
LEAD
LOCALIZATION
Versie 1.0

Softwarehandleiding
Revisie 1.1
Copyright 2018, Brainlab AG Germany. Alle rechten voorbehouden.





INHOUDSOPGAVE
1  ALGEMENE INFORMATIE .............................................................................................5

1.1  Contactgegevens................................................................................................................................5

1.2  Juridische informatie.........................................................................................................................6

1.3  Symbolen .............................................................................................................................................7

1.4  Het systeem gebruiken .....................................................................................................................8

1.5  Compatibiliteit met medische hulpmiddelen en software .........................................................9

1.6  Training en documentatie ...............................................................................................................11

2  OVERZICHT SOFTWARE .............................................................................................13

2.1  Inleiding software-overzicht...........................................................................................................13

2.2  Beeldweergavefuncties ...................................................................................................................14

2.3  Data-menu ..........................................................................................................................................16

2.4  Lay-outs..............................................................................................................................................20

3  LEAD LOCALIZATION GEBRUIKEN .................................................................25

3.1  Aan de slag met Lead Localization-software .............................................................................25

3.2  3D-vormen creëren...........................................................................................................................28

3.3  De lead/traject-positie aanpassen ................................................................................................31

3.4  De software opslaan en afsluiten..................................................................................................33

INHOUDSOPGAVE

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Lead Localization Ver. 1.0 3



INHOUDSOPGAVE

4 Softwarehandleiding Rev. 1.1 Lead Localization Ver. 1.0



1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

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

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

VK Tel. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel. +34 900 649 115

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

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

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

Verwachte gebruiksduur

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

Feedback

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

Fabrikant

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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

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

Brainlab-handelsmerken

Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Octrooi-informatie

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

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het volgende werk. De volledige licentie en
auteursrechtinformatie vindt u via de onderstaande koppelingen:
• Independent JPEG Group (https://github.com/ucluvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG library (http://www.openjpeg.org) en (http://www.libjpeg-turbo.org)
• Apache Software Foundation (www.apache.org/)
• Xerces C++ 3.1.1, ontwikkeld door de Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Delen van deze software zijn gebaseerd op het werk van Sun Microsystems, Inc.

CE-markering

• De CE-markering geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
eisen van de Europese Richtlijn 93/42/EEG, de Richtlijn Medische Hulpmidde-
len (de "RMH").

• Volgens de regels die zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende medische hulp-
middelen is Lead Localization een klasse IIb-product.

Verkoop in de VS

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

Juridische informatie
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

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

Aandachtspunten

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

Opmerkingen

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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4 Het systeem gebruiken

Lead Localization Beoogd Gebruik

Het Lead Localization-programmapakket is bedoeld voor postoperatief gebruik op een
(laptop)computer binnen of buiten de operatiekamer om de positie van geïmplanteerde leads te
bepalen in de beeldvorming van de patiënt.

Indicaties voor het gebruik

Indicaties voor het gebruik van Lead Localization zijn het bekijken, presenteren en
documenteren van medische beeldvorming, waaronder verschillende modules voor
beeldverwerking, beeldfusie, atlasgeassisteerde visualisatie en segmentatie, intraoperatieve
functionele planning waarvan de uitkomst kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld stereotactische
beeldgeleide chirurgie of andere instrumenten voor verdere verwerking en visualisatie.
Voorbeelden van deze procedures zijn onder meer:
Beoordeling van craniale chirurgische procedures, zoals minimaal invasieve stereotactische
interventies, biopsie, planning en simulatie van trajecten voor stimulatie en elektroderegistratie.

Beoogde gebruiker

Lead Localization-gebruikers zijn medische professionals, getraind in de planning en uitvoering
van DBS-procedures. Normaal gesproken zijn dit neurochirurgen of neurologen.

Patiëntenpopulatie

Er zijn geen demografische, regionale of culturele beperkingen voor patiënten. Het is aan de
medische professional te bepalen of het systeem wordt gebruikt ter ondersteuning van een
bepaalde behandeling. In de paragraaf Indicaties voor gebruik vindt u voorbeeldprocedures.

Plaats van gebruik

De beoogde gebruiksomgeving is een (laptop)computer in een ziekenhuissetting (in kantoor en
operatiekamer) of in de praktijkruimte van een arts. Meestal wordt het gebruikt in een
kantooromgeving.

Voorzichtig hanteren

Waarschuwing
De systeemonderdelen en bijbehorende instrumentatie mogen uitsluitend door daartoe
opgeleid medisch personeel bediend worden.

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Beoordeel voorafgaand aan de behandeling van de patiënt, de plausibiliteit van de
informatie-invoer en -uitvoer van het systeem.

Het systeem gebruiken

8 Softwarehandleiding Rev. 1.1 Lead Localization Ver. 1.0



1.5 Compatibiliteit met medische hulpmiddelen en
software

Wereldwijd handelsnummer (GTIN, Global Trade Item Number)

Lead Localization 1.0 wordt aangeduid met GTIN: 04056481006884.

Compatibele medische software van Brainlab

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

Compatibele niet-Brainlab software

Lead Localization 1.0 is compatibel met:
• Microsoft Windows Server 2008/2012
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10

Voor meer gedetailleerde en bijgewerkte informatie betreffende compatibele besturingssystemen,
dient u contact op te nemen met Brainlab support.

Niet-Brainlab-software

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

Microsoft beveiligingsupdates voor Windows en driverupdates

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

Virusscannen en malware

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

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

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

Updates

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

Compatibiliteit met medische hulpmiddelen en software
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1.6 Training en documentatie

Brainlab-training

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

Ondersteuning onder toezicht

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

Verantwoordelijkheid

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

Verlengde ok-tijd

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

Doelgroep

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor chirurgen, neurologen en/of hun team.

Het lezen van gebruikershandleidingen

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

Beschikbare gebruikershandleidingen

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

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen

• Overzicht van de behandelingsplanning en beeldgeleide naviga-
tie

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

ALGEMENE INFORMATIE
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Gebruikershandleiding Inhoud

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

Instrumentenhandleiding Gedetailleerde richtlijnen over de instrumentenbehandeling

Handleiding voor reinigen,
ontsmetten en steriliseren Details voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie van instrumenten

Systeemhandleiding Gedetailleerde informatie over de opstelling van het systeem

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

Systeem- en technische
handleiding

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

Training en documentatie
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2 OVERZICHT SOFTWARE
2.1 Inleiding software-overzicht

Algemene informatie

Lead Localization is bedoeld om neurochirurgen te helpen bij het lokaliseren van leads in
medische beeldvormingsgegevens (deze leads zijn geïmplanteerd voor behandeling met Deep
Brain Stimulation (DBS)).

Gebruikelijke workflow

Afbeelding 1  

Lead Localization wordt normaal gesproken gebruikt als onderdeel van de Trajectory-workflow
en omvat het gebruik van zowel vereiste als optionele aanvullende programma’s. Raadpleeg de
softwarehandleidingen voor deze programma’s voor meer informatie.

Stap

1. Start Lead Localization.

2. Selecteer patiëntgegevens in Patient Selection.

3. Optioneel: Voeg beeldsets samen met Image Fusion.

4. Optioneel: Segmenteer structuren met Anatomical Mapping.

5. Optioneel: Maak, wijzig en verwijder vezelbundels met Fibertracking.

6. Optioneel: Maak, wijzig en verwijder objecten met SmartBrush.

7. Lokaliseer en definieer leads met Lead Localization.

8. Sla op als een plan en sluit Lead Localization.

OVERZICHT SOFTWARE
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2.2 Beeldweergavefuncties

Weergavefuncties

Knop Functie

Zoom: Activeert de zoomfunctie naar het doelgebied.
OPMERKING. U kunt ook de Ctrl-toets en het muiswiel gebruiken. 

Scroll: Activeert de scrollfuncties in de getoonde reconstructie (vlak).
Voor elke weergave en interactie-optie is er een specifieke scrollstap:
• Gebruik de knoppen in de weergave om 1 mm omhoog/omlaag te

gaan.
• Versleep de muisaanwijzer in de hoofdweergave om omhoog/omlaag

te gaan (zoomniveau-afhankelijk).
• Draai het muiswiel met de muisaanwijzer over de Inline-zijweergave

om 0,5 mm omhoog/omlaag in de trajectrichting te gaan.
OPMERKING. Enkele scrollfuncties zijn beschikbaar ongeacht of Scroll
is geactiveerd. 

Pan: Pant verticale en horizontale vlakken.
OPMERKING. U kunt ook de Ctrl-toets en de linkermuisknop gebruiken
om te pannen. 

Windowing:
• Versleep links of rechts over het weergavegebied om het contrast aan

te passen.
• Versleep omhoog of omlaag om de helderheid aan te passen.

• Selecteert de actieve lead.
• Gebruik de pijltoetsen om tussen de leads te schakelen.

Center: Scrollt en pant de reconstructie automatisch om het doel/het
begin (in het midden van de weergave) te tonen.

Rotate: Draait de huidige weergave.
• Draait de 2D-reconstructie ten opzichte van andere weergaven.
• Draait het 3D-reconstructievlak.

Undo: Hiermee maakt u de laatste wijziging of meerdere opeenvolgen-
de stappen ongedaan.

Beeldweergavefuncties
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Functies Trajectories

Knop Functie

Create New: Creëert een nieuw traject. Versleep de doel- en beginpun-
ten om het traject uit te lijnen.

Adjust: Hiermee maakt u bijstelling van doel- en ingangspunten moge-
lijk.

Delete: Verwijdert de geselecteerde lead of het traject.

Undo: Maakt opeenvolgende wijzigingen in de positie van de doel- of
beginpunten ongedaan.

OVERZICHT SOFTWARE
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2.3 Data-menu

Het menu Data gebruiken

Voor toegang tot beschikbare patiëntgegevens en andere inhoud (zoals Objects, Trajectories en
Fiber Bundles) of het wijzigen van lay-outs selecteert u Data voor het openen van het menu
Data.

Lay-out menu Data

①

② ③

Afbeelding 2  

Nr. Omschrijving

① De status en naam van het geselecteerde plan worden vermeld in het menu Data.

② Beschikbare patiëntgegevens weergeven en selecteren.

③ Wisselen tussen de beschikbare lay-outs.

Data-menu
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Menu Data: Beelden

①

Afbeelding 3  

In het vervolgkeuzemenu Images ① kunt u de beelden selecteren die moeten worden
weergegeven.

Menu Data: Objecten

②

①

④
③

Afbeelding 4  

Objecten kunnen automatisch gesegmenteerde of getekende objecten zijn.

Nr. Component

① Selectie Color

OVERZICHT SOFTWARE
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Nr. Component

②

Objectkenmerken:
• Basis
• Aan het object toegekende Name
• Type
• Comment

③
Alle objecten (in 3D-weergave) weergeven/verbergen
OPMERKING. U kunt ook individuele objecten tonen/verbergen. Als een object blauw
omrand is, is het ingesteld als zichtbaar. 

④ Wissel tussen 2D-/3D-objecten (in 3D-weergave)

Menu Data: Trajecten

③

①

②

Afbeelding 5  

Nr. Component

①

Leadkenmerken:
• Basis
• Name
• Comment

② Toon/verberg leads/trajecten

③ Wissel tussen 2D-/3D-leads/trajecten (in 3D-weergave)

Menu Data: Vezelbundels

①

③
②

Afbeelding 6  

Data-menu
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Nr. Component

①
Vezelbundelkenmerken:
• Basis
• Comment

② Toon/verberg vezelbundels

③ Wissel tussen 2D-/3D-vezelbundels (in 3D-weergave)

OVERZICHT SOFTWARE
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2.4 Lay-outs

Beschikbare lay-outs

Selecteer Data om het menu Layouts te openen en tussen de lay-outweergaven te schakelen.
Door te wisselen tussen de lay-outs Overview, Inline en ACS beschikt u over verschillende
visualisatieopties voor beoordeling van de leads. 

Lay-out Omschrijving

Overview:
De lay-out Overview combineert een groot beeld met daarop een axia-
le, coronale of sagittale reconstructie in combinatie met een Inline- en
een Perpendicular-weergave.

Inline:
Gebruik de Inline-lay-out om door de dataset te scrollen ter verificatie.

ACS:
De ACS-lay-out bevat de axiale, coronale of sagittale weergaven, als-
mede een loodrechte weergave.

Overzichtslay-out

②①

Afbeelding 7  

Lay-outs
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Nr. Component

①
3D-weergave: schakel om tussen axiale, coronale en sagittale weergave.
OPMERKING. Gebruik de functie Rotate om dynamisch te wisselen tussen axiale, coro-
nale en sagittale weergave. 

②
• Inline-weergave: De gele dieptelijn is instelbaar. Wijzigingen worden in de Perpendi-

cular-weergave doorgevoerd.
• Perpendicular-weergave.

Weergavedoel

①

②

③

④
Afbeelding 8  

In de weergaven Inline en Perpendicular:
• draaiing in de ene weergave wordt in de andere weergegeven,
• objecten worden in 2D weergegeven,
• de mediale/laterale richtingen worden in de Perpendicular-weergave aangeduid.

In de 3D-weergave:
• De stip ① vertegenwoordigt het snijpunt van de gele lijn ② met de lead in de Inline-weergave;
• De liniaal ④ is alleen zichtbaar in de 3D-weergave als u in het vlak bent met axiale, coronale of

sagittale oriëntaties.
Voor directionele leads wordt de oriëntatie vertegenwoordigd door een directionele marker ③.

Leadscherm

Een snijpunt is het punt in 3D-ruimte waar de lead-as het getoonde reconstructievlak doorsnijdt.
Een snijpunt wordt weergegeven:
• Voorbij het begin
• Tussen het doel en het begin
• Voorbij het doel

Als de dieptepositie op het doelpunt wordt geplaatst, geeft het snijpunt na het klikken op Center
de exacte positie van het doel weer.

OVERZICHT SOFTWARE
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① ② ③ ④ ⑤

Afbeelding 9  

Nr. Verklaring

① Het snijpunt ligt voorbij het begin

② Het snijpunt is het begin

③ Het snijpunt ligt tussen het doel en het begin

④ Het snijpunt is het doel

⑤ Het snijpunt ligt voorbij het doel

Inline-lay-out

Afbeelding 10  

Met de Inline-lay-out kunt u het trajectpad vergelijken in twee weergaven, uitgelijnd met het pad,
waarbij de ene weergave orthogonaal is ten opzichte van de andere.

Lay-outs
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ACS-lay-out

Afbeelding 11  

Bij het pannen van de weergaven geeft een wit draadkruis het middelpunt van de weergave aan.
Bij het scrollen van de weergaven geeft een geel draadkruis het snijpunt van het huidige traject
met het reconstructievlak aan.

OVERZICHT SOFTWARE
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Lay-outs
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3 LEAD LOCALIZATION
GEBRUIKEN

3.1 Aan de slag met Lead Localization-software

Aan de slag

Voordat u een lead- of trajectpositie kunt bijstellen of 3D-vormen kunt maken, moet u eerst leads
detecteren en oriëntaties definiëren.

Leads detecteren

Stap

1.

Selecteer Detect in het hoofdmenu.

2.

Een voortgangsbalk wordt gevuld.
Leads worden gedetecteerd en krijgen namen en kleuren toegewezen.

LEAD LOCALIZATION GEBRUIKEN
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Optioneel: Leads definiëren

①

②

③

④

⑤

Afbeelding 12  

Specifieke leadmodellen kunnen worden gedefinieerd door het modeltype en verschillende extra
parameters toe te wijzen. Op basis van deze parameters wordt er een overeenkomend leadmodel
gevisualiseerd en kan de lead worden gebruikt in andere programma’s die deze informatie
interpreteren.

Stap

1.

Selecteer Properties.

2. Optioneel: Bewerk de automatisch toegewezen Name ①.

3. Optioneel: Bewerk de automatisch toegewezen Implant Date ②.

4. Optioneel: Voer een Comment ③ in.

5. Vereist: Selecteer een Type lead ④.

6. Vereist: Selecteer de Location ⑤ waar de lead zich bevindt.

7. Optioneel: Selecteer een andere lead en herhaal de leaddefinitie.

OPMERKING. Brainlab adviseert verschillende namen en kleuren te gebruiken om onderscheid te
maken tussen de verschillende leads, trajecten, objecten, etc. 

Aan de slag met Lead Localization-software
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Definieer de oriëntatie

①

Afbeelding 13  

Als u een directionele lead hebt gedefinieerd, wordt de weergave Define Orientation geopend.
Versleep de oriëntatiemarker ① om de oriëntatie te draaien.
Selecteer Toggle Numbering en houd dit vast om weer te geven hoe de contactnummering zou
zijn bij aansluiting op een andere IPG-poort.

LEAD LOCALIZATION GEBRUIKEN

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Lead Localization Ver. 1.0 27



3.2 3D-vormen creëren

Functie Memorize

Knop Functie

Slaat de gewijzigde parameters op om deze later als standaardinstellingen te ge-
bruiken.

3D-vormen creëren

U kunt het type, de vorm en de eigenschappen van een instrument toewijzen als visueel
hulpmiddel voor het positioneren van het doel en het begin van een abstract traject.

Stap

1.

Open het menu Data.

2.

Open het vervolgkeuzemenu Trajectories.

3. Selecteer een traject en open dit met de pijl naar beneden.

4.

Selecteer Shape.

3D-vormen creëren
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Stap

5.

①

Selecteer een type 3D Shape in het vervolgkeuzemenu ①.
De 3D Shape links wordt gewijzigd aan de hand van wat u hebt geselecteerd.

6. Selecteer Ok.

Gerelateerde links

3.1.1 Optioneel: Leads definiëren op pagina 26

Vormparameters aanpassen

①

Afbeelding 14  

Elk type 3D Shape heeft instelbare parameters.
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Stap

1. Selecteer een type 3D Shape in het vervolgkeuzemenu ①.

2.

Gebruik Add Section om een nieuwe gemarkeerde sectie aan de 3D Sha-
pe toe te voegen.

3. Pas de parameters aan als nodig voor uw chirurgische toepassing, bijv:
• Diameter
• Tip Offset
• Offset
• Length

4. Selecteer Ok.

3D-vormen creëren
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3.3 De lead/traject-positie aanpassen

Overzicht

U kunt de doel- en beginpunten van de lead interactief verplaatsen door het punt naar de
gewenste locatie te verslepen.

Doel- en ingangspunten aanpassen

①

Afbeelding 15  

Stap

1.

Schakel Adjust in om doel- en beginpunten aan te passen.

2. Versleep de doel-/beginpunten ① om deze te verplaatsen.

Trajecten verwijderen

Afbeelding 16  

Stap

1. Selecteer het traject op het werkbalk of in het menu Data.
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Stap

2.

Selecteer Delete.
Het traject wordt verwijderd.

De lead/traject-positie aanpassen
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3.4 De software opslaan en afsluiten

Opslaan en afsluiten

Voor opslaan en het afsluiten van de software voert u een van de volgende taken uit.

Opslaan of de software afsluiten

Knop Functie

Brengt u terug naar de vorige stap en negeert wijzigingen.

Selecteer Done om het volgende te doen:
• De bestaande taak opslaan
• Lead Localization sluiten
• Open een ander programma

OPMERKING. Er wordt een waarschuwingsmelding weergegeven als u op
Done drukt voordat u alle leads hebt beoordeeld. 

Selecteer Home om de wijzigingen op te slaan alvorens terug te keren naar
Content Manager.
Het programma draait op de achtergrond, dus u kunt verder gaan waar u
was gebleven.

LEAD LOCALIZATION GEBRUIKEN
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