
USTAWIENIE NA SALI
Wersje oprogramowania: CiTM Knee 2.x
PRZYGOTOWANIE SYSTEMU 
• Aby uruchomić oprogramowanie należy włączyć system i nacisnąć 

ikonę Ci knee essential
• Włożyć dysk ZIP, płytę CD lub kartę pamięci Flash USB, 

aby zapisywać dane pacjenta generowane podczas procedury

UWAGA: Nie wyjmować zewnętrznego urządzenia pamięci 
masowej przed zakończeniem operacji i zamknięciem systemu.
POZYCJONOWANIE SYSTEMU
• Umieścić kamerę w nogach stołu operacyjnego, naprzeciw chirurga
• Ustawić kamerę w taki sposób, aby znalazła się naprzeciw miejsca 

operowanego (w odległości około 2 metrów [6,5 stopy])
• Upewnić się, że chirurg może bez trudu widzieć monitor
WYBRAĆ PROFIL
• W przypadku, gdy profil już został skonfigurowany, należy wybrać 

dany profil w powitalnym oknie dialogowym Welcome i nacisnąć 
przycisk Next, aby otworzyć okno dialogowe Choose Procedure 
(Wybierz procedurę)

• Jeżeli profilu nie wybrano, nacisnąć przycisk Create a New Profile 
(Utwórz nowy profil)
WYBÓR PROCEDURY 
• Wybrać procedurę i nacisnąć przycisk Next, aby otworzyć okno 

dialogowe Procedure Overview (Przegląd procedury)

UWAGA: W przypadku, gdy użytkownik chce skonfigurować 
nowy typ procedury należy nacisnąć przycisk Create a New 
Procedure. Szczegóły dotyczące procedury dostępne podczas 
konfiguracji zabiegu znajdują się na stronie Workflow.
Uwaga:  Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika. 
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PRZEGLĄD PROCEDURY
• W oknie dialogowym Procedure Overview można przejrzeć 

wybrane ustawienia
• Aby kontynuować wybrany zabieg nacisnąć przycisk Next
• W pojawiających się oknach dialogowych należy wprowadzić 

nazwisko pacjenta i zdefiniować stronę operowaną
• Procedurę można zmodyfikować naciskając przycisk Modify w oknie 

dialogowym Procedure Overview
PRZYGOTOWANIE PACJENTA
• Obłożyć pacjenta
• Wykonać nacięcie
• Przygotować kość udową i piszczelową zgodnie ze standardową 

procedurą chirurgiczną
MOCOWANIE UDOWEJ GWIAZDY 
REFERENCYJNEJ
• Przymocować śrubę Schanza do kości udowej
• Przymocować stabilizator kości i gwiazdę referencyjną o geometrii Y

UWAGA: Gwiazdy należy umieścić w taki sposób, aby zapewnić 
miejsce na nacięcie i kolejne etapy operacji bez zawadzania 
o inne przyrządy. 
MOCOWANIE PISZCZELOWEJ GWIAZDY 
REFERENCYJNEJ
• Przymocować śrubę Schanza do kości piszczelowej
• Przymocować stabilizator kości i gwiazdę referencyjną o geometrii T

UWAGA: Podczas wykonywania procedury nie poruszać gwiazd 
referencyjnych Y i T. Mogłoby to spowodować niedokładne 
śledzenie i ciężkie obrażenia ciała pacjenta.
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REJESTRACJA
Wersje oprogramowania: CiTM Knee 2.x
PRZED REJESTRACJĄ
• Usunąć wszystkie osteofity
• Upewnić się, czy w zgięciu i wyproście kończyny dolnej gwiazdy 

referencyjne widoczne są dla obydwu soczewek kamery

UWAGA: Teraz można rozpocząć rejestrację.
KALKULACJA ŚRODKA GŁOWY KOŚCI UDOWEJ
• Obracać kończyną dolną w stawie biodrowym. Rozpocząć od małych 

okrążeń i stopniowo zwiększać zakres ruchu
• Uważać, aby nie powodować zbyt dużego ruchu stawu biodrowego

UWAGA: Podczas tego etapu nie poruszać kamery.
REJESTRACJA PUNKTÓW ORIENTACYJNYCH 
NA KOŚCI UDOWEJ
• Zarejestrować punkt osi mechanicznej
• Zarejestrować punkt nadkłykcia przyśrodkowego a następnie punkt 

nadkłykcia bocznego
• Zarejestrować najbliższy punkt położenia implantu na przedniej 

warstwie korowej
• Zarejestrować linię Whiteside'a przytrzymując wskaźnik wzdłuż 

kierunku AP
REJESTRACJA POWIERZCHNI UDOWEJ
• Zarejestrować punkty na kłykciu przyśrodkowym a następnie na 

kłykciu bocznym. Upewnić się, czy zarejestrowano dostateczną liczbę 
punktów tylnych

• Zarejestrować punkty na przedniej warstwie korowej (nie wymagane 
podczas rejestracji typu Express)

UWAGA: Po zakończeniu rejestracji kości udowej 
oprogramowanie zapyta o zweryfikowanie dokładności 
rejestracji.
Uwaga:  Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika. 
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REJESTRACJA KOSTEK PISZCZELI
• Zarejestrować punkt kostki przyśrodkowej
• Zarejestrować punkt kostki bocznej
REJESTRACJA PUNKTÓW ORIENTACYJNYCH 
KOŚCI PISZCZELOWEJ
• Zarejestrować punkt osi mechanicznej
• Zarejestrować punkt konturu przyśrodkowego a następnie punkt 

konturu bocznego i przedniego
• Zarejestrować kierunek AP kości piszczelowej przytrzymując 

wskaźnik równolegle do guzka międzykłykciowego bez rotacji 
wewnętrznej ani zewnętrznej
REJESTRACJA POWIERZCHNI PISZCZELOWEJ
• Zarejestrować punkty na przyśrodkowym plateau kości piszczelowej 

a następnie na plateau bocznym
• Zarejestrować punkty na przedniej warstwie korowej (nie wymagane 

podczas rejestracji typu Express)

UWAGA: Po zakończeniu rejestracji kości piszczelowej 
oprogramowanie zapyta o zweryfikowanie dokładności 
rejestracji.
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USTAWIANIE KOŃCZYNY DOLNEJ
Wersje oprogramowania: CiTM Knee 2.x
WSTĘPNE USTAWIANIE KOŃCZYNY DOLNEJ 
WYPROST
Wstępne ustawienie kończyny dolnej stanowi zawsze pierwszy 
etap procedury. 
• Całkowicie wyprostować kończynę dolną 
• W razie potrzeby nacisnąć Store (Zapisz), aby zarejestrować 

przedoperacyjne kąty szpotawości/koślawości oraz wyprostu
WSTĘPNE USTAWIANIE KOŃCZYNY DOLNEJ 
ZGIĘCIE
• Zgiąć kończynę dolną
• W razie potrzeby nacisnąć przycisk Store (Zapisz), aby zarejestrować 

przedoperacyjny kąt zgięcia
KOŃCOWE USTAWIANIE KOŃCZYNY DOLNEJ 
WYPROST
Końcowe ustawienie kończyny dolnej stanowi zawsze ostatni 
etap procedury. Etap ten umożliwia porównanie wartości 
końcowych z zapisanymi wartościami przedoperacyjnymi.
• Całkowicie wyprostować kończynę dolną
• Boczny i przyśrodkowy odstęp wyświetla się naciskając pole wyboru 

Gap Info
• W razie potrzeby nacisnąć przycisk Store (Zapisz), aby zarejestrować 

pooperacyjne kąty szpotawości/koślawości oraz wyprostu
KOŃCOWE USTAWIANIE KOŃCZYNY DOLNEJ 
ZGIĘCIE
• Zgiąć kończynę dolną
• W razie potrzeby nacisnąć przycisk Store (Zapisz), aby zarejestrować 

pooperacyjny kąt zgięcia
Uwaga:  Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika. 
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ANALIZA KINEMATYCZNA
W przypadku, gdy podczas konfiguracji profilu wybrano 
Kinematic Analysis (Analiza kinematyczna), podczas 
końcowego ustawiania kończyny w górnym prawym widoku 
pojawią się punkty kontaktowe implantu udowego 
i piszczelowego (czerwone kule).
UWAGA: Podczas poruszania kończyną w trakcie zginania 
i prostowania kończyny dolnej śledzone są punkty kontaktowe 
i pojawiają się na ekranie (żółte kule). 
 AUTORSKIE:
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PROCEDURA „KOŚĆ PISZCZELOWA PIERWSZA”
Wersje oprogramowania: CiTM Knee 2.x
PLANOWANIE KOŚCI PISZCZELOWEJ
• W razie potrzeby, aby dostosować wielkość implantu, kąt szpotawości/

koślawości, nachylenie przednie/tylne i poziom resekcji należy 
posłużyć się przyciskami ze strzałkami

• W celu przejścia do resekcji kości piszczelowej nacisnąć przycisk Next
RESEKCJA KOŚCI PISZCZELOWEJ 
• Włożyć adapter bloku do cięcia do bloku do cięcia
• Przemieszczać blok do cięcia tak, aby płaszczyzna bieżąca (niebieska) 

nałożyła się na płaszczyznę planowaną (żółta)
• Po resekcji nacisnąć przycisk Next w celu weryfikacji płaszczyzny
WERYFIKACJA KOŚCI PISZCZELOWEJ
• Umieścić adapter bloku do cięcia na resekowanej płaszczyźnie 

i przytrzymać go nieruchomo przez 2 sekundy. Oprogramowanie 
obliczy resekowaną płaszczyznę i wyświetli odchylenia pomiędzy 
płaszczyzną planowaną a weryfikowaną

• W celu przejścia do balansu tkanek miękkich nacisnąć przycisk Next
UWAGA: W przypadku wykonywania rejestracji dzielonej pojawi 
się okno dialogowe przypominające o zarejestrowaniu kości 
udowej po zakończeniu weryfikacji kości piszczelowej.
BALANS TKANEK MIĘKKICH 
• Wykonać balans tkanek miękkich w zgięciu i wyproście
• Zapisać odstęp przyśrodkowy/boczny oraz rotację wewnętrzną/ 

zewnętrzną podczas zgięcia (wymagane dla Gap Balanced)
• Zapisać odstęp przyśrodkowy/boczny oraz kąt szpotawości/

koślawości podczas wyprostu (wymagane dla Gap Balanced)

UWAGA: Odstępy zapisać po wykonaniu uwolnienia wszystkich 
tkanek miękkich. Zapisać odstępy ponownie, jeśli to konieczne. 
Uwaga:  Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika. 
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PLANOWANIE KOŚĆ UDOWA (ETAP PIERWSZY)
• W razie potrzeby, aby dostosować resekcję części dalszej, położenie 

przednie/tylne implantu, kąt zgięcia/wyprostu oraz wielkość implantu 
należy posłużyć się przyciskami ze strzałkami

• W przypadku schematów pracy Gap Balanced wielkość implantu 
udowego oraz jego położenie oparte są na wartościach odstępów 
w zgięciu/wyproście zapisanych podczas balansu tkanek miękkich. 
W celu ponownego obliczenia poziomu resekcji dystalnej w przypadku 
dokonania zmian w planowaniu należy nacisnąć przycisk 
Optimize (Optymalizuj)

• W celu przejścia do następnego etapu planowania nacisnąć 
przycisk Next
PLANOWANIE KOŚĆ UDOWA (ETAP DRUGI)
• W razie potrzeby, aby dostosować rotację wewnętrzną/zewnętrzną 

implantu i kąt szpotawości/koślawości należy posłużyć się 
przyciskami ze strzałkami

• W celu przejścia do resekcji kości udowej nacisnąć przycisk Next
UWAGA: Podczas zabiegów Gap Balanced wielkość implantu 
udowego i jego położenie oparte są na zapisanej wartości 
odstępu w zgięciu/wyproście. Rotacja implantu oparta jest na 
zapisanej wartości rotacji wewnętrznej/zewnętrznej (równolegle 
do kości piszczelowej). 
RESEKCJA CZĘŚCI DALSZEJ KOŚCI UDOWEJ
• Włożyć adapter bloku do cięcia do bloku do cięcia
• Przemieszczać blok do cięcia tak, aby płaszczyzna bieżąca 

(niebieska) nałożyła się na płaszczyznę planowaną (żółta)
• Po resekcji nacisnąć przycisk Next w celu weryfikacji płaszczyzny

UWAGA: W zależności od wybranego implantu 
i instrumentarium najpierw może być wykonywana przednia 
resekcja kości udowej.
PRZEDNIA RESEKCJA KOŚCI UDOWEJ 
• Włożyć adapter bloku do cięcia do bloku do cięcia
• Przemieszczać blok do cięcia tak, aby płaszczyzna bieżąca 

(niebieska) nałożyła się na płaszczyznę planowaną (żółta)
• Po resekcji nacisnąć przycisk Next w celu weryfikacji płaszczyzny
• Po weryfikacji kości udowej nacisnąć przycisk Next, aby przejść do 

etapu Final Leg Alignment (Końcowe ustawianie kończyny dolnej)
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PROCEDURA „PIERWSZA KOŚĆ UDOWA”
Wersje oprogramowania: CiTM Knee 2.x
PLANOWANIE „KOŚĆ UDOWA” 
(ETAP PIERWSZY)
• W razie potrzeby, aby dostosować resekcję części dalszej, położenie 

przednie/tylne implantu, kąt zgięcia/wyprostu oraz wielkość implantu 
należy posłużyć się przyciskami ze strzałkami

• W celu przejścia do następnego etapu planowania nacisnąć przycisk 
Next
PLANOWANIE „KOŚĆ UDOWA” (ETAP DRUGI)
• W razie potrzeby, aby dostosować rotację wewnętrzną/zewnętrzną 

implantu i kąt szpotawości/koślawości należy posłużyć się 
przyciskami ze strzałkami

• W celu przejścia do resekcji kości udowej nacisnąć przycisk Next
RESEKCJA CZĘŚCI DALSZEJ KOŚCI UDOWEJ
• Włożyć adapter bloku do cięcia do bloku do cięcia
• Przemieszczać blok do cięcia tak, aby płaszczyzna bieżąca 

(niebieska) nałożyła się na płaszczyznę planowaną (żółta)
• Po resekcji nacisnąć przycisk Next w celu weryfikacji płaszczyzny

UWAGA: W zależności od wybranego implantu 
i instrumentarium najpierw może być wykonywana przednia 
resekcja kości udowej.
WERYFIKACJA CZĘŚCI DALSZEJ KOŚCI 
UDOWEJ
• Umieścić adapter bloku do cięcia na resekowanej płaszczyźnie 

i przytrzymać go nieruchomo przez 2 sekundy
• Oprogramowanie obliczy resekowaną płaszczyznę i wyświetli 

odchylenia pomiędzy płaszczyzną planowaną a weryfikowaną
• W celu przejścia do następnego etapu schematu pracy nacisnąć 

przycisk Next
Uwaga:  Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika. 
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PRZEDNIA RESEKCJA KOŚCI UDOWEJ 
• Włożyć adapter bloku do cięcia do bloku do cięcia
• Przemieszczać blok do cięcia tak, aby płaszczyzna bieżąca 

(niebieska) nałożyła się na płaszczyznę planowaną (żółta)
• Po resekcji nacisnąć przycisk Next w celu weryfikacji płaszczyzny
PLANOWANIE KOŚCI PISZCZELOWEJ
• W razie potrzeby, aby dostosować wielkość implantu, kąt szpotawości/

koślawości, nachylenie przednie/tylne i poziom resekcji należy 
posłużyć się przyciskami ze strzałkami

• W celu przejścia do resekcji kości piszczelowej nacisnąć przycisk Next 
RESEKCJA KOŚCI PISZCZELOWEJ 
• Włożyć adapter bloku do cięcia do bloku do cięcia
• Przemieszczać blok do cięcia tak, aby płaszczyzna bieżąca (niebieska) 

nałożyła się na płaszczyznę planowaną (żółta)
• Po resekcji nacisnąć przycisk Next w celu weryfikacji płaszczyzny
• Po weryfikacji kości piszczelowej nacisnąć Next, aby przejść do etapu 

Final Leg Alignment (Końcowe ustawianie kończyny dolnej)
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PROCEDURY HYBRYDOWE
Wersje oprogramowania: CiTM Knee 2.x
PLANOWANIE KOŚCI PISZCZELOWEJ
UWAGA: Na tej stronie opisano procedury Tibia First Hybrid 
(Pierwsza kość piszczelowa hybryda). Podczas konfiguracji 
zabiegu można także wybrać procedurę Femur First Hybrid 
(Pierwsza kość udowa hybryda). 
• W razie potrzeby, aby dostosować wielkość implantu, kąt szpotawości/

koślawości, nachylenie przednie/tylne i poziom resekcji należy posłużyć 
się przyciskami ze strzałkami

• W celu przejścia do resekcji kości piszczelowej nacisnąć przycisk Next 
RESEKCJA KOŚCI PISZCZELOWEJ 
• Włożyć adapter bloku do cięcia do bloku do cięcia
• Przemieszczać blok do cięcia tak, aby płaszczyzna bieżąca (niebieska) 

nałożyła się na płaszczyznę planowaną (żółta)
• Po resekcji nacisnąć przycisk Next w celu weryfikacji płaszczyzny
WERYFIKACJA KOŚCI PISZCZELOWEJ
• Umieścić adapter bloku do cięcia na resekowanej płaszczyźnie 

i przytrzymać go nieruchomo przez 2 sekundy
• Oprogramowanie obliczy resekowaną płaszczyznę i wyświetli 

odchylenia pomiędzy płaszczyzną planowaną a weryfikowaną
• W celu przejścia do następnego etapu nacisnąć Next
UWAGA: W przypadku wykonywania rejestracji dzielonej 
(wyłącznie w procedurze pierwsza kość piszczelowa) pojawi się 
okno dialogowe przypominające o zarejestrowaniu kości udowej 
po zakończeniu weryfikacji kości piszczelowej.
PLANOWANIE CZĘŚCI DALSZEJ KOŚCI 
UDOWEJ
• W razie potrzeby, aby dostosować resekcję części dalszej, 

szpotawości/koślawości implantu, kąt zgięcia/wyprostu oraz wielkość 
implantu należy posłużyć się przyciskami ze strzałkami

• W celu przejścia do resekcji części dalszej kości udowej nacisnąć 
przycisk Next
Uwaga:  Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika. 
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RESEKCJA CZĘŚCI DALSZEJ KOŚCI UDOWEJ
• Włożyć adapter bloku do cięcia do bloku do cięcia
• Przemieszczać blok do cięcia tak, aby płaszczyzna bieżąca (niebieska) 

nałożyła się na płaszczyznę planowaną (żółta)
• Po resekcji nacisnąć przycisk Next w celu weryfikacji płaszczyzny
BALANS TKANEK MIĘKKICH 
• Wykonać balans tkanek miękkich w zgięciu i wyproście
• Zapisać odstęp przyśrodkowy/boczny oraz rotację wewnętrzną/

zewnętrzną podczas zgięcia (wymagane dla Gap Balanced)
• Zapisać odstęp przyśrodkowy/boczny i kąt szpotawości/koślawości 

w wyproście

UWAGA: Odstępy zapisać po wykonaniu uwolnienia wszystkich 
tkanek miękkich. Zapisać odstępy ponownie, jeśli to konieczne. 
PLANOWANIE KOŚĆ UDOWA AP
• W razie potrzeby, aby dostosować rotację wewnętrzną/zewnętrzną 

implantu i przesunięcie przednie/tylne należy posłużyć się przyciskami 
ze strzałkami

• W celu przejścia do resekcji przedniej części kości udowej nacisnąć 
przycisk Next

UWAGA: Podczas zabiegów Gap Balanced wielkość implantu 
udowego oparta jest na zapisanej wartości odstępu w zgięciu. 
Rotacja implantu udowego oparta jest na zapisanej wartości 
rotacji wewnętrznej/zewnętrznej (równolegle do kości 
piszczelowej). 
PRZEDNIA RESEKCJA KOŚCI UDOWEJ
• Włożyć adapter bloku do cięcia do bloku do cięcia
• Przemieszczać blok do cięcia tak, aby płaszczyzna bieżąca 

(niebieska) nałożyła się na płaszczyznę planowaną (żółta)
• Po resekcji nacisnąć przycisk Next w celu weryfikacji płaszczyzny
• Po weryfikacji kości udowej nacisnąć przycisk Next, aby przejść do 

etapu Final Leg Alignment (Końcowe ustawianie kończyny dolnej)
 AUTORSKIE:

 instrukcja zawiera zastrzeżone 
je chronione prawem autorskim. 
nie, przetwarzanie, rozprowadzanie 
enie jakiegokolwiek fragmentu 
 bez pisemnego zezwolenia firmy 
 jest zabronione. 

okumentu: 1.0

rtykułu: 60906-26PL

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą być 
zmieniane bez uprzedzenia i nie stanowią 
jakiegokolwiek zobowiązania firmy 
BrainLAB. 

Informacje dodatkowe — zob. rozdział 
„Ograniczenie Odpowiedzialności” w części 
„Standardowe warunki sprzedaży firmy 
BrainLAB”



OPCJE PROCEDURY
Wersje oprogramowania: CiTM Knee 2.x
WYBÓR TECHNIKI OPERACYJNEJ
Procedura opiera się na ustawieniach użytkownika w oknie 
dialogowym Choose Surgical Technique (wybranych podczas 
konfigurowania zabiegu). 
• Sekwencja procedury (kolejność resekcji)
• Planowanie dostępu
• Metoda rejestracyjna
UWAGA: Dostępność ustawień zależy od wybranego implantu 
oraz instrumentarium.
SEKWENCJA SCHEMATU PRACY
• Tibia First (Pierwsza kość piszczelowa): Część bliższa kości 

piszczelowej, balans tkanek miękkich, część dalsza kości udowej, 
część przednia kości udowej (cięcie przednie może być również 
wykonywane jako pierwsze)

• Femur First (Pierwsza kość udowa): Część dalsza kości udowej, 
część przednia kości udowej, część bliższa kości piszczelowej 
(cięcie przednie może być również wykonywane jako pierwsze)

• Tibia First Hybrid (Pierwsza kość piszczelowa hybryda): Część 
bliższa kości piszczelowej, część dalsza kości udowej, balans tkanek 
miękkich, część przednia kości udowej

• Femur First Hybrid (Pierwsza kość udowa hybryda): Część dalsza 
kości udowej, część bliższa kości piszczelowej, balans tkanek 
miękkich, część przednia kości udowej
PLANOWANIE DOSTĘPU
• Measured Resection (Resekcja mierzona): Domyślne położenie 

implantu oraz planowane resekcje oparte są na zarejestrowanych 
na kości punktach

• Gap Balanced (Odstęp zrównoważony): Wielkość implantu udowego 
i jego położenie oparte są na zapisanej podczas balansu tkanek 
miękkich wartości odstępów. Rotacja implantu piszczelowego oparta 
jest na cięciu piszczelowym
METODA REJESTRACYJNA
• Standard: Zarejestrować kość udową, kość piszczelową, wykonać 

zabieg nawigowany według wybranego schematu pracy
• Rozdzielanie: Zarejestrować kość piszczelową, wykonać 

nawigowany zabieg na kości piszczelowej, zarejestrować kość 
udową, wykonać nawigowany zabieg na kości udowej

• Express Registration (Rejestracja ekspresowa): Na kości udowej 
i piszczelowej rejestruje się mniej punktów. Oprogramowanie oblicza 
raczej skalowany model kości niż model morfowany
Uwaga:  Niniejsza instrukcja nie zastępuje podręczników użytkownika. 
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PRZYCISK GO TO (IDŹ DO)
Przycisk ten umożliwia przejście do innego etapu procedury. 

Naciśnięcie przycisku GoTo powoduje otwarcie okna 
dialogowego Go To. 
OKNO DIALOGOWE GO TO 
Etapy wymieniono w kolejności zdefiniowanej przez procedurę. 
• Przyciski z niebieskim konturem wskazują, że dany etap jest dostępny
• Przyciski z zielonym konturem wskazują, że dany etap został 

zakończony
• Przyciski z szarym konturem wskazują, że dany etap jest niedostępny
STEROWANIE ZDALNE (OPCJONALNIE)
Sterowanie zdalne umożliwia użytkownikowi przechodzenie 
przez procedurę nawigacji bez używania przycisków Next 
ani Back. 
• Przytrzymać przyrząd w żądanym położeniu na kości
• Zapali się żółty wskaźnik zdalnego sterowania wskazujący, 
że oprogramowanie wykryło przyrząd

• Wskaźnik zamigocze na zielono i otworzy się odpowiedni ekran
PROGI NAWIGACJI
Podczas konfiguracji zabiegu można zdefiniować Navigation 
Thresholds (Progi nawigacji) w oknie dialogowym Advanced 
Settings (Ustawienia zaawansowane). Podczas nawigacji 
miernik wskazuje, czy przemieszczany przyrząd znajduje 
się pomiędzy zdefiniowanymi progami. 
• W przypadku, gdy przyrząd znajduje się pomiędzy zdefiniowanymi 

progami miernik jest zielony (czerwona igła z zacienionym obszarem)
• Gdy przyrząd znajduje się poza zdefiniowanymi progami, miernik jest 

czerwony
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