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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje

Technická podpora Brainlab

Pokud v této příručce nebudete moci najít požadované informace, obraťte se na technickou
podporu společnosti Brainlab:

Oblast Telefon a fax E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední a Ji-
žní Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Velká Británie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Telefon: +34 900 649 115

Francie a francouzsky mluvící regio-
ny Telefon: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Telefon: +49 89 991568
1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Technická podpora DePuy Synthes

Jestliže systém distribuovala společnost DePuy Synthes, obraťte se na technickou podporu
společnosti Biosense Webster:

Oblast Telefon

Spojené státy, Kanada, Střední a Jižní Amerika Telefon: +1 (866) 473 7823

Evropa, střední Východ, Afrika Telefon: +32 2 746 34 63

Asie, Austrálie Telefon: +65 6827 6154

Očekávaná servisní životnost

Aktualizace softwaru a technická podpora u zákazníka jsou poskytovány po dobu osmi let servisu
pro tento produkt.

Připomínky uživatelů

Navzdory pečlivé kontrole může tato uživatelská příručka obsahovat chyby. Máte-li nějaké návrhy
ohledně toho, jak jí vylepšit, obraťte se na nás prosím na adrese user.guides@brainlab.com.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Výrobce

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

Kontaktní údaje

6 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4



1.2 Právní formulace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno
jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu
společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

Brainlab® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

Ochranné známky jiných společností

Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve
Spojených státech a jiných zemích.

Informace o patentech

Tento produkt může být předmětem jednoho nebo několika patentů či podaných patentových
přihlášek. Pro podrobnější informace viz. https://www.brainlab.com/patent/.

Integrovaný software třetích stran

• Tento program se zčásti zakládá na práci společnosti Independent JPEG Group.
• Tento program obsahuje knihovnu OpenJPEG. Úplný popis autorských práv, zřeknutí se

zodpovědnosti a licence naleznete na webu http://www.openjpeg.org.
• Tento program se zčásti zakládá na programu Xerces C++ 3.1.1 vytvořeného společností

Apache Software Foundation. Úplný popis autorských práv, zřeknutí se zodpovědnosti a
licence naleznete na webu http://xerces.apache.org/.

• Tento produkt obsahuje software libtiff 4.0.4 beta. Úplný popis autorských práv, zřeknutí se
zodpovědnosti a licence naleznete na webu http://www.simplesystems.org/libtiff.

Označení CE

• Označení CE znamená, že příslušný produkt společnosti Brainlab vyhovuje
základním požadavkům směrnice o lékařských přístrojích.

• V souladu s požadavky uvedené směrnice (směrnice Rady 93/42/EEC) je
daný výrobek společnosti Brainlab definován v odpovídající Uživatelské pří-
ručce k programu.

POZNÁMKA: platnost označení CE lze potvrdit pouze pro produkty, které vyrobila společnost
Brainlab. 

Pokyny k likvidaci

Elektrického a elektronického zařízení se zbavujte tak, aby to bylo v souladu s místní-
mi zákony. Informace o směrnici WEEE (likvidace použitých elektrických a elektronic-
kých přístrojů) najdete na adrese: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Prodej v USA

Federální zákony USA omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na lékařský předpis.

Právní formulace
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1.3 Symboly

Varování

Varování
Varování jsou označena symbolem výstražného trojúhelníku. Obsahují velmi důležité
bezpečnostní informace o možnosti zranění, úmrtí nebo jiných vážných následků při
nesprávném použití zařízení.

Upozornění

Upozornění jsou označena kruhovým varovným symbolem. Obsahují důležité bezpečnostní
informace o možných problémech se zařízením. Mezi takové problémy patří například
selhání funkce, porucha zařízení, poškození zařízení nebo poškození majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: poznámky jsou formátovány kurzívou a uvádějí další užitečné rady. 

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4 Účel použití

Indikace pro použití

Fluoro Express slouží jako předoperační a intraoperační obrazově řízený lokalizační systém
umožňující minimálně invazivní chirurgické zákroky. Propojuje ruční sondu sledovanou pomocí
systému snímajícího pasivní markery s prostorem virtuálního počítačového obrazu
předoperačních nebo intraoperačních obrazových dat pacienta zpracovávaných v pracovní stanici
Navigace Brainlab.
Systém je určen pro použití při takových zdravotních obtížích, kde může být vhodný stereotaktický
chirurgický zákrok a kde lze podle fluoroskopického modelu anatomické struktury identifikovat
vztah k rigidní anatomické struktuře, jako je lebka, tubulární kosti, pánev, kost patní a hlezenní,
lopatka nebo obratel.
Mezi příklady takových postupů patří mimo jiné:
• Spinální postupy a postupy páteřních implantátů, jako je umístění pedikulárního šroubu.
• Léčba zlomeniny pánve a acetabula, jako je umístění šroubu nebo fixace ilio-sakrálního

šroubu.
• Léčebné postupy zlomenin, jako jsou intramedulární hřeby, dlahy nebo šrouby nebo externí

fixační postupy v tubulárních kostech.

Zamýšlený uživatel

Zamýšlení uživatelé systému Fluoro Express jsou chirurgové a lékaři.

Skupina pacientů

Všichni pacienti všech věkových kategorií, u kterých lze stanovit vztah k rigidní anatomické
struktuře. U dětí s otevřenou růstovou ploténkou nesmí být tato struktura poškozena, aby se
zabránilo negativnímu vlivu na růst.

Místo použití

Aplikace je určena k použití na operačních sálech.

Kontrola hodnověrnosti

Varování
Před léčbou pacienta zkontrolujte věrohodnost veškerých vstupních i výstupních informací
systému.

Účel použití
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1.5 Kompatibilita

Kompatibilní zdravotnické prostředky společnosti Brainlab

Fluoro Express je kompatibilní s následujícím příslušenstvím:
• Adaptér nástroje pro chirurgický motorizovaný systém (41840)
• Balík příslušenství pro osteotomii při operacích páteře (B23503)
• Jednorázové reflexní kuličky (99100)
• Balík příslušenství pro vrtání při operacích páteře (B23510)
• Registrační sada Fluoro 2D/3D pro 3D C-ramena (55720)
• Registrační sada Fluoro pro 2D C-ramena (55705)
• Základna adaptéru StarLock pro všechny zavaděče jamky (55083)
• Matrice pro kalibraci nástrojů (41874)
• Reference, geometrický tvar Y, X-Press (52411)
• Kostní fixátor 1pinový, X-Press S (52421), M (52422) nebo L (52423)
• Kostní fixátor 2pinový, X-Press (52420)
• Kostní fixátor 2pinový, překlopný, X-Press (52429)
• Ukazovátko s ostrým hrotem pro páteř/trauma/kyčel (53103)
• Radiolucentní svorka páteřní reference (55756)
• X-svorka páteřní reference, velikost S (55751) nebo L (55752)
• Balík příslušenství pro otevřené chirurgické operace páteře (šídla a sondy) (B23509)
• Balík příslušenství pro přední/boční/šikmé reference při operacích páteře (55070)
• Ruční registrační zařízení Fluoro 2D (55741)

POZNÁMKA: další zdravotnické prostředky Brainlab mohou být k dispozici po vydání této
uživatelské příručky. S dotazy ohledně kompatibility prostředků Brainlab se obraťte na technickou
podporu společnosti Brainlab. 

Kompatibilní zdravotnické prostředky od jiných výrobců

Zdravotnický prostředek Model/Výrobce

Předkalibrované nástroje třetí strany a nástroje
s předem nakalibrovanou osou

• DePuy Synthes
• Aesculap
• ulrich

Průhledné sterilní roušky C-ramene Specifikace v dokumentu Příručka k
použití nástrojů

C-ramena

RůznéZávitové Kirschnerovy dráty 3,0 mm (pro upevnění refe-
rence MIRA-Y 3 mm)

Elektrická vrtačka

Varování
S programem Fluoro Express používejte pouze nástroje a náhradní součásti, které určila
společnost Brainlab. Použití neautorizovaných nástrojů / náhradních součástí může
nežádoucím způsobem ovlivnit bezpečnost a/nebo účinnost zdravotnického prostředku a
ohrozit pacienta, uživatele a/nebo prostředí.

Varování
Použití kombinací zdravotnických prostředků, které nebyly schváleny společností Brainlab,
může nežádoucím způsobem ovlivnit bezpečnost a/nebo účinnost zařízení a ohrozit
bezpečnost pacienta, uživatele a/nebo prostředí.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Varování
Registrační sady Fluoro se smí používat pouze s C-rameny schválenými společností
Brainlab. Pokud plánujete použití C-ramen, která dosud nebyla nakonfigurována ve vašem
systému, obraťte se na technickou podporu. Společnost Brainlab se zříká zodpovědnosti
za použití C-ramena, které nebylo schváleno.

Předkalibrovaný nástroj lze k navigaci použít pouze v případě, že jej aktivovala podpora
společnosti Brainlab.

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab

Do systému se smí instalovat a se systémem se smí používat pouze lékařský software Brainlab
specifikovaný společností Brainlab. Kontaktujte pracovníky technické podpory společnosti
Brainlab, kteří vám objasní podrobnosti ohledně kompatibility s lékařským softwarem společnosti
Brainlab.

Kompatibilní software od jiných společností

Fluoro Express je kompatibilní s operačním systémem Windows 7 a Windows 8.

Varování
Se systémem Fluoro Express se smí instalovat a používat pouze software určený
společností Brainlab. Neinstalujte software třetích stran.

Kompatibilita
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1.6 Konfigurace systému

Aktualizace ovladačů

Varování
Neinstalujte aktualizace ovladačů.

Aktualizace systému Windows

Aktualizace programů Microsoft aplikujte, jakmile budou k dispozici, a konfigurujte je takto:
• Instalujte pouze bezpečnostní aktualizace a kritické aktualizace operačního systému Microsoft.
• Neprovádějte aktualizace během ošetřování pacientů.
• Deaktivujte automaticky otvírané zprávy.

Společnost Brainlab také doporučuje:
• Plánovat stahování a instalaci aktualizací při vypnutí systému.
• Testovat systém spolu s chirurgem/lékařem po nainstalování aktualizace.

Instalace antivirového programu

Společnost Brainlab doporučuje chránit systém pomocí odpovídajícího antivirového programu.
Systém však musí po instalaci antivirového softwaru ověřit pracovníci podpory společnosti
Brainlab.

Varování
Nestahujte, neinstalujte ani nerestartujte aktualizace antivirového softwaru a systému
Windows během ošetřování pacientů.

Varování
Antivirový skener musí být konfigurován tak, aby úplné skenování neprobíhalo v průběhu
léčby pacienta.

Konfigurace antivirového programu

• Aktivujte pouze skenování při přístupu/v reálném čase a na žádost/podle plánu:
- Skenování při přístupu/v reálném čase lze aktivovat permanentně.
- Skenování na žádost / podle plánu nesmí být aktivováno během ošetřování pacientů

(doporučuje se naplánovat úplné skenování před vypnutím systému).
• Ostatní funkce antivirového programu (např. skenování e-mailů, další firewall) musí být

zakázány.
• Antivirový program nesmí změnit následující složky:

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

• Neprovádějte aktualizace během ošetřování pacientů.
• Deaktivujte automaticky otvírané zprávy.

Varování
Antivirový skener nesmí provádět žádné změny v adresářích Brainlab.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.7 Školení a dokumentace

Školení společnosti Brainlab

Pro zajištění bezpečného a správného používání systému se před jeho použitím musí všichni
uživatelé zúčastnit programu školení vedeného autorizovaným zástupcem společnosti Brainlab.

Podpora s dohledem

Před použitím systému při chirurgických postupech, kde je počítačová navigace nezbytná,
proveďte dostatečný počet postupů společně se zástupcem společnosti Brainlab.

Odpovědnost

Varování
Tento systém slouží výhradně k tomu, aby chirurgovi usnadňoval práci. Jeho účelem není
nahrazovat chirurgické zkušenosti a/nebo zodpovědnost operatéra. Uživatel musí mít vždy
možnost pokračovat bez asistence systému.

Cíloví čtenáři

Tato uživatelská příručka je určena všem členům klinického týmu, kteří používají program Fluoro
Express nebo související zařízení.

Čtení uživatelských příruček

Uživatelské příručky popisují komplexní lékařské přístroje a navigační program chirurgického
úkonu, které se musí používat velmi opatrně. Je proto důležité, aby si všichni uživatelé systému,
nástrojů a programu:
• pečlivě uživatelské příručky nastudovali před tím, než začnou se zařízením manipulovat,
• měli k uživatelským příručkám neustálý přístup.

Dostupné uživatelské příručky

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelské příručky k pro-
gramu

• Přehled, jak naplánovat ošetření a provádět vizuální navigaci
• Popis nastavení systému OS
• Podrobné pokyny k softwaru

Příručka o obsluze hardwa-
ru

Detailní informace o radioterapii a chirurgickém hardwaru, typicky
definované jako vysoce komplexní nástroje

Příručky k použití nástrojů Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka k čištění, dezinfek-
ci a sterilizaci Podrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů

Příručka k obsluze systému Komplexní informace o nastavení systému

Technická příručka Detailní technické informace o systému včetně technických speci-
fikací a dodržování norem

POZNÁMKA: dostupné uživatelské příručky se liší v závislosti na výrobku společnosti Brainlab.
Pokud máte nějaké otázky ohledně uživatelských příruček, které jste obdrželi, obraťte se prosím
na podporu společnosti Brainlab. 

Školení a dokumentace
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2 PŘEHLED SYSTÉMU
2.1 Postup práce se systémem

Pracovní postup

Krok

1. Nastavte systém, spusťte aplikaci a připojte C-rameno.

2. Zarouškujte pacienta, proveďte řez a připravte povrch kosti.

3. Vyberte C-rameno a postup.

4. Vyberte nástroje a implantáty a proveďte kalibraci.
POZNÁMKA: tento krok lze provést kdykoli během postupu. 

5. Připojte referenci (reference).

6. Pořiďte a ověřte fluoro snímky.

7. Navigujte postup.

POZNÁMKA: některé postupy nemusí zahrnovat všechny výše uvedení kroky. Podrobné
informace o jednotlivých krocích si přečtěte v pokynech v příslušných kapitolách této uživatelské
příručky. 

PŘEHLED SYSTÉMU
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2.2 Základní funkce

Všeobecné informace

Fluoro Express je program pro bezdrátovou dotykovou navigaci, který je určený pro
intraoperativní používání během operací páteře a traumatologických zákroků. Lze jej nainstalovat
pouze na navigačních systémech Brainlab.

Varování
Fluoro Express používejte pouze při zákrocích popsaných v části „Účel použití“ v této
uživatelské příručce.

Bezdrátové sledování

• Kamera vysílá infračervené záblesky, které se odrážejí od reflexních kuliček na navigačních
sledovacích adaptérech a referenci.

• Program tyto odrazy používá pro navigaci při zákroku výpočtem trojrozměrné polohy nástroje
vzhledem k referenci, takže je během procedury možné sledovat polohu nástroje a anatomii
pacienta.

Obrázek 1  

Použití pořizování snímků

Typ formátu Účel

2D fluoro snímky Slouží k navigaci v reálném čase během chirurgických procedur.

Kalibrační snímky Poskytují softwaru další informace, pokud se nezdaří pořízení snímku.

Varování
Program Fluoro Express nepoužívejte pro účely diagnostického snímkování.

Základní funkce
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2.3 Uživatelské rozhraní

Přehled tlačítek

Na hlavní obrazovce a v dialogových oknech jsou k dispozici různá tlačítka v závislosti na
aktuálním kroku.
• Modrozelený obrys znamená, ze tlačítko je k dispozici.
• Žlutý obrys znamená, ze tlačítko je aktuálně vybráno.
• Šedý obrys znamená, ze tlačítko je zakázáno.

Běžná tlačítka

②

④ ③

①

Obrázek 2  

Č. Funkce

① Aktuální část

② Další část

③ Otevře další krok

④ Vrátí vás k předchozímu kroku

Tlačítko Funkce

Ukončí aktuální krok bez uložení nastavení. 

Ukončí dialogové okno a vrátí vás do předchozího dialogu nebo na hlavní obra-
zovku. 

Tlačítka nástrojové lišty

Tlačítko Název Funkce

Domů Slouží k návratu do nástroje Content Manager.

Nastavení systému Otevře nabídku System pro konfiguraci nastavení systé-
mu.

Předem nakalibrova-
né nástroje Aktivujte výběr a validaci předkalibrovaných nástrojů.

PŘEHLED SYSTÉMU
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Tlačítko Název Funkce

Zobrazení nástroje Slouží k přepínání mezi zobrazením nástroje v plném 3D
nebo obrysovým 2D.

Jas/kontrast videa Ovládání jasu a kontrastu videa C-ramene (k dispozici
jen u analogového C-ramene).

Prohození snímků Umožňuje změnit pořadí zobrazení snímků na panelech.

Posunování/Přiblíže-
ní Umožňuje funkce posunu a přiblížení snímku.

Překlopení/Otočení Umožňuje funkce převrácení nebo otočení snímku.

Jas/Kontrast Umožňuje nastavení jasu nebo kontrastu snímku.

Snímek obrazovky Slouží k pořízení snímku aktuální obrazovky nebo dialo-
gového okna.

Uživatelské rozhraní
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2.4 Okno kamery

Všeobecné informace

Okno kamery poskytuje informaci o viditelnosti a relativní poloze nástrojů a referencí v kameře
v reálném čase.
• Pro úspěšnou registraci a navigaci musí mít kamera přímý pohled na nástroje a referenci bez

překážek.
• Zobrazení z kamery se nachází v okně v pravé horní části rozhraní programu. Pokud na toto

okno kliknete, zobrazení se roztáhne na celou obrazovku.

Součásti okna kamery

① ②

③

④

⑤
Obrázek 3  

Č. Součást Vysvětlení

① Sledovací koridor
Zobrazuje vzdálenost nástrojů vzhledem ke kameře.
POZNÁMKA: pro zajištění optimální viditelnosti a přesnosti je nutné,
aby se všechny sledovací kuličky nacházely uvnitř modrého koridoru. 

② Ovládací prvky
kamery Polohovací tlačítka řízení motoru kamery.

③ Středicí tlačítko
kamery

Používá se k vystředění kamery.
POZNÁMKA: vystředění kamery trvá až 5 sekund. Funkce vystředění
se deaktivuje druhým kliknutím. 

④ Reflexní kulička/
terčík

Zobrazují se různé barvy podle použitého nástroje a schopnosti kame-
ry správně jej sledovat.

⑤ Zorné pole kame-
ry Zobrazuje polohu nástrojů vzhledem ke kameře.

POZNÁMKA: pokud dojde k přerušení spojení s kamerou nebo pokud není signál bezdrátového
připojení kamery dostatečně silný, zobrazí se zpráva. Zpráva se také zobrazí, když je kamera
v režimu zahřívání nebo došlo k nárazu. 

PŘEHLED SYSTÉMU
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Konvence sledování

Kamera zobrazuje reflexní kuličky různých barev podle použitých nástrojů a schopnosti kamery
kuličky správně sledovat.

Barva Správně sledované reflexní kuličky/terčíky:

Žlutá Reference

Zelená
• Ukazovátka
• Předem nakalibrované nástroje

Oranžová Nakalibrované nástroje

Modrá
• Matrice pro kalibraci nástrojů
• Registrační sady

Světle zele-
ná C-rameno

Purpurová Ruční registrační zařízení Fluoro 2D

Barva Nesprávně sledované reflexní kuličky/terčíky

Šedá Viditelné pro obě čočky kamery, ale nelze je identifikovat

Šedé hvězdy Viditelné jen pro jednu ze dvou čoček kamery, nelze je identifikovat

Červená Neviditelné pro kameru

Geometrie fantomů

Varování
Program detekuje nástroje na základě předem definovaných geometrických tvarů. Náhodná
konstelace známých nástrojů může na krátký čas vygenerovat další geometrický tvar
známého nástroje.

Okno kamery
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2.5 Nejlepší postupy pro přesnost softwaru

Reflexní kuličky

Chcete-li povolit navigační sledování, jednorázové reflexní kuličky musí být pevně
přišroubovány ke kolíkům reference a sledovacích adaptérů.

Varování
Před každým použitím ověřte, že povrchy všech reflexních kuliček jsou v dobrém stavu.
K zajištění nejvyšší přesnosti se ujistěte, že se reflexní povrch neodlupuje.

Varování
Aby bylo možné zajistit přesnou navigaci, musí mít čočky kamery vždy přímý pohled na
reflexní kuličky nástroje bez překážek.

Aby bylo možné zajistit přesnou navigaci, musí mít čočky kamery vždy přímý pohled na
reflexní kuličky nástroje bez překážek.

Pokud kamera nemůže detekovat referenci, ověřte, zda jsou reflexní kuličky čisté, suché,
nepoškozené a že reference není ohnutá.

Reference

Jestliže se sledovací adaptér posune nebo stane nestabilní, ověřte přesnost nástroje a v případě
potřeby adaptér znovu připevněte.

Varování
Ujistěte se, že příslušné reference pro každou proceduru jsou pevně připevněny ke
správnému kostnímu segmentu a jsou po celou dobu viditelné pro kameru.

Varování
Jakýkoli posun referenčního pole vzhledem k dané struktuře bude mít negativní dopad na
navigaci a může způsobit nepřesné zobrazení, čímž vzniká riziko pro pacienta.

Varování
Nepoužívejte adaptér se stejným geometrickým tvarem na více než jednom nástroji
zároveň. V opačném případě systém nebude schopen nástroj identifikovat.

Varování
Navigované nástroje mají přiřazeny různé priority. Pokud se v zorném poli kamery nachází
několik navigovaných nástrojů, informace zobrazené v navigačních pohledech mohou
záviset na viditelném nástroji s nejvyšší prioritou.

Kalibrace nástroje

• Předkalibrované nástroje musí být před každým použitím validovány.
• Pokud není nástroj předkalibrován, musí být před použitím každým nakalibrován a poté ověřen.

Kontroly přesnosti během navigace

Během plánování a navigace zajistěte dostatečnou přesnost pro každý chirurgický krok (např.
výměna šroubu), včetně očekávaného relativního anatomického pohybu v důsledku použité síly.
Metody kontroly přesnosti:
• Fluoroskopie: Porovnejte umístění nástroje na fluoro snímku s jeho reprezentací v programu.
• Ověření orientačního bodu: Podržte hrot ukazovátka u známých anatomických orientačních

bodů na struktuře kostí nebo u oblastí reference viditelných ve fluoro snímku. Pokud

PŘEHLED SYSTÉMU
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očekávaný relativní pohyb překračuje požadavky na přesnost, znovu upevněte referenci na
lepší místo a poté zaregistrujte pacienta a proveďte ověření znovu.

Nejlepší postupy pro přesnost softwaru
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2.6 Nástroje používané s programem

Podrobné informace

Podrobné informace o sestavení a používání nástrojů potřebných pro tento program si přečtěte
v dokumentu Příručka k použití nástrojů.

Registrační sady

Registrační sada pro 2D C-ramena (55705) a registrační sada Fluoro 2D/3D pro 3D C-
ramena (55720) se připevňují k C-ramenům a používají se k pořizování 2D fluoro snímků.
Před použitím registračních sad pro pořizování snímků vždy ověřte tyto skutečnosti:
• Registrační sada je vybavena novými, sterilními jednorázovými reflexními kuličkami, které

jsou řádně upevněny na svém místě.
• Registrační sada je připevněna ke správnému C-ramenu a podle potřeby zarouškována

kompatibilní rouškou.
- Registrační sadu pro 2D C-ramena lze použít sterilní nebo zarouškovanou.
- Registrační sada Fluoro 2D/3D pro 3D C-ramena musí být zarouškovaná.

Registrační sada pro 2D C-ramena Registrační sada Fluoro 2D/3D pro 3D C-ra-
mena

① ②

③

①

②

③

① Registrační sada ① Registrační sada Fluoro 3D pro 3D C-ra-
mena (55715)

② Upevňovací kolečko ② Reflexní terčíky pro registrační sadu
Fluoro (21 ks) (55775)

③ Snímatelná kalibrační deska ③ Upgradovací sady Fluoro 2D/3D pro 3D
C-rameno (55715-20)

POZNÁMKA: registrační sady používejte jen s C-rameny schválenými společností Brainlab.
Podrobné pokyny ke kompatibilním C-ramenům a rouškám naleznete v dokumentu Příručka k
použití nástrojů. 

Varování
Připevnění registrační sady Fluoro může ovlivnit rovnováhu C-ramene. Když je připevněná
registrační sada, neuvádějte C-rameno do nestabilní polohy.

PŘEHLED SYSTÉMU
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Ruční registrační zařízení Fluoro 2D

Ruční registrační zařízení Fluoro 2D (55741) je přenosný registrační nástroj používaný
k pořizování 2D fluoro snímků. Není připojen k C-rameni a při pořízení snímku jej musí držet
chirurg.

⑥

③

④ ⑤

①

②

⑦

⑧

⑨

Obrázek 4  

Č. Součást

① Gumové pásky (2 ks) pro registraci Fluoro 2D (55746)

② Plastová zásuvka

③ Hlava ručního registračního zařízení Fluoro 2D

④ Zarážky

⑤ Jednorázové reflexní kuličky (41774)

⑥ Rukojeť pro registrační zařízení Fluoro 2D (55472)

⑦ Upevňovací sponky

⑧

Korekční deska pro ruční registrační zařízení Fluoro 2D (9palcový nebo 12pa-
lcový zesilovač obrazu) (55744, 55745)
POZNÁMKA: registrační zařízení nelze používat pro registraci s 6palcovým zesilova-
čem obrazu. 

⑨ Jednorázové lepicí polštářky (50 ks) pro registraci Fluoro 2D (55746)

POZNÁMKA: při použití C-ramene s konvenčním zesilovačem obrazu musí být k C-ramenu
připevněna korekční deska pro ruční registrační zařízení Fluoro 2D (9palcový nebo
12palcový zesilovač obrazu). 

Korekční desky nejsou kompatibilní s C-rameny s plochým panelem.

Nástroje používané s programem
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Reference

Reference umožňují systému sledovat polohu a pohyb kosti v průběhu procedury a navigovat
nástroj na fluoro snímku (snímcích).

Obrázek 5  

Snímek Zobrazení z kamery

Vlevo Optimální

Vpravo Méně efektivní

Varování
Jestliže je poloha reference následně po akvizici snímku upravena, vymažte fluoro snímky
a pořiďte nové. V opačném případě nelze zaručit přesnost plánování a navigace.

Varování
Jestliže se přesnost snižuje nebo jestliže je po registraci nutné znovu připevnit referenci,
musíte před provedením navigace zopakovat registraci, protože relativní pohyby nelze
v systému kompenzovat nebo zobrazit, což může mít za následek nepřesné navigační
informace a vážné zranění pacienta.

Ukazovátka

Fluoro Express podporuje prodloužené ukazovátko s ostrým hrotem pro páteř/trauma/kyčel
(53103) pro ověřování pořízených fluoroskopických snímků.

Varování
Ujistěte se, že ukazovátko není ohnuté nebo poškozené vložením do měrky s protipinem ve
sterilizačním boxu. Použití poškozených ukazovátek nebo nástrojů by mohlo vést k
nepřesnostem při registraci pacienta a navigaci, což může způsobit vážné zranění
pacienta.

Prodloužené ukazovátko s ostrým hrotem pro páteř/trauma/kyčel používejte pro všechny
kroky registrace a navigace Fluoro Express.

Obrázek 6  

PŘEHLED SYSTÉMU
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Matrice pro kalibraci nástrojů

Matrice pro kalibraci nástrojů (41874) slouží ke kalibraci a ověření osy nástroje, délky dříku a
průměru hrotu (v případě dláta šířky) standardních nástrojů. Slouží také ke kontrole přesnosti
kalibrace předkalibrovaných nástrojů.

① ② ③

⑤⑥

④

⑦
Obrázek 7  

Č. Součást

① Vidlicová vložka

② Referenční rovina 2

③ Referenční rovina 3

④ Kalibrační zásuvky (příklady)

⑤ Referenční rovina 1

⑥ Referenční rovina 4 (není viditelná na snímku)

⑦ Otočné body

POZNÁMKA: matrice pro kalibraci nástrojů má čtyři referenční roviny. Ty se rozlišují podle
čísel, která jsou na nich vyleptána. 

Nástroje používané s programem
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Adaptéry nástrojů

Aby systém mohl nástroj navigovat, musí být vybaven adaptérem. Adaptéry se připevňují
k nástrojům a kamera je sleduje prostřednictvím reflexních kuliček.

① ②

③ ④

Obrázek 8  

Č. Požadované adaptéry Požadovaný pro:

①
Svorka adaptéru nástrojů (vel-
ikost S, M, L, XL) (55101, 55102,
55103, 55104)

Standardní nástroje (hrotový nástroj, šroub, vrták, dlá-
to)

② Adaptér nástroje pro chirurgic-
ký motorizovaný systém (41840) Pružné nástroje (Kirschnerův drát, vrták)

③
Referenční jednotka nástroje se
3 nebo 4 reflexními kuličkami
(55830-20, 55830-27)

Navigace předkalibrovaných nástrojů (nástrojů pro
IGS operace páteře)

④
Referenční jednotka nástroje
pro manuální kalibraci (velikost
ML, L) (55830-25, 55830-29)

Navigace nástrojů, které byly kalibrovány pomocí ma-
trice pro kalibraci nástrojů (nástrojů pro IGS opera-
ce páteře)

Varování
Před zahájením kalibrace pevně utáhněte všechny šrouby adaptéru nástrojů.

Varování
Během chirurgického výkonu neměňte polohu sledovací reference adaptéru nástrojů.
Jakýkoliv pohyb reference bude mít za následek nepřesné sledování nástroje, které by
mohlo ohrozit pacienta.

PŘEHLED SYSTÉMU
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Varování
Pokud odstraníte nějaký adaptér nástrojů z jednoho nakalibrovaného nástroje kvůli použití
na nástroji jiném, musíte provést novou kalibraci.

Nástroje používané s programem

28 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4



3 ZAHÁJENÍ
3.1 Nastavení na operačním sále

Všeobecné informace

Nastavení na operačním sále závisí na proceduře, uspořádání sálu a na použitém systému
navigace. V každém případě zajistěte, aby:
• Kamera a monitor neomezovaly pohyb týmu na operačním sále
• Kamera má jasný výhled na reference a nástroje

Podrobné informace o přepravě a uspořádání systému naleznete v dokumentu Příručka
k obsluze systému.

Příklad uspořádání operačního sálu

②

①

⑤④③

Obrázek 9  

Č. Popis

① Dotyková obrazovka

② Kamera

③ Sestra

④ Chirurg

ZAHÁJENÍ

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4 29



Č. Popis

⑤ C-rameno

Jak nastavit operační sál

Krok

1. Přemístěte systém do požadované polohy.

2. Umístěte kameru na konec pro nohy nebo hlavu operačního stolu do vzdálenosti přibližně
2 m od chirurgického pole. Nasměrujte ji na kost, která se má operovat.

3. Zarouškujte systém podle potřeby (viz Příručka k obsluze systému).

4. Zarouškujte C-rameno a registrační sadu podle potřeby (viz Příručka k použití nástro-
jů).

5. Nastavte monitor do polohy, která bude pohodlná a přístupná pro chirurga nebo asistenta.

6. Zapojte součásti systému.

Varování
Před chirurgickým zákrokem umístěte kameru tak, aby měly obě čočky čistý a ničím
neblokovaný záběr na reflexní kuličky na referencích. Ty musí být pro kameru kdykoliv
během kalibrace, registrace a navigace viditelné, jinak není sledování možné.

Připojení C-ramene

Ujistěte se, že před zahájením akvizice snímku je zapojen odpovídající kabel propojující systém
s C-ramenem a že je vybrán správný vstup videa.

Typ C-ramene Připojení k systému

Analogové C-rame-
no Přes video kabel 

Digitální C-rameno Přes křížený kabel LAN 

Nastavení na operačním sále
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3.2 Spuštění programu

Než začnete

Varování
Před zahájením jakéhokoliv postupu se ujistěte, že jste obeznámeni s tím, jak se správně
zachází se všemi požadovanými nástroji a příslušenstvím. Podrobné informace o
zacházení s nástroji naleznete v dokumentu Příručka k použití nástrojů.

V případě selhání systému

V případě selhání systému (např. v důsledku výpadku napájení) je možné obnovit předchozí
registraci a pořízené snímky. Podrobné informace si přečtěte v části „Obnovení fluoroskopické
registrace“ této uživatelské příručky.

Jak program otevřít

①

Obrázek 10  

Krok

1. Zapněte systém pomocí vypínače napájení.
POZNÁMKA: program je možné spustit, i když kamera zatím nebyla připojena. V pozděj-
ším kroku však budete vyzváni k připojení kamery. 

2. Zobrazí se stránka Content Manager.
POZNÁMKA: místo toho se může zobrazit dialogové okno Patient Information. V tako-
vém případě přejděte k části „Výběr informací o pacientovi“ této uživatelské příručky. 

3. Stiskněte ikonu Fluoro Express nebo stisknutím pole Select Patient... vyberte předcho-
zího pacienta nebo vytvořte nového ①.

ZAHÁJENÍ
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Výběr informací o pacientovi

①

Obrázek 11  

Krok

1. Zadejte jméno pacienta pomocí klávesnice dotykového displeje.

2. Pomocí tlačítka se šipkou doprava ① nebo stisknutím pole Id přesuňte kurzor.

3. Zadejte ID pacienta.

4. Pokračujte stisknutím tlačítka Next.

POZNÁMKA: všechny snímky obrazovky uložené v průběhu postupu jsou označeny jménem a ID
pacienta. Chcete-li údaje o pacientovi anonymizovat, přečtěte si část „Úprava zvuku, jazyka
a anonymity“ této uživatelské příručky. 

Výběr C-ramene

Po zadání informací o pacientovi vás dialogové okno vyzve k výběru C-ramene. Dialogové okno
se zobrazí jen v případě, že je vybráno a k systému připojeno více než jedno C-rameno.

Obrázek 12  

Krok

1. Vyberte požadované C-rameno. Stiskněte tlačítko Next.

2. Zobrazí se dialogové okno C-arm Connection Check pro potvrzení, zda je C-rameno
správně připojeno k systému. Po potvrzení připojení stiskněte tlačítko Next.

Spuštění programu
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POZNÁMKA: pokud budete chtít výběr C-ramene později změnit, musíte k němu přejít přes
nabídku Fluoro (viz část „Jak změnit výběr C-ramene“ této uživatelské příručky). 

Nastavení nástroje

Obrázek 13  

Krok

1. Vyberte konkrétní nástroj, který se má použít, a upevněte sledovací adaptér.
POZNÁMKA: zaškrtávací políčko značí, zda již byla součást kalibrována. 

2. Nyní se můžete rozhodnout, že nejdříve:
• provedete kalibraci nástroje (doporučeno),

- Stiskněte tlačítko Calibrate nebo držte nástroj a matrici pro kalibraci nástrojů
v zorném poli kamery, nebo

• nastavíte a upevníte referenci.
- Stiskněte tlačítko Next.

Nastavení reference

Obrázek 14  

Krok

1. Připevněte referenci k ošetřované kosti.

ZAHÁJENÍ
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Krok

2. Pokud provádíte fixaci pomocí iliosakrálního šroubu, připevněte referenci ke straně pán-
ve, která přechází do křížové kosti:
• Jestliže došlo k fraktuře pravého iliosakrálního kloubu, referenci připevněte k levému

kyčelnímu hřebeni.
• Pokud mezi kyčelním hřebenem a křížovou kostí není žádný významný posun, pak je

možné připevnit referenci na stejné straně, jako je fraktura.

Bezpečnost a preventivní opatření

Varování
Ujistěte se, že reference je pevně připojena ke správnému segmentu kosti a je v kterékoliv
chvíli viditelná pro kameru.

Varování
Bezpečně utáhněte všechny šrouby reference před skenováním pacienta nebo provedením
registrace pacienta. Jestliže při registraci pacienta dojde k pohybu reference, musíte ho
znovu registrovat, jinak bude registrace nesprávná.

Varování
Neuvolňujte žádný ze šroubů pro úhlové seřízení reference, jakmile již byla registrace
pacienta dokončena.

Varování
Ujistěte se, že reference jsou těsně připojeny ke kosti pacienta, aniž by došlo k jejímu
poškození. Jakékoli posunutí reference negativně ovlivňuje měřicí systém souřadnic
a může vést k nesprávnému zobrazení nástroje a ohrožení pacienta.

Při umístění reference vezměte v úvahu velikost chirurgických nástrojů. Aby mohl být
proveden řez a vrtání bez pohybu reference, měl by být k dispozici dostatečný prostor.

Ujistěte se, že poloha reference nebude bránit chirurgovi před jejím připevněním k
příslušné struktuře kosti.

Spuštění programu
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4 KALIBRACE
4.1 Všeobecné pokyny pro kalibraci

Všeobecné informace

Aby mohl systém navigovat nástroj, nejprve je nutné kalibrovat osu a průměr nástroje a pak
nástroj ověřit pomocí matrice pro kalibraci nástrojů.

Kdy provádět kalibraci

Varování
Kalibraci nástroje proveďte těsně před použitím, ale před provedením řezu. Minimalizujete
tak možnost chyb kvůli nesprávnému zacházení s nástrojem.

Nejlepší způsoby kalibrace a navigace

• Ujistěte se, že reflexní kuličky na matrici pro kalibraci nástrojů a navigační sledovací adaptér
během kalibrace a ověření směřují přímo na kameru.

• Aby nedošlo k nepřesné kalibraci a navigaci, geometrie nesmí být ani částečně zablokovaná či
zakrytá.

Varování
Na adaptér nástroje nasazujte největší možnou referenci, aby byla přesnost kalibrace co
největší.

Varování
Sledovací adaptér připevněte tak, aby bylo nejdelší rameno reference v zákrytu s osou
nástroje.

Varování
Během chirurgického výkonu ověřte přesnost kalibrace nástroje tím, že přiložíte nástroj ke
známým anatomickým orientačním bodům a potvrdíte, že se na obrazovce zobrazují
správně.

Typy nástrojů

Pro účely kalibrace lze hroty nástrojů kategorizovat jako:
• Špičatý hrot (například šídla, sondy)
• Trubice (např. vodiče vrtáků)
• Šrouby
• Dlátka
• Viper Prime

KALIBRACE
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Zrušení kalibrace

Kalibraci můžete kdykoli zrušit stisknutím tlačítka Cancel v dialogovém okně kalibrace nebo
odebráním matrice pro kalibraci nástrojů či nástroje ze zorného pole kamery.

Všeobecné pokyny pro kalibraci
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4.2 Předem nakalibrované nástroje

Všeobecné informace

Rozměry a osy některých nástrojů Brainlab a nástrojů jiných dodavatelů jsou již uloženy
v databázi programu, a jsou tedy předkalibrované.

Varování
Před použitím předkalibrovaných nástrojů zkontrolujte, že je nástroj, který momentálně
používáte, zobrazen v programu, a pak validujte přesnost nástroje pomocí matrice pro
kalibraci nástrojů.

Přesnost a validace

Předkalibrované nástroje musí být před každým použitím validovány (zkontrolována přesnost
kalibrace). Po validaci lze nástroj použít pro zbytek procedury.
POZNÁMKA: pokud se při validaci nástroje ukáže ztráta přesnosti, proveďte znovu validaci
nástroje. 

Jak vybrat předem nakalibrovaný nástroj

Obrázek 15  

Krok

1. V panelu nabídek stiskněte tlačítko Precalibrated Instruments nebo pod-
ržte předkalibrovaný nástroj a matrici pro kalibraci nástrojů v zorném po-
li kamery.

2. Na kartě All PCIs nebo Additional Instruments vyberte výrobce nástroje.
POZNÁMKA: pokud jste již během postupu používali předkalibrovaný nástroj, ve výcho-
zím nastavení se otevře karta Used Instruments. 

3. Vyberte nástroj ze seznamu.
POZNÁMKA: svůj nástroj můžete identifikovat pomocí výrobního čísla, které je vyryté na
straně nástroje. 

4. Vyberte typ a model nástroje, který používáte, a stiskněte tlačítko Next.
POZNÁMKA: pokud tento nástroj není uveden jako předkalibrovaný, je nutné jej kalibro-
vat. Na kartě Additional Instruments stisknutím tlačítka Calibrate Others přejděte ke
kalibraci. 

KALIBRACE

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4 37



Jak provést kontrolu přesnosti

Obrázek 16  

Krok

1. Po výběru předkalibrovaného nástroje se otevře dialogové okno Check Instrument, ve
kterém budete vyzváni k provedení kontroly přesnosti.
• Chcete-li zopakovat kontrolu přesnosti již vybraného předkalibrovaného nástroje, pod-

ržte matrici pro kalibraci nástroje v zorném poli kamery. Automaticky se otevře dialo-
gové okno Check Instrument.

2. Řiďte se pokyny v tomto dialogovém okně.

3. Pokud dialogové okno ukazuje, že kontrola přesnosti byla úspěšná (zelený symbol za-
škrtnutí), pohledem zkontrolujte přesnost v zobrazeních a poté stiskněte tlačítko Next.
• Chcete-li dialogové okno zavřít, stiskněte tlačítko Cancel.

4. Chcete-li vybrat jiný nástroj, stiskněte tlačítko Change Instrument a zopakujte výše uve-
dené kroky pro vybraný nástroj.

Nikdy nepoužívejte dvě nebo více stejných geometrií referencí zároveň (např. stejné
sledovací adaptéry připevněné ke dvěma různým nástrojům), protože systém nebude
schopen různé nástroje rozlišit.

Neúspěšná kontrola přesnosti

Pokud kontrola přesnosti kalibrace nebyla úspěšná (např. předkalibrovaný nástroj je poškozený),
tlačítko Next se neaktivuje. V takovém případě stisknutím tlačítka Help otevřete stránku pro
odstraňování problémů.

Obrázek 17  

Předem nakalibrované nástroje
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Krok

Dokončete kontroly uvedené v programu a poté stisknutím tlačítka OK zopakujte kontrolu přes-
nosti.

KALIBRACE
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4.3 Automatická kalibrace nástrojů

Všeobecné informace

Každý nástroj, který v programu není uveden jako předkalibrovaný, je nutné kalibrovat buďto
pomocí vidlicové vložky nebo zásuvky na matrici pro kalibraci nástrojů.
Automatická kalibrace může sloužit ke kalibraci všech pevných nástrojů, ale zahnuté či pružné
nástroje je nutné kalibrovat manuálně (viz část „Ruční kalibrace nástrojů“ této uživatelské
příručky).

Metoda automa-
tické kalibrace

Druh pevného nástroje

Vidlicová vložka
• Dlouhé či silné dříky
• Kterýkoli nástroj, jehož dřík dokonale nezapadá do jedné ze zásuvek

Zásuvky
• Krátké dříky
• Dříky, které při umístění nástroje do vidlicové vložky nedosahují k refe-

renční rovině 4

Jak automaticky kalibrovat pevný nástroj

Obrázek 18  

Krok

1. Podržte nástroj a matrici pro kalibraci nástrojů v zorném poli kamery, dokud se neot-
evře dialogové okno Instrument Calibration.

2. Podle druhu pevného nástroje umístěte nástroj do vidlicové vložky nebo do odpovídající
zásuvky a nástrojem otáčejte kolem jeho delší osy.

3. Program automaticky vypočte průměr a trajektorii nástroje a poté otevře dialogové okno
Verify Calibration.
POZNÁMKA: přejděte k části „Ověření kalibrace nástroje“ této uživatelské příručky. 

4. Jestliže program během kalibrace zjistí poruchy v ose nástroje, otevře se varování Instru-
ment Calibration.

Varování
Vidlicovou vložku nepoužívejte ke kalibraci kuželovitých nástrojů. To má za následek
nesprávné zobrazení osy nástroje.

Varování
Vždy používejte zásuvku s nejmenším možným průměrem, do jakého se nástroj vejde.
Jinak nebude kalibrace přesná. 30mm zásuvky používejte pouze v případě, že se hrot
nástroje nevejde do ostatních zásuvek. V opačném případě může být kalibrace vysoce
nepřesná.

Automatická kalibrace nástrojů
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Varování
Kalibrovat a používat pro navigaci lze pouze pevné nástroje, na které lze upevnit adaptér
nástroje.

Použijete-li vidlicovou vložku, pečlivě zkontrolujte výsledek průměru. Hodnota se
vypočítává na základě dříku nástroje.

Nízká přesnost kalibrace

Je-li zjištěna nízká přesnost kalibrace, postupujte podle pokynů v dialogovém okně s varováním
a podle níže uvedených doporučení.

Obrázek 19  

Nástroj s nízkou přes-
ností kalibrace

Možnosti Doporučení

Dláto
Nástroj s plochým hro-
tem

Nutno zvýšit přesnost
kalibrace

Stiskněte tlačítko Back a zopakujte kalibra-
ci podle rad pro zvýšení přesnosti ve výše
uvedeném dialogovém okně.

Šroub
Nástroj s ostrým hrotem

Lze pokračovat v prová-
děné kalibraci

Stiskněte tlačítko Next. Nyní musíte dokon-
čit kalibraci hrotu (viz část „Kalibrace hrotu“
této uživatelské příručky).

POZNÁMKA: pokud máte s kalibrací nástroje stále potíže, přejděte k části „Manuální kalibrace
nástrojů“ této uživatelské příručky. 

Varování
Pokud se po kalibraci zobrazí varování o nízké přesnosti kalibrace, pečlivě zkontrolujte
výsledky kalibrace v dialogovém okně Verify Calibration.

Varování
Není možné akceptovat nízkou přesnost kalibrace pro dláto nebo nástroj s tupým hrotem.
Jestliže se zobrazí varování, musíte kalibraci opakovat, jinak další kalibrace hrotu nástroje
není možná.

KALIBRACE
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4.4 Manuální kalibrace nástrojů

Všeobecné informace

Nástroj kalibrujte manuálně v těchto případech:
• přesnost automatické kalibrace je nízká,
• nástroj je pružný nebo
• nástroj je kvůli svému tvaru nevhodný pro automatickou kalibraci.

Jak manuálně kalibrovat pevný nástroj

Obrázek 20  

Krok

1. Podržte nástroj a matrici pro kalibraci nástrojů v zorném poli kamery, dokud se neot-
evře dialogové okno Instrument Calibration.

2. Manuálně definujte průměr nástroje výběrem vhodné zásuvky v dialogovém okně (vyber-
te nejmenší průměr, do kterého se nástroj vejde).

3. Zaveďte do zvolené zásuvky hrot nástroje.

4. Nástroj držte zcela nehybně, dokud nebude kalibrace hotová a neotevře se dialogové
okno Verify Calibration.

Varování
Pružné nebo zakřivené nástroje nekalibrujte. Pružné nástroje je nutno kalibrovat a používat
společně s vodičem vrtáku a musíte se držet výhradně informací o hloubce.

Jak manuálně kalibrovat pružný nástroj

Krok

1. Podržte vodič vrtáku a matrici pro kalibraci nástrojů v zorném poli kamery, dokud se
neotevře dialogové okno Instrument Calibration.

2. Vyberte buďto předkalibrovaný vodič vrtáku (viz část „Předkalibrované nástroje“ této uži-
vatelské příručky) nebo proveďte manuální kalibraci a ověření vodiče vrtáku.

3. Vložte nástroj do vodiče vrtáku a připevněte adaptér pro chirurgický motorizovaný sy-
stém.

4. Podržte vodič vrtáku se zasunutým pružným nástrojem a matrici pro kalibraci nástrojů
v zorném poli kamery, dokud se znovu neotevře dialogové okno Instrument Calibration.

Manuální kalibrace nástrojů
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Krok

5. Pružný nástroj s vodičem vrtáku kalibrujte podle pokynů v programu.

KALIBRACE
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4.5 Ověření kalibrace nástrojů

Všeobecné informace

Po kalibraci nástroje se zobrazí dialogové okno Verify Calibration, v němž můžete zkontrolovat
přesnost kalibrace.

Varování
Před zahájením navigace vždy ověřte přesnost kalibrace.

Než začnete

Ověřte, že hrot je během ověření kalibrace a kalibrace hrotu správně umístěn na matrici pro
kalibraci nástrojů.

Nástroj Umístění hrotu

Trubice Naplocho proti referenční rovině 1 nebo 2.

• Špičatý nástroj
• Šroub
• Vrták / pružný nástroj
• Viper Prime

• Naplocho proti referenční rovině 2 nebo 4 nebo
• V jednom z otočných bodů

Dláto Naplocho proti rovině, v níž byl kalibrován, nebo v úhlu 45°.

Jak ověřit kalibraci nástroje

①
②

③

Obrázek 21  

Krok

1. S otevřeným dialogovým oknem Verify Calibration podržte nástroj nehybně tak, jak je
popsáno výše.

2. Zkontrolujte, zda je zobrazený průměr správný a že odchylka osy (Angle) a odchylka hro-
tu (Distance) je minimální ③.

3. Jsou-li odchylky úhlu a vzdálenosti nízké a průměr je správný, byla úspěšně ověřena
přesná kalibrace. Stiskněte tlačítko Next.

4. Pokud kalibrace nástroje není přesná, stisknutím tlačítka Tip Selection ① otevřete dialo-
gové okno, v němž můžete vybrat druh hrotu a upravit jeho rozměry pro opětovnou kali-
braci nástroje.
• Je-li po kalibraci hrotu přesnost stále nízká, stisknutím tlačítka Back nebo Re-calibra-

te Tip ② proveďte opětovnou kalibraci hrotu.

Ověření kalibrace nástrojů
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Krok

5. Chcete-li kalibraci nástroje ukončit, stiskněte tlačítko Cancel.
• Dialogové okno se zavře pět sekund po odstranění matrice pro kalibraci nástrojů ze

zorného pole kamery.

Kalibrace hrotu

Kalibrace hrotu zlepšuje kalibraci osy nástroje ručním zadáním druhu hrotu, úpravou rozměrů
hrotu a poté opětovnou kalibrací nástroje s těmito novými rozměry.
Kalibraci hrotu je nutné provést v těchto případech:
• hrot nástroje je dláto nebo vodič vrtáku,
• výběr kalibrovaného nástroje nebo jeho rozměry nejsou během ověřování správné,
• během kalibrace došlo k posunutí nástroje rovnoběžně s jeho osou nebo
• nástroj během kalibrace nedosahuje dna zásuvky (nebo, v případě použití vidlicové vložky,

nedosahuje referenční roviny 4).

Výběr hrotu Zobrazení

Špičatý

Šroub

Trubice

KALIBRACE
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Výběr hrotu Zobrazení

Dláto

Viper Prime

Krok

1. V dialogovém okně Verify Calibration stiskněte tlačítko Tip Selection. Zobrazí se dialo-
gové okno Select Tool Tip. Vyberte vhodný druh hrotu.
POZNÁMKA: kalibrovat a poté ověřit je nutné jen šroubováky, které nejsou předkalibrova-
né (např. jiných značek než Brainlab). 

2. Zadejte průměr a délku/šířku hrotu, pak stiskněte tlačítko Next.
POZNÁMKA: chcete-li změřit průměr dříku, nástroj přiložte k pravítku na referenční rovině
2 matrice pro kalibrací nástrojů. 

3. Hrotem nástroje buďto otáčejte v otočném bodě nebo jej podržte naplocho proti referenč-
ní rovině matrice pro kalibraci nástrojů (podle výše uvedené tabulky pro umístění hro-
tu), dokud se znovu neotevře dialogové okno Verify Calibration s novými hodnotami.

4. Pokud jsou nově kalibrované hodnoty správné, stiskněte tlačítko Next a přejděte k části
„Pořízení snímku“ této uživatelské příručky.

Varování
Používejte pouze barevné oblasti matrice pro kalibraci nástrojů určené programem pro
kalibraci hrotu.

Varování
Vždy kontrolujte, zda je správná délka nakalibrovaného nástroje. Není-li tomu tak, proveďte
kalibraci hrotu.

Varování
Pokud byl šroubovák kalibrován s určitým šroubem a později bude použit s jiným
šroubem, bude potřeba jej nakalibrovat znovu.

Ověření kalibrace nástrojů
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5 POŘIZOVÁNÍ SNÍMKŮ
5.1 Pořízení fluoro snímků

Všeobecné informace

Po kalibraci nástrojů lze pořídit fluoro snímky. Registrace fluoro snímků umožňuje, aby systém
vypočítal trojrozměrnou pozici snímku vzhledem k připojené referenci, a tím umožňuje navigaci
nástrojů.
Program automaticky detekuje typ registrační sady/zařízení, když je v zorném poli kamery.

Reflexní terčíky

• Registrační sady Fluoro jsou vybaveny integrovanými reflexními terčíky. Zajistěte, aby bylo při
pořizování snímků vidět minimálně pět terčíků (čtyři z velkých markerů v kruhu a velký marker,
který leží vně kruhu).

• Odstraňte přebytečné kovové předměty (například nástroje) ze zorného pole rentgenu, aby
bylo možné správně pořídit snímek.

Bezpečnost a preventivní opatření

Varování
Umístěte kameru tak, aby registrační sada nebo zařízení, reference a nástroje byly čočkami
kamery jasně viditelné. Reflexní kuličky musí být čisté, suché a pro čočky kamery neustále
viditelné, jinak není sledování možné.

Varování
Infračervené artefakty způsobené odrazy mohou mít vliv na přesnost optického
navigačního systému. Ujistěte se, že všechny předměty, které jsou vysoce reflexní, nebo
zdroje infračerveného světla neruší zorné pole kamery. 

Varování
Jestliže přesnost klesá, nebo se poloha reference po pořízení snímku změní, je nutné
registraci opakovat předtím, než přejdete k navigaci. Relativní pohyby nelze v systému
kompenzovat nebo zobrazit, což může mít za následek nepřesné navigační informace
a vážné poranění pacienta.

Varování
Registrační sady Fluoro se nikdy nesmí dostat do kontaktu s pacientem.

Varování
Chcete-li zabránit poranění pacienta a/nebo poškození nástrojů, před pořizováním snímků
zajistěte, aby byl mezi registrační sadou, pacientem a referencí dostatečný prostor.

Varování
Pokud nejsou zarouškované, musí být nástroje používané k provedení registrace sterilní.

POŘIZOVÁNÍ SNÍMKŮ
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Pokud je v zorném poli kamery během akvizice ukazovátko nebo nástroj, nebo dojde
k zapnutí režimu manipulace, snímky nelze přenést pro navigaci.

Pořízení fluoro snímků
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5.1.1 Použití registrační sady Fluoro pro pořizování snímků

Než začnete

Pacienta umístěte na operační stůl a zarouškujte obvyklým způsobem. Všechny nástroje musí být
správně připravené. Zajistěte polohu C-ramene tak, aby bylo možné pořizovat RTG snímky
v požadovaném anatomickém umístění.
POZNÁMKA: jestliže se v průběhu akvizice snímku zobrazí chybové hlášení, že připojení C-
ramene bylo přerušeno, zkontrolujte připojení kabelu. 

Varování
Před potvrzením pořízení nijak snímky na monitoru C-ramene neupravujte (tj. nezvětšujte,
nepřevracejte atd.).

Varování
Před zahájením registrace vždy ověřte, zda je registrační sada pevně připevněna k C-
rameni a zda jsou terčíky pevně zasunuty, jsou čisté, suché a viditelné pro kameru.

Varování
V průběhu celého chirurgického zákroku udržujte zarouškované C-rameno a připojenou
registrační sadu Fluoro ve sterilním stavu.

Varování
Před pořizováním nových snímků pomocí C-ramene zkontrolujte, zda se zobrazila
obrazovka pořizování snímků. V opačném případě navigační program nebude schopen
detekovat pořízené snímky.

Jak pořizovat snímky

Krok

1. Zajistěte, aby reference a registrační sada byly viditelné pro kameru (všechny indikátory
viditelnost jsou zelené) a aby v zorném poli kamery nebyly žádné nástroje.
• Je-li indikátor viditelnosti červený, ozve se cvakání a zobrazí se výstražná ikona. Než

budete pokračovat, ujistěte se, že všechny požadované objekty jsou kamerou viditel-
né.

2. Vygenerujte snímek odpovídající kostní struktury pomocí C-ramene.
POZNÁMKA: během pořizování snímku omezte pohyb C-ramene a pacienta na mini-
mum. 

3. Počkejte, než se snímek přenese do navigačního systému a zobrazí se
v pohledech akvizice snímku. Uslyšíte potvrzovací tón.
POZNÁMKA: pokud používáte digitální C-rameno Ziehm, pro ruční přenos
snímků z C-ramene do systému je nutné stisknout šedou ikonu se šipkou. 

4.

Stisknutím modré ikony s rukou přiřaďte snímek k příslušnému pohledu.

5. Pokud pořízený snímek vyhovuje, opakujte kroky 1-4, dokud nebudou pořízeny všechny
snímky, a pak přejděte k části „Ověření fluoro snímku“ této uživatelské příručky.

6. Jestliže se snímek nepodařilo pořídit, je nutné pořídit kalibrační snímky.

7. Chcete-li manipulovat se zobrazením pořízeného snímku (např. změnit jas, přiblížení, ot-
očit jej), použijte manipulační tlačítka v panelu nabídek.

POŘIZOVÁNÍ SNÍMKŮ
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Krok
POZNÁMKA: viz část „Manipulace se snímkem“ této uživatelské příručky. 

POZNÁMKA: musí být pořízen nejméně jeden fluoro snímek (maximálně čtyři snímky). 

Odstranění snímku

Pokud je snímek neplatný a nelze jej použít, odstraňte jej stisknutím ikony Trash.

Jak pořídit kalibrační snímky

Pokud se pořízení snímku nezdaří, k usnadnění registrace snímku je nutné pořídit kalibrační
snímky.
K registračním soupravám musí být při pořizování kalibračních snímků připevněny tyto součásti:
• registrační sada Fluoro pro 2D C-ramena: snímatelná kalibrační deska,
• registrační sada Fluoro 2D/3D pro 3D C-ramena: upgradovací sada.

POZNÁMKA: výše uvedené součásti je možné při pořizování dalších fluoro snímků sejmout, ale
až po pořízení kalibračních snímků. 

①

②

Obrázek 22  

Krok

1. Stisknutím tlačítka Calibration Images na obrazovce Image Acquisition ① otevřete dia-
logové okno Acquire Calibration Image ②.
POZNÁMKA: akvizici kalibračních snímků lze také provést prostřednictvím nabídky Fluo-
ro (viz část „Nastavení systému“ této příručky). 

2. Pořiďte snímek pomocí C-ramene a stisknutím tlačítka Next snímek zaregistrujte.

3. Po úspěšné registraci snímek potvrďte stisknutím tlačítka Next.

4. Opakujte kroky 1-4 pro všechny požadované pozice C-ramene.

POZNÁMKA: reference nemusí být během pořizování kalibračního snímku připevněna. 

Před pořízením kalibračního snímku zkontrolujte odstranění veškerých zbytečných
předmětů (zejména kovových) mezi zdrojem rentgenu a zesilovačem obrazu.

Použití registrační sady Fluoro pro pořizování snímků
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Varování
Po pořízení kalibračních snímků neměňte polohu registrační sady na zesilovači obrazu.
Dojde-li po pořízení snímku k posunutí registrační sady, kalibrační snímek je nutné pořídit
znovu.

Varování
Kalibrační snímky nejsou k dispozici při použití ručního registračního zařízení Fluoro 2D.

Dokonce i v případě, že jsou rekonstruovány segmenty snímku zakryté terčíky, se nemusí
podařit obnovit menší objekty, které byly zakryty (např. Kirschnerovy dráty nebo hroty
šroubů se mohou jevit zdeformované).

POŘIZOVÁNÍ SNÍMKŮ
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5.1.2 Použití ručního registračního zařízení Fluoro 2D pro pořizování snímků

Než začnete

Pacienta umístěte na operační stůl a zarouškujte obvyklým způsobem. Všechny nástroje musí být
správně připravené. Ruční registrační zařízení Fluoro 2D musí být rovněž před pořizováním
snímků sterilizováno.
POZNÁMKA: jestliže se v průběhu akvizice snímku zobrazí chybové hlášení, že připojení C-
ramene bylo přerušeno, zkontrolujte připojení kabelu. 

Varování
Před potvrzením pořízení nijak snímky na monitoru C-ramene neupravujte (tj. nezvětšujte,
nepřevracejte atd.).

Varování
Před pořizováním nových snímků pomocí C-ramene zkontrolujte, zda se zobrazila
obrazovka pořizování snímků. V opačném případě navigační program nebude schopen
detekovat pořízené snímky.

Jak pořizovat snímky

Krok

1. Zajistěte, aby reference a registrační zařízení byly viditelné pro kameru (všechny indikáto-
ry viditelnost jsou zelené) a aby v zorném poli kamery nebyly žádné nástroje.
• Je-li indikátor viditelnosti červený, ozve se cvakání a zobrazí se výstražná ikona. Než

budete pokračovat, ujistěte se, že všechny požadované objekty jsou kamerou viditel-
né.

2.
Registrační zařízení jemně přitlačte na zesilovač obrazu a použijte k tomu
sterilní lepicí pásku na ochranu roušky před poškozením.

3. Vygenerujte snímek odpovídající kostní struktury pomocí C-ramene.
• Pomocí zarážek umístěných na registračním zařízení umístěte celou hlavu zařízení do

středu rentgenového svazku.
POZNÁMKA: během pořizování snímku omezte pohyb zařízení a pacienta na minimum. 

4. Počkejte, než se snímek přenese do navigačního systému a zobrazí se
v pohledech akvizice snímku. Uslyšíte potvrzovací tón.
POZNÁMKA: pokud používáte digitální C-rameno Ziehm, pro ruční přenos
snímků z C-ramene do systému je nutné stisknout šedou ikonu se šipkou. 

5.

Stisknutím modré ikony s rukou přiřaďte snímek k příslušnému pohledu.

6. Pokud pořízený snímek vyhovuje, opakujte kroky 1-4, dokud nebudou pořízeny všechny
snímky, a pak přejděte k části „Ověření fluoro snímku“ této uživatelské příručky.

7. Pokud pořízení snímku není úspěšné, zobrazí se dialogové okno s upozorněním Regis-
tration Failed a snímky bude nutné pořídit znovu.
POZNÁMKA: přejděte k části „Upozornění na nezdařenou registraci“ této uživatelské pří-
ručky. 

8. Chcete-li manipulovat se zobrazením pořízeného snímku (např. změnit jas, přiblížení, ot-
očit jej), použijte možnosti manipulace v panelu nabídek.

Použití ručního registračního zařízení Fluoro 2D pro pořizování snímků
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Krok
POZNÁMKA: viz část „Manipulace se snímkem“ této uživatelské příručky. 

POZNÁMKA: musí být pořízen nejméně jeden fluoro snímek (maximálně čtyři snímky). 

Odstranění snímku

Pokud je snímek neplatný a nelze jej použít, odstraňte jej stisknutím ikony Trash.

Varování před chvěním

Ruční registrační zařízení Fluoro 2D musíte během pořizování snímků držet nehybně. Pokud se
registrační zařízení během pořizování snímků pohne, snímek nelze registrovat a objeví se
následující ikona s upozorněním na chvění.

Obrázek 23  

Krok

Po tomto upozornění zopakujte akvizici a držte přitom registrační zařízení nehybně.

Upozornění na nezdařenou registraci

Pokud se během pořizování snímků objeví dialogové okno s upozorněním Registration Failed,
snímek nebylo možné správně pořídit.
• Podle uvedených doporučení odstraňte veškeré překážející (například kovové) předměty a/

nebo napravte možné příčiny.
• Po nápravě je nutno opakovat pořízení snímku.

Reflexní značky neby-
ly zjištěny u:

Doporučení

Registračního zařízení
• Umístěte registrační zařízení přímo pod zesilovač obrazu.
• Změňte mírně polohu/orientaci registračního zařízení.

Korekční desky
• Zkontrolujte, zda je korekční deska správně namontována a umístě-

na.
• Zkontrolujte, zda je v programu vybráno správné C-rameno.

POŘIZOVÁNÍ SNÍMKŮ
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5.2 Ověření fluoro snímku

Všeobecné informace

Jakmile je akvizice snímků kompletní, pořízené snímky musí být ověřeny pomocí ukazovátka.

Varování
Vždy je nutné ověřit přesnost registrace ve fluoro pohledech tím, že podržíte hrot
ukazovátka na známých anatomických orientačních bodech a ověříte jejich polohu na
monitoru.

Jak ověřit snímky

①

②

Obrázek 24  

Krok

1. Přesvědčte se, že je reference viditelná pro kameru ①, a pak podržte ukazovátko v zor-
ném poli kamery, aby se aktivovalo ověřování snímků.
POZNÁMKA: když je aktivní režim Image Verification, nelze pořizovat další snímky. 

2. Podržte hrot ukazovátka u známých anatomických orientačních bodů na struktuře kostí
nebo u oblastí reference viditelných ve fluoro snímku a ověřte, že ukazovátko na obrazov-
ce koreluje se skutečnou polohou ukazovátka.
POZNÁMKA: je-li třeba, pomocí tlačítek režimu manipulace ② upravte kvalitu a pozici
snímku v pohledu. 

3. Po ověření snímků pokračujte stisknutím tlačítka Next.
POZNÁMKA: chcete-li ukončit ověřování snímků a obnovit jejich pořizování, odstraňte
ukazovátko ze zorného pole kamery. 

Varování
Úroveň deformace může být vyšší na okrajích pořízených snímků. Z tohoto důvodu byste
také měli v těchto oblastech ověřit přesnost, pokud obsahují struktury, které jsou
předmětem zájmu.

Varování
Zkontrolujte, zda C-rameno, rouška a registrační zařízení / registrační sada částečně
nezakrývají geometrie reference, aby se nevyskytly nepřesnosti.

Ověření fluoro snímku
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Varování
Před akceptováním fluoro snímků v navigačním programu se ujistěte, že jsou přesné a
zobrazují požadovanou strukturu kostí.

Dialogové Image Verification

Před zahájením plánování a navigace se otevře dialogové okno Image Verification žádající
o potvrzení, zda jste provedli ověření všech pořízených snímků.

Obrázek 25  

Krok

1. Pokud jsou všechny registrované snímky přesné, stiskněte tlačítko OK.

2. Pokud nebyl ověřen jeden nebo více snímků, stisknutím tlačítka Back ověřte snímky na
stránce akvizice.
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5.3 Manipulace se snímky

Všeobecné informace

S pořízenými snímky je možné manipulovat a upravit tak různé vlastnosti snímku.
Možnosti manipulace jsou k dispozici po pořízení snímku. Zobrazí se jako tlačítka na hlavních
obrazovkách s pořízenými fluoro snímky.
POZNÁMKA: když je režim manipulace snímku aktivní, další snímky nelze pořizovat. 

Tlačít-
ko

Zobrazení Manipulace

①

Prohození snímků na čtyřech
panelech displeje.
• Stisknutím šipek ① lze pro-

hodit snímek s panelem, na
který ukazuje šipka.

①

②

• Posouvání: posuňte polohu
snímku pohybem prstu po
lištách posuvníku pro posuv
①.

• Přiblížení ②: zvětší nebo
zmenší pohled (30 % -
 300 %).

③

①

②

• Snímek můžete otočit stis-
knutím tlačítek se zakřive-
nou šipkou ① nebo pohy-
bem prstu po lištách posuv-
níku pro otáčení ② (nebo
kdekoliv na snímku).

• Stisknutím tlačítka ③ lze
zrcadlit snímek podle svislé
středové osy.

②

①

③

Jas a kontrast můžete změnit
pohybem prstu po liště posuv-
níku pro jas ① nebo pro kon-
trast ②.
• Tlačítko Reset ③ vrátí

vlastnosti snímku na počá-
teční hodnoty.

Manipulace se snímky
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Tlačít-
ko

Zobrazení Manipulace

Můžete nastavit jas a kontrast
všech budoucích snímků poří-
zených na C-ramenu.
• Snímky je třeba pořídit zno-

vu, aby se změny projevily.
• K dispozici pouze při použití

analogového C-ramena.
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5.4 Obnovení fluoroskopické registrace

Všeobecné informace

V případě havárie systému (např. v důsledku výpadku napájení) můžete obnovit předchozí
registraci a pořízené snímky. Případně můžete znovu registrovat pacienta.
POZNÁMKA: obnovení relace programem může trvat až dvě minuty. 

Jak obnovit relaci

Obrázek 26  

Krok

1. Po restartování programu se otevře dialogové okno relace obnovení.

2. Stisknutím tlačítka Yes lze obnovit data posledního pacienta. Otevře se dialogové okno
Patient Preparation.

3. Chcete-li otevřít nový postup a pořídit nové snímky, stiskněte tlačítko No a restartujte pro-
gram.

Dialogové okno přípravy pacienta

Obrázek 27  

Krok

Jestliže obnovíte data posledního pacienta, musíte nejdříve ověřit, zda se nepohnula reference.

Obnovení fluoroskopické registrace
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Krok
• Jestliže reference zůstala na místě, vyberte možnost Yes, pak stisknutím tlačítka Next obnov-

te již pořízené snímky.
• Pokud se reference pohnula (nebo si nejste jistí), vyberte možnost No (tím se odstraní data),

pak stisknutím tlačítka Next zahajte pořízení nového snímku.
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6 NAVIGACE
6.1 Zobrazení navigace

Pohledy navigace

Pomocí níže uvedených tlačítek a možností může chirurg dle svých preferencí během navigace
vybírat různé pohledy.

Pohled na-
vigace

Zobrazení Popis

Zobrazova-
cí záložky

②

①

Pokud byly pořízeny více než dva snímky,
zobrazí se zobrazovací záložky, pomocí
nichž můžete:
• zobrazit různé pohledy pomocí indikáto-

ru zobrazení ①,
• maximalizovat ② jednotlivé snímky na

celou obrazovku.

Trajectory
Only Zobrazí pouze trajektorii nástroje.

NAVIGACE
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Pohled na-
vigace

Zobrazení Popis

Full Screw

Zobrazí prostor a pozici zabírané šrou-
bem.
• Délku a průměr šroubu na displeji lze

upravit tak, aby se shodovaly s použitým
šroubem.

Partial
Screw

Zobrazí prostor a pozici zabírané šrou-
bem, ale nezobrazí celý šroub, pouze hrot
a část těla šroubu.
• Délku a průměr šroubu na displeji lze

upravit tak, aby se shodovaly s použitým
šroubem.

• Lze také nastavit možnost Partial
Length, aby bylo možné určit, jak velká
část těla šroubu bude zobrazena.

Reprezentace nástroje ve 2D/3D

②
①

Obrázek 28  

Krok

1. Můžete též změnit zobrazení navigovaného nástroje na neprůhledný 3D ① nebo průhled-
ný 2D ② pohled na nástroj.

2.
V panelu nabídek stisknutím aktivujte tlačítko Instrument Display. Poté
budete moci přepínat reprezentaci nástroje podle potřeby.

3.
Chcete-li přepnout reprezentaci nástroje zpět do výchozího nastavení, stis-
kněte znovu tlačítko Instrument Display.

Zobrazení navigace
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6.2 Standardní navigace

Všeobecné informace

S programem Fluoro Express je možné používat snímky pro navigaci bez ohledu na typ kosti či
proceduru. V této části je popsána navigace všech pevných nástrojů.
POZNÁMKA: pokyny k navigaci pružných nástrojů (tj. Kirschnerových drátů a vrtáků) si přečtěte
v části „Navigace pružného nástroje“ v této uživatelské příručce. 

Než začnete

Před zahájením navigace se ujistěte, že:
• Všechny požadované nástroje byly kalibrovány a ověřeny a předkalibrované nástroje byly

vybrány a validovány.
• Fluoro snímky poskytují adekvátní pohled na oblast zájmu.
• Segmenty kostí jsou správně nastaveny.

Varování
Kalibrovat a používat pro navigaci lze pouze pevné nástroje, na kterých je upevněn adaptér
nástroje.

Jak navigovat pevný nástroj

Krok

1. Vyberte maximálně čtyři z pořízených fluoro snímků.

2. Pomocí preferovaného pohledu navigace navigujte požadovaný nástroj na fluoro sním-
cích a proveďte proceduru podle standardního postupu.

3. Když je navigace u konce, stiskněte tlačítko Next. Otevře se dialogové okno Close Appli-
cation.

4. Stisknutím tlačítka Close ukončete používání programu Fluoro Express.

POZNÁMKA: pokud má nástroj nepřesnou trajektorii, virtuální prodloužení hrotu nástroje bude
také nepřesné. 

Varování
Je-li k dispozici pouze jeden fluoro snímek pro určitou oblast, při umísťování šroubů
postupujte extrémně opatrně.

NAVIGACE
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6.3 Navigace pružného nástroje

Všeobecné informace

Následující kroky popisují způsob použití navigace v programu s následujícími pružnými nástroji: 
• Kirschnerovými dráty (například pro navádění kanylovaných hřebů a/nebo šroubů)
• Vrtáky

Ohýbání pružného nástroje při vrtání

Mějte na paměti, že pružné nástroje se mohou při vrtání ohnout.
K ohnutí nejčastěji dochází z těchto dvou důvodů:

Pružné nástroje
se mohou:

Odchýlit kortikální
kostí

Ohnout kolmou si-
lou na vodič vrtá-
ku

Než začnete

Před provedením každé navigace je nutné vždy kalibrovat a ověřit, případně validovat pružný
nástroj a odpovídající vodič vrtáku.
POZNÁMKA: když zahájíte vrtání, program ukazuje polohu vodiče vrtáku na fluoro snímcích.
Skutečná cesta pružného nástroje závisí na tom, jak pevně je vrták udržován ve své poloze. 

Varování
Pokud se obáváte, že se skutečná dráha pružného nástroje mohla odklonit od promítnuté
dráhy, ověřte aktuální polohu pořízením dodatečných fluoro snímků.

Varování
Zkontrolujte, zda vodič vrtáku znázorněný na obrazovce odpovídá skutečnému vodiči
vrtáku, který používáte.

Navigace pružného nástroje
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Jak navigovat pružný nástroj

Krok

1. Po provedení řezu a přípravě měkkých tkání předvrtejte vstupní bod.

2. Srovnejte vodič vrtáku s požadovanou trajektorií.

3. Vrtejte pružným nástrojem do kosti přes předvrtaný vstupní bod pomocí pohledů navigace
a indikátoru hloubky v programu.

4. Jakmile je navigace pružný nástroj úspěšně dokončena, odstraňte vodič vrtáku a pokra-
čujte ve svém postupu.

5. Stiskněte tlačítko Next. Otevře se dialogové okno Close Application.

6. Stisknutím tlačítka Close ukončete používání programu Fluoro Express.

NAVIGACE
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7 NASTAVENÍ SYSTÉMU
7.1 Nabídka System

Všeobecné informace

Nabídka System poskytuje přístup ke všeobecným informacím a ovládacím prvkům systému, jako
jsou:
• Verze programu a servisní čísla společnosti Brainlab
• Nastavení zvuku a jazyka
• Nástroje Fluoro

Jak získat přístup k nabídce System

Krok

Stisknutím tlačítka System Settings otevřete nabídku System.
POZNÁMKA: stisknutím tlačítka Close na kterékoli kartě nabídku System
zavřete. 

Informace o programu

Obrázek 29  

Krok

1. Chcete-li získat přístup k informacím o programu, vyberte položku Information.

2. V okně se zobrazí verze programu a kontaktní podrobnosti společnosti Brainlab.

NASTAVENÍ SYSTÉMU
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7.1.1 Úprava zvuku, jazyka a anonymity

Přehled

Možnost Settings umožňuje:
• Upravit zvuk generovaný programem během postupu
• Vybrat jazyk programového rozhraní
• Anonymizace snímků obrazovky

Jak změnit systémové zvuky

Obrázek 30  

Krok

1. Vyberte položku Settings a poté kartu Sound.

2. Chcete-li zvuky zapnout, zaškrtněte políčko Sound Output, a zvuky tlačítek aktivujte za-
škrtnutím políčka Button Sound.

3. Chcete-li upravit hlasitost, použijte posuvník nebo tlačítka se šipkami.

POZNÁMKA: varovné zvuky nelze deaktivovat. 

Jak změnit nastavení jazyka

Obrázek 31  

Úprava zvuku, jazyka a anonymity
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Krok

1. Vyberte položku Settings a pak vyberte kartu Language.

2. Stiskněte tlačítko odpovídající požadovanému jazyku.

Jak anonymizovat snímky obrazovky

Obrázek 32  

Krok

1. Vyberte položku Settings a pak vyberte kartu Options.

2. Chcete-li anonymizovat všechny snímky obrazovky, zaškrtněte políčko Anonymize
Screenshots. Všechny snímky hlavních obrazovek pak budou obsahovat šedý pruh, a ni-
koli údaje o pacientovi.
POZNÁMKA: jakékoliv snímky obrazovky pořízené před povolením této možnosti stále
obsahují pacientská data. 

Varování
Pokud nejsou snímky obrazovky anonymizovány, jméno a ID pacienta jsou stále na všech
snímcích obrazovky. Z důvodu ochrany osobních údajů pacienta zajistěte, aby přístup ke
snímkům obrazovky měl pouze příslušný lékařský personál.

NASTAVENÍ SYSTÉMU
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7.1.2 Nabídka Fluoro

Jak získat přístup k nabídce Fluoro

Obrázek 33  

Krok

1. Vyberte možnost Fluoro.

2. V okně se pak zobrazí dostupné nástroje systému Fluoro.

Jak změnit výběr C-ramene

Výběr konkrétního C-ramene je k dispozici pouze tehdy, jestliže je nakonfigurováno více než
jedno C-rameno.

Krok

1. Stiskněte tlačítko C-arm Selection. Otevře se dialogové okno Select C-arm.

2. Stiskněte ikonu příslušného C-ramene.

Jak získat přístup k akvizici kalibračního snímku

Krok

1. Stiskněte tlačítko Calibration Images. Otevře se dialogové okno Acquire Calibration
Image.

2. Postupujte podle pokynů v programu a podle pokynů popsaných v části „Jak pořídit kali-
brační snímky“ v této uživatelské příručce.

Nabídka Fluoro
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