
Opmerking: Deze gids is geen vervanging voor het lezen van de 
gebruikershandleidingen. 

OK GEREEDMAKEN
Softwareversies: CiTM knee 2.x

SYSTEEM VOORBEREIDEN 

• Zet het systeem aan en druk op het pictogram Ci knee 
essential om de software te starten

• Plaats de Zip-disk, CD of USB flash drive om patiëntgegevens 
op te slaan die tijdens de procedure worden gegenereerd

OPMERKING: Verwijder het opslagmedium niet voordat 
de operatie is voltooid en het systeem is uitgeschakeld.

POSITIONEER HET SYSTEEM

• Positioneer de camera aan het voeteneinde van het bed, 
tegenover de chirurg

• Stel de camera zo in dat de chirurgische locatie wordt 
opgenomen (op ongeveer 6,5 feet [2 meter] van de locatie)

• Zorg dat de chirurg de monitor goed kan zien

SELECTEER EEN PROFIEL

• Indien u al een profiel heeft ingesteld, kunt u dat profiel 
selecteren in het dialoogvenster Welcome en op Next 
drukken om het dialoogvenster Choose Procedure 
te openen

• Indien u nog geen profiel heeft ingesteld, drukt u op 
Create a New Profile

SELECTEER EEN PROCEDURE 

• Selecteer de procedure en druk op Next om het 
dialoogvenster Procedure Overview te openen 

OPMERKING: Indien u een nieuwe procedure wilt 
instellen, drukt u op Create a New Procedure. Nadere 
gegevens over de workflows die beschikbaar zijn in de 
procedure-instelling vindt u op de pagina Workflow.
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BEOORDEEL PROCEDURE

• In het dialoogvenster Procedure Overview kunt 
u de geselecteerde instellingen beoordelen

• Om verder te gaan met de geselecteerde procedure, 
drukt u op Next

• In het volgende dialoogvenster kunt u de naam van de patiënt 
invoeren en de behandelingskant definiëren

• U kunt de procedure aanpassen door te drukken op Modify 
in het dialoogvenster Procedure Overview

DE PATIËNT VOORBEREIDEN

• Dek de patiënt af
• Voer de incisie uit
• Prepareer femur en tibia volgens de chirurgische 

standaardprocedure

BEVESTIG HET FEMORALE REFERENTIEFRAME 

• Bevestig de Schanz-schroef aan de femur
• Bevestig de beenfixator en het Y-geometrische 

referentieframe

OPMERKING: Plaats de frames om ruimte te maken voor 
de incisie en chirurgische stappen zonder dat dit stoort 
met andere instrumenten. 

BEVESTIG HET TIBIALE REFERENTIEFRAME

• Bevestig de Schanz-schroef aan de tibia
• Bevestig de beenfixator en het T-geometrische referentieframe 

OPMERKING: Verplaats het Y- en T-referentieframe 
niet tijdens de procedure. Dit kan resulteren in 
onnauwkeurige tracking en ernstig letsel bij de patiënt.



Opmerking: Deze gids is geen vervanging voor het lezen van de 
gebruikershandleidingen. 

REGISTRATIE
Softwareversies: CiTM Knee 2.x

VOOR REGISTRATIE

• Verwijder alle osteofyten
• Controleer of de referentieframes met het been in gebogen 

en gestrekte toestand zichtbaar zijn voor beide cameralenzen

OPMERKING: De registratie kan nu worden uitgevoerd.

BEREKENING VAN FEMORALE KOPCENTRUM

• Draai het been binnen het heupgewricht. Begin met kleinere 
cirkels en ga geleidelijk over op grotere cirkels

• Vermijd te veel beweging van de heup

OPMERKING: Verplaats tijdens deze stap de camera niet. 

FEMORALE LANDMARKREGISTRATIE

• Registreer het mechanische aspunt
• Registreer het mediale epicondylaire punt, gevolgd door het 

laterale epicondylaire punt
• Registreer het meest proximale punt van de implantaatlocatie 

op de anterieure cortex
• Registreer de Whiteside-lijn door de pointer erlangs te 

houden in de AP-richting

FEMORALE OPPERVLAKREGISTRATIE

• Registreer de punten op de mediale condylus, gevolgd door 
de laterale condylus. Leg voldoende posterieure punten vast

• Registreer punten op de anterieure cortex (niet nodig voor 
Express registratie)

OPMERKING: Als de femorale registratie is voltooid, 
vraagt de software u om de registratienauwkeurigheid 
te verifiëren.
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REGISTRATIE TIBIALE MALLEOLI

• Registreer het mediale malleoluspunt
• Registreer het laterale malleoluspunt

TIBIALE LANDMARKREGISTRATIE

• Registreer het mechanische aspunt
• Registreer het mediale contourpunt, gevolgd door de laterale 

en anterieure contourpunten
• Registreer de tibiale AP-richting door de pointer evenwijdig 

te houden aan het tuberculum intercondylare zonder enige 
interne of externe rotatie 

TIBIALE OPPERVLAKREGISTRATIE

• Registreer de punten op het mediale tibiale plateau, gevolgd 
door het laterale plateau

• Registreer punten op de anterieure cortex (niet nodig voor 
Express registratie)

OPMERKING: Als de tibiale registratie is voltooid, 
vraagt de software u om de registratienauwkeurigheid 
te verifiëren.



Opmerking: Deze gids is geen vervanging voor het lezen van de 
gebruikershandleidingen. 

BEENUITLIJNING
Softwareversies: CiTM Knee 2.x

EERSTE BEENUITLIJNING IN STREKKING

De eerste beenuitlijning is altijd de eerste stap 
in de workflow. 

• Strek het been volledig 
• Druk, indien gewenst op Store om de preoperatieve varus 

valgus en strekhoeken op te slaan

EERSTE BEENUITLIJNING IN BUIGING

• Buig het been volledig
• Druk, indien gewenst op Store om de preoperatieve 

buigingshoek op te slaan

DEFINITIEVE BEENUITLIJNING IN STREKKING

De definitieve beenuitlijning is altijd de laatste stap in de 
workflow. Met deze stap kunt u de definitieve waarden 
vergelijken met de opgeslagen preoperatieve waarden. 

• Strek het been volledig
• Om mediale en laterale openingen weer te geven, drukt u op 

het keuzevakje Gap Info 
• Druk, indien gewenst op Store om de postoperatieve varus 

valgus en strekhoeken op te slaan

DEFINITIEVE BEENUITLIJNING IN BUIGING

• Buig het been volledig
• Druk, indien gewenst op Store om de postoperatieve 

buigingshoek op te slaan
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KINEMATISCHE ANALYSE

Indien u Kinematic Analysis heeft geselecteerd tijdens 
de profielinstelling, zal de weergave rechtsboven 
de contactpunten (rode bollen) tussen het femorale 
implantaat en het tibiale implantaat tijdens de definitieve 
beenuitlijning weergeven. 

OPMERKING: Als u het been in buiging en strekking 
beweegt, worden de contactpunten gedetecteerd 
en op het scherm weergegeven (gele bollen). 



Opmerking: Deze gids is geen vervanging voor het lezen van de 
gebruikershandleidingen. 

TIBIA EERST WORKFLOW
Softwareversies: CiTM Knee 2.x

TIBIALE PLANNING

• Gebruik indien nodig de pijltoetsen om de implantaatgrootte, 
de varus/valgushoek, de anterieure/posterieure helling en het 
resectieniveau aan te passen

• Druk op Next om verder te gaan met de tibiale resectie

TIBIALE RESECTIE 

• Plaats de zaagblokadapter in het zaagblok
• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak (blauw) 

overeenkomt met het geplande vlak (geel)
• Druk na resectie op Next om het vlak te bevestigen

TIBIALE VERIFICATIE

• Plaats de zaagblokadapter op het gereseceerde vlak en houd 
het twee seconden stil. De software berekent het gereseceerde 
vlak en geeft de afwijkingen tussen de geplande en verifieerde 
resectievlakken weer

• Druk op Next om verder te gaan met het balanceren van het 
zachte weefsel

OPMERKING: Indien u een split registratie uitvoert, wordt 
u gevraagd om een femorale registratie als de tibiale 
verificatie is voltooid.

ZACHT WEEFSEL BALANCEREN 

• Voer een balancering uit van het zachte weefsel in flexie en 
extensie

• In flexie dient u de mediale/laterale openingen en de interne/
externe rotatie op te slaan (nodig voor Gap Balanced)

• In extensie dient u de mediale/laterale openingen en de 
varus/valgushoek op te slaan (nodig voor Gap Balanced)

OPMERKING: Sla de openingen op nadat u alle zachte 
weefsels hebt gebalanceerd. Sla indien nodig 
de openingen opnieuw op. 
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FEMORALE PLANNING (EERSTE STAP)

• Gebruik indien nodig de pijltoetsen om de distale resectie, 
de anterieure/posterieure richting van het implantaat, 
de flexie/extensiehoek en de implantaatgrootte aan te passen

• Bij Gap Balanced-workflows is de grootte en de positie van het 
femorale implantaat gebaseerd op de flexie/extensie-openingen 
die zijn opgeslagen bij het balanceren van het zachte weefsel 
Als u wijzigingen maakt in de planning, dient u op Optimize te 
drukken om het distale resectieniveau opnieuw te berekenen 

• Druk op Next om verder te gaan met de volgende planningstaak

FEMORALE PLANNING (TWEEDE STAP)

• Gebruik indien nodig de pijltoetsen om de interne/externe 
rotatie en de varus/valgushoek van het implantaat aan te 
passen

• Druk op Next om verder te gaan met de femorale resectie

OPMERKING: In Gap Balanced-procedures, 
is de grootte en positie van het femorale implantaat 
gebaseerd op de opgeslagen flexie/extensie-openingen. 
De implantaatrotatie is gebaseerd op de opgeslagen 
interne/externe rotatie (evenwijdig aan de tibia). 

DISTALE FEMORALE RESECTIE

• Plaats de zaagblokadapter in het zaagblok
• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak (blauw) 

overeenkomt met het geplande vlak (geel)
• Druk na resectie op Next om het vlak te bevestigen 

OPMERKING: Afhankelijk van het geselecteerde 
implantaat en de werkset, kan de anterieure femorale 
resectie eerst worden uitgevoerd.

ANTERIEURE FEMORALE RESECTIE 

• Plaats de zaagblokadapter in het zaagblok
• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak (blauw) 

overeenkomt met het geplande vlak (geel)
• Druk na resectie op Next om het vlak te bevestigen 
• Druk na femorale verificatie op Next om verder te gaan met 

Final Leg Alignment



Opmerking: Deze gids is geen vervanging voor het lezen van de 
gebruikershandleidingen. 

EERST FEMUR WORKFLOW
Softwareversies: CiTM Knee 2.x

FEMORALE PLANNING (EERSTE STAP)

• Gebruik indien nodig de pijltoetsen om de distale resectie, 
de anterieure/posterieure richting van het implantaat, 
de flexie/extensiehoek en de implantaatgrootte aan 
te passen

• Druk op Next om verder te gaan met de volgende 
planningstaak

FEMORALE PLANNING (TWEEDE STAP)

• Gebruik indien nodig de pijltoetsen om de interne/externe 
rotatie en de varus/valgushoek van het implantaat aan 
te passen

• Druk op Next om verder te gaan met de femorale resectie

DISTALE FEMORALE RESECTIE

• Plaats de zaagblokadapter in het zaagblok
• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak (blauw) 

overeenkomt met het geplande vlak (geel)
• Druk na resectie op Next om het vlak te bevestigen

OPMERKING: Afhankelijk van het geselecteerde 
implantaat en de werkset, kan de anterieure femorale 
resectie eerst worden uitgevoerd.

DISTALE FEMORALE VERIFICATIE

• Plaats de zaagblokadapter op het gereseceerde vlak en houd 
het twee seconden stil

• De software berekent het gereseceerde vlak en geeft 
de afwijkingen tussen de geplande en verifieerde 
resectievlakken weer 

• Druk op Next om verder te gaan met de volgende stap 
in de workflow
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ANTERIEURE FEMORALE RESECTIE 

• Plaats de zaagblokadapter in het zaagblok
• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak (blauw) 

overeenkomt met het geplande vlak (geel)
• Druk na resectie op Next om het vlak te bevestigen 

TIBIALE PLANNING

• Gebruik indien nodig de pijltoetsen om de implantaatgrootte, 
de varus/valgushoek, de anterieure/posterieure helling en het 
resectieniveau aan te passen

• Druk op Next om verder te gaan met de tibiale resectie

TIBIALE RESECTIE 

• Plaats de zaagblokadapter in het zaagblok
• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak (blauw) 

overeenkomt met het geplande vlak (geel)
• Druk na resectie op Next om het vlak te bevestigen 
• Druk na tibiale verificatie op Next om verder te gaan met 

Final Leg Alignment



Opmerking: Deze gids is geen vervanging voor het lezen van de 
gebruikershandleidingen. 

HYBRIDE WORKFLOWS
Softwareversies: CiTM Knee 2.x

TIBIALE PLANNING

OPMERKING: Deze pagina beschrijft een Tibia First 
Hybrid workflow. U kunt ook een Femur First Hybrid 
workflow selecteren tijdens de procedure-instelling. 

• Gebruik indien nodig de pijltoetsen om de implantaatgrootte, 
de varus/valgushoek, de anterieure/posterieure helling en het 
resectieniveau aan te passen 

• Druk op Next om verder te gaan met de tibiale resectie

TIBIALE RESECTIE 

• Plaats de zaagblokadapter in het zaagblok
• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak (blauw) 

overeenkomt met het geplande vlak (geel)
• Druk na resectie op Next om het vlak te bevestigen

TIBIALE VERIFICATIE

• Plaats de zaagblokadapter op het gereseceerde vlak en houd 
het twee seconden stil

• De software berekent het gereseceerde vlak en geeft 
de afwijkingen tussen de geplande en verifieerde 
resectievlakken weer 

• Druk op Next om verder te gaan met de volgende stap

OPMERKING: Indien u een split registratie uitvoert 
(uitsluitend eerste tibia first workflow), wordt u gevraagd 
om een femorale registratie als de tibiale verificatie 
is voltooid.

DISTALE FEMORALE PLANNING

• Gebruik indien nodig de pijltoetsen om de distale resectie, 
de varus/valgushoek van het implantaat, de flexie/
extensiehoek en de implantaatgrootte aan te passen

• Druk op Next om verder te gaan met de distale femorale 
resectie
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DISTALE FEMORALE RESECTIE

• Plaats de zaagblokadapter in het zaagblok
• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak (blauw) 

overeenkomt met het geplande vlak (geel)
• Druk na resectie op Next om het vlak te bevestigen 

ZACHT WEEFSEL BALANCEREN 

• Voer een balancering uit van het zachte weefsel in flexie 
en extensie

• In flexie dient u de mediale/laterale openingen en de interne/
externe rotatie op te slaan (nodig voor Gap Balanced)

• In extensie dient u de mediale//laterale openingen en varus/
valgushoek op te slaan 

OPMERKING: Sla de openingen op nadat u alle zachte 
weefsels hebt gebalanceerd. Sla indien nodig 
de openingen opnieuw op. 

AP FEMORALE PLANNING

• Gebruik indien nodig de pijltoetsen om de interne/externe 
rotatie en de anterieure/posterieure verschuiving van het 
implantaat aan te passen

• Druk op Next om verder te gaan met de anterieure 
femorale resectie

OPMERKING: In Gap Balanced-procedures, is de 
grootte van het femorale implantaat gebaseerd op de 
opgeslagen flexie-opening. De femorale implantaatrotatie 
is gebaseerd op de opgeslagen intern/externe rotatie 
(evenwijdig aan de tibia). 

ANTERIEURE FEMORALE RESECTIE

• Plaats de zaagblokadapter in het zaagblok
• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak (blauw) 

overeenkomt met het geplande vlak (geel)
• Druk na resectie op Next om het vlak te bevestigen 
• Druk na femorale verificatie op Next om verder te gaan met 

Final Leg Alignment



Opmerking: Deze gids is geen vervanging voor het lezen van de 
gebruikershandleidingen. 

WORKFLOW-OPTIES
Softwareversies: CiTM Knee 2.x

DE CHIRURGISCHE TECHNIEK KIEZEN

De workflow wordt bepaald door uw instellingen 
in het dialoogvenster Choose Surgical Technique 
(geselecteerd als een procedure wordt ingesteld). 

• Workflowvolgorde (resectievolgorde)
• Planningsbenadering
• Registratiemethode

OPMERKING: De beschikbaarheid van instellingen hangt 
af van het geselecteerde implantaat en de werkset.

WORKFLOWVOLGORDE

• Tibia First: Proximale tibia, zachte weefsels balanceren, 
distale femur, anterieure femur (anterieure zaagsnede 
mag ook eerst worden uitgevoerd)

• Femur First: Distale femur, anterieure femur, proximale tibia 
(anterieure zaagsnede mag ook eerst worden uitgevoerd)

• Tibia First Hybrid: Proximale tibia, distale femur, 
zacht weefsel balanceren, anterieure femur

• Femur First Hybrid: Distale femur, proximale tibia, 
zacht weefsel balanceren, anterieure femur

PLANNINGSBENADERING

• Measured Resection: De standaardimplantaatpositie en 
geplande resecties zijn gebaseerd op de geregistreerde 
punten op het been

• Gap Balanced: De femorale implantaatgrootte en positie zijn 
gebaseerd op de openingen die zijn opgeslagen tijdens het 
balanceren van het zachte weefsel. De implantaatrotatie 
wordt gebaseerd op de tibiale zaagsnede.

REGISTRATIEMETHODE

• Standard: Registreer femur, registreer tibia, voer een navigatie 
uit volgens de geselecteerde workflow

• Split: Registreer tibia, navigeer tibia, registreer femur, 
navigeer femur

• Express Registration: Er worden minder punten verkregen 
op femur en tibia. De software berekent een ingeschaald 
beenmodel in plaats van een morfogeen model
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DE TOETS GO TO

Met deze toets kunt u naar diverse stappen 
in de workflow springen. 

Door te drukken op de toets GoTo wordt het 
dialoogvenster Go To geopend. 

HET DIALOOGVENSTER GO TO

De stappen staan vermeld volgens de volgorde zoals 
deze is gedefinieerd door de workflow. 

• Als een knop blauw omkaderd is, geeft dit aan dat de stap 
beschikbaar is

• Als een knop groen omkaderd is, geeft dit aan dat de stap 
voltooid is

• Als een knop grijs omkaderd is, geeft dit aan dat de stap niet 
beschikbaar is 

AFSTANDSBEDIENING (OPTIONEEL)

Met de afstandsbediening kunt u door 
de navigatieworkflow gaan zonder gebruik te 
hoeven maken van de toetsen Next en Back. 

• Houd het instrument in de gewenste positie op het been 
• De indicator van de afstandsbediening wordt geel, 

wat aangeeft dat het instrument door de software 
is gedetecteerd.

• De indicator knippert groen en het relevante scherm 
wordt geopend

NAVIGATIEDREMPELS

U kunt navigatiedrempels definiëren in het 
dialoogvenster Advanced Settings tijdens het instellen 
van de procedure. Tijdens de navigatie geven de meters 
aan of het navigatie-instrument zich binnen 
de gedefinieerde drempels bevindt. 

• Als het instrument zich binnen de gedefinieerde drempels 
bevindt, is de meter groen (de rode naald bevindt zich in het 
gearceerde gebied)

• Als het instrument zich buiten de gedefinieerde drempels 
bevindt, is de meter rood


