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1 YLEISIÄ TIETOJA
1.1 Yhteystiedot

Brainlabin asiakastuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä ohjeesta, voit ottaa yhteyttä Brainlabin asiakastukeen:

Alue Puhelin ja faksi Sähköposti

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja Ete-
lä-Amerikka

Puh. +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puh. (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia Puh. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puh. +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alueet Puh. +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eurooppa
Puh. +49 89 991568 1044
Faksi: +49 89 991568 5811

Japani
Puh. +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

DePuy Synthes -asiakastuki

Jos järjestelmän jakelusta vastasi DePuy Synthes, ota yhteyttä Biosense Websterin
asiakastukeen:

Alue Puhelinnumero

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja Etelä-Amerikka Puh. +1 (866) 473 7823

Eurooppa, Lähi-Itä, Afrikka Puh. +32 2 746 34 63

Aasia, Australia Puh. +65 6827 6154

Odotettu käyttöikä

Tälle tuotteelle tarjotaan ohjelmistopäivitykset ja kenttätuki kahdeksan vuoden käytön ajan.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Lähetä
palautetta osoitteeseen user.guides@brainlab.com, jos haluat ehdottaa ohjeeseen parannuksia.

Valmistaja

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

YLEISIÄ TIETOJA
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1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit

Brainlab® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.

Patenttitiedot

Tätä tuotetta saattaa suojata yksi tai useampi patentti tai vireillä oleva patenttihakemus. Katso
lisätietoja kohdasta https://www.brainlab.com/patent/.

Integroidut kolmannen osapuolen ohjelmistot

• Tämä ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön.
• Tämä ohjelmisto sisältää OpenJPEG-kirjaston. Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista,

vastuuvapauslausekkeista ja lisenssistä on osoitteessa http://www.openjpeg.org.
• Tämä ohjelmisto perustuu osittain Apache Software Foundation -yrityksen kehittelemään

Xerces C++ 3.1.1 -versioon. Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista, vastuuvapauslausekkeista
ja lisenssistä on osoitteessa http://xerces.apache.org/.

• Tähän tuotteeseen sisältyy libtiff 4.0.4 beta. Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista,
vastuuvapauslausekkeista ja lisenssistä on osoitteessa http://www.simplesystems.org/libtiff.

CE-merkki

• CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuotteet täyttävät lääkinnällisiä laitteita
koskevan direktiivin (MDD) olennaiset vaatimukset.

• Lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin mukaan (neuvoston laitedirektiivi
93/42/ETY) Brainlab-tuotteiden luokittelu määritellään vastaavassa Ohjel-
miston käyttöohjeessa.

HUOMAUTUS: CE-merkin aitous voidaan vahvistaa vain Brainlabin valmistamien tuotteiden
osalta. 

Hävitysohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää lakisääteisten määräysten mukaan. Katso
lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta WEEE-direktiivistä
(Waste Electrical and Electronic Equipment): 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Juridiset tiedot
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Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen
myynnistä.
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1.3 Symbolit

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoitussymbolilla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomiot

Huomiot merkitään pyöreällä huomiosymbolilla. Ne sisältävät oleellisia turvallisuuteen
liittyviä tietoja ja ilmoittavat mahdollisista ongelmista laitteen käytössä. Mahdollisia
ongelmia ovat esimerkiksi laitteen virhetoiminnot, laitteen toimintahäiriö sekä laitteelle tai
muulle omaisuudelle aiheutunut vaurio.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

Symbolit
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1.4 Käyttötarkoitus

Käyttöaiheet

Fluoro Express on pre- ja intraoperatiiviseen käyttöön tarkoitettu kuvaohjattu
paikannusjärjestelmä minimaalisesti invasiivisiin leikkauksiin. Se linkittää käsiohjatun anturin ja
sen seurantaan tarkoitetun passiivisen markkerisensorijärjestelmän Brainlabin
navigointityöasemassa käsiteltävien potilaan pre- tai intraoperatiivisten kuvatietojen virtuaaliseen
kuvatilaan.
Järjestelmä on tarkoitettu kaikkiin lääketieteellistä hoitoa edellyttäviin tilanteisiin, joissa
stereotaktinen leikkaus saattaa olla soveltuva hoitotoimenpide, ja joissa jäykkiä anatomisia
rakenteita, kuten kalloa, putkimaisten luiden kaltaista luurakennetta, lantiota, kanta- ja telaluuta,
lapaluuta tai nikamia voidaan tutkia läpivalaisupohjaisilla malleilla.
Esimerkkejä toimenpiteistä ovat seuraavat:
• Selkärankatoimenpiteet ja selkärankaimplanttitoimenpiteet, kuten pedikkeliruuvin asettaminen.
• Lantionmurtumien ja asetabulaaristen murtumien hoito, kuten ruuvin asettaminen tai

iliosakraalisen ruuvin kiinnittäminen.
• Murtumien hoitotoimenpiteet, kuten intramedullaaristen naulojen, levyjen tai ruuvien

asettaminen tai putkimaisten luiden ulkoiset kiinnitystoimenpiteet.

Suunniteltu käyttäjä

Fluoro Express on suunniteltu kirurgien ja lääketieteen ammattilaisten käyttöön.

Potilasryhmä

Kaikenikäiset potilaat, joilla on jäykkiä anatomisia rakenteita. Lapsilla, joilla on avoin
epifyseaalilevy, tämä rakenne ei saa vahingoittua, jotta sillä ei ole kielteistä vaikutusta kasvuun.

Käyttöpaikka

Sovellusta on tarkoitus käyttää leikkaussalissa.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.
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1.5 Yhteensopivuus

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset laitteet

Fluoro Express on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:
• Instrumenttisovitin kirurgista moottorijärjestelmää varten (41840)
• Lisävarustepakkaus, selkäranka, osteotomioille (B23503)
• Kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot (99100)
• Lisävarustepakkaus, selkäranka, poraukseen (B23510)
• Rekisteröintisarja Fluoro 2D/3D, 3D C-varsille (55720)
• Rekisteröintisarja Fluoro, 2D C-varsille (55705)
• StarLock-sovitinalusta kaikille kuppi-impaktoreille (55083)
• Instrumenttien kalibrointimatriisi (41874)
• Vertailualusta, Y-geometria, X-Press (52411)
• 1-tappinen X-Press-luunkiinnitin, S (52421), M (52422), tai L (52423)
• 2-tappinen X-Press-luunkiinnitin (52420)
• 2-tappinen luunkiinnitin, Flip-Flop, X-Press (52429)
• Teräväkärkinen pidennetty osoitin, selkäranka/trauma/lonkka (53103)
• Radiokuultava selkärangan viitekiinnitin (55756)
• Selkärangan X-viitekiinnitin, koko S (55751) tai L (55752)
• Lisävarustepakkaus, selkäranka, avokirurgiaan (naskalit ja sondit) (B23509)
• Lisävarustepakkaus, selkäranka, anteriorinen/lateraalinen/viisto viite (55070)
• Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D (55741)

HUOMAUTUS: muita Brainlabin lääkinnällisiä laitteita saatetaan julkistaa markkinoille tämän
käyttöoppaan julkaisemisen jälkeen. Ota Brainlab-laitteiden yhteensopivuutta koskevissa
kysymyksissä yhteyttä Brainlabin asiakastukeen. 

Yhteensopivat muiden kuin Brainlabin valmistamat lääkinnälliset laitteet

Lääketieteellinen laite Malli / valmistaja

Muiden valmistajien esikalibroidut instrumentit ja akse-
lista esikalibroidut instrumentit

• DePuy Synthes
• Aesculap
• ulrich

C-varren läpinäkyvät suojat Eritelty Instrumenttien käyttöohjees-
sa

C-varret

UseitaKierteitetyt 3,0 mm:n K-piikit (MIRA-Y 3 mm:n kiinnityk-
seen)

Sähköpora

Varoitus
Käytä vain instrumentteja ja osia, joiden Brainlab on ilmoittanut olevan yhteensopivia
Fluoro Expressin kanssa. Valtuuttamattomien instrumenttien/varaosien käyttö voi
vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi lääkinnällisen laitteen tehoon sekä
aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai ympäristölle.

Varoitus
Sellaisten lääkinnällisten laitteiden käyttö yhdessä, joiden yhdistelmäkäyttöä Brainlab ei
ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi
lääkinnällisen laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai
ympäristölle.

Yhteensopivuus
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Varoitus
Käytä Fluoro-rekisteröintisarjoja vain Brainlabin hyväksymissä C-varsissa. Jos aiot käyttää
C-varsia, joita ei vielä ole määritetty järjestelmään, ota yhteyttä asiakastukeen. Brainlab ei
ole vastuussa hyväksymättömän C-varren käytön aiheuttamista ongelmista.

Esikalibroitua instrumenttia voi käyttää navigointiin vain, jos sen on Brainlabin asiakastuen
aktivoima.

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Järjestelmän kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin määrittämiä Brainlabin
lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden
yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Yhteensopivat muut kuin Brainlabin ohjelmistot

Fluoro Express on yhteensopiva Windows 7- ja Windows 8 -käyttöjärjestelmän kanssa.

Varoitus
Fluoro Express -ohjelmiston yhteyteen voidaan asentaa ja sen kanssa voidaan käyttää vain
Brainlabin määrittelemiä ohjelmistoja. Älä asenna muiden valmistajien sovelluksia.

YLEISIÄ TIETOJA
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1.6 Järjestelmän asetukset

Ajuripäivitykset

Varoitus
Älä asenna ajuripäivityksiä.

Windows-päivitykset

Ota Microsoft-päivitykset käyttöön sitä mukaa kuin niitä tulee saataville ja määritä päivitykset
seuraavasti:
• Asenna vain turvallisuuteen liittyviä ja ratkaisevan tärkeitä Microsoft-

käyttöjärjestelmäpäivityksiä.
• Älä asenna päivityksiä potilaan hoidon aikana.
• Poista ponnahdusviestit käytöstä.

Brainlab suosittelee myös:
• aikatauluttamaan päivitysten lataamisen ja asennuksen järjestelmän sammuttamisen yhteyteen
• testaamaan järjestelmän yhdessä kirurgin / lääkärin kanssa päivityksen asentamisen jälkeen.

Viruksentorjuntaohjelmiston asentaminen

Brainlab suosittelee järjestelmän suojaamista huippuluokan viruksentorjuntaohjelmistolla.
Brainlabin asiakastuen on kuitenkin tarkistettava järjestelmä viruksentorjuntaohjelmiston
asentamisen jälkeen.

Varoitus
Älä lataa, asenna tai käynnistä uudelleen viruksentorjunta- tai Windows-päivityksiä
potilaan hoidon aikana.

Varoitus
Viruksentorjuntaskanneri on määritettävä niin, että täydellisiä skannauksia ei suoriteta
potilaan hoidon aikana.

Viruksentorjuntaohjelmiston määrittäminen

• Vain aktivointi käytettäessä / reaaliaikainen skannaus ja skannaus pyynnöstä / aikataulutettuna:
- Skannaus käytön yhteydessä / reaaliaikainen skannaus voidaan ottaa pysyvästi käyttöön.
- Tilauksesta tehtäviä / aikataulutettuja skannauksia ei saa aktivoida potilaan hoidon aikana

(on suositeltavaa aikatauluttaa täydelliset skannaukset järjestelmän sammutuksen
yhteyteen).

• Muut viruksentorjuntaohjelmiston ominaisuudet (esim. sähköpostiskannerit, ylimääräiset
palomuurit) on poistettava käytöstä.

• Viruksentorjuntaohjelmisto ei saa muokata seuraavia kansioita:
- C:\Brainlab, D:\Brainlab ja F:\Brainlab
- C:\PatientData, D:\PatientData ja F:\PatientData

• Älä asenna päivityksiä potilaan hoidon aikana.
• Poista ponnahdusviestit käytöstä.

Varoitus
Viruksentorjuntaskannerilla ei saa muokata Brainlab-hakemistoja.

Järjestelmän asetukset
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1.7 Koulutus ja dokumentaatio

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä kaikkien käyttäjien on osallistuttava Brainlabin valtuutetun edustajan
järjestelmään pakolliseen koulutusohjelmaan turvallisen ja asianmukaisen käytön
varmistamiseksi.

Valvottu tuki

Ennen järjestelmän käyttöä kirurgisissa toimenpiteissä, joissa tietokoneavusteinen navigointi on
käytössä, suorita riittävän monta täydellistä toimenpidettä Brainlab-edustajan ollessa paikalla.

Vastuut

Varoitus
Tämä järjestelmä on tarkoitettu ainoastaan kirurgin apuvälineeksi. Se ei korvaa kirurgin
ammatissaan hankkimaa kokemusta eikä se poista kirurgin vastuuta järjestelmän käytön
aikana. Käyttäjän on aina voitava jatkaa ilman järjestelmän tarjoamaa apua.

Kohderyhmä

Tämä käyttöohje on tarkoitettu kaikille kliinisen henkilöstön jäsenille, jotka käyttävät Fluoro
Express -ohjelmistoa tai siihen liittyvää laitteistoa.

Käyttöohjeiden lukeminen

Käyttöohjeet sisältävät tietoja monimutkaisista lääketieteellisistä laitteista ja kirurgisista
navigointiohjelmistoista, joita on käytettävä varoen. On tärkeää, että kaikki järjestelmän,
instrumenttien ja ohjelmistojen käyttäjät:
• lukevat käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat katsoa tietoja käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet
• Yleiskuva hoidon suunnittelusta ja kuvaohjatusta navigoinnista
• Kuvaus leikkaussalin järjestelmäasetuksista
• Yksityiskohtaiset ohjelmisto-ohjeet

Laitteiston käyttöohjeet Sädehoitoa ja tyypillisesti suureksi monimutkaiseksi instrumentiksi
määritettyä kirurgialaitteistoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot

Instrumenttien käyttöohjeet Instrumenttien käsittelyn yksityiskohtaiset ohjeet

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohjeet

Tietoa instrumenttien puhdistuksesta, desinfioinnista ja steriloin-
nista

Järjestelmän käyttöohje Kattavaa tietoa järjestelmäasetuksista

Tekninen käyttöohje Yksityiskohtaista teknistä tietoa järjestelmästä sisältäen tekniset
tiedot ja yhteensopivuudet

HUOMAUTUS: saatavilla olevat käyttöohjeet vaihtelevat Brainlab-tuotteen mukaan. Jos sinulla on
kysyttävää saamistasi käyttöohjeista, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen. 
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2 JÄRJESTELMÄN
YLEISKUVAUS

2.1 Järjestelmän työnkulku

Työnkulku

Toimenpiteet

1. Määritä järjestelmä, käynnistä sovellus ja kytke C-varsi.

2. Suojaa potilas, tee viilto ja valmistele luun pinta.

3. Valitse C-varsi ja toimenpide.

4. Valitse instrumentit ja implantit ja suorita kalibrointi.
HUOMAUTUS: tämä vaihe saatetaan suorittaa milloin tahansa toimenpiteen aikana. 

5. Kiinnitä vertailualusta(t).

6. Kuvaa ja tarkista läpivalaisukuvat.

7. Navigoi toimenpide.

HUOMAUTUS: jotkin toimenpiteet eivät ehkä sisällä kaikkia yllä olevia vaiheita. Saat
yksityiskohtaisia tietoja jokaisesta vaiheesta katsomalla tämän käyttöohjeen jokaisessa luvussa
annetut ohjeet. 

JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS
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2.2 Perustoiminnot

Yleisiä tietoja

Fluoro Express on langaton, kosketusnäyttökäyttöinen navigointiohjelmisto, joka on suunniteltu
intraoperatiiviseen käyttöön selkäranka- ja traumaleikkausten aikana. Se voidaan asentaa vain
Brainlabin navigointijärjestelmiin.

Varoitus
Käytä Fluoro Expressiä ainoastaan hoitoihin, jotka on kuvattu tämän käyttöohjeen
Käyttötarkoitus-osiossa.

Langaton seuranta

• Kameran infrapunavälähdykset heijastuvat instrumenttien seuranta-alustoihin ja
vertailualustaan heijastavien markkeripallojen avulla.

• Ohjelmistossa näitä heijastuksia käytetään toimenpiteen navigointiin laskemalla instrumentin
kolmiulotteinen asema suhteessa vertailualustaan, jotta instrumentin asemaa ja potilaan
anatomiaa voidaan seurata koko toimenpiteen ajan.

Kuva 1  

Kuvaamisen käyttö

Kuvatyyppi Tarkoitus

2D-läpivalaisukuva(t) Käytetään reaaliaikaiseen navigointiin kirurgisten toimenpiteiden aikana.

Kalibrointikuva(t) Tarjoaa lisätietoa ohjelmistolle, jos kuvaaminen epäonnistuu.

Varoitus
Älä käytä Fluoro Expressiä diagnostisiin kuvaustarkoituksiin.

Perustoiminnot
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2.3 Käyttöliittymä

Painikkeiden yleiskuvaus

Päänäytöissä ja valintaikkunoissa on käytettävissä erilaisia painikkeita kulloisenkin vaiheen
mukaan.
• Sininen / vihreä ääriviiva osoittaa, että painike on käytettävissä.
• Keltainen ääriviiva osoittaa, että painike on parhaillaan valittuna.
• Harmaa ääriviiva osoittaa, että painike on pois käytöstä.

Tavalliset painikkeet

②

④ ③

①

Kuva 2  

Nro Tehtävä

① Kulloinenkin osio.

② Seuraava osio.

③ Avaa seuraavan vaiheen.

④ Palaat takaisin edelliseen vaiheeseen.

Painike Tehtävä

Suorittaa poistumisen kulloisestakin vaiheesta tallentamatta muutoksia. 

Poistuu valintaikkunasta ja palaa takaisin edelliseen valintaikkunaan tai päänäy-
tölle. 

Työkalurivin painikkeet

Painike Nimi Tehtävä

Kotisivu Siirtyy takaisin Content Manageriin.

Järjestelmäasetuk-
set

Avaa System-valikon järjestelmäasetusten määrittämistä
varten.

Esikalibroidut inst-
rumentit

Aktivoi esikalibroitujen instrumenttien valinnan ja validoin-
nin.
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Painike Nimi Tehtävä

Instrumenttinäyttö Siirtyy kiinteästä 3D-instrumenttinäytöstä ääriviivoitettuun
2D-instrumenttinäyttöön ja takaisin.

Videon kirkkaus /
kontrasti

Ohjaa videon kirkkautta ja kontrastia C-varren kohdalla
(saatavilla vain analogisessa C-varressa).

Kuvien vaihto Tämän painikkeen avulla voit vaihtaa kuvien näyttöjärjes-
tystä paneeleissa.

Panorointi / zoo-
maus Aktivoi kuvan zoomaus- ja panorointitoiminnot.

Kääntö / kierto Aktivoi kuvan kääntö- tai kiertotoiminnon.

Kirkkaus / kontrasti Aktivoi kuvan kirkkauden tai kontrastin säädön.

Näyttökuva Ottaa näyttökuvan kulloisestakin näytöstä / valintaikku-
nasta.

Käyttöliittymä
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2.4 Kameranäyttö

Yleisiä tietoja

Kameranäkymänäyttö antaa reaaliaikaista palautetta instrumenttien ja alustojen näkyvyydestä
kameralle ja niiden suhteellisista asemista kameraan nähden.
• Jotta rekisteröinti ja navigointi onnistuisi, kamerasta on oltava suora, esteetön näköyhteys

instrumentteihin ja vertailualustaan.
• Kameranäkymä näytetään ohjelmiston oikeassa yläkulmassa olevassa ruudussa. Jos

napsautat ruutua, näkymä laajennetaan koko näytön näytöksi.

Kameranäytön komponentit

① ②

③

④

⑤
Kuva 3  

Nro Komponentti Kuvaus

① Seurantakäytävä

Näyttää mahdollisten instrumenttien etäisyyden suhteessa kameraan.
HUOMAUTUS: parhaan mahdollisen näkyvyyden ja tarkkuuden ai-
kaansaamiseksi kaikkien seurantapallojen pitäisi olla sinisen käytävän
sisäpuolella. 

② Kameran ohjai-
met Kameran moottorin ohjauksen sijoituspainikkeet.

③ Kameran keski-
tyspainike

Käytetään kameran keskittämiseen.
HUOMAUTUS: kameran keskittäminen kestää jopa 5 sekuntia. Toisel-
la napsautuksella keskitysominaisuus poistetaan käytöstä. 

④ Markkeripallo / -
levy

Näytetään useita värejä käytetyn instrumentin mukaan sekä riippuen
kameran kyvystä seurata sitä asianmukaisesti.

⑤ Kameran kuvau-
sala Näyttää mahdollisten instrumenttien aseman suhteessa kameraan.

HUOMAUTUS: jos kameran yhteys katkeaa tai jos langattoman kameran yhteyssignaali ei ole
riittävän voimakas, näkyviin tulee viesti. Viesti näytetään myös, kun kamera on lämpenemistilassa
tai kun siihen on törmätty. 
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Seurantakäytänteet

Kamera näyttää markkeripallot useissa eri väreissä käytettyjen instrumenttien mukaan sekä
riippuen kameran kyvystä seurata palloja asianmukaisesti.

Väri Asianmukaisesti seurattavat markkeripallot / -levyt:

Keltainen Vertailualusta

Vihreä
• Osoittimet
• Esikalibroidut instrumentit

Oranssi Kalibroidut instrumentit

Sininen
• Instrumenttien kalibrointimatriisi
• Rekisteröintisarjat

Vaaleanvih-
reä C-varsi

Magenta Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D

Väri Muut kuin asianmukaisesti seurattavat markkeripallot / -levyt

Harmaa Näkyy molemmissa kameran linsseissä, mutta sitä ei voida tunnistaa.

Harmaat täh-
det Näkyy vain yhdessä kahdesta kameran linssistä, eikä sitä voida tunnistaa.

Punainen Ei kameran näkyvissä.

Fantomigeometriat

Varoitus
Ohjelmisto havaitsee instrumentit käyttämällä ennalta määritettyjä
instrumenttigeometrioita. Tahaton tunnettujen instrumenttien rypäs saattaa luoda lyhyeksi
aikaa muun tunnetun instrumenttigeometrian.

Kameranäyttö
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2.5 Parhaat käytännöt ohjelmiston tarkkuuden
kannalta

Markkeripallot

Voit ottaa navigoinnin seurannan käyttöön ruuvaamalla kertakäyttöiset heijastavat
markkeripallot tukevasti vertailu- ja seuranta-alustojen tappeihin.

Varoitus
Varmista, että kaikkien markkeripallojen pinnat ovat hyvässä kunnossa ennen jokaista
tapausta. Suurimman tarkkuuden takaamiseksi on varmistettava, ettei heijastava pinta ole
lohkeillut.

Varoitus
Jotta varmistetaan navigoinnin tarkkuus, kameran linsseillä on oltava koko ajan suora,
esteetön näköyhteys instrumenttien markkeripalloihin.

Jotta varmistetaan navigoinnin tarkkuus, kameran linsseillä on oltava koko ajan suora,
esteetön näköyhteys instrumenttien markkeripalloihin.

Jos kamera ei havaitse vertailualustaa, tarkista, että markkeripallot ovat puhtaita, kuivia ja
ehjiä ja ettei vertailualusta ole taipunut.

Alustat

Jos seuranta-alusta liikkuu tai muuttuu epävakaaksi, tarkista instrumentin tarkkuus ja kiinnitä
alusta tarvittaessa uudelleen.

Varoitus
Varmista, että kunkin toimenpiteen asiaankuuluvat vertailualustat on kiinnitetty tukevasti
oikeaan luusegmenttiin ja että ne näkyvät jatkuvasti kamerassa.

Varoitus
Vertailualustan liike suhteessa käsiteltävään rakenteeseen vaikuttaa kielteisesti
navigointiin ja saattaa johtaa epätarkkaan näyttöön, mikä aiheuttaa vaaran potilaalle.

Varoitus
Älä käytä saman geometrian sovitinta samanaikaisesti useammassa kuin yhdessä
instrumentissa. Muussa tapauksessa järjestelmä ei voi tunnistaa instrumenttia.

Varoitus
Navigoiduille instrumenteille on määrätty erilaisia ensisijaisuusjärjestyksiä. Jos kameran
kuvausalueella on useita navigoituja instrumentteja, navigointinäkymissä esitettävät tiedot
saattavat riippua näkyvästä instrumentista, joka on ensisijaisuusjärjestyksessä
korkeimmalla sijalla.

Instrumenttien kalibrointi

• Esikalibroidut instrumentit on validoitava ennen jokaista käyttökertaa.
• Jos instrumenttia ei ole esikalibroitu, se on kalibroitava ja sen jälkeen tarkistettava ennen

jokaista käyttökertaa.
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Tarkkuustarkistukset navigoinnin aikana

Varmista suunnittelun ja navigoinnin aikana riittävä tarkkuus jokaisen kirurgisen vaiheen kohdalla
(esim. ruuvin sijoittaminen), muun muassa kohdistetun voiman aiheuttama odotettavissa oleva
suhteellinen anatominen liike. Tarkkuuden varmistamismenetelmiä ovat muun muassa seuraavat:
• Läpivalaisu: Vertaa läpivalaisukuvassa olevan instrumentin sijaintia siihen, miten se esitetään

ohjelmistossa.
• Merkintäpisteiden tarkistus: Pitele osoittimen kärkeä luurakenteen tunnetuissa anatomisissa

merkintäpisteissä ja vertailualustan alueilla, jotka ovat näkyvissä läpivalaisukuvassa. Jos
odotettavissa oleva suhteellinen liike ylittää tarkkuusvaatimukset, asenna vertailualusta
uudelleen parempaan sijaintiin ja rekisteröi potilas ja suorita tarkistus uudelleen.

Parhaat käytännöt ohjelmiston tarkkuuden kannalta
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2.6 Ohjelmiston kanssa käytettävät instrumentit

Yksityiskohtaiset tiedot

Katso yksityiskohtaiset tiedot, jotka koskevat tässä ohjelmistossa tarvittavien instrumenttien
kokoamista ja käyttöä, Instrumenttien käyttöohjeesta.

Rekisteröintisarjat

Rekisteröintisarja 2D C-varsille (55705) ja Rekisteröintisarja Fluoro 2D/3D, 3D C-varsille
(55720) on kiinnitetty C-varsiin ja niitä käytetään 2D-läpivalaisukuvien kuvaamiseen.
Varmista aina ennen rekisteröintisarjojen käyttämistä kuvaamiseen, että:
• rekisteröintisarja on varustettu uusilla, steriileillä kertakäyttöisillä heijastavilla

markkeripalloilla ja että ne ovat tukevasti paikallaan.
• rekisteröintisarja on kiinnitetty asianmukaiseen C-varteen ja suojattu tarvittaessa

yhteensopivalla suojuksella.
- Rekisteröintisarjaa 2D C-varsille voidaan käyttää steriilinä tai suojattuna.
- Rekisteröintisarja Fluoro 2D/3D, 3D C-varsille on suojattava.

Rekisteröintisarja 2D C-varsille Rekisteröintisarja Fluoro 2D/3D, 3D C-varsille

① ②

③

①

②

③

① Rekisteröintisarja ① Rekisteröintisarja Fluoro 3D, 3D C-varsil-
le (55715)

② Kiinnitysnuppi ② Heijastavat levyt Fluoro-rekisteröintisar-
jalle (21 kpl) (55775)

③ Irrotettava kalibrointilevy ③ Päivityssarja Fluoro 2D/3D, 3D C-varsille
(55715-20)

HUOMAUTUS: käytä rekisteröintisarjoja vain Brainlabin hyväksymissä C-varsissa. Katso
yhteensopivia C-varsia ja suojuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot Instrumenttien
käyttöohjeesta. 

Varoitus
C-varren tasapainoon voi vaikuttaa Fluoro-rekisteröintisarjan kiinnitys. Vältä C-varren
epävakaita asentoja, kun rekisteröintisarja on kiinnitetty.
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Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D

Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D (55741) on siirrettävä rekisteröintityökalu, jota
käytetään 2D-läpivalaisukuvien kuvaamiseen. Sitä ei ole kiinnitetty C-varteen, ja kirurgin on
pideltävä sitä kuvaamisen aikana.

⑥

③

④ ⑤

①

②

⑦

⑧

⑨

Kuva 4  

Nro Komponentti

① Kuminauhat (2 kpl) Fluoro 2D -rekisteröintiin (55746)

② Muovinen aukko

③ Kädessä pidettävän rekisteröintilaitteen Fluoro 2D pää

④ Loppuu

⑤ Kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot (41774)

⑥ Rekisteröintilaitteen Fluoro 2D kahva (55472)

⑦ Kiinnityssoljet

⑧

Kädessä pidettävän rekisteröintilaitteen Fluoro 2D korjauslevy (9 tai 12 tuuman
kuvanvahvistin) (55744, 55745)
HUOMAUTUS: rekisteröintilaitetta ei voida käyttää rekisteröintiin 6 tuuman kuvan-
vahvistimella. 

⑨ Liimatarrat (50 kpl) Fluoro 2D -rekisteröintiin (55746)

HUOMAUTUS: käytettäessä tavanomaisella kuvanvahvistimella varustettua C-vartta C-varteen on
kiinnitettävä kädessä pidettävän rekisteröintilaitteen Fluoro 2D korjauslevy (9 tai 12 tuuman
kuvanvahvistin). 

Korjauslevyt eivät ole yhteensopivia C-varsien kanssa.

Ohjelmiston kanssa käytettävät instrumentit
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Alustat

Alustojen ansiosta järjestelmä voi seurata luun sijaintia ja liikettä koko toimenpiteen aikana ja
navigoida instrumenttia läpivalaisukuvissa.

Kuva 5  

Kuva Kameranäkymä

Vasen Paras

Oikea Huonoin

Varoitus
Jos vertailualustan asemaa säädetään kuvantamisen jälkeen, poista läpivalaisukuvat ja ota
uudet kuvat. Muussa tapauksessa ei voida taata tarkkaa suunnittelua ja navigointia.

Varoitus
Jos tarkkuus heikkenee tai jos vertailualusta on kiinnitettävä uudelleen rekisteröinnin
jälkeen, toista rekisteröinti ennen navigoinnin suorittamista. Suhteellisia liikkeitä ei voida
kompensoida tai näyttää järjestelmässä, ja ne saattavat johtaa epätarkkoihin
navigointitietoihin ja vakaviin potilasvammoihin.

Osoittimet

Fluoro Express tukee teräväkärkistä pidennettyä osoitinta, selkäranka/trauma/lonkka
(53103) otettujen läpivalaisukuvien tarkistusta varten.

Varoitus
Tarkista sterilointitarjottimen vastatapin avulla, että osoitin ei ole taipunut tai
vahingoittunut. Vahingoittuneiden osoitinten tai instrumenttien käyttö saattaa johtaa
epätarkkuuteen potilaan rekisteröinnin ja navigoinnin aikana, mikä voi aiheuttaa vakavia
potilasvammoja.

Käytä Fluoro Express -ohjelmistolla suoritettavaan rekisteröintiin ja navigointivaiheisiin
ainoastaan teräväkärkistä pidennettyä osoitinta, selkäranka/trauma/lonkka.

Kuva 6  
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Instrumenttien kalibrointimatriisi

Instrumenttien kalibrointimatriisia (41874) käytetään vakioinstrumenttien instrumenttiakselin,
varren pituuden ja kärjen halkaisijan (tai talttojen leveyden) tarkistukseen. Sitä käytetään myös
esikalibroitujen instrumenttien kalibrointitarkkuuden tarkistamiseen.

① ② ③

⑤⑥

④

⑦
Kuva 7  

Nro Komponentti

① V-lovi

② Viitetaso 2

③ Viitetaso 3

④ Kalibrointiaukot (esimerkkejä)

⑤ Viitetaso 1

⑥ Viitetaso 4 (ei näkyvissä kuvassa)

⑦ Kalibrointipisteet

HUOMAUTUS: instrumenttien kalibrointimatriisissa on neljä viitetasoa. Ne voidaan tunnistaa
niihin merkityistä numeroista. 

Ohjelmiston kanssa käytettävät instrumentit
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Instrumenttisovittimet

Jotta järjestelmässä voidaan navigoida instrumenttia, siihen on asennettava sovitin. Sovittimet
kiinnitetään instrumentteihin ja niitä seurataan kameralla käyttäen apuna markkeripalloja.

① ②

③ ④

Kuva 8  

Nro Tarvittavat sovittimet Tarvitaan seuraaville kohteille:

①
Instrumenttisovittimen kiinnitin
(koko S, M, L, XL) (55101, 55102,
55103, 55104)

Vakioinstrumentit (teräväkärkinen työkalu, ruuvi, pora,
taltta)

②
Instrumenttisovitin kirurgista
moottorijärjestelmää varten
(41840)

Joustavat instrumentit (K-piikki, poranterä)

③
Instrumentin viiteyksikkö 3 tai 4
markkeripallolla (55830-20,
55830-27)

Esikalibroitujen instrumenttien navigoiminen (selkäran-
gan IGS-instrumentit)

④
Instrumentin viiteyksikkö ma-
nuaaliseen kalibrointiin (koko
ML, L) (55830-25, 55830-29)

Instrumenttien kalibrointimatriisilla kalibroitujen
instrumenttien navigointi (selkärangan IGS-instrumen-
tit)

Varoitus
Kiristä kaikki instrumenttisovittimen ruuvit kunnolla ennen kalibroinnin aloittamista.

Varoitus
Älä muuta instrumenttisovittimen seuranta-alustan sijaintia leikkauksen aikana. Kaikki
alustan liikkeet aiheuttavat instrumentin epätarkan seurannan, mikä voi olla potilaalle
vaarallista.
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Varoitus
Jos siirrät instrumenttisovittimen yhdestä kalibroidusta instrumentista toiseen
instrumenttiin, sinun on suoritettava uusi kalibrointi.

Ohjelmiston kanssa käytettävät instrumentit
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3 ALOITTAMINEN
3.1 Leikkaussaliasetukset

Yleisiä tietoja

Leikkaussaliasetukset vaihtelevat toimenpiteen, tilan asettelun ja käytettävän
navigointijärjestelmän mukaan. Varmista joka tapauksessa, että:
• Kamera ja näyttö eivät rajoita leikkaussalihenkilöstön liikettä.
• Vertailualustat ja instrumentit näkyvät selvästi kamerasta.

Lisätietoja järjestelmän kuljetuksesta ja asetuksista on Järjestelmän käyttöohjeessa.

Leikkaussalin asetusesimerkki

②

①

⑤④③

Kuva 9  

Nro Kuvaus

① Kosketusnäyttö

② Kamera

③ Hoitaja

④ Kirurgi

⑤ C-varsi

ALOITTAMINEN
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Leikkaussaliasetusten määrittäminen

Toimenpiteet

1. Siirrä järjestelmä haluttuun asemaan.

2. Sijoita kamera leikkauspöydän jalkopäähän tai pääpuoleen noin 2 metrin etäisyydelle leik-
kausalueesta. Kohdista se leikkauksen kohteena olevaan luuhun.

3. Suojaa järjestelmä tarpeen mukaan (katso Järjestelmän käyttöohje).

4. Suojaa C-varsi ja rekisteröintisarja tarpeen mukaan (katso Instrumenttien käyttöohje).

5. Säädä monitori kirurgille tai avustajalle sopivaan ja helppokäyttöiseen sijaintiin.

6. Kytke järjestelmäkomponentit virransyöttöön.

Varoitus
Sijoita kamera ennen leikkausta niin, että molemmissa linsseissä on selkeä ja esteetön
näkymä alustojen markkeripalloihin. Niiden on aina näyttävä kamerassa kalibroinnin,
rekisteröinnin ja navigoinnin aikana. Muussa tapauksessa seuranta ei ole mahdollista.

C-varren yhteys

Varmista, että järjestelmän C-varteen yhdistävä vastaava kaapeli on kytketty ja että oikea
videotulo on valittu ennen kuvantamisen aloittamista.

C-varsityyppi Liittäminen järjestelmään

Analoginen C-varsi Videokaapelin välityksellä 

Digitaalinen C-varsi LAN-ylimenokaapelin välityksellä 

Leikkaussaliasetukset
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3.2 Ohjelmiston käynnistäminen

Ennen aloittamista

Varoitus
Varmista ennen toimenpiteiden aloittamista, että olet perehtynyt kaikkien vaadittavien
instrumenttien ja lisävarusteiden oikeaan käsittelyyn. Katso instrumenttien käsittelyä
koskevat yksityiskohtaiset tiedot Instrumenttien käyttöohjeesta.

Mikäli järjestelmä kaatuu

Järjestelmän kaatuessa esimerkiksi virtakatkoksen vaikutuksesta voidaan palauttaa aiempi
rekisteröinti ja otetut kuvat. Katso yksityiskohtaiset tiedot tämän käyttöohjeen Fluoroskooppisen
rekisteröinnin palauttaminen -osiosta.

Ohjelmiston avaus

①

Kuva 10  

Toimenpiteet

1. Kytke järjestelmä päälle virtakytkimellä.
HUOMAUTUS: ohjelmisto voidaan käynnistää silloinkin, kun kameraa ei vielä ole kytketty.
Myöhemmässä vaiheessa sinua kuitenkin kehotetaan kytkemään kamera. 

2. Content Manager -sivu tulee näkyviin.
HUOMAUTUS: vaihtoehtoisesti näkyviin saattaa tulla Patient Information -valintaikkuna.
Jatka siinä tapauksessa tämän käyttöohjeen Potilastietojen valitseminen -osioon. 

3. Paina Fluoro Express -kuvaketta tai paina Select Patient... -kenttää edellisen potilaan
valitsemiseksi tai uuden potilaan luomiseksi ①.

ALOITTAMINEN
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Potilastietojen valitseminen

①

Kuva 11  

Toimenpiteet

1. Kirjoita potilaan nimi kosketusnäytön näppäimistöllä.

2. Käytä oikeaa nuolipainiketta ① tai napsauta Id-tunnuskenttää kohdistimen siirtämiseksi.

3. Kirjoita potilaan tunnus.

4. Jatka painamalla Next.

HUOMAUTUS: kaikkiin toimenpiteen aikana tallennettuihin näyttökuviin on merkitty potilaan nimi
ja tunnus. Jotta voit muuttaa potilastiedot nimettömiksi, katso tämän käyttöohjeen Äänen, kielen ja
nimettömyyden säätäminen -osio. 

C-varren valinta

Potilastietojen syöttämisen jälkeen näkyviin tulee valintaikkuna, jossa sinua kehotetaan
valitsemaan C-varsi. Valintaikkuna tulee näkyviin vain, jos on määritetty useampia C-varsia ja jos
ne on kiinnitetty järjestelmään.

Kuva 12  

Toimenpiteet

1. Valitse tarvittava C-varsi. Paina Next-painiketta.

Ohjelmiston käynnistäminen
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Toimenpiteet

2. Näkyviin tulee C-arm Connection Check -valintaikkuna, jotta voidaan vahvistaa, onko C-
varsi kytketty asianmukaisesti järjestelmään. Kun yhteys on vahvistettu, paina Next.

HUOMAUTUS: jos haluat myöhemmin muuttaa C-varsivalintaasi, se on otettava käyttöön Fluoro-
valikon kautta (katso tämän käyttöohjeen C-varren valinnan muuttaminen -osio). 

Instrumenttien määrittäminen

Kuva 13  

Toimenpiteet

1. Valitse instrumentti, jota haluat käyttää, ja kiinnitä seuranta-alusta.
HUOMAUTUS: valintaruutu osoittaa, onko komponentti jo kalibroitu. 

2. Nyt voit ensin päättää:
• kalibroida instrumentin (suositeltava).

- Paina Calibrate tai pitele instrumenttia ja Instrumenttien kalibrointimatriisia ka-
meran kuvausalalla, tai

• määrittää ja kiinnittää viitteen.
- Paina Next-painiketta.

ALOITTAMINEN
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Viitteen määrittäminen

Kuva 14  

Toimenpiteet

1. Kiinnitä viite hoidettavaan luuhun.

2. Jos suoritat risti- ja suoliluuruuvitoimenpiteen, kiinnitä viite ristiluuhun fuusioituun puoleen
lantiosta:
• Jos oikea risti- ja suoliluunivel on murtunut, kiinnitä viite vasempaan suoliluun harjuun.
• Mikäli suoliluun harjun ja ristiluun välillä ei ole merkittävää siirtymää, viite voidaan kiin-

nittää samalle puolelle murtuman kanssa.

Turvallisuus ja varotoimet

Varoitus
Varmista, että vertailualusta on kiinnitetty tukevasti oikeaan luusegmenttiin ja että se näkyy
jatkuvasti kamerassa.

Varoitus
Kiristä kaikki vertailualustan ruuvit ennen potilaan kuvaamista tai potilaan rekisteröinnin
suorittamista. Jos vertailualustassa ilmenee liikettä potilaan rekisteröinnin aikana,
rekisteröinti on suoritettava uudelleen. Muussa tapauksessa rekisteröinti on virheellinen.

Varoitus
Älä avaa vertailualustan kulman säätöruuveja, kun potilaan rekisteröinti on suoritettu
loppuun.

Varoitus
Varmista, että vertailualustat on kiinnitetty tukevasti potilaan luuhun luuta
vahingoittamatta. Alustojen mahdollinen liike vaikuttaa kielteisesti
mittauskoordinaattijärjestelmään ja saattaa johtaa virheelliseen instrumenttinäyttöön, mikä
aiheuttaa riskin potilaalle.

Ota leikkausinstrumenttien koko huomioon, kun asemoit vertailualustaa. Tilaa pitäisi olla
käytettävissä riittävästi viillon tekemiseen ja porauksen suorittamiseen vertailualustaa
siirtämättä.

Varmista ennen vertailualustan kiinnittämistä vastaavaan luurakenteeseen, ettei
vertailualustan sijainti estä kirurgin työtä.

Ohjelmiston käynnistäminen
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4 KALIBROINTI
4.1 Yleiset kalibrointiohjeet

Yleisiä tietoja

Jotta järjestelmä voi navigoida instrumentin, sen akseli ja halkaisija on ensin kalibroitava ja sen
jälkeen tarkistettava instrumentin kalibrointimatriisia käyttäen.

Kalibrointiajankohta

Varoitus
Suorita instrumentin kalibrointi välittömästi ennen käyttöä mutta ennen viillon tekemistä.
Tällöin minimoidaan instrumentin virheellisestä käsittelystä johtuva virheiden
mahdollisuus.

Kalibroinnin ja navigoinnin parhaat käytännöt

• Varmista, että instrumentin kalibrointimatriisin ja instrumentin seuranta-alustan
markkeripallot osoittavat suoraan kameraan vahvistuksen ja navigoinnin aikana.

• Geometrioita ei saa edes osittain estää tai peittää, koska se saattaa aiheuttaa kalibroinnin tai
navigoinnin epätarkkuutta.

Varoitus
Käytä instrumenttisovittimessa mahdollisimman suurta alustaa kalibrointitarkkuuden
maksimoimiseksi.

Varoitus
Kiinnitä seuranta-alusta niin, että alustan pisin varsi on samansuuntainen instrumentin
akselin kanssa.

Varoitus
Voit tarkistaa instrumentin kalibrointitarkkuuden leikkauksen aikana koskettamalla
kalibroidulla instrumentilla tunnettuja anatomisia merkintäpisteitä ja tarkistamalla, että
niiden sijainti näytetään oikein näytössä.

Instrumenttityypit

Kalibrointitarkoituksia varten instrumenttien kärjet luokitellaan seuraavasti:
• Teräväkärkinen (esim. naskalit, anturit)
• Putket (esim. poraohjaimet)
• Ruuvit
• Taltat
• Viper Prime

KALIBROINTI
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Kalibroinnin peruuttaminen

Voit peruuttaa kalibroinnin milloin tahansa painamalla kalibrointivalintaikkunassa Cancel-
painiketta tai poistamalla instrumenttien kalibrointimatriisin tai instrumentin kameran
kuvausalalta.

Yleiset kalibrointiohjeet
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4.2 Esikalibroidut instrumentit

Yleisiä tietoja

Joidenkin Brainlabin ja muiden valmistajien instrumenttien mitat ja akselit on jo tallennettu
ohjelmistotietokantaan ja ne on siis esikalibroitu.

Varoitus
Tarkista ennen esikalibroitujen instrumenttien käyttöä, että käyttämäsi instrumentti näkyy
ohjelmistossa ja tarkista instrumentin tarkkuus instrumenttien kalibrointimatriisin avulla.

Tarkkuus ja validointi

Esikalibroidut instrumentit on validoitava (tarkista kalibrointitarkkuus) ennen jokaista käyttökertaa.
Validoinnin jälkeen instrumenttia voidaan käyttää toimenpiteen loppuun saakka.
HUOMAUTUS: jos instrumentin validoinnissa on merkkejä tarkkuuden menetyksestä, validoi
instrumentti uudelleen. 

Esikalibroidun instrumentin valitseminen

Kuva 15  

Toimenpiteet

1. Paina valikkorivillä Precalibrated Instruments -painiketta tai pitele esika-
libroitua instrumenttia kameran kuvausalalla yhdessä instrumenttien ka-
librointimatriisin:n kanssa.

2. Valitse All PCIs- tai Additional Instruments -välilehdellä instrumentin valmistaja.
HUOMAUTUS: jos olet jo käyttänyt esikalibroitua instrumenttia toimenpiteen aikana,
Used Instruments -välilehti tulee oletusarvoisesti näkyviin. 

3. Valitse käyttämäsi instrumentti luettelosta.
HUOMAUTUS: voit tunnistaa instrumentin sen sivulle kaiverretun osanumeron avulla. 

4. Valitse käyttämäsi instrumentin tyyppi ja malli ja paina Next.
HUOMAUTUS: jos käyttämääsi instrumenttia ei ole lueteltu esikalibroitujen instrumenttien
joukossa, se on kalibroitava. Paina Additional Instruments -välilehdellä Calibrate Ot-
hers, jotta voit jatkaa kalibrointiin. 

KALIBROINTI
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Tarkkuustarkistuksen suorittaminen

Kuva 16  

Toimenpiteet

1. Kun esikalibroitu instrumentti on valittu, näkyviin tulee Check Instrument -valintaikkuna,
jossa kehotetaan suorittamaan tarkkuustarkistus.
• Voit toistaa tarkkuustarkistuksen aiemmin valitulle esikalibroidulle instrumentille pitele-

mällä esikalibroitua instrumenttia yhdessä instrumenttien kalibrointimatriisin kanssa
kameran kuvausalueella. Check Instrument -valintaikkuna avautuu automaattisesti.

2. Noudata valintaikkunan ohjeita.

3. Jos valintaikkunasta ilmenee, että tarkkuustarkistus onnistui (vihreä rasti), vahvista instru-
mentin tarkkuus silmämääräisesti näkymissä ja paina Next.
• Voit poistua painamalla Cancel.

4. Jos haluat valita toisen instrumentin, paina Change Instrument ja toista yllä olevat vai-
heet valitun instrumentin kohdalla.

Älä koskaan käytä kahta tai useampaa alustageometriaa samanaikaisesti (esim. identtiset
seuranta-alustat, jotka on kiinnitetty kahteen erilaiseen instrumenttiin), sillä järjestelmä ei
pysty tekemään eroa eri instrumenttien välillä.

Epäonnistunut tarkkuustarkistus

Jos kalibroinnin tarkkuustarkistus epäonnistui (esim. esikalibroitu instrumentti on vahingoittunut)
Next ei ole käytössä. Tällöin voit painaa Help, jolloin näkyviin tulee vianmäärityssivu.

Kuva 17  

Esikalibroidut instrumentit
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Toimenpiteet

Suorita ohjelmistossa mainitut tarkistukset ja toista tarkkuustarkistus painamalla OK.

KALIBROINTI
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4.3 Instrumenttien automaattinen kalibrointi

Yleisiä tietoja

Instrumentit, joita ei ole lueteltu ohjelmistossa esikalibroitujen joukkoon, on kalibroitava joko V-
loven tai instrumenttien kalibrointimatriisin aukon avulla.
Automaattista kalibrointia voidaan käyttää kaikkien jäykkien instrumenttien kalibrointiin, mutta
taipuneet tai joustavat instrumentit on kalibroitava manuaalisesti (katso tämän käyttöohjeen
Instrumenttien manuaalinen kalibrointi -osio).

Automaattinen
kalibrointimene-
telmä

Jäykkä instrumenttityyppi

V-lovi
• Pitkät tai paksut varret
• Instrumentit, joiden varsi ei mahdu napakasti yhteen pienemmistä aukois-

ta

Aukot
• Lyhyet varret
• Varret, jotka eivät yllä viitetasolle 4, kun instrumentti on sijoitettu V-loveen

Jäykän instrumentin automaattinen kalibrointi

Kuva 18  

Toimenpiteet

1. Pitele instrumenttia ja instrumenttien kalibrointimatriisia kameran kuvausalalla, kunnes
Instrument Calibration -valintaikkuna avautuu.

2. Aseta jäykän instrumenttityypin perusteella instrumentti V-loveen tai sopivaan aukkoon ja
kierrä instrumenttia sen pitkän akselin ympäri.

3. Ohjelmisto laskee automaattisesti instrumentin halkaisijan ja liikeradan ja avaa Verify Ca-
libration -valintaikkunan.
HUOMAUTUS: jatka tämän käyttöohjeen Tarkista instrumentin kalibrointi -osioon. 

4. Jos ohjelmistossa havaitaan kalibroinnin aikana häiriöitä instrumentin akselilla, näytetään
Instrument Calibration -varoitus.

Varoitus
Älä kalibroi kartiomaisia instrumentteja loven avulla. Siinä tapauksessa instrumentin akseli
ei näy oikein.

Varoitus
Käytä aina halkaisijaltaan pienintä mahdollista kalibrointiaukkoa, johon instrumentti
mahtuu. Muussa tapauksessa kalibrointi ei ole tarkka. Käytä 30 mm:n aukkoa vain, jos
instrumentin kärki ei mahdu muihin aukkoihin. Jos näin ei tehdä, tuloksena saattaa olla
erittäin epätarkka kalibrointi.

Instrumenttien automaattinen kalibrointi
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Varoitus
Vain jäykkiä instrumentteja, joihin voidaan kiinnittää instrumenttisovitin, voidaan kalibroida
ja käyttää navigointiin.

Jos käytät V-lovea, tarkista halkaisijatulos huolellisesti. Arvon laskenta perustuu
instrumentin varteen.

Alhainen kalibrointitarkkuus

Jos havaitaan alhaista kalibrointitarkkuutta, noudata varoitusvalintaikkunassa annettuja ohjeita ja
alla olevia suosituksia.

Kuva 19  

Instrumentti, jonka ka-
librointitarkkuus on al-
hainen

Asetukset Suositus

Taltta
Litteäkärkinen instru-
mentti

Kalibroinnin tarkkuutta
on parannettava

Paina Back ja toista kalibrointi seuraten
kärkiä yllä olevan valintaikkunan tarkkuu-
den parantamiseksi.

Ruuvi
Teräväkärkinen instru-
mentti

Nykyistä kalibrointia voi-
daan jatkaa

Paina Next-painiketta. Nyt on suoritettava
loppuun kärjen kalibrointi (katso tämän
käyttöohjeen Kärjen kalibrointi -osio).

HUOMAUTUS: jos instrumentin kalibroinnissa ilmenee edelleen vaikeuksia, jatka tämän
käyttöohjeen Instrumenttien manuaalinen kalibrointi -osioon. 

Varoitus
Jos alhaisen kalibrointitarkkuuden varoitus tulee näyttöön kalibroinnin jälkeen, tarkista
kalibrointitulos huolellisesti Verify Calibration -valintaikkunassa.

Varoitus
Taltan tai litteän instrumentin alhaista kalibrointitarkkuutta ei voida hyväksyä. Jos näkyviin
tulee varoitus, kalibrointi on toistettava. Muussa tapauksessa työkalun kärjen
lisäkalibrointi ei ole mahdollista.

KALIBROINTI
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4.4 Instrumenttien manuaalinen kalibrointi

Yleisiä tietoja

Kalibroi instrumentti manuaalisesti, jos:
• automaattisen kalibroinnin tarkkuus on alhainen,
• instrumentti on joustava, tai
• instrumentti ei muotonsa vuoksi sovellu automaattisesti kalibroitavaksi.

Jäykän instrumentin manuaalinen kalibrointi

Kuva 20  

Toimenpiteet

1. Pitele instrumenttia ja instrumenttien kalibrointimatriisia kameran kuvausalalla, kunnes
Instrument Calibration -valintaikkuna avautuu.

2. Määritä manuaalisesti instrumentin halkaisija valitsemalla asianmukainen aukko valintaik-
kunassa (valitse pienin halkaisija, johon instrumentti mahtuu).

3. Aseta instrumentin kärki valittuun kalibrointiaukkoon.

4. Pitele instrumenttia täysin paikallaan, kunnes kalibrointi on suoritettu loppuun, ja Verify
Calibration -valintaikkuna avautuu.

Varoitus
Älä kalibroi taipuneita tai joustavia instrumentteja. Joustavat instrumentit on kalibroitava ja
niitä on käytettävä yhdessä poraohjaimen kanssa, ja on luotettava ainoastaan
syvyystietoihin.

Joustavan instrumentin manuaalinen kalibrointi

Toimenpiteet

1. Pitele poraohjainta ja instrumenttien kalibrointimatriisia kameran kuvausalalla, kunnes
Instrument Calibration -valintaikkuna avautuu.

2. Valitse joko esikalibroitu poraohjain (katso tämän käyttöohjeen Esikalibroidut instrumentit
-osio) tai suorita kalibrointi manuaalisesti ja tarkista poraohjain.

3. Asenna instrumentti poraohjaimeen ja kiinnitä Sovitin kirurgista moottorijärjestelmää
varten.

Instrumenttien manuaalinen kalibrointi
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Toimenpiteet

4. Pitele poraohjainta yhdessä asennetun joustavan instrumentin kanssa ja instrumenttien
kalibrointimatriisia kameran kuvausalalla, kunnes Instrument Calibration -valintaikku-
na avautuu uudelleen.

5. Noudata ohjelmiston ohjeita joustavan instrumentin kalibroimiseksi poraohjaimen kanssa.

KALIBROINTI
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4.5 Instrumenttien kalibroinnin tarkistaminen

Yleisiä tietoja

Instrumenttien kalibroinnin jälkeen näkyviin tulee Verify Calibration -valintaikkuna, jossa voit
tarkistaa kalibroinnin tarkkuuden.

Varoitus
Tarkista ennen navigoinnin aloittamista aina kalibroinnin tarkkuus.

Ennen aloittamista

Varmista, että kärki on sijoitettu oikeaan paikkaan instrumenttien kalibrointimatriisissa
kalibroinnin tarkistamisen ja kärjen kalibroinnin aikana.

Instrumentti Kärjen sijoittaminen

Putki Litteänä vasten viitetasoa 1 tai 2.

• Teräväkärkinen instru-
mentti

• Ruuvi
• Pora / joustava instru-

mentti
• Viper Prime

• litteänä vasten viitetasoa 2 tai 4 tai
• jompikumpi kalibrointipisteistä

Taltta Litteänä sitä tasoa vasten, jolla kalibrointi suoritettiin, tai 45 asteen
kulmassa.

Instrumentin kalibroinnin tarkistaminen

①
②

③

Kuva 21  

Toimenpiteet

1. Kun Verify Calibration -valintaikkuna on avoinna, pitele instrumentti vakaana yllä luetel-
lussa asianmukaisessa sijaintipaikassa.

2. Tarkista, että näytetty halkaisija on oikea ja akselin kulmapoikkeama (Angle) ja etäisyys-
poikkeama kärjestä (Distance) ovat mahdollisimman pieniä ③.

3. Jos kulma- ja etäisyyspoikkeamat ovat matalia ja jos halkaisija on oikea, tarkka kalibrointi
on tarkistettu onnistuneesti. Paina Next-painiketta.

4. Jos instrumentin kalibrointi ei ole tarkka, painamalla Tip Selection ① voit avata valintaik-
kunan, jossa voit valita kärjen tyypin ja säätää sen mittoja instrumentin uudelleenkalibroi-
miseksi.

Instrumenttien kalibroinnin tarkistaminen
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Toimenpiteet
• Jos tarkkuus on edelleen alhainen kärjen kalibroinnin jälkeen, paina joko Back tai Re-

calibrate Tip ② kärjen uudelleenkalibrointia varten.

5. Voit poistua instrumentin kalibroinnista painamalla Cancel.
• Valintaikkuna suljetaan viiden sekunnin kuluttua instrumenttien kalibrointimatriisin

poistamisesta kameran kuvausalalta.

Kärjen kalibrointi

Kärjen kalibrointi parantaa instrumentin akselin kalibrointia määrittämällä kärjen tyypin
manuaalisesti, säätämällä kärjen mittoja ja sen jälkeen kalibroimalla instrumentin uudelleen
näiden uusien mittojen avulla.
Kärjen kalibrointi on suoritettava, jos:
• instrumentin kärki on taltta tai poraohjain,
• kalibroidun instrumentin valinta tai mitat eivät ole oikeat tarkistuksen aikana,
• instrumenttia siirretään samansuuntaisesti sen akseliin nähden kalibroinnin aikana tai
• instrumentti ei ulotu kalibroinnin aikana aukon pohjaan (tai viitetasolle 4, kun kalibroidaan V-

loven avulla).

Kärjen valinta Näyttö

Terävä

Ruuvi

Putki

KALIBROINTI
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Kärjen valinta Näyttö

Taltta

Viper Prime

Toimenpiteet

1. Paina Verify Calibration -valintaikkunassa Tip Selection. Nyt näkyviin ilmestyy Select
Tool Tip -valintaikkuna. Valitse asianmukainen kärkityyppi.
HUOMAUTUS: on kalibroitava ja tarkistettava vain ruuvitaltat, joita ei ole esikalibroitu
(esim. muut kuin Brainlabin valmistamat ruuvitaltat). 

2. Syötä kärjen halkaisija ja pituus/leveys ja paina sitten Next.
HUOMAUTUS: voit mitata varren halkaisijan pitelemällä instrumenttia viivaimella instru-
menttien kalibrointimatriisin viitetasolla 2. 

3. Käännä instrumentin kärkeä kalibrointipisteessä tai pitele sitä litteänä instrumenttien ka-
librointimatriisin viitetasoa vasten (yllä olevan Kärjen sijoittaminen -taulukon mukaises-
ti), kunnes Verify Calibration -valintaikkuna avautuu uudelleen niin, että siinä näkyvät
uudet arvot.

4. Jos uudelleen kalibroidut arvot ovat oikeat, paina Next ja jatka tämän käyttöohjeen Ku-
vaaminen-osioon.

Varoitus
Käytä vain instrumenttien kalibrointimatriisin värillisiä alueita, jotka ohjelmisto valitsee
kärjen kalibrointiin.

Varoitus
Tarkista aina, että kalibroitu instrumentin pituus on oikea. Jos se ei ole oikea, kalibroi kärki.

Varoitus
Jos ruuvitaltta on kalibroitu erityisellä ruuvilla ja sitä käytetään myöhemmin muun ruuvin
kanssa, se on kalibroitava uudelleen.

Instrumenttien kalibroinnin tarkistaminen
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5 KUVAAMINEN
5.1 Läpivalaisukuvien kuvaaminen

Yleisiä tietoja

Instrumentin kalibroinnin jälkeen voidaan nyt ottaa läpivalaisukuvia. Läpivalaisukuvien
rekisteröinnin avulla järjestelmä voi laskea kiinnitettyyn viitteeseen liittyvän kuvan kolmiulotteisen
aseman mahdollistaen näin instrumenttien navigoinnin.
Ohjelmisto tunnistaa rekisteröintisarjan / laitteen tyypin automaattisesti, kun se on kameran
kuvausalueella.

Heijastavat merkkilevyt

• Fluoro-rekisteröintisarjat on varustettu sisäänrakennetuilla markkerilevyillä. Varmista, että kuvia
otettaessa näkyvissä on vähintään viisi markkerilevyä (neljä suurta markkeria ympyrässä sekä
suuri markkeri, joka sijaitsee ympyrän ulkopuolella).

• Poista tarpeettomat metalliesineet (esim. instrumentit) röntgensäteen näkymäkentästä, jotta
kuvaus voidaan suorittaa oikein.

Turvallisuus ja varotoimet

Varoitus
Sijoita kamera niin, että rekisteröintisarja tai laite, vertailualusta ja instrumentit ovat
selvästi kameran linssien näkyvissä. Markkeripallojen on oltava puhtaita, kuivia ja aina
kameran linssien näkyvissä. Muuten seuranta ei ole mahdollista.

Varoitus
Heijastuman aiheuttamat infrapuna-artefaktit saattavat vaikuttaa optisen
navigointijärjestelmän tarkkuuteen. Varmista, että heijastavat esineet tai
infrapunavalonlähteet eivät peitä kameranäkymää. 

Varoitus
Jos tarkkuus heikkenee tai jos vertailualustan asema siirtyy kuvaamisen jälkeen,
rekisteröinti on toistettava ennen navigoinnin suorittamista. Suhteellisia liikkeitä ei voida
kompensoida tai näyttää järjestelmässä, ja ne saattavat johtaa epätarkkoihin
navigointitietoihin ja vakaviin potilasvammoihin.

Varoitus
Fluoro-rekisteröintisarjat eivät saa missään vaiheessa joutua kosketukseen potilaan
kanssa.

Varoitus
Jotta estetään potilaan loukkaantuminen ja/tai instrumenttien vaurioituminen, varmista
ennen kuvaamista, että rekisteröintisarjan ja potilaan sekä vertailualustojen välillä on
riittävästi tilaa.

KUVAAMINEN
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Varoitus
Jos rekisteröinnin suorittamisessa käytettäviä instrumentteja ei ole suojattu, niiden on
oltava steriilejä.

Jos osoitin tai instrumentti on kameran kuvausalueella kuvantamisen aikana tai jos
muokkaustila on otettu käyttöön, kuvia ei voida siirtää navigointia varten.

Läpivalaisukuvien kuvaaminen
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5.1.1 Fluoro-rekisteröintisarjan käyttö kuvaamiseen

Ennen aloittamista

Potilas on sijoitettava leikkauspöydälle ja suojattava tavanomaiseen tapaan. Kaikki instrumentit on
valmisteltava asianmukaisesti. Varmista, että C-varsi on sijoitettu niin, että röntgenkuvaus voidaan
tehdä halutusta anatomisesta sijainnista.
HUOMAUTUS: jos kuvantamisen aikana tulee näkyviin virheviesti, jossa ilmoitetaan, että C-varren
liitäntä on katkaistu, tarkista kaapelin liitäntä. 

Varoitus
Älä muokkaa C-varren monitorissa olevia kuvia (esim. suurentamalla, kääntämällä), ennen
kuin kuvaaminen on vahvistettu.

Varoitus
Varmista aina, että rekisteröintisarja on kiinnitetty kunnolla C-varteen ja että markkerilevyt
on asennettu turvallisesti, että ne ovat puhtaita, kuivia ja kameran näkyvissä ennen
rekisteröinnin aloittamista.

Varoitus
Pidä suojattu C-varsi ja kiinnitetty Fluoro-rekisteröintisarja steriilinä koko
leikkaustoimenpiteen ajan.

Varoitus
Varmista ennen uusien kuvien kuvaamista C-varrella, että kuvantamisnäyttö on näkyvissä
monitorissa. Muussa tapauksessa navigointiohjelmisto ei havaitse kuvattuja kuvia.

Kuvien kuvaaminen

Toimenpiteet

1. Varmista, että vertailualusta ja rekisteröintisarja ovat kameran linssien näkyvissä (kaikki
näkyvyyden ilmaisimet ovat vihreitä) ja että kameran kuvausalueella ei ole instrumentteja.
• Jos näkyvyyden ilmaisin on punainen, kuuluu napsahtava ääni, ja varoituskuvake tulee

näkyviin. Varmista, että koko tarvittava laitteisto on kameran näkyvissä, ennen kuin jat-
kat.

2. Luo C-varren avulla kuva asiaankuuluvasta luurakenteesta.
HUOMAUTUS: C-varren ja potilaan täytyy olla kuvaamisen aikana mahdollisimman pai-
koillaan. 

3. Odota, kunnes kuva siirretään navigointijärjestelmään ja näytetään kuvan-
tamisnäkymissä. Kuuluu vahvistusääni.
HUOMAUTUS: jos käytät digitaalista Ziehm C-vartta, kuva on siirrettävä C-
varresta järjestelmään manuaalisesti painamalla harmaata nuolikuvaketta. 

4.

Voit määrätä kuvan käytettäväksi asianmukaisessa näkymässä painamalla
sinistä käsikuvaketta.

5. Jos otettu kuva on sopiva, toista vaiheet 1–4, kunnes kaikki kuvat on otettu, ja jatka sitten
tämän käyttöohjeen Läpivalaisukuvien tarkistaminen -osioon.

6. Jos kuvaaminen ei onnistu, on otettava kalibrointikuvia.

7. Jos haluat käsitellä otetun kuvan näyttöä (esim. muuttaa kirkkautta, zoomausta tai kier-
toa), käytä valikkorivillä olevia käsittelypainikkeita.
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Toimenpiteet
HUOMAUTUS: katso tämän käyttöohjeen Kuvanmuokkaus-osio. 

HUOMAUTUS: on otettava vähintään yksi (ja enintään neljä) läpivalaisukuvaa. 

Kuvan poistaminen

Jos kuva on virheellinen, eikä sitä voida käyttää, paina Trash-painiketta kuvan poista-
miseksi.

Kalibrointikuvien kuvaaminen

Jos kuvaaminen epäonnistuu, on otettava kalibrointikuvia kuvien rekisteröimisen helpottamiseksi.
Seuraavat komponentit on kiinnitettävä rekisteröintisarjoihin, jotta voidaan ottaa kalibrointikuvia:
• Rekisteröintisarja Fluoro, 2D C-varsille: irrotettava kalibrointilevy
• Rekisteröintisarja Fluoro 2D/3D, 3D C-varsille: päivityssarja

HUOMAUTUS: yllä olevat komponentit voidaan poistaa, kun otetaan ylimääräisiä läpivalaisukuvia,
mutta vasta sen jälkeen, kun kalibrointikuvien kuvaaminen on suoritettu loppuun. 

①

②

Kuva 22  

Toimenpiteet

1. Painamalla Calibration Images -painiketta Image Acquisition -näytöllä ① voit avata Ac-
quire Calibration Image -valintaikkunan ②.
HUOMAUTUS: kalibrointikuvien kuvaamista voidaan käyttää myös Fluoro-valikon kautta
(katso tämän ohjeen Järjestelmäasetukset-osio). 

2. Kuvaa kuva C-varrella ja rekisteröi kuva painamalla Next.

3. Vahvista kuva sen onnistuneen rekisteröinnin jälkeen painamalla Next.

4. Toista vaiheet 1–4 kaikissa halutuissa C-varren sijainneissa.

HUOMAUTUS: vertailualustan ei tarvitse olla kiinnitettynä kalibrointikuvien kuvauksen aikana. 

Varmista ennen kalibrointikuvan kuvaamista, että kaikki tarpeettomat esineet (etenkin
metalliesineet) on poistettu röntgenlähteen ja kuvanvahvistimen väliltä.

Varoitus
Älä muuta rekisteröintisarjan asentoa kuvanvahvistimessa kalibrointikuvien kuvaamisen
jälkeen. Jos rekisteröintisarjaa siirretään kuvaamisen jälkeen, kalibrointikuva on kuvattava
uudelleen.

Fluoro-rekisteröintisarjan käyttö kuvaamiseen
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Varoitus
Kalibrointikuvat eivät ole käytettävissä käytettäessä Kädessä pidettävää
rekisteröintilaitetta Fluoro 2D:tä.

Vaikka markkerilevyjen peittämät kuvalohkot rekonstruoidaan, pienempiä peittoon jääneitä
kohteita ei ehkä voida palauttaa (esimerkiksi K-piikit tai ruuvien kärjet saattavat näyttää
vääristyneiltä).
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5.1.2 Kädessä pidettävän rekisteröintilaitteen Fluoro 2D käyttö kuvantamiseen

Ennen aloittamista

Potilas on sijoitettava leikkauspöydälle ja suojattava tavanomaiseen tapaan. Kaikki instrumentit on
valmisteltava asianmukaisesti. Lisäksi Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D on
steriloitava ennen kuvaamista.
HUOMAUTUS: jos kuvantamisen aikana tulee näkyviin virheviesti, jossa ilmoitetaan, että C-varren
liitäntä on katkaistu, tarkista kaapelin liitäntä. 

Varoitus
Älä muokkaa C-varren monitorissa olevia kuvia (esim. suurentamalla, kääntämällä), ennen
kuin kuvaaminen on vahvistettu.

Varoitus
Varmista ennen uusien kuvien kuvaamista C-varrella, että kuvantamisnäyttö on näkyvissä
monitorissa. Muussa tapauksessa navigointiohjelmisto ei havaitse kuvattuja kuvia.

Kuvien kuvaaminen

Toimenpiteet

1. Varmista, että vertailualusta ja rekisteröintilaite ovat kameran linssien näkyvissä (kaikki
näkyvyyden ilmaisimet ovat vihreitä) ja että kameran kuvausalueella ei ole instrumentteja.
• Jos näkyvyyden ilmaisin on punainen, kuuluu napsahtava ääni, ja varoituskuvake tulee

näkyviin. Varmista, että koko tarvittava laitteisto on kameran näkyvissä, ennen kuin jat-
kat.

2.
Paina rekisteröintilaitetta varoen kuvanvahvistinta vasten käyttäen steriiliä
teippiä ehkäisemään suojan vaurioitumista.

3. Luo C-varren avulla kuva asiaankuuluvasta luurakenteesta.
• Käytä rekisteröintilaitteessa olevia pysäyttimiä sijoittaaksesi laitteen pään kokonaan

röntgensäteen keskiöön.
HUOMAUTUS: laitteen ja potilaan täytyy olla kuvaamisen aikana mahdollisimman paikoil-
laan 

4. Odota, kunnes kuva siirretään navigointijärjestelmään ja näytetään kuvan-
tamisnäkymissä. Kuuluu vahvistusääni.
HUOMAUTUS: jos käytät digitaalista Ziehm C-vartta, kuva on siirrettävä C-
varresta järjestelmään manuaalisesti painamalla harmaata nuolikuvaketta. 

5.

Voit määrätä kuvan käytettäväksi asianmukaisessa näkymässä painamalla
sinistä käsikuvaketta.

6. Jos otettu kuva on sopiva, toista vaiheet 1–4, kunnes kaikki kuvat on otettu, ja jatka sitten
tämän käyttöohjeen Läpivalaisukuvien tarkistaminen -osioon.

7. Jos kuvaaminen ei onnistu, näkyviin tulee Registration Failed -varoitusvalintaikkuna, ja
kuvat on kuvattava uudelleen.
HUOMAUTUS: jatka siinä tapauksessa tämän käyttöohjeen Rekisteröinnin epäonnistu-
misvaroitus -osioon. 

8. Jos haluat käsitellä otetun kuvan näyttöä (esim. muuttaa kirkkautta, zoomausta tai kier-
toa), käytä valikkorivillä olevia käsittelyvaihtoehtoja.

Kädessä pidettävän rekisteröintilaitteen Fluoro 2D käyttö kuvantamiseen
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Toimenpiteet
HUOMAUTUS: katso tämän käyttöohjeen Kuvanmuokkaus-osio. 

HUOMAUTUS: on otettava vähintään yksi (ja enintään neljä) läpivalaisukuvaa. 

Kuvan poistaminen

Jos kuva on virheellinen, eikä sitä voida käyttää, paina Trash-painiketta kuvan poista-
miseksi.

Ravisteluvaroitus

Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D on pidettävä kuvantamisen aikana paikallaan.
Jos rekisteröintilaitetta siirrettiin kuvantamisen aikana, kuvaa ei voida rekisteröidä, ja seuraava
ravisteluvaroituskuvake tulee näkyviin.

Kuva 23  

Toimenpiteet

Kun tämä varoitus annetaan, toista kuvaaminen pitäen rekisteröintilaite vakaana.

Rekisteröinnin epäonnistumisvaroitus

Jos kuvaamisen aikana tulee näkyviin Registration Failed -varoitusvalintaikkuna, kuvaa ei voitu
kuvata asianmukaisesti.
• Poista esteenä olevat esineet (esim. metalliesineet) ja tarkista ja/tai korjaa esteiden mahdolliset

syyt alla olevien suositusten mukaisesti.
• Korjauksen jälkeen kuvantaminen on toistettava.

Heijastavia markkerei-
ta ei havaittu seuraa-
vien kohdalla:

Suositus

Rekisteröintilaite
• Sijoita rekisteröintilaite suoraan kuvanvahvistimen alle.
• Muuta hieman rekisteröintilaitteen sijaintia/suuntausta.

Korjauslevy
• Varmista, että korjauslevy on asennettu ja sijoitettu oikein.
• Varmista, että ohjelmistossa on valittuna oikea C-varsi.

KUVAAMINEN
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5.2 Läpivalaisukuvien tarkistaminen

Yleisiä tietoja

Kun kuvaaminen on suoritettu loppuun, otetut kuvat on tarkistettava osoittimella.

Varoitus
Vahvista aina rekisteröinnin tarkkuus läpivalaisunäkymissä pitämällä osoittimen kärkeä
tunnetuissa anatomisissa merkintäpisteissä ja tarkistamalla näytöstä niiden sijainti.

Kuvien tarkistaminen

①

②

Kuva 24  

Toimenpiteet

1. Varmista, että vertailualusta on kameran näkyvissä ①, ja pitele sitten osoittimen kärkeä
kameran kuvausalueella kuvan tarkistuksen aktivoimiseksi.
HUOMAUTUS: kun Image Verification -tila on aktiivinen, ei voida ottaa lisäkuvia. 

2. Pitele osoittimen kärkeä luurakenteen tunnetuissa anatomisissa merkintäpisteissä ja ver-
tailualustan alueilla, jotka ovat näkyvissä läpivalaisukuvassa. Tarkista, että näytöllä oleva
osoitin vastaa osoittimen todellista asemaa.
HUOMAUTUS: käytä tarvittaessa muokkaustilapainikkeita ② säätämään kuvan laatua ja
asemaa näkymässä. 

3. Kun kaikki kuvat on tarkistettu, jatka painamalla Next.
HUOMAUTUS: jos haluat päättää kuvien tarkistuksen ja ottaa kuvaamisen uudelleen
käyttöön, poista osoitin kameran kuvausalalta. 

Varoitus
Vääristymän taso saattaa olla korkeampi kuvatun kuvan reunoilla. Tämän vuoksi myös
näiden alueiden tarkkuus on tarkistettava, jos ne sisältävät kiinnostavia rakenteita.

Varoitus
Varmista, että C-varsi, leikkausliina ja rekisteröintilaite / rekisteröintisarja eivät peitä
viitegeometrioita osittain. Muussa tapauksessa saattaa ilmetä epätarkkuutta.

Varoitus
Varmista ennen läpivalaisukuvien hyväksymistä, että ne ovat tarkkoja ja että vaadittu
luurakenne on näkyvissä.

Läpivalaisukuvien tarkistaminen
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Image Verification -valintaikkuna

Ennen kuin voit jatkaa suunnitteluun ja navigointiin, avataan Image Verification -valintaikkuna,
jossa pyydetään vahvistamaan, että olet suorittanut kaikkien kuvattujen kuvien tarkistuksen
loppuun.

Kuva 25  

Toimenpiteet

1. Jos kaikki rekisteröidyt kuvat ovat tarkkoja, valitse OK.

2. Jos yhtä tai useampaa kuvaa ei ole tarkistettu, voit tarkistaa kuvat kuvaamissivulla paina-
malla Back.

KUVAAMINEN
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5.3 Kuvanmuokkaus

Yleisiä tietoja

Kuvattuja kuvia voidaan muokata kuvan erilaisten ominaisuuksien säätämiseksi.
Nämä muokkaukset ovat saatavilla kuvaamisen jälkeen ja ne näytetään painikkeina millä tahansa
päänäytöllä, jolla on kuvattuja läpivalaisukuvia.
HUOMAUTUS: kun muokkaustila on aktiivinen, ei lisäkuvia voida ottaa. 

Painike Näyttö Muokkaus

①

Voit vaihtaa kuvia neljän näyt-
töpaneelin välillä.
• Painamalla nuolia ① voit

vaihtaa kuvaa sen paneelin
kanssa, jota kohti nuoli
osoittaa.

①

②

• Panorointi: siirrä kuvan ase-
maa siirtämällä sormea pit-
kin panorointiliukupalkkeja
①.

• Zoomaus ②: suurentaa tai
pienentää näkymää (30–
300 %).

③

①

②
• Kierrä kuvaa painamalla

kaarevia nuolipainikkeita ①
tai siirtämällä sormea pitkin
kiertoliukupalkkia ② (tai
missä tahansa kuvan koh-
dassa).

• Flip-painikkeella ③ voit
kääntää kuvan peilikuvaksi
pystysuoran keskiakselinsa
ympäri.

②

①

③

Muuta kirkkautta ja kontrastia
siirtämällä sormea pitkin kirk-
kauden liukupalkkia ① tai
kontrastin liukupalkkia ②.
• Reset-painikkeella ③ ku-

van ominaisuudet palaute-
taan alkuarvoihin.

Kuvanmuokkaus
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Painike Näyttö Muokkaus

Määritä kaikkien C-varresta
saatavien tulevien kuvien kirk-
kaus ja kontrasti.
• Kuvat on otettava uudel-

leen, jotta muutokset tule-
vat voimaan.

• Saatavilla vain analogista
C-vartta käytettäessä.

KUVAAMINEN
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5.4 Fluoroskooppisen rekisteröinnin palauttaminen

Yleisiä tietoja

Järjestelmän kaatuessa esimerkiksi virtakatkoksen vaikutuksesta voidaan palauttaa aiempi
rekisteröinti ja otetut kuvat. Vaihtoehtoisesti voit rekisteröidä potilaan uudelleen.
HUOMAUTUS: saattaa kestää jopa kaksi minuuttia, ennen kuin ohjelmisto on palauttanut
istunnon. 

Istunnon palautus

Kuva 26  

Toimenpiteet

1. Istunnon palautusvalintaikkuna tulee näkyviin ohjelmiston uudelleenkäynnistyksen jäl-
keen.

2. Voit palauttaa viimeisimmät potilastiedot painamalla Yes. Näyttöön tulee Patient Prepa-
ration -valintaikkuna.

3. Voit avata uuden toimenpiteen ja ottaa uusia kuvia painamalla No ja käynnistämällä ohjel-
miston uudelleen.

Potilaan valmisteluvalintaikkuna

Kuva 27  

Toimenpiteet

Jos viimeisimmät potilastiedot palautetaan, on ensin vahvistettava, onko viite siirtynyt.

Fluoroskooppisen rekisteröinnin palauttaminen

58 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4



Toimenpiteet
• Jos viite on pysynyt kiinteänä, valitse Yes ja paina sitten Next aiemmin kuvattujen kuvien pa-

lauttamiseksi.
• Jos viite on siirtynyt (tai jos et ole varma asiasta), valitse No (tiedot hylätään) ja paina sitten

Next kuvaamisen aloittamiseksi uudelleen.

KUVAAMINEN
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Fluoroskooppisen rekisteröinnin palauttaminen
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6 NAVIGOINTI
6.1 Navigointinäyttö

Navigointinäkymät

Alla olevien painikkeiden ja vaihtoehtojen avulla navigoinnin aikana voidaan valita erilaisia
näkymiä kirurgin mieltymyksen perusteella.

Navigoin-
tinäkymä

Näyttö Kuvaus

Näkymävä-
lilehdet

②

①

Jos on otettu enemmän kuin kaksi kuvaa,
näkymävälilehdet tulevat näkyviin, ja voit:
• näyttää erilaisia näkymiä käyttämällä

näyttöilmaisinta ①.
• maksimoida ② jokaisen kuvan koko

näytön kokoon.

Trajectory
Only Näyttää vain instrumentin liikeradan.

NAVIGOINTI
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Navigoin-
tinäkymä

Näyttö Kuvaus

Full Screw

Näyttää ruuvin käyttämän tilan ja aseman.
• Voit säätää ruuvin pituutta ja halkaisijaa

näytöllä käyttämäsi ruuvin pituuden ja
halkaisijan mukaisiksi.

Partial
Screw

Näyttää ruuvin käyttämän tilan ja aseman,
mutta esittää ainoastaan ruuvin kärjen ja
osan ruuvin rungosta.
• Voit säätää ruuvin pituutta ja halkaisijaa

näytöllä käyttämäsi ruuvin pituuden ja
halkaisijan mukaisiksi.

• Voit myös määrittää Partial Length -
asetuksen ohjaamaan, miten paljon ruu-
vin rungosta näytetään.

2D-/3D-instrumenttinäyttö

②
①

Kuva 28  

Toimenpiteet

1. Vaihtoehtoisesti voit muuttaa navigoidun instrumentin näytön opaakiksi 3D:ksi ① tai läpi-
näkyväksi 2D ② -instrumenttinäkymäksi.

2. Voit aktivoida instrumenttinäytön painamalla Instrument Display -painiket-
ta valikkorivillä. Silloin instrumenttinäyttöä vaihdetaan mieltymystesi mu-
kaan.

3.
Voit vaihtaa takaisin oletusarvoiseen instrumenttinäyttöön painamalla Inst-
rument Display -painiketta uudelleen.

Navigointinäyttö
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6.2 Vakionavigointi

Yleisiä tietoja

Fluoro Expressin myötä kuvia voidaan käyttää navigointiin luutyypistä tai toimenpiteestä
riippumatta. Tässä osiossa hahmotellaan kaikkien jäykkien työkalujen navigointi.
HUOMAUTUS: ohjeet joustavien työkalujen (esim. K-piikkien ja poranterien) navigointiin ovat
tämän käyttöohjeen Joustavien työkalujen navigointi -osiossa. 

Ennen aloittamista

Varmista ennen navigoinnin aloittamista, että:
• kaikki vaadittavat instrumentit on kalibroitu ja tarkistettu, ja esikalibroidut instrumentit on valittu

ja validoitu
• fluoro-kuvat antavat riittävän näkymän kohdealueesta
• luusegmentit on asetettu oikein.

Varoitus
Vain jäykkiä instrumentteja, joihin on kiinnitetty instrumenttisovitin, voidaan kalibroida ja
käyttää navigointiin.

Jäykän instrumentin navigointi

Toimenpiteet

1. Valitse enintään neljä otetuista läpivalaisukuvista.

2. Navigoi haluamasi navigointinäkymän avulla ja tarvittavalla instrumentilla läpivalaisukuvis-
sa, kun suoritat toimenpiteen vakiokäytännön mukaisesti.

3. Kun navigointi on suoritettu loppuun, paina Next. Näyttöön tulee Close Application -va-
lintaikkuna.

4. Painamalla Close voit suorittaa loppuun Fluoro Expressin käytön.

HUOMAUTUS: jos instrumentin liikerata on virheellinen, myös instrumentin virtuaalinen kärjen
pidennys on virheellinen. 

Varoitus
Jos käytettävissä on vain yksi läpivalaisukuva tietyltä alueelta, noudata suurta
varovaisuutta ruuveja asettaessasi.

NAVIGOINTI
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6.3 Joustavien työkalujen navigointi

Yleisiä tietoja

Seuraavissa ohjeissa hahmotellaan ohjelmiston navigoinnin käyttöä seuraavien joustavien
työkalujen avulla: 
• K-piikit (esim. kanyloitujen naulojen ja/tai ruuvien ohjaukseen)
• Poranterät

Joustavien työkalujen taipuminen porattaessa

Huomaa, että joustavat työkalut saattavat taipua porattaessa.
Taipumiseen on tyypillisesti kaksi pääasiallista syytä:

Joustavat työka-
lut saattavat:

poiketa reitiltä
kortikaalisen luun
vaikutuksesta

taipua poraohjai-
meen kohdistetta-
van kohtisuoran
voiman vaikutuk-
sesta.

Ennen aloittamista

Ennen navigoinnin suorittamista joustavat työkalut ja vastaava poraohjain on aina kalibroitava ja
tarkistettava ja/tai validoitava.
HUOMAUTUS: kun poraus aloitetaan, poraohjaimen asema näytetään ohjelmistossa fluoro-
kuvissa. Todellinen polku, jota joustava työkalu seuraa, riippuu siitä, miten vakaasti pora pysyy
paikallaan. 

Varoitus
Jos olet huolissasi siitä, että joustavan työkalun varsinainen reitti on ehkä poikennut sen
projisoidulta polulta, tarkista todellinen asema ottamalla ylimääräisiä fluorokuvia.

Varoitus
Varmista, että näytöllä näkyvä valittu poraohjain vastaa tosiasiassa käyttämääsi
poraohjainta.

Joustavien työkalujen navigointi
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Joustavan instrumentin kalibrointi

Toimenpiteet

1. Kun viilto on tehty ja pehmytkudos on valmisteltu, esiporaa sisäänmenokohta.

2. Kohdista poraohjain tarvittavan liikeradan kanssa.

3. Poraa joustava työkalu luuhun esiporatun sisäänmenokohdan kautta käyttämällä navi-
gointinäkymiä ja syvyysilmaisinta ohjelmistossa.

4. Kun joustava työkalu on navigoitu onnistuneesti, poista poraohjain ja jatka toimenpidettä.

5. Paina Next-painiketta. Näyttöön tulee sen jälkeen Close Application -valintaikkuna.

6. Painamalla Close voit suorittaa loppuun Fluoro Expressin käytön.

NAVIGOINTI
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Joustavien työkalujen navigointi
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7 JÄRJESTELMÄASETUKSET
7.1 System-valikko

Yleisiä tietoja

System-valikon avulla voidaan käyttää yleisiä tietoja ja muun muassa seuraavia
järjestelmäohjaimia:
• Ohjelmistoversio ja Brainlab-huoltonumerot
• Ääni- ja kieliasetukset
• Fluoro-työkalut

System-valikon käyttö

Toimenpiteet

Voit avata System-valikon painamalla System Settings -painiketta.
HUOMAUTUS: voit sulkea System-valikon painamalla Close millä välileh-
dellä tahansa. 

Ohjelmistotiedot

Kuva 29  

Toimenpiteet

1. Voit käyttää ohjelmistotietoja valitsemalla Information.

2. Ikkunassa näytetään ohjelmistoversio ja Brainlabin yhteystiedot.

JÄRJESTELMÄASETUKSET
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7.1.1 Äänen, kielen ja nimettömyyden säätäminen

Yleiskuvaus

Settings-vaihtoehdon avulla voit suorittaa seuraavat toiminnot:
• säätää ohjelmiston toimenpiteen aikana lähettämät äänet
• valita ohjelmistoliittymän kielen
• Määrittää näyttökuvat nimettömiksi.

Järjestelmän äänten muuttaminen

Kuva 30  

Toimenpiteet

1. Valitse Settings ja sen jälkeen Sound-välilehti.

2. Voit kytkeä äänet päälle valitsemalla Sound Output -valintaruudun ja voit kytkeä painik-
keiden äänet päälle valitsemalla Button Sound -valintaruudun.

3. Voit säätää äänenvoimakkuutta liukupalkin tai nuolipainikkeiden avulla.

HUOMAUTUS: varoitusääniä ei voida poistaa käytöstä. 

Kieliasetusten säätäminen

Kuva 31  

Äänen, kielen ja nimettömyyden säätäminen
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Toimenpiteet

1. Valitse Settings ja sen jälkeen Language-välilehti.

2. Paina haluamasi kielen painiketta.

Näyttökuvien määrittäminen nimettömiksi

Kuva 32  

Toimenpiteet

1. Valitse Settings ja sen jälkeen Options-välilehti.

2. Voit määrittää kaikki näyttökuvat nimettömiksi valitsemalla Anonymize Screenshots -va-
lintaruudun. Kaikissa päänäyttöjen näyttökuvissa on sen jälkeen potilastietojen sijaan vain
harmaa palkki.
HUOMAUTUS: ennen tämän vaihtoehdon käyttöönottoa otetut näyttökuvat sisältävät
edelleen potilastietoja. 

Varoitus
Jos näyttökuvat eivät ole nimettömiä, potilaan nimi ja tunnus näytetään jokaisessa
näyttökuvassa. Jotta potilastiedot säilyvät luottamuksellisina, varmista, että näyttökuvien
käyttöoikeus rajoitetaan koskemaan vain näyttökuvia tarvitsevia henkilöstön jäseniä.
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7.1.2 Fluoro-valikko

Fluoro-valikon käyttö

Kuva 33  

Toimenpiteet

1. Valitse Fluoro.

2. Ikkunassa näytetään silloin käytettävissä olevat fluoro-työkalut.

C-varren valinnan muuttaminen

Tietyn C-varren valitseminen on käytettävissä vain, jos on määritetty useampia C-varsia.

Toimenpiteet

1. Paina C-arm Selection -painiketta. Select C-arm -valintaikkuna avautuu.

2. Paina asianmukaisen C-varren kuvaketta.

Kalibrointikuvan kuvaamisen käyttö

Toimenpiteet

1. Paina Calibration Images -painiketta. Acquire Calibration Image -valintaikkuna avau-
tuu.

2. Noudata ohjeita, jotka on annettu ohjelmistossa ja esitetty yksityiskohtaisesti tämän käyt-
töohjeen Kalibrointikuvien kuvaaminen -osiossa.

Fluoro-valikko
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