
ΕΡΓΑΛΕIΑ
Εκδόσεις λογισµικού: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
∆ιατάξεις Αναφοράς X-Press: 
T-γεωµετρία (Αριστερή), Y-γεωµετρία (∆εξιά)

 
Εντοπιστική µήλη BrainLAB, µε κεκαµµένο άκρο
Συσκευή καθήλωσης οστών “1-καρφίδας”, 
X-Press (Αριστερή) 
Συσκευή καθήλωσης οστών “2-καρφίδων”, 
X-Press (∆εξιά) 
(Χρήση σε οποιαδήποτε συνδυασµό, π.χ., 1-καρφίδας σε 
µηριαίο και 2-καρφίδων σε κνήµη, ή 2-καρφίδων τόσο σε 
µηριαίο όσο και σε κνήµη.) 

Εκµαγείο διάτρησης “2-καρφίδων”
Προσαρµογέας µηριαίας και κνηµιαίας πλάκα κοπής 
“Universal” (Αριστερά)
Εκµαγείο λάκα Kοπής 4 σε 1  
(Συγκεκριµένη ροή εργασίας, ∆εξιά) 
Κοχλίες Schanz: 
4 ή 5 mm για Συσκευή καθήλωσης οστών 1-καρφίδας 
3 ή 4 mm για Συσκευή καθήλωσης οστών 2-καρφίδων

 
Ανακλαστικοί σφαιρικοί δείκτες µία χρήσης 
(Ελάχιστα απαιτούµενα 13)
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά τα εγχειρίδια χρήστη.



ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:
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U.S.A. & Canada: +1 800 597 5911 
Japan: +81 3 5733 6275 
Latin America: +55 11 3256-8301 
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E-mail: support@brainlab.com

ΠΝΕΥΜΑ

Ο συγκεκ
αποκλεισ
από πνευ
Απαγορε
οποιουδή
χωρίς τη 

Αναθεώρ

Αριθµός 
ΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ).  
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ρητή έγγραφη άδεια της BrainLAB. 

ηση Εγγράφου: 1.0

Στοιχείου: 60906-30EL

ΕΥΘΥΝΗ:

Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της BrainLAB.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις 
Πωλήσεων της BrainLAB.



∆ΙΑΜOΡΦΩΣΗ OR
Εκδόσεις λογισµικού: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
BHMA 1
• Τοποθετήστε το σύστηµα στο κάτω µέρος του κρεβατιού, 
αντίθετα από την πλευρά επέµβασης. 

• Ρυθµίστε την κάµερα ώστε να κοιτάει προς τη θέση 
της εγχείρησης (περίπου 2 µέτρα µακριά από τη θέση). 

• Επιβεβαιώστε πως ο χειρουργός µπορεί να δει µε ευκολία 
την οθόνη. 

• Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύµατος. 
• Πιέστε το διακόπτη τροφοδοσίας ρεύµατος στο σύστηµα. 
BHMA 2
• Στο διάλογο επιλογών της εφαρµογής, πιέστε το εικονίδιο 

knee (knee essential ή knee unlimited) για να εκκινήσετε 
το λογισµικό. 
BHMA 3
• Επιλέξτε το προκαθορισµένο προφίλ 
στο διάλογο Welcome. 

• Πιέστε Next για να ανοίξετε το διάλογο 
Procedure Overview. 
BHMA 4
• Επισκοπήστε τις επιλεγµένες ρυθµίσεις για το προφίλ. 
• Για να συνεχίσετε µε το επιλεγµένο προφίλ, πιέστε Next. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε να τροποποιήσετε το προφίλ 
πιέζοντας Modify. 
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά τα εγχειρίδια χρήστη. 
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Αριθµός 
BHMA 5
• Εισάγετε το όνοµα του ασθενή και την ID.

Χρησιµοποιήστε τα βέλη για την εναλλαγή 
µεταξύ των πεδίων. 

• Πιέστε Next. 
BHMA 6
• Επιλέξτε την πλευρά επέµβασης (Right ή Left). 
• Πιέστε Next. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το σηµείο αυτό είναι το µόνο όπου είναι 
δυνατή η επιλογή της πλευράς επέµβασης. Επιβεβαιώστε 
πως επιλέγετε τη σωστή πλευρά. 
BHMA 7
• Στο διάλογο Camera Setup, επιβεβαιώστε τις 
πληροφορίες του ασθενή και την πλευρά επέµβασης. 

• Επιβεβαιώστε πως η κάµερα είναι περίπου 2 µέτρα 
από τη θέση της εγχείρησης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο χειρούργος µπορεί τώρα να συνδέσει 
τις διατάξεις αναφοράς στον ασθενή (δείτε τη σελίδα 
Prepare Patient), και µετά ελέγξτε την ορατότητα των 
εργαλείων στην κάµερα στο διάλογο αυτό. 
ΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ).  
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ρητή έγγραφη άδεια της BrainLAB. 

ηση Εγγράφου: 1.0

Στοιχείου: 60906-30EL

ΕΥΘΥΝΗ:

Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της BrainLAB.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις 
Πωλήσεων της BrainLAB.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝH
Εκδόσεις λογισµικού: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
BHMA 1
• Καλύψτε τον ασθενή. 
• Εκτελέστε την τοµή. 
• Προετοιµάστε το µηρό και την κνήµη σύµφωνα 

µε την πρότυπη χειρουργική διαδικασία. 
BHMA 2
• Προσκολλήστε τον κοχλία Schanz στο µηρό. 
• Προσκολλήστε τη συσκευή καθήλωσης οστών (1-καρφίδας 
ή 2-καρφίδων) και τη διάταξη αναφοράς Y-γεωµετρίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τοποθετήστε τις διατάξεις ώστε να αφήσετε 
χώρο για τα εγχειρητικά βήµατα χωρίς να παρεµποδίζουν 
µε τα άλλα εργαλεία. 
BHMA 3
• Προσκολλήστε τον κοχλία Schanz στην κνήµη. 
• Προσκολλήστε τη συσκευή καθήλωσης οστών (1-καρφίδας 
ή 2-καρφίδων) και τη διάταξη αναφοράς Τ-γεωµετρίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Επιβεβαιώστε πως ∆ΕΝ µετακινείτε 
ή χαλαρώνετε τις διατάξεις αναφοράς Y- και T-κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα την ανακριβή πλοήγηση και το σοβαρό 
τραυµατισµό του ασθενή.
BHMA 4
• Αφαιρέστε όλα τα οστεόφυτα. 
• Επιβεβαιώστε πως οι διατάξεις αναφοράς είναι ορατές και 
στους δύο φακούς της κάµερας µε το πόδι σε κάµψη και 
έκταση (ιώδη και κίτρινα σφαιρίδια επικεντρωµένα στις 
προβολές). 

• Πιέστε Next για να συνεχίσετε την καταγραφή του ασθενή. 
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά τα εγχειρίδια χρήστη. 



ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:

BrainLAB AG 
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, Germany

Europe, Africa, Asia, Australia: +49 89 99 15 68 44 
U.S.A. & Canada: +1 800 597 5911 
Japan: +81 3 5733 6275 
Latin America: +55 11 3256-8301 
France: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

ΠΝΕΥΜΑ

Ο συγκεκ
αποκλεισ
από πνευ
Απαγορε
οποιουδή
χωρίς τη 
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Αριθµός 
ΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ).  
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ρητή έγγραφη άδεια της BrainLAB. 

ηση Εγγράφου: 1.0

Στοιχείου: 60906-30EL

ΕΥΘΥΝΗ:

Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της BrainLAB.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις 
Πωλήσεων της BrainLAB.



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΗΡΟY
Εκδόσεις λογισµικού: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
BHMA 1
• Περιστρέψτε το πόδι στο σύνδεσµο του ισχίου. Ξεκινήστε 

µε µικρότερους κύκλους και σταδιακά αυξήστε σε 
µεγαλύτερους κύκλους. 

• Εξασφαλίστε πως αποφεύγεται η έντονη κίνηση του ισχίου. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κρατήστε την πύελο σταθερή και µην 
µετακινείτε την κάµερα κατά τη διάρκεια αυτού του 
βήµατος.
BHMA 2
• Κρατήστε το ρύγχος της εντοπιστικής µήλης στο µηριαίο 

µηχανικό σηµείο του άξονα και περιστρέψτε την 
εντοπιστική µήλη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το σηµείο αυτό είναι αυτό όπου κανονικά 
εισάγεται το ενδοµυελικό δράπανο κατά τη διάρκεια 
µη-πλοηγούµενων διαδικασιών.
BHMA 3
Τα µέσα και πλάγια επικονδύλια σηµεία ορίζουν 
τον επικονδύλιο άξονα (µία αναφορά για την αξονική 
περιστροφική ευθυγράµµιση του εµφυτεύµατος). 
Τα σηµεία αυτά χρησιµοποιούνται επίσης για τον 
προσδιορισµό του µεγέθους του εµφυτεύµατος. 
• Κρατήστε το ρύγχος της εντοπιστικής µήλης στο µέσο 
επικονδύλιο σηµείο. 

• Όταν σας ζητηθεί, εντοπίστε το πλάγιο επικονδύλιο. 
BHMA 4
Το πρόσθιο σηµείο του φλοιού παρέχει την αναφορά 
για την πρόσθια ευθυγράµµιση του εµφυτεύµατος και 
χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του µεγέθους 
του εµφυτεύµατος. 
• Κρατήστε το ρύγχος της εντοπιστικής µήλης στον πρόσθιο 
φλοιό, στο σηµείο όπου τοποθετείται η γραφίδα του 
παραδοσιακού οδηγού για τον προσδιορισµό του µεγέθους 
του µηρού. 
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά τα εγχειρίδια χρήστη. 
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Αριθµός 
BHMA 5
Η γραµµή Whiteside (οβελαιαίο επίπεδο) αποτελεί µία 
αναφορά για την αξονική περιστροφική ευθυγράµµιση 
του εµφυτεύµατος. 
• Κρατήστε την εντοπιστική µήλη στην ΑΡ κατεύθυνση, 
παράλληλα µε τη γραµµή από την τροχιλιακή αύλακα προς 
το κέντρο της µεσοκονδύλιας εγκοπής. 

• Κρατήστε την εντοπιστική µήλη απολύτως ακίνητη 
για 2 δευτερόλεπτα κατά τον εντοπισµό. 
BHMA 6
Οι κόνδυλοι χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των 
επιπέδων κοπής και του µεγέθους του εµφυτεύµατος. 
Οι οπίσθιοι κόνδυλοι αποτελούν µία αναφορά για την 
αξονική περιστροφική ευθυγράµµιση του εµφυτεύµατος.
• Κρατήστε το ρύγχος της εντοπιστικής µήλης στο µέσο 
κόνδυλο και περιστρέψτε την εντοπιστική µήλη. 

• Εντοπίστε τα εναποµείναντα σηµεία ολισθαίνοντας 
την εντοπιστική µήλη κατά µήκος του οστού, που 
υποδεικνύεται από την πράσινη περιοχή. 

• Όταν σας ζητηθεί, εντοπίστε τον πλάγιο κόνδυλο. 
BHMA 7
Ο πρόσθιος φλοιός χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 
του µοντέλου του οστού. 
• Κρατήστε το ρύγχος της εντοπιστικής µήλης στον πρόσθιο 
φλοιό και περιστρέψτε την εντοπιστική µήλη. 

• Εντοπίστε τα εναποµείναντα σηµεία ολισθαίνοντας 
την εντοπιστική µήλη κατά µήκος του οστού, 
που υποδεικνύεται από την πράσινη περιοχή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το βήµα αυτό δεν διεξάγεται για καταγραφή 
Express. 
BHMA 8
• Επιβεβαιώστε την ακρίβεια της καταγραφής κρατώντας το 
ρύγχος της εντοπιστικής µήλης στο οστό και επιβεβαιώστε 
πως η τοποθεσία που εµφανίζεται στην οθόνη ταιριάζει µε 
την πραγµατική θέση της εντοπιστικής µήλης. 

• Για να εντοπίσετε προαιρετικά ένα σηµείο ελέγχου 
ακριβείας, κρατήστε την εντοπιστική µήλη σε µία περιοχή 
του οστού στο οποίο δεν θα γίνει εκτοµή και περιστρέψτε 
την εντοπιστική µήλη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Χρησιµοποιήστε τα σηµεία ελέγχου 
ακριβείας για να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια καθ'όλη 
τη χειρουργική επέµβαση. 
ΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ).  
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ρητή έγγραφη άδεια της BrainLAB. 

ηση Εγγράφου: 1.0

Στοιχείου: 60906-30EL

ΕΥΘΥΝΗ:

Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της BrainLAB.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις 
Πωλήσεων της BrainLAB.



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΝΗΜΗΣ
Εκδόσεις λογισµικού: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
BHMA 1
Τα µέσα και πλάγια σφυρά σηµεία καθορίζουν το άπω 
τελικό σηµείο του κνηµιαίου µηχανικού άξονα.
• Κρατήστε την εντοπιστική µήλη στην προεξέχουσα µέση 
σφυραία δοµή και περιστρέψτε την εντοπιστική µήλη. 

• Όταν σας ζητηθεί, εντοπίστε τον πλάγιο σφυρό. 
BHMA 2
Το βήµα αυτό ορίζει το εγγύς τελικό σηµείο του κνηµιαίου 
µηχανικού άξονα. 
• Κρατήστε το ρύγχος της εντοπιστικής µήλης στην έκφυση 
του πρόσθιου χιαστού σύνδεσµου, στο πρόσθιο µέρος του 
µεσοκονδύλιου επάρµατος. 

• Περιστρέψτε την εντοπιστική µήλη. 
BHMA 3
Τα σηµεία του περιγράµµατος της κνήµης παρέχουν 
αναφορές για την τοποθέτηση και το µέγεθος του 
κνηµιαίου εµφυτεύµατος.
• Κρατήστε την εντοπιστική µήλη στο πλέον µέσο σηµείο της 
κνηµιαίας επιφάνειας και περιστρέψτε την εντοπιστική 
µήλη. 

• Όταν σας ζητηθεί, εντοπίστε τα πλάγια και πρόσθια 
περιγράµµατα. 
BHMA 4
Η κνηµιαία AP κατεύθυνση προσδιορίζει την οπίσθια 
κλίση και την ουδέτερη περιστροφική ευθυγράµµιση 
του κνηµιαίου επιπέδου εκτοµής. 
• Κρατήστε την εντοπιστική µήλη παράλληλα µε το 

µεσοκονδύλιο φύµα χωρίς καµία εσωτερική/εξωτερική 
περιστροφή. 

• Κρατήστε την εντοπιστική µήλη απολύτως ακίνητη 
για 2 δευτερόλεπτα κατά τον εντοπισµό. 
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά τα εγχειρίδια χρήστη. 
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Αριθµός 
BHMA 5
Η µέση και πλάγια επιφάνεια χρησιµοποιούνται για 
τον υπολογισµό του επιπέδου εκτοµής και του µοντέλου 
του οστού. 
• Κρατήστε το ρύγχος της εντοπιστικής µήλης στο κατώτερο 
σηµείο της µέσης επιφανείας. 

• Εντοπίστε τα εναποµείναντα σηµεία ολισθαίνοντας την 
εντοπιστική µήλη κατά µήκος του οστού, που 
υποδεικνύεται από την πράσινη περιοχή. 

• Όταν σας ζητηθεί, εντοπίστε την πλάγια επιφάνεια. 
BHMA 6
Ο πρόσθιος φλοιός χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 
του µοντέλου του οστού. 
• Κρατήστε το ρύγχος της εντοπιστικής µήλης στον πρόσθιο 
φλοιό και περιστρέψτε την εντοπιστική µήλη. 

• Εντοπίστε τα εναποµείναντα σηµεία ολισθαίνοντας την 
εντοπιστική µήλη κατά µήκος του οστού, που υποδεικνύεται 
από την πράσινη περιοχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το βήµα αυτό δεν διεξάγεται για καταγραφή 
Express. 
BHMA 7
• Επιβεβαιώστε την ακρίβεια της καταγραφής κρατώντας το 
ρύγχος της εντοπιστικής µήλης στο οστό και επιβεβαιώστε 
πως η τοποθεσία που εµφανίζεται στην οθόνη ταιριάζει µε 
την πραγµατική θέση της εντοπιστικής µήλης. 

• Για να εντοπίσετε προαιρετικά ένα σηµείο ελέγχου 
ακριβείας, κρατήστε την εντοπιστική µήλη σε µία περιοχή 
του οστού στο οποίο δεν θα γίνει εκτοµή και περιστρέψτε 
την εντοπιστική µήλη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Χρησιµοποιήστε τα σηµεία ελέγχου 
ακριβείας για να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια καθ'όλη 
τη χειρουργική επέµβαση. 
BHMA 8
∆ιεξάγετε αρχική ευθυγράµµιση του ποδιού:
• Φέρτε το πόδι σε πλήρη έκταση. Πιέστε Store για 
να καταγράψετε προεγχειρητικές γωνίες ραιβότητας/
βλαισότητας και έκτασης (προαιρετικό). 

• Φέρτε το πόδι σε κάµψη. Πιέστε Store για να καταγράψετε 
προεγχειρητική γωνία κάµψης (προαιρετικό). 

• Πιέστε Next για να συνεχίσετε στην πλοήγηση (ανάλογα 
µε τη ροή εργασίας σας, δείτε τη σελίδα Tibia First, 
Femur First ή Hybrid). 
ΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ).  
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ρητή έγγραφη άδεια της BrainLAB. 

ηση Εγγράφου: 1.0

Στοιχείου: 60906-30EL

ΕΥΘΥΝΗ:

Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της BrainLAB.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις 
Πωλήσεων της BrainLAB.



ΡΟΗ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΠΡΩΤΑ ΚΝΗΜΗ
Εκδόσεις λογισµικού: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
BHMA 1
• Για κνηµιαίο σχεδιασµό χρησιµοποιήστε τα κοµβία +/- για 
να ρυθµίσετε το µέγεθος του εµφυτεύµατος.

• Χρησιµοποιήστε τα κοµβία βέλη για να ρυθµίσετε τη γωνία 
ραιβότητας/βλαισότητας, την πρόσθια/οπίσθια κλίση και το 
επίπεδο εκτοµής. 

• Πιέστε Next. 
BHMA 2
• Για κνηµιαία εκτοµή, εισάγετε τον προσαρµογέας πλάκας 
κοπής στην πλάκα κοπής. 

• Πλοηγήστε την πλάκα κοπής για να ταιριάξετε το πραγµατικό 
επίπεδο (κυανό) µε το σχεδιαζόµενο επίπεδο (κίτρινο). 

• Μετά την εκτοµή, πιέστε Next. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν διεξάγετε Split Registration, σας ζητείται 
να διεξάγετε µηριαία καταγραφή µόλις ολοκληρωθεί η 
κνηµιαία επιβεβαίωση.
BHMA 3
• Για να επιβεβαιώσετε την κνηµιαία εκτοµή, τοποθετήστε 
τον προσαρµογέας πλάκας κοπής στο επίπεδο που έγινε 
εκτοµή και κρατήστε τον ακίνητο για 2 δευτερόλεπτα. 

• Το λογισµικό υπολογίζει το επίπεδο που έγινε εκτοµή 
και εµφανίζει τις αποκλίσεις µεταξύ των σχεδιασµένων 
και των επιβεβαιωµένων επιπέδων όπου έγινε εκτοµή. 

• Πιέστε Next. 
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά τα εγχειρίδια χρήστη. 

BHMA 4
• Εκτελέστε ισοσκελισµό συνδέσµων σε κάµψη/έκταση. 
• Στην κάµψη, αποθηκεύστε τα µέσα/πλάγια κενά και 
την εσωτερική/εξωτερική περιστροφή (απαιτείται για 
το Gap Balanced). 

• Στην έκταση, αποθηκεύστε τα µέσα/πλάγια κενά και 
τη γωνία ραιβότητας/βλαισότητας (απαιτείται για το 
Gap Balanced). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στις ροές εργασίας Gap Balanced, το 
µέγεθος/θέση του µηριαίου εµφυτεύµατος βασίζεται στα 
αποθηκευµένα κενά κάµψης/έκτασης. Η περιστροφή του 
εµφυτεύµατος βασίζεται στην αποθηκευµένη εσωτερική/
εξωτερική περιστροφή (παράλληλα µε την κνήµη). 



ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:

BrainLAB AG 
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, Germany

Europe, Africa, Asia, Australia: +49 89 99 15 68 44 
U.S.A. & Canada: +1 800 597 5911 
Japan: +81 3 5733 6275 
Latin America: +55 11 3256-8301 
France: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

ΠΝΕΥΜΑ

Ο συγκεκ
αποκλεισ
από πνευ
Απαγορε
οποιουδή
χωρίς τη 

Αναθεώρ

Αριθµός 
BHMA 5
• Για µηριαίο σχεδιασµό χρησιµοποιήστε τα κοµβία +/- για να 
ρυθµίσετε το µέγεθος του εµφυτεύµατος ή του ενθέµατος. 
Χρησιµοποιήστε τα κοµβία βέλη για να ρυθµίσετε το άπω 
επίπεδο εκτοµής, την πρόσθια/οπίσθια κατεύθυνση 
εµφυτεύµατος και τη γωνία κάµψης/έκτασης. 

• Ροές εργασίας Gap Balanced: το µέγεθος και η θέση 
του µηριαίου εµφυτεύµατος βασίζεται στα κενά κάµψης/
έκτασης που είναι αποθηκευµένα στον ισοσκελισµό 
συνδέσµων. Αν κάνετε αλλαγές, πιέστε Optimize για 
να επαναϋπολογίσετε το άπω επίπεδο εκτοµής. 

• Πιέστε Next. 
BHMA 6
• Για το δεύτερο βήµα µηριαίου σχεδιασµού χρησιµοποιήστε 
τα κοµβία +/- για να ρυθµίσετε το µέγεθος του εµφυτεύµατος 
ή του ενθέµατος. Χρησιµοποιήστε τα κοµβία βέλη για 
να ρυθµίσετε τη µέση/πλάγια θέση του εµφυτεύµατος, 
την εσωτερική/εξωτερική περιστροφή και τη γωνία 
ραιβότητας/βλαισότητας. 

• Πιέστε Next. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η αλλαγή του πάχους του ενθέµατος δεν 
αλλάζει το επίπεδο εκτοµής.
BHMA 7
• Για άπω µηριαία εκτοµή, εισάγετε τον προσαρµογέας 
πλάκας κοπής στην πλάκα κοπής. 

• Πλοηγήστε την πλάκα κοπής για να ταιριάξετε το πραγµατικό 
επίπεδο (κυανό) µε το σχεδιαζόµενο επίπεδο (κίτρινο). 

• Μετά την εκτοµή, πιέστε Next για να επιβεβαιώσετε 
το επίπεδο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ανάλογα µε το επιλεγµένο εµφύτευµα και 
το σετ εργαλείων, µπορεί να διεξαχθεί πρώτα η πρόσθια 
µηριαία εκτοµή.
BHMA 8
• Για πρόσθια µηριαία εκτοµή, εισάγετε τον προσαρµογέας 
πλάκας κοπής στην πλάκα κοπής. 

• Πλοηγήστε την πλάκα κοπής για να ταιριάξετε το πραγµατικό 
επίπεδο (κυανό) µε το σχεδιαζόµενο επίπεδο (κίτρινο). 

• Μετά την εκτοµή, πιέστε Next για να επιβεβαιώσετε 
το επίπεδο. 

• Μετά τη µηριαία επιβεβαίωση, πιέστε Next για 
να προχωρήσετε στο Final Leg Alignment 
(δείτε σελίδα Shutdown). 
ΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ).  
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ρητή έγγραφη άδεια της BrainLAB. 

ηση Εγγράφου: 1.0

Στοιχείου: 60906-30EL

ΕΥΘΥΝΗ:

Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της BrainLAB.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις 
Πωλήσεων της BrainLAB.



ΡΟΗ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΠΡΩΤΑ ΜΗΡΟΣ
Εκδόσεις λογισµικού: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
BHMA 1
• Για µηριαίο σχεδιασµό χρησιµοποιήστε τα κοµβία +/- για 
να ρυθµίσετε το µέγεθος του εµφυτεύµατος. 

• Χρησιµοποιήστε τα κοµβία βέλη για να ρυθµίσετε το άπω 
επίπεδο εκτοµής, την πρόσθια/οπίσθια κατεύθυνση 
εµφυτεύµατος και τη γωνία κάµψης/έκτασης. 

• Πιέστε Next. 
BHMA 2
• Για το δεύτερο βήµα µηριαίου σχεδιασµού χρησιµοποιήστε 
τα κοµβία +/- για να ρυθµίσετε το µέγεθος του εµφυτεύµατος.

• Χρησιµοποιήστε τα κοµβία βέλη για να ρυθµίσετε τη µέση/
πλάγια θέση του εµφυτεύµατος, την εσωτερική/εξωτερική 
περιστροφή και τη γωνία ραιβότητας/βλαισότητας. 

• Πιέστε Next. 
BHMA 3
• Για άπω µηριαία εκτοµή, εισάγετε τον προσαρµογέας 
πλάκας κοπής στην κοπή πλάκας. 

• Πλοηγήστε την πλάκα κοπής για να ταιριάξετε το πραγµατικό 
επίπεδο (κυανό) µε το σχεδιαζόµενο επίπεδο (κίτρινο). 

• Μετά την εκτοµή, πιέστε Next. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ανάλογα µε το επιλεγµένο εµφύτευµα και 
το σετ εργαλείων, µπορεί να διεξαχθεί πρώτα η πρόσθια 
µηριαία εκτοµή.
BHMA 4
• Για να επιβεβαιώσετε την άπω εκτοµή, τοποθετήστε τον 
προσαρµογέας πλάκας κοπής στο επίπεδο που έγινε 
εκτοµή και κρατήστε τον ακίνητο για 2 δευτερόλεπτα.

• Το λογισµικό υπολογίζει το επίπεδο που έγινε εκτοµή 
και εµφανίζει τις αποκλίσεις µεταξύ των σχεδιασµένων 
και των επιβεβαιωµένων επιπέδων όπου έγινε εκτοµή. 

• Πιέστε Next. 
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά τα εγχειρίδια χρήστη. 



ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:

BrainLAB AG 
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, Germany

Europe, Africa, Asia, Australia: +49 89 99 15 68 44 
U.S.A. & Canada: +1 800 597 5911 
Japan: +81 3 5733 6275 
Latin America: +55 11 3256-8301 
France: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

ΠΝΕΥΜΑ

Ο συγκεκ
αποκλεισ
από πνευ
Απαγορε
οποιουδή
χωρίς τη 

Αναθεώρ

Αριθµός 
BHMA 5
• Για πρόσθια µηριαία εκτοµή, εισάγετε τον προσαρµογέας 
πλάκας κοπής στην πλάκα κοπής. 

• Πλοηγήστε την πλάκα κοπής για να ταιριάξετε το πραγµατικό 
επίπεδο (κυανό) µε το σχεδιαζόµενο επίπεδο (κίτρινο). 

• Μετά την εκτοµή, πιέστε Next για να επιβεβαιώσετε 
το επίπεδο. 
BHMA 6
• Για κνηµιαίο σχεδιασµό χρησιµοποιήστε τα κοµβία +/- για 
να ρυθµίσετε το µέγεθος του εµφυτεύµατος.

• Χρησιµοποιήστε τα κοµβία βέλη για να ρυθµίσετε τη γωνία 
ραιβότητας/βλαισότητας, την πρόσθια/οπίσθια κλίση και το 
επίπεδο εκτοµής. 

• Πιέστε Next. 
BHMA 7
• Για κνηµιαία εκτοµή, εισάγετε τον προσαρµογέας πλάκας 
κοπής στην πλάκα κοπής. 

• Πλοηγήστε την πλάκα κοπής για να ταιριάξετε το πραγµατικό 
επίπεδο (κυανό) µε το σχεδιαζόµενο επίπεδο (κίτρινο). 

• Μετά την εκτοµή, πιέστε Next για να επιβεβαιώσετε 
το επίπεδο. 

• Μετά τη κνηµιαία επιβεβαίωση, πιέστε Next για 
να προχωρήσετε στο Final Leg Alignment 
(δείτε σελίδα Shutdown). 
ΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ).  
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ρητή έγγραφη άδεια της BrainLAB. 

ηση Εγγράφου: 1.0

Στοιχείου: 60906-30EL

ΕΥΘΥΝΗ:

Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της BrainLAB.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις 
Πωλήσεων της BrainLAB.



ΥΒΡΙ∆ΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εκδόσεις λογισµικού: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
BHMA 1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η σελίδα αυτή περιγράφει µια ροή εργασίας 
Tibia First Hybrid. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε µία ροή 
εργασίας Femur First Hybrid κατά την ρύθµιση του 
προφίλ. 
• Για κνηµιαίο σχεδιασµό χρησιµοποιήστε τα κοµβία +/- για 
να ρυθµίσετε το µέγεθος του εµφυτεύµατος. 

• Χρησιµοποιήστε τα κοµβία βέλη για να ρυθµίσετε τη γωνία 
ραιβότητας/βλαισότητας, την πρόσθια/οπίσθια κλίση και το 
επίπεδο εκτοµής. 

• Πιέστε Next. 
BHMA 2
• Για κνηµιαία εκτοµή, εισάγετε τον προσαρµογέας πλάκας 
κοπής στην πλάκα κοπής. 

• Πλοηγήστε την πλάκα κοπής για να ταιριάξετε το πραγµατικό 
επίπεδο (κυανό) µε το σχεδιαζόµενο επίπεδο (κίτρινο). 

• Μετά την εκτοµή, πιέστε Next για να επιβεβαιώσετε 
το επίπεδο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν διεξάγετε Split Registration, 
(ροή εργασίας κνήµη πρώτα και µόνο) σας ζητείται 
να διεξάγετε µηριαία καταγραφή µόλις ολοκληρωθεί 
η κνηµιαία επιβεβαίωση.
BHMA 3
• Για να επιβεβαιώσετε την κνηµιαία εκτοµή, τοποθετήστε 
τον προσαρµογέας πλάκας κοπής στο επίπεδο που έγινε 
εκτοµή και κρατήστε τον ακίνητο για 2 δευτερόλεπτα. 

• Το λογισµικό υπολογίζει το επίπεδο που έγινε εκτοµή και 
εµφανίζει τις αποκλίσεις µεταξύ των σχεδιασµένων και των 
επιβεβαιωµένων επιπέδων όπου έγινε εκτοµή. 

• Πιέστε Next. 
BHMA 4
• Για άπω µηριαίο σχεδιασµό, χρησιµοποιήστε τα κοµβία +/- 
για να ρυθµίσετε το µέγεθος του εµφυτεύµατος. 

• Χρησιµοποιήστε τα κοµβία βέλη για να ρυθµίσετε το άπω 
επίπεδο εκτοµής, τη θέση ραιβότητας/βλαισότητας του 
εµφυτεύµατος και τη γωνία κάµψης/έκτασης. 

• Πιέστε Next. 
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά την ανάγνωση των εγχειριδίων 
χρήστη. 



ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:
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Αναθεώρ

Αριθµός 
BHMA 5
• Για άπω µηριαία εκτοµή, εισάγετε τον προσαρµογέας 
πλάκας κοπής στην πλάκα κοπής. 

• Πλοηγήστε την πλάκα κοπής για να ταιριάξετε το πραγµατικό 
επίπεδο (κυανό) µε το σχεδιαζόµενο επίπεδο (κίτρινο). 

• Μετά την εκτοµή, πιέστε Next για να επιβεβαιώσετε 
το επίπεδο. 
BHMA 6
• Εκτελέστε ισοσκελισµό συνδέσµων σε κάµψη/έκταση.
• Στην κάµψη, αποθηκεύστε τα µέσα/πλάγια κενά και 
την εσωτερική/εξωτερική περιστροφή (απαιτείται για 
το Gap Balanced). 

• Στην έκταση, αποθηκεύστε τα µέσα/πλάγια κενά και 
τη γωνία ραιβότητας/βλαισότητας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στις ροές εργασίας Gap Balanced, το µέγεθος 
του µηριαίου εµφυτεύµατος βασίζεται στο αποθηκευµένο 
κενό κάµψης. Η περιστροφή του µηριαίου εµφυτεύµατος 
βασίζεται στην αποθηκευµένη εσωτερική/εξωτερική 
περιστροφή (παράλληλα µε την κνήµη). 
BHMA 7
• Για AP µηριαίο σχεδιασµό χρησιµοποιήστε τα κοµβία +/- 
για να ρυθµίσετε το µέγεθος του εµφυτεύµατος. 

• Χρησιµοποιήστε τα κοµβία βέλη για να ρυθµίσετε τη µέση/
πλάγια θέση του εµφυτεύµατος, την εσωτερική/εξωτερική 
περιστροφή και την πρόσθια/οπίσθια µετατόπιση. 

• Πιέστε Next. 
BHMA 8
• Για πρόσθια µηριαία εκτοµή, εισάγετε τον προσαρµογέας 
πλάκας κοπής στην πλάκα κοπής. 

• Πλοηγήστε την πλάκα κοπής για να ταιριάξετε το πραγµατικό 
επίπεδο (κυανό) µε το σχεδιαζόµενο επίπεδο (κίτρινο). 

• Μετά την εκτοµή, πιέστε Next για να επιβεβαιώσετε 
το επίπεδο. 

• Μετά τη µηριαία επιβεβαίωση, πιέστε Next για 
να προχωρήσετε στο Final Leg Alignment 
(δείτε σελίδα Shutdown). 
ΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ).  
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ρητή έγγραφη άδεια της BrainLAB. 

ηση Εγγράφου: 1.0

Στοιχείου: 60906-30EL

ΕΥΘΥΝΗ:

Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της BrainLAB.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις 
Πωλήσεων της BrainLAB.



∆ΙΑΚΟΠH ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Εκδόσεις λογισµικού: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
BHMA 1
Η τελική ευθυγράµµιση του ποδιού είναι το τελευταίο 
βήµα στη ροή εργασίας. Το βήµα αυτό σας επιτρέπει 
να συγκρίνετε τις τελικές τιµές µε τις αποθηκευµένες 
προεγχειρητικές τιµές. 
• Φέρτε το πόδι σε πλήρη έκταση. 

• Για να εµφανίσετε τα κενά, πιέστε το πλήκτρο κενών. 

• Πιέστε Store για να καταγράψετε τις µετεγχειρητικές γωνίες 
ραιβότητας/βλαισότητας και έκτασης (προαιρετικό). 
BHMA 2
• Φέρτε το πόδι σε κάµψη. 
• Πιέστε Store για να καταγράψετε τη µετεγχειρητική γωνία 
κάµψης (προαιρετικό). 

• Πιέστε Finish για να ανοίξετε το διάλογο Close Application. 
BHMA 3
• Για να κλείσετε το λογισµικό, πιέστε Finish. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Κλείνετε πάντα το λογισµικό πριν διακόψετε 
τη λειτουργία του συστήµατος. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ 
το διακόπτη παροχής ρεύµατος για να βγείτε από το 
λογισµικό, καθώς µπορεί να χαθούν δεδοµένα.
BHMA 4
• Στο διάλογο Data Storage, πιέστε Store Data για να 
αποθηκεύσετε αναφορές θεραπειών και φωτογραφίες 
οθονών σε µία εξωτερική συσκευή αποθήκευσης. 

• Στο διάλογο Storage Device που ανοίγει, επιλέξτε το µέσο 
αποθήκευσης (CD, USB/Zip). 

• Εισάγετε το µέσο αποθήκευσης και αποθηκεύστε 
τα δεδοµένα όπως σας ζητείται από το λογισµικό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα δεδοµένα αποθηκεύονται πάντα στο 
σκληρό δίσκο, ανεξάρτητα από την επιλογή σας στο 
σηµείο αυτό. 
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά τα εγχειρίδια χρήστη. 
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Αριθµός 
ΤΟ ΚΟΜΒIΟ GO TO
Το κοµβίο Go To στον κατάλογο επιλογών ανοίγει 
το διάλογο Go To. Τα βήµατα καταγράφονται σύµφωνα 
µε τη σειρά που καθορίζεται από τη ροή εργασίας. 

Τα κυανά βέλη υποδεικνύουν τα διαθέσιµα 
βήµατα.
Οι πράσινες σηµάνσεις υποδεικνύουν τα 
ολοκληρωµένα βήµατα.
Το γκρι χρώµα υποδεικνύει µη διαθέσιµα βήµατα. 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΕΝΩΝ
Το κοµβίο Gap Measurement στον κατάλογο επιλογών 
(µόνο λογισµικό knee essential) ανοίγει το διάλογο 
Gap Measurement. 
Εδώ µπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση συνδέσµων και 
µέσου/πλάγιου κενού σε κάµψη και έκταση σε οποιοδήποτε 
σηµείο κατά τη διάρκεια της εγχείρησης. 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜOΣ
Χρησιµοποιήστε τον τηλεχειρισµό για να προχωρήσετε 
στη ροή εργασίας χωρίς να χρησιµοποιείτε τα Next 
και Back. 
• Κρατήστε το εργαλείο στη θέση πάνω στο οστό. Όταν το 
λογισµικό ανιχνεύσει το εργαλείο, ο τηλεχειρισµός γίνεται 
κυανός. 

• Ο τηλεχειρισµός αναβοσβήνει µε κίτρινο χρώµα και ανοίγει 
η οθόνη. 

• Για να απενεργοποιήσετε τον τηλεχειρισµό, πατήστε 
το εικονίδιο της κλειδαριάς (κλειστή κλειδαριά = 
απενεργοποιηµένος, ανοιχτή κλειδαριά = 
ενεργοποιηµένος).
ΚΟΜΒIΟ ΦΩΤΟΓΡAΦΙΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Πιέζοντας το κοµβίο Screenshot λαµβάνεται µία 
φωτογραφία της τρέχουσας οθόνης ή διαλόγου.
Οι φωτογραφίες οθόνης αποθηκεύονται στο σκληρό 
δίσκο και µετά στο µέσο αποθήκευσης κατά την διακοπή 
λειτουργίας του λογισµικού. 
ΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ).  
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ρητή έγγραφη άδεια της BrainLAB. 

ηση Εγγράφου: 1.0

Στοιχείου: 60906-30EL

ΕΥΘΥΝΗ:

Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της BrainLAB.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις 
Πωλήσεων της BrainLAB.
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