typische locatie in een commerciële
of ziekenhuisomgeving.

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

De afstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en enig onderdeel van de
afstandsbediening met klem voor eenmalig gebruik (met inbegrip van kabels) mag niet kleiner
zijn dan de aanbevolen scheidingsafstand die is berekend volgens de vergelijking die van
toepassing is op de frequentie van de zender.

Immuniteits-
test

IEC 60601 Testniveau Conformi-
teitsniveau

Elektromagnetische omgeving -
Richtlijn

Geleide RF IEC
61000-4-6

• 3 Veff

• 150 kHz tot 80 MHz
3 V 1,2 * √P

Uitgestraalde
RF IEC
61000-4-3

• 3 V/m
• 80 MHz tot 2,5 GHz

3 V/m
• 1,2 * √P (80 MHz tot 800 MHz)
• 2,3 * √P (800 MHz tot 2,5 GHz)

P = maximale uitgangsvermogen van de zender (in watt).
d = aanbevolen scheidingsafstand (in meters).b

De veldsterkte van vaste RF-zenders, zoals bepaald door een elektromagnetische inspectie ter
plaatsea, moet minder zijn dan het conformiteitsniveau in elk frequentiebereik.b

a Veldsterktes van vaste zenders kunnen in theorie niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de
elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-zenders te beoordelen, dient een elek-
tromagnetisch locatieonderzoek te worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie
waar de afstandsbediening wordt gebruikt, hoger is dan het desbetreffende RF-conformiteitsni-
veau, moet middels observatie worden vastgesteld dat de afstandsbediening normaal functio-
neert. Als abnormaal functioneren wordt vastgesteld, zijn wellicht extra maatregelen nodig (zoals
het verdraaien of verplaatsen van de afstandsbediening).

b Binnen het frequentiegebied van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte lager zijn dan [V1]
V/m.

ALGEMENE INSTRUMENTATIE

Instrumentenhandleiding Rev. 3.1 Rug en trauma 31



Immuniteits-
test

IEC 60601 Testniveau Conformi-
teitsniveau

Elektromagnetische omgeving -
Richtlijn

Interferentie kan zich voordoen in de nabijheid van apparatuur gemarkeerd met dit symbool.

OPMERKING. Bij 80 MHz en 800 MHz zijn de daarboven gelegen frequentiegebieden van
toepassing. 

Elektromagnetische immuniteit
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2.7.4 Elektromagnetische compatibiliteit en emissies

Elektromagnetische compatibiliteit: Verklaring

Er moet rekening worden gehouden met de speciale veiligheidsmaatregelen met betrekking tot
elektromagnetische compatibiliteit voor medische elektrische apparatuur. De apparatuur mag
uitsluitend geïnstalleerd en gebruikt worden volgens de overeenstemmende elektromagnetische
compatibiliteitsrichtlijnen, zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

RF-emissiestoringen

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan invloed hebben op de werking van de
afstandsbediening. De afstandsbediening met klem voor eenmalig gebruik gebruikt RF-
energie uitsluitend voor interne functies. Daardoor zijn de RF-emissies zeer laag en veroorzaken
zij hoogstwaarschijnlijk geen storing in nabije apparaten.

Elektromagnetische omgeving

De afstandsbediening is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin de
uitgestraalde radiofrequente storing beheersbaar is. De klant of gebruiker van de
afstandsbediening kan elektromagnetische storing helpen voorkomen door een minimumafstand
te bewaren tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de
afstandsbediening zoals hieronder aanbevolen.

Onderlinge afstand

Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle omstandigheden van toepassing. Elektromagnetische
propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van bouwwerken, objecten en mensen.

Nominaal maximaal uit-
gangsvermogen van
zender

Scheidingsafstand volgens zenderfrequentie (m)

Watt 150 kHz tot 800 MHz (1,2 * √P) 800 MHz tot 2,5 GHz (2,3 * √P)

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,20 2,30

10 3,80 7,30

100 12,00 7,30

Voor zenders met een maximaal uitgangsvermogen dat niet hierboven wordt vermeld, kan de
aanbevolen scheidingsafstand d in meter (m) worden bepaald aan de hand van de vergelijking
die van toepassing is op de zenderfrequentie, waarbij P het maximale uitgangsvermogen in watt
(W) is van de zender.

OPMERKING. Bij 80 MHz en 800 MHz is de onderlinge afstand voor de daarboven gelegen
frequentiegebieden van toepassing. 
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Verklaring met betrekking tot emissies

Emissietest Conformiteit Elektromagnetische omgeving - Richtlijn

RF-emissie CISPR 11 Groep 1, Klasse B De afstandsbediening is geschikt voor gebruik
in alle omgevingen, waaronder woonomgevin-
gen en omgevingen die rechtstreeks zijn aan-
gesloten op het openbare laagspanningsnet-
werk dat gebouwen voor huishoudelijke doel-
einden van stroom voorziet.

Harmonische emissies
IEC 61000-3-2 Niet van toepassing

Voltagefluctuaties/flikke-
remissies IEC 61000-3-3 Niet van toepassing

Elektromagnetische compatibiliteit en emissies
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3 STANDAARD IGS-
INSTRUMENTEN

3.1 Overzicht

Algemene informatie

Voor algemene chirurgische ingrepen aan de wervelkolom kunnen diverse standaard
instrumenten van Brainlab worden gebruikt. Ze kunnen afzonderlijk of in sets worden
aangeschaft.

Typen standaard IGS-instrumenten

②① ③ ④

⑤⑥

Afbeelding 16  

Nr. Component Beschrijving Artikelnum-
mer

①

• Instrumentreferentie-unit
met 3 markeerbollen

• Instrumentreferentie-unit
met 4 markeerbollen

Navigeer vooraf gekalibreerde:
• priemen of gebogen sondes

Navigeer punten die moeten worden ge-
kalibreerd met de Instrumentkalibratie-
matrix:
• priemen, rechte sondes of beitels

• 55830-20
• 55830-27

STANDAARD IGS-INSTRUMENTEN
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Nr. Component Beschrijving Artikelnum-
mer

②

• Instrumentreferentie-unit
voor handmatige kalibratie
maat ML

• Instrumentreferentie-unit
voor handmatige kalibratie
maat L

Navigeer punten die moeten worden ge-
kalibreerd met de Instrumentkalibratie-
matrix:
• priemen, rechte sondes of beitels

• 55830-25
• 55830-29

③

• Instrumenthandgreep Soft-
grip Universal

• Instrumenthandgreep Soft-
grip Gearshift

• Siliconenrubber softgrip-oppervlak
• Kunnen verwisselbaar worden gekop-

peld

• 55830-15
• 55830-10

④
• Rechte sonde 3,5 mm
• Rechte sonde 4,5 mm
• Gebogen sonde 4,5 mm

De rechte sondes zijn compatibel met:
• 55830-25 en 55830-29
• 55830-20 en 55830-27

De gebogen sonde is alleen compatibel
met:
• 55830-20 en 55830-27

• 55830-43
• 55830-40
• 55830-45

⑤
• Beitel kort
• Beitel lang

Compatibel met:
• 55830-25 en 55830-29

• 55830-55
• 55830-50

⑥
• Priem 3 mm
• Priem 4 mm

Compatibel met:
• 55830-20 en 55830-27
• 55830-25 en 55830-29

• 55830-35
• 55830-30

Gebruik de instrumenthandgreep niet in combinatie met een hamer.

Waarschuwing
Gebruik geen instrumenten die voorzien zijn van de instrumentreferentie-unit voor
handmatige kalibratie maat ML of L terwijl u tegelijkertijd instrumenten gebruikt die
gekalibreerd zijn met een instrumentadapterframe, als ze dezelfde maat trackingframe
hebben.

Extra instrumentpunten

Afbeelding 17  

Extra instrumentpunten met bijbehorende tussenstukken kunnen verkrijgbaar zijn via andere
fabrikanten van implantaten. De lengte en positie van de oriëntatiepin (pijl) bepaalt de
compatibele instrumentreferentie-unit.

Overzicht
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OPMERKING. Als de instrumentsteel niet stevig in de referentie-unit vergrendeld zit, moet u niet
proberen om ze samen te gebruiken. 

STANDAARD IGS-INSTRUMENTEN
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3.2 Instrumentreferentie-units

Algemene informatie

Een instrumentreferentie-unit kan in vier verschillende voorgedefinieerde posities aan een
instrument bevestigd worden om de zichtbaarheid te optimaliseren, en moet worden voorzien van
3 of 4 markeerbollen, afhankelijk van de geometrie van de unit.

Kalibratie

Elke instrumentreferentie-unit is gegraveerd met "pre-calibrated" of "calibration with ICM4" (zie
de pijlen). Bovendien moeten vooraf gekalibreerde eenheden een goudkleurige post hebben.

Afbeelding 18  

De instrumentreferentie-unit bevestigen

①
③②

⑤

④

Afbeelding 19  

Stap

1. Selecteer de juiste handgreep en instrumentpunt.

2. Plaats de referentie-unit zodat de pijl ① naar de punt van het instrument wijst, en zorg
ervoor dat de genummerde openingen ③ van de unit zijn uitgelijnd met de oriëntatiepin-
nen ② voor de beste zichtbaarheid van het frame tijdens het gebruik.
OPMERKING. Selecteer de betreffende positie (1-4) in het selectievenster voor het voor-
af gekalibreerde instrument in de software. 

3. Druk de referentie-unit op de instrumentpunt tot deze op zijn plaats klikt.

4. Schuif de handgreep ⑤ over het tussenstuk van het instrument ④ tot deze op zijn plaats
klikt, zodat de handgreep stevig is vergrendeld.

Instrumentreferentie-units
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4 REFERENTIES
4.1 X-Press-referentie

Algemene informatie

De X-Press-referentie heeft:
• Een instelkoppeling om het referentieframe optimaal voor het zichtveld van de camera te

richten.
• Een snelsluitmechanisme om de referentie tijdens de operatie te verwijderen en terug te

plaatsen in dezelfde richting zodat er geen registratie-informatie verloren gaat.

Patiëntreferentie

Waarschuwing
Bevestig patiëntreferentie zo dicht mogelijk bij het doelgebied maar wel zo dat hij geen
belemmering vormt voor de apparatuur die wordt gebruikt voor daaropvolgende
chirurgische stappen.

Waarschuwing
Plaats voorzichtig botankers voor patiëntreferenties en voorkom beschadiging van
belangrijke structuren zoals bloedvaten, zenuwen enz.

Waarschuwing
Evalueer altijd de stabiliteit van patiëntreferenties voordat de registratieprocedure wordt
gestart. Elke beweging leidt tot een onnauwkeurige instrumenttracking wat gevaarlijk kan
zijn voor de patiënt.

Waarschuwing
Manipuleer patiëntreferenties nooit nadat de patiëntregistratie is uitgevoerd, want dit zorgt
voor een achterhaalde registratie en veroorzaakt een onnauwkeurige behandeling van de
patiënt wanneer u doorgaat.
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Componenten

① ② ③ ④ ⑤

Afbeelding 20  

Nr. Component Functie Artikel-
nummer

①
Referentieframe, T-vormig, X-Press
Referentieframe, Y-vormig, X-Press

Compatibel met 1-pins of 2-
pins X-Press-botfixators.

52410
52411

② Botfixator, 1-pins, X-Press (maat S, M, L)
Tussenstuk tussen het refe-
rentieframe en het bot.

52421
52422
52423

③
Botfixator, 2-pins, X-Press
Botfixator, 2-pins, Flip-Flop, X-Press

52420
52429

④ Boorsjabloon, 2-pins, X-Press

Hulpmiddel voor het op de
juiste afstand plaatsen van
de Schanz-schroef in het
bot.

52425

⑤ Sleutel voor wervelkolomklemmen en
botfixator, 1-pins, X-Press

Zet de botfixator, 1-pins, X-
Press vast. 52424

OPMERKING. Botfixators mogen alleen worden gebruikt in combinatie met een bijbehorend
referentieframe (T- of Y-vormig), X-Press. 

Vóór de registratie

Waarschuwing
Voer voorafgaand aan de registratie een serie bewegingstesten uit om te controleren of de
bevestigde botfixator tijdens het vervolg van de procedure niet teveel weefselcontact
ondervindt. Als er kans is op weefselcontact, vergroot dan de incisie om mogelijke
weefselspanning op de botfixator te verminderen. Anders kan de botfixator verbuigen of
losraken, wat onnauwkeurigheden in de navigatie veroorzaakt.

Na het bevestigen

Waarschuwing
Pas geen kracht of draaimoment toe op de botfixators of de referentieframes nadat ze op
de patiënt zijn bevestigd.

X-Press-referentie
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4.1.1 Schanz-schroeven voor eenmalig gebruik

Algemene informatie

Schanz-schroeven voor eenmalig gebruik worden gebruikt om de botfixators rechtstreeks op
het bot van de patiënt te bevestigen, om zo een stabiele basis te bieden voor het bevestigen van
de referentieframes en het uitvoeren van navigatie.

Types

Afbeelding 21  

Botfixa-
tor

Schroef Artikelnum-
mer

1-pins
Schanz-schroeven voor eenmalig gebruik 5 mm/150 mm (10 stuks) 54902

Schanz-schroeven voor eenmalig gebruik 5 mm/200 mm (10 stuks) 54903

2-pins

Schanz-schroeven voor eenmalig gebruik 3 mm/100 mm (10 stuks) 54900

Schanz-schroef voor eenmalig gebruik 3,2 mm x 100 mm (10
stuks) 54922

Schanz-schroeven voor eenmalig gebruik 4 mm/130 mm (10 stuks) 54901

AO Schanz-schroeven voor eenmalig gebruik 3,2 mm x 100 mm 99104

AO Schanz-schroeven voor eenmalig gebruik 4 mm x 125 mm 99101

AO Schanz-schroeven voor eenmalig gebruik 4 mm/125 mm (10
stuks) 54908

AO Schanz-schroeven voor eenmalig gebruik 5 mm/175 mm (10
stuks) 54909

Steriliteit

Schanz-schroeven voor eenmalig gebruik worden niet-steriel geleverd en moeten vóór gebruik
worden gesteriliseerd. Het zijn artikelen voor eenmalig gebruik en daarom moeten ze na gebruik
worden weggegooid.

Bevestiging

Plaats de Schanz-schroef bicorticaal, waar mogelijk.
Unicorticale fixatie of het gebruik van Schanz-schroeven met een onjuiste diameter of lengte kan
leiden tot onstabiele bevestiging of kan tot gevolg hebben dat de Schanz-schroef per ongeluk uit
het bot wordt getrokken bij het aandraaien van de botfixator.

Bevestig Schanz-schroeven alleen in botstructuren die bedekt zijn met dun weefsel, zoals
de crista iliaca, en vermijd het doorboren van spierweefsel. Overmatige spierbeweging kan
ertoe leiden dat de schroef verbuigt.
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4.1.2 Botfixator, 1-pins, X-Press

Algemene informatie

De botfxator, 1-pins, X-Press (S, M of L) is in drie maten verkrijgbaar om aan te sluiten bij
verschillende benaderingswijzen en om de meeste patiënten te kunnen bedienen.
OPMERKING. Zorg ervoor dat u de juiste maat voor uw ingreep kiest. 

De botfixator monteren en bevestigen

⑥

⑤

③

①

④

②

Afbeelding 22  

Stap

1. Schroef de knop ② vast in het inzetstuk ①.

2. Schroef de trekmoer ③ vast op het inzetstuk.

3. Schroef de gemonteerde delen ①, ② en ③ in de buis met punten ④.

4. Schuif de gemonteerde botfixator over de Schanz-schroef ⑥.

5. Gebruik de sleutel ⑤ om de knop en de trekmoer licht vast te zetten.
OPMERKING. Voordat u de knop volledig vastzet, moet u het referentieframe, X-Press
bevestigen en aanpassen zodat de camera een volledig beeld heeft van het referentiefra-
me. 

6. Als u een kleine incisie in het bot maakt voor de bevestiging van de fixator, moet u eerst
de Schanz-schroef in de incisie plaatsen. Daarna kunt u de botfixator over de Schanz-
schroef schuiven en de buis met punten rechtstreeks op het botoppervlak plaatsen.
OPMERKING. Zo wordt voorkomen dat de buis met punten de omliggende weke delen
onnodig afschaaft. 

Waarschuwing
Als de botfxator, 1-pins, X-Press, maat S niet stevig aan het bot kan worden bevestigd via
de hoofdincisie, moet u een tweede incisie maken in een zone waar het bot door minder
weefsel wordt bedekt.

Veilig verwijderen

Draai zowel de knop ② als de trekmoer ③ los en til de botfixator langzaam van de Schanzschroef
af. Schroef, zodra de fixator is verwijderd, de Schanzschroef los en verwijder de botfixator.
OPMERKING. Schroef de Schanzschroef nooit los als de botfxator, 1-pins, X-Press nog is
bevestigd. Overweeg alleen om dit te doen als het apparaat niet volgens de standaardprocedure
verwijderd kan worden. 

Botfixator, 1-pins, X-Press
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4.1.3 Botfixator, 2-pins, X-Press

Algemene informatie

De botfixator 2-pins X-Press heeft een dubbelzijdige interfaceplaat voor de bevestiging van een
referentieframe, terwijl de botfixator 2-pins, Flip-Flop, X-Press een flip-flopontwerp hebben
waarmee het referentieframe aan beide zijden van de botfixator kan worden bevestigd.

De botfixator monteren en bevestigen

①

②

③

Afbeelding 23  

Stap

1. Denk eerst na over de oriëntatie van het referentieframe voordat u de Schanz-schroeven
in het bot aanbrengt, aangezien de botfixator niet kan roteren.

2. Gebruik een paar gepaarde openingen ① op de boorsjabloon als plaatsingshulp en steek
twee Schanz-schroeven ② door de openingen (in de richting van de pijl).
OPMERKING. Bij het gebruik van Schanz-schroeven met een speciale snelkoppelverbin-
ding (bijv. AO-snelkoppeling), moet u de boorsjabloon niet gebruiken, omdat het schroef-
einde groter is dan de openingen in de boorsjabloon. Hierdoor wordt het onmogelijk om
de boorsjabloon na het boren te verwijderen. 

3. Boor de schroeven in het bot.

4. Draai de bevestigingsknop ③ van de botfixator helemaal los en schuif deze over de
Schanz-schroeven, en bevestig deze zo dicht mogelijk bij het bot of het weefseloppervlak.
OPMERKING. Bevestig de botfixator alleen op het ronde gedeelte van de Schanz-
schroef. 

5. Draai de bevestigingsknop met de hand aan om de fixator vast te zetten (in de richting
van de pijl). Er is geen gereedschap nodig aangezien de botfixator met de hand voldoen-
de stevig vastgezet kan worden.

OPMERKING. Brainlab adviseert om in combinatie met de botfixator, 2-pins, X-Press Schanz-
schroeven van 4 mm te gebruiken. 

Veilig verwijderen

Draai de bevestigingsknop ③ los en til de botfixator langzaam van de Schanzschroeven af.
Schroef, zodra de fixator is verwijderd, de Schanzschroeven los en verwijder ze.
OPMERKING. Als de botfixator om een of andere reden niet van de Schanzschroeven kan
worden afgetild, kunnen de schroeven onder de fixator worden doorgeslepen en afzonderlijk
worden losgeschroefd. 
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4.1.4 Referentieframe, X-Press

Rotatie van botfixators op Schanz-schroeven

① ②

Afbeelding 24  

Nr. Botfixator Rotatie mogelijk?

① Botfixator, 1-pins, X-Press Ja, vóór fixatie

②
• Botfixator, 2-pins, X-Press
• Botfixator, 2-pins, Flip-Flop, X-Press

Nee

Het referentieframe monteren en instellen

① ②

③

Afbeelding 25  

Stap

1. Schroef de klemschroef ② in de snelsluiting ①, zodat het frame stevig vastzit.

Referentieframe, X-Press
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Stap

2. Om de oriëntatie van het frame in te stellen, draait u de klemschroef lichtjes los en stelt u
het referentieframe in door het rond zijn schacht ③ te roteren.

Tand-op-tanduitlijning vermijden

Afbeelding 26  

Voor een goede verbinding moet u zorgen dat de tanden van de instelbare gewrichten van het
referentieframe in de betreffende groeven vallen en niet op de andere tanden.

Niet-stabiele gewrichtsuitlijning vermijden

① ②

Afbeelding 27  

Een hoorbare klik geeft aan dat het tweede gewricht in de correcte stabiele positie ① staat.
Zet of bevestig het tweede gewricht niet in een niet-stabiele positie ②.
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Het referentieframe op de botfixator bevestigen

①

②

③

Afbeelding 28  

Deze procedure geldt voor zowel 1-pins als 2-pins botfixators.

Stap

1. Knijp de zijkanten van de snelsluitklem ① naar elkaar toe om de klauwen van de klem te
openen.

2. Breng de ankerpinnen ② van de snelsluiting in de overeenkomstige openingen ③ op de
verbindingsplaat van de botfixator (in de richting van de pijl).

3. Laat de snelsluitklem los en zorg ervoor dat de ankerpinnen stevig in de overeenkomstige
openingen op de verbindingsplaat zitten.

Waarschuwing
Als u de pinnen van het frame niet volledig in de verbindingsplaat kunt brengen, dient u
onmiddellijk contact op te nemen met Brainlab voor advies over hoe u moet verdergaan.
Het gebruik van beschadigde apparatuur kan ernstig letsel veroorzaken bij de patiënt.

Veilig verwijderen

Om het frame los te maken, knijpt u de zijkanten van de snelsluitklem ① naar elkaar toe om de
klauwen van de klem te openen en tilt u het frame recht naar boven uit de verbindingsplaat. Maak
de moer op de botfixator niet los.
OPMERKING. Referentieframes kunnen tijdens het zagen worden verwijderd zodat het risico van
beweging wordt geminimaliseerd. 

Referentieframe, X-Press
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4.2 Wervelkolom-referentie X-klem en radiolucente
klem

Algemene informatie

Beide wervelkolom-referenties stellen het navigatiesysteem in staat om de bevestigde wervel te
volgen, terwijl de radiolucente wervelkolom-referentieklem ontworpen is voor het registreren
van de patiënt met intraoperatieve beeldvorming met een beperkte incidentie van
metaalartefacten in de beelden.

Componenten

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩
⑨

⑪

⑦

⑪

Afbeelding 29  

Component Artikelnummer

• Referentieframe voor wervelkolomklemmen met 3 markeerbollen
• Referentieframe voor wervelkolomklemmen met 4 markeerbollen

• 55753
• 55759

• Wervelkolom-referentie X-klem, maat S, L
• Radiolucente wervelkolom-referentieklem

• 55751, 55752
• 55756

Verlengstuk voor wervelkolom-referentie X-klem 40 mm 55754
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De referentie monteren en bevestigen

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩
⑨

⑪

⑦

⑪

Afbeelding 30  

Stap

1. Als u de wervelkolom-referentie X-klem gebruikt, selecteer dan de juiste klemmaat en
bekijk de positionering op basis van de daaropvolgende chirurgische stappen.
OPMERKING. Verbind zo nodig het optionele verlengstuk ⑤, ⑧ met de klem ⑪ en zet
het vast met de dopmoer van het verlengstuk ⑨.
 

2. Bevestig het referentieframe ⑦ met het verbindingstussenstuk op de basis van de klem
④ (of op het verlengstuk) en zet het vast met de dopmoer van het frame ⑥.

3. Maak een kleine incisie boven de bedoelde wervel en druk de gesloten klembek door de
incisie.

4. Open de klauwen van de klem lichtjes door het klemwieltje ③ op de radiolucente klem los
te draaien of door de borgmoer ⑩ op de X-klem los te draaien in de richting die staat
aangegeven op het instrument.
OPMERKING. Bevestig de wervelkolom-referentie niet aan ander weefsel of delen van
het zenuwstelsel. 

5. Plaats de tanden van de klem over de processus spinosus en draai de klauwen van de
klem dicht door de wig ② vast te houden en het klemwieltje aan te draaien tot de wig de
aanslagpin ① bereikt of door de borgmoer op de x-klem aan te draaien.
OPMERKING. Bevestig de radiolucente wervelkolom-referentieklem zo, dat de meta-
len delen van het frame buiten de fluoroscopische beelden of het 3D-scanvolume vallen.
Kantel indien mogelijk het frame onder een schuine hoek ten opzichte van de lengteas
van het lichaam. 

Waarschuwing
Gebruik de wervelkolom-referentie X-klem uitsluitend als u deze zo kunt positioneren dat
hij geen belemmering vormt voor daaropvolgende chirurgische stappen.

Oefen weinig kracht uit tot de klem stevig vast zit, en bevestig de klem met de hand als dat
mogelijk is. Houd de klem tegen de wig terwijl u met de andere hand het wieltje draait.

Wervelkolom-referentie X-klem en radiolucente klem
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De positie van het referentieframe instellen

①
②

Afbeelding 31  

Stap

1. Zorg er bij het in elkaar schroeven van de X-klem voor, dat de klauwen van de klem sym-
metrisch tegen elkaar komen.
OPMERKING. Controleer of alle schroeven stevig vast zitten en of de tanden van de klem
in elkaar grijpen. Gebruik zo nodig de sleutel. 

2. Om de horizontale positie in te stellen, draait u de dopmoer van het frame ② los en draait
u deze vervolgens stevig aan.

3. Om de helling en hoek in te stellen, draait u de instelschroef ① los en draait u deze ver-
volgens stevig aan.

De referentie losmaken van de processus spinosus

Stap

1. Om het referentieframe los te maken, draait u de dopmoer van het frame ② los.

2. Om de klauwen van de klem te openen, draait u het wieltje op de radiolucente klem los of
draait u de borgmoer op de X-klem in de richting die staat aangegeven op het instrument.

3. Maak de tanden voorzichtig los van het bot en til de klem er af.
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4.3 Universeel wervelkolomreferentiepakket

Algemene informatie

Het universele wervelkolomreferentiepakket is ontworpen voor patiëntregistratie voor
genavigeerde wervelkolomchirurgie. Het is met name nuttig voor intraoperatieve beeldvorming
met CT of C-boog.

Componenten

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Afbeelding 32  

Component Artikelnum-
mer

Schroevendraaier 55758-30

Verlengstuk voor wervelkolom-referentieklem (40 mm) 55761-02

Wervelkolom-referentieframe voor referentieklem van carbon (geometrie
voor 4 bollen) 55761

Wervelkolom-referentieklem van carbon met schuif 55758

Snelsluiters voor referentieframe, X-Press 52419

Botfixator, 2-pins, Flip-Flop, X-Press 52429

Waarschuwing
Het universele wervelkolomreferentiepakket mag alleen worden gebruikt in combinatie met
de hierboven vermelde compatibele onderdelen.

Universeel wervelkolomreferentiepakket

50 Instrumentenhandleiding Rev. 3.1 Rug en trauma



De referentie monteren en bevestigen

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Afbeelding 33  

Stap

1. Bevestig de markeerbollen en de schroefeenheid ④ op het referentieframe ③.

2. Bevestig het frame op het verbindingsstuk ⑤ van de adapter ⑥ of op het verlengstuk van
de klem ②.

3. Bevestig de gemonteerde adapter of het gemonteerde verlengstuk op het verbindingsstuk
van de klem ⑦.

4. Stel de horizontale positie van het frame in en zet deze stevig vast met de frameknop.

5. Om de klem ⑨ te openen, trekt u de schuif ⑧ omhoog tot de kleine bobbel en naar de
bovenste vergrendelpositie, en vervolgens opent u met de hand de armen van de referen-
tieklem.

6. Sluit de klem rond de processus spinosus door de schuif met een kleine hoeveelheid
kracht naar beneden te schuiven en deze met de schroevendraaier ① vast te zetten.
OPMERKING. Controleer of alle schroeven stevig vast zitten en of de tanden van het ver-
bindingsstuk in elkaar grijpen. 

Waarschuwing
Verhoog de fixatiekracht voorzichtig om letsel van de patiënt, zoals beschadiging van de
processus dorsalis, te vermijden. Als de patiënt osteoporose heeft, kan het instrument
onbedoeld overmatige kracht op de wervels uitoefenen als het niet voorzichtig wordt
gebruikt.
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De referentie losmaken van de processus spinosus

Stap

1. Draai de schroevendraaier ① linksom om de schuif ⑧ los te maken.

2. Trek de schuif omhoog tot de kleine bobbel en naar de bovenste vergrendelpositie, en
open vervolgens met de hand de armen van de referentieklem ⑨.

3. De klem beschikt over een snel instelmechanisme dat handmatige verplaatsing van de
schuif mogelijk maakt, zolang geen fixatiekracht wordt toegepast.
OPMERKING. Druk op de geribbelde zijde van de schuif om snelle instelling te activeren.
Als er kracht wordt toegepast, grijpt de schuif automatisch aan op het schroefmechanis-
me en kan deze alleen met de schroevendraaier worden bediend. 

Na de registratie

Nadat de patiëntregistratie is voltooid, mag u de fixatie- of instelschroeven niet losmaken of
instellen. Als het referentiepakket losraakt, moet u de registratie herhalen voordat u verder gaat.

Universeel wervelkolomreferentiepakket
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4.4 Aanvullend wervelkolompakket voor anterieure/
laterale/schuine referentie

Algemene informatie

Het aanvullende wervelkolompakket voor anterieure/laterale/schuine referentie (55070) is
ontworpen voor gebruik bij anterieure, laterale en schuine wervelkolombenaderingen.

Componenten

①

②

③

④

⑤

⑥⑦

Afbeelding 34  

Nr. Component Artikelnummer

① Referentieframe N.v.t.

② Verbindingsbuisjes (130 mm en 160 mm) N.v.t.

③ Inbrenginstrument N.v.t.

④ Beschermingshoezen N.v.t.

⑤
• Fixatieschroef, lumbaal, lang
• Fixatieschroef, lumbaal, kort

• 55070-86
• 55070-83

⑥ Vastzeteenheid van het frame N.v.t.

⑦ Fixatiemoer (2 stuks) 55070-90

Waarschuwing
Gebruik uitsluitend schroevensets van Brainlab voor de plaatsing van schroeven, en
gebruik uitsluitend een fixatieschroef met schroefdraad met de opgegeven lengte en
diameter. Het gebruik van een fixatieschroef van onjuiste afmetingen kan resulteren in een
instabiele bevestiging.
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De fixatieschroef inbrengen

①

②

③

① ②+

Afbeelding 35  

Stap

1. Selecteer een lange of een korte fixatieschroef ①, passend bij de grootte van de patiënt.

2. Steek de fixatieschroef in het inbrenginstrument ② en zorg ervoor dat de schroef vast-
haakt.

3. Selecteer de beschermingshoes ③ die overeenkomt met de lengte van uw fixatieschroef.

4. Steek de beschermingshoes voorzichtig in de incisie en schuif hem omlaag tot op het bo-
toppervlak.

5. Steek de fixatieschroef en het inbrenginstrument (① + ②) in de beschermingshoes.

6. Draai met behulp van het inbrenginstrument de fixatieschroef in de wervel. Bevestig de
schroef niet aan weefsel of andere flexibele anatomische structuren.

7. Verwijder het inbrenginstrument.

8. Steek de volle lengte van de draad in de wervel onder fluoroscopische controle. Plaats
daarbij de schroef op zo’n manier dat daarna bevestiging van het referentieframe mogelijk
is.
OPMERKING. Als de anatomie dit niet toestaat, kan de stabiliteit van het referentieframe
niet gegarandeerd worden en moet een alternatieve registratiemethode gekozen worden. 

Waarschuwing
Als u een automatische boor gebruikt, gebruik dan alleen de laagste boorsnelheid om een
maximale controle over de boordiepte te houden. Buig de fixatieschroef niet tijdens het
boren.

Waarschuwing
Vermijd meerdere boorpogingen, dit verzwakt het bot en verhoogt het risico op
postoperatieve stressfracturen. Stop met boren zodra u het tegenoverliggende corticale
bot bereikt.

Aanvullend wervelkolompakket voor anterieure/laterale/schuine referentie
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De verbindingsbuis bevestigen

①

②

⑥

③

④ ⑤

Afbeelding 36  

Stap

1. Selecteer de juiste maat verbindingsbuis die overeenkomt met de lengte van de fixatie-
schroef.

2. Schuif de verbindingsbuis ③ over de fixatieschroef ② en in de beschermingshoes ①.
Plaats de verbindingsbuis op zo’n manier dat daarna de bevestiging van het referentiefra-
me mogelijk is.

3. Plaats de punt van de verbindingsbuis rechtstreeks op het botoppervlak niet op weke de-
len.
OPMERKING. Bij het inbrengen van de verbindingsbuis zonder de beschermingshoes te
gebruiken, moet u er voor zorgen dat de fixatieschroef op voldoende afstand van weefsel,
bloedvaten en andere kritieke structuren geplaatst wordt om schade aan deze structuren
te voorkomen. 

4. Oriënteer het verbindingsstuk voor het referentieframe ④ zodanig dat het referentieframe
vervolgens kan worden bevestigd met volledige zichtbaarheid voor de camera zonder het
operatiegebied af te schermen.

5. Steek de bevestigingsmoer ⑥ in het inbrenginstrument ⑤ en gebruik het inbrenginstru-
ment om de bevestigingsmoer in de verbindingsbuis vast te zetten.

6. Verwijder het inbrenginstrument na het vastzetten.
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Het referentieframe bevestigen

①

②

③ ④

Afbeelding 37  

Stap

1. Controleer of de verbindingsbuis ① stevig vast zit.

2. Draai de vastzeteenheid van het frame ③ op de linker- of de rechterkant van het verbin-
dingsstuk voor het referentieframe ②, afhankelijk van de positie van de camera.

3. Steek het eindstuk van het referentieframe ④ in de vastzeteenheid van het frame.

4. Stel het referentieframe zo in dat het naar de camera is gericht en zet de vastzeteenheid
vast.

Waarschuwing
Draai de fixatieschroef niet los zolang de verbindingsbuis daar nog mee verbonden is. Dat
kan extreme abrasie van de corticalis veroorzaken. Overweeg deze stap alleen als u het
instrument niet van de fixatieschroef kunt verwijderen.

Aanvullend wervelkolompakket voor anterieure/laterale/schuine referentie
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4.5 Referentiehoofdband

Algemene informatie

De referentiehoofdband (10 stuks) en de referentie-unit voor de hoofdband is een
referentiehulpmiddel dat speciaal gebruikt wordt in gevallen waarin fixatie van het hoofd niet
mogelijk is.

Gebruik de referentiehoofdband alleen als de navigatie van een gezonde femur
noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij het gebruik van een Küntscher-pen.

Componenten

②①

Afbeelding 38  

Nr. Component Artikelnummer

① Referentie-unit voor de hoofdband 41877

② Referentie-hoofdband (10 stuks) 41878
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De referentie monteren en bevestigen

Afbeelding 39  

Stap

1. Leg de patiënt in de juiste houding voor de operatie en zet het been vast met een atro-
scopiehouder voordat u de referentiehoofdband bevestigt.

2. Verwijder het beschermende folie van de achterkant van de hoofdbandplaat.

3. Plaats de referentiehoofdband ② in de buurt van de knie om het dijbeen van de patiënt,
op een plaats waar de band geen belemmering vormt tijdens de ingreep. Zet de band
vast met de sluiting.
OPMERKING. Glijden van de band over het been kan resulteren in een onnauwkeurige
registratie. 

4. Bevestig de referentie-unit ① aan de aansluiting op de hoofdband.

Steriliteit

Gebruik Steriliteit

Referentie-unit voor de
hoofdband
Referentiehoofdband

Registratie Mogelijk niet-steriel

Navigatie Moet worden gesteriliseerd

De referentiehoofdband verwijderen

Verwijder de referentiehoofdband na een succesvolle registratie van alle drie de beelden van de
gezonde femur.

Waarschuwing
Tijdens de registratie mag het gezonde been niet over de beensteun worden verplaatst of
uit de beenhouder worden gehaald. Dat kan een onnauwkeurige registratie opleveren.

Waarschuwing
Als de referentiehoofdband te strak wordt vastgezet tijdens uitgebreide chirurgie (langer
dan twee uur), dan kunnen indeukingen in de dij van de patiënt verschijnen door de druk.
Deze verdwijnen gewoonlijk binnen 24 uur.

Referentiehoofdband
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4.6 Schedelreferentiepakket

Algemene informatie

Het schedelreferentiepakket (B11002) maakt flexibele patiëntreferentietracking mogelijk tijdens
kaakchirurgie in combinatie met fluoro 3D of iCT. De patiënt hoeft niet te worden gefixeerd om
tracking mogelijk te maken.

Componenten

① ②

③

④
⑤

Afbeelding 40  

Nr. Component Artikel-
nummer

① Basis schedelreferentie 52129

② Schedelreferentieframe 52122

③ Handgreep voor bladen (KLS Martin) 52127

④ Schroevendraaierblad (KLS Martin) 52171

⑤ KLS Martin botfixatieschroef voor eenmalig gebruik 1,5 mm x 6 mm (5
stuks) 52170

Steriliteit

Gebruik Instructies Artikel-
nummer

Schedelreferentieframe
Registratie Mogelijk niet-ste-

riel
52122

Navigatie Moet worden ge-
steriliseerd

KLS Martin botfixatieschroef voor eenmalig gebruik 1,5
mm x 6 mm (5 stuks)

Moet worden ge-
steriliseerd 52170

OPMERKING. Als slechts één referentieframe gebruikt wordt, moeten alle instrumenten en
procedures in een steriele omgeving worden uitgevoerd. 
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4.6.1 Schroevendraaier

Algemene informatie

Zet de schroevendraaier in elkaar voordat u de montagestappen voor de basis van de
schedelreferentie volgt.

Tips voor het plaatsen en verwijderen van schroeven

• Het spoelen van de schroef met NaCl verlaagt de wrijving en vereenvoudigt het inbrengen van
de schroef.

• Het is gemakkelijker om de schroef loodrecht op het bot in te steken in plaats van onder een
hoek.

• Als de patiënt een hoge botdichtheid heeft, kunt u eventueel voorboren om het inbrengen van
de schroef in het bot te vergemakkelijken.
- Gebruik voor het voorboren geen stiftdiameters groter dan 1,1 mm en hanteer een maximale

diepte van 5 mm. Volg de richtlijnen van de schroeffabrikant.
• Over het algemeen is het gewicht van de schroevendraaier voldoende voor het uit het bot

verwijderen van de schroef.

Waarschuwing
Te veel druk op de kop van de schroef plaatsen kan maken dat de kop van de schroef uit
het bot getrokken wordt bij het weghalen van de schroevendraaier. Overmatige druk kan er
ook toe leiden dat de schroefkop splijt of breekt.

De schroevendraaier monteren

①

②

③

Afbeelding 41  

Stap

1. Trek de voorste huls ② van de handgreep ③ naar achteren.

2. Steek het schroevendraaierblad ① in de handgreep en laat de huls los.

Waarschuwing
Gebruik alleen door Brainlab goedgekeurde implanteerbare schroeven en
schroevendraaiers. Gebruik van implanteerbare schroeven en schroevendraaiers die niet
door Brainlab zijn goedgekeurd, om het referentieframe te bevestigen, kan de
nauwkeurigheid van de navigatie beïnvloeden en zo een risico vormen voor de patiënt.

Schroevendraaier

60 Instrumentenhandleiding Rev. 3.1 Rug en trauma



4.6.2 Monteren en bevestigen

Algemene informatie

De volgende stappen bevatten informatie voor:
• het monteren en bevestigen van de basis van de schedelreferentie;
• het bevestigen van het niet-steriele frame;
• het verwijderen van het niet-steriele frame en het bevestigen van een steriel frame.

De basis van de schedelreferentie monteren en bevestigen

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Afbeelding 42  

Stap

1. Desinfecteer het gebied van de patiënt waarop de basis van de schedelreferentie zal
worden bevestigd.
OPMERKING. Positioneer het instrument zodanig dat het geen belemmering vormt voor
de chirurg en de camera te allen tijde een onbelemmerd zicht op het frame heeft. Zorg er
bovendien voor dat er voldoende botdichtheid is voor de plaatsing. 

2. Bevestig het frameverbindingstussenstuk ⑦ aan de basis ③ (in de richting van de pijl).
Gebruik hierbij de stelmoer ⑧ om het stevig vast te zetten.
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Stap

3. Maak een incisie in de patiënt waardoor de buis ① zal worden ingebracht.

4. Plaats de buis in de basis via de onderzijde (in de richting van de pijl) en zet de dopmoer
van de buis ⑥ voorzichtig aan de bovenzijde vast.

5. Plaats de gemonteerde basis van de schedelreferentie op de schedel van de patiënt en
breng de buis in via de incisie.

6. Plaats de KLS Martin botfixatieschroef voor eenmalig gebruik, 1,5 mm x 6 mm ⑤ via
de buis.

7. Gebruik de schroevendraaier om de schroef volledig in het bot te schroeven tot deze ge-
heel vast zit. Oefen niet te veel neerwaartse druk uit, omdat dit breuken in de schedel kan
veroorzaken.
OPMERKING. Als de buis die u gebruikt een venster heeft, draai de schroef dan iets los-
ser door deze ongeveer een halve slag linksom te draaien. Dit vereenvoudigt aan het
eind van de operatie het verwijderen van het apparaat. 

8. Oefen lichte druk uit op de basis van de schedelreferentie om de pinnen ② in de sche-
del van de patiënt in te brengen.

9. Draai de dopmoer van de buis naar rechts om de pinnen in het bot te drukken en de ba-
sis van de schedelreferentie vast te zetten.

Het niet-steriele frame bevestigen

①

②

③

④

Afbeelding 43  

Stap

1. Schuif het niet-steriele schedelreferentieframe omlaag over de pin van het verbindings-
tussenstuk ③ en draai de dopmoer van het frame ② vast.

2. Draai de dopmoer van de buis ① en de stelmoer ④ los om de positie van het frame zo-
danig in te stellen dat deze zichtbaar is voor de camera.

Monteren en bevestigen
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Stap

3. Draai zowel ① als ④ stevig vast alvorens de registratie te starten.

Waarschuwing
Draai na registratie van de patiënt geen van de schroeven van de referentie los. Alleen de
dopmoer van het frame kan losgeschroefd worden om het referentieframe te verwisselen.

Het niet-steriele frame verwijderen en het steriele frame bevestigen

①

Afbeelding 44  

Stap

1. Schroef na registratie het niet-steriele referentieframe los en verwijder dit.

2. Dek de patiënt op de gebruikelijke manier af.

3. Maak een opening in de afdekdoek zodat het verbindingstussenstuk ① bloot komt te lig-
gen.

4. Een steriele assistent of verpleegkundige dient vervolgens het steriele referentieframe op
het tussenstuk te bevestigen en vast te zetten.

5. Zodra het steriele referentieframe stevig bevestigd is, kan de patiëntnavigatie beginnen.
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4.6.3 Het schedelreferentiepakket verwijderen

Algemene informatie

In de volgende twee procedures wordt beschreven hoe de basis van de schedelreferentie moet
worden verwijderd:
• De basis van de schedelreferentie verwijderen (standaardprocedure)
• De basis van de schedelreferentie verwijderen (procedure met buis met venster)

De schedelreferentieset verwijderen (standaardprocedure)

①

Afbeelding 45  

Stap

1. Schroef het schedelreferentieframe los en verwijder dit.

2. Draai de dopmoer van de buis ① los.

3. Verwijder de schroef met de schroevendraaier.

4. Verwijder de basis van de schedelreferentie door deze omhoog te trekken.

Het schedelreferentiepakket verwijderen
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De schedelreferentieset verwijderen (procedure met buis met venster)

Afbeelding 46  

Stap

1. Schroef het schedelreferentieframe los en verwijder dit.

2. Draai de dopmoer van de buis los en verwijder deze volledig van de buis.

3. Verwijder de basis van de schedelreferentie door deze omhoog over de buis te trekken.

4. Als de schroef zichtbaar is, gebruik dan het venster (pijl) als een visueel hulpmiddel om
de schroevendraaier op de schroef te positioneren. Draai de schroef los met de schroe-
vendraaier en verwijder deze, en til de buis weg.

5. Als de schroef niet zichtbaar is, maak de buis dan voorzichtig los en verwijder deze. Draai
de schroef los met de schroevendraaier en verwijder deze.
OPMERKING. Als de schroef een halve slag was losgedraaid tijdens de plaatsing, schuift
u de buis lateraal van de schroef weg en tilt u de buis weg. 
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4.7 Registratiematrices CT

Algemene informatie

De registratiematrices CT (55749-01, 55749-02, 55749-03) zijn ontwikkeld voor automatische
registratie tijdens genavigeerde spinale en craniale chirurgie. Zij zijn nuttig bij intraoperatieve
beeldvorming met 3D CT-scans en "Cone Beam"-CT-scans.
De registratiematrices CT zijn bestemd voor gebruikt met navigatiesystemen van Brainlab in
combinatie met de software voor Automatic Image Registration.
De uitgebreide workflow voor automatische registratie met behulp van de registratiematrix CT
craniaal en spinaal vindt u in de softwarehandleiding voor Automatic Image Registration.

Componenten

① ② ③

Afbeelding 47  

Nr. Component Artikelnummer

① Open chirurgie (Rug) 55749-01

② Kleine incisie (Rug) 55749-02

③ Minimaal invasief (Craniaal en Rug) 55749-03

Gebruik

De registratiematrices CT zijn ontwikkeld voor automatische patiëntregistratie. De uitgebreide
workflow vindt u in de softwarehandleiding voor Automatic Image Registration.
De verwachte levensduur van het instrument is 500 cycli van herbewerking en gebruik.

Waarschuwing
Werking kan uitsluitend worden gewaarborgd gedurende de verwachte levensduur.
Wanneer gebruik na de verwachte levensduur wordt voortgezet, kan die de kans op fouten
of storingen (onnauwkeurigheden) vergroten.

Waarschuwing
Bevestig voor gebruik altijd nieuwe, niet-gebruikte markeerbollen op de
registratiematrices.

Waarschuwing
De geselecteerde matrix moet dicht bij het doelgebied en in het gereconstrueerde 3D-
volume van de scanner worden geplaatst (raadpleeg de softwarehandleiding voor
Automatic Image Registration voor meer informatie).
Gebruik een Afdekdoek voor patiëntscan van Brainlab om het risico van verontreinging te
vermijden en te zorgen dat de markeerbollen zichtbaar zijn voor de camera.

Registratiematrices CT
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Informatie over de correcte bevestiging van markeerbollen op de pinnen is beschikbaar in het
betreffende hoofdstuk van deze handleiding. Zie de betreffende links voor meer informatie.

Waarschuwing
Controleer de registratie voorafgaand aan elke chirurgische behandeling om letsel bij de
patiënt te voorkomen.
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4.8 Steunarm voor registratiematrix CT (53089)

Algemene informatie

Steunarm voor registratiematrix CT is bestemd voor gebruik met de software voor Automatic
Image Registration tijdens genavigeerde spinale en craniale chirurgie.
De steunarm is ontwikkeld voor directe bevestiging aan het rail van de operatietafel en voor
plaatsing van de registratiematrix CT craniaal en spinaal in de buurt van het doelgebied.
OPMERKING. De steunarm dient niet-steriel en boven de afdekdoek voor patiëntscan te
worden gebruikt en kan niet in een autoclaaf worden gesteriliseerd. 

Componenten

De steunarm bestaat uit de volgende componenten:

①

Afbeelding 48  

Nr. Component Artikel Nr.

① Steunarm voor registratiematrix CT 53089

De steunarm voor registratiematrix CT gebruiken

De steunarm is ontwikkeld voor de plaatsing van de registratiematrix CT craniaal en spinaal.
De uitgebreide workflow vindt u in de softwarehandleiding voor Automatic Image
Registration.

Stap

1. Bevestig de railadapter, ok-zijde, op de operatietafel voorafgaand aan de scan en zorg
dat hij boven de afdekdoek voor patiëntscan blijft.

2. Plaats de carbonstaaf van de steunarm in de railklem en sluit de hendel.

3. Plaats en fixeer de registratiematrix CT craniaal en spinaal door de hendel van de
steunarm te sluiten.

4. Positioneer en oriënteer de matrix door de twee kogelgewrichten en de telescoop te
draaien.

Waarschuwing
Het 3D-cameravolume moet blauwe basis van de matrix bevatten om automatisch met de
registratiematrix CT craniaal en spinaal te registreren.

Steunarm voor registratiematrix CT (53089)
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Waarschuwing
Gebruik de afdekdoek voor patiëntscan van Brainlab om het risico van verontreinging te
vermijden en te zorgen dat de markeerbollen zichtbaar zijn voor de camera.

Volg de onderhoudsinstructies in de softwarehandleiding voor Automatic Image
Registration en voer de onderhoudscontroles regelmatig uit, zoals beschreven, om
mogelijke schade te herkennen.
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Steunarm voor registratiematrix CT (53089)

70 Instrumentenhandleiding Rev. 3.1 Rug en trauma



5 INSTRUMENTADAPTERS
5.1 Frames en klemmen

Algemene informatie

Het instrumentadapterpakket (set van 2 of 4) is beschikbaar met verschillende maten
instrumentadapterklemmen en frames. Hiermee kunt u een instrumentadapter monteren voor het
instrument dat u wilt navigeren.

Componenten

① ② ③

Nr. Naam Artikelnummer

①

Instrumentadapterklem maat S
Instrumentadapterklem maat M
Instrumentadapterklem maat L
Instrumentadapterklem maat XL

55101
55102
55103
55104

INSTRUMENTADAPTERS
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Nr. Naam Artikelnummer

②

Instrumentadapterframe maat M
Instrumentadapterframe maat ML
Instrumentadapterframe maat L
Instrumentadapterframe maat XL

41798
41799
41801
41802

③ Hulpmiddel voor de instrumentadapter 55061

OPMERKING. Elke instrumentadapterklem kan op elk frame worden bevestigd. Als u tijdens de
procedure een frame verwisselt voor dat van een andere maat, kalibreer en verifieer het
instrument dan opnieuw voordat u verder gaat. 

Correct gebruik van instrumentadapters

Waarschuwing
Zorg dat de adapter groot genoeg is voor het instrument. Hoe groter het instrument, hoe
groter de adapter moet zijn die u gebruikt. Een te kleine adapter kan leiden tot een
onnauwkeurige kalibratie of navigatie.

Het frame bevestigen aan de instrumentadapterklem

①

②

③

Afbeelding 49  

Stap

1. Selecteer de gewenste instrumentadapterklem en het gewenste instrumentadapter-
frame.
OPMERKING. Hoe groter het instrument, des te groter het frame dat u moet gebruiken. 

2. Steek de steel van het frame ② in de klem ① en lijn de tanden op beide componenten
uit.

3. Draai de schroefknop ③ met de hand aan of met het hulpmiddel voor de instrumenta-
dapter, zodat het frame stevig bevestigd is aan de klem.

Frames en klemmen
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De klem bevestigen aan het instrument

①

②

Afbeelding 50  

Stap

1. Plaats de klem ① over het instrument.
OPMERKING. Voor de grootste trackingnauwkeurigheid moet de klem zo dicht als moge-
lijk bij de punt van het instrument worden bevestigd, zonder de patiënt te raken. 

2. Bevestig het frame zodanig dat de langste arm van het frame in lijn is met de as van het
instrument.

3. Draai de bevestigingsknop ② met de hand aan om de instrumentadapterklem stevig vast
te zetten.
OPMERKING. Gebruik zo nodig het hulpmiddel voor de instrumentadapter. 

INSTRUMENTADAPTERS
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5.2 Instrumentadapterklem Softgrip (maat L en XL)

Algemene informatie

De instrumentadapterklem Softgrip (maat L & XL) zijn bestemd voor de registratie van
chirurgische instrumenten die doorgaans niet kunnen worden genavigeerd.
De instrumentadapterklemmen kunnen worden aangepast voor de volgende diameterbereiken:

Component Artikelnummer Diameterbereik

Instrumentadapterklem Softgrip maat L 55113 7 mm tot 16 mm

Instrumentadapterklem Softgrip maat XL 55114 13 mm tot 24 mm

Componenten

①

②

③ ④

Afbeelding 51  

Nr. Component Artikelnummer

①
Instrumentadapterklem Softgrip maat L
Instrumentadapterklem Softgrip maat XL

55113
55114

②

Instrumentadapterframe maat M
Instrumentadapterframe maat ML
Instrumentadapterframe maat L
Instrumentadapterframe maat XL

41798
41799
41801
41802

③ Schroevendraaier
(optioneel) 55758-30

④ Schroevendraaier 41796-27A

OPMERKING. Elke instrumentadapterklem kan op elk frame worden bevestigd. Als u tijdens de
procedure een frame verwisselt voor dat van een andere maat, kalibreer en verifieer het
instrument dan opnieuw voordat u verder gaat. 

Instrumentadapterklem Softgrip (maat L en XL)
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Het frame bevestigen op de instrumentadapterklem Softgrip

①

②

③

Afbeelding 52  

Stap

1. Selecteer uw instrumentadapterklem en instrumentadapterframe.
OPMERKING. Hoe groter het instrument, des te groter het frame dat u moet gebruiken. 

2. Plaats de framesteel ② in de klem ① en lijn de tanden van beide componenten uit.

3. Draai de schroefknop ③ met de hand aan of door middel van de schroevendraaier en
zorg dat het frame goed op de klem is bevestigd.

INSTRUMENTADAPTERS
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De klem bevestigen op het instrument

①

②

Afbeelding 53  

Stap

1. Breng de klem ① aan over het instrument.
OPMERKING. Voor de hoogste trackingnauwkeurigheid moet de klem zo dicht mogelijk
bij de instrumentpunt worden bevestigd, zonder dat hij de patiënt raakt. 

2. Bevestig het frame zodanig dat de langste arm van het frame in lijn is met de as van het
instrument.

3. Draai de bevestigingsknop ② met de hand aan om de instrumentadapterklem vast te zet-
ten.
OPMERKING. Gebruik indien nodig de schroevendraaier. 

4. Controleer dat de adapter goed op het instrument is bevestigd, niet in contact komt met
de patiënt en geen belemmering vormt voor de arts.

Instrumentadapterklem Softgrip (maat L en XL)
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5.3 Verlengde instrumentadapter, 50 mm

Algemene informatie

Afbeelding 54  

De verlengde instrumentadapter, 50 mm (55016) is bestemd voor gebruik tussen een
instrumentadapterklem en een instrumentadapterframe, daar waar meer ruimte nodig is.
OPMERKING. In geval van stoten tegen het genavigeerde instrument wordt aanbevolen de
verlengde instrumentadapter, 50 mm te gebruiken met de instrumentadapterklem Softgrip. 

De verlengde adapter bevestigen

①

②

④

③

Afbeelding 55  

Stap

1. Selecteer de gewenste instrumentadapterklem en het gewenste instrumentadapter-
frame.
OPMERKING. Hoe groter het instrument, des te groter het frame dat u moet gebruiken. 

2. Plaats de verlengde adapter ② in de klem ③ en lijn de tanden van beide componenten
uit.

3. Plaats de framesteel ① in de verlengde adapter ② en lijn de tanden van beide compo-
nenten uit.

4. Draai de schroefknop ④ met de hand aan of door middel van het hulpmiddel voor de
instrumentadapter en zorg dat het frame goed op de klem is bevestigd.

INSTRUMENTADAPTERS
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5.4 Instrumentadapter voor chirurgisch
motorsysteem

Algemene informatie

De instrumentadapter voor het chirurgisch motorsysteem (41840) is ontworpen voor de
navigatie van gemotoriseerde boren. De adapter is bruikbaar voor apparaten met een
behuizingsdiameter tussen 26 en 40 mm.

Componenten

①

②

③

Afbeelding 56  

Nr. Component

① Bevestigingsknop

② Adapterframe

③ Adapterklem

Waarschuwing
Gebruik de instrumentadapter voor het chirurgisch motorsysteem nooit in combinatie met
incompatibele instrumenten.

Instrumentadapter voor chirurgisch motorsysteem
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De adapter bevestigen

①

③

②

Afbeelding 57  

Stap

1. Positioneer de adapter zodanig dat deze het werk van de chirurg niet hindert tijdens de
operatie.

2. Zorg ervoor dat de klem ③ de behuizing omsluit en draai de bevestigingsknop ② met de
hand vast.

3. Positioneer het frame ① zodanig dat de camera de markeerbollen te allen tijde kan de-
tecteren.

INSTRUMENTADAPTERS
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6 GELEIDERS
6.1 Pedikeltoegangsnaaldset

Algemene informatie

De pedikeltoegangsnaaldset voor handmatige kalibratie (55843) is een set chirurgische
instrumenten voor minimaal invasieve plaatsing van K-draden in thoracolumbale pedikels.

Voorafgaand aan gebruik

Afhankelijk van uw software moet u voorafgaand aan gebruik een handmatige kalibratie of een
herkalibratie van de punt uitvoeren.

Componenten

①

③②

④

Afbeelding 58  

Nr. Component Artikelnum-
mer

① Geleiderbuis 1,8 mm voor pedikeltoegangsnaaldset (handmatige kali-
bratie) 55844

② Trackingframe (geïntegreerd)

GELEIDERS
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Nr. Component Artikelnum-
mer

③

• Trocartinzetstuk voor pedikeltoegangsnaald (eenmalig gebruik)
- Moet worden gesteriliseerd

• Trocartinzetstuk voor pedikeltoegangsnaald voor eenmalig gebruik
(5 stuks)
- Steriel geleverd

• 55845-01
• 55846

④
• K-draden voor eenmalig gebruik 2,5 mm / 200 mm (5 stuks)
• K-draad voor eenmalig gebruik 2,8 mm / 450 mm (5 stuks)

• 52479
• 52485

Waarschuwing
Zorg dat de geleiderbuis van de pedikeltoegangsnaald tijdens het inbrengen in de pedikel
niet wordt verbogen.

Waarschuwing
Zorg dat de geleiderbuis van de pedikeltoegangsnaald is gekalibreerd met het
trocartinzetstuk.
OPMERKING. De naaldset kan uitsluitend worden gebruikt met K-draden en trocartinzetstukken
die door Brainlab als compatibel zijn opgegeven. 

De pedikeltoegangsnaaldset monteren

①

Afbeelding 59  

Stap

1. Breng het trocartinzetstuk ① in de geleiderbuis en roteer het rechtsom totdat de veer in-
klikt.

2. Schroef de reflecterende markeerbollen voor eenmalig gebruik met de hand stevig
vast op de bevestigingspinnen van het trackingframe.

Waarschuwing
De diepte van de ingebrachte K-draad wordt niet geregeld door de genavigeerde
geleiderbuis van de pedikeltoegangsnaald.

Pedikeltoegangsnaaldset
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6.2 Boorgeleider

Algemene informatie

Een boorgeleider wordt gebruikt om boorstiften en/of K-draden te navigeren.

Basisonderdelen

①

② ③
⑤

④

Afbeelding 60  

Nr. Component Artikel-
nummer

① Boorstift Diverse

② Boorgeleiderbuis Diverse

③ Handgreepbasis N.v.t.

④ Fixatiemoer N.v.t.

⑤

• Boorgeleiderhandgreep met 3 markeerbollen
• Boorgeleiderhandgreep met 4 markeerbollen
• Compacte boorgeleiderhandgreep met 4 markeerbollen (gebruik in

combinatie met het gerobotiseerde Cirq-systeem)

• 41839
• 55839
• 56203

De boorgeleider monteren

Stap

1. Steek de geleiderbuis ② door de handgreepbasis ③.
OPMERKING. Zorg ervoor dat de buis niet scheef zit. 

2. Draai de buis stevig linksom om deze vast te zetten.
OPMERKING. Maak de buis tijdens gebruik niet los. 

3. Alleen voor de standaard boorgeleider: stel de boorgeleiderhandgreep met 3 of 4 mar-
keerbollen in op de meest geschikte hoek in en zorg ervoor dat de tanden van het hand-
greeptussenstuk goed op hun plaats klikken.

4. Zet de handgreep ⑤ vast met de fixatiemoer ④.

5. Schroef de markeerbollen met de hand op de bevestigingspinnen van het trackingframe
en zorg ervoor dat ze stevig vast zitten.
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Verkrijgbare boorgeleiderbuizen

Geleiderbuis Gerobotiseerd boren Artikelnum-
mer

Boorgeleiderbuis 2,4 mm x 150 mm

Compatibel met het Cirq-systeem

41839-27

Boorgeleiderbuis 3,2 mm x 150 mm 41839-30

Boorgeleiderbuis 2,6 mm x 150 mm 41839-60

Boorgeleiderbuis 3,2 mm x 200 mm 41839-31

Boorgeleiderbuis 2,6 mm x 200 mm 41839-61

Boorgeleiderbuis 3,0 mm x 150 mm

Niet compatibel met het Cirq-sys-
teem

41839-20

Boorgeleiderbuis 2,5 mm x 150 mm 41839-80

Boorgeleiderbuis 1,8 mm x 180 mm 41839-70

Boorgeleiderbuis 5,0 mm x 180 mm 55839-10

Boorgeleiderbuis 4,5 mm x 200 mm 41839-40

Waarschuwing
De diameter van de boorgeleiderbuis moet overeenkomen met die van de boorstift of K-
draad die wordt gebruikt en moet geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Anders is de
navigatie mogelijk onnauwkeurig, wat gevaar voor de patiënt kan opleveren.

Verkrijgbare boorstiften

Stiften Diepteregeling Gerobotiseerd boren Artikel-
nummer

Boorstift 2,4 mm AO schacht
Ondersteunt diepte-
regeling

Compatibel met het Cirq-
systeem

41839-28

Boorstift 2,6 mm AO schacht 41839-65

Boorstift 3,2 mm AO schacht 41839-36

Boorstift 2,4 mm AO schacht

Ondersteunt diepte-
regeling niet

Niet compatibel met het
Cirq-systeem

41839-29

Boorstift 2,6 mm AO schacht 41839-69

Boorstift 3,2 mm AO schacht 41839-35

Boorstift 4,5 mm AO schacht 41839-45

Boorgeleider

84 Instrumentenhandleiding Rev. 3.1 Rug en trauma



6.3 Boorgeleideraccessoires

Algemene informatie

Er zijn optionele accessoires verkrijgbaar voor de boorgeleider, afhankelijk van de boorstift en de
boorgeleiderbuis.

Standaard accessoires

①

②

③

④

⑤

Afbeelding 61  

Nr. Component Artikelnummer

① Boorgeleider met diepteregeling 41839-50

②
• Scherpe trocart voor boorgeleiderbuis 1,8 mm
• Stompe trocart voor boorgeleiderbuis 5 mm x 180 mm

• 41839-75
• 55839-50

③

Reductiehuls voor boorgeleider:
• 2,0 mm x 180 mm
• 2,8 mm x 180 mm
• 3,2 mm x 180 mm

• 55839-20
• 55839-28
• 55839-32

④ Weefselbeschermingshuls voor boorgeleiderbuis 5,0 mm x 180 mm 55839-40

⑤ Handgreep voor de weefselbeschermingshuls 55839-45

Cirq-boorgeleideraccessoires

Artikelnummer

Boorgeleider met diepteregelingsinzetstuk 41839-51

Trocart met scherpe punt:
• 2,4 mm
• 2,6 mm
• 3,2 mm

• 55839-64
• 55839-66
• 55839-62

GELEIDERS
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6.3.1 Boorgeleider met diepteregeling

Algemene informatie

De boorgeleider met diepteregeling kan optioneel worden gebruikt om de maximaal vereiste
boordiepte in te stellen.

Waarschuwing
Zorg dat de benodigde boordiepte correct is ingesteld en dat de diepteregelingsbuis
voorafgaand aan gebruik is aangedraaid met behulp van de contramoer.

Monteren

①

②
③

④

⑤

Afbeelding 62  

Stap

1. Schroef de boorgeleider met diepteregeling ② stevig op de boorgeleiderhandgreep
① en zet de handgreep in de meest geschikte hoek.
OPMERKING. Zorg ervoor dat de tanden van de handgreepvergrendeling goed op elkaar
aansluiten. 

2. Stel de maximale boordiepte in met de regelingsbuis van de diepteregeling ④ (de milli-
meterschaal toont de actuele maximale boordiepte).

3. Zet de diepteregelingbuis stevig vast met de contramoer ③.
OPMERKING. De juiste boorstiften ⑤ zijn voorzien van het label "Supports Depth Con-
trol" (ondersteunt diepteregeling) en van een stoprand (pijl) om te zorgen dat de stift cor-
rect is uitgelijnd met de diepteregelingsschaal en de boorgeleiderbuis. 

Waarschuwing
Gebruik de boorgeleider met diepteregeling uitsluitend in combinatie met opgegeven
boorstiften van Brainlab die de diepteregeling ondersteunen en die voorzien zijn van het
betreffende label.

Boorgeleider met diepteregeling
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6.3.2 Stompe en scherpe trocar voor boorgeleiderbuis

Algemene informatie

Een boorgeleider-trocar kan optioneel worden gebruikt om een minimaal invasieve insertie van de
boorgeleiderbuis door een kleine incisie mogelijk te maken.

Vóór gebruik

De boorgeleider moet eerst worden geverifieerd en gevalideerd samen met de boorgeleiderbuis.
OPMERKING. Verificatie en validatie van een boorgeleiderbuis kan alleen worden uitgevoerd als
de trocars niet zijn vastgemaakt. 

De trocart inbrengen

①

Afbeelding 63  

Stap

1. Stel de handgreep in op de meest geschikte hoek.
OPMERKING. Zorg ervoor dat de tanden van de handgreepvergrendeling goed op elkaar
aansluiten. 

2. Zet de handgreep met de trocart-fixatiemoer ① vast in de vereiste positie.

3. Breng de juiste trocart in op de achterkant van de boorgeleiderbuis.

4. Schroef de trocart stevig vast op de fixatiemoer (linksom).
OPMERKING. Zorg ervoor dat de punt van de trocart uit de voorzijde van de boorgelei-
derbuis steekt. 

5. Breng via een kleine incisie de boorgeleider in tot de juiste plaats is bereikt.

6. Als de boorgeleider eenmaal op de juiste plaats zit, kunt u de trocart rechtsom (zoals aan-
gegeven door de pijl) losdraaien en van de buis afhalen.
OPMERKING. De boorgeleiderbuis is nu gereed om boorstiften of K-draden te navigeren. 

Waarschuwing
De diameter van de boorgeleiderbuis moet overeenkomen met die van de boorstift of de K-
draad die tijdens de operatie wordt gebruikt. Anders kan een nauwkeurige navigatie niet
gegarandeerd worden en kan de patiënt ernstig letsel oplopen.

GELEIDERS
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6.3.3 Weefselbeschermingshuls voor boorgeleiderbuis

Algemene informatie

De weefselbeschermingshuls voor boorgeleiderbuis 5 mm x 180 mm kan optioneel worden
gebruikt bij minimaal invasieve trauma- of wervelkolomchirurgie om K-draden te navigeren.

De beschermingshuls en handgreep monteren

①

②

③

Afbeelding 64  

Stap

1. Bevestig de handgreep voor de weefselbeschermingshuls ③ op het bijbehorende tus-
senstuk van de weefselbeschermingshuls ①.
OPMERKING. Zorg ervoor dat de pinnen op de handgreep in de overeenkomstige gleu-
ven op de weefselbeschermingshuls zijn gestoken. 

2. Zet, nadat de pinnen op hun plaats zitten, de handgreep stevig vast met de contramoer
②.

De beschermingshuls bevestigen op de boorgeleider

Stap

1. Monteer de boorgeleider.

2. Schuif de weefselbeschermingshuls ① over de boorgeleiderbuis.

3. Plaats, afhankelijk van de procedure, ofwel een trocar of een reductiehuls voor de
boorgeleider in de geleiderbuis vanaf de achterkant van de boorgeleiderhandgreep, tot
deze in de fixatiemoer klikt.

Weefselbeschermingshuls voor boorgeleiderbuis
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7 FLUORO-
REGISTRATIEKITS

7.1 Overzicht van
automatische registratiehardware Fluoro

Algemene informatie

Een fluoro-registratiekit faciliteert de registratie van 2D- of 3D- röntgenscans en/of -beelden, in
combinatie met het gebruik van een C-boog en een Brainlab-navigatiesysteem.

Typen fluoro-registratiekits

Registratie Registratiekit Artikelnum-
mer

Alleen 2D-gege-
vens

Registratiekit voor 2D C-bogen 55705

Draagbaar registratieapparaat fluoro-2D 55741

Zowel 3D- als 2D-
gegevens

Automatische registratiehardware Fluoro 2D/3D voor 3D
C-bogen
• De 2D-registratiering moet bevestigd zijn (Fluoro 2D/3D-

upgradekit voor 3D C-boog)

55720
• 55715-20

Alleen 3D-gege-
vens

Automatische registratiehardware Fluoro 3D voor 3D C-
bogen 55715

Automatische registratiehardware Fluoro 3D voor Ziehm
Vision RFD 3D 19154

Waarschuwing
Elke registratiekit mag alleen worden gebruikt in combinatie met een C-boog die door
Brainlab als compatibel is aangemerkt. Brainlab kan niet aansprakelijk worden gesteld bij
het gebruik van niet-goedgekeurde C-bogen.

Bevestiging aan C-bogen

Een speciaal getrainde adviseur van Brainlab moet de registratiekit, in combinatie met de C-boog,
kalibreren waardoor het mogelijk wordt de verkregen beelden te registreren.

Waarschuwing
Als u fouten of onaanvaardbare onnauwkeurigheden ontdekt, neem dan contact op met de
ondersteuning van Brainlab om de C-boog opnieuw te kalibreren met het
navigatiesysteem.

FLUORO-REGISTRATIEKITS
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Waarschuwing
De balans van de C-boog kan worden beïnvloed door het bevestigen van een registratiekit.
Zet de C-boog nooit in een uiterste stand wanneer er een registratiekit is bevestigd.

Waarschuwing
Roteer de C-boog niet terwijl de registratiekit onder de ok-tafel is gemonteerd.

Reflecterende schijfjes voor automatische registratiehardware

Aantal vereiste zichtbare reflecte-
rende schijfjes

Automatische registratiehardware Fluoro 2D/3D
voor 3D C-bogen

Minimaal vijfAutomatische registratiehardware Fluoro 3D voor
3D C-bogen

Registratiekit voor 2D C-bogen

OPMERKING. Gebruik alleen reflecterende schijfjes van Brainlab in combinatie met de fluoro-
registratiekits. 

Reflecterende schijfjes inbrengen

Als een registratiekit geen gebruik maakt van frames, moeten reflecterende schijfjes voor de
fluoro-registratiekit (7 stuks of 21 stuks) (41775) (55775) in de uitsparingen van de
registratiekit worden geplaatst.

① ② ③ ④

Afbeelding 65  

Stap

1. Houd het schijfje concentrisch ten opzichte van de uitsparing vast zodat de platte kant
met de reflecterende folie aan de buitenkant zit ①.

2. Druk het schijfje in de uitsparing tot het op zijn plaats klikt ②. Als het schijfje bekneld
raakt, druk dan op de voorkant van het schijfje vlakbij de geveerde kogellager ③.
OPMERKING. Als een schijfje correct wordt ingebracht, moet u een klik horen. De schijf-
jes mogen niet schuin zitten. 

3. Herhaal stappen 1-2 tot alle schijfjes op hun plaats zitten en gelijk met het oppervlak van
de registratiekit ④.

OPMERKING. Als de systeemcamera de registratiekit niet kan detecteren, moet u nagaan of de
afdekdoek van de C-boog correct is bevestigd en of de reflecterende schijfjes in goede staat zijn. 

Overzicht van automatische registratiehardware Fluoro
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7.2 Registratiekit voor 2D C-bogen

Algemene informatie

De registratiekit voor 2D C-bogen (55705) wordt gebruikt om 2D-röntgenbeelden te verwerven
voor registratie en mag alleen worden gebruikt in combinatie met C-bogen de een 9 inch-
beeldversterker hebben.

Componenten

①

②

③

Afbeelding 66  

Nr. Component

① Registratiekit

② Bevestigingsknop

③ Verwijderbare kalibratieplaat

De registratiekit bevestigen

Stap

1. Dek de C-boog af en zorg ervoor dat de afdekdoek niet beschadigd raakt en het zicht van
de camera op de reflecterende markeerschijfjes niet hindert.
OPMERKING. Als u de registratiekit afdekt, hoeft de beeldversterker niet te worden afge-
dekt. 

2. Bevestig de registratiekit ① op de beeldversterker en positioneer de C-boog (met beves-
tigde registratiekit) zodanig dat hij tijdens gebruik niet in contact komt met de patiënt of
met het referentieframe.
OPMERKING. Zorg dat de kit waterpas en gecentreerd op het oppervlak van de beeld-
versterker ligt. 

3. Draai de fixatieknop ② stevig vast en zorg ervoor dat deze zich niet binnen het zichtveld
van de camera bevindt.

4. Zorg dat de verwijderbare kalibratieplaats is gemonteerd.

FLUORO-REGISTRATIEKITS
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Steriliteit

De registratiekit mag worden gesteriliseerd voor gebruik, of mag worden afgedekt met behulp van
een goedgekeurde, steriele, doorzichtige afdekdoek van Brainlab.

De kalibratieplaat bevestigen

① ② ③

Afbeelding 67  

Stap

1. Plaats de afneembare kalibratieplaat onder de registratiekit ①.

2. Ondersteun de kalibratieplaat met één hand om te voorkomen dat deze valt en breng de
inkeping op de registratiekit in één lijn met de inkeping op de verwijderbare kalibratieplaat
②.
OPMERKING. Zorg ervoor dat de kalibratieplaat gelijkmatig is bevestigd en uitgelijnd, en
dat er geen opening is tussen de kalibratieplaat en de registratiekit. 

3. Sluit de drie veersloten en zorg ervoor dat de kalibratieplaat stevig is bevestigd aan de
registratiekit ③.

Opslag

Wijzig de positie van de registratiekit op de beeldversterker niet nadat de opnamen zijn gemaakt.
Als de verwijderbare kalibratieplaat is losgemaakt, zorg dan dat deze steriel blijft en in een steriele
omgeving wordt bewaard.

Registratiekit voor 2D C-bogen
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7.3 Draagbaar registratieapparaat fluoro-2D

Algemene informatie

Het draagbare registratieapparaat fluoro-2D (55741) is een mobiele tool voor het verkrijgen van
intraoperatieve 2D-röntgenbeelden en moet worden gebruikt in combinatie met een 9 inch of 12
inch C-boog. Het registratieapparaat wordt niet op de C-boog bevestigd en moet tijdens de
beeldacquisitie door de chirurg worden vastgehouden.

Componenten

①

② ③

④

Afbeelding 68  

Nr. Component Artikelnum-
mer

① Kop van het registratieapparaat N.v.t.

② Stops N.v.t.

③ Body van het registratieapparaat N.v.t.

④ Handgreep voor fluoro 2D-registratieapparaat 55742

Steriliteit

Steriliseer het registratieapparaat en de handgreep vóór gebruik en wanneer deze buiten het
steriele veld komen.

Elastiek gebruiken

Aanvankelijk worden de twee plastic aansluitpunten op het kleine elastiek geïnstalleerd. Als u het
grote elastiek nodig hebt, installeert u beide plastic aansluitpunten opnieuw op het grote elastiek.
Zorg ervoor dat het door u geselecteerde elastiek en de correctieplaat compatibel zijn met de C-
boog.

Elastiek Minimale diameter C-boog Maximale diameter C-boog

Klein (S) 290 mm 350 mm

Groot (L) 350 mm 390 mm

FLUORO-REGISTRATIEKITS
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Elastieken moeten ten minste éénmaal per jaar worden vervangen. Elastieken worden
geleverd als onderdeel van het pakket met wegwerpartikelen (DePuy Synthes). Neem voor
bestelinformatie contact op met Brainlab support.

Aanvullende componenten

①

②③④⑤
Afbeelding 69  

Component Artikelnummer

① Zelfklevende pads voor eenmalig gebruik (50 stuks) en elastieken
(2 stuks) voor fluoro 2D-registratie 55746

② Correctieplaat voor het draagbare registratieapparaat fluoro-2D (9
inch of 12 inch beeldversterker) met bevestigingsklemmen 55744, 55745

③ Elastieken (S, L) N.v.t.

④ Plastic aansluitpunten N.v.t.

⑤ Zelfklevende pads voor eenmalig gebruik N.v.t.

De correctieplaat bevestigen

Bij gebruik in combinatie met conventionele C-bogen, moet er een correctieplaat op de C-boog
worden gemonteerd.
OPMERKING. Flat panel-C-bogen moeten niet worden gebruikt in combinatie met de accessoires
van het draagbare registratieapparaat fluoro-2D. 

①

②

③

④

Afbeelding 70  

Stap

1. Reinig het elastiek met isopropanol. Laat het drogen.

Draagbaar registratieapparaat fluoro-2D
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Stap

2. Zet de remmen van de C-boog vast of zet de C-boog handmatig vast als u de remmen
niet kunt gebruiken.

3. Trek het elastiek over de C-boog ③ tot het einde van de buis voldoende vrij is.

4. Reinig het oppervlak van de correctieplaat met isopropanol. Laat het drogen.

5. Verwijder de beschermende film van beide zijden van de zelfklevende pad en bevestig
deze op het midden van de correctieplaat ②.
OPMERKING. Gebruik alleen dubbelzijdig zelfklevende pads die door Brainlab worden
geleverd om de correctieplaat op de beeldversterker te bevestigen. 

6. Druk de correctieplaat op de C-boog. Verifieer dat de bevestigde zelfklevende pad een
goed contact heeft met zowel de plaat als de C-boog om een stevige fixatie te verkrijgen.

7. Steek beide bevestigingsklemmen ① in de plastic aansluitpunten ④ op het elastiek en
stel ze in tot ze goed gepositioneerd zijn.

8. Verifieer dat de correctieplaat is nauwkeurig gepositioneerd is en niet gebogen is.

9. Dek de C-boog op de gebruikelijke wijze af.

10. Om de afdekdoek tegen schade te beschermen, plakt u steriel plakband op de rand waar
het draagbare registratieapparaat fluoro-2D tegen de beeldversterker wordt gedrukt.

De correctieplaat verwijderen

Stap

1. Zet de remmen van de C-boog vast of zet de C-boog handmatig vast als u de remmen
niet kunt gebruiken.

2. Maak de twee bevestigingsklemmen ① los van de plastic aansluitpunten ④.

3. Het verwijderen van de correctieplaat ② gaat het beste door de plaat te roteren. Gebruik
de twee vingeropeningen om de correctieplaat vast te pakken.

4. Roteer de correctieplaat voorzichtig tot deze loskomt van de C-boog.

5. Verwijder de zelfklevende pad van de correctieplaat of de C-boog.
OPMERKING. U kunt isopropanol gebruiken om resten van de zelfklevende pad te verwij-
deren. 

6. Verwijder het elastiek van de C-boog ③.
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7.4 Automatische registratiehardware Fluoro 2D/3D
en 3D voor 3D C-bogen

Algemene informatie

De automatische registratiehardware Fluoro 2D/3D voor 3D C-bogen (55720) wordt gebruikt
om 2D- en 3D-beelden vast te leggen voor registratie, terwijl de automatische
registratiehardware Fluoro 3D voor 3D C-bogen (55715) wordt gebruikt om 3D-beelden vast te
leggen voor registratie.
OPMERKING. De automatische registratiehardware moet voorafgaand aan gebruik worden
afgedekt. 

Componenten

①

②

Afbeelding 71  

Nr. Component Artikelnummer

①
• Automatische registratiehardware Fluoro 2D/3D voor 3D C-bo-

gen
• Automatische registratiehardware Fluoro 3D voor 3D C-bogen

• 55720
• 55715

② 2D-registratiering (Fluoro 2D/3D-upgradekit voor 3D C-boog) 55715-20

Compatibele C-bogen

Fabrikant Compatibele C-boog Interface

Siemens
Siremobil ISO-C 3D

NaviLink-interface
Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D NaviPort-HW-interface

Automatische registratiehardware Fluoro 2D/3D en 3D voor 3D C-bogen
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De registratiekit bevestigen

① ② ④③

Afbeelding 72  

Stap

1. Schuif de drie openingen van de registratiekit over de overeenkomstige pinnen van de
beeldversterker ①.
OPMERKING. De pinnen van de beeldversterker moeten vlot en volledig in de openingen
van de registratiekit passen. 

2. Zorg ervoor dat de kit gelijkmatig op de C-boog is geplaatst ②.

3. Breng de inkeping op de registratiekit in één lijn met de inkeping op de beeldversterker ③
voor een stevige, herhaalbare bevestiging.

4. De registratiekit moet stevig, waterpas en gecentreerd op het oppervlak van de beeldver-
sterker worden bevestigd. Draai de drie vergrendelschroeven stevig vast ④.
OPMERKING. Positioneer de registratiekit zodanig dat hij tijdens gebruik niet in contact
komt met de patiënt of het referentieframe. 
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7.4.1 Het laserrichtapparaat gebruiken voor C-bogen van Siemens

Algemene informatie

Er kan een Siemens laserrichtapparaat voor 3D C-bogen op de registratiekit worden gemonteerd
voor gebruik tijdens 3D-beeldacquisitie.

Waarschuwing
Gebruik alleen een laserrichtapparaat voor 3D-scanning als de C-boog is gekalibreerd met
een laserrichtapparaat.

Het laserrichtapparaat monteren

① ③②

④

⑤

Afbeelding 73  

Stap

1. Monteer het laserrichtapparaat in de grote inkeping aan de binnenzijde van de C-boog ①
op de automatische registratiehardware Fluoro 2D/3D voor 3D C-bogen.

2. Trek de klemriem ③ van het laserrichtapparaat door de registratiekit en rond de beeldver-
sterker.

3. Sluit het knipslot ② om de klemriem vast te maken.

4. Stel de positie van het laserrichtapparaat ④ zodanig in dat de beide laserbundels door de
overeenkomstige openingen op de registratiekit lopen en elkaar kruisen in het midden
van de C-boog, tot het goed gepositioneerd is voor gebruik ⑤.

Het laserrichtapparaat gebruiken voor C-bogen van Siemens
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7.4.2 De upgradekit gebruiken

Algemene informatie

De upgradekit Fluoro 2D/3D voor 3D C-bogen is een 2D-registratiering waarmee u 2D-
röntgenbeelden kunt vastleggen met de automatische registratiehardware Fluoro 2D/3D voor
3D C-bogen.

Kalibratiebeelden

De upgradekit is ook vereist voor het creëren van kalibratiebeelden. Zodra de kit vereist is, zal de
navigatiesoftware u vragen om deze te bevestigen.

De upgradekit bevestigen

②①

Afbeelding 74  

Stap

1. Verwijder een eventueel laserrichtapparaat alvorens de upgradekit te bevestigen, zodat
het maximale gewicht van de bevestigde instrumenten niet wordt overschreden.

2. Positioneer de fluoro 2D/3D-upgradekit voor 3D C-boog (2D-registratiering) onder de
registratiekit.

3. Ondersteun de registratiering met één hand om te voorkomen dat deze valt en positio-
neer deze zodanig dat de inkepingen op de ring in één lijn liggen met die op de registra-
tiekit ①.
OPMERKING. Zorg ervoor dat inkepingen in één lijn liggen zodat er geen opening is tus-
sen de upgradekit en de registratiekit en dat de ring gelijkmatig is bevestigd. 

4. Sluit de drie veersloten van de upgradekit ② en zorg ervoor dat de registratiering stevig is
bevestigd aan de registratiekit.

Waarschuwing
Zorg dat de 2D-registratiering goed is bevestigd aan de automatische registratiehardware
Fluoro 2D/3D voor 3D C-bogen voordat u 2D-röntgenbeelden vastlegt.

Waarschuwing
Zorg dat de 2D-registratiering is bevestigd wanneer intraoperatieve 2D-röntgenbeelden of
preoperatieve kalibratiebeelden worden vastgelegd. Als de kalibratiebeelden zijn
vastgelegd, moet de 2D-registratiering bevestigd blijven gedurende het vastleggen van 2D-
röntgenbeelden en mag hij niet worden verwijderd (bijv. als er meer ruimte nodig is).
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Waarschuwing
Zorg dat de 2D-registratiering bevestigd is wanneer 3D-scans worden uitgevoerd.

De upgradekit gebruiken
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7.4.3 De registratiekit afdekken

Voor u begint

De registratiekit moet worden afgedekt voor gebruik met een C-boog. Bij gebruik van de
automatische registratiehardware Fluoro 2D/3D voor 3D C-bogen in een steriele opstelling
met de upgradekit Fluoro 2D/3D voor 3D C-bogen bevestigd, moet de upgradekit ook met een
steriele doek worden afgedekt.

De registratiekit afdekken

Stap

1. Plaats de afdekdoek over de registratiekit en de rails van de C-boog en volg daarbij de
instructies van de fabrikanten van de C-boog en van de afdekdoek. Zorg dat de afdek-
doek niet beschadigd raakt.

2. Zet de afdekdoek vast op de C-boog met een steriel elastiek en/of steriel plakband aan
de achterzijde van de registratiekit.
OPMERKING. Reflecterende schijfjes mogen niet worden afgedekt met gekreukte of niet-
transparante delen van de afdekdoek, zoals naden of stickers. 

Compatibel afdekmateriaal

C-boog Fabrikant en referentienummer Distributeur

Siemens Siremobil ISO-C 3D • CFI Medical Solutions, referentienr. 5464
• Heisig GmbH, referentienr. 32600
• Heisig GmbH, referentienr. 30079

Siemens
Siemens Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D
• Heisig GmbH, referentienr. 34132
• Ziehm artikelnummer 131179

Ziehm

Waarschuwing
Dek de registratiekit alleen af met een door Brainlab goedgekeurde afdekdoek die
gespecificeerd is voor het gebruikte C-boogmodel.
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7.5 Automatische registratiehardware Fluoro 3D voor
Ziehm Vision RFD 3D

Algemene informatie

De automatische registratiehardware Fluoro 3D voor Ziehm Vision RFD 3D (19154) wordt
gebruikt voor het vastleggen van 3D-beelden voor registratie.

Monteren

①

②

③④

Afbeelding 75  

Stap

1. Dek de C-boog af met een compatibele steriele afdekdoek.
OPMERKING. Vervang de afdekdoek altijd als de referentie-unit tijdens de operatie wordt
verwisseld, maar maak de afdekdoek niet met hechttape vast rond de adapter. 

2. Kies de juiste referentie-unit ① afhankelijk van het label rechts of links op de adapter ④
dat aangeeft waar het frame moet worden geplaatst.

3. Plaats de reflecterende markeerbollen voor eenmalig gebruik ② op beide frames.

4. Draai de vergrendelschroef ③ volledig los door deze twee hele slagen linksom te draaien.

5. Druk de referentie-unit op de adapter.

6. Draai de vergrendelschroef volledig vast tot een stabiele verbinding is bereikt.
OPMERKING. Oefen geen kracht uit op de referentie-units en gebruik ze niet als hand-
grepen voor het uitlijnen van de C-boog. 

7. Herhaal stappen 2-6 voor de andere zijde van de C-boog.

Compatibel afdekmateriaal

Gebruik alleen de Ziehm-afdekdoeken voor eenmalig gebruik die verkrijgbaar zijn bij Ziehm voor
Vision RFD-apparaten.

Automatische registratiehardware Fluoro 3D voor Ziehm Vision RFD 3D
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Waarschuwing
De referentie-units moeten worden gemonteerd op steriele, afgedekte adapters en de
instructies van fabrikant voor het afdekken moeten zorgvuldig worden gevolgd om te
zorgen dat het veld steriel blijft. Dek de referentie-units nooit af met een afdekdoek.
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7.6 Automatische registratiehardware Fluoro 3D voor
Siemens Cios Spin

Algemene informatie

De automatische registratiehardware Fluoro 3D voor Siemens Cios Spin (19168) wordt
gebruikt voor de registratie van 3D-beelden.

Compatibiliteit van de apparatuur

Gebruik uitsluitend steriele afdekdoeken die door Siemens worden aanbevolen als compatibel
met de automatische registratiehardware Fluoro 3D voor Siemens Cios Spin.

Monteren

Stap

1. Dek de C-boog af met een compatibele, steriele afdekdoek.
Zorg dat de afdekdoek rond de adapter gedurende de procedure niet gekreukt is of onder
spanning staat.

2. Kies de correcte referentie-unit ① op basis van het label rechts of links op de adapter ④
waar de unit moet worden geïnstalleerd.
OPMERKING. De adapters moeten al op de C-boog zijn bevestigd door Brainlab support. 

3. Plaats nieuwe reflecterende markeerbollen voor eenmalig gebruik ② op de referentie-
unit.
OPMERKING. De bollen mogen niet beschadigd of verontreinigd zijn. Bovendien moet de
camera te allen tijde vrij zicht hebben op de bollen. 

4. Draai de vergrendelschroef ③ volledig los door deze twee hele slagen linksom te draaien.

5. Druk de referentie-unit op de adapter en zorg dat hij niet wordt afgedekt door de afdek-
doek.

6. Draai de vergrendelschroef volledig vast tot een stabiele verbinding is bereikt.
Oefen geen kracht uit op de referentie-unit (of gebruik hem als een handgreep om de C-
boog uit te lijnen).

7. Herhaal stap 2-6 voor de andere referentie-unit.

Automatische registratiehardware Fluoro 3D voor Siemens Cios Spin
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Beste praktijken

• Draai de C-boog niet met de gemonteerde referentie-units onder de operatietafel.
• Vervang de afdekdoek altijd als de referentie-unit tijdens de operatie wordt verwisseld, maar

maak de afdekdoek niet met hechttape vast rond de adapter.
• Informeer Brainlab over alle gebeurtenissen wanneer de flatpanelbehuizing of adapter wordt

geopend of wordt vervangen voor onderhoudsdoeleinden.
• Er wordt een jaarlijkse inspectie en kalibratie van de C-boog met de referentie-units

aanbevolen om de nauwkeurigheid te waarborgen.
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