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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Klantenservice

Als u de informatie die u nodig heeft, niet in deze handleiding kunt vinden of als u vragen of
problemen heeft, neem dan contact op met de klantenservice van Brainlab:

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 levensduur

Brainlab biedt acht jaar service voor software. Tijdens deze periode worden zowel software-
updates als ondersteuning op locatie geboden.

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.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de VS en andere
landen.

Patentinformatie

Dit product is mogelijk gedekt door een of meerdere patenten of uitstaande patentaanvragen. Ga
voor informatie naar: 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:
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, ontwikkeld door de Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xercesc/)

CE-markering

De CE-markering geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van de richtlijn van de raad 93/42/EEC (de "MDD").
Spine Planning is onderdeel van het Spine & Trauma Navigation System,
dat een Klasse IIb-product is volgens de richtlijn medische hulpmiddelen.

Verkoop in de VS

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

Productgerelateerde incidenten rapporteren

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

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. 

Symbolen op het product

Symbool Uitleg

Unieke apparaatidentificatie

Raadpleeg de gebruiksinstructies

Fabrikant

Medisch instrument

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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4 Het systeem gebruiken

Beoogd gebruik en Indicaties voor gebruik/Beoogd doel

Het Spine & Trauma Navigation System is bedoeld als een intraoperatief beeldgestuurd
lokalisatiesysteem voor minimaal invasieve chirurgie. Het koppelt een vrije hand-sonde, gevolgd
door een passief markersensorsysteem, aan een virtuele computerbeeldruimte op de
preoperatieve of intraoperatieve 3D-beeldgegevens van de patiënt.
Het Spine & Trauma Navigation System maakt computerondersteunde navigatie mogelijk van
medische beeldgegevens, die preoperatief of intraoperatief kunnen worden verworven door
middel van een geschikt beeldverwervingssysteem. De software biedt planning van de grootte
van het schroefimplantaat en navigatie op stijve botstructuren met vooraf gekalibreerde en ook
individueel gekalibreerde chirurgische hulpmiddelen.
Het systeem is bedoeld voor medische aandoeningen waarbij het gebruik van stereotactische
chirurgie geschikt wordt geacht en waar een referentie naar een stijve anatomische structuur,
zoals de schedel, een lang bot of wervel geïdentificeerd kan worden ten opzichte van een
verkregen beeld (CT, MR, 2D röntgenbeeld en 3D-röntgenbeeldreconstructie) en/of een
beeldgegevensmodel van de anatomie.

Bekende contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend voor toepassing van dit hulpmiddel.

Gebruikslocatie

De planningstaken worden uitgevoerd in een kantoor of in de operatiekamer.
De navigatietaken worden uitgevoerd in een operatiekamer.

Gebruikersprofielen

Neuro-/orthopedisch/ruggengraat-/traumachirurgen of hun assistenten met een 3D-
beeldacquisitiesysteem (zoals CT of 3D C-boog), of die gebruikmaken van eerder verkregen
CT-/CT-achtige (en mogelijk samengevoegde MRI-)beeldgegevens in combinatie met een
Brainlab-navigatiesysteem.

Patiëntenpopulatie

De patiëntengroep omvat elke medische aandoening waarbij het gebruik van stereotactische
chirurgie geschikt wordt geacht en waar een referentie naar een stijve anatomische structuur,
zoals de schedel, een lang bot of wervel geïdentificeerd kan worden ten opzichte van een
verkregen beeld (CT, 3D-fluoroscopische beeldreconstructie).

Klinisch voordeel

Het Spine & Trauma Navigation System biedt de volgende voordelen:
• Een hogere nauwkeurigheid bij het plaatsen van schroefimplantaten, vergeleken met

conventionele technieken
• Een verlaagde stralingsdosis voor het operatiekamerpersoneel, vergeleken met conventionele

technieken
• Een lager (intraoperatief en postoperatief) complicatiepercentage als gevolg van onjuist

geplaatste schroeven, vergeleken met conventionele technieken
• De noodzaak voor de patiënt om terug te keren naar de operatiekamer voor een

hersteloperatie is verminderd of niet bestaand

Het systeem gebruiken
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Plausibiliteitsbeoordeling

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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.5 Compatibiliteit met medische hulpmiddelen en
software

Niet-Brainlab instrumenten

Waarschuwing
Het gebruik van combinaties van medische instrumenten die niet door Brainlab zijn
goedgekeurd, kan een nadelig effect hebben op de veiligheid en/of effectiviteit van de
medische instrumenten en kan de veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of omgeving in
gevaar brengen.

Compatibele medische software van Brainlab

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

Niet-Brainlab-software

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

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.

Virusscannen en malware

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

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

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

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

Compatibiliteit met medische hulpmiddelen en software
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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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.6 Training en documentatie

Brainlab-training

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

Verantwoordelijkheid

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

Verlengde ok-tijd

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

Het lezen van gebruikershandleidingen

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

Training en documentatie
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2 INLEIDING TOT SPINE
PLANNING

2.1 Aan de slag

Achtergrond

Met behulp van Brainlab Elements Spine Planning kunt u schroeven plannen voor chirurgische
navigatie. Afhankelijk van het doelgebied kunnen schroeven automatisch door de software
worden voorgesteld of handmatig worden gepland.

Spine Planning openen

① ①

Afbeelding 1  

Stap

1. Selecteer een patiënt of voeg een nieuwe patiënt toe.

2. Optioneel: Selecteer een ziekteclassificatie.

3. Selecteer onder de categorie Spine & Trauma de optie Planning of 3D Navigation.

INLEIDING TOT SPINE PLANNING
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Stap

4. Selecteer onder de categorie Planning of 3D Navigation de optie Screw Planning ①.
OPMERKING. Voor aanvullende informatie raadpleegt u de Softwarehandleiding Pati-
ent Data Manager. 

Aan de slag
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2.2 Werkbalk

Home-knop

Selecteer Home om terug te gaan naar uw startpagina. Alle wijzigingen wor-
den opgeslagen en Spine Planning blijft actief op de achtergrond. Vanaf de
startpagina kunt u andere applicaties van Brainlab (bijv. Spine & Trauma 3D
Navigation) openen.

Menu Zoomen en weergeven

Afbeelding 2  

Functie Beschrijving

Scroll Scrol omhoog of omlaag door alle coupes binnen een venster.

Zoom
• Sleep omhoog/links (uitzoomen) of omlaag/rechts (inzoomen).
• Bij gebruik van een touchscreen knijpt u twee vingers op het beeld

naar binnen (uitzoomen) of naar buiten (inzoomen).

Pan Sleep om een coupe binnen een venster te verplaatsen.

Windowing Pas de helderheid en het contrast aan door over de coupe te vegen.

OPMERKING. De zoom- en weergaveopties kunnen worden uitgevoerd met behulp van
bewegingen op het touchscreen of met een muis. 

INLEIDING TOT SPINE PLANNING
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Datamenu

① ②

④

⑤

③

Afbeelding 3  

Nr. Component

① Open het menu Data om patiëntgegevens en geplande items te selecteren.

②

Selecteer MORE om aanvullende patiëntgegevens te laden.
OPMERKING. Uit de geladen gegevens selecteert de software automatisch de beeld-
set waarvan wordt aangenomen dat deze het beste past (bijv. nieuwste met de klein-
ste coupeafstand). 

③ Selecteer het tabblad Objects, Screws of Points om met eerder geplande schroeven,
voorwerpen of punten te navigeren.

④ Gebruik de oogpictogrammen om alle voorwerpen, schroeven of punten te tonen/
verbergen.

Werkbalk
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Nr. Component

⑤ Gebruik het oogpictogram om geselecteerde voorwerpen, schroeven of punten te to-
nen/verbergen.

Schroefeigenschappen

①

②

③

Afbeelding 4  

Nr. Component

① Bewerk Name voor de schroef, indien nodig.

② Voer een Comment in voor die schroef, indien nodig.

③ Selecteer de knop Color en selecteer vervolgens de kleur die u aan de schroef wilt
toewijzen.

INLEIDING TOT SPINE PLANNING
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Werkbalk
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3 SCHROEFPLANNING
3.1 Voorgestelde schroeven

Achtergrond

Op basis van de selectie van de wervel worden geplande schroeven voorgesteld door de
software. Deze schroeven moeten worden gecontroleerd en goedgekeurd voordat u verdergaat
met de genavigeerde chirurgie.
OPMERKING. Automatisch voorgestelde schroeven zijn beschikbaar voor plaatsing van
standaard thoracolumbale pedikelschroeven. Gebruik de handmatige planningworkflow voor het
plannen van schroeven in andere spinale gebieden. 

Diverse beeldmodaliteiten zijn compatibel met Brainlab Elements Spine Planning, echter,
schroeven worden alleen voorgesteld bij gebruik van CT- en Cone Beam CT (röntgen) gegevens.
Als de software geen geplande schroeven kan voorstellen, plan de schroeven dan handmatig.
OPMERKING. Als u de functie voor voorgestelde schroeven wilt uitschakelen, neem dan contact
op met de klantenservice van Brainlab. In dat geval is de doeldefinitiestap niet beschikbaar. 

Gerelateerde links

Handmatige planningsworkflow op pagina 25

SCHROEFPLANNING
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Doelgebied definiëren

①

②

③

Afbeelding 5  

Stap

1. Selecteer de wervels waarin u van plan bent schroeven te plaatsen ①.
De geselecteerde wervels worden gemarkeerd.
OPMERKING. Gebruik de schakelaar Outline ② om automatisch uitlijnen van de wervels
te tonen/verbergen. 

2. Selecteer Next om de selectie te bevestigen.

3. De software labelt de wervels op niveau ③. Controleer dat de labels in de software over-
eenkomen met het daadwerkelijke wervelniveau van de patiënt.
• Als de labels correct zijn, selecteer dan Confirm.
• Als de labels incorrect zijn, selecteer dan Discard. Wervels worden generiek gelabeld.

Voorgestelde schroeven
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OPMERKING. Bij het openen van de software worden de wervels berekend; dit duurt maximaal
twee minuten. U kunt ook Skip selecteren om door te gaan zonder de wervels te berekenen en de
schroeven handmatig te plannen. 

Schroefplanningweergaven

①

②

④

③

Afbeelding 6  

Nr. Component

①

DRR/3D-weergave.
Selecteer de pijltjes om weergaveopties te openen:
• DRR
• 3D
• AP: anterieur-posterieur
• Lat (L): lateraal links
• Lat (R): lateraal rechts
• Screw: gecentreerd op de geselecteerde schroef

OPMERKING. Zodra een weergave is gewijzigd (bijv. met pannen of zoomen), dan
verandert de weergave in Free. 

② Inlineweergaven.

③ Gele lijnen geven de huidige coupe in de Cine View aan.

④
Cine View: speelt de coupes af die de schroef loodrecht doorkruist. Gebruik de knop
om de coupes te pauzeren of af te spelen of selecteer een coupe met behulp van de
schuifregelaar.

OPMERKING. In geval van scrollen worden de weergaven loodrecht op de patiëntoriëntatie
gescrold (d.w.z. niet inline met de geplande schroef). 

SCHROEFPLANNING
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Functies van de planningspagina

① ②

④
⑤

⑥

⑦

③

Afbeelding 7  

Nr. Component

① Raak een schroef aan of selecteer een schroef in de SCREWS-lijst om slepen en
neerzetten te activeren.

② Planned screw Length en Diameter.

③ SCREWS-lijst.

④ New Screw: voeg een handmatig geplande schroef toe.

⑤ Realistic Shape: in-/uitschakelen om een realistische vorm van een schroef of een
eenvoudige cilindervorm weer te geven.

⑥ Gereedschap voor Diameter en Length.

⑦

Virtual Rod: in-/uitschakelen om de lengte te tonen die is gemeten tussen het midden
van de schroefkoppen.
OPMERKING. Het is belangrijk er rekening mee te houden dat fysieke staven meer
lengte nodig hebben aan de uiteinden van de staven. De totale staaflengte kan veran-
deren vergeleken met de planning als de intraoperatieve wervelselectie verschilt ten
opzichte van het plan (bijv. door een gewijzigde patiëntpositie, decompressie of uitlij-
ning). 

OPMERKING. Lengte van Virtual Rod is niet beschikbaar voor handmatig geplande
schroeven. 

Voorgestelde schroeven
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Plan met voorgestelde schroeven

②

⑥

④

③

①

⑤

Afbeelding 8  

Stap

1. Op basis van de definitie van het doelgebied worden schroeven automatisch toegevoegd
aan de beeldset voor thoracolumbale wervels.
Selecteer een schroef uit de SCREWS-lijst ②.

2. Bekijk de Length en Diameter ① voor de schroef.
Gebruik slepen-en-neerzetten om de positie en/of lengte van de schroef aan te passen.
OPMERKING. Aanpassingen van de lengte met behulp van slepen-en-neerzetten wordt
gemaakt in stappen van 5 mm. 

3. Breng de benodigde aanpassingen aan op de Diameter of breng fijne aanpassingen aan
op de Length met behulp van de bedieningselementen ④.

4. Optioneel: Gebruik Cine View ⑥ om het traject van de geplande schroef te bekijken.

5. Optioneel: Schakel Virtual Rod ⑤ in of uit om de gemeten afstand tussen de middelpun-
ten van de schroefkoppen te tonen/verbergen.
OPMERKING. Virtual Rod is alleen beschikbaar als minstens twee schroeven aan de-
zelfde behandelzijde zijn goedgekeurd. 

6. Vink het selectievakje aan om de schroef goed te keuren.
Er verschijnt een vinkje ② naast de goedgekeurde schroef in de SCREWS-lijst.
OPMERKING. U kunt schroeven ook handmatig toevoegen met behulp van de knop New
Screw ③.
 

SCHROEFPLANNING
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Voorgestelde schroeven toevoegen en verwijderen

①②

Afbeelding 9  

Stap

1. Selecteer de pijltjes boven aan de SCREWS-lijst.

2. Als u een schroef wilt toevoegen, selecteer deze dan in de lijst AVAILABLE SCREWS
met behulp van het pluspictogram ①.
De schroef wordt toegevoegd aan de beeldset en wordt naar de SCREWS-lijst verplaatst.
OPMERKING. U kunt ook Back selecteren om aanvullende wervels te selecteren. De
software stelt schroeven voor deze geselecteerde wervels voor. 

3. Als u een schroef wilt verwijderen, selecteer deze dan in de lijst SCREWS met behulp
van het minuspictogram ②.
De schroef worden terug in de lijst AVAILABLE SCREWS geplaatst.

Voorgestelde schroeven
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3.2 Handmatige planningsworkflow

Handmatige schroefplanning

Handmatige schroefplanning is noodzakelijk:
• Bij het plannen van schroeven in het gebied van de cervix, het sacrum of het pelvis.
• In geval van een mislukte doeldefinitie.
• Als uitsluitend MR-gegevens beschikbaar zijn.

Behalve dat schroeven door de software worden voorgesteld, kunnen zij ook handmatig worden
toegevoegd.
Lengte van Virtual Rod is niet beschikbaar voor handmatig geplande schroeven.

Handmatig schroeven plannen

④

① ③②

⑤

⑥

Afbeelding 10  

Stap

1. Selecteer New Screw ④.
Er wordt een schroef parallel aan de op dat moment geselecteerde schroef toegevoegd.
Als er geen schroef is geselecteerd, wordt er een toegevoegd aan het midden van de inli-
neweergave.

2. Bekijk de Length en Diameter ② voor de geselecteerde schroef.
Gebruik slepen-en-neerzetten ① om de positie en/of lengte van de schroef aan te pas-
sen.
OPMERKING. Aanpassingen van de lengte met behulp van slepen-en-neerzetten wordt
gemaakt in stappen van 5 mm. 

3. Breng de benodigde aanpassingen aan op de Diameter of breng fijne aanpassingen aan
op de Length met behulp van de bedieningselementen ⑥.

4. Herhaal de handmatige planningsstappen voor elke schroef.

SCHROEFPLANNING
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Stap

5. Optioneel: Schakel Realistic Shape ⑤ in/uit om een realistische vorm van een schroef of
een eenvoudige cilindervorm weer te geven.

6. Optioneel: Selecteer het prullenbakpictogram ③ om de geselecteerde schroef.

Handmatige planningsworkflow
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