
IORDNINGSTÄLLANDE AV OPERATIONSSALEN
Programversioner: CiTM Knee 2.x
FÖRBERED SYSTEMET 

• Slå på systemet och tryck på ikonen Ci knee essential för 
att starta programmet.

• Sätt i disketten, cd-skivan eller USB-minnet för att lagra 
den patientinformation som genereras under proceduren.

OBS: Ta inte bort minnesenheten förrän operationen är 
klar och systemet har stängts av.
PLACERA UT SYSTEMET I OPERATIONSSALEN

• Positionera kameran vid fotändan av sängen, mitt emot 
kirurgen.

• Justera kameran så att den är riktad mot det kirurgiska 
området (ca 2 m från platsen).

• Säkerställ att kirurgen utan problem kan se displayen.
VÄLJ EN PROFIL

• Om du redan har konfigurerat en profil, kan du välja denna 
profil i dialogrutan Welcome. Tryck sedan på Next för att 
öppna dialogrutan Choose Procedure.

• Tryck på Create a New Profile om du inte har konfigurerat 
en profil. 
VÄLJ EN PROCEDUR 

• Välj proceduren och tryck på Next för att öppna 
dialogrutan Procedure Overview.

OBS: Tryck på Create a New Procedure om du vill 
konfigurera en ny procedur. På sidan Workflow finns 
utförlig information om de arbetsflöden som är 
tillgängliga i procedurkonfigurationen.
Obs: Den här handboken är ingen ersättning för bruksanvisningarna. 
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GÅ IGENOM PROCEDUREN

• Gå igenom de valda inställningarna i dialogrutan 
Procedure Overview.

• Tryck på Next för att fortsätta med den valda proceduren.
• Mata in patientens namn och definiera aktuell sida för 

behandling i de följande dialogrutorna.
• Tryck på Modify i dialogrutan Procedure Overview för att 

modifiera proceduren.
PREPARERA PATIENTEN

• Drapera patienten.
• Gör incisionen.
• Preparera femur och tibia enligt normalt kirurgiskt 

förfarande.
SÄTT FAST REFERENSANORDNINGEN FÖR FEMUR

• Sätt fast Schanz-skruven i femur.
• Sätt fast benfixeringen och den Y-formade 

referensanordningen.

OBS: Positionera anordningarna så att det finns plats för 
incisionen och operationsstegen utan att de kommer i 
kontakt med de övriga instrumenten. 
SÄTTA FAST DEN TIBIALA 
REFERENSANORDNINGEN

• Sätt fast Schanz-skruven i tibia.
• Sätt fast benfixeringen och den T-formade 

referensanordningen.

OBS: Flytta inte de Y- respektive T-formade 
referensanordningarna under proceduren. Detta kan 
medföra att registreringen blir felaktig och kan orsaka 
allvarliga skador för patienten.
GHT:

handboken innehåller information 
ddas av upphovsrättslagen. 
l av handboken får reproduceras 
rsättas utan utryckligt skriftligt 
av BrainLAB. 

ntrevision: 1.0

mmer: 60906-26SV

ANSVAR:

Den här handboken kan ändras utan 
meddelande och medför inga förpliktelser 
för BrainLAB. 

Se avsnittet ”Ansvarsbegränsningar” i 
BrainLAB:s Standardvillkor och 
Försäljningsvillkor.



REGISTRERING
Programversioner: CiTM Knee 2.x
FÖRE REGISTRERING

• Avlägsna alla osteofyter.
• Kontrollera att referensanordningen är synlig för båda 

kameralinserna med benet i flexion och extension.

OBS: Nu kan registreringen utföras.
BERÄKNING AV LÅRBENSHUVUDETS CENTRUM

• Vrid benet inuti höftleden. Börja med mindre cirklar och 
öka gradvis till större cirklar. 

• Undvik att röra på höften för mycket.

OBS: Flytta inte kameran under det här steget.
REGISTRERA FEMORALA RIKTMÄRKEN

• Registrera den mekaniska axelpunkten.
• Registrera den mediala epikondylpunkten och därefter 

den laterala epikondylpunkten.
• Registrera den mest proximala punkten på platsen för 

implantatet på den anteriora cortex.
• Registrera Whitesides line genom att hålla pekaren längs 

med den i AP-riktning.
REGISTRERA DEN FEMORALA YTAN

• Registrera punkterna på den mediala kondylen och sedan 
den laterala kondylen. Registrera tillräckligt många 
posteriora punkter. 

• Registrera punkter på den anteriora cortex (inte 
nödvändigt vid Express-registrering).

OBS: När den femorala registreringen är klar, anmodar 
programmet operatören att verifiera exaktheten i 
registreringen.
Obs: Den här handboken är ingen ersättning för bruksanvisningarna. 
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TIBIAL MALLEOLREGISTRERING

• Registrera den mediala malleolära punkten.
• Registrera den laterala malleolära punkten.
REGISTRERA TIBIALA RIKTMÄRKEN

• Registrera den mekaniska axelpunkten.
• Registrera den mediala konturpunkten och därefter de 

laterala och anteriora epikondylpunkterna.
• Registrera den tibiala AP-riktningen genom att hålla 

pekaren parallellt med den interkondylära tuberkeln utan 
någon intern eller extern rotation.
REGISTRERA DEN TIBIALA YTAN

• Registrera punkter på den mediala tibiaplatån och sedan 
den laterala platån.

• Registrera punkter på den anteriora cortex (inte 
nödvändigt vid Express-registrering).

OBS: När den tibiala registreringen är klar, anmodar 
programmet operatören att verifiera exaktheten i 
registreringen.
GHT:

handboken innehåller information 
ddas av upphovsrättslagen. 
l av handboken får reproduceras 
rsättas utan utryckligt skriftligt 
av BrainLAB. 

ntrevision: 1.0

mmer: 60906-26SV

ANSVAR:

Den här handboken kan ändras utan 
meddelande och medför inga förpliktelser 
för BrainLAB. 

Se avsnittet ”Ansvarsbegränsningar” i 
BrainLAB:s Standardvillkor och 
Försäljningsvillkor.



BENJUSTERING
Programversioner: CiTM Knee 2.x
INITIAL BENJUSTERING – EXTENSION

Initial benjustering är alltid det första steget i arbetsflödet. 
• Extendera benet helt.
• Tryck vid behov på Store för att registrera de preoperativa 

varus-/valgusvinklarna, samt extensionsvinklarna.
INITIAL BENJUSTERING – FLEXION

• Försätt benet i flexion.
• Tryck vid behov på Store för att registrera den 

preoperativa flexionsvinkeln.
SLUTGILTIG BENJUSTERING – EXTENSION

Slutgiltig benjustering är alltid det sista steget i 
arbetsflödet. I det här steget kan du jämföra de slutgiltiga 
värdena med de lagrade preoperativa värdena.
• Extendera benet helt.
• Markera kryssrutan Gap Info för att visa de mediala och 

laterala gapen.
• Tryck vid behov på Store för att registrera de preoperativa 

varus-/valgusvinklarna, samt extensionsvinklarna.
SLUTGILTIG BENJUSTERING – FLEXION

• Försätt benet i flexion.
• Tryck vid behov på Store för att registrera den 

preoperativa flexionsvinkeln.
Obs: Den här handboken är ingen ersättning för bruksanvisningarna. 
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KINEMATISK ANALYS

Om Kinematic Analysis valdes när profilen 
konfigurerades, visas kontaktpunkterna (röda sfärer) 
mellan det femorala implantatet och det tibiala 
implantatet i övre högra rutan under den slutgiltiga 
benjusteringen. 

OBS: Medan benet försätts i flexion och extension 
registreras kontaktpunkterna och visas på displayen 
(gula sfärer). 
GHT:

handboken innehåller information 
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l av handboken får reproduceras 
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meddelande och medför inga förpliktelser 
för BrainLAB. 
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BrainLAB:s Standardvillkor och 
Försäljningsvillkor.



ARBETSFLÖDET TIBIA FÖRST
Programversioner: CiTM Knee 2.x
TIBIAL PLANERING

• Justera vid behov implantatets storlek, varus-/
valgusvinkeln, den anteriora/posteriora lutningen och 
resektionsnivån med pilknapparna.

• Tryck på Next för att fortsätta med tibial resektion.
TIBIAL RESEKTION 

• Sätt in sågblocksadaptern i sågblocket.
• Justera sågblocket så att det överensstämmer med det 

faktiska planet (blått) och det planerade planet (gult).
• Tryck på Next för att verifiera planet efter resektion.
TIBIAL VERIFIERING

• Sätt sågblocksadaptern på det resekterade planet och håll 
den stilla i två sekunder. Programmet beräknar det 
resekterade planet och visar avvikelserna mellan de 
planerade och verifierade resektionsplanen. 

• Tryck på Next för att fortsätta med mjukdelsbalansering.

OBS: Vid delad registrering, anmodar programmet 
operatören att utföra den femorala registreringen när den 
tibiala verifieringen har avslutats.
MJUKDELSBALANSERING 

• Utför mjukdelsbalansering i flexion och extension.
• Lagra de mediala/laterala gapen och den interna/externa 

rotationen (krävs för Gap Balanced).
• Lagra de mediala/laterala gapen och varus-/valgusvinkeln 

(krävs för Gap Balanced).

OBS: Lagra gapen när all mjukdelsrelease är klar. Lagra 
gapen på nytt vid behov. 
Obs: Den här handboken är ingen ersättning för bruksanvisningarna. 
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FEMORAL PLANERING (FÖRSTA STEGET)

• Justera vid behov den distala resektionen, implantatets 
anteriora/posteriora riktning, flexions-/extensionsvinkeln 
och implantatets storlek med pilknapparna.

• För arbetsflöden av typen Gap Balanced baseras det 
femorala implantatets storlek och position på de flexions-/
extensionsgap som lagrades under mjukdelsbalanseringen. 
Tryck på Optimize för att beräkna om den distala 
resektionsnivån, om du gör ändringar i planeringen. 

• Tryck på Next för att fortsätta till nästa planeringssteg.
FEMORAL PLANERING (ANDRA STEGET)

• Justera vid behov implantatets interna/externa rotation 
och varus-/valgusvinkeln med pilknapparna.

• Tryck på Next för att fortsätta med femoral resektion.

OBS: Vid rutiner i arbetsflödet Gap Balanced baseras 
det femorala implantatets storlek och position på de 
lagrade flexions-/extensionsgapen. Implantatets rotation 
baseras på den lagrade interna/externa rotationen 
(parallellt med tibia). 
DISTAL FEMORAL RESEKTION

• Sätt in sågblocksadaptern i sågblocket.
• Justera sågblocket så att det överensstämmer med det 

faktiska planet (blått) och det planerade planet (gult).
• Tryck på Next för att verifiera planet efter resektion.

OBS: Beroende på det valda implantatet och verktygen 
kan den anteriora femorala resektionen utföras först.
ANTERIOR FEMORAL RESEKTION 

• Sätt in sågblocksadaptern i sågblocket.
• Justera sågblocket så att det överensstämmer med det 

faktiska planet (blått) och det planerade planet (gult).
• Tryck på Next för att verifiera planet efter resektion.
• Tryck på Next för att fortsätta med Final Leg Alignment 

efter femoral verifiering.
GHT:

handboken innehåller information 
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l av handboken får reproduceras 
rsättas utan utryckligt skriftligt 
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Den här handboken kan ändras utan 
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ARBETSFLÖDET FEMUR FIRST
Programversioner: CiTM Knee 2.x
FEMORAL PLANERING (FÖRSTA STEGET)

• Justera vid behov den distala resektionen, implantatets 
anteriora/posteriora riktning, flexions-/extensionsvinkeln 
och implantatets storlek med pilknapparna.

• Tryck på Next för att fortsätta till nästa planeringssteg.
FEMORAL PLANERING (ANDRA STEGET)

• Justera vid behov implantatets interna/externa rotation 
och varus-/valgusvinkeln med pilknapparna.

• Tryck på Next för att fortsätta med femoral resektion.
DISTAL FEMORAL RESEKTION

• Sätt in sågblocksadaptern i sågblocket.
• Justera sågblocket så att det överensstämmer med det 

faktiska planet (blått) och det planerade planet (gult).
• Tryck på Next för att verifiera planet efter resektion.

OBS: Beroende på det valda implantatet och verktygen 
kan den anteriora femorala resektionen utföras först.
DISTAL FEMORAL VERIFIERING

• Sätt sågblocksadaptern på det resekterade planet och håll 
den stilla i två sekunder.

• Programmet beräknar det resekterade planet och visar 
avvikelserna mellan de planerade och verifierade 
resektionsplanen. 

• Tryck på Next för att fortsätta till nästa steg i arbetsflödet.
Obs: Den här handboken är ingen ersättning för bruksanvisningarna. 
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ANTERIOR FEMORAL RESEKTION 

• Sätt in sågblocksadaptern i sågblocket.
• Justera sågblocket så att det överensstämmer med det 

faktiska planet (blått) och det planerade planet (gult).
• Tryck på Next för att verifiera planet efter resektion.
TIBIAL PLANERING

• Justera vid behov implantatets storlek, varus-/
valgusvinkeln, den anteriora/posteriora lutningen och 
resektionsnivån med pilknapparna.

• Tryck på Next för att fortsätta med tibial resektion.
TIBIAL RESEKTION 

• Sätt in sågblocksadaptern i sågblocket.
• Justera sågblocket så att det överensstämmer med det 

faktiska planet (blått) och det planerade planet (gult).
• Tryck på Next för att verifiera planet efter resektion.
• Tryck på Next för att fortsätta med Final Leg Alignment 

efter tibial verifiering.
GHT:

handboken innehåller information 
ddas av upphovsrättslagen. 
l av handboken får reproduceras 
rsättas utan utryckligt skriftligt 
av BrainLAB. 
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Den här handboken kan ändras utan 
meddelande och medför inga förpliktelser 
för BrainLAB. 

Se avsnittet ”Ansvarsbegränsningar” i 
BrainLAB:s Standardvillkor och 
Försäljningsvillkor.



HYBRIDARBETSFLÖDEN
Programversioner: CiTM Knee 2.x
TIBIAL PLANERING

OBS: På den här sidan beskrivs arbetsflödet Tibia First 
Hybrid. Du kan även välja arbetsflödet Femur First 
Hybrid medan proceduren konfigureras. 

• Justera vid behov implantatets storlek, varus-/
valgusvinkeln, den anteriora/posteriora lutningen och 
resektionsnivån med pilknapparna.

• Tryck på Next för att fortsätta med tibial resektion.
TIBIAL RESEKTION 

• Sätt in sågblocksadaptern i sågblocket.
• Justera sågblocket så att det överensstämmer med det 

faktiska planet (blått) och det planerade planet (gult).
• Tryck på Next för att verifiera planet efter resektion.
TIBIAL VERIFIERING

• Sätt sågblocksadaptern på det resekterade planet och håll 
den stilla i två sekunder.

• Programmet beräknar det resekterade planet och visar 
avvikelserna mellan de planerade och verifierade 
resektionsplanen. 

• Tryck på Next för att fortsätta till nästa steg.

OBS: Vid delad registrering (endast arbetsflödet Tibia 
First), anmodar programmet operatören att utföra den 
femorala registreringen när den tibiala verifieringen har 
avslutats.
DISTAL FEMORAL PLANERING

• Justera vid behov den distala resektionen, implantatets 
varus-/valgusvinkel, flexions-/extensionsvinkeln och 
implantatets storlek med pilknapparna.

• Tryck på Next för att fortsätta med distal femoral resektion.
Obs: Den här handboken är ingen ersättning för bruksanvisningarna. 
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DISTAL FEMORAL RESEKTION

• Sätt in sågblocksadaptern i sågblocket.
• Justera sågblocket så att det överensstämmer med det 

faktiska planet (blått) och det planerade planet (gult).
• Tryck på Next för att verifiera planet efter resektion.
MJUKDELSBALANSERING 

• Utför mjukdelsbalansering i flexion och extension.
• Lagra de mediala/laterala gapen och den interna/externa 

rotationen (krävs för Gap Balanced).
• Lagra de mediala/laterala gapen och varus-/valgusvinkeln 

i extension.

OBS: Lagra gapen när all mjukdelsrelease är klar. Lagra 
gapen på nytt vid behov. 
AP FEMORAL PLANERING

• Justera vid behov implantatets interna/externa rotation 
och det anteriora/posteriora skiftet med pilknapparna.

• Tryck på Next för att fortsätta med anterior femoral 
resektion.

OBS: I procedurer i arbetsflödet Gap Balanced baseras 
det femorala implantatets storlek på det lagrade 
flexionsgapet. Det femorala mplantatets rotation baseras 
på den lagrade interna/externa rotationen (parallellt med 
tibia). 
ANTERIOR FEMORAL RESEKTION

• Sätt in sågblocksadaptern i sågblocket.
• Justera sågblocket så att det överensstämmer med det 

faktiska planet (blått) och det planerade planet (gult).
• Tryck på Next för att verifiera planet efter resektion.
• Tryck på Next för att fortsätta med Final Leg Alignment 

efter femoral verifiering.
GHT:
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ddas av upphovsrättslagen. 
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Den här handboken kan ändras utan 
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Se avsnittet ”Ansvarsbegränsningar” i 
BrainLAB:s Standardvillkor och 
Försäljningsvillkor.



ARBETSFLÖDESALTERNATIV
Programversioner: CiTM Knee 2.x
VÄLJ KIRURGISK TEKNIK

Arbetsflödet varierar med vilka inställningar som har valts 
i dialogrutan Choose Surgical Technique (väljs när en 
procedur konfigureras). 

• Arbetsflödesordning (resektionsordning).
• Planeringsmetod.
• Registreringsmetod.

OBS: Vilka inställningar som är tillgängliga varierar med 
det valda implantatet och verktygen.
ARBETSFLÖDESORDNING

• Tibia First: proximal tibia, mjukdelsbalansering, distal 
femur, anterior femur (anterior sågning kan också göras 
först).

• Femur First: distal femur, anterior femur, proximal tibia 
(anterior sågning kan också göras först).

• Tibia First Hybrid: proximal tibia, distal femur, 
mjukdelsbalansering, anterior femur.

• Femur First Hybrid: distal femur, proximal tibia, 
mjukdelsbalansering, anterior femur.
PLANERINGSMETOD

• Measured Resection: implantatets standardposition och 
de planerade resektionerna baseras på punkterna som har 
registrerats på benet.

• Gap Balanced: det femorala implantatets storlek och 
position baseras på de gap som har lagrats under 
mjukdelsbalanseringen. Implantatets rotation baseras på 
det tibiala sågsnittet.
REGISTRERINGSMETOD

• Standard: registrera femur, registrera tibia, utför en 
navigationsrutin enligt det valda arbetsflödet.

• Split: registrera tibia, navigera tibia, registrera femur, 
navigera femur.

• Express Registration: färre punkter registreras på femur 
och tibia. Programmet beräknar en skalad benmodell 
istället för en morfad modell. 
Obs: Den här handboken är ingen ersättning för bruksanvisningarna. 
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KNAPPEN GO TO

Den här knappen används för att gå till olika steg i 
arbetsflödet.

Tryck på knappen GoTo för att öppna dialogrutan Go To. 
DIALOGRUTAN GO TO

Stegen räknas upp i den ordning som de definieras i 
arbetsflödet. 

• En blå kontur runt knapparna anger att steget är 
tillgängligt.

• En grön kontur runt knapparna anger att steget har 
slutförts.

• En grå kontur runt knapparna anger att steget inte är 
tillgängligt.
FJÄRRKONTROLL (TILLVAL)

Med hjälp av fjärrkontrollen kan du gå till olika steg i 
navigationsarbetsflödet utan att använda knapparna 
Next och Back. 

• Håll instrumentet på önskad plats på benet.
• Indikatorn för fjärrkontrollen lyser gult när instrumentet har 

detekterats av programmet.
• Indikatorn blinkar med grönt sken och den aktuella 

skärmbilden öppnas.
NAVIGATIONSTRÖSKLAR

Det är möjligt att definiera Navigation Thresholds i 
dialogrutan Advanced Settings medan proceduren 
konfigureras. Under navigation indikerar mätarna om det 
navigerade instrumentet befinner sig inom de definierade 
tröskelvärdena. 

• Om instrumentet befinner sig inom de definierade 
tröskelvärdena, är mätaren grön (den röda nålen befinner 
sig inom det skuggade området).

• Om instrumentet befinner sig utanför de definierade 
tröskelvärdena, är mätaren röd.
GHT:
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