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OR IESTATĪŠANA
Programmatūras versijas: CiTM knee 2.x
SISTĒMAS SAGATAVOŠANA 
• Ieslēdziet sistēmu un nospiediet ikonu Ci knee essential, 

lai startētu programmatūru
• Ievietojiet tilpdisku, CD vai USB zibatmiņu, lai saglabātu pacienta 

datus, kas tiek ģenerēti procedūras laikā

Piezīme. Neizņemiet krātuves līdzekli, kamēr ķirurģiskā 
operācija nav pabeigta un sistēma nav izslēgta.
SISTĒMAS NOVIETOJUMS
• Novietojiet kameru uz gultas pamatnes, pretī ķirurgam
• Noregulējiet kameru, lai tā būtu vērsta pret vietu, kur tiek veikta 
ķirurģiskā operācija (aptuveni 6,5 pēdas [2 metrus] no šīs vietas)

• Pārliecinieties, vai ķirurgam monitors ir labi redzams
PROFILA IZVĒLE
• Ja profils ir jau iestatīts, izvēlieties to dialoglodziņā Welcome 

un nospiediet pogu  Next, lai atvērtu dialoglodziņu 
Choose Procedure 

• Ja profils nav iestatīts, nospiediet pogu Create a New Profile
PROCEDŪRAS IZVĒLE 
• Izvēlieties procedūru un nospiediet pogu Next, lai atvērtu 

dialoglodziņu Procedure Overview  

Piezīme. Ja vēlaties iestatīt jaunu procedūru, nospiediet 
pogu Create a New Procedure. Informācija par 
procedūru iestatīšanas laikā pieejamajām darbībām 
ir sniegta lappusē Darbības.
Piezīme. Šis ceļvedis neaizstāj lietotāja rokasgrāmatas. 



INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU:

BrainLAB AG
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, Vācija

Eiropa, Āfrika, Āzija, Austrālija: +49 89 99 15 68 44
ASV un Kanāda: +1 800 597 5911
Japāna: +3 5733 6275
Latīņamerika: +55 11 3256-8301
Francija: +33-800-67-60-30

E-pasts: support@brainlab.com
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PROCEDŪRU APSKATS
• Dialoglodziņā Procedure Overview apskatiet izvēlētos iestatījumus
• Lai izvēlēto atlasīto procedūru, nospiediet pogu Next
• Nākamajos dialoglodziņos ievadiet pacienta vārdu un definējiet 
ārstēšanas veidu

• Procedūru varat modificēt, dialoglodziņā Procedure Overview 
nospiežot pogu Modify
PACIENTA SAGATAVOŠANA
• Pārklājiet pacientu
• Veiciet incīziju
• Sagatavojiet augšstilbu un lielo apakšstilba kaulu atbilstoši 

standarta ķirurģiskajai procedūrai
PIESTIPRINIET AUGŠSTILBA REFERENCES IEKĀRTU
• Piestipriniet augšstilbam Schanz skrūvi
• Piestipriniet kaula fiksatoru un Y veida references iekārtu

Piezīme. Novietojiet references iekārtu, lai būtu vieta 
incīzijas un ķirurģiskajām darbībām, netraucējot citiem 
instrumentiem. 
PIESTIPRINIET LIELĀ APAKŠSTILBA KAULA 
REFERENCES IEKĀRTU
• Piestipriniet lielajam apakšstilba kaulam Schanz skrūvi
• Piestipriniet kaula fiksatoru un T veida references iekārtu 

Piezīme. Šīs procedūras laikā nekustiniet Y un T references 
iekārtu. Pretējā gadījumā izsekošana var būt neprecīza, un 
pacients var gūt smagus ievainojamus.
IESĪBAS:

edī ir patentēta informācija, kuru 
 autortiesības. 
 šī ceļveža daļu nedrīkst pavairot vai 
z noteiktas BrainLAB rakstiskas 
 

nta pārstrādātais izdevums: 1.0

umurs: 60906-26LV

ATBILDĪBA:

Šis ceļvedis var tikt mainīts bez paziņojuma, 
un tas BrainLAB neuzliek nekādas saistības. 

Lai iegūtu papildinformāciju, BrainLAB 
standarta noteikumos un nosacījumos, 
lūdzu, skatiet sadaļu “Atbildības 
ierobežojumi”.
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REĢISTRĒŠANA
Programmatūras versijas: CiTMKnee 2.x
PIRMS REĢISTRĒŠANAS
• Noņemiet visus osteofītus
• Pārbaudiet, vai references iekārtas ir redzamas abiem kameras 

objektīviem, kājai atrodoties fleksijā un ekstensijā

Piezīme. Tagad var veikt reģistrēšanu.
AUGŠSTILBA GALVIŅAS CENTRA APRĒĶINĀŠANA
• Pagrieziet kāju, turot to aiz gūžas locītavas. Sāciet ar mazākiem 

apļiem un pakāpeniski palieliniet kustības līdz plašākiem apļiem.
• Centieties gūžu pārāk neizkustināt

Piezīme. Šis darbības laikā nekustiniet kameru.
AUGŠSTILBA ROBEŽZĪMES REĢISTRĒŠANA
• Reģistrējiet mehānisko asu punktu
• Reģistrējiet mediālo projekcijas punktu, bet pēc tam — laterālo 

epikondiļa punktu
• Reģistrējiet implantāta atrašanās vietu priekšējā kortikālā slāņa 

pašā tuvākajā punktā
• Reģistrējiet Whiteside līniju, turot rādītāju gar ar to AP virzienā
AUGŠSTILBA VIRSMAS REĢISTRĒŠANA
• Reģistrējiet punktus uz mediālā kondiļa, bet pēc tam — uz laterālā 

kondiļa. Pārliecinieties, vai ir iegūts pietiekams aizmugures 
punktu daudzums.

• Reģistrējiet punktus uz priekšējā kortikālā slāņa 
(nav nepieciešams, veicot ātro reģistrēšanu)

Piezīme. Kad augšstilba reģistrēšana ir pabeigta, 
programmatūra piedāvā pārbaudīt reģistrēšanas 
precizitāti.
Piezīme. Šis ceļvedis neaizstāj lietotāja rokasgrāmatas. 



INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU:

BrainLAB AG
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, Vācija

Eiropa, Āfrika, Āzija, Austrālija: +49 89 99 15 68 44
ASV un Kanāda: +1 800 597 5911
Japāna: +3 5733 6275
Latīņamerika: +55 11 3256-8301
Francija: +33-800-67-60-30

E-pasts: support@brainlab.com
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LIELĀ APAKŠSTILBA KAULA POTĪTES 
REĢISTRĒŠANA
• Reģistrējiet mediālo potītes punktu
• Reģistrējiet laterālo potītes punktu
LIELĀ APAKŠSTILBA KAULA ROBEŽZĪMES 
REĢISTRĒŠANA
• Reģistrējiet mehānisko asu punktu
• Reģistrējiet mediālās kontūras punktu, bet pēc tam — laterālās 

un priekšējās kontūras punktus
• Reģistrējiet lielā apakšstilba kaula AP virzienu, turot rādītāju 

paralēli tuberculum intercondylare, bez iekšējas vai ārējas 
rotācijas 
LIELĀ APAKŠSTILBA KAULA VIRSMAS 
REĢISTRĒŠANA
• Reģistrējiet punktus uz mediālās lielā apakšstilba kaula 

locītavvirsmas, bet pēc tam — uz laterālās locītavvirsmas
• Reģistrējiet punktus uz priekšējā kortikālā slāņa 

(nav nepieciešams, veicot ātro reģistrēšanu)

Piezīme. Kad lielā apakšstilba kaula reģistrēšana 
ir pabeigta, programmatūra piedāvā pārbaudīt 
reģistrēšanas precizitāti.
IESĪBAS:

edī ir patentēta informācija, kuru 
 autortiesības. 
 šī ceļveža daļu nedrīkst pavairot vai 
z noteiktas BrainLAB rakstiskas 
 

nta pārstrādātais izdevums: 1.0

umurs: 60906-26LV

ATBILDĪBA:

Šis ceļvedis var tikt mainīts bez paziņojuma, 
un tas BrainLAB neuzliek nekādas saistības. 

Lai iegūtu papildinformāciju, BrainLAB 
standarta noteikumos un nosacījumos, 
lūdzu, skatiet sadaļu “Atbildības 
ierobežojumi”.
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KĀJAS CENTRĒŠANA 
Programmatūras versijas: CiTMKnee 2.x
KĀJAS SĀKOTNĒJĀ CENTRĒŠANA EKSTENSIJĀ
Kājas sākotnējā centrēšana vienmēr ir pirmā darbība. 
• Novietojiet kāju pilnā ekstensijā 
• Ja vēlaties, nospiediet pogu Store, lai ierakstītu pirmsoperācijas 

varus/valgus un ekstensijas leņķus
KĀJAS SĀKOTNĒJĀ CENTRĒŠANA FLEKSIJĀ
• Novietojiet kāju fleksijā
• Ja vēlaties, nospiediet pogu Store, lai ierakstītu pirmsoperācijas 

fleksijas leņķi
KĀJAS GALĪGĀ CENTRĒŠANA EKSTENSIJĀ
Kājas galīgā centrēšana vienmēr ir pēdējā procesa 
darbība. Šī darbība ļauj salīdzināt beigu vērtības ar 
saglabātajām pirmsoperācijas vērtībām. 
• Novietojiet kāju pilnā ekstensijā
• Lai parādītu mediālās un laterālās spraugas, nospiediet pogu 

Gap Info 
• Ja vēlaties, nospiediet pogu Store, lai ierakstītu pēcoperācijas 

varus/valgus un ekstensijas leņķus
KĀJAS GALĪGĀ CENTRĒŠANA FLEKSIJĀ
• Novietojiet kāju fleksijā
• Ja vēlaties, nospiediet pogu Store, lai ierakstītu pēcoperācijas 

fleksijas leņķi
Piezīme. Šis ceļvedis neaizstāj lietotāja rokasgrāmatas. 



INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU:

BrainLAB AG
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, Vācija

Eiropa, Āfrika, Āzija, Austrālija: +49 89 99 15 68 44
ASV un Kanāda: +1 800 597 5911
Japāna: +3 5733 6275
Latīņamerika: +55 11 3256-8301
Francija: +33-800-67-60-30

E-pasts: support@brainlab.com
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KINEMĀTISKĀ ANALĪZE
Ja profila iestatīšanas laikā esat izvēlējies opciju 
Kinematic Analysis, kājas galīgās centrēšanas laikā 
ekrāna augšējā labajā stūrī tiek parādīti kontaktpunkti 
(sarkanas krāsas sfēras) starp augšstilba implantātu un 
lielā apakšstilba kaula implantātu. 
Piezīme. Pārvietojot kāju saliektā un izstieptā stāvoklī, 
kontaktpunkti tiek izsekoti un parādīti ekrānā 
(dzeltenās sfēras). 
IESĪBAS:

edī ir patentēta informācija, kuru 
 autortiesības. 
 šī ceļveža daļu nedrīkst pavairot vai 
z noteiktas BrainLAB rakstiskas 
 

nta pārstrādātais izdevums: 1.0

umurs: 60906-26LV

ATBILDĪBA:

Šo rokasgrāmatu var mainīt bez 
paziņojuma, un tas BrainLAB neuzliek 
nekādas saistības. 

Lai iegūtu papildinformāciju, BrainLAB 
standarta noteikumos un nosacījumos, 
lūdzu, skatiet sadaļu “Atbildības 
ierobežojumi”.
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LIELAIS APAKŠSTILBA KAULS - PIRMĀ DARBĪBA
Programmatūras versijas: CiTMKnee 2.x
LIELĀ APAKŠSTILBA KAULA PLĀNOŠANA
• Vajadzības gadījumā lietojiet bultiņu pogas, lai koriģētu implantāta 

lielumu, varus/valgus leņķi, priekšējo/aizmugures slīpumu un 
rezekcijas līmeni

• Lai veiktu lielā apakšstilba kaula rezekciju, nospiediet pogu Next
LIELĀ APAKŠSTILBA KAULA REZEKCIJA 
• Griezējblokā ievietojiet griezējbloka adapteri
• Virziet griezējbloku, lai reālo plakni (zilā krāsā) saskaņotu 

ar plānoto plakni (dzeltenā krāsā)
• Pēc rezekcijas nospiediet pogu Next, lai pārbaudītu plakni
LIELĀ APAKŠSTILBA KAULA PĀRBAUDE
• Ievietojiet griezējbloka adapteri rezekcijas plaknē un 2 sekundes 

turiet to nekustīgi. Programmatūra aprēķina rezekcijas plakni un 
parāda novirzes starp plānotajām un pārbaudītajām rezekcijas 
plaknēm. 

• Lai veiktu mīksto audu līdzsvarošanu, nospiediet pogu Next

Piezīme. Ja veicat šķēluma reģistrēšanu, tūlīt pēc lielā 
apakšstilba kaula pārbaudes pabeigšanas jums tiek 
piedāvāts veikt augšstilba reģistrēšanu.
MĪKSTO AUDU LĪDZSVAROŠANA 
• Veiciet mīksto audu līdzsvarošanu fleksijas un ekstensijas 

stāvoklī
• Fleksijas stāvoklī: saglabājiet mediālās/laterālās spraugas 

un iekšējo/ārējo rotāciju (nepieciešams Gap Balanced 
(spraugas līdzsvarošanai))

• Ekstensijā saglabājiet mediālās/laterālās spraugas 
un varus/valgus leņķi (nepieciešams Gap Balanced 
(spraugas līdzsvarošanai))

Piezīme. Saglabājiet spraugas pēc tam, kad esat veicis 
visas mīksto audu atbrīvošanas darbības. Vajadzības 
gadījumā saglabājiet spraugas atkārtoti. 
Piezīme. Šis ceļvedis neaizstāj lietotāja rokasgrāmatas. 



INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU:

BrainLAB AG
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, Vācija

Eiropa, Āfrika, Āzija, Austrālija: +49 89 99 15 68 44
ASV un Kanāda: +1 800 597 5911
Japāna: +3 5733 6275
Latīņamerika: +55 11 3256-8301
Francija: +33-800-67-60-30

E-pasts: support@brainlab.com
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AUGŠSTILBA PLĀNOŠANA (PIRMĀ DARBĪBA)
• Vajadzības gadījumā lietojiet bultiņu pogas, lai koriģētu distālo 

rezekciju, implantāta priekšējo/aizmugures virzienu, fleksijas/
ekstensijas leņķi, kā arī implantāta lielumu

• Spraugas līdzsvarošanas darbplūsmās augšstilba implantāta 
lielums un atrašanās vieta ir atkarīga no spraugām fleksijas/
ekstensijas stāvoklī, kas ietvertas mīksto audu līdzsvarošanā. 
Ja veicat izmaiņas plānošanā, nospiediet pogu Optimize, 
lai atkārtoti aprēķinātu distālās rezekcijas līmeni. 

• Lai veiktu nākamo plānoto darbību, nospiediet pogu Next
AUGŠSTILBA PLĀNOŠANA (OTRĀ DARBĪBA)
• Vajadzības gadījumā lietojiet bultiņu pogas, lai koriģētu implantāta 

iekšējo/ārējo rotāciju, kā arī varus/valgus leņķi
• Lai veiktu augšstilba rezekciju, nospiediet pogu Next

Piezīme. Gap Balanced (spraugu līdzvarošanas) 
procedūrās augšstilba implantāta lielumu un novietojumu 
nosaka atkarībā no saglabātajām spraugām fleksijas/
ekstensijas stāvoklī. Implantāta rotācija ir atkarīga no 
saglabātās iekšējās/ārējās rotācijas (paralēli lielajam 
apakšstilba kaulam). 
AUGŠSTILBA DISTĀLĀS DAĻAS REZEKCIJA
• Griezējblokā ievietojiet griezējbloka adapteri
• Virziet griezējbloku, lai reālo plakni (zilā krāsā) saskaņotu 

ar plānoto plakni (dzeltenā krāsā)
• Pēc rezekcijas nospiediet pogu Next, lai pārbaudītu plakni 

Piezīme. Atkarībā no izvēlētā implantāta un instrumentu 
komplekta, augšstilba priekšējo rezekciju var veikt 
vispirms.
PRIEKŠĒJĀ AUGŠSTILBA REZEKCIJA 
• Griezējblokā ievietojiet griezējbloka adapteri
• Virziet griezējbloku, lai reālo plakni (zilā krāsā) saskaņotu 

ar plānoto plakni (dzeltenā krāsā)
• Pēc rezekcijas nospiediet pogu Next, lai pārbaudītu plakni 
• Pēc augšstilba pārbaudes nospiediet pogu Next, lai veiktu 

kājas galīgo centrēšanu
IESĪBAS:

edī ir patentēta informācija, kuru 
 autortiesības. 
 šī ceļveža daļu nedrīkst pavairot vai 
z noteiktas BrainLAB rakstiskas 
 

nta pārstrādātais izdevums: 1.0

umurs: 60906-26LV

ATBILDĪBA:

Šis ceļvedis var tikt mainīts bez paziņojuma, 
un tas BrainLAB neuzliek nekādas saistības. 

Lai iegūtu papildinformāciju, BrainLAB 
standarta noteikumos un nosacījumos, 
lūdzu, skatiet sadaļu “Atbildības 
ierobežojumi”.
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AUGŠSTILBS - PIRMĀ DARBĪBA
Programmatūras versijas: CiTMKnee 2.x
AUGŠSTILBA PLĀNOŠANA (PIRMĀ DARBĪBA)
• Vajadzības gadījumā lietojiet bultiņu pogas, lai koriģētu 

distālo rezekciju, implantāta priekšējo/aizmugures virzienu, 
fleksijas/ekstensijas leņķi, kā arī implantāta lielumu

• Lai veiktu nākamo plānoto darbību, nospiediet pogu Next
AUGŠSTILBA PLĀNOŠANA (OTRĀ DARBĪBA)
• Vajadzības gadījumā lietojiet bultiņu pogas, lai koriģētu implantāta 

iekšējo/ārējo rotāciju, kā arī varus/valgus leņķi
• Lai veiktu augšstilba rezekciju, nospiediet pogu Next
AUGŠSTILBA DISTĀLĀS DAĻAS REZEKCIJA
• Griezējblokā ievietojiet griezējbloka adapteri
• Virziet griezējbloku, lai reālo plakni (zilā krāsā) saskaņotu 

ar plānoto plakni (dzeltenā krāsā)
• Pēc rezekcijas nospiediet pogu Next, lai pārbaudītu plakni

Piezīme. Atkarībā no izvēlētā implantāta un instrumentu 
komplekta, augšstilba priekšējo rezekciju var veikt 
vispirms.
AUGŠSTILBA DISTĀLĀS DAĻAS PĀRBAUDE
• Griezējblokā ievietojiet griezējbloka adapteri rezekcijas plaknē 

un 2 sekundes turiet to nekustīgi
• Programmatūra aprēķina rezekcijas plakni un parāda novirzes 

starp plānotajām un pārbaudītajām rezekcijas plaknēm 
• Lai veiktu nākamo darbplūsmas darbību, nospiediet pogu Next
Piezīme. Šis ceļvedis neaizstāj lietotāja rokasgrāmatas. 
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BrainLAB AG
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, Vācija

Eiropa, Āfrika, Āzija, Austrālija: +49 89 99 15 68 44
ASV un Kanāda: +1 800 597 5911
Japāna: +3 5733 6275
Latīņamerika: +55 11 3256-8301
Francija: +33-800-67-60-30
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PRIEKŠĒJĀ AUGŠSTILBA REZEKCIJA 
• Griezējblokā ievietojiet griezējbloka adapteri
• Virziet griezējbloku, lai reālo plakni (zilā krāsā) saskaņotu 

ar plānoto plakni (dzeltenā krāsā)
• Pēc rezekcijas nospiediet pogu Next, lai pārbaudītu plakni 
LIELĀ APAKŠSTILBA KAULA PLĀNOŠANA
• Vajadzības gadījumā lietojiet bultiņu pogas, lai koriģētu implantāta 

lielumu, varus/valgus leņķi, priekšējo/aizmugures slīpumu un 
rezekcijas līmeni

• Lai veiktu lielā apakšstilba kaula rezekciju, nospiediet pogu Next
LIELĀ APAKŠSTILBA KAULA REZEKCIJA 
• Griezējblokā ievietojiet griezējbloka adapteri
• Virziet griezējbloku, lai reālo plakni (zilā krāsā) saskaņotu 

ar plānoto plakni (dzeltenā krāsā)
• Pēc rezekcijas nospiediet pogu Next, lai pārbaudītu plakni 
• Pēc lielā apakšstilba kaula pārbaudes nospiediet pogu Next, 

lai veiktu kājas galīgo centrēšanu
IESĪBAS:

edī ir patentēta informācija, kuru 
 autortiesības. 
 šī ceļveža daļu nedrīkst pavairot vai 
z noteiktas BrainLAB rakstiskas 
 

nta pārstrādātais izdevums: 1.0

umurs: 60906-26LV

ATBILDĪBA:

Šis ceļvedis var tikt mainīts bez paziņojuma, 
un tas BrainLAB neuzliek nekādas saistības. 

Lai iegūtu papildinformāciju, BrainLAB 
standarta noteikumos un nosacījumos, 
lūdzu, skatiet sadaļu “Atbildības 
ierobežojumi”.
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HIBRĪDĀS DARBĪBAS
Programmatūras versijas: CiTMKnee 2.x
LIELĀ APAKŠSTILBA KAULA PLĀNOŠANA
Piezīme. Šajā lappusē ir aprakstītas Lielā apakšstilba 
kaula pirmās hibrīdās darbības. Procedūras 
iestatīšanas laikā varat arī izvēlēties Augšstilba pirmo 
hibrīdo darbību. 
• Vajadzības gadījumā lietojiet bultiņu pogas, lai koriģētu implantāta 

lielumu, varus/valgus leņķi, priekšējo/aizmugures slīpumu un 
rezekcijas līmeni 

• Lai veiktu lielā apakšstilba kaula rezekciju, nospiediet pogu Next
LIELĀ APAKŠSTILBA KAULA REZEKCIJA 
• Griezējblokā ievietojiet griezējbloka adapteri
• Virziet griezējbloku, lai reālo plakni (zilā krāsā) saskaņotu 

ar plānoto plakni (dzeltenā krāsā)
• Pēc rezekcijas nospiediet pogu Next, lai pārbaudītu plakni
LIELĀ APAKŠSTILBA KAULA PĀRBAUDE
• Ievietojiet giezējbloka adapteri rezekcijas plaknē un 2 sekundes 

turiet to nekustīgi
• Programmatūra aprēķina rezekcijas plakni un parāda novirzes 

starp plānotajām un pārbaudītajām rezekcijas plaknēm 
• Lai veiktu nākamo darbību, nospiediet pogu Next

Piezīme. Ja veicat šķēluma reģistrēšanu (attiecas tikai uz 
lielā apakšstilba kaula pirmo darbplūsmu), tūlīt pēc lielā 
apakšstilba kaula pārbaudes pabeigšanas jums tiek 
piedāvāts veikt augšstilba reģistrēšanu.
AUGŠSTILBA DISTĀLĀS DAĻAS PLĀNOŠANA
• Vajadzības gadījumā lietojiet bultiņu pogas, lai koriģētu distālo 

rezekciju, varus/valgus leņķi, fleksijas/ekstensijas leņķi, kā arī 
implantāta lielumu

• Lai veiktu augšstilba distālās daļas rezekciju, nospiediet pogu Next
Piezīme. Šis ceļvedis neaizstāj lietotāja rokasgrāmatas. 
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AUGŠSTILBA DISTĀLĀS DAĻAS REZEKCIJA
• Griezējblokā ievietojiet griezējbloka adapteri
• Virziet griezējbloku, lai reālo plakni (zilā krāsā) saskaņotu 

ar plānoto plakni (dzeltenā krāsā)
• Pēc rezekcijas nospiediet pogu Next, lai pārbaudītu plakni 
MĪKSTO AUDU LĪDZSVAROŠANA 
• Veiciet mīksto audu līdzsvarošanu fleksijas un ekstensijas 

stāvoklī
• Fleksijas stāvoklī: saglabājiet mediālās/laterālās spraugas 

un iekšējo/ārējo rotāciju (nepieciešams Gap Balanced 
(spraugas līdzsvarošanai))

• Ekstensijas stāvoklī: saglabājiet mediālās/laterālās spraugas 
un varus/valgus leņķi 

Piezīme. Saglabājiet spraugas pēc tam, kad esat veicis 
visas mīksto audu atbrīvošanas darbības. Vajadzības 
gadījumā saglabājiet spraugas atkārtoti. 
AP AUGŠSTILBA PLĀNOŠANA
• Vajadzības gadījumā lietojiet bultiņu pogas, lai koriģētu implantāta 

iekšējo/ārējo rotāciju, kā arī priekšējo/aizmugures nobīdi
• Lai veiktu priekšējā augšstilba rezekciju, nospiediet pogu Next

Piezīme. Gap Balanced (spraugu līdzsvarošanas) 
procedūrās augšstilba implantāta lielumu nosaka atkarībā 
no saliektā stāvoklī saglabātās spraugas. Augšstilba 
implantāta rotācija ir atkarīga no saglabātās iekšējās/
ārējās rotācijas (paralēli lielajam apakšstilba kaulam). 
PRIEKŠĒJĀ AUGŠSTILBA REZEKCIJA
• Griezējblokā ievietojiet griezējbloka adapteri
• Virziet griezējbloku, lai reālo plakni (zilā krāsā) saskaņotu ar 

plānoto plakni (dzeltenā krāsā)
• Pēc rezekcijas nospiediet pogu Next, lai pārbaudītu plakni 
• Pēc augšstilba pārbaudes nospiediet pogu Next, lai veiktu 

kājas galīgo centrēšanu
IESĪBAS:

edī ir patentēta informācija, kuru 
 autortiesības. 
 šī ceļveža daļu nedrīkst pavairot vai 
z noteiktas BrainLAB rakstiskas 
 

nta pārstrādātais izdevums: 1.0

umurs: 60906-26LV

ATBILDĪBA:

Šis ceļvedis var tikt mainīts bez paziņojuma, 
un tas BrainLAB neuzliek nekādas saistības. 

Lai iegūtu papildinformāciju, BrainLAB 
standarta noteikumos un nosacījumos, 
lūdzu, skatiet sadaļu “Atbildības 
ierobežojumi”.
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DARBĪBAS OPCIJAS
Programmatūras versijas: CiTMKnee 2.x
IZVĒLIETIES ĶIRURĢISKO METODI
Darbību secība tiek noteikta atbilstoši iestatījumiem, 
kurus esat atlasījis dialoglodziņā Choose Surgical 
Technique (procedūras iestatīšanas laikā). 
• Darbību secība (rezekcijas kārtība)
• Plānošanas pieeja
• Reģistrēšanas metode

Piezīme. Iestatījumu pieejamība ir atkarīga no izvēlētā 
implantāta un instrumentu komplekta.
DARBĪBU SECĪBA
• Tibia First: Lielā apakšstilba kaula proksimālā daļa, mīksto audu 

līdzsvarošana, augšstilba distālā daļa, augšstilba priekšējā daļa 
(vispirms var veikt arī priekšējo griezienu)

• Femur First: Augšstilba distālā daļa, augšstilba priekšējā daļa, 
lielā apakšstilba kaula proksimālā daļa (vispirms var veikt arī 
priekšējo nogriešanu)

• Tibia First Hybrid: Lielā apakšstilba kaula proksimālā daļa, 
augšstilba distālā daļa, mīksto audu līdzsvarošana, augšstilba 
priekšējā daļa

• Femur First Hybrid: Augšstilba distālā daļa, lielā apakšstilba 
kaula proksimālā daļa, mīksto audu līdzsvarošana, augšstilba 
priekšējā daļa
PLĀNOŠANAS PIEEJA
• Measured Resection: Implantāta noklusējuma atrašanās vieta 

un plānotās rezekcijas ir atkarīgas no punktiem, kas ir reģistrēti 
uz kaula

• Spraugu līdzsvarošana: Augšstilba implantāta lielums un 
atrašanās vieta ir atkarīga no spraugām, kas tika saglabātas 
mīksto audu līdzsvarošanas laikā. Implantāta rotācija ir atkarīga 
no šķēluma lielajā apakšstilba kaulā.
REĢISTRĒŠANAS METODE
• Standard: Reģistrēt augšstilbu, reģistrēt lielo apakšstilba kaulu, 

veikt navigāciju atbilstoši atlasītajai darbībai
• Split: Reģistrēt lielo apakšstilba kaulu, veikt navigāciju uz lielo 

apakšstilba kaulu, reģistrēt augšstilbu, veikt navigāciju 
uz augšstilbu

• Express Registration: Uz augšstilba un lielā apakšstilba kaula 
tiek iegūts mazāk punktu. Programmatūra aprēķina kaula modeli 
atbilstoši tā mērogam, nevis datora animācijas pārveidoto modeli. 
Piezīme. Šis ceļvedis neaizstāj lietotāja rokasgrāmatas. 
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POGA GO TO
Šī poga ļauj pāriet starp vairākiem darbības etapiem. 
Nospiežot pogu GoTo, tiek atvērts dialoglodziņš Go To. 
DIALOGLODZIŅŠ GO TO
Darbības ir uzskaitītas atbilstoši darbības definētajai 
secībai.
• Pogas, kurām ir zilas krāsas kontūra, norāda, ka darbība 

ir pieejama
• Pogas, kurām ir zaļas krāsas kontūra, norāda, ka darbība 

ir pabeigta
• Pogas, kurām ir pelēkas krāsas kontūra, norāda, ka darbība 

nav pieejama 
ATTĀLĀ VADĪBA (NEOBLIGĀTA)
Attālā vadība ļauj veikt navigācijas darbplūsmu, nelietojot 
pogas Next un Back.
• Turiet instrumentu uz kaula vajadzīgajā stāvoklī 
• Attālās vadības indikatorā krāsa mainās uz dzelteno, norādot, 

ka programmatūra ir noteikusi instrumentu
• Indikatorā mirgo zaļā krāsa, un atveras attiecīgais ekrāns
NAVIGĀCIJAS SLIEKŠŅI
Procedūras iestatīšanas laikā dialoglodziņā Advanced 
Settings var definēt navigācijas sliekšņus. Navigācijas 
laikā mērītāji norāda, vai vadītais instruments atrodas tā 
definēto sliekšņu ietvaros. 
• Ja instruments atrodas tā definēto sliekšņu ietvaros, mērītājs ir 

zaļā krāsā (sarkanas krāsas bultiņa ēnotā apgabalā)
• Ja instruments atrodas ārpus tā definētajiem sliekšņiem, mērītājs 

ir sarkanā krāsā
IESĪBAS:

edī ir patentēta informācija, kuru 
 autortiesības. 
 šī ceļveža daļu nedrīkst pavairot vai 
z noteiktas BrainLAB rakstiskas 
 

nta pārstrādātais izdevums: 1.0

umurs: 60906-26LV

ATBILDĪBA:

Šis ceļvedis var tikt mainīts bez paziņojuma, 
un tas BrainLAB neuzliek nekādas saistības. 

Lai iegūtu papildinformāciju, BrainLAB 
standarta noteikumos un nosacījumos, 
lūdzu, skatiet sadaļu “Atbildības 
ierobežojumi”.
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