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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

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

Regio Telefoon- en faxnummer E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

VK Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel: +34 900 649 115

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

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Verwachte levensduur

Brainlab biedt acht jaar service voor software. Tijdens deze periode worden zowel software-
updates als support 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 in Duitsland en/of de VS.
• Kick® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• Curve® 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 in de VS
en andere landen.

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:
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• Independent JPEG Group (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/

README.ijg)
• 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 (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0)
• Lapack (http://www.netlib.org/lapack/LICENSE.txt)
• ICU4C (https://github.com/unicode-org/icu/blob/master/icu4c/LICENSE)
• Meta (onderdeel van Boost) (https://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt)
• Range (onderdeel van Boost) (https://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt)

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").
Registration Software Paired Point is onderdeel van het Spine & Trauma
Navigation, dat een Klasse IIb-product is volgens de richtlijn medische hulp-
middelen.

Instructies voor het afvoeren

Wanneer een medisch hulpmiddel het einde van zijn levensduur bereikt, moeten alle biologische
materialen/biologische gevaren van het hulpmiddel worden verwijderd en moet het hulpmiddel
veilig worden afgevoerd in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

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

Verkoop in de VS

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.
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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

Symbolen
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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 of 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).

Zorgvuldige behandeling van de hardware

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

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 instrumenten van Brainlab

• Aanvullend pakket Rug, voor anterieure/laterale/schuine referentie
• Aanvullend pakket Rug, voor open chirurgie (priemen en sondes)
• Zelfklevende platte markers
• Autoregistratiehardware Fluoro 2D/3D voor 3D C-bogen
• Botfixateur 1-pin X-Press, maat S, M, L
• Botfixateur 2-pin X-Press
• Kalibratie fantoom CT-scanner
• Lange beitel
• Korte beitel
• Reflecterende markeerbollen voor eenmalig gebruik
• DrapeLink referentie-eenheid voor C-boog links, rechts
• Boorbitjes met AO-schacht
• Handgreep boorgeleider met 3 markeerbollen
• Handgreep boorgeleider met 4 markeerbollen
• Handgreep boorgeleider compact met 4 markeerbollen
• Boorgeleiderbuisjes
• Instrumentadapterpakket
• Instrumentadapter voor chirurgisch motorsysteem
• Matrix voor instrumentkalibratie
• Instrumentreferentie-eenheid voor handmatige kalibratie maat ML, L
• Instrumentreferentie-eenheid met 3 markeerbollen
• Instrumentreferentie-eenheid met 4 markeerbollen
• Trackingframe microscoop
• Pedikeltoegangsnaaldset voor handmatige kalibratie
• Verlengde pointer met scherpe tip voor wervelkolom/trauma/heup
• Referentieframe voor wervelkolomklemmen met 4 markeerbollen
• Snelhechter referentieframe X-Press
• Referentieframe Y-vormig, X-Press
• Reflecterende schijven voor Fluoro-registratiekit
• Referentieframe schedel
• Referentieframe schedel voor Carbon-referentieklem (met 4 bollen)
• Wervelkolom-referentieklem Carbon met schuif
• Verlengde wervelkolom-referentie X-klem 40 mm
• Wervelkolom-referentie X-klem, maat S, L
• Wervelkolom-referentieklem radiolucent
• Standaardreferentieframe craniaal met 4 markeerbollen

Compatibiliteit met medische hulpmiddelen en software
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Andere Brainlab-instrumenten

Na uitgifte van deze gebruikershandleiding kunnen aanvullende instrumenten beschikbaar komen.
Neem contact op met Brainlab support als u vragen over compatibiliteit hebt.

Waarschuwing
Gebruik uitsluitend de door Brainlab genoemde instrumenten en reserveonderdelen. Het
gebruik van niet toegestane instrumenten/reserveonderdelen kan een nadelig effect
hebben op de veiligheid en/of effectiviteit van het medische instrument en kan de
veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of omgeving in gevaar brengen.

Montage instrument

Als er instrumenten in combinatie met dit product worden gebruikt, moeten deze instrumenten
correct worden gemonteerd in navolging van de instructies in de bijbehorende
Instrumentenhandleiding.

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.
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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

Compatibiliteit met medische hulpmiddelen en software
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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.

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.

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.
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2 SYSTEEMSETUP
2.1 Opstelling van de camera en monitor

Overwegingen voor de opstelling

Artefacten die door reflectie worden veroorzaakt - met name tijdens registratie - kunnen de
resultaten onnauwkeurig maken. Zorg dat er geen lichtbronnen of reflecterende voorwerpen het
zichtveld van de camera beïnvloeden.
De cameralaser kan andere ok-apparatuur op infraroodbasis, zoals afstandsbedieningen,
pulsoxymeters of IR-gevoelige microscopen storen.

De camera en monitor opstellen

Afbeelding 1  

De opstelling van het systeem is afhankelijk van het gebruikte systeem en het type procedure dat
wordt uitgevoerd.

SYSTEEMSETUP
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Stap

1. Houd rekening met het volgende bij het positioneren van de camera en monitor:
• Selecteer een camerapositie die werkt gedurende de gehele procedure (inclusief latere

navigatie).
• De camera en monitor mogen de chirurg niet hinderen tijdens de operatie.
• Voorkom grote verschuivingen van de camera tijdens een procedure. Als de camera

wordt verschoven, moet u de nauwkeurigheid opnieuw controleren.
• De camera moet gedurende de procedure vrij zicht hebben op het referentieframe en

de instrumenten, ook tijdens alle registratie- en navigatieprocedures. Om een optimaal
zicht te bieden, dient de camera zich op een afstand van ongeveer 1,2-1,8 meter van
het chirurgisch veld te bevinden.

2. Sluit het systeem aan en schakel het in.
Raadpleeg de betreffende systeemhandleiding (zoals Kick, Curve).

3. Start de software.

4. Zorg dat het referentieframe zichtbaar is voor de camera.
Tijdens de verificatiestap, na een geslaagde registratie van de oriëntatiepunten, wordt het
zichtveld van de camera weergegeven om te laten zien welke frames zichtbaar zijn voor
de camera.

①

Als een frame niet zichtbaar is, moeten de afstand en hoek van de camera worden aan-
gepast tot de frameaanduiding ① zichtbaar is.

Camerascherm

①

② ③

④

Afbeelding 2  

Selecteer Camera om het frameaanduidingsbeeld te openen.

Opstelling van de camera en monitor
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Nr. Beschrijving

① Afstand van de instrumenten en/of referentieframes ten opzichte van de camera. Alle
markeerbollen moeten zich binnen de blauwe balk bevinden.

② Positie van de instrumenten en/of referentieframes ten opzichte van de camera.

③ Positioneringstoetsen voor de gemotoriseerde camera (indien aanwezig).

④
Centreertoets voor de gemotoriseerde camera (indien aanwezig).
OPMERKING. Het centreren van de camera duurt maximaal vijf seconden. Selecteer
deze opnieuw om de centreerfunctie te deactiveren. 

SYSTEEMSETUP
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2.2 Opstelling referentieframe

Referentieframe

Positioneer het referentieframe zodanig dat het gedurende de gehele procedure zichtbaar blijft,
zodat de matchingnauwkeurigheid niet wordt beïnvloed. Controleer of er instrumenten de zichtlijn
vanaf het referentieframe blokkeren. Het kan nuttig zijn de camera aan dezelfde zijde te plaatsen
als waar het referentieframe is bevestigd.
Voor een nauwkeuriger navigatie moet het referentieframe zo dicht mogelijk bij het doelgebied
worden geplaatst zonder beperking van de benodigde operatieruimte.

Het referentieframe moet aan de te behandelen botstructuur worden bevestigd en de
registratie van gekoppelde punten moet op diezelfde botstructuur worden uitgevoerd. Is dit
niet het geval, dan kan de registratie onnauwkeurig zijn.

Zichtbaarheid van de markeerbol

Controleer vóór aanvang van de registratie of:
• de reflecterende markeerbollen goed zijn bevestigd;
• het referentieframe niet verbogen is, met name de pinnen;
• de markeerbollen schoon, droog en onbeschadigd zijn;
• de markeerbollen niet onder afdekdoeken zitten, met uitzondering van afdekdoeken die

speciaal door Brainlab zijn ontworpen voor het afdekken van referentieframes.

De markeerbollen schoon zijn en stevig aan de basis van het instrument of het
referentieframe zijn bevestigd.

Opstelling referentieframe
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2.3 De pointer gebruiken

Algemene informatie

De verlengde pointer met scherpe tip laat een virtuele positie en een 3D-beeld van een bot van
de patiënt in de software overeenkomen met de daadwerkelijke positie van de patiëntanatomie.
Aan de hand hiervan kan de software tijdens de operatie navigatie-informatie leveren.
U kunt de pointer afzonderlijk of in combinatie met een afstandsbediening met klem voor
eenmalig gebruik gebruiken.
Als er een punt is verkregen, betekent dit dat de software de positie registreert van de pointertip
ten opzichte van de positie van het bot aan de hand van het referentieframe.
Op deze manier kan de software:
• de locatie van de botstructuur ten opzichte van het referentieframe bepalen;
• het verkregen oriëntatiepunt in de juiste relatieve positie op het 3D-botmodel plaatsen.

Hantering pointer

Gebruik uitsluitend de verlengde pointer met scherpe tip voor het vastleggen van punten.

Waarschuwing
Hanteer de pointer met de grootst mogelijke voorzichtigheid. Het gebruik van een verbogen
pointer, of een pointer met gebroken tip kan resulteren in extreme onnauwkeurigheden
tijdens patiëntregistratie en een dergelijk instrument mag dan ook niet worden gebruikt.
Voorgekalibreerde en gekalibreerde instrumenten kunnen niet voor registratie worden
gebruikt.

Nauwkeurigheid pointer

①

Afbeelding 3  

De pointer wordt geleverd in een pointer-passtuk dat beschadiging voorkomt en zorgt voor
maximale pointernauwkeurigheid.
Elke keer dat u de pointer gebruikt:
• gebruikt u het passtuk om voor gebruik te controleren of de pointer niet verbogen is;
• zorgt u er voor gebruik voor dat de pointertip is uitgelijnd op de contrapin op het pointer-

passtuk ①;
• controleert u tijdens de procedure de nauwkeurigheid van de pointer in de software door te

controleren of de positie van de pointer in de software overeenkomt met de positie op de
patiëntanatomie.

Standaardpointerregistratie

Tijdens een standaardpointerregistratie draait u een gekalibreerde verlengde pointer met
scherpe tip om specifieke oriëntatiepunten op het bot van de patiënt vast te leggen (registreren).
Bereid het oppervlak van het bot voor voordat u punten verkrijgt. Verkrijg punten direct op het
botoppervlak, niet op weefsel, omdat dit tot een onnauwkeurige registratie kan leiden.
Als de pointertip tijdens het vastleggen van de punten van het bot weg beweegt, kunnen ook
punten in de lucht worden verworven, waardoor de registratienauwkeurigheid afneemt. Tijdens het

SYSTEEMSETUP
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vastleggen van punten moet u erop letten dat de pointertip zich altijd direct op het bot in het
gescande gebied bevindt.

Afbeelding 4  

Stap

Houd de pointertip op het oriëntatiepunt en draai de pointer iets rondom de tip.
• Als de pointertip beweegt tijdens het draaien, wordt het punt niet verkregen.
• Zodra er een punt is vastgelegd, geeft de software aan dat het volgende punt moet worden

vastgelegd of wordt de volgende stap geopend.

Registratie met behulp van de afstandsbediening met klem voor eenmalig gebruik

Met de afstandsbediening met klem voor eenmalig gebruik in combinatie met de verlengde
pointer met scherpe tip kan een actieve patiëntregistratie worden uitgevoerd. Raadpleeg de
Instrumentenhandleiding voor rug en trauma voor meer informatie over de
afstandsbediening met klem voor eenmalig gebruik.

①

Afbeelding 5  

Stap

1. Houd de pointertip bij het aangegeven oriëntatiepunt.

2. Druk op de besturingsknop ①.
• Als de tip beweegt wanneer u de toets indrukt, wordt het punt niet verkregen.
• Zodra er een punt is verkregen, geeft de software aan dat het volgende punt moet wor-

den verkregen.

De pointer gebruiken
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3 OVERZICHT SOFTWARE
3.1 Inleiding tot Registration Software Paired

Point

Achtergrond

Registration Software Paired Point is een intraoperatieve registratiesoftware met
touchscreenbediening. De plaatsing van chirurgische instrumenten in een driedimensionale
configuratie over een anatomische beeldset, zoals CT en/of XT, kan de chirurg helpen tijdens
diverse chirurgische interventies.
Gebruik Registration Software Paired Point voor de registratie van de patiëntpositie ten
opzichte van de preoperatieve of intraoperatieve scans voorafgaand aan chirurgische navigatie.
De volgende registratiepunten zijn mogelijk:
• Anatomische oriëntatiepunten
• Schroeven

Beeldsetvereisten

• Voor voldoende nauwkeurigheid moet de patiënt worden gescand als beschreven in het
scanprotocol Rug en Trauma.

• Controleer of de patiëntanatomie niet is gewijzigd ten opzichte van de scan. Dit resulteert
namelijk in een onjuiste registratie en navigatie.

• De nauwkeurigheid van de registratie hangt sterk af van hoe nauwkeurig de registratiepunten
zijn gepland en vastgelegd en van het totale aantal punten. Gebruik Registration Software
Paired Point daarom uitsluitend als oriëntatiepunten duidelijk in de scan kunnen worden
geidentificeerd en geopend.

• Er moet een hoog aantal toegankelijke oriëntatiepunten worden gepland en vastgelegd om de
registratie te verbeteren. Gebruik een andere registratiemethode als de toegang tot duidelijke
oriëntatiepunten niet beschikbaar of niet duidelijk is. Een zorgvuldige verificatie van de
nauwkeurigheid is essentieel. Ga uitsluitend door met de registratie als de nauwkeurigheid
acceptabel is.

Registratiemethoden

Houd de tip tijdens de registratie van oriëntatiepunten loodrecht op het oriëntatiepunt. Hiermee
wordt voorkomen dat de huid onbedoeld verschuift door de kracht van het instrument.

Methode Uitleg

Anatomische ori-
ëntatiepunten

Leg oriëntatiepunten vast met de pointer loodrecht op het midden van het
oriëntatiepunt en draai langzaam terwijl de tip op zijn plaats blijft of gebruik
de afstandsbediening met klem voor eenmalig gebruik.

Schroeven
Plaats de pointertip op het midden van de schroef en maak een langzame
draaibeweging of gebruik afstandsbediening met klem voor eenmalig ge-
bruik, terwijl u de tip op zijn plaats houdt.

OVERZICHT SOFTWARE
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De software openen

Afbeelding 6  

Stap

1. Selecteer een patiënt.
Raadpleeg de softwarehandleiding Origin Data Management voor aanvullende infor-
matie over patiënt- en gegevensselectie.

2. Selecteer alle benodigde patiëntgegevens en gedefinieerde objecten die relevant zijn
voor de procedure. Alle toepassingen voor de specifieke workflow worden weergegeven.

3. Selecteer 3D Navigation in de wervelkolomworkflow.

4. Selecteer Paired Point Registration ① uit de REGISTRATION-opties.

Inleiding tot Registration Software Paired Point
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3.1.1 Navigatie- en weergavefuncties

Basisnavigatiefuncties

Toets Functie

Toont een lijst met attenderingen wanneer de software een probleem consta-
teert dat uw aandacht behoeft.

Toont de beschikbare beeldsets.

Brengt u terug naar Content Manager waar u een nieuwe toepassing kunt se-
lecteren of de software kunt afsluiten.

Opent de camera-app voor weergave van referentieframes, pointers of instru-
menten in het zichtveld van de camera.
OPMERKING. Deze optie is beschikbaar zodat de planning van de oriëntatie-
punten is voltooid. 

Screenshot

Maakt een screenshot van de huidige weergave. De screenshot wordt automa-
tisch bij de patiëntgegevens opgeslagen.

Weergavefuncties

Toets Functie Beschrijving

In- of uitzoomen

Druk op de symbolen ⊖ en ⊕ of ver-
sleep de schuifbalk:
• Naar links om uit te zoomen
• Naar rechts om in te zoomen

OVERZICHT SOFTWARE
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Een andere beeldset selecteren

①

Afbeelding 7  

Stap

1.

Selecteer de Data-knop om optioneel een andere beeldset te selecteren.

2. Selecteer een beeldset uit de lijst met SELECTED DATA.
Selecteer MORE om aanvullende gegevens te laden.

3. Selecteer de pijltoets ① om verder te gaan met het gebruik van de geselecteerde patiën-
tgegevens.

Navigatie- en weergavefuncties
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3.2 Botdrempel aanpassen

Achtergrond

De botdrempel is de waarde waarboven de software bepaalt dat objecten in scans bot zijn en niet
weefsel.
Wanneer de botdrempel correct is ingesteld, is er geen weefsel zichtbaar en ziet het botoppervlak
in de beelden er glad en stevig uit, met name in gebieden waar registratiepunten moeten worden
verkregen. Als de drempel te laag of te hoog is, dan zal er een discrepantie in het
coördinatensysteem tussen het echte bot en het (zichtbare) genavigeerde bot ontstaan, wat tot
problemen tijdens de planningsstap voor oriëntatiepunten kan leiden of zelfs tot een
onnauwkeurige patiëntregistratie.
De kwaliteit van de gekozen botdrempel kan van invloed zijn op de nauwkeurigheid van het
bijbehorende resultaat. Let erop de drempel zodanig in te stellen dat een glad botoppervlak wordt
weergegeven.

Fijnafstelling botdrempel

Stel de drempel zo goed mogelijk in door ervoor te zorgen dat er vooral bot en zo min mogelijk
weefsel zichtbaar is. Registratie kan alleen worden uitgevoerd als het botoppervlak duidelijk
zichtbaar is.
Inspecteer het berekende 3D-oppervlaktemodel en als het oppervlak niet uniform wordt
weergegeven (d.w.z. er worden artefacten buiten of holtes binnen anatomische gebieden
weergegeven), past u de botdrempels overeenkomstig aan.

Botdrempel instellen

①

②

③

Afbeelding 8  

Stap

1. Selecteer de toets Threshold in de werkbalk.

2. Gebruik de schuifbalk ① om de botdrempel te verhogen/verlagen.
OPMERKING. Selecteer Reset ② om de botdrempel te resetten naar de oorspronkelijke,
door de software berekende waarde. 

OVERZICHT SOFTWARE
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Stap

3. Selecteer Accept ③ om verder te gaan.

Botdrempel aanpassen
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4 REGISTRATIE
4.1 Introductie

Achtergrond

Het scherm voor de planning van punten wordt geopend wanneer u Registration Software
Paired Point opent, waarna u wordt gevraagd om uw punten (oriëntatiepunten) te plannen.

Workflow voor Paired Point Registration

Afbeelding 9  

Stap

1. Optioneel: pas indien nodig de botdrempel aan.

2. Plan registratiepunten.

3. Leg punten op de patiëntanatomie vast in de volgorde die in de menubalk wordt getoond.

4. Controleer de nauwkeurigheid van de registratie.

REGISTRATIE
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4.2 Gekoppelde punten plannen en vastleggen

Achtergrond

Het scherm voor de planning van punten wordt geopend wanneer u Registration Software
Paired Point opent, waarna u wordt gevraagd om uw punten (oriëntatiepunten) te plannen.
Er zijn minstens vier punten nodig. Het uiteindelijke aantal vastgelegde punten is afhankelijk van
de locatie van de punten. Hoe meer willekeurig en hoe meer verspreid de punten op de
botstructuur zijn gepositioneerd, hoe minder punten nodig zijn. Voorbeeld: als er vier punten
worden gepland in of nabij hetzelfde vlak, dan zijn extra punten nodig.
De software accepteert geen punten die te dicht bij elkaar zijn vastgelegd.

Oriëntatiepunten plannen

① ②

③
④

⑤

Afbeelding 10  

Stap

1. Tik op de 3D-weergave ① om handmatig oriëntatiepunten toe te voegen.
OPMERKING. Alle oriëntatiepunten voor registratie van gekoppelde punten moeten wor-
den gepland en vastgelegd op dezelfde botstructuur. 

2. Versleep het ronde dradenkruis ② om punten fijn af te stellen in de axiale, coronale en
sagittale coupeweergaven.
Selecteer de naam van Landmark uit de lijst ④. In dit voorbeeld is Landmark 04 geacti-
veerd en gemarkeerd in de 3D-weergave en getoond in de axiale, coronale en sagittale
weergaven.

3. Druk indien nodig op het prullenbakpictogram ③ om oriëntatiepunten te verwijderen.

4. De Register-knop ⑤ wordt geactiveerd wanneer het minimumaantal punten is gepland.
Het wordt aanbevolen om extra identificeerbare en toegankelijke oriëntatiepunten te plan-
nen, zelfs nadat Register is geactiveerd.
Selecteer Register om het registratiescherm te openen en de geplande punten vast te
leggen.

Gekoppelde punten plannen en vastleggen
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Geplande oriëntatiepunten vastleggen

Afbeelding 11  

Stap

1. Houd de pointertip op het oriëntatiepunt en controleer of de positie van de pointer in de
software overeenkomt met de positie op de patiëntanatomie.

2. Draai de pointer of gebruik de afstandsbediening met klem voor eenmalig gebruik om
elk oriëntatiepunt vast te leggen in de volgorde die wordt getoond in de menubalk.
Nadat de oriëntatiepunten zijn vastgelegd, gaat u verder met de verificatie van de regi-
stratie.

REGISTRATIE
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5 VERIFICATIE
5.1 Introductie op verificatie

Veiligheidsoverwegingen

Controleer of de registratie op het juiste niveau zit voor de patiënt en de dataset. De
nauwkeurigheid moet op de behandelde botstructuur worden gecontroleerd.
Controleer de nauwkeurigheid van minstens drie anatomische oriëntatiepunten, met name in het
doelgebied, omdat deze kan verschillen van de nauwkeurigheid die is gecontroleerd op het
huidoppervlak. Als het doelgebied niet toegankelijk is, moet zo dicht mogelijk bij het doelgebied
worden geverifieerd.
Oefen tijdens de verificatie geen kracht uit op de pointer.

De registratienauwkeurigheid controleren

Afbeelding 12  

Stap

1. Controleer de nauwkeurigheid door de pointer- of instrumenttip op minstens drie oriënta-
tiepunten op de patiëntanatomie te houden.
OPMERKING. De nauwkeurigheid kan ook worden gecontroleerd door de pointer zorg-
vuldig op de tips van de referentieklem te houden of op een tand van de referentieklem,
voor zover toegankelijk. Alle richtingen kunnen worden gecontroleerd: posterieur/anteri-
eur, links/rechts en craniaal/caudaal. 

VERIFICATIE
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Stap

2. Vergelijk voor elk controlepunt de positie van de pointer op de patiënt met de positie die in
de software wordt weergegeven.
Overweeg zorgvuldig of de vastgestelde nauwkeurigheid voldoende is voor de huidige
procedure.

3. Selecteer Yes om de nauwkeurigheid van de registratie te accepteren.
Als de nauwkeurigheid van de registratie onvoldoende is, selecteer dan No. Er wordt een
dialoogvenster met opties voor het verbeteren van de nauwkeurigheid geopend.

Introductie op verificatie
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5.2 De registratienauwkeurigheid verbeteren

Achtergrond

Als de software bepaalt dat de registratie onacceptabel is, dan wordt het dialoogvenster No
Match Found geopend. Als u echter tijdens visuele verificatie een significante afwijking
constateert, moet de pointernauwkeurigheid worden gecontroleerd en/of moet No worden
geselecteerd. Selecteer een van de weergegeven verbeteringsopties om verder te gaan.

Verbeteringsopties voor registratie van de gekoppelde punten

Optie Beschrijving

Hiermee wordt de pagina voor het plannen van punten geopend waarop u ge-
plande punten kunt wijzigen en extra punten kunt toevoegen.
OPMERKING. Als u Re-Plan selecteert, dan moet u ook de punten opnieuw
vastleggen nadat u wijzigingen hebt aangebracht. 

Hiermee wordt de pagina voor het vastleggen van punten geopend waarop u
de eerder geplande punten opnieuw kunt vastleggen.

Sluit het dialoogvenster. Hiermee gaat u terug naar de verificatiepagina.

VERIFICATIE
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