
Poznámka: Přečtení této příručky nemůže nahradit přečtení uživatelských 
příruček. 

PROVOZNÍ NASTAVENÍ
Verze softwaru: CiTM knee 2.x

PŘÍPRAVA SYSTÉMU
• Zapněte systém a stisknutím ikony Ci knee essential 

spusť te software
• Vložte Zip disk, CD nebo USB flash disk, na který se budou 

ukládat data pacienta vytvořená v průběhu procedury

Poznámka: Paměťové médium nevyjímejte, dokud 
není chirurgický zákrok u konce a systém vypnete.

NASTAVTE POLOHU SYSTÉMU
• Umístěte kameru k nohám operačního stolu naproti 

chirurgovi
• Nastavte kameru tak, aby byla otočená směrem 

k operačnímu místu (ve vzdálenosti přibližně 6,5 stop 
[2 metry] od místa)

• Ujistěte se, že operující chirurg snadno uvidí na monitor

VOLBA PROFILU
• Pokud jste již nějaký profil nastavili, zvolte tento profil 

v dialogovém okně Welcome a stisknutím tlačítka Next 
otevřete dialogové okno Choose procedure 

• Jestliže jste žádný profil ještě nenastavili, stiskněte tlačítko 
Create a New Profile

VOLBA PROCEDURY
• Zvolte proceduru a stisknutím tlačítka Next otevřete 

dialogové okno Procedure Overview 
Poznámka: Pokud chcete nastavit novou proceduru, 
stiskněte tlačítko Create a New Procedure. 
Podrobnosti ohledně pracovních postupů, které jsou 
dostupné při nastavování procedury, naleznete na 
stránce Workflow.
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KONTROLA PROCEDURY
• V dialogovém okně Procedure Overview zkontrolujte 

zvolená nastavení
• Chcete-li pokračovat se zvolenou procedurou, 

stiskněte Next
• Poté se objeví dialogová okna, v nichž zadáte 

jméno pacienta a určíte operovanou stranu
• Proceduru můžete upravit stisknutím tlačítka Modify 

v dialogovém okně Procedure Overview

PŘÍPRAVA PACIENTA
• Zarouškujte pacienta
• Proveďte incizi
• Připravte femur a tibii podle standardního postupu 

pro chirurgický zákrok

PŘIPEVNĚTE FEMORÁLNÍ REFERENČNÍ SONDU
• Připevněte k femuru Schanzův šroub
• Připevněte fixátor kosti a geometrickou referenční sondu Y

Poznámka: Umístěte sondy tak, aby zbylo dost 
prostoru pro incizi a chirurgické úkony a sondy 
nepřekážely při použití ostatních nástrojů. 

PŘIPEVNĚTE TIBIÁLNÍ REFERENČNÍ SONDU
• Připevněte k tibii Schanzův šroub
• Připevněte fixátor kosti a geometrickou referenční sondu T

Poznámka: Během zákroku referenčními sondami 
Y a T nehýbejte. Mohlo by to mít za následek 
nepřesné sledování a nepřesné provedení 
operačního výkonu pacienta.



Poznámka: Přečtení této příručky nemůže nahradit přečtení uživatelských 
příruček. 

REGISTRACE
Verze softwaru: CiTM Knee 2.x

PŘED REGISTRACÍ
• Odstraňte všechny osteofyty
• Ujistěte se, že referenční sondy jsou viditelné pro obě 
čočky kamery, když je noha natažená i pokrčená

Poznámka: Nyní lze provést registraci.

VÝPOČET STŘEDU HLAVICE FEMURU
• Otáčejte nohou v kyčelním kloubu. Začněte malými kruhy 

a postupně dělejte kruhy větší a větší
• Dbejte, abyste pokud možno s kyčlí nehýbali

Poznámka: Během tohoto kroku nepohybujte 
kamerou.

REGISTRACE FEMORÁLNÍCH ORIENTAČNÍCH 
BODŮ
• Zaregistrujte bod mechanické osy
• Zaregistrujte bod mediálního epikondylu, poté bod 

laterálního epikondylu
• Zaregistrujte nejproximálnější bod umístění implantátu 

na anteriorním kortexu
• Zaregistrujte Whitesidovu linii tak, že budete podél 

ní v předozadním směru držet ukazovátko

REGISTRACE POVRCHU FEMURU
• Zaregistrujte body na mediálním kondylu a poté na 

laterálním kondylu. Nezapomeňte pořídit dostatek 
posteriorních bodů. 

• Zaregistrujte body na anteriorním kortexu (není zapotřebí 
pro registraci typu Express)

Poznámka: Po dokončení femorální registrace vás 
software vybídne, abyste ověřili přesnost registrace.
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TIBIÁLNĚ-MALEOLÁRNÍ REGISTRACE
• Zaregistrujte mediální maleolární bod
• Zaregistrujte laterální maleolární bod

REGISTRACE TIBIÁLNÍCH ORIENTAČNÍCH BODŮ
• Zaregistrujte bod mechanické osy
• Zaregistrujte bod mediální kontury a po něm body laterální 

a anteriorní kontury
• Zaregistrujte tibiální předozadní směr tak, že budete držet 

ukazovátko paralelně s tuberculum intercondylare bez 
jakékoliv interní nebo externí rotace

REGISTRACE TIBIÁLNÍHO POVRCHU
• Zaregistrujte body na mediální tibiální ploše a poté 

na laterální ploše
• Zaregistrujte body na anteriorním kortexu (není zapotřebí 

pro registraci typu Express)

Poznámka: Po dokončení tibiální registrace vás 
software vybídne, abyste ověřili přesnost registrace.



Poznámka: Přečtení této příručky nemůže nahradit přečtení uživatelských 
příruček. 

SROVNÁNÍ NOHY
Verze softwaru: CiTM Knee 2.x

POČÁTEČNÍ SROVNÁNÍ NOHY V EXTENZI
Počáteční srovnání nohy je vždy prvním krokem 
pracovního postupu. 
• Zcela nohu natáhněte
• Je-li to zapotřebí, stiskněte tlačítko Store, abyste 

zaznamenali předoperační úhly varózity/valgózity 
a extenze

POČÁTEČNÍ SROVNÁNÍ NOHY VE FLEXI
• Zcela nohu pokrčte
• Je-li to zapotřebí, stiskněte tlačítko Store, abyste 

zaznamenali předoperační úhel flexe

ZÁVĚREČNÉ SROVNÁNÍ NOHY V EXTENZI
Závěrečné srovnání nohy je vždy posledním krokem 
pracovního postupu. Tento krok vám umožňuje 
porovnat konečné hodnoty s uloženými 
předoperačními hodnotami. 
• Zcela nohu natáhněte
• Chcete-li zobrazit mediální a laterální štěrbiny, zaškrtněte 

zaškrtávací políčko Gap Info 
• Je-li to zapotřebí, stiskněte tlačítko Store, abyste 

zaznamenali pooperační úhly varózity/valgózity a extenze

ZÁVĚREČNÉ SROVNÁNÍ NOHY VE FLEXI
• Zcela nohu pokrčte
• Je-li to zapotřebí, stiskněte tlačítko Store, abyste 

zaznamenali pooperační úhel flexe
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KINEMATICKÁ ANALÝZA
Zvolíte-li Kinematic Analysis v průběhu 
nastavování profilu, náhled v pravém horním rohu 
zobrazí během závěrečného srovnání nohy 
kontaktní body (červené koule) mezi femorálním 
implantátem a tibiálním implantátem. 
Poznámka: Když začnete pohybovat nohou 
ve flexi a extenzi, kontaktní body budou sledovány 
a zobrazovány na obrazovce (žluté koule). 



Poznámka: Přečtení této příručky nemůže nahradit přečtení uživatelských 
příruček. 

PRACOVNÍ POSTUP ZAČÍNAJÍCÍ TIBIÍ
Verze softwaru: CiTM Knee 2.x

TIBIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ
• Je-li to zapotřebí, pomocí šipek můžete nastavovat velikost 

implantátu, úhel varózity/valgózity, anteriorní/posteriorní 
náklon a úroveň resekce

• Stisknutím tlačítka Next začněte tibiální resekci 

TIBIÁLNÍ RESEKCE
• Vložte adaptér resekčního bločku do resekčního bločku
• Nasměrujte resekční bloček tak, aby se skutečná rovina 

(modrá) spojila s plánovanou rovinou (žlutá)
• Po resekci stiskněte tlačítko Next, abyste rovinu ověřili

TIBIÁLNÍ OVĚŘENÍ
• Umístěte adaptér resekčního bločku na rovinu resekce 

a 2 vteřiny s ním nehýbejte. Software vypočítá rovinu 
resekce a zobrazí odchylku mezi plánovanou rovinou 
resekce a ověřenou rovinou resekce. 

• Stisknutím tlačítka Next začněte vyrovnávání měkké tkáně

Poznámka: Pokud provádíte rozdělenou registraci, 
ihned po skončení tibiálního ověření budete vyzváni 
k provedení femorální registrace.

VYROVNÁVÁNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ
• Provádějte vyrovnávání měkké tkáně ve flexi a extenzi
• Ve flexi uložte mediální/laterální štěrbiny a interní/externí 

rotaci (vyžadováno pro Gap Balanced)
• V extenzi uložte mediální/laterální štěrbiny a úhel varózity/

valgózity (vyžadováno pro Gap Balanced)

Poznámka: Uložte štěrbiny po provedení veškerých 
uvolnění měkké tkáně. Je-li to zapotřebí, uložte 
štěrbiny znovu. 



INFORMACE O VÝROBCI:

BrainLAB AG
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, Německo

Evropa, Afrika, Asie, Austrálie: +49 89 99 15 68 44
USA a Kanada: +1 800 597 5911
Japonsko: +3 5733 6275
Latinská Amerika: +55 11 3256-8301
Francie: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

COPYRIGHT:

Tato příručka obsahuje patentované 
informace chráněné autorským právem. 
Je zakázáno jakoukoli část této příručky 
reprodukovat nebo překládat bez výslovného 
písemného souhlasu společnosti BrainLAB. 

Revize dokumentu: 1.0

Číslo výrobku: 60906-26CS

ODPOVĚDNOST:

Informace v této příručce podléhají změnám 
bez předchozího upozornění; společnost 
BrainLAB za tyto informace neodpovídá. 

Další informace o odpovědnosti naleznete 
v části Omezení odpovědnosti ve 
standardních prodejních podmínkách 
společnosti BrainLAB.

FEMORÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ (PRVNÍ KROK)
• Pokud je to zapotřebí, pomocí šipek upravte distální resekci, 

anteriorní/posteriorní směr implantátu, úhel flexe/extenze 
a velikost implantátu

• U pracovních postupů Gap Balanced se velikost a pozice 
femorálního implantátu zakládá na štěrbinách ve flexi/
extenzi uložených ve vyrovnávání měkké tkáně. 
Pokud provedete změny v plánování, stisknutím tlačítka 
Optimize přepočítejte distální úroveň resekce. 

• Stisknutím tlačítka Next přejděte k dalšímu kroku plánování

FEMORÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ (DRUHÝ KROK)
• Je-li to zapotřebí, pomocí šipek upravte interní/externí 

rotaci implantátu a úhel varózity/valgózity
• Stisknutím tlačítka Next začněte femorální resekci 

Poznámka: V procedurách Gap Balanced se 
velikost a pozice femorálního implantátu zakládá 
na uložených štěrbinách při flexi/extenzi. Rotace 
implantátu se zakládá na uložené interní/externí 
rotaci (paralelní vůči tibii). 

DISTÁLNÍ FEMORÁLNÍ RESEKCE
• Vložte adaptér resekčního bločku do resekčního bločku
• Nasměrujte resekční bloček tak, aby se skutečná rovina 

(modrá) spojila s plánovanou rovinou (žlutá)
• Po resekci stiskněte tlačítko Next, abyste rovinu ověřili 

Poznámka: V závislosti na zvoleném implantátu 
a sadě nástrojů se možná provede nejprve 
anteriorní femorální resekce.

ANTERIORNÍ FEMORÁLNÍ RESEKCE
• Vložte adaptér resekčního bločku do resekčního bločku
• Nasměrujte resekční bloček tak, aby se skutečná rovina 

(modrá) spojila s plánovanou rovinou (žlutá)
• Po resekci stiskněte tlačítko Next, abyste rovinu ověřili 
• Po femorálním ověření stiskněte tlačítko Next, 

abyste přešli na Final Leg Alignment



Poznámka: Přečtení této příručky nemůže nahradit přečtení uživatelských 
příruček. 

PRACOVNÍ POSTUP ZAČÍNAJÍCÍ FEMUREM
Verze softwaru: CiTM Knee 2.x

FEMORÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ (PRVNÍ KROK)
• Pokud je to zapotřebí, pomocí šipek upravte distální 

resekci, anteriorní/posteriorní směr implantátu, 
úhel flexe/extenze a velikost implantátu

• Stisknutím tlačítka Next přejděte k dalšímu kroku plánování

FEMORÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ (DRUHÝ KROK)
• Je-li to zapotřebí, pomocí šipek upravte interní/externí 

rotaci implantátu a úhel varózity/valgózity
• Stisknutím tlačítka Next začněte femorální resekci 

DISTÁLNÍ FEMORÁLNÍ RESEKCE
• Vložte adaptér resekčního bločku do resekčního bločku
• Nasměrujte resekční bloček tak, aby se skutečná rovina 

(modrá) spojila s plánovanou rovinou (žlutá)
• Po resekci stiskněte tlačítko Next, abyste rovinu ověřili

Poznámka: V závislosti na zvoleném implantátu 
a sadě nástrojů se možná provede nejprve 
anteriorní femorální resekce.

DISTÁLNÍ FEMORÁLNÍ OVĚŘENÍ
• Umístěte adaptér resekčního bločku na rovinu resekce 

a 2 vteřiny s ním nehýbejte
• Software vypočítá rovinu resekce a zobrazí odchylky mezi 

plánovanou rovinou resekce a ověřenou rovinou resekce
• Stisknutím tlačítka Next přejděte k dalšímu kroku 

v pracovním postupu
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ANTERIORNÍ FEMORÁLNÍ RESEKCE
• Vložte adaptér resekčního bločku do resekčního bločku
• Nasměrujte resekční bloček tak, aby se skutečná rovina 

(modrá) spojila s plánovanou rovinou (žlutá)
• Po resekci stiskněte tlačítko Next, abyste rovinu ověřili 

TIBIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ
• Je-li to zapotřebí, pomocí šipek můžete nastavovat velikost 

implantátu, úhel varózity/valgózity, anteriorní/posteriorní 
náklon a úroveň resekce

• Stisknutím tlačítka Next začněte tibiální resekci 

TIBIÁLNÍ RESEKCE
• Vložte adaptér resekčního bločku do resekčního bločku
• Nasměrujte resekční bloček tak, aby se skutečná rovina 

(modrá) spojila s plánovanou rovinou (žlutá)
• Po resekci stiskněte tlačítko Next, abyste rovinu ověřili 
• Po tibiálním ověření stiskněte tlačítko Next, abyste přešli 

na Final Leg Alignment



Poznámka: Přečtení této příručky nemůže nahradit přečtení uživatelských 
příruček. 

SMÍŠENÉ PRACOVNÍ POSTUPY
Verze softwaru: CiTM Knee 2.x

TIBIÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ
Poznámka: Tato stránka popisuje pracovní postup 
Tibia First Hybrid. Během nastavování procedury 
můžete také zvolit pracovní postup Femur First 
Hybrid. 
• Je-li to zapotřebí, pomocí šipek můžete nastavovat velikost 

implantátu, úhel varózity/valgózity, anteriorní/posteriorní 
náklon a úroveň resekce

• Stisknutím tlačítka Next začněte tibiální resekci 

TIBIÁLNÍ RESEKCE
• Vložte adaptér resekčního bločku do resekčního bločku
• Nasměrujte resekční bloček tak, aby se skutečná rovina 

(modrá) spojila s plánovanou rovinou (žlutá)
• Po resekci stiskněte tlačítko Next, abyste rovinu ověřili

TIBIÁLNÍ OVĚŘENÍ
• Umístěte adaptér resekčního bločku na rovinu resekce 

a 2 vteřiny s ním nehýbejte
• Software vypočítá rovinu resekce a zobrazí odchylky mezi 

plánovanou rovinou resekce a ověřenou rovinou resekce
• Stisknutím tlačítka Next přejděte k dalšímu kroku

Poznámka: Pokud provádíte rozdělenou registraci 
(pouze pro pracovní postup začínající tibií), 
ihned po skončení tibiálního ověření budete 
vyzváni k provedení femorální registrace.

DISTÁLNÍ FEMORÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ
• Pokud je to zapotřebí, pomocí šipek upravte distální resekci, 

úhel varózity/valgózity implantátu, úhel flexe/extenze 
a velikost implantátu

• Stisknutím tlačítka Next začněte femorální resekci 



INFORMACE O VÝROBCI:

BrainLAB AG
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, Německo

Evropa, Afrika, Asie, Austrálie: +49 89 99 15 68 44
USA a Kanada: +1 800 597 5911
Japonsko: +3 5733 6275
Latinská Amerika: +55 11 3256-8301
Francie: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

COPYRIGHT:

Tato příručka obsahuje patentované 
informace chráněné autorským právem. 
Je zakázáno jakoukoli část této příručky 
reprodukovat nebo překládat bez výslovného 
písemného souhlasu společnosti BrainLAB. 

Revize dokumentu: 1.0

Číslo výrobku: 60906-26CS

ODPOVĚDNOST:

Informace v této příručce podléhají změnám 
bez předchozího upozornění; společnost 
BrainLAB za tyto informace neodpovídá. 

Další informace o odpovědnosti naleznete 
v části Omezení odpovědnosti ve 
standardních prodejních podmínkách 
společnosti BrainLAB.

DISTÁLNÍ FEMORÁLNÍ RESEKCE
• Vložte adaptér resekčního bločku do resekčního bločku
• Nasměrujte resekční bloček tak, aby se skutečná rovina 

(modrá) spojila s plánovanou rovinou (žlutá)
• Po resekci stiskněte tlačítko Next, abyste rovinu ověřili 

VYROVNÁVÁNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ
• Provádějte vyrovnávání měkké tkáně ve flexi a extenzi
• Ve flexi uložte mediální/laterální štěrbiny a interní/externí 

rotaci (vyžadováno pro Gap Balanced)
• V extenzi uložte mediální/laterální štěrbiny a úhel 

varózity/valgózity

Poznámka: Uložte štěrbiny po provedení veškerých 
uvolnění měkké tkáně. Je-li to zapotřebí, uložte 
štěrbiny znovu. 

PŘEDOZADNÍ FEMORÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ
• Je-li to zapotřebí, pomocí šipek upravte interní/externí 

rotaci implantátu a posun varózity/valgózity
• Stisknutím tlačítka Next začněte anteriorní femorální 

resekci 

Poznámka: V procedurách Gap Balanced se 
velikost femorálního implantátu zakládá na uložené 
štěrbině při flexi. Rotace femorálního implantátu se 
zakládá na uložené interní/externí rotaci (paralelní 
vůči tibii). 

ANTERIORNÍ FEMORÁLNÍ RESEKCE
• Vložte adaptér resekčního bločku do resekčního bločku
• Nasměrujte resekční bloček tak, aby se skutečná rovina 

(modrá) spojila s plánovanou rovinou (žlutá)
• Po resekci stiskněte tlačítko Next, abyste rovinu ověřili 
• Po femorálním ověření stiskněte tlačítko Next, 

abyste přešli na Final Leg Alignment



Poznámka: Přečtení této příručky nemůže nahradit přečtení uživatelských 
příruček. 

MOŽNOSTI PRACOVNÍCH POSTUPŮ
Verze softwaru: CiTM Knee 2.x

VOLBA CHIRURGICKÉ TECHNIKY
Pracovní postup stanovují vaše nastavení 
v dialogovém okně Choose Surgical Technique 
(je vybírán při nastavování procedury). 
• Pracovní sekvence (resekční pořadí)
• Postup plánování
• Metoda registrace

Poznámka: Dostupnost nastavení závisí 
na zvoleném implantátu a sadě nástrojů.

PRACOVNÍ SEKVENCE
• Tibia First: Proximal Tibia, Soft Tissue Balancing, Distal 

Femur, Anterior Femur (je také možné nejprve provést 
anteriorní řez)

• Femur First: Distal Femur, Anterior Femur, Proximal Tibia 
(je také možné provést nejprve anteriorní řez)

• Tibia First Hybrid: Proximal Tibia, Distal Femur, 
Soft Tissue Balancing, Anterior Femur

• Femur First Hybrid: Distal Femur, Proximal Tibia, 
Soft Tissue Balancing, Anterior Femur

POSTUP PLÁNOVÁNÍ
• Measured Resection: Výchozí poloha implantátu 

a plánované resekce jsou založeny na bodech 
registrovaných na kosti

• Gap Balanced: Velikost a pozice femorálního implantátu 
jsou založeny na štěrbinách uložených během vyrovnávání 
měkké tkáně. Rotace implantátu je založená na 
tibiálním řezu.

METODA REGISTRACE
• Standard: Register Femur, Register Tibia, proveďte 

navigaci podle zvoleného pracovního postupu
• Split: Register Tibia, Navigate Tibia, Register Femur, 

Navigate Femur
• Express Registration: Na femuru a tibii je pořízeno méně 

bodů. Software vypočítá model kosti s měřítkem spíše než 
morfovaný model. 



INFORMACE O VÝROBCI:

BrainLAB AG
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, Německo

Evropa, Afrika, Asie, Austrálie: +49 89 99 15 68 44
USA a Kanada: +1 800 597 5911
Japonsko: +3 5733 6275
Latinská Amerika: +55 11 3256-8301
Francie: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

COPYRIGHT:

Tato příručka obsahuje patentované 
informace chráněné autorským právem. 
Je zakázáno jakoukoli část této příručky 
reprodukovat nebo překládat bez výslovného 
písemného souhlasu společnosti BrainLAB. 

Revize dokumentu: 1.0

Číslo výrobku: 60906-26CS

ODPOVĚDNOST:

Informace v této příručce podléhají změnám 
bez předchozího upozornění; společnost 
BrainLAB za tyto informace neodpovídá. 

Další informace o odpovědnosti naleznete 
v části Omezení odpovědnosti ve 
standardních prodejních podmínkách 
společnosti BrainLAB.

TLAČÍTKO GO TO
Toto tlačítko vám umožňuje přecházet na různé 
kroky v pracovním postupu. 
Stisknete-li tlačítko GoTo, otevře se dialogové okno 
Go To. 

DIALOGOVÉ OKNO GO TO
Kroky jsou uvedeny podle pořadí definovaného 
pracovním postupem. 
• Zvýraznění tlačítek modře určuje, že daný krok je dostupný
• Zvýraznění tlačítek zeleně určuje, že daný krok byl 

dokončen
• Zvýraznění tlačítek šedě určuje, že krok není dostupný

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (DOPLŇKOVÉ)
Dálkové ovládání vám umožňuje provádět navigační 
pracovní postup, aniž byste používali tlačítka Next 
a Back. 
• Přidržte nástroj na požadované poloze na kosti
• Kontrolka dálkového ovládání se zbarví žlutě, 

což znamená, že software nástroj detekoval
• Kontrolka začne blikat zeleně a otevře se příslušná 

obrazovka

NAVIGAČNÍ PRAHOVÉ HODNOTY
V dialogovém okně Advanced Settings můžete 
během nastavování procedury definovat hodnoty 
Navigation Thresholds. Během navigace měřiče 
určují, zda se navigovaný nástroj nalézá 
v definovaných prahových hodnotách.
• Pokud se nástroj v definovaných prahových hodnotách 

nalézá, měřič je zelený (červená střelka v zastíněné oblasti)
• Pokud se nástroj dostal mimo definované prahové 

hodnoty, měřič je červený


