
...............................................................................................................................................................................................................................................

Opmerking. Deze gids is geen vervanging voor de gebruikershandleidingen.Pagina 1/16

AIRO INSCHAKELEN

• Plaats de sleutel en zet het systeem aan door de sleutel naar 
de Aan positie d te draaien.

• Druk op de toets Start a.
Het gele indicatorlampje s gaat branden.

TAFELBLAD VERWIJDEREN

• Zorg dat het tafelblad is verwijderd.

TRANSPORT

• Selecteer Transport in het venster Choose Mode op de pendant.
• U kunt ook Transport selecteren op de pendant door Menu a > 

Transport in te drukken.

AIRO ONTGRENDELEN

• Zorg dat de gantry aan het einde van de rail staat, weg bij 
de tafelkolom.

• Draai de gantry en breng deze in lijn met de basis. 
Zorg dat de vergrendeling gesloten is.

• Duw de gantry in de richting van de tafelkolom totdat hij vastklikt 
aan de basis.

OPMERKING. Zorg dat de gantry tijdens het uitlijnen niet 
in contact komt met de tafelkolom.
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Hardware: Airo

AIRO VERPLAATSEN, PARKEREN EN OPSLAAN
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AIRO OMHOOG BRENGEN

• Koppel alle stroom- en netwerkkabels los.
• Breng de Airo omhoog op zijn wielen door op Omhoog a 

te drukken op de pendant totdat het naar voren gerichte 
cameravenster zichtbaar is.

OPMERKING. Controleer of alle stroom- en netwerkkabels zijn 
losgekoppeld als de cameraweergave niet zichtbaar is.

AIRO VERPLAATSEN

• Kijk op het pendantvenster a om het gebied voor de Airo te zien.
• Druk de toetsen voor vooruit s en achteruit d in, indien van 

toepassing, om het aandrijfmechanisme in te schakelen.
• Druk op de zijhendels links en rechts om de Airo te draaien.

OPMERKING. De Airo weegt 975 kg. Een botsing kan leiden tot 
persoonlijk letsel of beschadiging van voorwerpen.

OPMERKING. Hellingen mogen niet meer dan 5° zijn en 
drempels niet hoger dan 9,5 mm.

PARKEREN IN DE OK

• Selecteer Scan a in het venster Choose Mode.
• Druk op de toets Omlaag s op de pendant om de basis te laten 

zakken tot op de vloer.
• Plug de stroom- en netwerkkabels in.

OPMERKING. Zorg dat er geen voorwerpen onder de Airo 
liggen voordat u deze laat zakken (bijv. stroomkabels of voeten).

OPMERKING. Parkeer het systeem alleen op een vlakke 
ondergrond.

PARKEREN IN EEN OPSLAGRUIMTE (INDIEN VAN 
TOEPASSING)

OPMERKING. Zorg dat de ondergrond van de parkeerplaats 
sterk genoeg is om het gewicht te houden.

• Laat de Airo op de wielen staan.
• Selecteer Menu > Home op de pendant.
• Draai de sleutel naar Stand-by s.
• Sluit de Airo aan op een netvoedingsbron zodat de batterijen 

volledig opgeladen blijven.
• Controleer of het stroomindicatorlampje op het voedingspaneel a 

groen gaat branden.
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ONDERHOUD VOORAFGAAND AAN OPERATIE

STAP 1

• Selecteer Scan a in het venster Choose Mode.
• Druk op de toets Omlaag s om de basis op de vloer te laten 

zakken in de definitieve operatiepositie.
• Plug de stroom- en netwerkkabels in.

OPMERKING. Zorg dat er geen voorwerpen onder de Airo 
liggen voordat u deze laat zakken (bijv. stroomkabels of voeten).

DAGELIJKSE TAAK 1 - SCAN OPWARMEN

• Selecteer Menu a.
• Selecteer Warm Up om de opwarmprocedure te starten.
• Verwijder de pendant en ga naar een veilige ruimte en controleer 

of het scangebied veilig is voor röntgenblootstelling.
• Selecteer de Scan-toets en houd deze ingedrukt.
• Selecteer Next als de opwarmprocedure is voltooid.

DAGELIJKSE TAAK 2 - NOODSTOPTEST - STAP 1

• Selecteer E-Stop Test in het venster HOSPITAL SERVICE.
• Volg de instructies op het scherm.
• Druk op Next.
• Stel het start- en eindpunt (Star/End point) voor de scan in, 

als daarom wordt gevraagd.

Hardware: Airo

a s
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STAP 2

• Zorg dat de stroomkabel niet om de beugels zijn gewikkeld als 
u het systeem draait, om schade te voorkomen.

• Overweeg de correcte richting voor het roteren van de gantry.
• Trek aan de ontgrendelingshendel a om de gantry 

te ontgrendelen en handmatig te kunnen draaien. De gantry 
vergrendelt bij ±90°.

OPMERKING. Zorg er bij navigatie voor dat de reflecterende 
markeringen naar de camera gericht zijn.

Controleer voorafgaand aan de scan of de ruimte veilig 
is voor röntgenblootstelling.
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DAGELIJKSE TAAK 3 - GAINKALIBRATIE - STAP 1

• Laat de Airo in 30 minuten de bedrĳfstemperatuur bereiken.
• Selecteer Hospital Service in het venster SERVICE 

FUNCTIONS.
• Voer het wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd.
• Selecteer Gain Calibration a in het venster HOSPITAL 

SERVICE.
• Selecteer Next wanneer daarom wordt gevraagd om verder 

te gaan.

OPMERKING. Zorg dat het zichtveld voor de Airo vrij is.

DAGELIJKSE TAAK 2 - NOODSTOPTEST - STAP 2

• Verwijder de pendant en ga naar een veilige ruimte.
• Houd de toets Scan ingedrukt en wacht tot de gantry beweegt 

en piept voordat u start.
• Houd de toets Scan ingedrukt terwijl u op de toets E-Stop 

op de pendant drukt en zorg dat de pieptoon binnen 
0,5 seconden stopt en de gantry onmiddellijk.

• Klik op Next om verder te gaan. Neem contact op met Brainlab 
als de test mislukt.

DAGELIJKSE TAAK 3 - GAINKALIBRATIE - STAP 2

• Verwijder de pendant en ga naar een veilige ruimte en controleer 
of het scangebied veilig is voor röntgenblootstelling.

• Selecteer de Scan-toets en houd deze ingedrukt.
• Selecteer Next als de gainkalibratie geslaagd is.

Evalueer de ruimte als de kalibratie niet geslaagd is en verwijder 
voorwerpen die de scan kunnen verhinderen en herhaal de scan.

DAGELIJKSE TAAK 4 - KWALITEITSCONTROLESCAN

• Selecteer Quality Check Scans in het venster HOSPITAL 
SERVICE.

• Selecteer Daily Helical QC a en/of Daily Axial QC s 
(afhankelijk van klinisch gebruik).

• Positioneer het fantoom op het tafelblad en breng de lasers in lijn 
zoals wordt gevraagd (gebruik alleen Carbon X-tra).

• Zorg voor een perfecte uitlijning en klik op Next om verder 
te gaan.

• Verwijder de pendant en ga naar een veilige ruimte.
• Houd de toets Scan ingedrukt totdat het gele lampje 

op de pendant uitgaat.
• Selecteer Next en herhaal, zoals wordt gevraagd, voor 

de tegenovergestelde scanrichting als de scan geslaagd is.

Scan
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OPERATIEKAMEROPSTELLING (LUMBAAL-THORACAAL)

VOORAFGAAND AAN HET SCANNEN

• Zorg dat het navigatiesysteem is aangesloten.
• De positioneringslaser mag niet over de ogen van de patiënt 

worden bewogen.

Zorg dat:

• Markeringen op de Airo zichtbaar zijn voor de camera.
• De patiënt minimaal 5 cm van het binnenoppervlak van 

de ringopening verwijderd is om brandwonden te vermijden.
• Personeel de ruimte heeft verlaten of afgeschermd is.

SCANPOSITIE - HOOFD EERST

• Positioneer de camera a.
• Positioneer de patiënt op de tafel met de voeten naar de camera 

toe.
• Verwijder de pendant en ga naar een veilige ruimte.
• Pauzeer de ademhaling van de patiënt onmiddellijk voor het 

scannen.
• Houd de toets Scan ingedrukt tijdens het scannen en volg 

de instructies op de pendant.

OPERATIEPOSITIE 1 - GEEN ROTATIE

• Beweeg de gantry f volledig naar het uiteinde van de basis 
en weg bij de patiënt.

• Houd de patiënt in de originele scanpositie.
• Zorg dat alle apparatuur en medisch personeel correct 

gepositioneerd zijn: Camera a, monitor s, anesthesist d 
en chirurgg.

OPERATIEPOSITIE 2 - 90 GRADEN GEDRAAID

• Beweeg de gantry f volledig naar het uiteinde van de basis 
en weg bij de patiënt.

• Draai de tafel 90 graden.
• Zorg dat alle apparatuur en medisch personeel correct 

gepositioneerd zijn: Monitor a, chirurg s, anesthesist d 
en camerag. 

OPMERKING. Gebruik een frame met vier markers voor rotaties 
van 90 graden.

Hardware: Airo
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Controleer of de ruimte veilig is voor 
röntgenblootstelling.
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OK-OPSTELLING (CERVICALE WERVELKOLOM)

VOORAFGAAND AAN HET SCANNEN

• Zorg dat het navigatiesysteem is aangesloten.
• De positioneringslaser mag niet over de ogen van de patiënt 

worden bewogen.

Zorg dat:

• Markeringen op de Airo zichtbaar zijn voor de camera.
• De patiënt minimaal 5 cm van het binnenoppervlak van 

de ringopening verwijderd is om brandwonden te vermijden.
• Personeel de ruimte heeft verlaten of afgeschermd is.

SCANRICHTING - SAB
SCANPOSITIE - HOOFD EERST 

• Positioneer de camera a bij de basis van de tafel.
• Positioneer de patiënt op de tafel met het hoofd van de camera af.
• Verwijder de pendant en ga naar een veilige ruimte.
• Pauzeer de ademhaling van de patiënt onmiddellijk voor het 

scannen.
• Houd de toets Scan ingedrukt tijdens het scannen en volg 

de instructies op de pendant.

OPERATIEPOSITIE 1 - 180 GRADEN GEDRAAID

• Beweeg de gantry g naar het uiteinde van de rails en weg van de 
patiënt.

• Draai de tafel 180 graden.
• Zorg dat alle apparatuur en medisch personeel correct 

gepositioneerd zijn: Chirurg a, cameras, anesthesist d 
en monitorf.

OPMERKING. Gebruik een frame met vier markers voor rotaties 
van 180 graden.

OPERATIEPOSITIE 2 - 90 GRADEN GEDRAAID

• Beweeg de gantry g naar het uiteinde van de rails en weg van de 
patiënt.

• Draai de tafel 90 graden.
• Positioneer de camera d opnieuw.
• Zorg dat alle apparatuur en medisch personeel correct 

gepositioneerd zijn: Monitor a, chirurgs, camera d 
en anesthesistf.

OPMERKING. Gebruik een frame met vier markers voor rotaties 
van 90 graden.

Hardware: Airo
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Controleer of de ruimte veilig is voor 
röntgenblootstelling.
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OPERATIEPOSITIE 3 - DICHTBIJ

• Beweeg de gantry f naar het uiteinde van de rails en weg van 
de patiënt.

• Houd de patiënt in de originele scanpositie.
• Positioneer de camera a opnieuw.
• Zorg dat alle apparatuur en medisch personeel correct 

gepositioneerd zijn: Anesthesists, monitor d, chirurgg.

OPMERKING. De chirurg moet los staan van de niet-steriele 
gantry.

SCANRICHTING - STB
SCANPOSITIE - HOOFD EERST 

• Positioneer de camera a aan het hoofd van de tafel.
• Positioneer de patiënt op de tafel met het hoofd naar de camera 

gericht.
• Verwijder de pendant en ga naar een veilige ruimte.
• Pauzeer de ademhaling onmiddellijk voor het scannen.
• Houd de toets Scan ingedrukt tijdens het scannen en volg 

de instructies op de pendant.

OPERATIEPOSITIE 4 - GEEN ROTATIE

• Houd de patiënt in de originele scanpositie.
• Positioneer de patiënt in het midden van de gantry s.
• Zorg dat alle apparatuur en medisch personeel correct 

gepositioneerd zijn: Anesthesista, camera d, monitor f 
en chirurgg.

OPMERKING. De chirurg staat tussen de Airo en de camera. 
De chirurg moet los staan van de niet-steriele gantry en camera 
omdat ruimte beperkt is.

g

s

f

a

d

a

d

s

g
f

a



...............................................................................................................................................................................................................................................

Opmerking. Deze gids is geen vervanging voor de gebruikershandleidingen.Pagina 9/16

Hardware: Airo

VOORAFGAAND AAN HET SCANNEN

• De positioneringslaser mag niet over de ogen van de patiënt 
worden bewogen.

Zorg dat:

• Markeringen op de Airo zichtbaar zijn voor de camera.
• Personeel de ruimte heeft verlaten of afgeschermd is.
• Radiolucente referentieframes, hoofdklemmen en pennen worden 

gebruikt.
• De relatieve positie van de camera en het referentieframe gelijk 

blijft tijdens de scan en tijdens de operatie.

SCANPOSITIE - HOOFD EERST

• Positioneer de camera a bij de basis van de tafel.
• Positioneer de patiënt op de tafel met het hoofd van de camera af.
• Verwijder de pendant en ga naar een veilige ruimte.
• Houd de toets Scan ingedrukt tijdens het scannen en volg de 

instructies op de pendant.

OPERATIEPOSITIE 1 - 90 GRADEN GEDRAAID

• Beweeg de gantry g naar het uiteinde van de rails en weg van 
de patiënt.

• Draai de tafel 90 graden.
• Zorg dat alle apparatuur en medisch personeel correct 

gepositioneerd zijn: Anesthesist a, cameras, monitord 
en chirurgf.

OPERATIEPOSITIE 2 - 180 GRADEN GEDRAAID

• Beweeg de gantry f naar het uiteinde van de rails en weg van 
de patiënt.

• Draai de tafel 180 graden.
• Zorg dat alle apparatuur en medisch personeel correct 

gepositioneerd zijn: Monitor a, chirurg s, anesthesist d 
en camerag.
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OPERATIEKAMEROPSTELLING (CRANIAAL)

Controleer of de ruimte veilig is voor 
röntgenblootstelling.
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BRENG DE TAFEL OVER NAAR DE KOLOM

STAP 1

• Zet de shuttle in de nulpositie (neutraal).
• Zet het 5e wielpedaal a op vrijwiel.
• Zet het rempedaal s op ongeremd.
• Zorg dat de Airo-gantry bij de kolom weg is zodat hij niet 

in botsing komt met de wielen.

STAP 2

• Plaats de shuttle tegen de kolom aan. 
• Pas de kolomhoogte zodanig aan om botsingen te voorkomen. 
• Houd het Transfer-pedaal d op de shuttle of de Nulpositie-toets 

op de afstandsbediening ingedrukt.
• De kolom verplaatst naar de hoogste positie.

OPMERKING. Raadpleeg de instructiehandleiding van het 
tafelblad voor meer informatie.

STAP 3

• Breng het tafelblad naar de kolom en zorg dat de tafel niet 
in botsing komt met de gantry tijdens het verplaatsen.

OPMERKING. Controleer of de operatietafel of andere 
patiëntondersteuning correct wordt vergrendeld op de 
klemwiggen van de kolom.

OPMERKING. Wanneer de tafel verplaatst is, klinkt een 
tweetonig signaal en verschijnt Table top (type) recognized 
op het scherm van de afstandsbediening.

STAP 4

• Verplaats de shuttle uit de weg nadat het signaal heeft geklonken.

Hardware: Airo
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STAP 2 - AIRO-PENDANT

• Selecteer New Scan in het venster WELCOME.
• Selecteer New Patient in het venster PATIENT DATA (Selecteer 

een van de andere beschikbare opties om een al bestaande 
patiëntnaam en -id te laden).

• Voer voor nieuwe patiënten de patiëntgegevens in, zoals op het 
scherm wordt gevraagd.

• Selecteer Next.

SCAN DE PATIËNT

STAP 1 - CURVE INSTELLEN

• Start Curve-navigatiesysteem.
• Selecteer uw softwareapplicatie op Curve:

- In Cranial Navigation
Selecteer Register > Automatic Registration Airo

- In Spine & Trauma Navigation
Selecteer Register > New Scan > Airo Scanner

OPMERKING. Er is geen gebruikerinteractie nodig op Curve 
tijdens de registratieworkflow.

STAP 3

• Voer het gewicht van de patiënt in, zoals wordt gevraagd.
De Airo berekent automatisch de dosis op basis van het gewicht 
van de patiënt.

• Selecteer Next.

OPMERKING. 50 kg is het minimumgewicht voor de dosis. Elk 
lager gewicht krijgt de dosis voor 50 kg. 

OPMERKING. Maximumbelasting voor het tafelblad is 180 kg.

STAP 4

• Zorg dat de camera binnen bereik is.
• Zorg dat de markeringen op de gantry zichtbaar zijn voor 

de camera.
• Selecteer Next.

OPMERKING. Bij een typische ok-opstelling staat de camera bij 
de basis van de tafel. Tijdens de scan beweegt de gantry van de 
camera af.

Hardware: Airo en Curve
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STAP 5

• Selecteer het scangebied en de scanmodus (bijv. Spine (Rug) > 
Lumbar (Lumbaal) > Helical (Spiraalvormig)).

• Selecteer Next.

OPMERKING. Modulatie van de stroomsterkte van de buis is 
alleen beschikbaar in de spiraalvormige scanmodus.

STAP 6

Selecteer uw scanparameters bij:

• Kernel.
• Field of View. 
• Navigation (Om een scan uit te voeren met/zonder automatische 

registratie. Als Navigation niet is aangevinkt, worden de 
gegevens niet automatisch geregistreerd voor navigatie.).

• Selecteer Next.
Het systeem controleert automatisch of de opstelling klaar is voor 
navigatie.

STAP 7

• Selecteer de richting a en positie s van de patiënt.
• Selecteer Next om verder te gaan.

STAP 8

• Selecteer een van de volgende optie:
- A-P. 
- Lateral. 
- Skip Scout Scan om de scoutscan over te slaan.

• Selecteer Next.

OPMERKING. Modulatie van de stroomsterkte van de buis 
is alleen beschikbaar als een anterieure-posterieure scoutscan 
is uitgevoerd.
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SCAN VOLTOOIEN

SCOUTSCAN - STAP 1

• Voer een botstest uit en zorg dat de lakens en de armen van de 
patiënt de opening niet bedekken.

• Verplaats de gantry met de toetsen Links en Rechts 
op de pendant s om het eindpunt voor 2D-scoutscan 
in te stellen.

• Selecteer Next. 
• Stel het startpunt voor 2D-scoutscan in met behulp van de toetsen 

Links en Rechts.
• Selecteer Next a.

SCOUTSCAN - STAP 2

• Controleer de scanparameters a.
• Verwijder de pendant en ga naar een veilige ruimte.
• Controleer of de ruimte veilig is voor röntgenblootstelling.
• Houd Scan s ingedrukt gedurende de hele scan.

3D-SCANGEBIED INSTELLEN

• Definieer het 3D-scangebied d met behulp van Left Bound, 
Right Bound en Field of View a.

• Selecteer Next f.

OPMERKING. Gele lijnen s geven de breedte van de bundel 
buiten de geplande scangrenzen aan. Dit is cruciaal bij het 
plannen van oog- of schedelprocedures.

OPMERKING. Vermijd, waar mogelijk, bestraling van de ogen.

De minimale en maximale scanlengte voor navigatie zijn 79 mm en 
300 mm.

GANTRY POSITIONEREN

• Houd Move a ingedrukt om de gantry naar de startpositie 
te verplaatsen.
Wanneer de gantry de startpositie bereikt, wordt de 3D-scan 
automatisch voorbereid.
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Hardware: Airo en Curve Controleer voorafgaand aan de scan of de ruimte veilig 
is voor röntgenblootstelling.
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MODULATIE VAN DE STROOMSTERKTE VAN DE BUIS 
(INDIEN VEREIST)

OPMERKING. Dit is alleen van toepassing als 
de spiraalvormige scanmodus is geselecteerd en er een 
anterieure-posterieure scoutscan is uitgevoerd.

OPMERKING. De minimale, maximale en gemiddelde waarden 
voor de stroomsterkte van de buis, op basis van de eerdere 
anterieure-posterieure scoutscan, wordt weergegeven onder 
Modulated Tube Current a.

• Selecteer uw gewenste scanmodus:
- Constant Tube Current 
- Modulated Tube Current 

• Selecteer Next.

DEFINITIEF SCANNEN

• Wacht tot beide markeerframes zichtbaar zijn a (wordt 
aangegeven door vinkjes).

• Verwijder de pendant en ga naar een veilige ruimte.
• Houd Scan s gedurende ongeveer 15 seconden ingedrukt totdat 

de scan start en houd de toets tijdens de scan ingedrukt. Volg de 
instructies op het scherm.
Wanneer u klaar bent, verschijnt het dialoogvenster Performing 
3D Scan.
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REGISTRATIE CONTROLEREN

De gegevens worden automatisch van de Airo naar Curve 
gestuurd. De gegevens kunnen ook handmatig vanaf de DICOM 
Viewer op de pendant verstuurd worden.

• Controleer de registratienauwkeurigheid door de aanwijzerpunt 
op minstens drie bekende anatomische oriëntatiepunten te 
houden en hun positie op het scherm te controleren.

OPMERKING. Controleer de registratienauwkeurigheid in alle 
anatomische richtingen (craniaal/caudaal, mediaal/lateraal, 
anterieur/posterieur).

a

a s


