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1

ALLMÄN INFORMATION

1.1

Kontaktuppgifter

Support
Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:
Region

Telefon och fax

E-post

USA, Kanada, Central- och
Sydamerika

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

us.support@brainlab.com

Brasilien

Tel: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Storbritannien

Tel: +44 1223 755 333

Spanien

Tel: +34 900 649 115

Frankrike och fransktalande reTel: +33 800 676 030
gioner
Afrika, Asien, Australien, Europa

Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japan

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

support@brainlab.com

Förväntad livslängd
Programuppdateringar och fältsupport erbjuds för fem års användning av denna produkt.

Feedback
Trots noggrann granskning kan denna användarhandbok innehålla fel. Kontakta oss på
user.guides@brainlab.com om du har förslag på förbättringar.

Tillverkare
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland
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1.2

Juridisk information

Upphovsrätt
Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av
denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken
• Brainlab® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.
• Curve™ är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.
• Kick® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.
• StarLink® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

Varumärken som inte tillhör Brainlab
Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och
andra länder.

Patentinformation
Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. För
detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrerad tredjepartsprogramvara
Denna programvara baseras delvis på följande arbete. Det fullständiga licens- och
upphovsrättsmeddelandet finns på länkarna nedan.
• OpenJPEG-arkiv (http://www.openjpeg.org)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces C++ 3.1.1, som utvecklats av Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/
xerces-c/)
• Detta program är delvis baserat på arbeten av Independent JPEG Group (https://libjpegturbo.org)

CE-märkning
CE-märkningen betyder att Brainlabs produkt uppfyller de väsentliga kraven i
EU-rådets direktiv 93/42/EEG, det medicintekniska direktivet (”MDD”).
Enligt de principer som anges i MDD är Navigation Software ENT EM en produkt av klass IIb.

Rapportera incidenter gällande produkten
Du måste rapportera varje allvarlig incident som kan ha inträffat i samband med denna produkt till
Brainlab, och inom Europa även till din motsvarande nationella behöriga myndighet för
medicintekniska produkter.

Försäljning i USA
Enligt federal lag i USA får denna produkt endast köpas av eller på order av läkare.
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1.3

Symboler

Varningar
Varning
Varningar anges med triangulära varningssymboler. De innehåller säkerhetskritisk
information om möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är
förknippade med användning eller felaktig användning av utrustningen.

Försiktighetsuppmaningar
Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller viktig
information om potentiella funktionsfel på utrustningen, fel på utrustningen, skador på
utrustningen eller skador på egendom.

Anmärkningar
OBS: Anmärkningar är formaterade i kursiv stil och påvisar ytterligare praktiska råd.
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1.4

Att använda systemet

Avsedd användning
Systemet ENT EM är avsett att vara ett intraoperativt bildstyrt lokaliseringssystem för att
möjliggöra minimalt invasiv kirurgi för ÖNH-ingrepp. Det kopplar en frihandssond, som spåras av
ett elektromagnetiskt sensorsystem, till ett virtuellt datorbildutrymme på en patients bilddata som
behandlas av navigeringsarbetsstationen.

Indikationer för användning
Detta system är avsett för alla medicinska tillstånd där användning av stereotaktisk kirurgi kan
vara lämpligt, och där en hänvisning till en styv anatomisk struktur, t. ex. skallen, kan identifieras i
förhållande till t.ex. en CT- eller MR-modell av anatomin.
Exempelingrepp kan vara dessa:
• Transfenoidala ingrepp
• Antrostomi via maxillarsinus
• Etmoidektomier
• Sfenoidotomier/undersökningar av kilbenet
• Nasal luftvägskirurgi (resektion av näsmussla)
• Främre sinuskirurgi
• Intranasala ingrepp

Funktioner som inte stöds
ENT EM har inte stöd för sondkameravyfunktionen eller banfunktionen. Om du anser att
sondkameravyn eller banorna är avgörande för din navigationsprocedur, kontakta då Brainlabs
support för att få information om kompatibla program och navigeringssystem.

Användningsplats
Systemet ska användas i sjukhusmiljö, specifikt i rum som är lämpliga för kirurgiska ingrepp (dvs.
operationssalar).

Varsam hantering av hårdvara
Systemets komponenter och tillhörande instrumentering består av mycket exakta
mekaniska delar. Hantera dem med varsamhet.

Rimlighetsgranskning
Varning
Innan en patient behandlas ska rimligheten för allt in- och utflöde av information till och
från systemet granskas.
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1.5

Kompatibilitet med medicinteknisk utrustning
och programvara

Kompatibla medicinska plattformar från Brainlab
ENT EM är kompatibelt med:
• Curve 1.2
• Kick EM

Andra Brainlab-plattformar
Ytterligare kompatibla plattformar från Brainlab kan bli tillgängliga efter att denna
användarhandbok publicerats. Kontakta Brainlabs support om du har frågor om kompatibilitet.

Kompatibel medicinteknisk utrustning som tillhör Brainlab
Medicinteknisk utrustning

Tillverkare

Referenspunktsmarkörer med multimodalitet

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Kick Monitor-drapering
27 tums bildskärmsdrapering

Microtek Medical, Inc.
512 Lehmberg Road
Columbus, MS 39702
USA

Kompatibla medicinska instrument från Brainlab
ENT EM är kompatibelt med:
• Klämmor
- Instrumentadapterklämma (storlek S/M/L/XL)
- Instrumentadapterklämma för Blakesley/rektangulära instrument
- Instrumentadapterklämma för cylindriska instrument
• Patientreferens EM
• Patientreferens EM 2.0
• Häftande engångshållare för patientreferens EM
• Skallreferensbas EM
• EM-pekare
• Kort EM-pekare
• EM-registreringspekare
• EM-instrumentreferens
• Flerspetspekare
- Pekarspets (förskjutning: 30°, längd: 95 mm, spetsände: 70°, 20 mm)
- Pekarspets (förskjutning: 0°, längd: 100 mm, spetsände: 90°, 20 mm)
- Pekarspets (förskjutning: 45°, längd: 115 mm)
• Steriliseringsbrickor
- Steriliseringsbricka för kraniella/ÖNH-EM-instrument
- Steriliseringsbricka för grundläggande EM-instrument
• Dräneringsslangar
- Sug för maxillarsinus (Charr. 8)
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-

Sug för maxillarsinus (Charr. 10)
Sug för maxillarsinus (Charr. 8) med Frazier-spets
Sug för maxillarsinus (Charr. 10) med Frazier-spets
Standardsug (Charr. 8)
Standardsug (Charr. 10)
Standardsug (Charr. 8) med Frazier-spets
Standardsug (Charr. 10) med Frazier-spets

Instrumentmontering
Om instrumentering används tillsammans med denna produkt, se till att alla instrument är korrekt
monterade enligt instruktionerna i motsvarande Användarhandbok för instrument.

Övriga instrument från Brainlab
Annan instrumentering kan bli tillgänglig efter utgivandet av denna handbok. Kontakta Brainlabs
support om du har frågor om instrumentkompatibilitet med program från Brainlab.
Varning
Använd endast instrument och reservdelar som specificerats av Brainlab ihop med ENT
EM. Att använda icke godkända instrument/reservdelar kan påverka den medicinska
utrustningens säkerhet och/eller effektivitet negativt och utgöra en fara för patientens,
användarens och/eller miljöns säkerhet.

Utrustning som inte kommer från Brainlab
Varning
Att använda kombinationer av medicintekniska produkter som inte har godkänts av
Brainlab kan påverka säkerheten och/eller effektiviteten hos enheterna negativt, samt
utsätta patient, användare och/eller miljön för fara.

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab
Endast medicinsk programvara från Brainlab som specificerats av Brainlab får installeras och
användas med systemet. Kontakta Brainlabs support för upplysningar kring kompatibiliteten med
Brainlab-programvara.

Annan programvara från Brainlab
Annan kompatibel programvara från Brainlab kan bli tillgänglig efter utgivningen av denna
användarhandbok.
Kontakta Brainlabs support för information om kompatibilitet med produkter från Brainlab om du
kör några andra programversioner än de som anges ovan.
Varning
Endast den medicinska programvara från Brainlab som specificerats av Brainlab får
installeras och användas med systemet.

Programvara som inte kommer från Brainlab
Endast behöriga anställda vid Brainlab får installera programvara i Brainlab-systemet. Inga
programvaror får installeras eller avinstalleras.
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Microsoft säkerhetsuppdateringar för Windows och uppdateringar av drivrutiner
Brainlab medger endast installation av säkerhetspatchar. Installera inte några servicepaket eller
frivilliga uppdateringar. Verifiera dina inställningar för att se till att uppdateringar laddas ned och
installeras korrekt och vid en lämplig tidpunkt. Uppdatera inte drivrutinerna på Brainlabplattformar.
Se Brainlabs webbplats för mer information om inställningar och en lista över
säkerhetsuppdateringar från Microsoft som blockerats av Brainlabs support.
Adress: www.brainlab.com/updates
Lösenord: WindowsUpdates!89

Virusscanning och illasinnad programvara
Brainlab rekommenderar att systemet skyddas med den senaste antivirusprogramvaran.
Tänk på att vissa inställningar för skyddsprogram mot illasinnad programvara (t.ex. virusscannrar)
kan påverka systemets prestanda negativt. Om realtidsscanningar utförs och varje filtillgång
övervakas kommer till exempel inläsning och sparande av patientdata att gå trögt. Brainlab
rekommenderar att realtidsscanningar inaktiveras och att virusscanningar utförs under icke-klinisk
tid.
Varning
Se till att ditt antivirusprogram inte modifierar några Brainlab-kataloger, specifikt:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.
Varning
Ladda inte ned eller installera uppdateringar under behandlingsplanering.
Kontakta Brainlab support för mer information om dessa frågor.

Uppdateringar
Varning
Uppdateringar av operativsystemet (snabbkorrigeringar) eller tredjepartsprogram ska
göras utanför klinisk arbetstid och i en testmiljö för att verifiera korrekt drift av Brainlabsystemet. Brainlab övervakar utgivna Windows Hotfixes (Windows snabbkorrigeringar) och
kommer att känna till, för vissa uppdateringar, om problem kan förväntas. Kontakta
Brainlabs support vid problem med snabbkorrigeringar av operativsystemet.
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1.6

Utbildning och dokumentation

Avsedd målgrupp
Denna användarhandbok är avsedd för ÖNH-kirurger eller deras assistenter när de använder ett
navigeringssystem från Brainlab.

Brainlab-utbildning
Alla användare måste innan de använder systemet delta i ett obligatoriskt utbildningsprogram som
hålls av Brainlabs auktoriserade representant för att säkerställa säker och lämplig användning.

Handlett stöd
Innan systemet används för kirurgiska procedurer där datorledd navigering anses kritiskt, ska ett
tillräckligt antal fullständiga procedurer utföras tillsammans med en representant från Brainlab.

Ansvar
Varning
Detta system ger endast assistans till kirurgen, och ersätter inte kirurgens erfarenhet och/
eller ansvar under användningen av det. Det måste alltid vara möjligt för användaren att
fortsätta utan hjälp av systemet.
Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

Förlängd operationstid
Brainlabs navigeringssystem utgör känslig teknisk utrustning. Beroende på installationen i
operationssalen, patientpositioneringen, beräkningarnas varaktighet och komplexitet kan
operationens varaktighet när navigering används variera. Användaren ska avgöra om en potentiell
förlängning är acceptabel för respektive patient och behandling.

Att läsa användarhandböcker
I denna handbok beskrivs komplex medicinsk programvara eller medicinsk utrustning som måste
användas med försiktighet.
Det är därför viktigt att alla användare av systemet, instrumentet eller programvaran:
• Läser denna handbok noggrant innan de hanterar utrustningen
• Alltid har tillgång till denna handbok

Tillgängliga användarhandböcker
OBS: Tillgängliga användarhandböcker varierar beroende på Brainlab-produkt. Kontakta Brainlab
support om du har frågor beträffande användarhandböckerna som du har fått.
Användarhandbok
Användarhandböcker för
programvara
Användarhandböcker för
hårdvara
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Innehåll
• Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
• Beskrivning av inställning av systemet i operationssalen
• Detaljerade programinstruktioner
Detaljerad information om hårdvara för strålbehandling och kirurgi,
vanligtvis definierad som stora komplexa instrument
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Användarhandbok

Innehåll

Användarhandböcker för inDetaljerade anvisningar om hantering av instrument
strument
Handbok för rengöring, des- Detaljinformation om rengöring, desinfektion och sterilisering av ininfektion och sterilisering
strument
Användarhandbok för system

Detaljerad information om systeminstallation

Teknisk användarhandbok

Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikationer och efterlevnad

System- och Teknisk använ- Kombinerar innehållet i användarhandbok för system och teknisk
darhandbok
användarhandbok
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SYSTEMINSTÄLLNINGAR

2.1

Komma igång

Om systeminställningar
Det krävs korrekta systeminställningar för att möjliggöra korrekt navigering. Ställ in systemet så att
det inte hindrar kirurgen och positionera patienten omsorgsfullt. Efter att registrering utförts får
patienten och EM-fältgeneratorn inte flyttas.
Animeringar i programvaran ger vägledning för korrekt installation och positionering av patienten
och patientreferensen och verifiering av spårningsvolymen.
Så fort inställningarna är slutförda väljer du Next. Monterade instrument och referenser kan då
ses i en återgivning av spårningsvolymen.

Försiktighetsåtgärder
Varning
Systemets noggrannhet kan påverkas av inställningarna. Vissa metallföremål och
radiofrekvent kommunikationsutrustning kan orsaka störningar i det elektromagnetiska
fältet som kan påverka spårningsnoggrannheten. Kontrollera alltid systemnoggrannheten
för den planerade proceduren när inställningarna slutförs. Kontrollera systemets
noggrannhet i olika utrymmen för att verifiera att fältet inte är rubbat.
Varning
Det elektromagnetiska fältet för EM-fältgeneratorn kan störas av annan närliggande
utrustning, vilket leder till mer felaktighet i systemet. Använd inte aktivt strömsatta enheter
inom spårningsvolymen, då de kan orsaka störningar som påverkar
spårningsnoggrannheten.
Linda inte några kablar runt EM-fältgeneratorn, då det kan leda till funktionsfel på enheten.

Avståndsöverväganden
Varning
Använd inte EM-fältgeneratorn inom 200 mm från en installerad pacemaker. Det magnetfält
som EM-fältgeneratorn ger upphov till kan störa pacemakerns funktion.
Varning
Placera EM-basstationen minst 60 cm från EM-fältgeneratorn, annars kan
spårningsvolymen eller systemnoggrannheten påverkas.
Varning
Placera Kick-monitorvagnen minst 60 cm eller Curve Dual Display-monitorvagnen minst
75 cm från EM-fältgeneratorn, annars kan spårningsvolymen eller systemnoggrannheten
påverkas.
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Varning
Placera inte EM-instrumentkablar inom 30 mm från kabeln till EM-fältgeneratorn. Om de
placeras så nära (och i synnerhet om kablarna är parallella med varandra) kan EMinstrumentkabeln utsättas för elektromagnetiska störningar som gör att
systemnoggrannheten äventyras.

Elektrisk ledningsförmåga
Det elektromagnetiska fältet inducerar ström in i elektriskt ledande delar. Ta bort alla
ledande föremål från patienten (t.ex. piercingar).

Parkopplingsfunktion
Det är möjligt att parkoppla monitorn med en annan monitor (t.ex. Kick, Curve, Buzz) för
ytterligare visning av programvaran. För mer information se relevanta användarhandböcker för
system och Användarhandbok för programvara, Patient Data Manager.
OBS: Parkoppling kan leda till prestandaproblem under navigering. Om du träffar på
prestandaproblem kan du överväga att inaktivera parkopplingsfunktionen i programvaran.

18

Användarhandbok för programvara Rev. 1.2 ENT EM Ver. 1.2

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

2.2

Inställningar av tillägget EM-spårning

Om tillägget EM-spårning
Komponenterna till tillägget EM-spårning kan användas tillsammans med något av
navigeringssystemen Kick eller Curve.
Se mer information i System- och Teknisk användarhandbok för respektive system.

Hur man ställer in tillägget EM-spårning med Kick

①

②

④

③

Figur 1

Steg
1.

Se till att EM-strömtillförseln ④ är avstängd.

2.

Anslut EM-strömtillförseln till ett vägguttag.

3.

Anslut Kick-monitorvagnen ③ till ett vägguttag.

4.

Anslut EM-basstationen till EM-strömtillförseln och Kick-monitorvagnen.

5.

Anslut EM-fältgeneratorn ① till EM-basstationen ②.
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Hur man ställer in tillägget EM-spårning med Curve

①

②

③

Figur 2

Steg

20

1.

Anslut Curve-monitorvagnen ③ till ett vägguttag.

2.

Anslut strömtillförseln för EM-basstationen ② till kamerauttaget.

3.

Anslut kontakten för EM-basstationens navigeringssystem till USB-porten för EM-spårning i Curve-monitorvagnen.

4.

Anslut EM-fältgeneratorn ① till EM-basstationen.
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Fastsättning av EM-basstationen

②

①

Figur 3

Steg
1.

Sätt fast EM-basstationen vid Kick EM-hållaren ① (detta alternativ är endast tillgängligt
för navigeringssystemet Kick) eller vid en skena på operationsbordet ②.
OBS: Avståndet mellan EM-basstationen och intressefältet är begränsat av instrumentkabelns längd. Ställ in EM-basstationen så att instrumenten når intressefältet, och säkerställ att kablarna ligger tillräckligt löst när de kopplas in.

2.

Sätt upp operationsbordet vid behov.
OBS: Om du måste flytta operationsbordet efter att ha ställt in komponenterna till tillägget EM-spårning, flytta det då extremt noga. Att positionera om eller luta operationsbordet kan få systemkomponenterna att förändras genom att det dras i de tillhörande kablarna.
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2.3

Påverkan på spårningsnoggrannheten

Påverkan från metaller
Att införa metall (koppar, aluminium, mässing, järn etc.) eller bärbar/mobil radiofrekvent
kommunikationsutrustning i det elektromagnetiska fältet kan orsaka störningar och/eller
förvrängning som påverkar spårningsnoggrannheten. Undvik därför att använda onödiga metaller.
Några exempel på störningar i operationssalen är instrumentbord, metalldelar av operationsbord,
endoskoptorn, retraktorer, operationssalslampor, monitorer, piercingar eller klockor.
Ta hänsyn till att annan medicinsk utrustning kan påverka systemets noggrannhet eller
tillförlitlighet p.g.a. elektromagnetisk påverkan. Överväg att placera om annan medicinsk
utrustning om du stöter på svårigheter. Exempelvis kan du behöva flytta EM-fältgeneratorn bort
från metalldelarna på operationsbordet och samtidigt hålla den nära patienten (enligt
beskrivningen i avsnittet ovan).
Varje gång du för in ett nytt instrument i fältet ska du noggrant kontrollera noggrannheten i hela
spårningsvolymen för att verifiera att det inte är några störningar.

Påverkan från EM-instrument
Varning
Säkerställ att EM-instrumenten är i gott skick och inte synligt skadade eller böjda, då detta
kan påverka navigeringsnoggrannheten negativt.
Kalibrera omsorgsfullt instrument som är kopplade till EM-instrumentreferensen och verifiera
kalibreringsnoggrannheten på anatomiska riktmärken innan det kalibrerade instrumentet används
för operation. När EM-instrumentreferensen växlas över till ett annat instrument, ska du alltid
kalibrera det nypåsatta instrumentet.
Inspektera regelbundet EM-instrumentreferensen efter slitage eller skador för att säkerställa
korrekt funktion. Kontakta Brainlab för mer information.
Kassera EM-instrument som har nått maxantalet upparbetningscykler eller förväntad livslängd,
eftersom noggrannheten efteråt inte kan garanteras.
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2.4

Noggrannhet vid patientregistrering

Optimal scanningsmodalitet och registreringsmetod
Använd ett av följande alternativ för bästa navigeringsnoggrannhet:
Alternativ
Skallreferensbas EM som referens.
CT-data i kombination med något av följande:
• Steril registrering med riktmärken.
• Benskruvar som riktmärken/registreringspunkter vid användning av patientreferens EM 2.0
bifogat till skallreferensbas EM.

Korrekt registrering med ytmatchning
Under registrering med ytmatchning förvärvar man punkter genom att dra med EM-pekaren, den
korta EM-pekaren eller EM-registreringspekaren (i ÖNH-läge endast i kombination med
skallreferensbas EM) över distinkta ytor och benstrukturer, som näsvingen och sidorna av
ögonen.
Håll pekarspetsen konstant i kontakt med patientens hud och förvärva punkter på båda sidor av
patientens huvud, särskilt på eventuellt tillgängligt område på överdelen av pannan (regionen nära
bregman). Punkterna bör vara utspridda och täcka det bredast möjliga tillgängliga sterila området.
Undvik att förvärva punkter på odistinkta områden, ögonbrynen eller områden där huden synligt
har förändrats. Sätt inte in tryck mot pekarspetsen på patientens hud, då detta gör att det
förvärvas punkter djupare än hudnivån.
Varning
Försök att registrera patienten i den önskade positionen för operation. Framträdande
ändringar av positionen för patientens huvud eller EM-fältgeneratorn efter registrering kan
leda till större felaktigheter vid navigering. Om du behöver positionera om patientens
huvud under operation, bekräfta då att systemnoggrannheten fortfarande är tillräckligt bra
för din procedur eller upprepa registreringen.

Korrekt registrering med riktmärken
Under registreringen med riktmärken ska du planera punkterna så att de omger intresseområdet.
Förvärva punkterna exakt där de planerades. Om en punkt planeras på ben, kan du behöva sätta
in tryck mot hudytan för att nå benet. Om punkten å andra sidan planerades på huden förvärvar
du punkten på hudytan och undviker att trycka in i huden.

Hur man utför en detaljerad verifiering efter patientregistrering
Noggrannheten i intresseområdet kan skilja sig från den noggrannhet som verifierats på hudytan.
För att uppskatta noggrannheten i intresseområdet ska du verifiera på olika riktmärken som
omger intresseområdet. Så fort åtkomst sker till intresseområdet under det kirurgiska ingreppet
ska du kontrollera att noggrannheten fortfarande är tillräcklig.
För att säkerställa korrekt noggrannhet i patientregistreringen:
Steg
1.

Verifiera i områden där inga punkter togs under registreringen.

2.

Verifiera i många brett fördelade områden (t.ex. på båda sidor av ansiktet, överst på huvudet och i eller nära intresseområdet).
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Noggrannhet vid patientregistrering

Steg
3.

24

Verifiera följande riktmärken:
• Tragi.
• Inion.
• Bregma.
• Tänder i överkäken.
• Andra typiska riktmärken, däribland laterala kanti, nasion eller spina nasalis. Emellertid
kan dessa uppvisa optimistiska resultat när man använder ytmatchning, eftersom de är
belägna nära de platser där registreringspunkter förvärvas.
OBS: Verifiera alltid noggrannhet med hjälp av riktmärken. Rotationsfel kan endast upptäckas när man verifierar vid framträdande riktmärken utspridda över patientens huvud.
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3

PROGRAMÖVERSIKT

3.1

Introduktion till ENT EM

Om ENT EM
ENT EM är en pekskärmsbaserad intraoperativ navigeringsprogramvara. Att placera de kirurgiska
instrumenten i en tredimensionell återgivning som läggs över anatomiska bilduppsättningar, t.ex.
MR och/eller CT, kan hjälpa kirurgen under olika kirurgiska ingrepp.
Varning
ENT EM får endast användas för ÖNH behandlingar. Använd inte programmet för några
andra behandlingar.
Varning
ENT EM använder scannade bilder av patienten som förvärvas innan operation utförs.
Patientens faktiska anatomi kan skilja sig från preoperativa bilddata (t.ex. på grund av
resektioner).

Typiskt arbetsflöde i ENT EM
Steg
1.

Välj patient.

2.
Välj EM Navigation från skärmen för val av ÖNH-arbetsflöde.

3.

Välj patientdata.

4.

Välj referensfixering.
Följ de steg som visas för att utföra inställningarna.

5.

Utför registrering.

6.

Utför navigering.

7.

Kalibrera instrumenten om det behövs.

OBS: Om programvaran kräver att patienten väljs eller ändras efter att ÖNH-arbetsflödet väljs, blir
du genast omdirigerad till Patient Selection och Data Selection.
OBS: Om patientbehandlingen har slutförts och ett nytt patientingrepp ska startas, välj Finish och
gå till New Treatment. Systemet startar om automatiskt.
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Starta och stänga programvaran och stänga av systemet

3.2

Starta och stänga programvaran och stänga av
systemet

Om att starta och stänga programvaran och stänga av systemet
Nedanstående instruktioner beskriver hur man startar och stänger av programvaran och stänger
av systemet på rätt sätt. För mer information se relevant Användarhandbok för system.

Hur man startar programmet
Steg
1.

Starta systemet.

2.

Välj patient.

3.

Välj EM Navigation från skärmen för val av ÖNH-arbetsflöde.
Varning
Kontrollera att patientens namn och ID är korrekta innan patientdata läses
in.

4.

Välj bilduppsättning.

5.

Setup Navigation öppnas.
Följ stegen i Setup Navigation.

OBS: Se detaljer om patient- och dataval i Användarhandbok för programvara, Patient Data
Manager.

Hur man stänger programmet
Steg
1.

Tryck på hemknappen på framsidan av Brainlab-systemet eller hemsymbolen i programmet.
Content Manager öppnas.

2.

Välj Export för att exportera patientdata till valt lagringsmedium eller nätverksplats.
OBS: Alla skärmdumpar som förvärvades under sessionen med knappen Screenshot
hämtas och sparas när du väljer Export.

OBS: Se information om hur man sparar patientdata i Användarhandbok för programvara,
Patient Data Manager.

Korrekt avstängning
Stäng alltid programvaran innan du stänger ner systemet. Använd aldrig strömbrytaren för
att avsluta programmet, eftersom data då kan gå förlorade.

Hur man stänger av systemet
Steg
1.

26

Efter att ha stängt programvaran och sparat patientdata ska du ta bort eventuellt tillhörande lagringsmedium.
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Steg
2.

Välj Finish i Content Manager.

3.

Välj Shut Down.

OBS: För mer information om avstängning av systemet, se relevant Användarhandbok för
system.
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Återställa en session

3.3

Återställa en session

Om återställda sessioner
Om programmet oväntat stängs av kan registreringen återställas från föregående session så snart
du startar om programmet.

Figur 4

Alternativ
Välj Yes för att återställa tidigare registrering och öppna huvudskärmen.
Välj No för att börja om från Patient Selection.
Varning
Verifiera noggrant återställda registreringar innan du fortsätter.

Patientpositionering
Varning
Återställ inte en registrering om patientens position har ändrats i förhållande till
patientreferensen eller EM-fältgeneratorn.
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4

DATAURVAL

4.1

Introduktion till dataurval

Om dataurval
Efter att programvaran startat uppmanas du att välja patientdata i Patient Data Selection.
Om fler än en bilduppsättning laddas, väljer programvaran automatiskt den bästa
bilduppsättningen för registrering.
Se mer information i Användarhandbok för programvara, Patient Data Manager.

Ingen patient vald
Om ingen patient är vald före navigering eller registrering uppmanas du att välja en patient:

Figur 5
Välj OK för att återvända till skärmen Patient Selection.

Hur man laddar patientdata under en session
Du kan ladda patientdata under sessionen om du startade programvaran utan patientdata eller vill
ladda initiala eller ytterligare patientdata.
Steg
1.

Välj hemknappen för att öppna Content Manager.

2.

Öppna Patient Data Selection.

3.

Välj patient och data.

Hur man använder Image Fusion
Om Image Fusion är installerat kan du fusionera ihop flera bilduppsättningar (t.ex. CT- och MRdata).
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Introduktion till dataurval

Steg
1.

Öppna Content Manager för att komma åt programvaran Image Fusion.

2.

Om patientdata innehåller bilduppsättningar som ännu inte är fusionerade, väljer programvaran automatiskt bildpar som ska fusioneras.
Du måste välja Accept eller Decline för att fortsätta.

3.

Om du väljer Accept fusioneras bilderna.
När fusionen är slutförd väljer du Done.

4.

Välj Decline för att fortsätta utan att fusionera bilduppsättningarna.
Se Användarhandbok för programvara för Image Fusion för mer information.

Hur man växlar den visade bilduppsättningen med fusionerade bilder

①

②

Figur 6
Om du laddade fusionerade bilder kan du ändra den visade bilduppsättningen.
Steg
1.

Välj dataikonen ②.
De tillgängliga bilduppsättningarna visas.

2.

Gå igenom paren och välj önskad bilduppsättning under SELECTED DATA ①.
Den aktuella valda bilduppsättningen är markerad i orange.

3.

30

Välj Done för att fortsätta.
OBS: Om du vill ladda ytterligare bilduppsättningar väljer du hemknappen för att återgå till
Patient Selection och välja ytterligare patientdata.
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5

INSTÄLLNINGAR AV
NAVIGERING

5.1

Välja referensfixering

Om att välja en referensfixering
Efter att du startat ENT EM och valt patientdatauppsättningen, öppnas menyn Select reference
fixation. Välj metoden för referensfixering.

Figur 7

Skallreferensbas
Om du väljer Skull Reference Base kan du göra något av detta:
• Registrera före drapering
• Registrera efter drapering
OBS: Genom att referensen fästs på skallreferensbas EM skyddas referensen från att röra sig
under drapering och ger därmed en högre navigeringsnoggrannhet.

Avsmalnande EM-patientreferens
Om du väljer Taped EM Patient Reference måste du registrera efter drapering med den sterila
EM-pekaren eller kort EM-pekare.
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Välja referensfixering

OBS: Om Taped EM Patient Reference väljs, blockeras den osterila EM-registreringspekaren
och får inte användas för registrering eller navigering.
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5.2

Inledande arrangemang

Skärmen Initial Arrangement

①

② ③

Figur 8

②

①

③

Figur 9
Efter att referensfixeringen valts, öppnas skärmen Initial arrangement. Vilken bild som visas
beror på inställningen. Välj uppspelningssymbolerna för att starta videoklippen för mer information
om följande:
• ① Fästa kabeln för patientreferens för optimal avbelastning
• ② Positionera patientreferens
• ③ Positionera EM-fältgenerator
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Sätta fast patientreferens EM
Patientreferens EM kan sättas fast med en av följande metoder beroende på vilken
registreringsmetod som används:
• Skull Reference Base: Tillgänglig för steril (efter drapering) eller osteril (före drapering)
registrering.
• Taped EM Patient Reference: Tillgänglig för steril registrering (efter drapering).
För bästa resultat ska patientreferens EM placeras:
• Nära intresseområdet utan att täcka över viktiga strukturer som behövs för ytregistrering.
• På ett styvt område på patientens huvud där det är osannolikt att huden förändras eller rör sig,
t.ex. pannan och tinningbenområdet (raka området vid behov).
• Inuti spårningsvolym med bästa spårningsnoggrannhet (10-35 cm från EM fältgenerator och
centrerad i XY-planet). Detta gör det möjligt för systemet att spåra positionen för patientens
huvud under hela ingreppet.

y
10 - 35 cm

x

Figur 10
Varning
Placera patientreferensen 10-35 cm från EM-fältgeneratorn och centrerat i xy-planet. Om
patientreferensen placeras för nära eller för långt från EM-fältgeneratorn kan det leda till
minskad noggrannhet.
Täck inte över viktiga strukturer som behövs för ytregistrering med patientreferens.
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Hur man fäster patientreferens EM med skallreferensbasen

①

Figur 11

Steg
1.
2.

Använd installationshandledningen som vägledning och placera patientreferensen inuti
navigeringsvolymen.
Sätt fast patientreferens EM vid skallreferensbas EM ①.
Skallreferensbas EM måste sättas fast stadigt på huvudet med en skruv. När den dragits
åt helt tränger skruven in 5 mm. Undvik att skruva in i områden där skallbenet är mindre
än 5 mm tjockt, och undvik att skruva ovanpå venösa eller arteriella strukturer. Uppskatta
skallens tjocklek, kurvatur och kvalitet under planeringen för att uppskatta genomborrningsdjupet för den insatta skruven.

3.

4.

Om positioneringsarmen används, forma en slinga med kabeln till patientreferensen och
tejpa på patientens huvud efter vad som visas i programvaran. Fäst kabeln för att undvika
att huvudreferensen råkar röra sig p.g.a. oavsiktlig dragning i kabeln.

②

Om fixeringsplattan används, fäst kabeln till patientreferensen vid patientpositioneringsplattan ② efter vad som visas för att undvika att huvudreferensen råkar röra sig p.g.a.
oavsiktlig dragning i kabeln.
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Varning
Tillräcklig bendensitet är avgörande för att kunna fästa skallreferensbasen EM. Eftersom
patientens ålder eller eventuella sjukdomar (t.ex. osteoporos) kan försämra bentätheten,
ska planeringsdata inspekteras innan enheten sätts fast.
Varning
Dra inte åt rörlåsmuttern för hårt, eftersom detta kan leda till att skruven lossnar.
Varning
Så fort basen sitter ordentligt fast på patientens huvud ska muttern inte dras åt ytterligare,
eftersom det kan skada benskruven.
Varning
För att undvika frukturer får inte för mycket kraft sättas in på skruvarna. Om skruven sitter
så hårt att röret inte kan röra sig, lossar du skruven ett halvt varv.
Varning
Kirurgen ansvarar för att se till att skallreferensbasen EM monteras stadigt på ett säkert
och icke-känsligt område på patientens huvud. Eftersom skallreferensbasen EM fästs
genom att minimalt snitt och ett smärre tryck utövas kan infästning i kritiska områden
skada patienten.
Varning
Var noga med att inte stöta emot skallreferensbasen EM eller dra i kabeln. Detta kan skada
patienten och orsaka felaktigheter. Omregistrering krävs om patientreferensen
ompositionerades eller flyttades oavsiktligt efter registrering.

Hur man fäster patientreferens EM med tejp

①

Figur 12
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Steg
1.

Använd installationshandledningen som vägledning och placera patientreferensen EM
inuti navigeringsvolymen.
Varning
Om du använder den avsmalnande patientreferens EM, måste du utföra steril
registrering (antingen riktmärke eller registrering med ytmatchning) efter
drapering för att undvika att patientreferensen rör sig oavsiktligt under registreringen.
Varning
Om du använder häftande engångshållare för patientreferens EM, måste du
utföra steril registrering efter drapering för att undvika förflyttning.

2.

Fäst patientreferens EM direkt på huden med tejp ①.

3.

Om positioneringsarmen används, forma en slinga med kabeln till patientreferens EM
och tejpa på patientens huvud, efter vad som visas i programvaran.

4.

Om fixeringsplattan används, fäst EM kabeln till patientreferens EM vid patientpositioneringsplattan för att undvika att huvudreferensen råkar röra sig p.g.a. oavsiktlig dragning
i kabeln.

Hur man positionerar EM fältgenerator med positioneringsarmen
Fäst EM-fältgeneratorn vid positioneringsarmen enligt beskrivningen nedan.
Spårningsvolymen startar 5 cm från EM-fältgeneratorn (sidan som är riktad mot patientens
ansikte) och övergår till en region med maximal noggrannhet. Noggrannheten är lägre de första 5
cm av spårningsvolymen. För att uppnå optimal noggrannhet bör därför intressefältet vara 10-35
cm från EM-fältgeneratorns främre yta.

①

Figur 13

Steg
1.

Sätt fast positioneringsarmen ① vid operationsbordet så att EM-fältgeneratorn är riktad
mot patientens huvud.
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Steg
2.

Fäst systemkablarna.

OBS: Se relevant Användarhandbok för system för ytterligare information om
systeminställningar och systemkablar.

Hur man positionerar EM-fältgeneratorn med fixeringsplattan
Fäst EM-fältgeneratorn vid fixeringsplattan enligt beskrivningen nedan.
Spårningsvolymen startar 5 cm från EM-fältgeneratorn (sidan som är riktad mot patientens
ansikte) och övergår till en region med maximal noggrannhet. Noggrannheten är lägre de första 5
cm av spårningsvolymen. För att uppnå optimal noggrannhet bör därför intressefältet vara 10-35
cm från EM-fältgeneratorns främre yta.

①

Figur 14

Steg
1.

Fäst fixeringsplattan vid operationsbordet så att korset på basplattan ① är beläget där patientens huvud ska placeras och EM-fältgeneratorn är riktad mot patientens huvud.

2.

Fäst systemkablarna.

OBS: För mer information om systeminställningar och systemkablar, se relevanta
Användarhandböcker för system.
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5.3

Positionering

Hur patientens huvud positioneras
Placera huvudet optimalt i spårningsvolymen. Programvaran vägleder dig så att du hittar den
optimala positionen.

④
③

②

①

Figur 15

Nr

Komponent

①

Indikatorer för huvudposition:
• Grön: Good position
• Gul: Acceptable position
• Röd: Improve position

②

Klot: Återgivning av patientens huvud

③

Representation av spårningsvolymen
OBS: Referenser bör göras inuti denna återgivning under proceduren.

④

Välj Distortion Help för att korrigera förvrängning

OBS: Under verifiering av noggrannheten visas inte återgivningarna av patientreferens och
instrument. Istället visas avståndet mellan pekarspetsen och referensverifikationspunkten.
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Indikatorer för huvudposition
Indikator

Förklaring

Patientens huvud befinner sig i spårningsvolymen i optimal
position.

Patientens huvud befinner sig i spårningsvolymen i en acceptabel men inte optimal position.

Patientens huvud befinner sig i spårningsvolymen i en oacceptabel position. Du måste förbättra huvudpositionen för att
kunna fortsätta till nästa steg.
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5.4

Verifiera fält

Om fältförvrängning
Fältförvrängningen minskar spårningsnoggrannheten. Programvaran hjälper dig att verifiera att
ingen fältförvrängning förekommer.

②
①

Figur 16

Nr

Komponent

①

Återgivning av pekare

②

Återgivning av patientreferens

Indikatorer av fältförvrängning
För att kontrollera fältförvrängning kör du pekaren genom hela spårningsvolymen. Om några
indikatorer av fältförvrängning visas på skärmen är det sannolikt att det är en fältförvrängning nära
eller direkt i fältet.
OBS: För mer information om möjliga orsaker till EM-fältförvrängning, se relevanta
Användarhandböcker för system.
Indikator

Förklaring

Det finns en mindre fältförvrängning som påverkar endast pekaren, eller så är pekaren för nära spårningsvolymens kant.
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Verifiera fält

Indikator

Förklaring

Det finns en mindre fältförvrängning som påverkar pekaren
och patientreferensen.

Det finns en större fältförvrängning. Pekaren och patientreferensen kan inte längre avkännas.
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5.5

Noggrannhet för EM-spårning

Om EM-spårningens noggrannhet
ENT EM ger endast assistans till kirurgen, och ersätter inte kirurgens erfarenhet och/eller ansvar.
Trots detta är det nödvändigt att systemet är ordentligt noggrant för att det ska fungera.
Allmänna navigeringsfel med ENT EM kan vara upp till 3 mm. Använd ENT EM endast för
procedurer som denna noggrannhetsnivå är acceptabel för. Olika faktorer kan avsevärt påverka
systemnoggrannheten. Lämpliga inställningar och hantering samt noggrann verifiering av
noggrannheten är avgörande för framgångsrik navigering.
Det är avgörande att följa rekommendationerna i detta avsnitt för att säkerställa noggrannheten i
EM-spårning.

Verifiera noggrannheten
Varning
Verifiera regelbundet registreringsnoggrannheten under hela proceduren genom att
jämföra positionen för instrumentet eller pekaren som visas i bildvyerna med den faktiska
punkten på patientens anatomi.

Användning av lämpliga scanningar
Se till att lämpliga patientscanningar används. Använd inte förvrängda MRI-scanningar för
registrering. Använd 3D-förvrängningskorrigering för alla scanningar om det finns tillgängligt.
Förvärva bilduppsättningarna som används för registrering enligt Brainlabs scanningsprotokoll.
Möjliga upphov till fel är bl.a. att MRT-hörlurar trycks in i huden under scanningen eller rör och tejp
på patienten som ändrar på hudytan.
För registrering med ytmatchning, jämför patientens ansikte med 3D-rekonstruktionen. Undvik
områden där det är skillnad mellan patientens faktiska anatomi och 3D-rekonstruktionen i
programvaran.

Patientreferensposition
Placera patientreferensen på ett stabilt område, så nära intresseområdet som möjligt. Ju närmare
referensen monteras det faktiska intresseområdet, desto mer korrekt blir proceduren.
Se till att referensen befinner sig inuti den mest noggranna regionen i spårningsvolymen, helst
framför EM fältgenerator på ett avstånd av 10-35 cm.

Korrekt draperingsprocedur
Var noga med att inte flytta den registrerade patienten, patientreferensen eller skallreferensbas
EM under draperingsproceduren efter registrering, då det kan leda till försämrad
navigeringsnoggrannhet. Verifiera regelbundet systemnoggrannheten.
Varning
Den avsmalnande patientreferensen kan röra sig oavsiktligt under draperingen. Utför
därför steril registrering (antingen riktmärke eller ytmatchning) efter patientdrapering eller
använd skallreferensbas EM.

Minimera ändringar av patientfält och EM-fältgeneratorns position
Undvik ändringar av positionen på patientens huvud eller EM-fältgeneratorn efter registrering.
Ändringar av denna inställning kan leda till minskad navigeringsnoggrannhet. Innan registreringen
påbörjas, se till patienten är i önskad position för operation.
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Noggrannhet för EM-spårning

Om det är nödvändigt att positionera om patientens huvud under operation, bekräfta då att
systemnoggrannheten fortfarande är tillräcklig eller upprepa registreringen.
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6

SPÅRNING

6.1

Spårningssystem

Om spårningsvolymen
För lyckad registrering och navigering måste instrumenten befinna sig i spårningsvolymen.
Använd indikatorerna för spårningsvolym för att kontrollera om ett instrument eller en referens är
inom spårningsvolymen, med tillräcklig noggrannhet, och även att det inte är några störningar
(t.ex. p.g.a. metaller, elektriska rakapparater, debriderare eller en annan fältgenerator).

Instrument-/patientreferensstatus
Indikator

Förklaring

Pekaren/patientreferensen är i spårningsvolymen utan någon störning detekterad.

Pekaren/patientreferensen är i spårningsvolymen, men spårningsnoggrannheten är låg på grund av följande:
• Störningar (för mer information se relevanta Användarhandböcker för system).
• Instrumentet eller patientreferensen är inte placerade i mitten av navigeringsvolymen. I idealfallet bör instrument vara centrerade i navigeringsfältet och
inte belägna inom de yttre gränserna.

Pekaren, instrumentet eller patientreferensen är i spårningsvolymen, men
spårningsnoggrannheten är otillräcklig.

Pekaren, instrumentet eller patientreferensen är inte monterade, eller monterade men inte belägna inom spårningsvolymen.
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Spårningssystem

Status för spårningssystemet
Indikator

Förklaring
Det är ett fel med spårningssystemet. Det är för närvarande inte tillgängligt.

Spårningssystemet har pausats.

Spårningsystemet håller på att värma upp.
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6.2

Spårning av instrument

Spårningsprioritet för navigering
Programmet uppdaterar navigeringsvyerna baserat på positionen för det instrument som har
högst prioritet. Instrument med lägre prioritet visas, men används inte som standard för att
uppdatera vyerna.
Instrument i mitten av spårningsvolymen har högre prioritet än instrument som befinner sig vid
kanterna på spårningsvolymen. För instrument som befinner sig i mitten gäller följande
prioriteringar:
1. EM-pekare eller kort EM-pekare
2. EM-registreringspekare
3. EM-instrumentreferens
OBS: För att uppdatera navigeringsvyerna efter positionen för ett instrument med lägre prioritet
ska du avlägsna instrumenten med högre prioritet från spårningsvolymen.

Spårningsprioritet för registrering
1. EM-registreringspekare (endast i kombination med skallreferensbas EM)
2. Kort EM-pekare
3. EM-pekare

Spårningslatenser
Kontrollera spårningslatenser genom att jämföra instrumentens rörelser på skärmen jämfört med
det faktiska instrumentet.
Varning
Informationen på navigeringsskärmen kan vara fördröjd jämfört med ditt faktiska spårade
instrument. Om navigeringsvisningen är långsam ska du hålla synliga data till ett
minimum.

Hur man använder pausad spårning
För att tillfälligt sluta generera EM-fältet (t.ex. under neuroövervakning) kan du använda Pause
Tracking.
Steg
1.

Välj Pause Tracking under Navigation.

2.

Aktivera Pause Tracking genom att föra skjutreglaget åt höger.
OBS: För att använda Pause Tracking måste monitorn vara ansluten till systemet.

OBS: När Pause Tracking är aktiverat visas symbolen Pause på spårningsstatusen.
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7

REGISTRERINGSINFORMATION

7.1

Patientregistrering

Om patientregistrering
Patientregistrering gör det möjligt för programmet att mappa patientens preoperativa bilddata mot
den fysiska anatomin i patientens huvud. Registrering utförs vanligen i en steril miljö.
Varning
Programvaran använder preoperativa scanningsbilder av patienten. Patientens faktiska
anatomi kan skilja sig från preoperativa bilddata (t.ex. på grund av resektioner). Se till att
patientens anatomi vid registrering och navigering är samma som vad som syns i
bilduppsättningen.

Registreringsmetoder
Metod

Förklaring

Surface Match

Förvärva patientens hudyta med EM-pekare, kort EM-pekare eller
EM-registreringspekare (i ÖNH-läge endast i kombination med
skallreferensbas EM).

Landmark

Registermarkörer som bärs av patienten under scanning eller förplanerade riktmärken i bilduppsättningen.

OBS: Ytmatchning är standardmetoden för registrering. Om du vill växla till riktmärkesregistrering
väljer du Landmark från rullgardinsmenyn på registreringsskärmen.

Data kan inte användas för registrering
Om en patient valdes men inga data, visas följande popupmeddelande:
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Patientregistrering

Figur 17
Välj OK för att omdirigeras till Patient Data Selection.
OBS: I sällsynta fall motsvarar valda patientdata inte scanningsprotokollen. Se mer information
om lämpliga data i Användarhandbok för programvara, Patient Data Manager.

Att återställa en registrering
Om programmet oväntat stängs av kan registreringen från föregående session återställas.

50

Användarhandbok för programvara Rev. 1.2 ENT EM Ver. 1.2

REGISTRERINGS- INFORMATION

7.2

Pekare för registrering

Pekare för steril och icke-steril registrering

②

①
Figur 18

För steril registrering använd EM-pekare ① eller kort EM-pekare ②.

Figur 19
För osteril registrering använd EM-registreringspekare med skallreferensbas EM.
Varning
Använd inte EM-pekare på patientens ögon.
Varning
Använd inte EM-registreringspekare i kombination med den icke-invasiva avsmalnande
patientreferens EM.
Varning
EM-pekarna är inte avsedda att användas i MR-miljö. Utsätt inte enheten för högt
magnetfält, t.ex. en scanner med magnetisk resonanstomografi (MRI), då den kan bli
magnetiserad. Spårning med en magnetiserad enhet kan leda till felaktig navigering och
möjlig personskada.

Osteril EM-registreringspekare
Om du valde Taped EM Patient Reference får du bara välja den sterila EM-pekaren eller kort
EM-pekare. Om du försöker koppla in EM-registreringspekaren, visas ett popupfönster där du
får instruktioner att använda den sterila EM-pekaren eller kort EM-pekare.
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Pekare för registrering

Innan du börjar
Varning
Läs noga kapitlet om EM-pekaren i motsvarande Användarhandbok för instrument.
Varning
Bekräfta att EM-pekaren fungerar ordentligt genom att kontrollera noggrannheten. Se mer
information i motsvarande Användarhandbok för instrument.
Varning
Utför registrering under sterila förhållanden och efter patientdrapering för att undvika att
patientreferensen rör sig med felaktig navigering som följd. Använd alternativt
skallreferensbas EM för att sätta fast referensen ordentligt.
Varning
EM-pekare är mycket noggranna och känsliga medicintekniska instrument. Om en pekare
tappas (även om det är i förvaringsfodralet) ska du kontrollera kalibreringsnoggrannheten
enligt beskrivningen eller kontakta Brainlab för att få råd om hur du gör.
Utsätt inte EM-pekare för röntgenstrålning, då det kan skada enheten.

Använd EM-pekare, kort EM-pekare och EM-registreringspekare endast i kombination med
enheter som släppts för användning med Brainlabs EM-navigeringssystem.
OBS: När du använder EM-pekare för registrering måste du se till att spetsen inte skadar
patienten. Blodkärl, ögon och andra känsliga områden är inte lämpliga för registrering med
riktmärken.

Lämpliga områden för förvärvning av punkt
• Använd inte pekarna på mjuk vävnad som kan ändra position (t.ex. lös hud).
• För att säkerställa optimal noggrannhet ska du förvärva punkter på båda sidorna av patientens
ansikte.
• I allmänhet är benstrukturer med en yta som inte ändras under bedövning lämpliga för
förvärvning av punkt.
OBS: Underkäken är inte en acceptabel benstruktur för förvärvning av punkt, eftersom positionen
kan flytta sig i förhållande till patientreferensen.
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8

REGISTRERING MED
YTMATCHNING

8.1

Introduktion till registrering med
ytmatchning

Om Registrering med ytmatchning
Med ytmatchningsregistrering förvärvar man specifika ytor på patientens huvud med EM-pekare,
kort EM-pekaren eller EM-registreringspekare.
Programmet använder sig av en ytmatchningsalgoritm för att matcha patientens anatomi mot
preoperativa CT/MR-bilder. Endast anatomiska ytpunkter som ingår i CT/MR-bilduppsättningarna
kan förvärvas och användas av ytmatchningsalgoritmen. Förvärva inte punkter i områden som
inte är styva jämfört med CT- eller MR-scanningen (t.ex. runt hakan).
En fördel med registrering med ytmatchning är att CT/MR-markörer inte krävs.

Krav på bilduppsättningen
• Bilduppsättningen måste innehålla det område som ska förvärvas i patientens anatomi,
inklusive hela näsan.
• Snittjockleken på ytmatchningsbilden bör inte överstiga 3 mm.
• För att uppnå högsta registreringskvalitet bör du använda MR T1-, CT- eller CTAbilduppsättningar.
• Om du använder MR T2-bilduppsättningar kan registreringskvaliteten bli sämre.

Datakvalitet otillräcklig
Om datakvaliteten inte är tillräcklig för ytmatchning visas följande popupmeddelande:

Figur 20
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Introduktion till registrering med ytmatchning

Välj ett av följande alternativ för att gå vidare.
Alternativ
Load New Data

Omdirigerar till Patient Data Selection.

Landmark

Startar registrering med riktmärken.

Select Manually

Öppnar Data Selection i sidofältet. I detta fall
kan du välja data, men kvaliteten blir underlägsen.

OBS: Scanna endast de anatomiska områden som ska inkluderas i bilduppsättningen för
registrering med ytmatchning. Se information om lämpliga bilduppsättningar i Brainlabs
scanningsprotokoll.
OBS: Det är mer sannolikt att registrering med ytmatchning misslyckas om den används med
bilduppsättningar från rotationsangiografi, C-båge eller Cone Beam CT. Det rekommenderas att
registrering med ytmatchning utförs på MR- eller CT-bilduppsättningar först, och därefter kan
automatisk bildfusion användas för att slå samma andra bildtyper.
OBS: När 3D-rekonstruktionen visar ett resultat som är extremt annorlunda än patientens hudyta
kan du ändra tröskelvärdet genom att välja tröskelvärdesknappen i programvaran.

Val av bilduppsättning
Programvaran ställer automatiskt in den bilduppsättning som är mest lämplig för registrering
med ytmatchning. Om du inte vill registrera med den automatiskt valda bilduppsättningen, väljer
du en annan bilduppsättning under Selected Data. Se mer information i Användarhandbok för
programvara, Patient Data Manager.
OBS: Alla eventuella föregående registreringar går förlorade om du väljer en ny bilduppsättning.

Avbryta registreringen
Om registreringen avbryts av någon anledning, måste den utföras igen.
OBS: Registreringar tas bort automatiskt efter 24 timmar.

Typiskt arbetsflöde vid registrering med ytmatchning
Programvaran vägleder dig genom registreringen baserat på anatomiska riktmärken och
patientpositionen i förhållande till EM-fältgeneratorn.
Steg
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1.

Verifiera ytan på 3D-rekonstruktionen.

2.

Förvärva tre anatomiska riktmärken enligt instruktionerna i programvaran.

3.

Förvärva ytmatchningspunkter med hjälp av EM-pekare, kort EM-pekare eller EM-registreringspekare.

4.

Verifiera registreringsnoggrannheten.
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8.2

Aktivera registrering med ytmatchning

Om aktivering
Välj Next efter att ha avslutat Setup Navigation. Registrering med ytmatchning öppnas
automatiskt som standard.

Skärm för patientregistrering
Programvaran väljer automatiskt den bästa bilduppsättningen för registrering. Vid behov kan du
övergå till en annan laddad bilduppsättning genom att välja dataikonen.

②

①

③
④

Figur 21

Nr

Komponent

①

3D-rekonstruktion av bilduppsättningen. Använd denna rekonstruktion för att verifiera
ytan.

②

Det gröna området på 3D-modellen anger det idealiska området för att förvärva ytmatchningspunkter.
Animeringen visar hur man flyttar pekaren över ytan för att få de bästa resultaten.

③

Tryck på Start Over för att starta om registreringen.

④

Välj Threshold för att öppna dialogrutan för hudtröskelvärde.

Verifiera 3D-ytan
Innan du påbörjar registreringen undersöker du ytan på 3D-rekonstruktionen för att fastställa om
den är lämplig för registrering med ytmatchning.
Kontrollera följande:
• Ansiktets yta är klart synlig.
• Hudytan är jämn utan avbrott eller större artefakter.
• 3D-rekonstruktionen liknar patienten.
• Slangar, tejp och annat som kan ha ändrat ansiktets utseende efter scanning identifieras.
OBS: Tänk på att hudförflyttning kan ha inträffat under scanningen på grund av
patientfixeringsutrustningen.
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Hur man ändrar tröskelvärdet
Om hudytan inte kan visualiseras ordentligt (t.ex. när man använder Konstrål-CT), väljer du
Threshold för att justera efter behov.
Steg
1.

①

Välj Threshold ① i verktygsfältet.
2.

②

I dialogrutan som öppnas justerar du skjutreglaget ② för att visualisera hudytan efter behov.
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Steg
3.

③

När visualiseringen är korrekt väljer du Accept ③ för att fortsätta med proceduren.
Välj Cancel eller Reset för att avbryta eller upprepa processen.
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Utföra registrering med ytmatchning

8.3

Utföra registrering med ytmatchning

Innan du börjar
Varning
Undvik att förvärva punkter i områden där patientens anatomi kan skilja sig från
bilduppsättningen (t.ex. svullna områden i ansiktet eller hudförändring p.g.a. annan
patientposition). Detta kan leda till felaktig registrering och navigering.

Hur man förvärvar de första punkterna

Figur 22
Fyra registreringspunkter identifieras av programvaran i en definierad ordning:
• Canthus lateralis höger
• Nasion
• Canthus lateralis vänster
• Inion
Tre av dessa punkter måste förvärvas. Om en av punkterna inte är tillgänglig p.g.a.
patientpositioneringen, trycker du på Skip Point för att gå vidare till nästa punkt.
OBS: För att börja om med registreringen från början väljer du Start Over. Alla punkter som redan
förvärvats tas bort.

58

Användarhandbok för programvara Rev. 1.2 ENT EM Ver. 1.2

REGISTRERING MED YTMATCHNING

Hur man förvärvar hudytpunkterna

①

②

③

④
Figur 23

Steg
1.

Håll pekaren inuti spårningsvolymen.

2.

Håll varsamt pekaren mot patientens hud och flytta runt den i det gröna intresseområdet
②.
OBS: Håll pekaren i en vinkel mellan 40 och 60° mot hudytan för att säkerställa korrekt
registrering. Om vinkeln är för brant fastnar pekaren lätt i oregelbundenheter i ytan, och
om vinkeln är för platt kan verktygsspetsen glida över hudytan.

3.

Tryck på pekarens kontrollknapp för att påbörja förvärvning av punkt. Håll kontrollknappen
intryckt medan du skjuter pekarspetsen längs det gröna området, hela tiden i kontakt med
patientens hud.
Punkterna visas på 3D-rekonstruktionen ①. Det rekommenderas att man också förvärvar
punkter på överdelen av pannan om området inte är draperat under registrering.
OBS: Om pekarspetsen tappar kontakten med patientens hud ska du välja Start Over ③
för att starta om förvärvningen av hudyta.

4.

Allt eftersom fler punkter förvärvas, fylls en förloppsindikator ④ och du hör en ljudsignal.

5.

Så snart förvärvningen av punkter är klar fortsätter programmet till verifiering.
Verifiera registreringsnoggrannheten på skärmen som öppnas.

Varning
Under förvärvning av punkt håller du pekarspetsen i ständig kontakt med patientens hud.
Sätt inte in tryck med pekarspetsen på patientens hud, då detta kan buckla huden och göra
att systemet förvärvar punkter djupare än hudnivån.
Varning
Att förvärva punkter för snabbt under registrering kan orsaka felaktigheter.
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Hur man pausar förvärvning på hudytan
Steg
Släpp kontrollknappen på EM-pekaren eller den korta EM-pekaren för att pausa förvärvningen
på hudytan.
För att börja om med förvärvningen trycker du på kontrollknappen igen.
OBS: Du kan även använda EM-registreringspekaren i kraniellt läge för en osteril registrering.
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8.4

Noggrannhet för registrering med ytmatchning

Möjliga anledningar till minskad noggrannhet i navigeringen
Varning
För att säkerställa tillräcklig noggrannhet måste bilduppsättningen (t.ex. CT, MR) vara
lämplig för stereotaktiska navigeringsprocedurer, och 3D-korrektheten måste säkerställas.
Scanna patienten enligt beskrivningen i Brainlabs scanningsprotokoll.
Varning
På grund av möjliga förvrängningar i MR-bilduppsättningarna kan
navigeringsnoggrannheten vara nedsatt vid intresseområdet, även om registreringen har
verifierats med tillfredsställande resultat.
Varning
Verifiera noggrannheten nära intresseområdet, men inte direkt på registrerade riktmärken.
Tänk på att navigeringsnoggrannheten kan försämras i områden där noggrannheten inte
verifierats p.g.a. spridning av fel.
Varning
Noggrannheten kan variera inom spårningsvolymen, beroende på avståndet mellan
instrumentet och EM-fältgeneratorn.

Om en matchning inte kan hittas

Efter förvärvning av ytterligare punkter öppnas motsvarande dialogruta om programvaran
fortfarande inte kan hitta en matchning.
Alternativ
För att förvärva fler punkter väljer du More Points.
Registreringsdialogen öppnas. Eventuella ytterligare punkter anges med en annan färg.
För att börja om med registreringen väljer du Start Over.
Alla punkter som redan förvärvats tas bort.
För att växla till registrering med riktmärken väljer du Landmark.
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Om registrering hittas
När registreringen är lyckad öppnas verifieringsskärmen för registrering.

Figur 24

Steg
1.

Håll pekaren mot kända anatomiska riktmärken (t.ex. nasion, de mest laterala orbitala
punkterna) och verifiera att pekarens position som visas i bildvyerna motsvarar den faktiska punkten i patientens anatomi.

2.

Håll pekaren mot olika punkter på patientens skalle och verifiera att det visade avståndet
från den virtuella pekarspetsen till patientens hud motsvarar pekarens faktiska position.
OBS: Avståndsmåttet visas när pekarspetsen är inom 8 mm från den beräknade ytan.

3.

Om den verifierade registreringen är acceptabel väljer du Yes för att fortsätta med proceduren.

Varning
Verifiera noggrannheten vid flera anatomiska riktmärken, särskilt i intresseområdet, då den
kan skilja sig från den noggrannhet som verifierats på hudytan. Om intresseområdet inte
går att nå ska du verifiera områden som ligger så nära intresseområdet som möjligt.

Förbättringsmöjligheter
Steg
1.
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Om registreringen är oacceptabel efter visuell verifiering, väljer du No på verifieringsskärmen för registrering.
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Steg
2.

Dialogrutan Improvement Options öppnas.
3.

Välj ett alternativ för att fortsätta:
• More Points: Förvärva ytterligare tio ytpunkter. Eventuella tidigare förvärvade ytpunkter behålls och tas med i beräkningen.
• Start Over: Börja om med registreringen.
• Landmark: Gå över till riktmärkesregistrering.
OBS: Om en signifikant avvikelse observeras under visuell verifiering rekommenderas att
du väljer No och/eller kontrollerar pekarens noggrannhet.

Använda fler punkter

Om registreringen med ytmatchning var lyckad men resultatet inte optimalt under verifiering,
kan du lägga till More Points för att förbättra det.
Efter att fler punkter lagts till är två scenarion möjliga:
Alternativ
Algoritmen hittar en matchning och verifieringsskärmen öppnas. Du kan nu växla mellan de
båda registreringarna med skiftesknappen Last Solution (se nedan).
Algoritmen hittar ingen matchning. Detta innebär att de extra punkterna inte hjälpte programmet
att förbättra registreringen, och popuprutan No match found visas.
OBS: Om du väljer Last Solution kommer du tillbaka till verifieringssidan för föregående lösning.
De ytterligare punkterna kasseras och den föregående registreringen visas.

Använda den senaste lösningen för att jämföra registreringar
Om du väljer More Points i Improvement Options och en matchning hittas, visar programvaran
verifieringssidan för båda registreringarna: den ursprungliga och de ytterligare punkterna.
Skiftesknappen Last Solution aktiveras i verktygsfältet. Du kan nu växla mellan de två lyckade
registreringarna och jämföra dem.
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Noggrannhet för registrering med ytmatchning

Steg
1.

①

Växla till Last Solution i verktygsfältet ① för att jämföra de båda registreringarna.
2.

②

Om en av registreringarna är acceptabel väljer du Yes för att fortsätta ②.
Om ingen av dem är tillfredsställande väljer du No för att återvända till Landmark eller
Start Over. Förbättra registreringen igen tills ett tillfredsställande resultat har uppnåtts.
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9

REGISTRERING MED
RIKTMÄRKEN

9.1

Introduktion till registrering med riktmärken

Om registrering med riktmärken
Med registrering med riktmärken förvärvar man specifika ytor på patientens huvud med EMpekare, kort EM-pekare eller EM-registreringspekare.
Först planerar du registreringspunkter i den preoperativa bilduppsättningen, med eller utan att
använda referenspunktsmarkörer. Du förvärvar sedan samma punkter på patientens anatomi.
Programvaran korrelerar bilduppsättningen med den faktiska patientanatomin.
Endast anatomiska ytpunkter som ingår i CT/MR-bilduppsättningarna kan förvärvas och användas
av riktmärkesalgoritmen. Förvärva inte punkter i områden som inte är styva jämfört med CT- eller
MR-scanningen (t.ex. runt hakan).
OBS: För detaljerad information om hur man placerar referenspunktsmarkörer på patienten, se
tillverkarens användarhandbok.

Krav på bilduppsättningen
Bilduppsättningen måste innehålla det område som ska förvärvas i patientens anatomi, inklusive
hela näsan.
För att uppnå högsta registreringskvalitet bör du använda MR T1-, CT- eller CTAbilduppsättningar.
Om du använder MR T2-bilduppsättningar kan registreringskvaliteten bli sämre.
OBS: Se information om lämpliga bilduppsättningar i Brainlabs scanningsprotokoll.

Val av bilduppsättning
Programvaran väljer automatiskt den bilduppsättning som är mest lämplig för registrering med
riktmärken. Om du inte vill registrera med den automatiskt valda bilduppsättningen, väljer du en
annan bilduppsättning under Selected Data. Se mer information i Användarhandbok för
programvara, Patient Data Manager.
OBS: Alla eventuella föregående registreringar går förlorade om du väljer en ny bilduppsättning.

Avbryta registrering
Om registreringen avbryts av någon anledning, måste den utföras igen.
OBS: Registreringar tas bort automatiskt efter 24 timmar.
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Typiskt arbetsflöde vid registrering med riktmärken
Steg
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1.

Om det inte är din standardregistreringsmetod, gå då över till registrering med riktmärken.

2.

Planera registreringspunkter.

3.

Registrera punkterna i den ordning som programmet anger.

4.

Verifiera registreringsnoggrannheten.
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9.2

Aktivera registrering med riktmärken

Om aktivering
I detta avsnitt beskrivs hur man manuellt planerar registreringspunkter (referenspunktmarkörer
eller riktmärken).

Hur man öppnar registrering med riktmärken
Surface Match är standardregistreringsmetoden (om den finns). Därför måste du manuellt ändra
till riktmärke-registrering.
Punktplaneringsskärmen öppnas när du väljer Landmark och uppmanar dig att planera punkter.

Figur 25

Steg
1.

Välj Surface Match för att öppna rullgardinsmenyn.

2.

Välj Landmark från rullgardinsmenyn.

Skärm för patientregistrering

②

①

③

④
⑤

⑥

⑦
Figur 26
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Nr

Komponent

Förklaring

①

3D-modell

Lägg manuellt till registreringspunkter genom att trycka på 3D-modellen.

②

Vyerna Axial, CoroPositionera noga om planerade punkter genom att dra det inringnal och Sagittal
ade hårkorset i ACS-vyerna.
(ACS-vyer)

③

Data

Om fler än en data-/bilduppsättning är tillgänglig, trycker du på
denna knapp för att välja det dataset du vill använda för registrering med riktmärken.

④

Zoom

Zooma in på registreringspunkterna genom att dra i skjutreglaget
eller trycka på minus- eller plussymbolerna.

⑤

Radera

Ta bort punkter genom att markera punkten och trycka på X bredvid den.

⑥

Punktlista

Lista över planerade punkter.

Registration

• Aktivt om fyra eller fler punkter är definierade.
• Öppnar skärmen Registration och tillämpar de planerade punkterna.
OBS: Om du planerar punkter för nära varandra eller på rad, blir
registreringen inte korrekt. Du kommer inte att kunna fortsätta.

⑦

Verifiera 3D-ytan
Innan du påbörjar registreringen undersöker du ytan på 3D-rekonstruktionen för att fastställa om
den är lämplig för registrering med riktmärken.
Kontrollera följande:
• Ansiktets yta är klart synlig.
• Hudytan är jämn utan avbrott eller större artefakter.
• 3D-rekonstruktionen liknar patienten.
• Slangar, tejp och annat som kan ha ändrat ansiktets utseende efter scanning identifieras.
OBS: Tänk på att hudförflyttning kan ha inträffat under scanningen på grund av
patientfixeringsutrustningen.

Ändra tröskelvärdet
Om hudytan inte kan visualiseras ordentligt (t.ex. när man använder Konstrål-CT), gå tillbaka till
ytregistrering med Surface Match och använd funktionen Threshold.
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9.3

Planera registreringspunkter

Optimal positionering av registreringspunkter
För att uppnå optimal registrering av referenspunktmarkörer eller riktmärken:
• Sprid ut referenspunktmarkörernas/riktmärkenas positioner över huvudet, så jämnt fördelade
som möjligt och inte på rad.
• Undvik att placera referenspunktmarkörer/riktmärken i en symmetrisk struktur (t.ex. i rad eller
med en regelbunden form).
• Undvik områden med lös hud.
• Referenspunktmarkörernas/riktmärkenas positioner bör omge intresseområdet.

Typer av planering av registreringspunkter
Vid planering av registreringspunkter kan du:
• Planera riktmärken: Anatomiska eller artificiella (t.ex. spjälor, implanterade skruvar mm.).
• Planera referenspunktmarkörer som är synliga i bilduppsättningen.
Alla registreringspunkter som planeras i navigeringsprogrammet visas i orange på skärmen.
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Planera anatomiska markörer

9.4

Planera anatomiska markörer

Om planering av registrering med anatomiska markörer
I detta avsnitt beskrivs hur man manuellt planerar anatomiska riktmärkespunkter.

Hur man väljer punkter
Steg
Tryck på den önskade punkten på 3D-modellen eller i punktlistan.
Punkten markeras i listan och visas fylld i vyerna.

Hur man flyttar punkter
Steg
1.

Välj den önskade punkten.

2.

I ACS-vyerna drar man det inringade hårkorset till den exakta önskade platsen för registreringspunkten.

Hur man tar bort punkter
Steg
Tryck på X i punktlistan bredvid den punkt du vill radera.
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9.5

Planera referenspunktmarkörer

Om planering av registrering med referenspunktmarkörer
I detta avsnitt beskrivs hur man manuellt planerar registreringspunkter med halvautomatisk
detektion av referenspunktmarkörer.

Användning av referenspunktmarkörer
Minst fyra riktmärken krävs för registrering. När referenspunktmarkörer används rekommenderas
det att sex eller sju markörer fästs på patienten för att säkerställa att det finns tillräckligt många
riktmärken om markörer skulle ramla av.
Patienten får inte ta bort referenspunktmarkörerna. Lämna inte små barn eller
desorienterade patienter med påklistrade markörplattor eller registreringsmarkörer utan
uppsikt.

Hur man lägger till referenspunktmarkörer med halvautomatisk detektion
Tryck direkt i 3D-vyn för att aktivera funktionen halvautomatisk detektion. När du trycker i på en
markör i vyn placeras en registreringspunkt direkt i dess centrum.
OBS: Halvautomatisk detektion kan endast användas med kompatibla referenspunktmarkörer.
Steg
1.

I punktplaneringsskärmen trycker du på en referenspunktmarkör i 3D-vyn.
3D-modellen roterar tills referenspunktmarkören är framåt.
OBS: Dra vid behov 3D-vyn för att göra justeringar av 3D-modellrotationen.

2.

Tryck på referenspunktmarkören.
En registreringspunkt (indikeras av en cirkel) placeras i centrum av referenspunktmarkören.

3.
Se till i ACS-vyerna att registreringspunkten är placerad i centrum av referenspunktmarkören. Använd zoomfunktionen för att verifiera att registreringspunkten har placerats korrekt.

Varning
Kontrollera positionen för varje referenspunktmarkör i de axiella, koronala och sagittala
vyerna.

Hur man registrerar referenspunktmarkörer
Steg
Tryck på Registration.
Programvaran uppmanar dig att registrera punkterna.
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9.6

Utföra registrering med riktmärken

Registreringstekniker
När en pekare används för registrering med riktmärken, beror registreringstekniken på den typ av
punkt som ska registreras.
Registreringspunkt Teknik

Referenspunktmarkörer

Placera pekarspetsen i centrum för varje munkformad registreringsmarkör med multimodalitet och se till att spetsen vidrör huden, och
tryck sedan på EM-pekarens eller den korta EM-pekarens knapp.
Du kan också använda EM-registreringspekare med skallreferensbas
EM.
OBS: Applicera inte tryck på huden, då punkten ska förvärvas på hudens
yta.

Riktmärken

Håll pekarspetsen mot riktmärket och tryck sedan på pekarknappen.
OBS: Applicera inte tryck på huden, då punkten ska förvärvas på hudens
yta.

Benriktmärken

Tryck varsamt på pekarspetsen tills benriktmärket nås, och tryck sedan
på pekarknappen.
OBS: Utan att skada patienten sätter du in så mycket tryck att punkten
förvärvas på benet, och inte på hudytan.

Om punkter
Punkter måste registreras i den ordning som programmet anger.
Varning
Utför registrering under sterila förhållanden och efter patientdrapering om möjligt, för att
undvika att patientreferensen rör sig med felaktig navigering som följd.
Verifiera pekarens noggrannhet om pekaren tappas eller på annat sätt skadas fysiskt innan
du fortsätter med navigeringen.

Innan du börjar
Undvik att förvärva punkter i områden där patientens anatomi kan skilja sig från
bilduppsättningen (t.ex. svullna områden i ansiktet eller hudförändring p.g.a. annan
patientposition). Detta kan leda till felaktig registrering och navigering.

72

Användarhandbok för programvara Rev. 1.2 ENT EM Ver. 1.2

REGISTRERING MED RIKTMÄRKEN

Hur man förvärvar punkter

①

Figur 27

Steg
1.

Använd EM-pekare, kort EM-pekare eller EM-registreringspekare för att registrera
punkter i tur och ordning enligt vad som anges av programvaran.
OBS: Om det inte finns någon tillgänglig markör/riktmärke (t.ex. på grund av operationsmiljön) kan du hoppa över en punkt genom att välja nästa punkt i punktlistan ①.

2.

Registrera minst fyra punkter eller registrera alla punkter i listan.

3.

Välj Verification.
Verifiera registreringsnoggrannheten i dialogrutan som öppnas.

Ljudledtrådar från programmet
Steg
Varje gång du registrerar en punkt ger programvaran ifrån sig ett pip.
Om du försöker registrera punkten mer än en gång ger programvaran ifrån sig en annan ton.
Punkten registreras inte igen.

Visuella ledtrådar från programmet
Förspecificerade punkter för registrering förtecknas i programvaran.

Figur 28

Steg
Registrera en punkt allt eftersom den förtecknas i programvaran.
Bredvid varje punkt indikerar en kryssmarkör att punkten är registrerad.
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Hur man lägger till punkter
Steg
Välj Back för att planera ytterligare punkter.
Skärmen Planning Points öppnas.

Hur man upprepar registreringen
Steg
För att upprepa registreringen av en punkt väljer du punkten från punktlistan ① och förvärvar
den sedan igen.
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9.7

Noggrannhet vid registrering med riktmärken

Möjlig minskad noggrannhet i navigeringen
Varning
För att säkerställa tillräcklig noggrannhet måste bilduppsättningen vara lämplig för
stereotaktiska navigeringsprocedurer, och 3D-korrektheten måste säkerställas. Kontrollera
varje riktmärkes position för registrering med riktmärken i axiella, koronala och sagittala
vyer. Scanna patienten enligt beskrivningen i Brainlabs scanningsprotokoll.
Varning
På grund av möjliga förvrängningar i MR-bilduppsättningarna kan
navigeringsnoggrannheten vara nedsatt vid intresseområdet, även om registreringen har
verifierats som tillfredsställande.
Varning
Verifiera noggrannheten nära intresseområdet, men inte direkt på registrerade riktmärken.
Tänk på att navigeringsnoggrannheten kan försämras i områden där noggrannheten inte
verifierats p.g.a. spridning av fel.
Varning
Noggrannheten kan variera inom spårningsvolymen, beroende på avståndet mellan
instrumentet och EM-fältgeneratorn.

Om det inte går att hitta någon registrering
Om ingen registrering hittas på grund av otillräcklig noggrannhet öppnas motsvarande dialog.

Figur 29

Alternativ
För att justera, lägga till eller ta bort punkter väljer du Plan Points.
Skärmen för planering av punkter öppnas.
För att upprepa registreringen väljer du Re-Acquire.
För att lämna registreringen med riktmärken Landmark och utföra registrering med ytmatchning
väljer du Surface Match.
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Om registrering hittas
När registreringen är lyckad öppnas verifieringsskärmen för registrering.

Figur 30

Steg
1.

Håll pekaren mot kända anatomiska riktmärken (t.ex. nasion, de mest laterala orbitala
punkterna) och verifiera att pekarens position som visas i bildvyerna motsvarar den faktiska punkten i patientens anatomi.

2.

Håll pekaren mot olika punkter på patientens skalle och verifiera att det visade avståndet
från den virtuella pekarspetsen till patientens hud motsvarar pekarens faktiska position.
OBS: Avståndsmåttet visas när pekarspetsen är inom 8 mm från den beräknade ytan.

3.

Om den verifierade registreringen är acceptabel väljer du Yes för att fortsätta med proceduren.

Varning
Verifiera noggrannheten vid flera anatomiska riktmärken, särskilt i intresseområdet, då den
kan skilja sig från den noggrannhet som verifierats på hudytan. Om intresseområdet inte
går att nå ska du verifiera områden som ligger så nära intresseområdet som möjligt.
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10 NAVIGERINGSFUNKTIONER
10.1 Konfigurera navigeringsvyer
Om navigeringsvyer
Efter att verifieringen av registreringen är slutförd, visas på navigeringsskärmen patientens
anatomiska information i en 3D-modell (uppe till vänster) samt axiella, koronala och sagittala vyer
(ACS-vyer). Om du placerar pekaren på patientens huvud blir de översta lagren av 3D-vyn som är
vinkelräta mot pekaren genomskinliga. På så sätt kan du visualisera strukturerna under pekaren.

①
②

Figur 31

Alternativ
Freeze View

Dra i ① för att frysa de visade snitten och rekonstruktionerna. Du kan
fortsätta att navigera med instrumentet medan snitt och rekonstruktioner
förblir frusna.

Pause Tracking

Dra i ② för att stänga av EM-fältgeneratorn (t.ex. under neuroövervakning).

Tillgängliga layouter
Välj dataikonen för att öppna fliken Layouts och välja bland de tillgängliga layoutvyerna.
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Alternativ

ENT EM visar två olika vyer för rekonstruktion av navigeringsdata.
När video är anslutet blir en tredje vy tillgänglig som visar videobilder.
Välj den önskade navigeringsvyn från sidofältet.

Videoinnehåll
• Om en videokälla är ansluten till navigeringssystemet visas videoinnehållet istället för en 3Dmodell. Välj layouten ACS + Video eller Inline + Video för att visa videoinnehållet.
• Om ett endoskop är anslutet och navigeringen har varit inaktiv (inga instrument i
navigeringsfältet) under en definierad tidsperiod, maximeras skärmen för enkelvideovy
automatiskt. Så fort navigeringen börjar (ett instrument kommer in i navigeringsfältet)
minimeras skärmen för enkelvideovy.
• Visningen av videobilder kan fördröjas om systemet används med full kapacitet.
• Det rekommenderas att man visar videobilder på en separat extra monitor, i synnerhet vid
kritiska ingrepp.
Varning
I enlighet med DIN 6868 är navigeringsvyerna och videobilderna inte lämpliga för
diagnostiska ändamål, eftersom de kan visas förvrängda. Färger kalibreras inte och
bildupplösningen är otillräcklig för diagnostisk användning. Färgbildimport från externa
enheter kan visa objekten i en annan färg än den som visas på navigeringsskärmen. Det
rekommenderas att använda sammanhangsinformation (t.ex. storlek och position) för att
identifiera objekten.
Varning
Förnimmelsen av rymd och djup är begränsad när man använder 3D-vyer. Att navigera
enbart med hjälp av volymrenderingsvyer kan i vissa fall leda till misstolkning. Verifiera
först kritiska beslut i 2D-rekonstruktionsvyer.

Bildkvalitet
Om vyn visar en bilduppsättning som innehåller ett trasigt bildsnitt visas ett meddelande om detta.
Varning
Navigeringsvyerna visar datarekonstruktioner. Dessa bilder interpoleras och kan därför
verka ha en annan eller högre upplösning än den ursprungliga bilduppsättningen.
Information från intill varandra liggande plan kan visas i aktuellt rekonstruktionsplan.
Dessutom kan axiella, koronala och sagittala rekonstruktioner skilja sig från den verkliga
axiella, koronala och sagittala bildorienteringen på grund av patientens position i scannern
eller en manipulerad bildjustering.
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Bildmärkning
Beroende på den visade bilden är vyerna märkta med bildorienteringen:
Märkning

Orientering

A

Anterior

P

Posterior

L

Vänster

R

Höger

H

Huvud

F

Fot

Vyorientering

Figur 32
Standardvyorienteringen är i ryggläge, från huvud till fötter. Orienteringen kan ändras när som
helst i Content Manager.
Se mer information om att ändra vyorienteringen i Användarhandbok för programvara, Patient
Data Manager.

Visning av instrument
När det navigerade instrumentet befinner sig i spårningsvolymen visas instrumentåtergivningen i
navigeringsvyerna. Instrumenten visas i navigeringsvyerna i olika färger.
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①

②

Figur 33

Nr

80

Komponent

①

Hårkorset visar instrumentets spets.

②

När EM-pekaren, den korta EM-pekaren eller det navigerade instrumentet är i linje med
vyn (vilket betyder att instrumentets axel befinner sig i bildplanet) visas en förlängning av
instrumentet. Förlängningen visas i 2D-vy.
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10.2

Ytterligare funktioner

Hur man använder pekarens fjärralternativ
I navigeringsläget kommer du åt fjärralternativen genom att trycka på pekarknappen.

Figur 34

Alternativ
Kort klick

Växlar mellan alternativ och aktiverar funktionen när den är vald.

Långt klick

Öppnar fjärrmenyn eller markerar det önskade alternativet.

Freeze View

Frys de visade snitten och rekonstruktionerna.
Du kan fortsätta att navigera med instrumentet medan snitt och rekonstruktioner förblir frusna.
Sparar skärmdumpen till patienten som ska exporteras till ett externt
lagringsmedium eller nätverksplats via Content Manager.
OBS: Skärmdumpar går också att se i annan Brainlab-programvara
(t.ex. DICOM Viewer) när relevanta patientdata laddas.

Screenshot

Varning
Patientens namn visas på varje skärmdump. För att skydda
patientens sekretess ska åtkomst till skärmdumpar begränsas till relevant medicinsk personal.
OBS: Kontakta Brainlabs support för mer information om hur man konfigurerar systemet så att patientinformationen inte visas på skärmdumpar.

Instruments

Tar dig tillbaka till läget Instruments utan att avsluta navigeringsarbetsflödet.

Register

Tar dig tillbaka till läget Register utan att avsluta navigeringsarbetsflödet.

Pekarfjärrkontroll på system med dubbel monitor
Om du använder ett system med dubbel monitor (t.ex. Curve) bestämmer programvaran
automatiskt vilken monitor som kontrolleras av fjärrkontrollen.
Du kan avgöra vilken monitorprogramvara som kontrolleras genom följande tips:
• Knappar är endast aktiva (blå) på monitorn som kontrolleras ①.
• Ett textmeddelande visas som visar att den icke-kontrollerade monitorn väntar på att en
process ska avslutas ②.
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①

②
Figur 35

Visningsprioritet för program
I de flesta fall visas prioriterade fjärrprogram på den prioriterade monitorn. Ibland kan programmet
komma upp på den sekundära monitorn.
Prioritet för fjärrkontrollerade program

Registration tar prioritet över:

• Setup
• Navigation
• Instruments

Instruments tar prioritet över:

• Setup
• Navigation

Navigation tar prioritet över:

• Setup

Hur man använder automatisk zoomning
Funktionen Auto-Zoom fördubblar zoomfaktorn på de visade bilderna när det navigerade
instrumentet hålls stilla i samma position. Denna zoomfaktor behålls så länge instrumentet
navigeras långsamt.
Om instrumentet flyttas snabbt eller avlägsnas från spårningsvolymen återkommer
standardzoomfaktorn.
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10.3

Verifiera navigeringsnoggrannheten

Instrumentnoggrannhet
Varning
Använd inte felaktiga instrument.

Hur man verifierar instrumentnoggrannhet med EM-pekare eller kort EM-pekare

Figur 36

Steg
Håll EM-pekarens eller den korta EM-pekarens spets i EM-instrumentreferensen verifieringspunkt.
Avståndet mellan instrumentspetsen och verifieringspunkten visas i navigeringsskärmen.
OBS: EM-pekarens eller den korta EM-pekarens noggrannhet kan även kontrolleras genom att
man håller spetsen mot kända anatomiska riktmärken.

Hur man verifierar instrumentnoggrannheten med EM-registreringspekare

Figur 37

Steg
Håll EM-registreringspekarens spets i verifieringspunkten för patientreferens EM 2.0.
Avståndet mellan instrumentspetsen och verifieringspunkten visas i navigeringsskärmen.
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11 INSTRUMENT
11.1 Instrumentinställningar
Innan du börjar
Vissa instrument måste kalibreras och verifieras innan du kan använda dem.
Kalibreringsdialogrutan ger information om steriliseringscykler och kalibreringsstatus för de
instrument som för närvarande är anslutna.

Hur man får åtkomst till instrumentinformation

Figur 38

Steg
Välj Instruments.
Information om antalet återstående upparbetningscykler, kalibreringsstatus
och ansluten instrumentport visas.
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11.2

Information om instrumentstatus

Instrumentstatusinformation

Figur 39
När ett instrument är inkopplat ger programvaran information om hur många gånger just det
instrumentet har använts eller om det har kalibrerats. Du kan komma åt denna information genom
att välja Instruments i verktygsfältet eller välja OK i ett instrumentrelaterat popupfönster.
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Visat meddelande

Förklaring

Instrument

Visar dig vilka instrument, patientreferenser eller pekare som för
närvarande är anslutna. Objektet med cirkeln bredvid är det som
för närvarande är valt för kalibrering.

Sterilization Cycles

Visar hur många fler gånger en pekare eller ett instrument kan användas. Om detta inte är relevant för det inkopplade instrumentet,
visas -\-.

Calibrated

En bockmarkering visar om pekaren eller instrumentet har kalibrerats.

No usages left:

Instrumentet som anges får inte användas. För att fortsätta med
proceduren måste du koppla ur detta instrument och ansluta ett
annat.

Unplug!

Du får inte använda detta instrument (t.ex. eftersom du bara får
koppla in en EM-patientreferens i taget, det är skadat eller inte
har några användningar kvar).

Instrument is damaged:

Koppla ur instrumentet och anslut ett annat.

Tool not initialized:

Initieringen av instrumentet misslyckades. Koppla ur instrumentet
och försök ansluta det igen.

Invalid Tool Combination:

Denna instrumentkombination är ogiltig. Koppla ur det angivna instrumentet och anslut ett annat.

Only use with Skull Reference Base

EM-registreringspekare kan endast användas ihop med skallreferensbas EM.
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Visat meddelande

Förklaring

Disposable Stylet not allowed:

EM-engångsmandräng är inte tillåten i ÖNH-ingrepp.

Unsterile pointer:

Visas med Invalid Tool Combination. Du får inte använda denna
pekare i detta ingrepp.

Only one reference allowed

Du får inte använda denna patientreferens eftersom du bara kan
koppla in en EM-patientreferens åt gången.
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12 KALIBRERING
12.1 Introduktion till kalibrering
Om kalibrering
Instrument som inte är förkalibrerade måste kalibreras och verifieras för navigering.
Följande typer av instrument kräver en instrumentreferens för att utföra kalibrering och verifiering:
• Klämmor
• Flerspetspekare
• Dräneringsslangar
Dessa instrument kalibreras med EM-pekarens eller den korta EM-pekarens
kalibreringsvridningspunkt.
OBS: För information om instrumentreferenser, se motsvarande Användarhandbok för instrument.

Öppna dialogrutan för kalibrering
Det finns två sätt att öppna dialogrutan för kalibrering:
• Om du är i navigeringsläge och kopplar in en instrumentreferens, så öppnas
kalibreringsdialogrutan.
• För att kalibrera ett instrument före registrering kopplar du in instrumentreferensen och placerar
instrumentet inuti spårningsvolymen. Dialogrutan för kalibrering öppnas.

Instrument för kalibrering
För att säkerställa lämplig noggrannhet för kalibrering ska endast kompatibla EM-instrument från
Brainlab användas. Se mer information i relevanta Användarhandböcker för instrument.
Varning
Försök inte kalibrera instrument som inte är godkända för användning med programvaran.
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Hur man aktiverar kalibrering

Figur 40

Steg
1.

Anslut instrumentreferensen och håll instrumentet inuti spårningsvolymen.
Dialogrutan för kalibrering öppnas.

2.

Välj instrumentet för kalibrering i dialogrutan.

3.

Välj Calibrate.
Se till att instrumentadapterns skruvar är ordentligt åtdragna.

Se till att endast det instrument som ska kalibreras befinner sig i spårningsvolymen.
OBS: Läs noga alla relevanta kapitel i motsvarande Användarhandbok för instrument.
OBS: EM-pekare, kort EM-pekare, EM-registreringspekare och EM-engångsmandräng är alla förkalibrerade instrument.
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12.2

Utföra kalibrering

Kalibrering med kalibreringsvridningspunkt på EM-pekare

①

Figur 41
Utför kalibreringen och verifieringen av kompatibla pekarspetsar och sugslangar med hjälp av EMpekarens eller den korta EM-pekarens kalibreringsvridningspunkt ①.
OBS: Kontrollera att alla instrumentreferensskruvar är säkert åtdragna före kalibrering.
OBS: Instruktionerna i detta kapitel gäller alla pekare som är kompatibla med denna programvara.

Hur man kalibrerar

Figur 42
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Utföra kalibrering

Steg
1.

Håll instrumentet med EM-instrumentreferensen fastsatt i ett tillförlitligt område av navigeringsvolymen.
Om du kalibrerar instrumentet för första gången, så öppnas dialogrutan för kalibrering av
instrument automatiskt.
Dialogrutan uppmanar dig att föra in EM-pekare eller kort EM-pekare och ytterligare referenser i spårningsvolymen.
Om instrumenten inte befinner sig i spårningsvolymen visar programvara information så
att du snabbt kan lösa problemet:

①

②

I detta exempel är varken EM-pekare ① eller EM-instrumentreferens ② synliga.

③

I detta exempel är EM-instrumentreferens ③ inte synlig.
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Steg
2.

Placera instrumentspetsen på kalibreringsvridpunkten, tryck sedan som hastigast på
knappen så som visas på skärmen.

Håll instrumentet stilla i några sekunder tills förloppsindikatorn fylls.
3.

Håll ihop pekaren och instrumentet och rotera instrumentet minst 50° i förhållande till
startpunkten tills den böjda förloppsindikatorn är full och ljudsignalen har upphört.
OBS: Se till att instrumentspetsen förblir vinkelrät mot kalibreringsvridpunkten.
OBS: För bästa kalibreringsresultat ska instrumentet och EM-pekaren/den korta EM-pekaren hållas vid 180°.
OBS: Både instrumentet och EM-pekaren eller den korta EM-pekaren bör vara i det optimala EM-spårningsområdet (se ovan).

4.

Håll instrumentspetsen stilla i några sekunder i kalibreringsvridpunkten medan förloppsindikatorn fylls.
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Utföra kalibrering

Steg
5.

Om kalibreringen misslyckas öppnas en motsvarande dialogruta.

Läs förslagen till varför kalibreringen inte fungerade.
Välj OK och starta kalibreringen igen.
6.

Om kalibreringen lyckades visas sidan för verifiering av kalibreringsresultat.

Avståndet till verifieringspunkten visas, och du blir ombedd att godta eller avvisa resultatet.
OBS: Sidan för verifiering av kalibrering aktiveras endast när du håller det kalibrerade instrumentet nära vridpunkten i minst 2,5 sekunder.
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7.

Välj Yes om kalibreringsresultatet är tillfredsställande.
Navigeringsskärmen öppnas och du kan navigera med det nya instrumentet.

8.

Välj No om kalibreringsresultatet inte är tillfredsställande.
Kalibreringen börjar om.
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Misslyckad kalibrering
Kalibreringen misslyckas om:
• Instrumentet och EM-pekaren eller den korta EM-pekaren inte hölls i ett tillförlitligt område i
spårningsvolymen.
• Instrument innehållande material som orsakar elektromagnetisk störning används.
• Noggrannheten är inte tillräcklig.
• Ytterligare instrument finns i magnetfältet och orsakar nedsatt spårningsnoggrannhet.
• Det kalibrerade instrumentet är för långt. I så fall kommer följande popupfönster med
information fram.
Varning
Kalibrera instrumenten genom att hålla pekaren och instrumentreferensen i den mest
tillförlitliga delen av spårningsvolymen, annars kan kalibreringen misslyckas.
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12.3

Efter kalibreringen

Verifiering av kalibrering
För att verifiera noggrannheten av instrumentkalibreringen under operationen ska man rikta det
kalibrerade instrumentet upprepade gånger på kända anatomiska riktmärken, och verifiera
positionen som visas på skärmen.

Byte av instrumentet eller instrumentreferensen
Byt inte eller placera om instrumentreferensen efter kalibrering. Detta leder till felaktig visning av
instrumentet och felaktighet i navigeringen. Kalibrera alltid om en instrumentreferens om den har
bytts ut eller placerats om.
Utbyte av en instrumentspets (t.ex. spetsar på flerspetspekare) kräver ny instrumentkalibrering.
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