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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact

Departamentul de asistență clienți al Brainlab

Dacă nu puteți găsi informațiile de care aveți nevoie în acest ghid, contactați departamentul de
asistență al Brainlab:

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, Canada, America
Centrală și de Sud

Telefon: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilia Telefon: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Marea Britanie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Telefon: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Telefon: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Telefon: +49 89 991568
1044
Fax: +49 89 991568 5811

Japonia
Telefon: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Asistență DePuy Synthes

Dacă sistemul a fost distribuit de către DePuy Synthes, contactați departamentul de asistență al
Biosense Webster:

Regiune Telefon

Statele Unite, Canada, America Centrală și de Sud Telefon: +1 (866) 473 7823

Europa, Orientul Mijlociu, Africa Telefon: +32 2 746 34 63

Asia, Australia Telefon: +65 6827 6154

Durata de viață preconizată

Actualizările de software și asistența de teren sunt oferite pentru o durată de viață a acestui
produs de opt ani.

Feedback

În ciuda reviziei atente, acest ghid de utilizare poate conține greșeli. Dacă aveți sugestii cu privire
la modul în care îl putem îmbunătăți contactați-ne la user.guides@brainlab.com.
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Producător

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

Date de contact
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1.2 Informații legale

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații care sunt proprietate protejată prin drepturi de autor. Nicio parte din
acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres scris al Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab

Brainlab® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în SUA.

Mărci comerciale non-Brainlab

Microsoft® și Windows® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele
Unite ale Americii și în alte țări

Informații despre brevet

Acest produs poate fi acoperit de unul sau mai multe brevete sau aplicații de brevetare în
așteptare. Pentru mai multe detalii, consultați https://www.brainlab.com/patent/.

Software integrat a unor terțe părți

• Acest software se bazează parțial pe cercetările efectuate de Independent JPEG Group.
• Acest software conține biblioteca OpenJPEG. Pentru o descriere completă a drepturilor de

autor, a declinărilor de responsabilitate și a licenței, consultați http://www.openjpeg.org.
• Acest software se bazează parțial pe Xerces C++ 3.1.1, dezvoltat de către Apache Software

Foundation. Pentru o descriere completă a drepturilor de autor, a declinărilor de
responsabilitate și a licenței, consultați http://xerces.apache.org/.

• Acest produs include libtiff 4.0.4 beta. Pentru o descriere completă a drepturilor de autor, a
declinărilor de responsabilitate și a licenței, consultați http://www.simplesystems.org/libtiff.

Eticheta CE

• Eticheta CE indică faptul că produsul Brainlab este în conformitate cu cerin-
țele esențiale ale Directivei privind dispozitivele medicale (MDD).

• Conform MDD, Directiva Consiliului privind dispozitivele 93/42/CEE, clasifi-
carea produsului Brainlab este definită în documentul Ghid de utilizare a
software-ului corespunzător.

NOTĂ: Valabilitatea etichetei CE poate fi confirmată numai pentru produsele fabricate de către
Brainlab. 

Instrucțiuni privind eliminarea

Eliminați echipamentul electric și electronic numai în conformitate cu regulamentul pre-
văzut de lege. Pentru informații referitoare la directiva WEEE (Eliminarea echipamen-
tului electric și electronic), vizitați: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability
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Vânzări în S.U.A.

Legile federale ale Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea de către
medici sau la comanda acestora.

Informații legale
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1.3 Simboluri

Avertismente

Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare triunghiulare. Ele conțin
informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibila rănire, moarte sau alte
consecințe grave asociate cu utilizarea greșită a echipamentului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare în formă de cerc. Ele conțin
informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibilele probleme ale dispozitivului.
Astfel de probleme includ funcționările defectuoase ale dispozitivului, defectarea
dispozitivului, deteriorarea acestuia sau a altor obiecte aparținând utilizatorului.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și indică alte informații utile. 
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1.4 Destinația utilizării

Indicații de utilizare

Fluoro Express este destinat ca sistem de localizare imagistică pre- și intraoperatorie ghidată
pentru a permite efectuarea de intervenții chirurgicale minim invazive. Acesta conectează o sondă
liberă, detectată de un sistem de senzori marker pasivi, la un spațiu imagistic computerizat virtual,
pe datele imagistice pre- sau intraoperatorii ale pacientului procesate de o stație de lucru
Brainlab.
Sistemul este indicat pentru orice afecțiune medicală în care este adecvată utilizarea chirurgiei
stereotactice și în care o referință la structurile anatomice rigide precum craniul, o structură
osoasă precum oasele tubulare, pelvisul, calcaneul și astragalul, omoplatul sau vertebrele, pot fi
identificate raportat la un model anatomic realizat pe bază fluoroscopică.
Exemplele de proceduri includ, dar nu se limitează la:
• Proceduri spinale și proceduri de implant spinal precum implantarea șurubului la pedicul.
• Tratamentul fracturilor la nivelul pelvisului și articulației șoldului, precum implantarea de
șuruburi sau fixarea de șuruburi în zona ilio-sacrală.

• Proceduri de tratare a fracturilor precum inserarea de tije intramedulare sau plasarea de plăci
sau șuruburi, ori proceduri de fixare externă în oasele tubulare.

Utilizator vizat

Utilizatorii cărora se adresează sistemul Fluoro Express sunt chirurgii și profesioniștii din
domeniul medical.

Grupul de pacienți

Toți pacienții de toate vârstele în cazul cărora se poate stabili o referință la o structură anatomică
rigidă. Pentru copii cu placă epifizeală deschisă, această structură nu trebuie să fie deteriorată
pentru a se evita un efect negativ asupra creșterii.

Locația de utilizare

Aplicația se va utiliza în sala de operație.

Revizia plauzibilității

Avertisment
Înainte de tratarea pacientului, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor de intrare în
sistem și de ieșire din sistem.

Destinația utilizării
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1.5 Compatibilitatea

Dispozitive medicale Brainlab compatibile

Fluoro Express este compatibil cu:
• Adaptor de instrument pentru sistemul motor chirurgical (41840)
• Pachet de accesorii spinale pentru osteotomii (B23503)
• Sferele markerilor reflectivi de unică folosință (99100)
• Pachet de accesorii spinale pentru frezare (B23510)
• Set de înregistrare Fluoro 2D/3D pentru brațe C 3D (55720)
• Set de înregistrare Fluoro pentru brațele C 2D (55705)
• Bază adaptor StarLock pentru toate impactoarele cu cupă (55083)
• Matrice de calibrare a instrumentului (41874)
• Sistem de referință geometrie în Y X-Press (52411)
• Fixator pentru os cu 1 pin, X-Press S (52421), M (52422) sau L (52423)
• Fixator pentru os cu 2 pini, X-Press (52420)
• Fixator pentru os cu 2 pini, Flip-Flop, X-Press (52429)
• Indicator extins cu vârf ascuțit pentru coloană/traumă/șold (53103)
• Clemă de referință pentru coloană, radiotransparentă (55756)
• Clemă de referință în X pentru coloană (55751) sau L (55752)
• Pachet de accesorii spinale pentru chirurgie deschisă (dornuri și sonde) (B23509)
• Pachet de accesorii spinale pentru referențiere anterioară/laterală/oblică (55070)
• Dispozitiv de înregistrare fluoroscopică 2D portabil (55741)

NOTĂ: Alte dispozitive medicale Brainlab pot deveni disponibile după lansarea acestui ghid.
Contactați departamentul de asistență al Brainlab pentru întrebări referitoare la compatibilitatea
dispozitivelor Brainlab. 

Dispozitive medicale non-Brainlab compatibile

Dispozitiv medical Model/producător

Instrumente precalibrate de la părți terțe și instrumente
precalibrate pentru axă

• DePuy Synthes
• Aesculap
• ulrich

Folii sterile transparente pentru braț C Specificat în Ghidul de utilizare a in-
strumentelor

Brațe C

DiverseSârme K filetate de 3,0 mm (pentru fixarea MIRA-Y 3
mm)

Bormașină

Avertisment
Utilizați numai instrumente și piese de schimb specificate de Brainlab pentru Fluoro
Express. Utilizarea instrumentelor/pieselor de schimb neautorizate poate afecta negativ
siguranța și/sau eficiența dispozitivului medical și poate pune în pericol siguranța
pacientului și/sau mediul înconjurător.

Avertisment
Utilizarea combinațiilor de dispozitive medicale care nu au fost autorizate de Brainlab
poate afecta negativ siguranța și/sau eficiența dispozitivelor și poate pune în pericol
siguranța pacientului, a utilizatorului și/sau mediul înconjurător.
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Avertisment
Seturile de înregistrare fluoroscopică pot fi utilizate numai împreună cu brațe C aprobate
de către Brainlab. Dacă plănuiți să utilizați brațe C neconfigurate încă pentru sistemul
dumneavoastră, vă rugăm să contactați departamentul de asistență. Brainlab nu își asumă
nici un fel de răspundere în cazul utilizării de brațe C neaprobate.

Un instrument precalibrat se poate utiliza pentru ghidare numai dacă acesta a fost activat
de către departamentul de asistență al Brainlab.

Software-urile medicale Brainlab compatibile

Cu acest sistem puteți instala și utiliza numai software-uri medicale Brainlab specificate de către
Brainlab. Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru clarificări cu privire la
compatibilitatea cu software-urile medicale Brainlab.

Software non-Brainlab compatibil

Fluoro Express este compatibil cu sistemele de operare Windows 7 și Windows 8.

Avertisment
Numai software specificat de către Brainlab poate fi instalat și utilizat împreună cu Fluoro
Express. Nu instalați software-uri de la terțe părți.

Compatibilitatea
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1.6 Configurare sistem

Actualizări drivere

Avertisment
Nu instalați actualizări de drivere.

Actualizări Windows

Instalați actualizările de la Microsoft imediat ce devin disponibile și configurați actualizările după
cum urmează:
• Instalați numai actualizări ale sistemelor de operare Microsoft critice și necesare pentru

securitate.
• Nu instalați actualizări pe durata tratamentului pacientului.
• Dezactivați mesajele pop-up.

Brainlab recomandă de asemenea:
• Programarea descărcării și instalării actualizărilor la oprirea sistemului.
• Testarea sistemului împreună cu un chirurg/medic după instalarea unei actualizări.

Instalarea de software antivirus

Brainlab recomandă protejarea sistemului cu software antivirus de ultimă oră. Cu toate acestea,
sistemul trebuie verificat de către departamentul de asistență al Brainlab după instalarea
software-ului antivirus.

Avertisment
Nu descărcați, nu instalați și nu reporniți programele antivirus sau actualizările Windows
pe durata tratamentului pacientului.

Avertisment
Scanerul antivirus trebuie configurat în așa fel încât scanări complete să nu aibă loc pe
durata tratamentului pacientului.

Configurarea de software antivirus

• Activați doar scanarea la accesare/în timp real și scanarea la cerere/programată:
- Scanarea la accesare/în timp real poate fi activată permanent.
- Scanările la cerere/programate nu trebuie să fie activate în timpul tratamentului pacientului

(se recomandă programarea scanărilor complete la oprirea sistemului).
• Alte funcții ale software-ului antivirus (de ex., scanere pentru email, firewall suplimentar) trebuie

dezactivate.
• Următoarele foldere nu trebuie modificate de către software-ul antivirus:

- C:\Brainlab, D:\Brainlab și F:\Brainlab
- C:\PatientData, D:\PatientData și F:\PatientData

• Nu instalați actualizări pe durata tratamentului pacientului.
• Dezactivați mesajele pop-up.

Avertisment
Scanerul antivirus nu trebuie să facă nici un fel de modificări la directoarele Brainlab.
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1.7 Instruire și documentare

Instruire Brainlab

Înainte de a utiliza sistemul, toți utilizatorii trebuie să participe la un program obligatoriu de
instruire susținut de un reprezentant autorizat Brainlab, pentru asigurarea utilizării sigure și
adecvate.

Suport supervizat

Înainte de utilizarea sistemului pentru procedurile chirurgicale, acolo unde navigarea asistată
computerizat este considerată esențială, se recomandă să realizați un număr suficient de
proceduri complete împreună cu un reprezentant Brainlab.

Responsabilitatea

Avertisment
Acest sistem oferă chirurgului numai asistență și nu substituie sau nu înlocuiește
experiența chirurgului și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării. Întotdeauna
trebuie să fie posibil pentru utilizator să poată continua fără asistența sistemului.

Publicul țintă

Acest ghid de utilizare este destinat tuturor membrilor echipei clinice care utilizează software-ul
Fluoro Express sau echipamente conexe.

Citirea ghidurilor de utilizare

Ghidurile de utilizare descriu dispozitive medicale complexe și software de navigare chirurgicală
complex care trebuie utilizate cu atenție. Este important ca toți utilizatorii sistemului, ai
instrumentelor și ai software-ului:
• să citească cu atenție ghidurile de utilizare înainte de a manipula echipamentul.
• să aibă acces permanent la ghidurile de utilizare.

Ghidurile utilizatorului disponibile

Ghidul utilizatorului Cuprins

Ghiduri de utilizare a soft-
ware-ului

• Prezentarea planului de tratament și navigării ghidate prin imagi-
ne

• Descrierea configurării sistemului pentru sala de operație
• Instrucțiuni detaliate cu privire la software

Ghidurile de utilizare a hard-
ware-ului

Informații detaliate cu privire la hardware-ul pentru radioterapie și
chirurgical, definite de obicei ca instrumente mari și complexe

Ghidurile de utilizare a in-
strumentelor Instrucțiuni detaliate cu privire la manevrarea instrumentelor

Ghidul de curățare, dezin-
fectare și sterilizare

Detalii referitoare la curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instru-
mentelor

Ghidul de utilizare a siste-
mului Informații complexe cu privire la configurarea sistemului

Ghid tehnic de utilizare Informații tehnice detaliate referitoare la sistem, inclusiv specificații
și informații privind conformitatea

Instruire și documentare
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NOTĂ: Ghidurile de utilizare disponibile pot varia în funcție de produsul Brainlab. Dacă aveți
întrebări referitoare la ghidurile de utilizare pe care le-ați primit, contactați centrul de asistență
Brainlab. 
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Instruire și documentare
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2 PREZENTARE GENERALĂ
A SISTEMULUI

2.1 Flux de lucru sistem

Flux de lucru

Etapă

1. Setați sistemul, porniți aplicația și conectați brațul C.

2. Protejați pacientul cu folie sterilă, realizați incizia și pregătiți suprafața osului.

3. Selectați brațul C și procedura.

4. Selectați instrumentele și implanturile și efectuați calibrarea.
NOTĂ: Acest pas poate fi efectuat în orice moment în timpul procedurii. 

5. Atașați sistemul (sistemele) de referință.

6. Achiziționați și verificați imaginile fluoroscopice.

7. Navigați prin procedură.

NOTĂ: Unele proceduri este posibil să nu includă toți pașii de mai sus. Pentru informații detaliate
cu privire la fiecare pas, consultați instrucțiunile puse la dispoziție în fiecare capitol din prezentul
ghid de utilizare. 

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI
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2.2 Funcții de bază

Informații generale

Fluoro Express este un software de ghidare wireless, operat printr-un ecran tactil, proiectat
pentru utilizarea intraoperativă în timpul intervențiilor chirurgicale de coloană vertebrală și traume.
Acesta poate fi instalat numai pe sisteme de ghidare Brainlab.

Avertisment
Utilizați Fluoro Express numai pentru tratamentele descrise în secțiunea „Destinația
utilizării” din acest ghid.

Detectare wireless

• Camera furnizează impulsuri infraroșii care sunt reflectate de sfere de markeri pe sisteme de
detectare ale instrumentului și sistemul de referință.

• Software-ul utilizează aceste reflexii pentru ghidarea procedurală, calculând poziția
tridimensională a instrumentului raportat la sistemul de referință, astfel încât poziția
instrumentului și anatomia pacientului să poată fi detectate pe durata procedurii.

Figura 1  

Utilizare pentru achiziționarea de imagini

Tip de imagine Scop

Imagine (imagini) fluo-
roscopice 2D Utilizate pentru ghidarea în timp real în timpul procedurilor chirurgicale.

Imagine (imagini) de
calibrare

Furnizează informații suplimentare software-ului dacă achiziția de ima-
gini eșuează.

Avertisment
Nu utilizați Fluoro Express în scopuri de imagistică pentru diagnosticare.

Funcții de bază
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2.3 Interfața de utilizator

Prezentarea generală a butoanelor

Pe ecranele principale și în dialoguri sunt disponibile diferite butoane, în funcție de pasul actual.
• Conturul albastru/verde indicată faptul că butonul este disponibil
• Conturul galben indică faptul că butonul este selectat în prezent
• Conturul gri indică faptul că butonul este dezactivat

Butoane uzuale

②

④ ③

①

Figura 2  

Nr. Funcție

① Secțiunea curentă

② Secțiunea următoare

③ Deschide pasul următor

④ Vă readuce la pasul anterior

Buton Funcție

Părăsește pasul curent fără a vă salva setările. 

Părăsește o fereastră de dialog și vă readuce la fereastra de dialog anterioară
sau la ecranul principal. 

Butoane bară de unelte

Buton Denumire Funcție

Acasă Revine la Content Manager.

Setările sistemului Deschide meniul System, pentru configurarea setărilor
sistemului.

Instrumente precali-
brate

Activează selecția și validarea instrumentelor precalibra-
te.

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI
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Buton Denumire Funcție

Afișarea instrumen-
tului

Comută între o afișare compactă 3D sau una 2D contura-
tă a instrumentului.

Luminozitate/
contrast video

Controlează luminozitatea și contrastul video pentru bra-
țul C (disponibil numai pentru brațul C analogic).

Comutare imagini Vă permite să schimbați ordinea afișării imaginilor pe pa-
nouri.

Panoramare/mărire Activează funcțiile de panoramare și mărire a imaginii.

Răsturnare/rotire Activează funcțiile de răsturnare sau rotire a imaginii.

Luminozitate/
contrast Activează ajustarea luminozității sau contrastului imaginii.

Captură de ecran Efectuează o captură de ecran a ecranului/dialogului cu-
rent.

Interfața de utilizator
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2.4 Afișaj cameră

Informații generale

Afișajul camerei vă oferă un feedback în timp real despre vizibilitatea și pozițiile relative ale
instrumentelor și matricelor în fața camerei.
• Pentru înregistrarea și ghidarea reușită, camera trebuie să aibă un câmp de vizibilitate direct,

neobstrucționat al instrumentelor și sistemului de referință.
• Modul de vizualizare al camerei este afișat într-o casetă în colțul din dreapta sus al software-

ului. Dacă faceți clic pe această casetă, modul de vizualizare se extinde la afișarea pe întregul
ecran.

Componente afișaj cameră

① ②

③

④

⑤
Figura 3  

Nr. Componentă Explicație

① Coridor de detec-
tare

Afișează distanța oricăror instrumente față de cameră.
NOTĂ: Pentru vizibilitate și acuratețe optime, toate sferele de detecta-
re trebuie să se afle în interiorul coridorului albastru. 

② Comenzile came-
rei Butoane de poziționare pentru comenzile motorului camerei.

③ Butonul de cen-
trare a camerei

Utilizat pentru centrarea camerei.
NOTĂ: Centrarea camerei durează până la 5 secunde. Un al doilea
clic dezactivează funcția de centrare. 

④ Sferă marker/disc Sunt afișate diferite culori, în funcție de instrumentul utilizat și de abili-
tatea camerei de a-l detecta în mod adecvat.

⑤ Câmpul de vizibi-
litate al camerei Afișează poziția oricăror instrumente față de cameră.

NOTĂ: Dacă se pierde conexiunea cu camera sau dacă semnalul wireless de conexiune a
camerei nu este suficient de puternic, pe ecran se afișează un mesaj. De asemenea, se afișează
un mesaj atunci când camera se află în modul de încălzire sau a suferit o lovitură. 

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI
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Convenții detectare

Camera afișează sferele markerilor în diferite culori, în funcție de instrumentele utilizate și de
abilitatea camerei de a detecta sferele în mod adecvat.

Culoare Sfere markeri/discuri detectate adecvat pornit:

Galben Sistem de referință

Verde
• Indicatoare
• Instrumente precalibrate

Portocaliu Instrumente calibrate

Albastru
• Matrice de calibrare a instrumentelor
• Seturi de înregistrare

Verde des-
chis Braț C

Purpuriu Dispozitiv de înregistrare fluoroscopică 2D portabil

Culoare Sfere markeri/discuri nedetectate adecvat

Gri Vizibil pentru ambele lentile ale camerei, dar nu poate fi identificat.

Stele gri Vizibile numai pentru una dintre cele două lentile ale camerei și nu pot fi identifi-
cate.

Roșu Nu este vizibil pentru cameră.

Geometrii fantomă

Avertisment
Software-ul detectează instrumentele utilizând geometrii predefinite pentru instrumente. Un
ansamblu accidental de instrumente cunoscute poate genera pe o perioadă scurtă de timp
o altă geometrie de instrumente cunoscute.

Afișaj cameră
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2.5 Practici optime pentru precizia software-ului

Sferele marker

Pentru a activa detectarea ghidării, sferele marker reflective de unică folosință trebuie
înșurubate sigur pe pinii sistemelor de referință și detectare.

Avertisment
Verificați ca suprafețele tuturor sferelor markerilor să fie în stare bună înainte de fiecare
caz. Pentru a oferi cea mai înaltă precizie, asigurați-vă că suprafața reflectivă nu se
descuamează.

Avertisment
Pentru a asigura ghidarea precisă, lentilele camerei trebuie să aibă un mod de vizualizare
direct, neobstrucționat al sferelor markerilor instrumentului în orice moment.

Pentru a asigura ghidarea precisă, lentilele camerei trebuie să aibă un mod de vizualizare
direct, neobstrucționat al sferelor markerilor instrumentului în orice moment.

Dacă un sistem de referință nu poate fi detectat de cameră, verificați dacă sferele marker
sunt curate, uscate și nedeteriorate și dacă sistemul de referință nu este cumva îndoit.

Matrice

Dacă un sistem de detectare se mișcă sau devine instabil, verificați precizia instrumentului și
reatașați matricea dacă este necesar.

Avertisment
Asigurați-vă că sistemele de referință relevante pentru fiecare procedură sunt bine fixate
de segmentul de os corect și sunt vizibile pentru cameră în orice moment.

Avertisment
Orice mișcare a sistemului de referință raportat la structura tratată va avea un efect negativ
asupra ghidării și poate conduce la o afișare inexactă, creând un pericol pentru pacient.

Avertisment
Nu utilizați un adaptor cu aceeași geometrie pentru mai mult de un instrument în același
timp. În caz contrar, sistemul nu va putea identifica instrumentul.

Avertisment
Instrumentele ghidate au alocate priorități diferite. Dacă mai multe instrumente ghidate se
află în câmpul de vizibilitate al camerei, informațiile afișate în modurile de vizualizare ale
ghidării pot depinde de instrumentul vizibil cu prioritatea cea mai ridicată.

Calibrarea instrumentului

• Instrumentele precalibrate trebuie validate înainte de fiecare utilizare.
• Dacă un instrument nu este precalibrat, acesta trebuie calibrat și verificat înainte de fiecare

utilizare.

Verificarea acurateței în timpul ghidării

În timpul planificării și ghidării, asigurați o acuratețe suficientă pentru fiecare etapă chirurgicală (de
ex. implantarea șurubului), inclusiv mișcarea anatomică relativă preconizată rezultată în urma
oricărei forțe aplicate. Metodele de verificare a acurateței includ:
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• Fluoroscopie: Comparați locația instrumentului pe imaginea fluoroscopică cu reprezentarea din
software.

• Verificare marcaj: Mențineți vârful indicatorului pe marcaje anatomice cunoscute de pe
structura osului sau pe zone din sistemul de referință vizibile pe imaginea fluoroscopică. Dacă
mișcarea relativă preconizată depășește cerințele de acuratețe, montați sistemul de referință
din nou într-o poziție mai bună, apoi înregistrați pacientul și verificați din nou.

Practici optime pentru precizia software-ului
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2.6 Instrumentele utilizate împreună cu software-ul

Informații detaliate

Pentru informații detaliate legate de asamblarea și utilizarea instrumentelor necesare pentru acest
software, consultați Ghidul de utilizare a instrumentelor.

Seturi de înregistrare

Setul de înregistrare pentru brațe C 2D (55705) și Setul de înregistrare Fluoro 2D/3D pentru
brațe C 3D (55720) sunt atașate la brațele C și se utilizează pentru a obține imagini fluoroscopice
2D.
Înainte de a utiliza seturile de înregistrare pentru achiziționarea de imagini, asigurați-vă
întotdeauna că:
• Setul de înregistrare este echipat cu sfere marker reflective de unică folosință sterile și că

acestea sunt asigurate în mod adecvat.
• Setul de înregistrare este atașat la brațul C adecvat și protejat cu folie sterilă compatibilă, dacă

este necesar.
- Setul de înregistrare pentru brațe C 2D poate fi utilizat steril sau protejat cu folie sterilă.
- Setul de înregistrare Fluoro 2D/3D pentru brațe C 3D trebuie protejat cu folie sterilă.

Set de înregistrare pentru brațele C 2D Set de înregistrare Fluoro 2D/3D pentru brațe
C 3D

① ②

③

①

②

③

① Set de înregistrare ① Set de înregistrare date fluoroscopice 3D
pentru brațe C 3D (55715)

② Buton fix ② Discuri reflexive pentru setul de înregis-
trare Fluoro (21 BUC) (55775)

③ Placă de calibrare detașabilă ③ Set de upgrade Fluoro 2D/3D pentru brațe
C 3D (55715-20)

NOTĂ: Utilizați seturile de înregistrare exclusiv cu brațele C aprobate de Brainlab. Pentru
informații detaliate referitoare la brațele C și foliile sterile compatibile, consultați Ghidul de
utilizare a instrumentelor. 

Avertisment
Echilibrul brațului C poate fi afectat de procesul de atașare a setului de înregistrare
fluoroscopică. Evitați pozițiile instabile ale brațului C atunci când setul de înregistrare este
atașat.
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Dispozitiv de înregistrare fluoroscopică 2D portabil

Dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil (55741) este un instrument mobil de
înregistrare, utilizat pentru achiziționarea imaginilor fluoroscopice 2D. Acesta nu este atașat la
brațul C și trebuie ținut de către chirurg în timpul achiziționării imaginilor.

⑥

③

④ ⑤

①

②

⑦

⑧

⑨

Figura 4  

Nr. Componentă

① Benzi de cauciuc (2 BUC) pentru înregistrare fluoroscopică 2D (55746)

② Receptacul de plastic

③ Cap dispozitiv de înregistrare fluoroscopică 2D portabil

④ Opritoare

⑤ Sferele markerilor reflectivi de unică folosință (41774)

⑥ Mâner pentru dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D (55472)

⑦ Cleme de atașare

⑧

Placă de corecție pentru dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil
(amplificator imagine 9 inchi sau 12 inchi) (55744, 55745)
NOTĂ: Nu este posibilă utilizarea dispozitivului de înregistrare pentru înregistrarea
cu un amplificator de imagine de 6 inchi. 

⑨ Electrozi adezivi de unică folosință (50 BUC) pentru înregistrare fluoroscopică
2D (55746)

NOTĂ: Când utilizați un braț C cu un amplificator de imagine convențional, placa de corecție
pentru dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil (amplificator de imagine de 9
inchi sau 12 inchi) trebuie atașată la brațul C. 

Plăcile de corecție nu sunt compatibile cu brațele C cu ecran plat.

Instrumentele utilizate împreună cu software-ul
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Matrice

Matricele permit sistemului să detecteze locația și mișcarea osului în timpul procedurii și să
ghideze instrumentul către imaginea (imaginile) fluoroscopice.

Figura 5  

Imagine Mod de vizualizare cameră

Stânga Optim

Dreapta Cel mai puțin eficient

Avertisment
Dacă poziția unui sistem de referință este ajustat după achizița imaginilor, ștergeți
imaginile fluoroscopice și achiziționați unele noi. În caz contrar, planificarea și acuratețea
ghidării nu pot fi garantate.

Avertisment
Dacă acuratețea scade sau un sistem de referință trebuie reatașat după înregistrare,
trebuie să repetați înregistrarea înainte de a continua cu ghidarea, deoarece mișcările
relative nu pot fi compensate sau afișate de către sistem și ar putea avea ca rezultat
informații de ghidare inexacte și rănirea gravă a pacientului.

Indicatoare

Fluoro Express suportă indicatorul extins cu vârf ascuțit pentru coloană/traumă/șold
(53103) pentru verificarea imaginilor fluoroscopice achiziționate.

Avertisment
Verificați ca indicatorul să nu fie îndoit sau deteriorat prin utilizarea contrapinului în tava de
sterilizare. Utilizarea de indicatoare sau instrumente deteriorate poate conduce la
inexactități în timpul înregistrării pacientului și ghidării, cauzând rănirea gravă a
pacientului.

Utilizați numai indicatorul extins, cu vârf ascuțit pentru coloană/traumă/șold pentru toți
pașii de înregistrare și ghidare Fluoro Express.
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Figura 6  

Matrice de calibrare a instrumentelor

Matricea de calibrare a instrumentelor (41874) se utilizează pentru a calibra și verifica axa
instrumentului, lungimea axului și diametrul vârfului (sau lățimea, pentru dalte) pentru
instrumentele standard. Se utilizează, de asemenea, pentru a verifica acuratețea de calibrare a
instrumentelor precalibrate.

① ② ③

⑤⑥

④

⑦
Figura 7  

Nr. Componentă

① Piesă intermediară în formă de V

② Plan de referință 2

③ Plan de referință 3

④ Receptacule de calibrare (exemple)

⑤ Plan de referință 1

⑥ Plan de referință 4 (nu este vizibil în imagine)

⑦ Puncte pivot

NOTĂ: Matricea de calibrare a instrumentelor are patru planuri de referință. Acestea pot fi
identificate prin numerele gravate pe acestea. 

Instrumentele utilizate împreună cu software-ul
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Adaptoare de instrumente

Pentru ca sistemul să ghideze un instrument, acesta trebuie echipat cu un adaptor. Adaptoarele
se atașează la instrumente și sunt detectate de către cameră prin utilizarea de sfere de markeri.

① ②

③ ④

Figura 8  

Nr. Adaptoare necesare Necesar pentru:

①
Clemă adaptoare de instrumen-
te (mărimile S, M, L, XL) (55101,
55102, 55103, 55104)

Instrumente standard (instrument indicator, șurub, fre-
ză, daltă)

②
Adaptor de instrument pentru
sistemul motor chirurgical
(41840)

Instrumente flexibile (sârmă K, burghiu)

③
Unitate de referință pentru in-
strument cu 3 sau 4 sfere de
markeri (55830-20, 55830-27)

Ghidarea instrumentelor precalibrate (instrumente spi-
nale IGS)

④

Unitate de referință pentru in-
strument pentru calibrarea ma-
nuală (mărime ML, L) (55830-25,
55830-29)

Instrumente ghidate care au fost calibrate cu matricea
de calibrare a instrumentelor (instrumente spinale
IGS)

Avertisment
Înainte de începerea calibrării, strângeți bine toate șuruburile adaptorului de instrumente.

Avertisment
În timpul intervenției chirurgicale, nu modificați poziția sistemului de detectare a
adaptorului de instrumente. Orice mișcare a sistemului va genera o detectare inexactă a
instrumentului, fiind astfel periculoasă pentru pacient.
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Avertisment
Dacă scoateți un adaptor de instrumente de pe un instrument calibrat pentru a-l utiliza pe
un alt instrument, trebuie să efectuați o calibrare nouă.

Instrumentele utilizate împreună cu software-ul
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3 NOȚIUNI DE BAZĂ
3.1 Configurarea sălii de operații

Informații generale

Configurarea sălii de operații variază în funcție de procedură, structura încăperii și de sistemul de
ghidare utilizat. În orice caz, asigurați următoarele:
• camera video și monitorul nu trebuie să restricționeze libertatea de mișcare a echipei din sala

de operații
• camera video dispune de o vizibilitate bună a sistemelor de referință și instrumentelor

Consultați Ghidul de utilizare a sistemului pentru informații detaliate legate de transportul și
configurarea sistemului.

Exemplu de configurare a sălii de operații

②

①

⑤④③

Figura 9  

Nr. Descriere

① Ecran tactil

② Cameră video

③ Asistent

④ Chirurg

NOȚIUNI DE BAZĂ
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Nr. Descriere

⑤ Braț C

Cum configurați sala de operații

Etapă

1. Deplasați sistemul în poziția dorită.

2. Poziționați camera la capătul dinspre picioare sau la capătul dinspre cap al mesei de ope-
rații, la o distanță de aproximativ 2 m de câmpul chirurgical. Orientați-o spre osul care va
fi operat.

3. Protejați sistemul cu folie sterilă în funcție de necesitate (consultați Ghidul de utilizare a
sistemului).

4. Protejați brațul C și setul de înregistrare cu folie sterilă în funcție de necesitate (consultați
Ghidul de utilizare a instrumentelor).

5. Reglați monitorul într-o poziție confortabilă și accesibilă chirurgului sau asistentului.

6. Alimentați electric componentele sistemului.

Avertisment
Înainte de intervenția chirurgicală, poziționați camera astfel încât ambele lentile să aibă
vizibilitate clară și neobstrucționată spre sferele marker de pe matrice. Acestea trebuie să
fie permanent vizibile pentru cameră în timpul calibrării, înregistrării și ghidării, în caz
contrar, detectarea nefiind posibilă.

Conectarea brațului C

Asigurați-vă că respectivul cablu care conectează sistemul la brațul C este cuplat și că intrarea
video corectă este selectată înainte de a începe achiziționarea imaginilor.

Tip braț C Conexiunea cu sistemul

Braț C analogic Prin cablu video 

Braț C digital Prin cablu LAN de tranziție 

Configurarea sălii de operații
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3.2 Pornirea software-ului

Înainte de a începe

Avertisment
Înainte de a începe orice procedură, asigurați-vă că v-ați familiarizat cu manipularea
corectă a tuturor instrumentelor și accesoriilor necesare. Pentru informații detaliate
referitoare la manipularea instrumentelor, consultați Ghidul de utilizare a instrumentelor.

În caz de defectare a sistemului

În cazul defectării sistemului (de ex. din cauza unei pene de curent), este posibilă restaurarea
unei înregistrări anterioare și a imaginilor achiziționate. Pentru informații detaliate vă rugăm să
consultați secțiunea „Restaurarea înregistrării fluoroscopice” din prezentul ghid de utilizare.

Cum se deschide software-ul

①

Figura 10  

Etapă

1. Porniți sistemul utilizând butonul de pornire.
NOTĂ: Software-ul poate fi pornit chiar dacă încă nu a fost conectată camera. Cu toate
acestea, un pas ulterior vă va solicita să conectați camera. 

2. Se afișează pagina Content Manager.
NOTĂ: Opțional, se poate afișa în schimb fereastra de dialog Patient Information. În
acest caz, continuați către secțiunea „Selectați informațiile pacientului” din prezentul ghid
de utilizare. 

3. Apăsați pictograma Fluoro Express sau apăsați în câmpul Select Patient... pentru a se-
lecta un pacient anterior sau a creat un pacient nou ①.
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Selectați informațiile pacientului

①

Figura 11  

Etapă

1. Introduceți numele pacientului utilizând tastatura de pe ecranul tactil.

2. Utilizați butonul săgeată dreapta ① sau apăsați în câmpul Id pentru a deplasa cursorul.

3. Introduceți ID-ul pacientului.

4. Apăsați Next pentru a continua.

NOTĂ: Toate capturile de ecran salvate în timpul procedurii sunt etichetate cu numele și ID-ul
pacientului. Pentru a anonimiza datele pacientului, vă rugăm să consultați secțiunea „Ajustarea
sunetului, limbii și anonimității” din prezentul ghid de utilizare. 

Selectarea brațului C

După introducerea informațiilor pacientului, apare o fereastră de dialog care vă solicită să selectați
un braț C. Dialogul apare numai dacă mai mult de un braț C este configurat și atașat sistemului.

Figura 12  

Etapă

1. Selectați brațul C necesar. Apăsați butonul Next.

Pornirea software-ului
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Etapă

2. Se afișează o fereastră dialog de C-arm Connection Check pentru a confirma dacă bra-
țul C este sau nu conectat în mod adecvat la sistem. Apăsați Next odată ce conexiunea
este confirmată.

NOTĂ: Dacă doriți să modificați ulterior selectarea brațului C, acesta trebuie accesat prin
intermediul meniului Fluoro (consultați secțiunea „Cum se modifică selectarea brațului C” din
prezentul ghid de utilizare). 

Configurare instrument

Figura 13  

Etapă

1. Selectați instrumentul specific care urmează să fie utilizat și atașați sistemul de detectare.
NOTĂ: O casetă de selectare indică dacă componenta a fost deja calibrată. 

2. Acum puteți alege mai întâi:
• Să calibrați instrumentul (recomandat)

- Apăsați Calibrate sau țineți instrumentul și Matricea de calibrare a instrumentelor
în câmpul de vizibilitate al camerei sau

• Să configurați și atașați referința
- Apăsați butonul Next.
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Configurare referință

Figura 14  

Etapă

1. Atașați referința la osul care urmează să fie tratat.

2. Dacă efectuați o procedură sacroiliacă cu șurub, atașați referința de partea pelvisului care
este sudată de zona sacrală:
• Dacă articulația sacroiliacă dreaptă este fracturată, atașați referința de creasta iliacă

stângă.
• Dacă nu există o deplasare semnificativă între creasta iliacă și zona sacrală, este posi-

bilă atașarea referinței pe aceeași parte cu fractura.

Siguranță și precauții

Avertisment
Asigurați-vă că sistemul de referință este bine fixat de segmentul de os corect și este
vizibil pentru cameră în orice moment.

Avertisment
Strângeți toate șuruburile sistemului de referință înainte de a scana pacientul sau de a
efectua înregistrarea pacientului. Dacă sistemul de referință se mișcă în timpul înregistrării
pacientului, trebuie să reluați înregistrarea, în caz contrar înregistrarea va fi incorectă.

Avertisment
Nu deschideți niciunul dintre șuruburile de reglare angulară ale sistemului de referință
odată ce înregistrarea pacientului a fost finalizată.

Avertisment
Asigurați-vă că sistemele de referință sunt bine fixate pe osul pacientului fără a-l deteriora.
Orice mișcare a matricelor afectează negativ sistemul de coordonate de măsurare și poate
conduce la afișarea incorectă a instrumentului, prezentând un risc pentru pacient.

La poziționarea sistemului de referință, luați în considerare dimensiunea instrumentelor
chirurgicale. Trebuie să fie disponibil suficient spațiu pentru a permite efectuarea inciziei și
frezarea fără mișcarea matricei.

Asigurați-vă că poziția sistemului de referință nu va incomoda chirurgul înainte de a-l atașa
pe structura osoasă relevantă.

Pornirea software-ului
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4 CALIBRARE
4.1 Instrucțiuni generale pentru calibrare

Informații generale

Pentru ca sistemul să ghideze un instrument, axa și diametrul acestuia trebuie mai întâi calibrate,
iar apoi verificate utilizând matricea de calibrare a instrumentelor.

Când realizați calibrarea

Avertisment
Efectuați calibrarea instrumentului direct înainte de utilizare, dar înainte de a efectua
incizia. Astfel se va reduce la minimum posibilitatea apariției de erori generate de
manipularea incorectă a instrumentelor.

Practici optime pentru calibrare și ghidare

• Asigurați-vă că sferele marker ale matricei de calibrare a instrumentelor și sistemului de
detectare a instrumentelor sunt orientate direct spre cameră în timpul calibrării și verificării.

• Geometriile nu trebuie să fie blocate sau acoperite nici măcar parțial, în caz contrar se pot
produce calibrarea și ghidarea inexacte.

Avertisment
Utilizați cea mai mare matrice posibilă pe adaptorul de instrumente pentru a maximiza
acuratețea de calibrare.

Avertisment
Atașați sistemul de detectare astfel încât cel mai lung braț al acestuia să fie aliniat cu axa
instrumentului.

Avertisment
Verificați acuratețea calibrării instrumentului în timpul intervenției chirurgicale atingând cu
instrumentul marcaje anatomice cunoscute și confirmând afișarea corectă a acestora pe
ecran.

Tipuri de instrumente

În scopuri de calibrare, vârfurile instrumentelor se împart în următoarele categorii:
• Cu vârf ascuțit (de ex., dornurile, sondele)
• Tuburi (de ex., ghidaje pentru freză)
• Șuruburi
• Dălți
• Viper Prime

CALIBRARE
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Anularea calibrării

Puteți anula calibrarea oricând apăsând Cancel într-o fereastră de dialog de calibrare sau
îndepărtând matricea de calibrare a instrumentelor sau instrumentul din câmpul de vizibilitate
al camerei.

Instrucțiuni generale pentru calibrare
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4.2 Instrumente precalibrate

Informații generale

Dimensiunile și axele unor instrumente Brainlab și de la terțe părți sunt salvate deja în baza de
date a software-ului și, implicit, sunt precalibrate.

Avertisment
Înainte de utilizarea instrumentelor precalibrate, asigurați-vă că în software este afișat
instrumentul efectiv pe care îl utilizați și verificați acuratețea instrumentului utilizând
matricea de calibrare a instrumentelor.

Acuratețe și validare

Instrumentele precalibrate trebuie validate (verificați acuratețea de calibrare) înainte de fiecare
utilizare. După validare, instrumentul poate fi utilizat pentru restul procedurii.
NOTĂ: Dacă validarea instrumentului indică o pierdere de acuratețe, revalidați instrumentul. 

Cum se selectează un instrument precalibrat

Figura 15  

Etapă

1. Apăsați Instrument precalibrat în bara de meniuri sau mențineți instru-
mentul precalibrat și matricea de calibrare a instrumentelor în câmpul
de vizibilitate al camerei.

2. În fila All PCIs sau Additional Instruments selectați producătorul instrumentului.
NOTĂ: Dacă ați utilizat deja un instrument precalibrat în timpul procedurii, o filă Used In-
struments se deschide implicit. 

3. Selectați instrumentul dvs. din listă.
NOTĂ: Vă puteți identifica instrumentul utilizând numărul de piesă gravat pe lateralul in-
strumentului. 

4. Selectați tipul instrumentului și modelul pe care îl utilizați și apăsați Next.
NOTĂ: Dacă instrumentul nu este listat ca instrument precalibrat, acesta trebuie calibrat.
În fila Additional Instruments, apăsați Calibrate Others pentru a continua cu calibrarea. 

CALIBRARE
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Cum se efectuează o verificare de acuratețe

Figura 16  

Etapă

1. După selectarea unui instrument precalibrat, se deschide o fereastră de dialog Check In-
strument care vă solicită să efectuați o verificare a acurateței.
• Pentru a repeta o verificare a acurateței pentru un instrument precalibrat selectat ante-

rior, țineți instrumentul precalibrat și matricea de calibrare a instrumentelor în câm-
pul de vizibilitate al camerei. Dialogul Check Instrument se deschide automat.

2. Urmați instrucțiunile din fereastra de dialog.

3. În cazul în care fereastra de dialog indică faptul că verificarea acurateței a fost realizată
cu succes (bifă verde), confirmați vizual acuratețea în modurile de vizualizare și apăsați
Next.
• Pentru a ieși, apăsați Cancel.

4. Dacă doriți să selectați alt instrument, apăsați Change Instrument și repetați pașii de mai
sus pentru instrumentul selectat.

Nu utilizați niciodată două sau mai multe geometrii identice pentru matrice în același timp
(de ex., sisteme de detectare identice atașate la două instrumente diferite), deoarece
sistemul nu va putea diferenția între diferitele instrumente.

Verificare eșuată a acurateței

În cazul în care verificarea acurateței calibrării a eșuat (de ex., instrumentul precalibrat este
deteriorat), Next nu va fi activat. În acest caz, apăsați Help pentru a deschide o pagină de
depanare.

Figura 17  

Instrumente precalibrate
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Etapă

Realizați verificările identificate de software, apoi apăsați OK pentru a repeta verificarea acurate-
ței.

CALIBRARE
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4.3 Calibrarea automată a instrumentelor

Informații generale

Orice instrument nelistat în software ca precalibrat trebuie calibrat utilizând fie piesa intermediară
în formă de V, fie un receptacul pe matricea de calibrare a instrumentelor.
Calibrarea automată poate fi utilizată pentru a calibra toate instrumentele rigide, însă
instrumentele îndoite sau flexibile trebuie calibrate manual (consultați secțiunea „Calibrarea
manuală a instrumentelor” din prezentul ghid de utilizare).

Metoda de cali-
brare automată

Tip de instrument rigid

Piesă intermedia-
ră în formă de V

• Axuri lungi sau groase
• Orice instrument al cărui ax nu se potrivește fix într-unul dintre receptacu-

le

Receptaculele
• Axuri scurte
• Axuri care nu ajung la planul de referință 4 atunci când instrumentul este

poziționat în piesa intermediară în formă de V

Cum se calibrează automat un instrument rigid

Figura 18  

Etapă

1. Țineți instrumentul și matricea de calibrare a instrumentelor în câmpul de vizibilitate al
camerei până când se deschide fereastra de dialog Instrument Calibration.

2. În funcție de tipul de instrument rigid, așezați instrumentul în piesa intermediară în formă
de V sau un receptacul potrivit și rotiți instrumentul de-a lungul axei sale celei mai lungi.

3. Software-ul calculează diametrul și traiectoria instrumentului și apoi deschide fereastra de
dialog Verify Calibration.
NOTĂ: Continuați către secțiunea „Verificarea calibrării instrumentului” din prezentul ghid
de utilizare. 

4. Dacă software-ul detectează perturbări în axa instrumentului în timpul calibrării, se des-
chide o avertizare Instrument Calibration.

Avertisment
Nu calibrați instrumentele conice utilizând piesa intermediară în formă de V. În caz contrar,
axa instrumentului va fi afișată incorect.

Avertisment
Utilizați întotdeauna receptaculul cu cel mai mic diametru posibil, în care încape
instrumentul. În caz contrar, calibrarea poate fi inexactă. Utilizați receptaculul de 30 mm

Calibrarea automată a instrumentelor
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dacă vârful instrumentului nu încape în celelalte receptacule. Dacă nu respectați această
condiție, veți genera o calibrare cu un grad ridicat de inexactitate.

Avertisment
Pentru ghidare, puteți calibra și utiliza numai instrumentele rigide, pe care se poate fixa un
adaptor de instrumente.

Dacă utilizați piesa intermediară în formă de V, verificați cu atenție rezultatul privind
diametrul. Valoarea se calculează în funcție de axul instrumentului.

Acuratețea redusă a calibrării

Dacă se detectează o acuratețe redusă a calibrării, urmați instrucțiunile din fereastra de dialog de
avertizare și recomandările de mai jos.

Figura 19  

Instrument cu acurate-
țe redusă a calibrării

Opțiuni Recomandare

Daltă
Instrument cu vârf plat

Acuratețea de calibrare
trebuie îmbunătățită

Apăsați Back și repetați calibrarea urmând
sfaturile pentru îmbunătățirea acurateței din
dialogul de mai sus.

Șurub
Instrument cu vârf ascu-
țit

Se poate continua cu ca-
librarea actuală

Apăsați butonul Next. Trebuie să finalizați
acum o calibrare a vârfului (consultați sec-
țiunea „Calibrarea vârfului” din prezentul
ghid de utilizare).

NOTĂ: În cazul în care întâmpinați în continuare dificultăți la calibrarea instrumentului, continuați
la secțiunea „Calibrarea manuală a instrumentelor” din prezentul ghid de utilizare. 

Avertisment
Dacă după calibrare apare pe ecran o fereastră de avertizare privind acuratețea redusă a
calibrării, verificați cu atenție rezultatul calibrării în fereastra de dialog Verify Calibration.

Avertisment
Nu este posibil să se accepte o acuratețe redusă a calibrării pentru o daltă sau un
instrument plat. Dacă apare avertizarea, trebuie să repetați calibrarea, în caz contrar
calibrarea suplimentară a vârfului nu este posibilă.

CALIBRARE
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4.4 Calibrarea manuală a instrumentelor

Informații generale

Ar trebui să calibrați manual instrumentul dacă:
• acuratețea de calibrare automată este redusă,
• instrumentul este flexibil sau
• instrumentul are o formă care îl face inadecvat pentru calibrarea automată.

Cum se calibrează manual un instrument rigid

Figura 20  

Etapă

1. Țineți instrumentul și matricea de calibrare a instrumentelor în câmpul de vizibilitate al
camerei până când se deschide fereastra de dialog Instrument Calibration.

2. Definiți manual diametrul instrumentului selectând receptaclul adecvat din fereastra de
dialog (selectați cel mai mic diametru în care se potrivește instrumentul).

3. Introduceți vârful instrumentului în receptaclul selectat.

4. Mențineți instrumentul complet nemișcat până la finalizarea calibrării, când se deschide
fereastra de dialog Verify Calibration.

Avertisment
Nu calibrați instrumentele îndoite sau curbate. Instrumentele flexibile vor fi calibrate și
utilizate împreună cu un ghidaj pentru freză și trebuie să vă bazați pe informațiile privind
adâncimea.

Cum se calibrează manual un instrument flexibil

Etapă

1. Țineți un ghidaj pentru freză și matricea de calibrare a instrumentelor în câmpul de vi-
zibilitate al camerei până când se deschide fereastra de dialog Instrument Calibration.

2. Selectați fie un ghidaj precalibrat pentru freză (consultați secțiunea „Instrumente precali-
brate” din prezentul ghid de utilizare) sau calibrați și verificați manual ghidajul pentru fre-
ză.

3. Introduceți instrumentul în ghidajul pentru freză și atașați un Adaptor pentru sistemul
motor chirurgical.

Calibrarea manuală a instrumentelor
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Etapă

4. Țineți ghidajul pentru freză cu instrumentul flexibil inserat și matricea de calibrare a in-
strumentelor în câmpul de vizibilitate al camerei până când se deschide fereastra de dia-
log Instrument Calibration.

5. Urmați instrucțiunile software-ului pentru a calibra instrumentul flexibil cu ghidajul pentru
freză.

CALIBRARE

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4 45



4.5 Verificarea calibrării instrumentului

Informații generale

După calibrarea instrumentului se afișează fereastra de dialog Verify Calibration care vă va
permite să verificați acuratețea calibrării.

Avertisment
Înainte de a începe ghidarea, verificați întotdeauna acuratețea calibrării.

Înainte de a începe

Asigurați-vă că vârful este plasat în locația corectă în matricea de calibrare a instrumentelor în
timpul verificării calibrării și calibrării vârfului.

Instrument Amplasare vârf

Tub Orizontal pe planul de referință 1 sau 2.

• Instrument cu vârf
• șurub
• Freză/instrument flexibil
• Viper Prime

• Orizontal pe planul de referință 2 sau 4 sau
• Pe oricare dintre punctele pivot

Daltă Orizontal pe planul pe care a fost calibrată sau la un unghi de 45°.

Cum se verifică calibrarea instrumentului

①
②

③

Figura 21  

Etapă

1. Cu fereastra de dialog Verify Calibration deschisă, țineți instrumentul stabil în poziția
adecvată listată mai sus.

2. Asigurați-vă că diametrul afișat este corect și că deviația axei (Angle) și deviația vârfului
(Distance) sunt minime ③.

3. Dacă unghiul și distanțele de deviație sunt scăzute și diametrul este corect, o calibrare
precisă este verificată cu succes. Apăsați butonul Next.

4. În cazul în care calibrarea instrumentului nu este precisă, apăsați Tip Selection ① pentru
a deschide o fereastră de dialog de unde puteți selecta tipul vârfului și îi puteți ajusta di-
mensiunile pentru a recalibra instrumentul.
• După calibrarea vârfului, dacă acuratețea este în continuare scăzută, apăsați fie Back

fie Re-calibrate Tip ② pentru a recalibra vârful.

Verificarea calibrării instrumentului
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Etapă

5. Pentru a părăsi calibrarea instrumentului, apăsați Cancel.
• Fereastra de dialog se închide la cinci secunde după scoaterea Matricei de calibrare

a instrumentelor din câmpul de vizibilitate al camerei.

Calibrarea vârfului

Calibrarea vârfului îmbunătățește calibrarea axei instrumentului prin specificarea manuală a tipului
vârfului, ajustarea dimensiunilor vârfului și apoi recalibrarea instrumentului cu aceste noi
dimensiuni.
Trebuie să efectuați o calibrare a vârfului dacă:
• vârful instrumentului este o daltă sau un ghidaj pentru freză,
• selecția sau dimensiunile instrumentului calibrat nu sunt corecte în timpul verificării,
• instrumentul este deplasat paralel cu axa proprie în timpul calibrării sau
• instrumentul nu atinge partea inferioară a receptaclului (sau al planului de referință 4 când se

utilizează piesa intermediară în formă de V) în timpul calibrării.

Selectare vârf Afișaj

Indicator

Șurub

Tub
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Selectare vârf Afișaj

Daltă

Viper Prime

Etapă

1. În fereastra de dialog Verify Calibration apăsați Tip Selection. Acum se va afișa fereas-
tra de dialog Select Tool Tip. Selectați tipul de vârf adecvat.
NOTĂ: Numai șurubelnițele care nu sunt precalibrate (resp., non-Brainlab) trebuie calibra-
te și apoi verificate. 

2. Introduceți diametrul și lungimea/lățimea vârfului, apoi apăsați Next.
NOTĂ: Pentru a măsura diametrul axului, mențineți instrumentul aliniat cu rigla de pe pla-
nul de referință 2 Matricei de calibrare a instrumentelor. 

3. Fie pivotați vârful instrumentului într-un punct pivot sau țineți-l orizontal pe un plan de re-
ferință al Matricei de calibrare a instrumentelor (conform tabelului „Amplasare vârf” de
mai sus) până când fereastra de dialog Verify Calibration se redeschide, afișând noile
valori.

4. Dacă noile valori calibrate sunt corecte, apăsați Next și continuați spre secțiunea „Achizi-
ționarea imaginilor” din prezentul ghid de utilizare.

Avertisment
Utilizați numai regiunile colorate ale Matricei de calibrare a instrumentelor indicate de
software pentru calibrarea vârfului.

Avertisment
Asigurați-vă întotdeauna că lungimea instrumentului calibrat este corectă. În caz contrar,
calibrați vârful.

Avertisment
Dacă o șurubelniță a fost calibrată cu un anumit șurub și mai târziu este utilizată cu un
șurub diferit, aceasta trebuie recalibrată.

Verificarea calibrării instrumentului
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5 ACHIZIȚIONAREA
IMAGINILOR

5.1 Achiziționarea imaginilor fluoroscopice

Informații generale

După calibrarea instrumentului se pot achiziționa imagini fluoroscopice. Înregistrarea imaginilor
fluoroscopice permite sistemului să calculeze poziția tridimensională a imaginii raportat la referința
atașată, permițând astfel ghidarea instrumentelor.
Tipul setului/dispozitivului de înregistrare este detectat automat de către software atunci când se
află în câmpul de vizibilitate al camerei.

Discuri marker reflective

• Seturile de înregistrare fluoroscopică sunt echipate cu discuri marker integrate. Asigurați-vă că
cel puțin cinci discuri marker sunt vizibile la achiziționarea imaginilor (patru din markerele mari
în cerc, plus markerul mare aflat în afara cercului).

• Îndepărtați obiectele metalice care nu sunt necesare (de ex., instrumente) din câmpul de
vizibilitate al radiografiei, astfel încât imaginea să poată fi achiziționată corect.

Siguranță și precauții

Avertisment
Poziționați camera în așa fel încât setul sau dispozitivul de înregistrare, sistemul de
referință și instrumentele să poată fi văzute clar de lentilele camerei. Sferele markerilor
trebuie să fie curate, uscate și vizibile pentru lentilele camerei în permanență, în caz
contrar detectarea nefiind posibilă.

Avertisment
Artefactele cu lumină infraroșie, generate de reflexe pot influența acuratețea sistemului de
ghidare optică. Vă rugăm să vă asigurați că toate elementele cu nivel mare de reflexie sau
sursele de lumină infraroșie nu perturbă vizualizarea camerei. 

Avertisment
În cazul în care acuratețea scade sau dacă poziția sistemului de referință se deplasează
după achiziționarea imaginilor, trebuie să repetați înregistrarea înainte de a continua cu
ghidarea. Deplasările relative nu pot fi compensate sau afișate de sistem și ar putea avea
drept rezultat informații de ghidare imprecise și lezarea gravă a pacientului.

Avertisment
Seturile de înregistrare fluoroscopică nu trebuie să vină în contact cu pacientul în niciun
moment.

ACHIZIȚIONAREA IMAGINILOR
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Avertisment
Pentru a preveni vătămarea pacientului și/sau deteriorarea instrumentelor, înainte de
achiziționarea imaginilor, asigurați un spațiu suficient între setul de înregistrare, pacient și
sistemul de referință.

Avertisment
Dacă nu sunt protejate cu folie sterilă, instrumentele utilizate pentru efectuarea înregistrării
trebuie să fie sterile.

Dacă un instrument indicator se află în câmpul de vizibilitate al camerei în timpul
achiziționării sau dacă modul de manipulare este pornit, imaginile nu pot fi transferate
pentru ghidare.

Achiziționarea imaginilor fluoroscopice
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5.1.1 Utilizarea setului de înregistrare fluoroscopică pentru achiziționarea imaginilor

Înainte de a începe

Pacientul trebuie poziționat pe masa de operații și protejat cu folie sterilă conform procedurii
standard și toate instrumentele trebuie să fie pregătite în mod adecvat. Asigurați-vă că brațul C
este poziționat în așa fel încât o radiografie a locației anatomice dorite să poată fi efectuată.
NOTĂ: Dacă în timpul achiziționării imaginilor apare un mesaj de eroare care vă informează că a
fost întreruptă conexiunea cu brațul C, verificați conexiunea prin cablu. 

Avertisment
Nu modificați imaginile de pe monitorul brațului C (de ex., prin mărire, răsturnare) înainte
de confirmarea achiziționării acestora.

Avertisment
Asigurați-vă întotdeauna că setul de înregistrare este fixat în mod sigur pe brațul C și că
discurile marker sunt inserate în mod sigur, curate, uscate și vizibile pentru cameră, înainte
de a începe înregistrarea.

Avertisment
Mențineți sterile brațul C protejat cu folie sterilă și setul de înregistrare fluoroscopică
atașat pe parcursul întregii proceduri chirurgicale.

Avertisment
Înainte de achiziționarea de imagini noi cu ajutorul brațului C, asigurați-vă că ecranul de
achiziționare a imaginilor este afișat pe monitor. În caz contrar, software-ul de ghidare nu
va detecta imaginile achiziționate.

Cum se achiziționează imaginile

Etapă

1. Asigurați-vă că sistemul de referință și setul de înregistrare sunt vizibile pentru cameră
(toți indicatorii de vizibilitate sunt verzi) și că în câmpul de vizibilitate al camerei nu există
instrumente.
• Dacă un indicator de vizibilitate este roșu, se aude un sunet și este afișată o pictogra-

mă de avertizare. Asigurați-vă că toate elementele hardware sunt vizibile pentru came-
ră înainte de a continua.

2. Generați o imagine a structurii osoase relevante cu ajutorul brațului C.
NOTĂ: În timpul achiziționării imaginilor, mențineți mișcarea brațului C și a pacientului la
minim. 

3. Așteptați până când imaginea este transferată către sistemul de ghidare și
afișată în modurile de vizualizare a imaginilor achiziționate. Se aude un su-
net de confirmare.
NOTĂ: Dacă utilizați un braț C digital Ziehm, pictograma săgeată gri tre-
buie apăsată pentru a transfera manual imaginea de la brațul C la sistem. 

4.

Apăsați pictograma mână albastră pentru a aloca imaginea unui mod de vi-
zualizare relevant.

5. Dacă imaginea achiziționată este adecvată, repetați pașii 1 – 4 până când toate imaginile
au fost achiziționate și apoi continuați spre secțiunea „Verificarea imaginilor fluoroscopice”
din prezentul ghid de utilizare.

ACHIZIȚIONAREA IMAGINILOR
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Etapă

6. Dacă achiziționarea imaginilor eșuează, atunci trebuie achiziționate imagini de calibrare.

7. Dacă doriți să manipulați afișarea imaginii achiziționate (de ex. să modificați luminozita-
tea, mărirea, rotirea), utilizați butoanele pentru manipulare din bara de meniuri.
NOTĂ: Consultați secțiunea „Manipularea imaginilor” din prezentul ghid de utilizare. 

NOTĂ: Trebuie achiziționată cel puțin o imagine fluoroscopică (până la un număr maxim de patru
imagini). 

Ștergere imagine

Dacă o imagine este nevalidă și nu poate fi utilizată, apăsați Trash pentru a șterge
imaginea.

Cum achiziționați imaginile de calibrare

Dacă achiziționarea imaginilor eșuează, trebuie capturate imagini de calibrare pentru a asista la
înregistrarea imaginilor.
Următoarele componente trebuie atașate la seturile de înregistrare pentru achiziționarea
imaginilor de calibrare:
• Set de înregistrare fluoroscopică pentru brațe C 2D: placă de calibrare detașabilă
• Set de înregistrare fluoroscopică 2D/3D pentru brațe C 3D C: set pentru upgrade

NOTĂ: Componentele de mai sus pot fi îndepărtate atunci când se achiziționează imagini
fluoroscopice suplimentare, dar numai după finalizarea achiziționării imaginii de calibrare. 

①

②

Figura 22  

Etapă

1. Apăsați butonul Calibration Images de pe ecranul Image Acquisition ① pentru a des-
chide fereastra de dialog Acquire Calibration Image ②.
NOTĂ: Achiziționarea imaginilor de calibrare se poate accesa, de asemenea, din meniul
Fluoro (consultați secțiunea „Setările sistemului” din prezentul ghid). 

2. Achiziționați imaginea cu ajutorul brațului C și apăsați Next pentru a înregistra imaginea.

3. După înregistrarea reușită a imaginii, apăsați butonul Next pentru a confirma imaginea.

4. Repetați pașii 1 – 4 pentru toate pozițiile dorite ale brațului C.

NOTĂ: Nu este necesar ca sistemul de referință să fie montat în timpul achiziționării imaginii de
calibrare. 

Utilizarea setului de înregistrare fluoroscopică pentru achiziționarea imaginilor
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Înainte de achiziționarea unei imagini de calibrare, asigurați-vă că toate obiectele care nu
sunt necesare (în special obiecte metalice), aflate între sursa de raze X și intensificatorul
de imagine, au fost îndepărtate.

Avertisment
După achiziționarea imaginilor de calibrare, nu modificați poziția setului de înregistrare
fluoroscopică de pe amplificatorul de imagine. Dacă setul de înregistrare este deplasat
după achiziționarea imaginilor, imaginea de calibrare trebuie achiziționată din nou.

Avertisment
Imaginile de calibrare nu sunt disponibile atunci când utilizați dispozitivul de înregistrare
fluoroscopică 2D portabil.

Chiar dacă segmentele din imagine ascunse de discurile marker sunt reconstruite, este
posibil să nu puteți restaura obiectele mai mici care au fost ascunse (de ex., firele K sau
vârfurile șuruburilor pot apărea distorsionate).

ACHIZIȚIONAREA IMAGINILOR
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5.1.2 Utilizarea dispozitivului de înregistrare fluoroscopică 2D portabil pentru
achiziționarea imaginilor

Înainte de a începe

Pacientul trebuie poziționat pe masa de operații și protejat cu folie sterilă conform procedurii
standard și toate instrumentele trebuie să fie pregătite în mod adecvat. În plus, dispozitivul de
înregistrare fluoroscopică 2D portabil trebuie sterilizat înainte de achiziționarea imaginilor.
NOTĂ: Dacă în timpul achiziționării imaginilor apare un mesaj de eroare care vă informează că a
fost întreruptă conexiunea cu brațul C, verificați conexiunea prin cablu. 

Avertisment
Nu modificați imaginile de pe monitorul brațului C (de ex., prin mărire, răsturnare) înainte
de confirmarea achiziționării acestora.

Avertisment
Înainte de achiziționarea de imagini noi cu ajutorul brațului C, asigurați-vă că ecranul de
achiziționare a imaginilor este afișat pe monitor. În caz contrar, software-ul de ghidare nu
va detecta imaginile achiziționate.

Cum se achiziționează imaginile

Etapă

1. Asigurați-vă că sistemul de referință și dispozitivul de înregistrare sunt vizibile pentru ca-
meră (toți indicatorii de vizibilitate sunt verzi) și că în câmpul de vizibilitate al camerei nu
există instrumente.
• Dacă un indicator de vizibilitate este roșu, se aude un sunet și este afișată o pictogra-

mă de avertizare. Asigurați-vă că toate elementele hardware sunt vizibile pentru came-
ră înainte de a continua.

2.
Apăsați ușor dispozitivul de înregistrare pe amplificatorul de imagine folo-
sind bandă adezivă sterilă pentru a proteja folia sterilă împotriva deterioră-
rii.

3. Generați o imagine a structurii osoase relevante cu ajutorul brațului C.
• Utilizați opritoarele de pe dispozitivul de înregistrare pentru a poziționa capul dispoziti-

vului complet în centrul fasciculului de raze X.
NOTĂ: În timpul achiziționării imaginilor, mențineți mișcarea dispozitivului și a pacientului
la minim. 

4. Așteptați până când imaginea este transferată către sistemul de ghidare și
afișată în modurile de vizualizare a imaginilor achiziționate. Se aude un su-
net de confirmare.
NOTĂ: Dacă utilizați un braț C digital Ziehm, pictograma săgeată gri tre-
buie apăsată pentru a transfera manual imaginea de la brațul C la sistem. 

5.

Apăsați pictograma mână albastră pentru a aloca imaginea unui mod de vi-
zualizare relevant.

6. Dacă imaginea achiziționată este adecvată, repetați pașii 1 – 4 până când toate imaginile
au fost achiziționate și apoi continuați spre secțiunea „Verificarea imaginilor fluoroscopice”
din prezentul ghid de utilizare.

7. Dacă achiziționarea imaginilor eșuează, se afișează o fereastră de dialog de avertizare
Registration Failed și apoi imaginile trebuie re-achiziționate.

Utilizarea dispozitivului de înregistrare fluoroscopică 2D portabil pentru achiziționarea imaginilor
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Etapă
NOTĂ: Continuați către secțiunea „Avertizare înregistrare eșuată” din prezentul ghid de
utilizare. 

8. Dacă doriți să manipulați afișarea imaginii achiziționate (de ex. să modificați luminozita-
tea, mărirea, rotirea), utilizați opțiunile pentru manipulare din bara de meniuri.
NOTĂ: Consultați secțiunea „Manipularea imaginilor” din prezentul ghid de utilizare. 

NOTĂ: Trebuie achiziționată cel puțin o imagine fluoroscopică (până la un număr maxim de patru
imagini). 

Ștergere imagine

Dacă o imagine este nevalidă și nu poate fi utilizată, apăsați Trash pentru a șterge
imaginea.

Avertisment privind deplasarea

Dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil trebuie menținut nemișcat când se
achiziționează imagini. Dacă dispozitivul de înregistrare s-a deplasat în timpul achiziționării,
imaginea nu poate fi înregistrată, iar pe ecran este afișată următoarea pictogramă de avertizare
cu privire la deplasare.

Figura 23  

Etapă

Atunci când apare această avertizare, repetați achiziționarea menținând dispozitivul de înregis-
trare stabil.

Avertisment privind înregistrarea eșuată

Dacă pe ecran se afișează un avertisment Registration Failed în timpul achiziționării imaginii,
imaginea nu a putut fi achiziționată adecvat.
• Îndepărtați orice obiecte care ar putea reprezenta obstrucții (de ex. obiecte metalice) și/sau

corectați cauzele posibile utilizând recomandările de mai jos.
• După corecție, trebuie să repetați procedura de achiziționare a imaginii.

Markerii reflectivi nu
au putut fi detectați
pentru:

Recomandare

Dispozitiv de înregistra-
re

• Poziționați dispozitivul de înregistrare direct sub amplificatorul de
imagine.

• Modificați puțin poziția/orientarea dispozitivului de înregistrare.

ACHIZIȚIONAREA IMAGINILOR
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Markerii reflectivi nu
au putut fi detectați
pentru:

Recomandare

Placă de corecție
• Asigurați-vă că placa de corecție este montată și poziționată corect.
• Asigurați-vă că în software a fost selectat brațul C corect.

Utilizarea dispozitivului de înregistrare fluoroscopică 2D portabil pentru achiziționarea imaginilor
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5.2 Verificarea imaginilor fluoroscopice

Informații generale

Odată ce achiziționarea imaginilor este finalizată, imaginile achiziționate trebuie verificate cu
ajutorul indicatorului.

Avertisment
Confirmați întotdeauna acuratețea înregistrării în modurile de vizualizare fluoroscopică
menținând vârful indicatorului orientat înspre marcaje anatomice cunoscute și verificând
poziția lor pe monitor.

Cum se verifică imaginile

①

②

Figura 24  

Etapă

1. Asigurați-vă că sistemul de referință este vizibil pentru cameră ①, apoi țineți indicatorul în
câmpul de vizibilitate al camerei pentru a activa verificarea imaginilor.
NOTĂ: Când modul Image Verification este activ nu pot fi achiziționate alte imagini. 

2. Mențineți vârful indicatorului pe marcaje anatomice cunoscute de pe structura osului sau
pe zone din sistemul de referință vizibile pe imaginea fluoroscopică și verificați dacă indi-
catorul de pe ecran corespunde cu poziția efectivă a indicatorului.
NOTĂ: Dacă este necesar, utilizați butoanele modului de manipulare ② pentru a ajusta
calitatea și poziția imaginii în modul de vizualizare. 

3. Odată ce toate imaginile au fost verificate, apăsați Next pentru a continua.
NOTĂ: Dacă doriți să încheiați verificarea imaginilor și să reactivați achiziționarea imagini-
lor, îndepărtați indicatorul din câmpul de vizibilitate al camerei. 

Avertisment
Nivelul distorsiunilor poate fi mai ridicat la marginile imaginilor fluoroscopice achiziționate.
Din acest motiv ar trebui să verificați și acuratețea în aceste zone, dacă ele cuprind zone de
interes.

Avertisment
Asigurați-vă că brațul C, folia sterilă și dispozitivul/setul de înregistrare nu acoperă
geometriile de referință, în caz contrar putând apărea inexactități.

ACHIZIȚIONAREA IMAGINILOR
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Avertisment
Înainte de a accepta imagini fluoroscopice în software-ul de ghidare, asigurați-vă că
acestea sunt precise și prezintă structura osoasă necesară.

Dialogul Verificare imagini

Înainte de a putea continua cu planificarea și ghidarea se deschide fereastra de dialog Image
Verification, solicitându-vă să confirmați faptul că ați finalizat verificarea pentru toate imaginile
achiziționate.

Figura 25  

Etapă

1. Dacă toate imaginile înregistrate sunt precise, apăsați OK.

2. Dacă una sau mai multe imagini nu au fost verificate, apăsați Back pentru a verifica ima-
ginile pe pagina de achiziționare.

Verificarea imaginilor fluoroscopice
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5.3 Manipularea imaginilor

Informații generale

Imaginile achiziționate pot fi manipulate pentru ajustarea diferitelor proprietăți ale imaginilor.
Aceste manipulări sunt disponibile după achiziționarea imaginilor și sunt afișate sub formă de
butoane pe orice ecran principal care prezintă imagini fluoroscopice achiziționate.
NOTĂ: Când modul manipulare este activ nu pot fi achiziționate alte imagini. 

Buton Afișaj Manipulare

①

Comutați imaginile între cele
patru panouri de afișare.
• Apăsați săgețile ① pentru a

comuta imaginea la panoul
către care este orientată
săgeata.

①

②

• Panoramare: mutați poziția
imaginii deplasând degetul
de-a lungul barelor glisante
pentru panoramare ①.

• Mărire ②: mărește sau re-
duce modul de vizualizare
(30% – 300%).

③

①

②

• Rotiți imaginea apăsând
butoanele săgeată curbate
① sau mișcând degetele
de-a lungul barei glisante
pentru rotire ② (sau oriun-
de în imagine).

• Butonul răsturnare ③ oglin-
dește imaginea pe axa sa
centrală verticală.

②

①

③

Modificați luminozitatea și
contrastul mișcând degetul
de-a lungul barei glisante
pentru luminozitate ① sau al
barei glisante pentru contrast
②.
• Butonul Reset ③ resetează

proprietățile imaginii înapoi
la valorile lor inițiale.

ACHIZIȚIONAREA IMAGINILOR
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Buton Afișaj Manipulare

Setați luminozitatea și contra-
stul tuturor imaginilor viitoare
primite de la brațul C.
• Imaginile trebuie reachizi-
ționate pentru ca modificări-
le să aibă efect.

• Disponibil numai când se
utilizează un braț C analo-
gic.

Manipularea imaginilor
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5.4 Restaurarea înregistrării fluoroscopice

Informații generale

În cazul defectării sistemului (de ex. din cauza unei pene de curent), puteți restaura o înregistrare
anterioară și imaginile achiziționate. Alternativ, puteți înregistra din nou pacientul.
NOTĂ: Software-ului poate avea nevoie de maximum două minute pentru a restaura sesiunea. 

Cum se restaurează sesiunea

Figura 26  

Etapă

1. După repornirea software-ului se deschide fereastra de dialog de restaurare sesiune.

2. Apăsați Yes pentru a restaura cele mai recente date ale pacientului. Se deschide fereas-
tra de dialog Patient Preparation.

3. Pentru a deschide o procedură nouă și a achiziționa imagini noi, apăsați No și reporniți
software-ul.

Fereastra de dialog Pregătirea pacientului

Figura 27  

Etapă

Dacă restaurați cele mai recente date ale pacientului, trebuie mai întâi să confirmați dacă refe-
rința s-a deplasat.

ACHIZIȚIONAREA IMAGINILOR
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Etapă
• Dacă referința a rămas fixă, selectați Yes, apoi apăsați Next pentru a recupera imaginea

(imaginile) achiziționate anterior.
• Dacă referința s-a deplasat (sau dacă nu sunteți sigur), selectați No (astfel se va renunța la

date), apoi apăsați Next pentru a începe o nouă achiziționare de imagini.

Restaurarea înregistrării fluoroscopice
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6 GHIDARE
6.1 Ecran ghidare

Modurile de vizualizare a ghidării

Utilizând butoanele și opțiunile de mai jos, se pot selecta diferite moduri de vizualizare în timpul
ghidării, în funcție de preferințele chirurgului.

Mod de vi-
zualizare
al navigă-
rii

Afișaj Descriere

File de vi-
zualizare

②

①

Dacă au fost achiziționate mai mult de
două imagini, filele de vizualizare devin vi-
zibile și puteți:
• afișa diferite moduri de vizualizare utili-

zând indicatorul de vizualizare ①.
• maximiza ② fiecare imagine pentru

afișare pe întregul ecran.

Trajectory
Only Afișează numai traiectoria instrumentului.

GHIDARE
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Mod de vi-
zualizare
al navigă-
rii

Afișaj Descriere

Full Screw

Afișează spațiul și poziția ocupate de
șurub.
• Puteți ajusta lungimea și diametrul șuru-

bului pe ecran pentru a corespunde cu
cel pe care îl utilizați.

Partial
Screw

Afișează spațiul și poziția ocupate de
șurub, dar arată numai vârful și o parte a
corpului șurubului.
• Puteți ajusta lungimea și diametrul șuru-

bului pe ecran pentru a corespunde cu
cel pe care îl utilizați.

• Puteți seta, de asemenea, Partial
Length pentru a controla cât de mult din
corpul șurubului să fie afișat.

Reprezentarea 2D/3D a instrumentelor

②
①

Figura 28  

Etapă

1. Puteți modifica opțional afișarea instrumentului ghidat sub forma unui mod de vizualizare
3D opac ① sau a unui mod de vizualizare 2D transparent ② a instrumentului.

2. În bara de meniuri, apăsați butonul Instrument Display pentru a-l activa,
ceea ce vă va permite apoi să comutați reprezentarea instrumentelor în
funcție de preferințe.

3.
Pentru a comuta înapoi la reprezentarea implicită a instrumentelor, apăsați
din nou butonul Instrument Display.

Ecran ghidare
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6.2 Ghidare standard

Informații generale

Cu ajutorul Fluoro Express, imaginile pot fi utilizate pentru ghidare indiferent de tipul de os sau
de procedură. Această secțiune descrie ghidarea tuturor instrumentelor rigide.
NOTĂ: Pentru îndrumări legate de ghidarea cu instrumente flexibile (resp., fire k și burghiuri), vă
rugăm consultați secțiunea „Ghidarea instrumentelor flexibile” din prezentul ghid de utilizare 

Înainte de a începe

Înainte de a începe ghidarea, asigurați-vă că:
• Toate instrumentele au fost calibrate și verificate și instrumentele precalibrate au fost selectate
și validate.

• Imaginile fluoroscopice oferă un mod de vizualizare adecvat al regiunii de interes.
• Segmentele de os sunt așezate corect.

Avertisment
Numai instrumentele rigide pe care este fixat un adaptor de instrumente pot fi calibrate și
utilizate pentru ghidare.

Cum se ghidează un instrument rigid

Etapă

1. Selectați până la patru dintre imaginile fluoroscopice achiziționate.

2. Utilizând modul de vizualizare preferat, ghidați instrumentul necesar pe imaginile fluoros-
copice în timp ce efectuați procedura conform practicii standard.

3. La finalul ghidării, apăsați Next. Se deschide fereastra de dialog Close Application.

4. Apăsați Close pentru a încheia utilizarea Fluoro Express.

NOTĂ: Dacă un instrument are o traiectorie imprecisă, extensia virtuală a vârfului instrumentului
va fi, de asemenea, imprecisă. 

Avertisment
Dacă pentru o regiune specifică este disponibilă numai o imagine fluoroscopică, continuați
cu grijă la amplasarea șuruburilor.

GHIDARE
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6.3 Ghidarea instrumentelor flexibile

Informații generale

Următoarele etape descriu modul în care se utilizează ghidarea software împreună cu
următoarele unelte flexibile: 
• Firele K (de ex., pentru știfturile și / sau șuruburile canulate de ghidare)
• Burghiuri

Îndoirea uneltelor flexibile la frezare

Țineți cont de faptul că uneltele flexibile se pot îndoi în timpul frezării.
Această îndoire poate avea în mod normal două motive principale:

Uneltele flexibile
pot fi:

deviate de osul
cortical

îndoite de forța
perpendiculară
exercitată asupra
ghidajului pentru
freză

Înainte de a începe

Înainte de a efectua orice fel de ghidare, unealta flexibilă și ghidajul corespunzător pentru freză
trebuie întotdeauna calibrate și verificate și/sau validate.
NOTĂ: Când începeți frezarea, software-ul indică poziția ghidajului pentru freză pe imaginile
fluoroscopice. Calea efectivă pe care o urmează unealta flexibilă depinde de cât de stabil este
menținută freza în poziție. 

Avertisment
Dacă vă îngrijorează faptul că este posibil ca traiectoria efectivă a uneltei flexibile să fi
deviat față de traiectoria proiectată, verificați poziția efectivă prin achiziționarea de imagini
fluoroscopice suplimentare.

Avertisment
Asigurați-vă că ghidajul pentru freză selectat afișat pe ecran este același cu ghidajul pentru
freză real, pe care îl utilizați.

Ghidarea instrumentelor flexibile
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Cum se ghidează un instrument flexibil

Etapă

1. După finalizarea inciziei și pregătirii țesuturilor moi, pre-frezați punctul de intrare.

2. Aliniați ghidajul pentru freză cu traiectoria necesară.

3. Introduceți unealta flexibilă în os prin frezare, prin punctul de intrare pre-frezat, utilizând
modurile de vizualizare a ghidării și indicatorul de adâncime din software.

4. Odată ce unealta flexibilă a fost ghidată cu succes, îndepărtați ghidajul pentru freză și
continuați procedura.

5. Apăsați butonul Next. Se deschide apoi fereastra de dialog Close Application.

6. Apăsați Close pentru a încheia utilizarea Fluoro Express.

GHIDARE
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7 SETĂRILE SISTEMULUI
7.1 Meniul sistemului

Informații generale

Meniul System oferă acces la informații generale și comenzi ale sistemului, inclusiv:
• Versiunea software și numerele de service Brainlab
• Setări pentru sunet și limbă
• Instrumente fluoroscopice

Cum se accesează meniul System

Etapă

Apăsați butonul System Settings pentru a deschide meniul System.
NOTĂ: Apăsarea Close în orice filă închide meniul System. 

Informații software

Figura 29  

Etapă

1. Pentru a accesa informațiile software-ului, selectați Information.

2. Fereastra afișează versiunea software și detaliile de contact Brainlab.

SETĂRILE SISTEMULUI
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7.1.1 Ajustarea sunetului, limbii și anonimității

Prezentare generală

Opțiunea Settings vă permite să:
• ajustați sunetul emis de către software în timpul procedurii
• selectați limba interfeței software-ului
• anonimizați capturile de ecran

Cum se modifică sunetele sistemului

Figura 30  

Etapă

1. Selectați Settings și apoi fila Sound.

2. Pentru a porni sunetele, activați caseta de selectare Sound Output și pentru a porni su-
netele butoanelor activați caseta de selectare Button Sound.

3. Pentru a ajusta volumul sunetului, folosiți bara glisantă sau butoanele săgeată.

NOTĂ: Sunetele de avertizare nu pot fi dezactivate. 

Cum se ajustează setările de limbă

Figura 31  

Ajustarea sunetului, limbii și anonimității
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Etapă

1. Selectați Settings și apoi selectați fila Language.

2. Apăsați butonul pentru limba dorită.

Cum se anonimizează capturile de ecran

Figura 32  

Etapă

1. Selectați Settings și apoi selectați fila Options.

2. Pentru a anonimiza toate capturile de ecran, activați caseta de selectare Anonymize
Screenshots. Atunci toate capturile de ecran de pe ecranele principale vor conține numai
o bară gri în locul datelor pacientului.
NOTĂ: Toate capturile de ecran achiziționate înainte de activarea acestei opțiuni vor con-
tinua să conțină datele pacientului. 

Avertisment
Cu excepția cazului în care capturile de ecran sunt anonimizate, numele și ID-ul pacientului
apar pe toate capturile de ecran. Pentru a menține confidențialitatea pacientului, asigurați-
vă că accesul la capturile de ecran este limitat la personalul medical relevant.
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7.1.2 Meniul Fluoro

Cum se accesează meniul Fluoro

Figura 33  

Etapă

1. Selectați Fluoro.

2. Apoi fereastra va afișa instrumentele fluoroscopice disponibile.

Cum se modifică selectarea brațului C

Selectarea unui anumit braț C este disponibilă numai dacă mai mult de un braț C este configurat.

Etapă

1. Apăsați butonul C-arm Selection. Se va deschide fereastra de dialog Select C-arm.

2. Apăsați pictograma brațului C relevant.

Cum se accesează achiziția imaginilor de calibrare

Etapă

1. Apăsați butonul Calibration Images. Se deschide fereastra de dialog Acquire Calibra-
tion Image.

2. Urmați instrucțiunile din software detaliate în secțiunea „Cum achiziționați imaginile de ca-
librare” din prezentul ghid de utilizare.

Meniul Fluoro
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