
OBS: Denna guide ersätter inte användarguiderna.

INSTRUMENT
Version av mjukvara: CiTM hip Express 2.1.x

Schanz-skruvar (3-4 mm för benfixering, 2 stift och 
5-6 mm för benfixering, 1 stift)

Benfixering (1 stift, storlek M och L, och 2 stift)

Reflekterande markörer för engångsbruk 

Referensanordning, T-geometri

Pekare förlängd med vass spets (rekommenderas)

Följande pekare kan användas för att förvärva/
verifiera registreringspunkter:

• Spegelvänt vinklad pekare
• Vinklad pekare
• Förlängd pekare

Stiftfri referensanordning för femur (inkl. skruvmejsel 
och skruvar)
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OR-UPPSTÄLLNING
Version av mjukvara: CiTM hip Express 2.1.x

OR-UPPSTÄLLNING - ALTERNATIV 1

Patient i lateralt läge:

• Kameran vid sängens fotände, cirka 2 m från det 
kirurgiska området.

• T-referensanordningen fäst vid höftbenskammen.
• Referensanordning utan stift för femur ansluten till 

den distala femurens laterala sida, vänd uppåt och 
mot kameran (se monteringsanvisningarna nedan).

• Monitorn i kirurgens bildfält.

OR-UPPSTÄLLNING - ALTERNATIV 2

Patient i ryggläge:

• Kameran vid sängens fotände, cirka 2 m från det 
kirurgiska området.

• T-referensanordningen fäst vid höftbenskammen.
• Referensanordning utan stift för femur anslutet till 

den distala femurens anteriora sida, vänd uppåt och 
mot kameran (se monteringsanvisningarna nedan).

• Monitorn i kirurgens bildfält.

MONTERING AV REFERENSANORDNING 
UTAN STIFT

Efter systeminställning, patientförberedelser och 
montering av T--referensanordningen ska 
referensanordningen utan stift monteras:

• Fixera femurplattan a på den distala femuren på 
den behandlade sidan genom att linda en steril 
självhäftande duk runt benet och femurplattan.

• Punktera duken med den konformade änden av 
referensanordningen utan stift s och säkra den med 
skruv d.

PROGRAMSTART

• Koppla in systemet och sätt på det.
• Tryck på ikonen Ci Hip.
• Välj profilen för Supine eller Lateral Express 

Procedure, beroende på patientens position.

OBS: Om du använder Express-arbetsflödet som 
en del av hip 2.1.x, skapa din profil.

a

d

s



TILLVERKARINFORMATION:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Europa, Afrika, Asien, Australien: +49 89 99 15 68 44
USA och Kanada: +1 800 597 5911
Japan: +81 3 5733 6275
Latinamerika: +55 11 3256-8301
Frankrike: +33-800-67-60-30

E-post: support@brainlab.com

COPYRIGHT:

Denna handbok innehåller patentskyddad 
information skyddad av upphovsrättslagen. 
Ingen del av denna guide får reproduceras 
eller översättas utan uttryckligt skriftligt 
tillstånd från Brainlab. 

Dokumentrevision: 1.1

Artikelnummer: 60907-60SV

ANSVAR:

Denna guide kan komma att förändras utan 
vidare avisering och utgör inga förpliktelser 
för Brainlab. 

För ytterligare information, var vänlig se 
avsnittet ”Ansvarsbegränsning” i Brainlabs 
Standardvillkor och Försäljningsvillkor.



OBS: Denna guide ersätter inte användarguiderna.

REGISTRERING
Version av mjukvara: CiTM hip Express 2.1.x

STEG 1

Kontrollera instrumentens och 
referensanordningens synlighet:

• Synlighetsindikator:
- Grön: alla instrument/anordningar synliga
- Röd: instrument och/eller anordning ej synlig

• Kulor:
- Magenta: T-referensanordning
- Ljuslila: stiftfri referensanordning för femur
- Grön: pekare

STEG 2

• Sätt in en skruv på proximala femur, så lateralt som 
möjligt.

• För benet till neutralt läge.
• Håll benet i neutralt läge och definiera en punkt på 

skruvens huvud.

OBS: För att erhålla bästa resultat håller du benet vid 
knät och undviker mjuk vävnad under den stiftfria 
plattan. Flyttning av den stiftfria plattan p.g.a. 
rörelser i mjuk vävnad kan orsaka felaktiga resultat.

STEG 3

• Definiera först en punkt på den anteriora limbus 
acetabuli.

• Förvärva ytterligare en punkt på den posteriora 
limbus acetabuli, mitt emot den första punkten, 
för att definiera slutpunkten för den proximala 
mekaniska axeln.
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BENTILLSTÅNDSANALYS
Version av mjukvara: CiTM hip Express 2.1.x

STEG 1

• Efter implantation av höftkomponenterna och 
reduktion av höftleden ska benet föras till den initialt 
lagrade neutrala positionen (så snart det justerats 
blir det aktiva hårkorset grönt).

• Fortsätt hålla benet i neutralt läge.
• Håll benet i denna position och ta det proximala 

femurala riktmärket på nytt på skruvhuvudet.

STEG 2

• Verifiera benstyrkan och den kombinerade 
förskjutningen av bäcken och femur.

• Upprepa STEG 1 för att göra en ny analys.
• Efter genomförd analys av bentillståndet ska skruven 

avlägsnas från femuren.
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