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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktopplysninger

Brainlab support

Ta kontakt med Brainlab support hvis du ikke finner all informasjonen du trenger i denne
veiledningen:

Region Telefon og faks E-post

USA, Canada, og Mellom- og Sør-
Amerika

Tlf.: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransk-talende regioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 5811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

DePuy Synthes support

Hvis systemet er distribuert av DePuy Synthes, må du kontakte Biosense Webster support:

Region Telefon

USA, Canada, og Mellom- og Sør-Amerika Tlf.: +1 (866) 473 7823

Europa, Midtøsten, Afrika Tlf.: +32 2 746 34 63

Asia, Australia Tlf.: +65 6827 6154

Forventet levetid

Programvareoppdateringer og feltstøtte tilbys for åtte års service for dette produktet.

Tilbakemelding

Feil kan forekomme, til tross for nøye gjennomgang av denne brukerhåndboken. Ta kontakt på
user.guides@brainlab.com hvis du har forslag om hvordan vi kan forbedre den.

Produsent

Brainlab AG, Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Tyskland
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1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven. Ingen del
av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra
Brainlab.

Brainlab-varemerker

Brainlab® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og
andre land.

Patentinformasjon

Dette produktet kan være dekket av én eller flere patenter eller patentsøknader som er under
behandling. Se https://www.brainlab.com/patent/ for flere detaljer.

Integrert tredjeparts programvare

• Denne programvaren er delvis basert på arbeidet utført av Independent JPEG Group.
• Denne programvaren inneholder OpenJPEG-biblioteket. For en fullstendig beskrivelse av

opphavsrettigheter, ansvarsfraskrivelser og lisens, kan du se http://www.openjpeg.org.
• Denne programvaren er delvis basert på Xerces C++ 3.1.1, utviklet av Apache Software

Foundation. For en fullstendig beskrivelse av opphavsrettigheter, ansvarsfraskrivelser og
lisens, kan du se http://xerces.apache.org/.

• Dette produktet inkluderer libtiff 4.0.4 beta. For en fullstendig beskrivelse av opphavsrettigheter,
ansvarsfraskrivelser og lisens, kan du se http://www.simplesystems.org/libtiff.

CE-merke

• CE-merket viser at Brainlab-produktene overholder de viktigste kravene i di-
rektivet for medisinsk utstyr (MDD).

• I samsvar med MDD, Rådsdirektiv 93/42/EØF, er klassifiseringen av Brain-
lab-produktet definert i tilhørende brukerveiledning for programvaren.

MERK: CE-merkets gyldighet kan kun bekreftes for Brainlab-produserte produkter. 

Anvisninger for kassering

Elektrisk og elektronisk utstyr må kun avhendes i samsvar med lovforskrifter. For infor-
masjon om WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-direktivet, gå til: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Salg i USA

Føderal lovgivning (USA) begrenser salg av denne anordningen til lege eller på ordre fra en
lege.

Juridisk informasjon
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. Disse inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon i forbindelse med mulig skade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med feil bruk av utstyret.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon om potensielle problemer med enheten. Slike problemer inkluderer
funksjonssvikt i enheten, defekter, skade på enheten eller skade på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader er formatert i kursiv og brukes til å indikere flere nyttige tips. 
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1.4 Tiltenkt bruk

Indikasjoner for bruk

Fluoro Express er ment som et pre- og intraoperativt, bildestyrt lokaliseringssystem som gjør det
mulig å utføre kirurgi med minimale inngrep. Det knytter en frihåndssonde, som spores av et
passivt markørsensorsystem, til et virtuelt databildeområde på en pasients pre- eller intraoperative
bildedata som bearbeides av en Brainlab navigasjonsarbeidsstasjon.
Systemet indikeres for alle medisinske tilstander der bruken av stereotaktisk kirurgi kan være
hensiktsmessig og der en referanse til en fast anatomisk struktur, for eksempel hodeskallen, en
beinstruktur som rørformede bein, bekkenet, calcaneus og talus, scapula eller vertebrae, kan
identifiseres i forhold til en fluoroskopibasert modell av anatomien.
Eksempelprosedyrer inkluderer, men er ikke begrenset til:
• Ryggradsprosedyrer og prosedyrer for ryggradsimplanteringer slik som

pedikkelskrueplassering.
• Bekken- og acetabulumfrakturbehandling slik som skrueplassering eller ilio-sakral

skruefiksering.
• Frakturbehandlingsprosedyrer slik som intramedullær nagling eller belegning eller skruing, eller

eksterne fikseringsprosedyrer i rørformede bein.

Tiltenkt bruker

Tiltenkte brukere av Fluoro Express er kirurger og medisinsk fagpersonale.

Pasientgruppe

Alle pasienter i alle aldre, der det kan etableres en referanse til en stiv anatomisk struktur. For
barn med en åpen epifyseal plate må denne strukturen ikke skades for å kunne unngå en negativ
virkning på veksten.

Brukssted

Programvaren skal brukes i operasjonsstuer.

Kontroll av riktighet

Advarsel
Før pasienten behandles, skal du kontrollere riktigheten av alle inndata og utdata i
systemet.

Tiltenkt bruk
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1.5 Kompatibilitet

Kompatible medisinske enheter fra Brainlab

Fluoro Express er kompatibel med:
• Instrumentadapter for kirurgisk motorsystem (41840)
• Tilbehørspakken for ryggrad for osteotomier (B23503)
• Reflekterende markørkuler til engangsbruk (99100)
• Tilbehørspakken for ryggrad for boring (B23510)
• Fluoro 2D/3D-registreringssett for 3D C-armer (55720)
• Fluoro-registreringssett for 2D C-armer (55705)
• StarLock-adapterfundament for alle leddskålimpaktorer (55083)
• Instrumentkalibreringsmatrise (41874)
• Referanseenhet med Y-geometri, X-Press (52411)
• Beinfiksering 1-stifts, X-Press S (52421), M (52422) eller L (52423)
• Beinfiksering 2-stifts, X-Press (52420)
• Beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press (52429)
• Peker forlenget med skarp spiss for ryggrad/trauma/hofte (53103)
• Ryggradsreferanseklemme, røntgengjennomskinnelig (55756)
• X-klemme for ryggradsreferanse, størrelse S (55751) eller L (55752)
• Tilbehørspakken for ryggrad for åpen kirurgi (syler og prober) (B23509)
• Tilbehørspakke for ryggrad for anterior/lateral/skrå referansekjøring (55070)
• Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D (55741)

MERK: Flere kompatible medisinske enheter fra Brainlab kan bli tilgjengelige etter utgivelsen av
denne brukerveiledningen. Kontakt Brainlab support hvis du har spørsmål om kompatibilitet med
Brainlab-enheter. 

Kompatible medisinske enheter som ikke leveres av Brainlab

Medisinsk enhet Modell/produsent

Forhåndskalibrerte instrumenter fra tredjeparter og in-
strumenter med forhåndskalibrert akse

• DePuy Synthes
• Aesculap
• ulrich

Transparente, sterile draperinger til C-arm Spesifisert i brukerveiledningen for
instrumentet

C-armer

ForskjelligeGjengede 3,0 mm K-vaiere (for fiksering av MIRA-Y
3 mm)

Elektrisk drill

Advarsel
Bruk kun instrumenter og reservedeler som er spesifisert av Brainlab, sammen med Fluoro
Express. Bruk av instrumenter/reservedeler som ikke er godkjente, kan få følger for det
medisinske utstyrets sikkerhet og/eller effektivitet samt sette pasientens, brukerens og/
eller omgivelsenes sikkerhet i fare.

Advarsel
Bruk av kombinasjoner av medisinske enheter som ikke er godkjent av Brainlab, kan
påvirke negativt enhetens sikkerhet og sette pasienten, brukeren og/eller omgivelsene i
fare.
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Advarsel
Fluoro-registreringssett kan kun brukes med Brainlab-godkjente C-armer. Hvis du
planlegger å bruke C-armer som ennå ikke er konfigurert med systemet, ta kontakt med
support. Brainlab er ikke ansvarlig ved bruk av ikke-godkjent C-arm.

Et forhåndskalibrert instrument kan bare brukes til navigering hvis det er aktivert av
Brainlab support.

Kompatibel Brainlab medisinsk programvare

Bare Brainlab medisinsk programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med
systemet. Ta kontakt med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet med medisinsk
programvare fra Brainlab.

Kompatibel programvare som ikke leveres av Brainlab

Fluoro Express er kompatibel med operativsystemene Windows 7 og Windows 8.

Advarsel
Bare programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med Fluoro Express.
Tredjepartsprogramvare må ikke installeres.

Kompatibilitet
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1.6 Systemkonfigurasjon

Driveroppdateringer

Advarsel
Ikke installer driveroppdateringer.

Windows-oppdateringer

Installer Microsoft-oppdateringer så snart de blir tilgjengelige, og konfigurer oppdateringene på
følgende måte:
• Du må bare installere Microsoft-oppdateringer som er sikkerhetsrelaterte eller kritiske for

operativsystemet.
• Du må ikke installere oppdateringer under behandling av pasienter.
• Deaktiver hurtigmeldinger.

Brainlab anbefaler også å:
• vente med nedlasting og installasjon av oppdateringer til systemet skal slås av
• teste systemet sammen med kirurg/lege etter at en oppdatering har blitt installert

Installasjon av antivirusprogramvare

Brainlab anbefaler at systemet beskyttes med fullstendig oppdatert antivirusprogramvare.
Systemet må imidlertid verifiseres av Brainlab support etter at antivirusprogramvare har blitt
installert.

Advarsel
Du må ikke laste ned eller installere antivirus- eller Windows-oppdateringer eller starte
disse på nytt under pasientbehandling.

Advarsel
Antivirusprogrammet må være konfigurert på en måte slik at fullstendige skanninger ikke
skjer under pasientbehandling.

Konfigurasjon av antivirusprogramvare

• Aktiver kun skann ved tilgang / i sanntid og skann ved behov / planlagt skann:
- Skann ved tilgang / i sanntid kan aktiveres permanent.
- Skann ved behov / planlagt skann må ikke aktiveres under pasientbehandling (det anbefales

å planlegge fullstendige skanner som utføres når systemet slås av).
• Andre virusprogramfunksjoner (f.eks. e-postskannere, ekstra brannmur) må være deaktivert.
• Følgende mapper må ikke modifiseres av antivirusprogrammer:

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

• Du må ikke installere oppdateringer under behandling av pasienter.
• Deaktiver hurtigmeldinger.

Advarsel
Antivirusprogrammet må ikke foreta noen modifiseringer på Brainlab-katalogene.

GENERELL INFORMASJON
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1.7 Opplæring og dokumentasjon

Brainlab-opplæring

For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk må alle brukere delta i et obligatorisk opplæringsprogram
holdt av en autorisert representant for Brainlab før de bruker systemet.

Support med tilsyn

Før du bruker systemet til kirurgiske operasjoner der datastøttet navigering anses som kritisk, må
du gjennomføre et tilstrekkelig antall fullstendige operasjoner sammen med en Brainlab-
representant.

Ansvar

Advarsel
Dette systemet er kun et hjelpemiddel for kirurgen og erstatter ikke kirurgens erfaring og/
eller ansvar ved bruk. Det må alltid være mulig for brukeren å fortsette uten hjelp av
systemet.

Tiltenkt målgruppe

Denne veiledningen er beregnet for alle medlemmer av det kliniske teamet som bruker Fluoro
Express-programvaren eller relatert utstyr.

Lese brukerveiledninger

Brukerveiledningene beskriver komplekse medisinske enheter og kirurgisk
navigasjonsprogramvare som må brukes med forsiktighet. Det er viktig at alle som bruker
systemet, instrumentene og programvaren:
• leser brukerveiledningene nøye før utstyret tas i bruk
• har tilgang til brukerveiledningene til enhver tid

Tilgjengelige brukerveiledninger

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for pro-
gramvaren

• Oversikt over behandlingsplanlegging og bildeledet navigasjon
• Beskrivelse av OR-systemoppsett
• Detaljerte programvareinstruksjoner

Brukerveiledninger for ma-
skinvare

Detaljert informasjon om radioterapi og kirurgisk maskinvare, ty-
pisk definert som store komplekse instrumenter

Brukerveiledninger for in-
strumentet Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrumentet

Rengjørings-, desinfise-
rings- og steriliseringsvei-
ledning

Detaljer om rengjøring, desinfisering og sterilisering av instrumen-
tering

Brukerveiledning for syste-
met Omfattende informasjon om systemoppsett

Teknisk brukerveiledning Detaljert teknisk informasjon om systemet, inkludert spesifikasjo-
ner og krav til overholdelse

Opplæring og dokumentasjon
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MERK: Tilgjengelige brukerveiledninger varierer avhengig av Brainlab-produktet. Hvis du har noen
spørsmål om brukerveiledningene du mottok, ta kontakt med Brainlab support. 
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Opplæring og dokumentasjon

14 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4



2 SYSTEMOVERSIKT
2.1 Systemets arbeidsflyt

Arbeidsflyt

Trinn

1. Sett opp systemet, start programmet og koble til C-armen.

2. Draper pasienten, foreta innsnittet og klargjør beinoverflaten.

3. Velg C-arm og prosedyre.

4. Velg instrumenter og implantater, og utfør kalibrering.
MERK: Dette trinnet kan utføres når som helst under prosedyren. 

5. Sett på referanseenhet(er).

6. Ta, og verifiser, fluorobilder.

7. Naviger prosedyren.

MERK: Noen prosedyrer inkluderer kanskje ikke alle trinnene ovenfor. Du finner detaljert
informasjon om hvert trinn i instruksjonene i hvert av kapitlene i denne brukerveiledningen. 

SYSTEMOVERSIKT
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2.2 Grunnleggende funksjoner

Generell informasjon

Fluoro Express er en trådløs, berøringsskjermbetjent navigasjonsprogramvare som er utformet
for intraoperativ bruk under ryggrads- og traumekirurgi. Den kan kun installeres på Brainlab-
navigasjonssystemer.

Advarsel
Fluoro Express skal kun brukes til behandlinger beskrevet i delen "Tiltenkt bruk" i denne
brukerveiledningen.

Trådløs sporing

• Kameraet leverer infrarød blitz, som reflekteres av markørkuler på instrumentsporingsenhetene
og referanseenheten.

• Programvaren bruker disse reflekteringene til prosedyrebasert navigering, ved å beregne den
tredimensjonelle posisjonen til instrumentet i forhold til referanseenheten, slik at
instrumentposisjonen og pasientanatomien kan spores gjennom hele prosedyren.

Figur 1  

Bruk av bildeopptak

Bildetype Formål

Fluoroskopiske 2D-bil-
der Brukes til sanntidsnavigering under kirurgiske prosedyrer.

Kalibreringsbilde(r) Gir ytterligere informasjon til programvaren hvis bildeopptaket mislyk-
kes.

Advarsel
Ikke bruk Fluoro Express til bildediagnostisering.

Grunnleggende funksjoner
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2.3 Brukergrensesnitt

Oversikt over knapper

Ulike knapper er tilgjengelige på hovedskjermbildene og dialogboksene, avhengig av det aktuelle
trinnet.
• Blå/grønn kant indikerer at knappen er tilgjengelig
• Gul kant indikerer at knappen nå er valgt
• Grå kant indikerer at knappen er deaktivert

Vanlige knapper

②

④ ③

①

Figur 2  

Nr. Funksjon

① Gjeldende valg

② Neste del

③ Åpner neste trinn

④ Tar deg tilbake til forrige trinn

Knapp Funksjon

Avslutter det aktuelle trinnet uten å lagre innstillingene. 

Lukker en dialogboks og tar deg tilbake til forrige dialogboks eller hovedskjermbil-
de. 

Verktøylinjeknapper

Knapp Navn Funksjon

Hjem Går tilbake til Content Manager.

Systeminnstillinger Åpner System-menyen for konfigurering av systemin-
nstillinger.

Forhåndskalibrerte
instrumenter

Aktiverer valget og valideringen av forhåndskalibrerte in-
strumenter.

SYSTEMOVERSIKT
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Knapp Navn Funksjon

Instrumentvisning Bytter mellom en fylt 3D- eller omrisset 2D-instrumentvis-
ning.

Videolysstyrke/-kon-
trast

Styrer videolysstyrke og -kontrast for C-armen (kun til-
gjengelig for analog C-arm).

Bytt bilder Gir deg mulighet til å endre rekkefølgen på bildevisnin-
gen i panelene.

Panorer/zoom Aktiverer funksjoner for zoom og panorering i bildet.

Vend/roter Aktiverer funksjonene for å vende og rotere bildet.

Lysstyrke/kontrast Aktiverer justering av lysstyrke eller kontrast i bildet.

Skjermdump Lager en skjermdump av gjeldende skjermbilde/dialog-
boks.

Brukergrensesnitt
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2.4 Kameravisning

Generell informasjon

Kameravisningen gir tilbakemelding i sanntid om kameraets sikt til og relative posisjon i forhold til
instrumentene og referanseenhetene.
• For at registrering og navigasjon skal være vellykket, må kameraet ha direkte, uforstyrret sikt

mot instrumentene og referanseenheten.
• Kameravisningen vises i en boks øverst til høyre i programvaren. Hvis du klikker på denne

boksen, utvides visningen til en fullskjermsvisning.

Komponenter i kameravisning

① ②

③

④

⑤
Figur 3  

Nr. Komponent Forklaring

① Sporingskorridor
Viser avstanden til alle instrumenter i forhold til kameraet.
MERK: For optimal synlighet og nøyaktighet skal alle sporingskuler
være på innsiden av den blå korridoren. 

② Kamerakontroller Posisjoneringsknapper for kameramotorkontroll.

③ Kamerasentre-
ringsknapp

Brukes til å sentrere kameraet.
MERK: Det tar opptil 5 sekunder å sentrere kameraet. Et nytt klikk de-
aktiverer sentreringsfunksjonen. 

④ Markørkule/-skive Ulike farger vises, avhengig av hvilket instrument som brukes og ka-
meraets evne til å spore det på korrekt måte.

⑤ Kameraets syns-
felt Viser posisjonen til alle instrumenter i forhold til kameraet.

MERK: En melding vises hvis kameraforbindelsen brytes, eller hvis en trådløs kameraforbindelse
ikke har tilstrekkelig kraftig signal. En melding vises også når kameraet er i oppvarmingsmodus
eller hvis det dunkes i kameraet. 

SYSTEMOVERSIKT
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Konvensjoner for sporing

Kameraet viser markørkulene i ulike farger, avhengig av instrumentene som brukes og kameraets
evne til spore kulene på riktig måte.

Farge Markørkuler-/skiver korrekt sporet på:

Gul Referanseenhet

Grønn
• Pekere
• Precalibrated instruments

Oransje Kalibrerte instrumenter

Blå
• Instrumentkalibreringsmatrise
• Registreringssett

Lysegrønn C-arm

Magenta Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D

Farge Markørkuler-/skiver spores ikke på riktig måte

Grå Synlig for begge kameralinser, men kan ikke identifiseres.

Grå stjerner Kun synlig for ett av to kameralinser, og kan ikke identifiseres.

Rød Ikke synlig for kameraet.

Fantomgeometrier

Advarsel
Programvaren oppdager instrumenter som bruker forhåndsdefinerte instrumentgeometrier.
En tilfeldig konstellasjon av kjente instrumenter kan i et kort øyeblikk generere en annen,
kjent instrumentgeometri.

Kameravisning
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2.5 Beste praksis for programvarenøyaktighet

Markørkuler

For at navigasjonssporing skal være mulig, må reflekterende markørkuler til engangsbruk
festes forsvarlig på stiftene på referanse- og sporingsenhetene.

Advarsel
Kontroller at overflatene på alle markørkuler er i god stand forut for hvert kasus. For å
kunne gi høyeste presisjon må du se til at den reflekterende overflaten ikke rives av.

Advarsel
For å sikre nøyaktig navigasjon må kameraet til enhver tid ha direkte, uhindret sikt til
instrumentets markørkuler.

For å sikre nøyaktig navigasjon må kameraet til enhver tid ha direkte, uhindret sikt til
instrumentets markørkuler.

Hvis en referanseenhet ikke registreres av kameraene, må du sjekke at markørkulene er
rene, tørre og uskadde og at referanseenheten ikke er bøyd.

Referanseenheter

Hvis en sporingsreferanseenhet flytter seg eller blir ustabil, må du verifisere
instrumentnøyaktigheten og om nødvendig feste enheten på nytt.

Advarsel
Pass på at de relevante referanseenhetene for hver prosedyre er godt festet til riktig
beinsegment og er synlig for kameraet til enhver tid.

Advarsel
All bevegelse av referanseenheten i forhold til strukturen som behandles, vil ha en negativ
effekt på navigasjonen og kan føre til unøyaktig visning. Dette kan utsette pasienten for
fare.

Advarsel
Ikke bruk adapter av samme geometri på mer enn ett instrument om gangen. Ellers vil ikke
systemet kunne identifisere instrumentet.

Advarsel
Navigerte instrumenter har ulike tildelte prioriteter. Hvis flere navigerte instrumenter er i
kamerasynsfeltet, kan den viste informasjonen i navigasjonsvisningene avhenge av det
synlige instrumentet med høyest prioritet.

Instrumentkalibrering

• Forhåndskalibrerte instrumenter må valideres før hver bruk.
• Hvis et instrument ikke er forhåndskalibrert, må det kalibreres og deretter verifiseres før hver

bruk.

Nøyaktighetskontroller under navigasjon

Under planlegging og navigasjon må du forsikre deg om at nøyaktigheten er god nok for hvert
kirurgiske trinn (f.eks. skrueplassering), inkludert forventet relativ anatomisk bevegelse som følge
av anvendt trykk. Metoder for å kontrollere nøyaktighet inkluderer:

SYSTEMOVERSIKT
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• Fluoroskopi: Sammenlign av instrumentplasseringen på fluorobildet i forhold til
representasjonen i programvaren.

• Verifisering av landemerker: Hold pekerspissen på kjente anatomiske landemerker på
beinstrukturen eller på områder av referanseenheten som er synlige på fluorobildet. Hvis den
forventede anatomiske bevegelsen overgår kravene for nøyaktighet, må referanseenheten
monteres på nytt i en bedre posisjon. Deretter må registrering og kontroll utføres på nytt.

Beste praksis for programvarenøyaktighet
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2.6 Instrumentering som brukes med programvaren

Detaljert informasjon

Du finner detaljert informasjon om montering og bruk av instrumenteringen som kreves for denne
programvaren i brukerveiledningen for instrumentet.

Registreringssett

Registreringssettet for 2D C-armer (55705) og Fluoro 2D/3D-registreringssettet for 3D C-
armer (55720) festes til C-armer og brukes til å ta opp fluoroskopiske 2D-bilder.
Før du bruker registreringssettene til bildeopptak, må du alltid sørge for at:
• registreringssettet er utstyrt med nye, sterile reflekterende markørkuler til engangsbruk, og

at de er forsvarlig festet
• registreringssettet er festet til riktig C-arm og drapert med kompatibel drapering, his nødvendig

- Registreringssettet for 2D C-armer kan brukes sterilt eller drapert
- Fluoro 2D/3D-registreringssettet for 3D C-armer må draperes

Registreringssett for 2D C-armer Fluoro 2D/3D-registreringssett for 3D C-ar-
mer

① ②

③

①

②

③

① Registreringssett ① Fluoro 3D-registreringssett for 3D C-ar-
mer (55715)

② Festeknott ② Reflekterende skiver for Fluoro-registre-
ringssett (21 stk.) (55775)

③ Avtakbar kalibreringsplate ③ Fluoro 2D/3D-oppgraderingssett for 3D C-
arm (55715-20)

MERK: Bruk kun registreringssett med C-armer godkjent av Brainlab. Du finner detaljerte
instruksjoner om kompatible C-armer og draperinger i brukerveiledningen for instrumentet. 

Advarsel
C-armens balanse kan påvirkes av at det settes på et Fluoro-registreringssett. Unngå at C-
armen står i ustabile posisjoner når et registreringssett settes på.

SYSTEMOVERSIKT
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Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D

Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D (55741) er et mobilt registreringsverktøy som brukes til
å ta opp fluoroskopiske 2D-bilder. Den er ikke festet til C-armen og må holdes av kirurgen under
bildeopptaket.

⑥

③

④ ⑤

①

②

⑦

⑧

⑨

Figur 4  

Nr. Komponent

① Gummistrikk (2 stk.) for Fluoro 2D-registrering (55746)

② Plastholder

③ Front på Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D

④ Stopper

⑤ Reflekterende markørkuler til engangsbruk (41774)

⑥ Håndtak for Fluoro 2D-registreringsenhet (55472)

⑦ Festeklips

⑧

Korrigeringsplate for Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D (9-tommers eller
12-tommers bildeforsterker) (55744, 55745)
MERK: Det er ikke mulig å bruke registreringsenheten til registrering med en 6-tom-
mers bildeforsterker. 

⑨ Engangsklebeputer (50 stk.) for Fluoro 2D-registrering (55746)

MERK: Når du bruker en C-arm med konvensjonell bildeforsterker, må du feste en
korrigeringsplate for Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D (9-tommers eller 12-tommers
bildeforsterker) på C-armen. 

Korrigeringsplater er ikke kompatible med C-armer med flatt panel.

Instrumentering som brukes med programvaren
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Referanseenheter

Referanseenheter gjør det mulig for systemet å spore plasseringen og bevegelsen av beinet
gjennom prosedyren og navigere instrumentet på fluorobildet/-bildene.

Figur 5  

Bilde Kameraets synsfelt

Venstre Optimalt

Høyre Minst effektiv

Advarsel
Hvis posisjonen til en referanseenhet justeres etter bildeopptak, sletter du de
fluoroskopiske bildene og tar nye. Ellers kan planleggings- og navigasjonsnøyaktigheten
ikke garanteres.

Advarsel
Hvis nøyaktigheten reduseres, eller hvis en referanseenhet må festes på nytt etter
registrering, må du gjenta registreringen før du går videre til navigering, ettersom relative
bevegelser ikke kan kompenseres for eller vises av systemet og kan føre til unøyaktig
navigeringsinformasjon og alvorlig pasientskade.

Pekere

Fluoro Express støtter pekeren forlenget med skarp spiss for ryggrad/trauma/hofte (53103)
for å verifisere fluoroskopiske bildeopptak.

Advarsel
Verifiser at pekeren ikke bøyes eller skades ved bruk av tellerpinnen i steriliseringsbrettet.
Bruk av skadede pekere eller instrumenter kan føre til unøyaktighet under
pasientregistrering og navigasjon, hvilket kan forårsake alvorlig pasientskade.

Bruk kun pekeren forlenget med skarp spiss for ryggrad/trauma/hofte til alle Fluoro
Express-registreringstrinn og -navigasjonstrinn.

Figur 6  
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Instrumentkalibreringsmatrise

Instrumentkalibreringsmatrise (41874) brukes til å kalibrere og verifisere et instruments akse,
skaftets lengde og spissens diameter (eller bredde for meisler) for standardinstrumenter. Det
brukes også til å sjekke kalibreringsnøyaktigheten for forhåndskalibrerte instrumenter.

① ② ③

⑤⑥

④

⑦
Figur 7  

Nr. Komponent

① V-innsats

② Referanseplan 2

③ Referanseplan 3

④ Kalibreringshull (eksempler)

⑤ Referanseplan 1

⑥ Referanseplan 4 (ikke synlig i bildet)

⑦ Dreiepunkter

MERK: Instrumentkalibreringsmatrisen har fire referanseplan. De kan gjenkjennes av numrene
som er etset inn i dem. 

Instrumentering som brukes med programvaren
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Instrumentadaptere

Systemet må utstyres med en adapter for å kunne navigere et instrument. Adaptere festes til
instrumenter og spores av kameraet ved bruk av markørkuler.

① ②

③ ④

Figur 8  

Nr. Nødvendige adaptere Nødvendig for

①
Instrumentadapterklemme (str.
S, M, L, XL) (55101, 55102,
55103, 55104)

Standardinstrumenter (spisst verktøy, skrue, bor, mei-
sel)

② Instrumentadapter for kirurgisk
motorsystem (41840) Fleksible instrumenter (K-vaier, borebit)

③
Instrumentreferanseenhet med
3 eller 4 markørkuler (55830-20,
55830-27)

Navigere forhåndskalibrerte instrumenter (ryggrads-
IGS-instrumenter)

④
Instrumentreferanseenhet for
manuell kalibrering (str. ML, L)
(55830-25, 55830-29)

Navigeringsinstrumenter som har blitt kalibrert med in-
strumentkalibreringsmatrise (ryggrads-IGS-instru-
menter)

Advarsel
Stram alle instrumentadapterskruer før kalibrering påbegynnes.

Advarsel
Ikke endre posisjonen på instrumentadapterens sporingsenhet under kirurgi. All bevegelse
av sporingsenheten vil resultere i unøyaktig instrumentsporing, som kan være farlig for
pasienten.
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Advarsel
Hvis du fjerner en instrumentadapter fra ett kalibrert instrument for å bruke på et annet, må
du utføre en ny kalibrering.

Instrumentering som brukes med programvaren
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3 KOMME I GANG
3.1 Oppsett av operasjonsstue (OR)

Generell informasjon

OR-oppsettet varierer avhengig av prosedyren, stuens utforming og hvilket navigasjonssystem
som brukes. I alle tilfeller må du sikre at:
• kameraet og monitoren ikke begrenser bevegelsen til OR-teamet
• kameraet har uforstyrret sikt mot referanseenhetene og instrumentene

Se brukerveiledningen for systemet for detaljert informasjon om systemtransport og oppsett.

OR-oppsett, eksempel

②

①

⑤④③

Figur 9  

Nr. Beskrivelse

① Berøringsskjerm

② Kamera

③ Sykepleier

④ Kirurg

⑤ C-arm

KOMME I GANG
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Slik utfører du OR-oppsett

Trinn

1. Flytt systemet til ønsket posisjon.

2. Plasser kameraet på operasjonsbordets fot- eller hodeende, omtrent 2 m unna opera-
sjonsfeltet. Pek det mot beinet som skal opereres.

3. Draper systemet etter behov (se brukerveiledningen for systemet).

4. Draper C-armen og registreringssettet etter behov (se brukerveiledningen for instru-
mentet).

5. Juster monitoren til en posisjon som er praktisk og lett tilgjengelig for kirurgen eller assi-
stenten.

6. Koble til systemkomponentene.

Advarsel
Før operasjonen må kameraet plasseres slik at begge linsene har klar og uhindret sikt til
markørkulene på enhetene. Disse må være synlige for kameraet til enhver tid under
kalibrering, registrering og navigering, ellers er det ikke mulig å spore dem.

Tilkobling av C-arm

Pass på at den respektive kabelen som kobler systemet til C-armen er plugget inn, og at riktig
videoinngang er valgt før bildeopptak påbegynnes.

Type C-arm Tilkobling til systemet

Analog C-arm Via videokabel 

Digital C-arm Via LAN-krysskabel 

Oppsett av operasjonsstue (OR)

30 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4



3.2 Oppstart av programvaren

Før du starter

Advarsel
Før du begynner noen prosedyrer, må du sørge for at du er kjent med riktig håndtering av
de nødvendige instrumentene og tilbehøret. Hvis du ønsker detaljert informasjon om
instrumenthåndtering, kan du se i brukerveiledningen for instrumentet.

I tilfelle systemsvikt

I tilfelle systemsvikt (f.eks. på grunn av strømbrudd), er det mulig å gjenopprette en tidligere
registrering og bildene som ble tatt opp. Du finner mer detaljert informasjon i delen "Gjenopprette
fluoroskopisk registrering" i denne brukerveiledningen.

Hvordan åpne programvaren

①

Figur 10  

Trinn

1. Slå på systemet med strømbryteren.
MERK: Programvaren kan startes selv om kameraet ikke er tilkoblet. Du vil imidlertid bli
bedt om å koble til kameraet i et senere trinn. 

2. Siden Content Manager vises.
MERK: Alternativt kan dialogboksen Patient Information vises istedenfor. I så tilfelle går
du til delen "Velge pasientinformasjon" i denne brukerveiledningen. 

3. Trykk på ikonet Fluoro Express, eller trykk i Select Patient...-feltet for å velge en tidlige-
re pasient eller opprette en ny pasient ①.

KOMME I GANG
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Velge pasientinformasjon

①

Figur 11  

Trinn

1. Legg inn pasientnavnet ved bruk av berøringsskjermens tastatur.

2. Bruk høyre pilknapp ① eller trykk i Id-feltet for å flytte markøren.

3. Legg inn pasient-ID.

4. Trykk på Next for å fortsette.

MERK: Alle skjermdumper som lagres under prosedyren, merkes med et pasientnavn og en ID.
Se delen "Justere lyd, språk og anonymitet" i denne brukerveiledningen. 

Valg av C-arm

Når du har lagt inn pasientinformasjonen, vises en dialogboks der du blir bedt om å velge en C-
arm. Dialogboksen vises bare hvis det er mer enn én C-arm konfigurert og festet på systemet.

Figur 12  

Trinn

1. Velg ønsket C-arm. Trykk på Next.

2. Dialogboksen C-arm Connection Check vises for å bekrefte hvorvidt C-armen er korrekt
tilkoblet systemet eller ikke. Trykk på Next når tilkoblingen er bekreftet.

Oppstart av programvaren
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MERK: Hvis du senere ønsker å endre valget av C-arm, må du gjøre dette via Fluoro-menyen (se
delen "Slik endrer du valg av C-arm" i denne brukerveiledningen). 

Sette opp instrument

Figur 13  

Trinn

1. Velg det spesifikke instrumentet som skal brukes, og fest sporingsenheten.
MERK: En avmerkingsboks angir om komponenten allerede har blitt kalibrert. 

2. Nå kan du velge om du først vil:
• Kalibrere instrumentet (anbefalt)

- Trykk på Calibrate eller hold instrumentet og instrumentkalibreringsmatrisen i
kameraets synsfelt.

• Sette opp og feste referansen
- Trykk på Next.

Sette opp referanse

Figur 14  

Trinn

1. Fest referansen til beinet som skal behandles.

KOMME I GANG
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Trinn

2. Hvis du utfører en sakroiliakalprosedyre med skrue, fester du referanseenheten til den si-
den av bekkenet som er fusjonert til korsbeinet:
• Hvis høyre sakroiliakalledd er brukket, fester du referanseenheten til venstre hoftekam.
• Hvis det ikke er noen betydelig forskyvning mellom hoftekammen og korsbeinet, er det

mulig å feste referansen på samme side som frakturen.

Sikkerhet og forholdsregler

Advarsel
Pass på at referanseenheten er godt festet til riktig beinsegment og er synlig for kameraet
til enhver tid.

Advarsel
Trekk godt til alle referanseenhetsskruene før skanning av pasienten eller før
pasientregistreringen. Hvis referanseenheten beveger seg under pasientregistreringen, må
du utføre registreringen på nytt, ellers vil den være feil.

Advarsel
Ikke åpne noen av vinkeljusteringsskruene til referanseenhetene etter at
pasientregistreringen er fullført.

Advarsel
Se til at referanseenhetene er stramt festet til pasientens bein, uten å skade pasientens
bein. Enhver bevegelse av referanseenhetene vil påvirke hele målekoordinatsystemet og
kan føre til feil instrumentvisning, og utgjør en risiko for pasienten.

Ta hensyn til størrelsen på de kirurgiske instrumentene når du plasserer referanseenheten.
Det skal være tilstrekkelig med plass til å utføre innsnitt og boring uten å flytte
referanseenheten.

Pass på at referanseenhetens posisjon ikke hindrer kirurgens arbeid før du fester den til
den aktuelle beinstrukturen.

Oppstart av programvaren
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4 KALIBRERING
4.1 Generelle kalibreringsinstruksjoner

Generell informasjon

For at systemet skal navigere et instrument, må aksen og diameteren først kalibreres og deretter
verifiseres med instrumentkalibreringsmatrisen.

Når du skal kalibrere

Advarsel
Utfør instrumentkalibreringen umiddelbart før bruk, men før utføring av innsnittet. Dette
minimerer muligheten for feil på grunn av feil instrumenthåndtering.

Beste praksis for kalibrering og navigering

• Kontroller at markørkulene på instrumentkalibreringsmatrisen og instrumentenheten vender
direkte mot kameraet under kalibrering og verifisering.

• Geometrier skal ikke engang være delvis blokkert eller tildekket, ellers kan det oppstå
unøyaktig kalibrering og navigering.

Advarsel
Bruk størst mulig enhet på instrumentadapteren for å maksimere
kalibreringsnøyaktigheten.

Advarsel
Sett på sporingsenheten slik at den lengste armen på enheten er på linje med
instrumentaksen.

Advarsel
Verifiser nøyaktigheten av instrumentkalibreringen under operasjonen ved å la
instrumentet berøre kjente anatomiske landemerker og bekrefte at disse vises riktig på
skjermen.

Instrumenttyper

Med henblikk på kalibrering, er instrumentspissene kategorisert som:
• Spiss tupp (f.eks. syler, prober)
• Rør (f.eks. borføringer)
• Skruer
• Meisler
• Viper Prime

KALIBRERING
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Avbryte kalibrering

Du kan når som helst avbryte kalibreringen ved å trykke på Cancel i en kalibreringsdialogboks,
eller ved å fjerne instrumentkalibreringsmatrisen eller instrumentet fra kameraets synsfelt.

Generelle kalibreringsinstruksjoner
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4.2 Forhåndskalibrerte instrumenter

Generell informasjon

Størrelsene og aksene på enkelte Brainlab-instrumenter og instrumenter fra tredjeparter er
allerede lagret i programvaredatabasen, og de er derfor allerede forhåndskalibrert.

Advarsel
Før du bruker forhåndskalibrerte instrumenter, må du sjekke at det faktiske instrumentet
du bruker vises i programvaren, og deretter må du verifisere instrumentets nøyaktighet ved
bruk av instrumentkalibreringsmatrisen.

Nøyaktighet og validering

Forhåndskalibrerte instrumenter må valideres (sjekke kalibreringsnøyaktighet) før hver bruk. Etter
validering kan instrumentet brukes for resten av prosedyren.
MERK: Hvis validering av instrumentet viser tap av nøyaktighet, må det valideres på nytt. 

Slik velger du et forhåndskalibrert instrument

Figur 15  

Trinn

1. Trykk på knappen Precalibrated Instrument på menylinjen, eller hold det
forhåndskalibrerte instrumentet sammen med instrumentkalibreringsma-
trisen i kameraets synsfelt.

2. Velg produsenten av instrumentet i fanen All PCIs eller Additional Instruments.
MERK: Hvis du allerede har brukt et forhåndskalibrert instrument under prosedyren, åp-
nes fanen Used Instruments som standard. 

3. Velg instrumentet fra listen.
MERK: Du kan identifisere instrumentet ved å bruke delenummeret som er inngravert på
siden av instrumentet. 

4. Velg instrumenttypen og modellen du bruker, og trykk deretter på Next.
MERK: Hvis instrumentet ikke er oppført som et forhåndskalibrert instrument, må det kali-
breres på nytt. Trykk på Calibrate Others i fanen Additional Instruments for å fortsette
til kalibrering. 

KALIBRERING
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Slik utfører du en nøyaktighetskontroll

Figur 16  

Trinn

1. Når du har valgt et forhåndskalibrert instrument, åpnes dialogboksen Check Instrument,
der du blir bedt om å utføre en nøyaktighetskontroll.
• Du kan gjenta nøyaktighetskontrollen for et tidligere valgt forhåndskalibrert instrument

ved å holde det forhåndskalibrerte instrumentet og instrumentkalibreringsmatrisen i
kameraets synsfelt. Dialogboksen Check Instrument åpnes automatisk.

2. Følg instruksjonene som vises i dialogboksen.

3. Hvis dialogboksen indikerer at nøyaktighetskontrollen var vellykket (grønn hake), skal du
visuelt kontrollere nøyaktigheten i visningene og deretter trykke på Next.
• Trykk på Cancel for å avslutte.

4. Hvis du vil velge et annet instrument, trykker du på Change Instrument og gjentar trinne-
ne over for det valgte instrumentet.

Bruk aldri to eller flere identiske referansegeometrier samtidig (f.eks. identiske
sporingsenheter festet til to forskjellige instrumenter), ettersom systemet ikke kan skille
mellom de ulike instrumentene.

Mislykket nøyaktighetskontroll

Hvis nøyaktighetskontrollen av kalibreringen ikke var vellykket (f.eks. forhåndskalibrert instrument
er skadet), aktiveres ikke Next. I dette tilfellet kan du trykke på Help for å åpne en feilsøkingsside.

Figur 17  

Forhåndskalibrerte instrumenter
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Trinn

Fullfør kontrollene som identifiseres av programvaren, og trykk deretter på OK for å gjenta nøy-
aktighetskontrollen.

KALIBRERING
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4.3 Automatisk instrumentkalibrering

Generell informasjon

Alle instrumenter som ikke står oppført som forhåndskalibrert i programvaren, må kalibreres enten
ved bruk av V-innsatsen eller et kalibreringshull på instrumentkalibreringsmatrisen.
Automatisk kalibrering kan brukes til å kalibrere alle rigide instrumenter, men bøyde eller fleksible
instrumenter må kalibreres manuelt (se delen "Manuell instrumentkalibrering" i denne
brukerveiledningen).

Automatisk kali-
breringsmetode

Rigid instrumenttype

V-innsats
• lange eller tykke skaft
• instrumenter med skaft som ikke passer nøyaktig inn i ett av kalibrerings-

hullene

Kalibreringshull
• korte skaft
• skaft som ikke når referanseplan 4 når instrumentet er plassert i V-innsat-

sen

Slik utfører du automatisk kalibrering av et rigid instrument

Figur 18  

Trinn

1. Hold instrumentet og instrumentkalibreringsmatrisen i kameraets synsfelt helt til dia-
logboksen Instrument Calibration åpnes.

2. Basert på den rigide instrumenttypen, plasserer du instrumentet i V-innsatsen eller i et
passende kalibreringshull og roterer instrumentet langs sin egen langakse.

3. Programvaren beregner automatisk instrumentets diameter og bane og åpner dialogbok-
sen Verify Calibration.
MERK: Fortsett til delen "Verifisere instrumentkalibrering" i denne brukerveiledningen. 

4. Hvis programvaren registrerer forstyrrelser i instrumentets akse under kalibrering, åpnes
advarselen Instrument Calibration.

Advarsel
Ikke kalibrer koniske instrumenter med V-innsatsen. Dette resulterer i feil visning av
instrumentaksen.

Advarsel
Bruk alltid hullet med minst mulig diameter som instrumentet passer inn i. Ellers kan
kalibreringen være unøyaktig. Bruk kun 30 mm-kalibreringshullet hvis spissen på
instrumentet ikke passer inn i de andre. Ellers kan resultatet av kalibreringen bli svært
unøyaktig.

Automatisk instrumentkalibrering
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Advarsel
Kun stive instrumenter du kan feste et instrumentadapter på, kan kalibreres og brukes til
navigasjon.

Sjekk diameterresultatet nøye hvis du bruker V-innsatsen. Verdien regnes ut basert på
instrumentets skaft.

Lav kalibreringsnøyaktighet

Hvis lav kalibreringsnøyaktighet registreres, må du følge instruksjonene i advarselsdialogboksen
og anbefalingene under.

Figur 19  

Instrument med lav
kalibreringsnøyaktig-
het

Alternativer Anbefaling

Meisel
Instrument med flat
spiss

Kalibreringsnøyaktighe-
ten må forbedres.

Trykk på Back og gjenta kalibreringen i
henhold til tipsene i dialogboksen over, for
å forbedre nøyaktigheten.

Skrue
Instrument med skarp
spiss

Kan fortsette med gjel-
dende kalibrering.

Trykk på Next. Nå må du utføre en spisska-
librering (se delen "Spisskalibrering" i den-
ne brukerveiledningen).

MERK: Hvis du fortsatt har problemer med instrumentkalibreringen, fortsetter du til delen "Manuell
instrumentkalibrering" i denne brukerveiledningen. 

Advarsel
Hvis en melding om lav kalibreringsnøyaktighet vises etter kalibrering, må du nøye
kontrollere resultatet av kalibreringen i dialogboksen Verify Calibration.

Advarsel
Det er ikke mulig å godta lav kalibreringsnøyaktighet for en meisel eller et flatt instrument.
Hvis advarselen vises, må du gjenta kalibreringen, ellers er ytterligere
verktøytuppkalibrering ikke mulig.

KALIBRERING
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4.4 Manuell instrumentkalibrering

Generell informasjon

Du må kalibrere instrumentet manuelt hvis:
• nøyaktigheten under automatisk kalibrering er lav
• instrumentet er fleksibelt
• instrumentet har en form som gjør at det ikke er egnet for automatisk kalibrering

Slik utfører du manuell kalibrering av et rigid instrument

Figur 20  

Trinn

1. Hold instrumentet og instrumentkalibreringsmatrisen i kameraets synsfelt helt til dia-
logboksen Instrument Calibration åpnes.

2. Definer instrumentdiameteren manuelt ved å velge riktig kalibreringshull i dialogboksen
(velg den minste diameteren instrumentspissen passer i).

3. Sett spissen på instrumentet inn i det valgte kalibreringshullet.

4. Hold instrumentet helt stille til kalibreringen er fullført og dialogboksen Verify Calibration
åpnes.

Advarsel
Ikke kalibrer bøyde eller krummede instrumenter. Fleksible instrumenter må kalibreres og
brukes sammen med en boreføring, og du må kun ta hensyn til dybdeinformasjonen.

Slik utfører du manuell kalibrering av et fleksibelt instrument

Trinn

1. Hold en borføring og instrumentkalibreringsmatrisen i kameraets synsfelt helt til dialog-
boksen Instrument Calibration åpnes.

2. Velg enten en forhåndskalibrert borføring (se delen "Forhåndskalibrerte instrumenter" i
denne brukerveiledningen) eller kalibrer borføringen manuelt og verifiser den.

3. Sett instrumentet inn i borføringen og fest på en adapter for kirurgisk motorsystem.

4. Hold borføringen med det innsatte fleksible instrumentet og instrumentkalibreringsma-
trisen i kameraets synsfelt helt til dialogboksen Instrument Calibration åpnes igjen.

Manuell instrumentkalibrering
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Trinn

5. Følg programvareinstruksjonene for å kalibrere det fleksible instrumentet med borførin-
gen.

KALIBRERING
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4.5 Verifisere instrumentkalibrering

Generell informasjon

Etter instrumentverifisering vises dialogboksen Verify Calibration, der du kan sjekke
nøyaktigheten av kalibreringen.

Advarsel
Du må alltid kontrollere kalibreringsnøyaktigheten før du begynner navigeringen.

Før du starter

Se til at spissen er plassert på riktig sted på instrumentkalibreringsmatrisen under
kalibreringsverifisering og spisskalibrering.

Instrument Plassering av spiss

Rør flatt mot referanseplan 1 eller 2

• Spisst instrument
• Skrue
• Bor / fleksibelt instrument
• Viper Prime

• flatt mot referanseplan 2 eller 4, eller
• i ett av dreiepunktene

Meisel flatt mot planet der det ble kalibrert, eller i en 45° vinkel

Slik verifiserer du instrumentkalibrering

①
②

③

Figur 21  

Trinn

1. Ha dialogboksen Verify Calibration åpen, og hold instrumentet stødig i egnet plassering
som oppført over.

2. Kontroller at diameteren som vises er riktig, og at aksens avvik (Angle) og spissens avvik
(Distance) er minimale ③.

3. Hvis vinkel- og avstandsavvikene er små og diameteren er riktig, er verifisering av nøyak-
tig kalibrering vellykket. Trykk på Next.

4. Hvis instrumentkalibreringen ikke er nøyaktig, trykker du på Tip Selection ① for å åpne
en dialogboks der du kan velge spisstype og justere spissens dimensjoner for å kalibrere
instrumentet på nytt.
• Hvis nøyaktigheten fortsatt er lav etter spisskalibrering, trykker du på enten Back eller

Re-calibrate Tip ② for å kalibrere spissen på nytt.

Verifisere instrumentkalibrering

44 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4



Trinn

5. Trykk på Cancel for å avslutte instrumentkalibrering.
• Dialogboksen lukkes fem sekunder etter at instrumentkalibreringsmatrisen fjernes

fra kameraets synsfelt.

Spisskalibrering

Spisskalibrering forbedrer kalibreringen av instrumentets akse ved manuelt å spesifisere
spisstypen, justere spissdimensjonene og deretter kalibrere instrumentet på nytt med disse nye
dimensjonene.
Du må utføre spisskalibrering hvis:
• instrumentspissen er en meisel eller borføring
• valg av kalibrert instrument eller størrelsen på kalibrert instrument ikke er korrekt under

verifisering
• instrumentet beveges parallelt med sin egen akse under kalibrering
• instrumentet ikke når bunnen av kalibreringshullet (eller referanseplan 4 ved kalibrering med V-

innsatsen) under kalibrering

Valg av spiss Visning

Spiss

Skrue

Rør

KALIBRERING
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Valg av spiss Visning

Meisel

Viper Prime

Trinn

1. Trykk på Tip Selection i dialogboksen Verify Calibration. Dialogboksen Select Tool Tip
vises. Velg riktig spisstype.
MERK: Kun skrutrekkere som ikke er forhåndskalibrerte (f.eks. fra andre enn Brainlab),
må kalibreres og deretter verifiseres. 

2. Legg inn diameteren og lengden/bredden på spissen, og trykk deretter på Next.
MERK: Hold instrumentet mot linjalen på referanseplan 2 på instrumentkalibreringsma-
trisen for å måle diameteren på skaftet. 

3. Drei instrumentspissen i et dreiepunkt, eller hold den flatt mot et referanseplan på instru-
mentkalibreringsmatrisen (i henhold til tabellen "Plassering av spiss" over) helt til dia-
logboksen Verify Calibration åpnes igjen og viser de nye verdiene.

4. Hvis de nylig kalibrerte verdiene er riktige, trykker du på Next og fortsetter til delen "Bil-
deopptak" i denne brukerveiledningen.

Advarsel
Bruk kun de fargede regionene på instrumentkalibreringsmatrisen som indikeres av
programvaren for spisskalibreringen.

Advarsel
Sjekk alltid at lengden på det kalibrerte instrumentet er riktig. Kalibrer tuppen hvis den ikke
er det.

Advarsel
Hvis en skrutrekker ble kalibrert med en spesifikk skrue og senere brukes med en annen,
må den kalibreres på nytt.

Verifisere instrumentkalibrering
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5 BILDEOPPTAK
5.1 Ta fluoroskopiske bilder

Generell informasjon

Etter instrumentkalibrering kan du ta fluoroskopiske bilder. Registrering av fluoroskopiske bilder
gjør at systemet kan beregne bildets tredimensjonale posisjon i forhold til den tilhørende
referansen, slik at instrumentene kan navigeres.
Typen registreringssett/-enhet oppdages automatisk av programvaren når det er i kameraets
synsfelt.

Reflekterende markørskiver

• Fluoro-registreringssettene er utstyrt med integrerte markørskiver. Se til at minst fem
markørskiver er synlige under bildeopptak (fire av de store markørene i sirkelen, pluss den
store markøren utenfor sirkelen).

• Sørg for å fjerne unødvendige metallobjekter (f.eks. instrumenter) fra synsfeltet ved røntgen,
slik at bildeopptaket blir riktig.

Sikkerhet og forholdsregler

Advarsel
Posisjoner kameraet slik at registreringssettet eller -enheten, referanseenheten og
instrumentene tydelig kan ses av kameralinsene. Markørkulene må være rene, tørre og
synlige for kameralinsene til enhver tid, ellers er sporing umulig.

Advarsel
Infrarøde artefakter forårsaket av refleksjon kan påvirke nøyaktigheten til det optiske
navigasjonssystemet. Se til at alle elementer som er høyst reflekterende eller kilder til
infrarødt lys ikke forstyrrer kameraets synsfelt. 

Advarsel
Hvis nøyaktigheten reduseres, eller hvis posisjonen til referanseenheten beveger seg etter
bildeopptak, må du gjenta registreringen før du fortsetter til navigasjon. Relative
bevegelser kan ikke kompenseres for eller vises av systemet og kan føre til unøyaktig
navigasjonsinformasjon og alvorlig pasientskade.

Advarsel
Fluoro-registreringssettene skal ikke komme i kontakt med pasienten på noe tidspunkt.

Advarsel
For å unngå pasientskade og/eller skade på instrumenter må du se til at det er nok plass
mellom registreringssettet, pasienten og referanseenheten før bildeopptak.

Advarsel
Hvis det ikke er drapert, må instrumenteringen som brukes til å utføre registrering være
steril.

BILDEOPPTAK
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Hvis en peker eller et instrument er i kameraets synsfelt under opptak, eller hvis
manipuleringsmodus er slått på, kan ikke bildene overføres for navigasjon.

Ta fluoroskopiske bilder
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5.1.1 Bruke Fluoro-registreringssettet til bildeopptak

Før du starter

Pasienten må posisjoneres på operasjonsbordet, og draperes på vanlig måte. Alle instrumenter
må klargjøres på korrekt måte. Se til at C-armen er posisjonert slik at det er mulig å ta
røntgenbildet på ønsket anatomisk plassering.
MERK: Hvis det vises en feilmelding under bildeopptaket, som informerer deg om at tilkoblingen til
C-armen har blitt avbrutt, må du kontrollere kabeltilkoblingen. 

Advarsel
Ikke endre bildene på C-armens monitor (f.eks. ved å forstørre eller rotere) før opptaket er
bekreftet.

Advarsel
Pass alltid på at registreringssettet er godt festet til C-armen og at markørskivene er satt
helt inn og er rene, tørre og synlige for kameraet før du starter registreringen.

Advarsel
Hold den draperte C-armen og det påsatte Fluoro-registreringssettet sterile under hele
operasjonen.

Advarsel
Før opptak av nye bilder med C-armen må du se til at skjermbildet for bildeopptak vises på
monitoren. Ellers vil ikke navigasjonsprogrammet oppdage de tatte bildene.

Slik tar du opp bilder

Trinn

1. Se til at referanseenheten og registreringssettet er synlige for kameralinsene (dvs. at syn-
lighetsindikatorer er grønne) og at ingen instrumenter er i kameraets synsfelt.
• Hvis en synlighetsindikator er rød, høres en klikkeklyd og et varselikon vises. Se til at

all nødvendig maskinvare er synlig for kameraet før du fortsetter.

2. Generer et bilde av den relevante beinstrukturen med C-armen.
MERK: Hold bevegelse av C-armen og pasientbevegelser til et minimum under bildeopp-
taket. 

3. Bildet overføres til navigasjonssystemet og vises i bildeopptaksvisningene.
En bekreftelsestone kan høres.
MERK: Hvis du bruker en digital Ziehm C-arm, må du trykke på det grå pili-
konet for manuelt å overføre bildet fra C-armen til systemet. 

4.

Trykk på det blå håndikonet for å tilordne bildet til en relevant visning.

5. Hvis bildeopptaket er velegnet, gjentar du trinn 1–4 helt til alle bilder er tatt opp, og deret-
ter fortsetter du til delen "Verifisere fluoroskopiske bilder" i denne brukerveiledningen.

6. Hvis bildeopptaket ikke er vellykket, må du ta opp kalibreringsbilder.

7. Hvis du vil manipulere visningen av bildeopptaket (f.eks. endre lysstyrke, zoome eller ro-
tere), bruker du manipuleringsknappene på menylinjen.
MERK: Se delen "Bildemanipulering" i denne brukerveiledningen. 

BILDEOPPTAK
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MERK: Minst ett fluorobilde må tas opp (opptil maksimum fire bilder). 

Slette bilde

Hvis et bilde er ugyldig og ikke kan brukes, trykker du på Trash for å slette bildet.

Slik tar du kalibreringsbilder

Hvis et bildeopptak mislykkes, må du ta opp kalibreringsbilder for å hjelpe med
bilderegistreringen.
Følgende komponenter må festes på registreringssettene for å ta opp kalibreringsbilder:
• Fluoro-registreringssett for 2D C-armer: avtakbar kalibreringsplate
• Fluoro 2D/3D-registreringssett for 3D C-armer: oppgraderingssett

MERK: Komponentene over kan fjernes ved opptak av ytterligere fluorobilder, men kun etter at
kalibreringsbilder er tatt. 

①

②

Figur 22  

Trinn

1. Trykk på Calibration Images-knappen på skjermbildet Image Acquisition ① for å åpne
dialogboksen Acquire Calibration Image ②.
MERK: Du kan også åpne opptak av kalibreringsbilder gjennom Fluoro-menyen (se de-
len "Systeminnstillinger" i denne veiledningen). 

2. Ta opp bildet med C-armen, og trykk på Next for å registrere bildet.

3. Etter at bildet er registrert, trykker du på Next for å bekrefte bildet.

4. Gjenta trinn 1–4 for alle ønskede C-armposisjoner.

MERK: Referanseenheten behøver ikke være koblet til under opptak av kalibreringsbildet. 

Før du tar opp et kalibreringsbilde, må du se til at alle unødvendige gjenstander (spesielt
metallgjenstander) mellom røntgenkilden og bildeforsterkeren fjernes.

Advarsel
Når kalibreringsbildene er tatt opp, må du ikke endre posisjonen til registreringssettet på
bildeforsterkeren. Hvis registreringssettet beveges etter bildeopptaket, må
kalibreringsbildet tas opp på nytt.

Bruke Fluoro-registreringssettet til bildeopptak
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Advarsel
Kalibreringsbilder er ikke tilgjengelige under bruk av Håndholdt registreringsenhet Fluoro
2D.

Selv om bildesegmenter som skjules av markørskivene rekonstrueres, er det kanskje ikke
mulig å gjenopprette mindre gjenstander som ble skjult (f.eks. kan K-vaiere eller
skruespisser se forvrengte ut).
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5.1.2 Bruke Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D til bildeopptak

Før du starter

Pasienten må posisjoneres på operasjonsbordet, og draperes på vanlig måte. Alle instrumenter
må klargjøres på korrekt måte. I tillegg må Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D steriliseres
før bildeopptak.
MERK: Hvis det vises en feilmelding under bildeopptaket, som informerer deg om at tilkoblingen til
C-armen har blitt avbrutt, må du kontrollere kabeltilkoblingen. 

Advarsel
Ikke endre bildene på C-armens monitor (f.eks. ved å forstørre eller rotere) før opptaket er
bekreftet.

Advarsel
Før opptak av nye bilder med C-armen må du se til at skjermbildet for bildeopptak vises på
monitoren. Ellers vil ikke navigasjonsprogrammet oppdage de tatte bildene.

Slik tar du opp bilder

Trinn

1. Se til at referanseenheten og registreringsenheten er synlige for kameralinsene (dvs. at
synlighetsindikatorer er grønne) og at ingen instrumenter er i kameraets synsfelt.
• Hvis en synlighetsindikator er rød, høres en klikkeklyd og et varselikon vises. Se til at

all nødvendig maskinvare er synlig for kameraet før du fortsetter.

2.
Bruk steril tape for å beskytte draperingen mot skade, og trykk registre-
ringsenheten forsiktig mot bildeforsterkeren.

3. Generer et bilde av den relevante beinstrukturen med C-armen.
• Bruk stoppene på registreringsenheten til å posisjonere fronten på enheten helt i sen-

ter av røntgenstrålen.
MERK: Hold bevegelse av enheten og pasientbevegelser til et minimum under bildeopp-
taket. 

4. Bildet overføres til navigasjonssystemet og vises i bildeopptaksvisningene.
En bekreftelsestone kan høres.
MERK: Hvis du bruker en digital Ziehm C-arm, må du trykke på det grå pili-
konet for manuelt å overføre bildet fra C-armen til systemet. 

5.

Trykk på det blå håndikonet for å tilordne bildet til en relevant visning.

6. Hvis bildeopptaket er velegnet, gjentar du trinn 1–4 helt til alle bilder er tatt opp, og deret-
ter fortsetter du til delen "Verifisere fluoroskopiske bilder" i denne brukerveiledningen.

7. Hvis bildeopptaket ikke er vellykket, vises advarselsdialogboksen Registration Failed, og
bildene må tas opp på nytt.
MERK: Fortsett til delen "Advarsel om mislykket registrering" i denne brukerveiledningen. 

8. Hvis du vil manipulere visningen av bildeopptaket (f.eks. endre lysstyrke, zoome eller ro-
tere), bruker du manipuleringsknappene på menylinjen.
MERK: Se delen "Bildemanipulering" i denne brukerveiledningen. 
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MERK: Minst ett fluorobilde må tas opp (opptil maksimum fire bilder). 

Slette bilde

Hvis et bilde er ugyldig og ikke kan brukes, trykker du på Trash for å slette bildet.

Advarsel mot risting

Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D må holdes stille under opptak av bilder. Hvis
registreringsenheten flyttet seg under opptak, kan ikke bildet registreres og følgende ikon for
advarsel om risting vises.

Figur 23  

Trinn

Når denne advarselen vises, må du gjenta opptaket og holde registreringsenheten stabil.

Advarsel om mislykket registrering

Hvis advarselsdialogboksen Registration Failed vises under bildeopptak, ble ikke bildet tatt opp
på riktig måte.
• Følg anbefalingene under, og fjern alle forstyrrende gjenstander (f.eks. metallgjenstander) og/

eller korriger mulige årsaker.
• Etter korrigering må bildeopptaket repareres.

Reflekterende markø-
rer kunne ikke detek-
teres for:

Anbefaling

Registreringsenhet
• Posisjoner registreringsenheten rett under bildeforsterkeren.
• Endre posisjonen/retningen på registreringsenheten.

Korrigeringsplate
• Se til at korrigeringsplaten er riktig montert og posisjonert.
• Sørg for at riktig C-arm er valgt i programvaren.
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5.2 Verifisere fluoroskopisk bilde

Generell informasjon

Når bildeopptaket er fullført, må bildene som er tatt verifiseres ved bruk av pekeren.

Advarsel
Bekreft alltid registreringsnøyaktigheten i fluoroskopivisninger ved å holde spissen av
pekeren mot kjente anatomiske landemerker og verifisere deres posisjon på monitoren.

Slik verifiserer du bilder

①

②

Figur 24  

Trinn

1. Se til at referanseenheten er synlig for kameraet ①, og hold deretter pekeren i kameraets
synsfelt for å aktivere bildeverifisering.
MERK: Når Image Verification-modusen er aktiv, kan du ikke ta opp flere bilder. 

2. Hold pekerspissen på kjente anatomiske landemerker på beinstrukturen eller på områder
av referanseenheten som er synlige på fluorobildet, og verifiser at pekeren på skjermen
samsvarer med den faktiske pekerposisjonen.
MERK: Ved behov bruker du manipuleringsknappene ② til å justere kvaliteten og posisjo-
nen på bildet innenfor visningen. 

3. Når alle bildene har blitt verifisert, trykker du på Next for å fortsette.
MERK: Fjern pekeren fra kameraets synsfelt hvis du vil avslutte bildeverifisering og akti-
vere bildeopptak igjen. 

Advarsel
Nivået av bildeforvrengning kan være høyere langs kantene på bildeopptakene. På grunn
av dette må du også verifisere nøyaktigheten på disse områdene hvis de inneholder
strukturer av interesse.

Advarsel
Se til at C-armen, draperingen og registreringsenheten/registreringssettet ikke dekker
referansegeometriene, ellers vil det oppstå unøyaktigheter.

Advarsel
Før du aksepterer fluoroskopiske bilder i navigasjonsprogramvaren, må du se til at de er
nøyaktige og viser den nødvendige beinstrukturen.

Verifisere fluoroskopisk bilde
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Dialogboksen Image Verification

Før du kan gå videre til planlegging og navigering, åpnes dialogboksen Image Verification, der
du blir bedt om å bekrefte at du har fullført verifisering for alle bilder du har tatt opp.

Figur 25  

Trinn

1. Hvis alle registrerte bilder er nøyaktige, trykker du på OK.

2. Hvis ett eller flere bilder ikke har blitt verifisert, trykker du på Back for å verifisere bildene
på opptakssiden.

BILDEOPPTAK
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5.3 Bildemanipulering

Generell informasjon

Bildene som er tatt opp kan manipuleres for å justere ulike bildeegenskaper.
Disse manipuleringene er tilgjengelige etter bildeopptak og vises som knapper på alle
hovedskjermbilder som viser fluoroskopiske bildeopptak.
MERK: Når manipuleringsmodusen er aktiv, kan ikke flere bilder tas. 

Knapp Visning Manipulering

①

Bytt bilder mellom de fire vis-
ningspanelene.
• Klikk på pilen ① for å bytte

ut bildet med det panelet pi-
len peker mot.

①

②

• Panorer: forskyv bildeposi-
sjonen ved å flytte fingeren
langs glidebryterne for pa-
norering ①.

• Zoom ②: forstørrer eller
krymper visningen (30–
300 %).

③

①

②

• Roter bildet ved å trykke på
knappene med buede piler
① eller ved å flytte fingeren
langs glidebryteren for rote-
ring ② (eller hvor som helst
i bildet).

• Vend-knappen ③ speilven-
der bildet i dets vertikale
midtakse.

②

①

③

Endre lysstyrke og kontrast
ved å flytte fingeren langs gli-
debryteren for lysstyrke ① el-
ler glidebryteren for kontrast
②.
• Reset-knappen ③ tilbake-

stiller bildeegenskapene til
deres opprinnelige verdier.

Bildemanipulering
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Knapp Visning Manipulering

Angi lysstyrke og kontrast for
alle fremtidige bilder som
mottas fra C-armen.
• Bilder må tas på nytt for at

endringene skal tre i kraft.
• Kun tilgjengelig ved bruk av

en analog C-arm.

BILDEOPPTAK
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5.4 Gjenopprette fluoroskopisk registrering

Generell informasjon

I tilfelle en systemsvikt (f.eks. på grunn av strømbrudd) kan du gjenopprette en tidligere
registrering og bildene som ble tatt opp. Alternativt kan du registrere pasienten på nytt.
MERK: Det kan ta opptil to minutter for programvaren å gjenopprette økten. 

Slik gjenoppretter du økten

Figur 26  

Trinn

1. Når du har lukket og startet programvaren på nytt, åpnes dialogboksen for gjenoppretting
av økt.

2. Trykk på Yes for å gjenopprette de siste pasientdataene. Dialogboksen Patient Prepara-
tion åpnes.

3. Trykk på No og start programvaren på nytt for å åpne en ny prosedyre og ta opp nye bil-
der.

Dialogboksen for pasientklargjøring

Figur 27  

Trinn

Hvis du gjenoppretter de nyeste pasientdataene, må du først kontrollere om referansen har blitt
flyttet.

Gjenopprette fluoroskopisk registrering
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Trinn
• Hvis referansen ikke har flyttet på seg, velger du Yes, og deretter trykker du på Next for å

gjenopprette tidligere bildeopptak.
• Hvis referansen har flyttet på seg (eller hvis du er usikker), velger du No (dette forkaster data-

ene) og trykker deretter på Next for å starte et nytt bildeopptak.

BILDEOPPTAK
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6 NAVIGERING
6.1 Navigasjonsvisning

Navigasjonsvisninger

Ved bruk av knappene og alternativene under kan du velge ulike visninger under navigering,
basert på kirurgens preferanse.

Naviga-
sjonsvis-
ning

Visning Beskrivelse

Visningsfa-
ner

②

①

Hvis mer enn to bilder er tatt opp, blir vis-
ningsfaner tilgjengelige og du kan:
• vise ulike visninger ved bruk av visnings-

indikatoren ①
• maksimere ② hvert bilde til fullskjerm

Trajectory
Only Viser kun banen til instrumentet.

NAVIGERING
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Naviga-
sjonsvis-
ning

Visning Beskrivelse

Full Screw

Viser plassen og posisjonen som opptas
av skruen.
• Du kan justere lengde og diameter på

skruen i visningen slik at de samsvarer
med den skruen du bruker.

Partial
Screw

Viser plassen og posisjonen som opptas
av skruen, men viser kun spissen og en
del av skruekroppen.
• Du kan justere lengde og diameter på

skruen i visningen slik at de samsvarer
med den skruen du bruker.

• Du kan også stille inn Partial Length for
å kontrollere hvor mye av skruens kropp
som vises.

2D/3D-instrumentrepresentasjon

②
①

Figur 28  

Trinn

1. Om ønskelig kan du endre visning av det navigerte instrumentet til en ugjennomskinnelig
3D-visning ① eller gjennomskinnelig 2D-visning ② av instrumentet.

2.
På menylinjen trykker du på Instrument Display-knappen for å aktivere
den, og deretter kan du bytte instrumentrepresentasjon etter behov.

3.
For å bytte tilbake til standard instrumentrepresentasjon trykker du på
knappen Instrument Display igjen.

Navigasjonsvisning
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6.2 Standardnavigasjon

Generell informasjon

Med Fluoro Express kan bilder brukes til navigering uavhengig av beintype eller prosedyre.
Denne delen tar for seg navigering av alle rigide verktøy.
MERK: For anvisninger om navigering med fleksible verktøy (dvs. K-vaiere og borebits), kan du se
delen "Navigering av fleksible verktøy" i denne brukerveiledningen. 

Før du starter

Før du begynner navigasjonen, se til at:
• Alle nødvendige instrumenter har blitt kalibrert og verifisert, og forhåndskalibrerte instrumenter

har blitt valgt og validert.
• Fluorobildene gir en tilstrekkelig visning av interesseregionen.
• Beinsegmentene er riktig stilt inn.

Advarsel
Kun stive instrumenter som en instrumentadapter kan festes på, kan kalibreres og brukes
til navigasjon.

Slik navigerer du et rigid instrument

Trinn

1. Velg opptil fire av fluorobildene som er tatt opp.

2. Bruk ønsket navigasjonsvisning og naviger det ønskede instrumentet på fluorobildene
mens du utfører prosedyren i henhold til standard praksis.

3. Når navigeringen er ferdig, trykker du på Next. Dialogboksen Close Application åpnes.

4. Trykk på Close for å fullføre bruken av Fluoro Express.

MERK: Hvis et instrument har unøyaktig bane, vil den virtuelle tuppekstensjonen på instrumentet
også bli unøyaktig. 

Advarsel
Hvis bare ett fluoroskopisk bilde er tilgjengelig for en spesifikk region, må du være svært
forsiktig under plassering av skruene.

NAVIGERING
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6.3 Navigering av fleksible verktøy

Generell informasjon

Følgende trinn forklarer hvordan du bruker programvarenavigasjon med følgende fleksible
verktøy: 
• K-vaiere (f.eks. for å føre kanylerte nagler og/eller skruer)
• Borebits

Bøyning av fleksible verktøy ved boring

Vær oppmerksom på at fleksible verktøy kan bli bøyd under boring.
Det er vanligvis to hovedårsaker til denne bøyningen:

Fleksible verktøy
kan:

avvike ved korti-
kalt ben

bøyes av vinkel-
rett kraft som ut-
øves på borførin-
gen

Før du starter

Før du utfører noen navigering, må det fleksible verktøyet og den tilsvarende borføringen alltid
kalibreres og verifiseres og/eller valideres.
MERK: Når du begynner å bore, viser programvaren posisjonen til borføringen på fluorobildene.
Den faktiske banen som det fleksible verktøyet tar, avhenger av hvor stabilt boret holdes på plass. 

Advarsel
Hvis du er bekymret for at den faktiske banen til det fleksible verktøyet kan ha avveket fra
projisert bane, verifiserer du den faktiske posisjonen ved å ta flere fluorobilder.

Advarsel
Sørg for at den valgte borføringen som vises på skjermen, er den samme borføringen som
du faktisk bruker.

Navigering av fleksible verktøy
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Slik navigerer du et fleksibelt instrument

Trinn

1. Etter at innsnitt og klargjøring av bløtvev er fullført, skal inngangspunktet forhåndsbores.

2. Innrett borføringen med ønsket bane.

3. Bor det fleksible verktøyet inn i beinet via det forhåndsborede inngangspunktet ved bruk
av navigasjonsvisningene og dybdeindikatoren i programvaren.

4. Når det fleksible verktøyet har blitt vellykket navigert, fjerner du borføringen og fortsetter
med prosedyren.

5. Trykk på Next. Dialogboksen Close Application åpnes.

6. Trykk på Close for å fullføre bruken av Fluoro Express.

NAVIGERING
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7 SYSTEMINNSTILLINGER
7.1 System-meny

Generell informasjon

System-menyen gir tilgang til generell informasjon og systemkontroller, inkludert:
• Programvareversjon og Brainlab servicenumre
• Innstillinger for lyd og språk
• Fluoro-verktøy

Slik får du tilgang til System-menyen

Trinn

Trykk på System Settings-knappen for å åpne System-menyen.
MERK: Trykk på Close i hvilken som helst fane for å lukke System-meny-
en. 

Programvareinformasjon

Figur 29  

Trinn

1. Velg Information for å få tilgang til programvareinformasjonen.

2. Vinduet viser programvareversjonen og Brainlabs kontaktopplysninger.

SYSTEMINNSTILLINGER
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7.1.1 Justere lyd, språk og anonymitet

Oversikt

Med alternativet Settings kan du:
• justere lydene som avgis av programvaren i løpet av prosedyren
• velge språket for programvaregrensesnittet
• anonymisere skjermdumper

Slik endrer du systemlydene

Figur 30  

Trinn

1. Velg Settings, og velg deretter fanen Sound.

2. Velg avmerkingsboksen Sound Output for å slå på lyder, og velg avmerkingsboksen
Button Sound for å slå på knappelyder.

3. For å justere lydvolumet bruker du glidebryteren eller pilknappene.

MERK: Advarsellyder kan ikke deaktiveres. 

Slik justerer du språkinnstillinger

Figur 31  

Justere lyd, språk og anonymitet
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Trinn

1. Velg Settings, og velg deretter fanen Language.

2. Trykk på knappen for ønsket språk.

Slik anonymiserer du skjermdumper

Figur 32  

Trinn

1. Velg Settings, og velg deretter fanen Options.

2. Velg avmerkingsboksen Anonymize Screenshots for å anonymisere alle skjermdumper.
Alle skjermdumper av hovedskjermbildet vil da inneholde kun en grå linje i stedet for pa-
sientdata.
MERK: Eventuelle skjermdumper som tas før dette alternativet aktiveres, inneholder fort-
satt pasientdata. 

Advarsel
Med mindre skjermdumpene er anonymiserte, vil pasientens navn og ID vises på alle
skjermdumper. For å ivareta konfidensialitet, må du sørge for å begrense tilgangen til
skjermdumper til relevant medisinsk personale.

SYSTEMINNSTILLINGER
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7.1.2 Fluoro-meny

Slik får du tilgang til Fluoro-menyen

Figur 33  

Trinn

1. Velg Fluoro.

2. Vinduet viser de tilgjengelige fluoroverktøyene.

Slik endrer du valg av C-arm

Valg av en bestemt C-arm er kun tilgjengelig hvis mer enn én C-arm er konfigurert.

Trinn

1. Trykk på knappen C-arm Selection. Dialogboksen Select C-arm åpnes.

2. Trykk på ikonet til den relevante C-armen.

Slik får du tilgang til kalibreringsbildeopptak

Trinn

1. Trykk på knappen Calibration Images. Dialogboksen Acquire Calibration Image åpnes.

2. Følg instruksjonene i programvaren og de detaljerte instruksjonene i delen "Slik tar du ka-
libreringsbilder" i denne brukerveiledningen.

Fluoro-meny
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