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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe

Pomoc techniczna firmy Brainlab

Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji, należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada, Ame-
ryka Środkowa i Południowa

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

us.support@brainlab.com

Brazylia Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskojęzyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 5811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Pomoc techniczna firmy DePuy Synthes

Jeśli dystrybutorem systemu była firma DePuy Synthes, należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Biosense Webster:

Region Telefon

Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka Środkowa i Po-
łudniowa Tel.: +1 (866) 473 7823

Europa, Bliski Wschód, Afryka Tel.: +32 2 746 34 63

Azja, Australia Tel.: +65 6827 6154

Przewidywany okres użytkowania

Aktualizacje oprogramowania i pomoc techniczna u klienta są oferowane przez osiem lat
użytkowania tego produktu.

Informacje zwrotne

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja obsługi może zawierać błędy. Propozycje
ulepszeń prosimy kierować na adres user.guides@brainlab.com.

INFORMACJE OGÓLNE
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Producent

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

Dane kontaktowe
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje chronione przez prawa autorskie. Żadna część
niniejszej instrukcji nie powinna być tłumaczona bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Brainlab.

Znaki towarowe firmy Brainlab

Brainlab® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub w USA.

Znaki handlowe innych firm

Microsoft® oraz Windows® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Informacje o patentach

Ten produkt może być chroniony co najmniej jednym patentem lub zgłoszeniem patentowym.
Szczegółowe informacje zawiera strona https://www.brainlab.com/patent/.

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

• Niniejsze oprogramowanie jest częściowo oparte na pracy zespołu Independent JPEG Group.
• To oprogramowanie zawiera bibliotekę OpenJPEG. Pełny opis praw własności intelektualnej,

zastrzeżeń prawnych i licencji podano na stronie http://www.openjpeg.org.
• To oprogramowanie opiera się częściowo na Xerces C++ 3.1.1 stworzonym przez Apache

Software Foundation. Pełny opis praw własności intelektualnej, zastrzeżeń prawnych i licencji
podano na stronie http://xerces.apache.org/.

• Produkt zawiera oprogramowanie libtiff 4.0.4beta. Pełny opis praw własności intelektualnej,
zastrzeżeń prawnych i licencji podano na stronie http://www.simplesystems.org/libtiff.

Znak CE

• Oznaczenie CE wskazuje na zgodność produktu firmy Brainlab z zasadni-
czymi wymogami Dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych (Medical De-
vice Directive, MDD).

• Zgodnie z MDD, Dyrektywą Rady dotyczącą wyrobów medycznych 93/42/
EWG, klasyfikacja produktu firmy Brainlab została określona w odpowiedniej
instrukcji obsługi oprogramowania.

UWAGA: Ważność etykiety CE można potwierdzić wyłącznie dla produktów wytworzonych przez
firmę Brainlab. 

Instrukcje dotyczące utylizacji

Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. Informacje dotyczące dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) znajdują się na stronie: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

INFORMACJE OGÓLNE
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Sprzedaż w USA

Na mocy prawa federalnego USA opisywane wyroby mogą być sprzedawane wyłącznie
przez lub na zamówienie lekarza.

Informacje prawne
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1.3 Symbole

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Ostrzegają o poważnym
zagrożeniu, takim jak obrażenia ciała, zgon lub inne poważne skutki nieprawidłowego
używania urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczane okrągłymi symbolami ostrzegawczymi. Zawierają informacje
kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa związane z potencjalnymi problemami z
urządzeniem. Problemy, które mogą się pojawić, to zakłócenia w pracy urządzenia, jego
awaria, uszkodzenie urządzenia lub mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą; zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki. 

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4 Przeznaczenie

Wskazania dotyczące użytkowania

Oprogramowanie Fluoro Express jest przeznaczone do stosowania jako przed- i śródoperacyjny
system nawigacji obrazowej umożliwiający wykonywanie zabiegów małoinwazyjnych. Łączy on
sondę stosowaną z wolnej ręki, której położenie jest wykrywane przez system czujników
markerów pasywnych, z przestrzenią wirtualnego obrazu komputerowego na danych obrazu
przed- i śródoperacyjnego pacjenta, przetwarzanych w stacji roboczej systemu nawigacyjnego
firmy Brainlab.
System jest przeznaczony do stosowania w przypadku wszelkich stanów chorobowych, w których
właściwe może być zastosowanie chirurgii stereotaktycznej, oraz kiedy odniesienie do sztywnej
struktury anatomicznej (np. czaszki, struktury kostnej w rodzaju kości długich, miednicy, kości
piętowej i skokowej, łopatki czy kręgów) może zostać zidentyfikowane względem modelu
anatomicznego opartego na obrazach fluoroskopowych.
Przykładowe zabiegi to m.in.:
• zabiegi w obrębie kręgosłupa oraz zabiegi wszczepienia implantów kręgosłupa, np. wstawienie
śruby przeznasadowej;

• leczenie złamań kości miednicznej i panewki stawu biodrowego, np. wstawienie śruby lub
zespolenie śrubowe stawu krzyżowo-biodrowego;

• procedury związane z leczeniem złamań, np. zespolenie śródszpikowe z zastosowaniem
gwoździ, płytek lub śrub bądź zewnętrzna stabilizacja kości długich.

Docelowy użytkownik

Docelowymi użytkownikami oprogramowania Fluoro Express są chirurdzy oraz lekarze innych
specjalności.

Grupa pacjentów

Wszyscy pacjenci w dowolnym wieku, w przypadku których można ustalić miejsce odniesienia do
sztywnej struktury anatomicznej. W przypadku dzieci z niezarośniętą chrząstką nasadową
struktura ta nie może być uszkodzona, aby uniknąć negatywnego wpływu na wzrost kości.

Miejsce zastosowania

Aplikacja jest przeznaczona do stosowania na sali operacyjnej.

Weryfikacja wiarygodności

Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

Przeznaczenie
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1.5 Zgodność

Zgodne urządzenia medyczne firmy Brainlab

Oprogramowanie Fluoro Express jest zgodne z następującymi instrumentami:
• Adapter do instrumentów chirurgicznych z systemem napędowym (SMS) (41840)
• Pakiet akcesoriów kręgosłupowych do osteotomii (B23503)
• Jednorazowe odblaskowe markery sferyczne (99100)
• Pakiet akcesoriów kręgosłupowych do wiercenia (B23510)
• Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 2D/3D do ramion C 3D (55720)
• Zestaw do rejestracji fluoroskopowej do ramion C 2D (55705)
• Podstawa adaptera StarLock do wszystkich wygiętych uchwytów do osadzania panewki

(55083)
• Matryca kalibracyjna instrumentów (41874)
• Układ referencyjny o modelu geometrycznym Y, X-Press (52411)
• Stabilizator kości „1-bolcowy”, X-Press, rozmiar S (52421), M (52422) lub L (52423)
• Stabilizator kości „2-bolcowy”, X-Press (52420)
• Stabilizator kości „2-bolcowy”, Flip-Flop, X-Press (52429)
• Przedłużony wskaźnik z ostrą końcówką do zabiegów w obrębie kręgosłupa/biodra / chirurgii

urazowej (53103)
• Przezierny kręgosłupowy zacisk referencyjny (55756)
• Kręgosłupowy zacisk referencyjny X-Clamp, rozmiar S (55751) lub L (55752)
• Pakiet akcesoriów kręgosłupowych do operacji otwartych (szydła i sondy) (B23509)
• Pakiet akcesoriów kręgosłupowych do referencji przedniej / bocznej / skośnej (55070)
• Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D (55741)

UWAGA: Po opublikowaniu tej instrukcji obsługi dostępne mogą się stać dodatkowe urządzenia
medyczne firmy Brainlab. W kwestiach dotyczących zgodności urządzeń firmy Brainlab należy
kontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab. 

Zgodne urządzenia medyczne firm innych niż Brainlab

Urządzenie medyczne Model/Producent

Wstępnie wykalibrowane instrumenty i instrumenty z
wykalibrowaną osią od innych producentów

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich

Przezroczyste, jałowe obłożenia do ramion C Określone w instrukcji obsługi in-
strumentu

Ramiona C

RóżneGwintowane druty Kirschnera 3,0 mm (do mocowania
MIRA-Y 3 mm)

Wiertarka elektryczna

Należy używać wyłącznie instrumentów i części zamiennych wskazanych przez firmę
Brainlab do stosowania z oprogramowaniem Fluoro Express. Użycie niezatwierdzonych
instrumentów/części zamiennych może niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo i/lub
wydajność urządzenia medycznego oraz stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta,
użytkownika i/lub otoczenia.

Stosowanie kombinacji urządzeń medycznych niezatwierdzonych przez firmę Brainlab
może niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo i/lub pracę urządzeń oraz zagrozić
bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub środowiska.

INFORMACJE OGÓLNE
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Zestawy do rejestracji fluoroskopowej mogą być stosowane jedynie z ramionami C, które
zostały zatwierdzone przez firmę Brainlab. Jeśli użytkownik planuje stosować inne ramiona
C, które nie zostały jeszcze skonfigurowane z systemem, prosimy o kontakt z pomocą
techniczną. Firma Brainlab nie odpowiada za zdarzenia związane z użyciem
niezatwierdzonych ramion C.

Wstępnie wykalibrowany instrument można stosować do nawigacji wyłącznie po
uruchomieniu przez specjalistę pomocy technicznej firmy Brainlab.

Zgodne oprogramowanie medyczne firmy Brainlab

W systemie mogą być instalowane i używane wyłączenie produkty oprogramowania medycznego
wskazane przez firmę Brainlab. W celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z
oprogramowaniem medycznym firmy Brainlab należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy
Brainlab.

Kompatybilne oprogramowanie firm innych niż Brainlab

Oprogramowanie Fluoro Express jest zgodne z systemami operacyjnymi Windows 7 i Windows
8.

Z oprogramowaniem Fluoro Express może być zainstalowane i używane jedynie
oprogramowanie określone przez firmę Brainlab. Nie wolno instalować oprogramowania
innych firm.

Zgodność
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1.6 Konfiguracja systemu

Aktualizacje sterowników

Nie należy instalować aktualizacji sterowników.

Aktualizacje systemu Windows

Aktualizacje z firmy Microsoft należy instalować, gdy stają się dostępne, przy czym:
• Należy instalować wyłącznie zabezpieczające i kluczowe aktualizacje systemu operacyjnego

firmy Microsoft.
• Nie wolno instalować aktualizacji w trakcie leczenia pacjenta.
• Należy wyłączyć komunikaty wyświetlone w oknach wyskakujących.

Firma Brainlab zaleca również:
• Ustalenie harmonogramu pobierania i instalowania aktualizacji przy wyłączaniu systemu.
• Testowanie systemu wraz z chirurgiem/lekarzem po zainstalowaniu aktualizacji.

Instalacja oprogramowania antywirusowego

Firma Brainlab zaleca zabezpieczanie systemu z użyciem najnowszych programów
antywirusowych. Po zainstalowaniu programu antywirusowego działanie systemu musi zostać
jednak sprawdzone przez pracownika pomocy technicznej firmy Brainlab.

Nie wolno pobierać, instalować ani ponownie uruchamiać oprogramowania
antywirusowego lub aktualizacji systemu Windows w trakcie leczenia pacjenta.

Funkcję skanowania przez program antywirusowy należy skonfigurować w taki sposób,
aby pełne skanowanie nie odbywało się podczas leczenia pacjenta.

Konfigurowanie oprogramowania antywirusowego

• Należy włączyć jedynie tryb skanowania podczas uzyskiwania dostępu/w czasie rzeczywistym
oraz tryb skanowania na żądanie/według terminarza:
- Tryb skanowania podczas uzyskiwania dostępu/w czasie rzeczywistym można włączyć na

stałe.
- Trybu skanowania na żądanie/według terminarza nie wolno włączać podczas leczenia

pacjenta (zalecane jest ustawienie opcji pełnego skanowania przy zamykaniu systemu).
• Inne funkcje oprogramowania antywirusowego (np. skanowanie poczty elektronicznej,

dodatkowa zapora) muszą być wyłączone.
• Program antywirusowy nie może modyfikować następujących folderów:

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

• Nie wolno instalować aktualizacji w trakcie leczenia pacjenta.
• Należy wyłączyć komunikaty wyświetlone w oknach wyskakujących.

Program antywirusowy nie może dokonywać żadnych modyfikacji katalogów firmy
Brainlab.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.7 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie firmy Brainlab

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu wszyscy
użytkownicy muszą wziąć udział w obowiązkowym programie szkoleniowym prowadzonym przez
autoryzowanego przedstawiciela firmy Brainlab.

Pomoc koordynowana

Przed użyciem systemu do zabiegów chirurgicznych, w których wspomagana komputerowo
nawigacja jest uznawana za krytyczną, należy wykonać odpowiednią liczbę pełnych zabiegów w
obecności przedstawiciela firmy Brainlab.

Odpowiedzialność

System zapewnia chirurgowi jedynie dodatkowe wsparcie, ale nie zastępuje doświadczenia
chirurga ani nie wyłącza jego odpowiedzialności. Użytkownik musi mieć zawsze możliwość
postępowania bez wsparcia systemu.

Odbiorcy

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla całego zespołu klinicznego stosującego
oprogramowanie Fluoro Express oraz powiązane urządzenia.

Czytanie instrukcji obsługi

Instrukcje obsługi opisują skomplikowane urządzenia medyczne oraz oprogramowanie do
nawigacji chirurgicznej, których należy używać z zachowaniem ostrożności. Dla wszystkich
użytkowników systemu, instrumentów i oprogramowania ważne jest, aby:
• Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu dokładnie przeczytać instrukcje.
• Należy mieć stały dostęp do tych instrukcji obsługi.

Dostępne instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi Treść

Instrukcje obsługi oprogra-
mowania

• Przegląd planowania leczenia oraz nawigacji sterowanej obra-
zem

• Opis konfiguracji systemu sali operacyjnej
• Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcje obsługi urządzeń Szczegółowe informacje na temat radioterapii i sprzętu chirurgicz-
nego, zazwyczaj definiowanego jako wielkie, złożone instrumenty

Instrukcje obsługi instru-
mentów

Szczegółowe instrukcje obsługi dotyczące postępowania z instru-
mentami

Instrukcja dotycząca czy-
szczenia, dezynfekcji i ste-
rylizacji

Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia, dezynfekcji i ste-
rylizacji instrumentów

Instrukcja obsługi systemu Wyczerpujące informacje o konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja obsłu-
gi

Szczegółowe dane techniczne systemu, obejmujące parametry
techniczne i zgodność

Szkolenie i dokumentacja
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UWAGA: Dostępne są różne instrukcje obsługi, w zależności od produktu firmy Brainlab. W
przypadku pytań dotyczących otrzymanych instrukcji obsługi należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab. 

INFORMACJE OGÓLNE
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Szkolenie i dokumentacja
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2 OMÓWIENIE SYSTEMU
2.1 Schemat postępowania w systemie

Schemat postępowania

Krok

1. Skonfigurowanie systemu, uruchomienie aplikacji i podłączenie ramienia C.

2. Obłożenie pacjenta, wykonanie nacięcia i przygotowanie powierzchni kości.

3. Wybranie ramienia C i procedury.

4. Wybranie instrumentów oraz implantów i wykonanie kalibracji.
UWAGA: Ten etap można wykonać w dowolnym czasie podczas zabiegu. 

5. Zamocowanie układu(-ów) referencyjnego(-ych).

6. Pozyskanie i sprawdzenie obrazów fluoroskopowych.

7. Nawigacja podczas zabiegu.

UWAGA: W niektórych zabiegach nie wszystkie z wyżej wymienionych etapów mogą zostać
uwzględnione. Szczegółowe informacje o każdym etapie zostały przedstawione w instrukcjach
zawartych w poszczególnych rozdziałach tej instrukcji obsługi. 

OMÓWIENIE SYSTEMU
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2.2 Podstawowe funkcje

Informacje ogólne

Fluoro Express to oprogramowanie do nawigacji bezprzewodowej obsługiwanej z ekranu
dotykowego, zaprojektowane do użytku środoperacyjnego w chirurgii kręgosłupa i chirurgii
urazowej. Można je instalować tylko w systemach do nawigacji firmy Brainlab.

Oprogramowania Fluoro Express należy używać tylko do typów leczenia opisanych w
części „Zamierzone zastosowanie” w tej instrukcji obsługi.

Bezprzewodowe wykrywanie

• Kamera emituje impulsy podczerwieni, które są odbijane przez markery sferyczne na układach
wykrywania instrumentów oraz na układzie referencyjnym.

• Oprogramowanie używa tych odbić do nawigacji podczas zabiegu, obliczając trójwymiarowe
położenie instrumentu względem układu referencyjnego, co umożliwia wykrywanie położenia
instrumentu i anatomii pacjenta w trakcie zabiegu.

Rysunek 1 

Stosowanie pozyskiwania obrazów

Rodzaj obrazu Cel

Obraz(y) fluoroskopo-
wy(-e) 2D

Stosowane do nawigacji w czasie rzeczywistym podczas zabiegów chi-
rurgicznych.

Obraz(y) kalibracyjny(-
e)

Zapewniają oprogramowaniu dodatkowe informacje, jeśli pozyskanie
obrazów nie powiedzie się.

Oprogramowania Fluoro Express nie należy stosować do diagnostyki obrazowej.

Podstawowe funkcje
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2.3 Interfejs użytkownika

Przegląd przycisków

Na ekranach głównych i w oknach dialogowych dostępne są rozmaite przyciski w zależności od
bieżącego etapu.
• Niebieskie/zielone obramowanie wskazuje, że przycisk jest dostępny.
• Żółte obramowanie wskazuje aktualnie wybrany przycisk.
• Szare obramowanie wskazuje, że przycisk jest nieaktywny.

Podstawowe przyciski

②

④ ③

①

Rysunek 2 

Nr Funkcja

① Bieżąca część

② Następna część

③ Otwiera następny etap

④ Powoduje powrót do poprzedniego etapu

Przycisk Funkcja

Powoduje opuszczenie obecnego etapu bez zapisania ustawień. 

Powoduje opuszczenie okna dialogowego i powrót do poprzedniego okna dialogo-
wego lub do ekranu głównego. 

Przyciski paska narzędzi

Przycisk Nazwa Funkcja

Ekran główny Powoduje powrót do strony Content Manager.

Ustawienia systemo-
we

Otwiera menu System umożliwiające konfigurację usta-
wień systemu.

Wstępnie wykalibro-
wane instrumenty

Aktywuje funkcję wyboru i walidacji wstępnie wykalibro-
wanych instrumentów.

OMÓWIENIE SYSTEMU
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Przycisk Nazwa Funkcja

Wyświetlanie instru-
mentów

Umożliwia przełączanie pomiędzy widokiem instrumen-
tów pełnym 3D i konturowym 2D.

Jasność/kontrast
obrazu wideo

Steruje jasnością i kontrastem obrazu wideo dla ramienia
C (dostępny tylko w przypadku analogowego ramienia
C).

Zmiana kolejności
obrazów

Pozwala na zmianę kolejności wyświetlania obrazów w
panelach.

Panoramowanie /
zmiana wielkości
obrazu

Włącza funkcje zmiany skali i panoramowania.

Odwrócenie/obrót Włącza funkcje przerzucania i obracania obrazu.

Jasność/kontrast Włącza funkcję regulacji jasności i kontrastu obrazu.

Zrzut ekranu Wykonuje zrzut aktualnego ekranu/okna dialogowego.

Interfejs użytkownika
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2.4 Wyświetlacz kamery

Informacje ogólne

Wyświetlacz kamery podaje w czasie rzeczywistym informacje zwrotne dotyczące widoczności i
położeń instrumentów oraz układów referencyjnych względem kamery.
• Aby możliwa była udana rejestracja oraz nawigacja, należy zapewnić niezakłócony widok

kamery bezpośrednio na instrumenty oraz układy referencyjne.
• Widok kamery jest wyświetlany w ramce w prawym górnym rogu oprogramowania. Po

kliknięciu tej ramki widok zostanie rozszerzony na pełny ekran.

Elementy wyświetlacza kamery

① ②

③

④

⑤
Rysunek 3 

Nr Element Objaśnienie

① Ścieżka wykrywa-
nia

Wyświetla odległość instrumentarium względem kamery.
UWAGA: Aby zapewnić optymalną widoczność i dokładność, wszyst-
kie sfery wykrywania powinny znajdować się wewnątrz niebieskiej
ścieżki. 

② Sterowanie ka-
merą Przyciski pozycjonujące do sterowania silnikiem kamery.

③ Przycisk środko-
wania kamery

Wykorzystywany do środkowania kamery.
UWAGA: Środkowanie kamery może trwać do 5 sekund. Ponowne
kliknięcie wyłącza funkcję środkowania. 

④ Marker sferyczny/
dyskowy

Wyświetlane są różne kolory w zależności od używanego instrumentu
i zdolności kamery do jego prawidłowego wykrywania.

⑤ Pole widzenia ka-
mery Wyświetla położenie instrumentarium względem kamery.

UWAGA: Jeśli nastąpi utrata połączenia z kamerą lub sygnał połączenia kamery bezprzewodowej
nie jest wystarczająco mocny, wyświetlany jest komunikat. Komunikat pojawia się także wtedy,
gdy kamera jest w trybie rozgrzewania lub zostanie potrącona. 
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Konwencje wykrywania

Kamera wyświetla markery sferyczne w różnych kolorach, w zależności od używanego
instrumentu i zdolności kamery do jego prawidłowego wykrywania.

Kolor Prawidłowo wykrywane markery sferyczne/dyskowe:

Żółty Układ referencyjny

Zielony
• Wskaźniki
• Wstępnie wykalibrowane instrumenty

Pomarań-
czowy Wykalibrowane instrumenty

Niebieski
• Matryca kalibracyjna instrumentów
• Zestawy do rejestracji

Jasnozielony Ramię C

Purpurowy Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D

Kolor Niewykrywane prawidłowo markery sferyczne/dyskowe

Szary Widoczne dla obu soczewek kamery, ale nieidentyfikowane.

Szare
gwiazdki Widoczne tylko dla jednej z dwóch soczewek kamery i nieidentyfikowane.

Czerwony Niewidoczne dla kamery.

Geometrie fantomów

Oprogramowanie wykrywa instrumenty za pomocą określonych wstępnie geometrii
instrumentów. Przypadkowe ułożenie znanych instrumentów może wygenerować inną
znaną geometrię instrumentu na krótki czas.

Wyświetlacz kamery
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2.5 Najlepsze sposoby zapewniania dokładności
oprogramowania

Markery sferyczne

Aby umożliwić wykrywanie nawigacyjne, jednorazowe odblaskowe markery sferyczne muszą
być prawidłowo przykręcone do bolców układów referencyjnych i wykrywania.

Przed użyciem markerów sferycznych należy sprawdzić, czy wszystkie ich powierzchnie są
w dobrym stanie. Aby zapewnić najwyższą precyzję, należy upewnić się, że powierzchnia
odblaskowa nie łuszczy się.

Aby zapewnić precyzyjną nawigację, kamera musi przez cały czas mieć nieprzesłonięty
widok bezpośrednio na markery sferyczne instrumentów.

Aby zapewnić precyzyjną nawigację, kamera musi przez cały czas mieć nieprzesłonięty
widok bezpośrednio na markery sferyczne instrumentów.

Jeśli układ referencyjny nie może zostać wykryty przez kamerę, należy sprawdzić, czy
markery sferyczne są czyste, suche i nieuszkodzone oraz czy układ referencyjny nie jest
zagięty.

Układy

W przypadku przesunięcia lub niestabilności układu wykrywania należy sprawdzić dokładność
instrumentu i w razie konieczności ponownie zamocować układ.

W przypadku każdej procedury należy sprawdzić, czy odpowiednie układy referencyjne są
bezpiecznie zamocowane na właściwym odcinku kości i czy przez cały czas są one
widoczne dla kamery.

Każdy ruch układu referencyjnego w odniesieniu do leczonej struktury będzie miał
negatywny wpływ na nawigację i może prowadzić do niedokładnego wyświetlania, co
stwarza zagrożenie dla pacjenta.

Nie należy jednocześnie używać adaptera o tej samej geometrii wraz z więcej niż jednym
instrumentem. W przeciwnym wypadku system nie będzie w stanie zidentyfikować
instrumentu.

Nawigowanym instrumentom przypisane są różne priorytety. Jeżeli w polu widzenia
kamery znajduje się kilka nawigowanych instrumentów, informacje wyświetlane w
widokach nawigacji mogą zależeć od widocznego instrumentu z najwyższym priorytetem.

Kalibracja instrumentu

• Wstępnie wykalibrowane instrumenty należy poddawać walidacji przed każdym użyciem.
• Jeśli instrument nie jest wstępnie wykalibrowany, należy go wykalibrować, a następnie

zweryfikować przed każdym użyciem.

Kontrole dokładności podczas nawigacji

Podczas planowania i nawigacji należy zapewnić wystarczającą dokładność dla każdego etapu
zabiegu (np. wprowadzenia śruby), z uwzględnieniem oczekiwanego względnego przesunięcia
anatomicznego wskutek przyłożenia siły. Metody sprawdzania dokładności są następujące:
• Fluoroskopia: Porównanie położenia instrumentu na obrazie fluoroskopowym z jego

odtworzeniem w oprogramowaniu.
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• Weryfikacja na podstawie punktów orientacyjnych: Przytrzymać końcówkę wskaźnika przy
znanych anatomicznych punktach orientacyjnych na strukturze kostnej lub przy obszarach
układu referencyjnego widocznych na obrazie fluoroskopowym. Jeżeli oczekiwane
przemieszczenie względne przekracza wymogi dokładności, należy ponownie zamocować
układ referencyjny w lepszym położeniu, a następnie przeprowadzić rejestrację pacjenta i
ponowną weryfikację.

Najlepsze sposoby zapewniania dokładności oprogramowania
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2.6 Instrumentarium stosowane z oprogramowaniem

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat montażu i używania instrumentarium wymaganego dla tego
oprogramowania zawiera instrukcja obsługi instrumentu.

Zestawy do rejestracji

Zestaw do rejestracji do ramion C 2D (55705) i zestaw do rejestracji fluoroskopowej 2D/3D
do ramion C 3D (55720) mocuje się do ramion C i wykorzystuje do pozyskiwania obrazów
fluoroskopowych 2D.
Przed użyciem zestawów do rejestracji w celu pozyskiwania obrazów należy się zawsze upewnić,
że:
• Zestaw do rejestracji jest wyposażony w nowe, sterylne jednorazowe odblaskowe markery

sferyczne, prawidłowo zamocowane w odpowiednich miejscach.
• Zestaw do rejestracji jest zamocowany do odpowiedniego ramienia C i w razie potrzeby okryty

zgodnym obłożeniem.
- Zestawu do rejestracji dla ramion C 2D można używać jako sterylnego lub okrytego

obłożeniem.
- Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 2D/3D dla ramion C 3D musi być okryty

obłożeniem.

Zestaw do rejestracji do ramion C 2D Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 2D/3D
do ramion C 3D

① ②

③

①

②

③

① Zestaw do rejestracji ① Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D
do ramion C 3D (55715)

② Pokrętło ustalające ② Dyski odblaskowe do zestawu do rejes-
tracji fluoroskopowej (21 szt.) (55775)

③ Wymienna płytka kalibracyjna ③
Zestaw modernizacyjny do rejestracji
fluoroskopowej 2D/3D do ramion C 3D
(55715-20)

UWAGA: Zestawy do rejestracji wolno stosować tylko z ramionami C zatwierdzonymi przez firmę
Brainlab. Szczegółowe instrukcje dotyczące zgodnych ramion C i obłożeń zawiera instrukcja
obsługi instrumentu. 

Wyważenie ramienia C może zostać zaburzone wskutek zamocowania zestawu do
rejestracji fluoroskopowej. Należy unikać niestabilnych położeń ramienia C, gdy
zamocowano zestaw do rejestracji.
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Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D

Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D (55741) to przenośny instrument do
rejestracji używany w celu pozyskiwania obrazów fluoroskopowych 2D. Nie mocuje się go do
ramienia C, a podczas pozyskiwania obrazów musi je trzymać chirurg.

⑥

③

④ ⑤

①

②

⑦

⑧

⑨

Rysunek 4 

Nr Element

① Taśmy gumowe (2 szt.) do rejestracji fluoroskopowej 2D (55746)

② Gniazdo plastikowe

③ Głowica ręcznego urządzenia do rejestracji fluoroskopowej 2D

④ Ograniczniki

⑤ Jednorazowe odblaskowe markery sferyczne (41774)

⑥ Uchwyt urządzenia do rejestracji fluoroskopowej 2D (55472)

⑦ Zaciski przyłączeniowe

⑧

Płytka korekcyjna do ręcznego urządzenia do rejestracji fluoroskopowej 2D (9-
calowy lub 12-calowy wzmacniacz obrazu) (55744, 55745)
UWAGA: Używanie urządzenia rejestrującego do rejestracji z wykorzystaniem 6-ca-
lowego wzmacniacza obrazu nie jest możliwe. 

⑨ Jednorazowe podkładki samoprzylepne (50 szt.) do rejestracji fluoroskopowej
2D (55746)

UWAGA: Podczas używania ramienia C ze standardowym wzmacniaczem obrazu płytka
korekcyjna do ręcznego urządzenia do rejestracji fluoroskopowej 2D (9-calowy lub 12-
calowy wzmacniacz obrazu) musi być podłączona do ramienia C. 

Płytki korekcyjne nie są zgodne z ramionami C z panelem płaskim.

Instrumentarium stosowane z oprogramowaniem
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Układy

Układy umożliwiają systemowi wykrywanie położenia i ruchu kości w trakcie zabiegu oraz
nawigację instrumentu na podstawie obrazów fluoroskopowych.

Rysunek 5 

Obraz Widok kamery

Lewy Optymalny

Prawy Najmniej skuteczny

Jeśli po zakończeniu procedury pozyskiwania obrazu pozycja układu referencyjnego
zostaje wyregulowana, należy usunąć istniejące obrazy fluoroskopowe i pozyskać nowe. W
przeciwnym razie nie można zagwarantować dokładności planowania i nawigacji.

Jeśli po rejestracji zmniejszy się dokładność lub układ referencyjny musi zostać ponownie
zamocowany, przed przystąpieniem do nawigacji należy powtórzyć rejestrację, ponieważ
system nie może kompensować ani wyświetlać przemieszczeń względnych, co może
skutkować nieścisłymi danymi nawigacji i ciężkim urazem u pacjenta.

Wskaźniki

Oprogramowanie Fluoro Express obsługuje przedłużony wskaźnik z ostrą końcówką do
chirurgii kręgosłupa/urazowej/biodra (53103) do weryfikacji pozyskanych obrazów
fluoroskopowych.

Za pomocą bolca miernika na tacy do sterylizacji należy sprawdzić, czy wskaźnik nie jest
zgięty lub uszkodzony. Stosowanie uszkodzonych wskaźników lub instrumentów może
powodować uzyskiwanie niedokładnych wyników podczas rejestracji pacjenta i nawigacji,
prowadząc do ciężkich urazów pacjenta.

Do wszystkich czynności dotyczących rejestracji i nawigacji z użyciem oprogramowania
Fluoro Express należy stosować wyłącznie przedłużony wskaźnik z ostrą końcówką do
chirurgii kręgosłupa/urazowej/biodra.

Rysunek 6 
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Matryca kalibracyjna instrumentów

Matryca kalibracyjna instrumentów (41874) służy do kalibracji i weryfikacji osi, długości
trzpienia i średnicy końcówki (lub szerokości w przypadku dłut) instrumentów standardowych.
Służy również do sprawdzania dokładności kalibracji wstępnie wykalibrowanych instrumentów.

① ② ③

⑤⑥

④

⑦
Rysunek 7 

Nr Element

① Wkładka V-kształtna

② Płaszczyzna referencyjna 2

③ Płaszczyzna referencyjna 3

④ Gniazda kalibracyjne (przykłady)

⑤ Płaszczyzna referencyjna 1

⑥ Płaszczyzna referencyjna 4 (niewidoczna na zdjęciu)

⑦ Punkty obrotu

UWAGA: Matryca kalibracyjna instrumentów ma cztery płaszczyzny referencyjne. Można je
zidentyfikować na podstawie wybitych numerów. 

Instrumentarium stosowane z oprogramowaniem
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Adaptery instrumentów

Aby system mógł nawigować instrumentem, instrument musi być wyposażony w adapter.
Adaptery są mocowane do instrumentów i są wykrywane przez kamerę przy użyciu markerów
sferycznych.

① ②

③ ④

Rysunek 8 

Nr Wymagane adaptery Wymagany do:

①
Zacisk adaptera instrumentów
(rozmiar S, M, L, XL) (55101,
55102, 55103, 55104)

Instrumentów standardowych (z ostrym końcem, śru-
ba, wiertło, dłuto)

②
Adapter do instrumentów chi-
rurgicznych z systemem napę-
dowym (SMS) (41840)

Instrumentów giętkich (drut Kirschnera, wiertło)

③
Zespół referencyjny instrumen-
tów z 3 lub 4 markerami sferycz-
nymi (55830-20, 55830-27)

Nawigacja wstępnie wykalibrowanymi instrumentami
(instrumenty kręgosłupowe IGS)

④
Zespół referencyjny instrumen-
tów do kalibracji ręcznej (roz-
miar ML, L) (55830-25, 55830-29)

Nawigacja instrumentami wykalibrowanymi przy uży-
ciu matrycy kalibracyjnej instrumentów (instrumen-
ty kręgosłupowe IGS)

Przed rozpoczęciem kalibracji należy dokręcić wszystkie śruby adaptera instrumentu.

Nie zmieniać pozycji układu wykrywania adaptera instrumentu podczas operacji. Każde
przesunięcie układu spowoduje nieprecyzyjne wykrywanie instrumentu, co może być
niebezpieczne dla pacjenta.

Zdjęcie adaptera z jednego wykalibrowanego instrumentu w celu zastosowania na innym
instrumencie wiąże się z koniecznością wykonania nowej kalibracji.
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Instrumentarium stosowane z oprogramowaniem
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3 ROZPOCZYNANIE PRACY
3.1 Konfiguracja sali operacyjnej

Informacje ogólne

Funkcjonalny układ sali operacyjnej jest różny i zależy od rodzaju zabiegu, rozkładu
pomieszczenia i stosowanego systemu nawigacji. W każdym przypadku należy sprawdzić, czy:
• kamera i monitor nie ograniczają ruchów personelu sali operacyjnej;
• widok układów referencyjnych i jest wyraźny dla kamery.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu i konfiguracji systemu można znaleźć w instrukcji
obsługi systemu.

Przykładowa konfiguracja sali operacyjnej

②

①

⑤④③

Rysunek 9 

Nr Opis

① Ekran dotykowy

② Kamera

③ Pielęgniarka

④ Chirurg

⑤ Ramię C

ROZPOCZYNANIE PRACY
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Sposób konfigurowania sali operacyjnej

Krok

1. Przesunąć system do żądanej pozycji.

2. Ustawić kamerę przy stole operacyjnym po stronie stóp lub głowy pacjenta, w odległości
około 2 m od pola chirurgicznego. Skierować ją na operowaną kość.

3. Odpowiednio okryć system obłożeniem (patrz instrukcja obsługi systemu).

4. Odpowiednio okryć obłożeniem ramię C oraz zestaw do rejestracji (patrz instrukcja ob-
sługi instrumentu).

5. Wyregulować monitor do wygodnej pozycji zapewniającej dostępność dla chirurga lub
asystenta.

6. Podłączyć elementy systemu.

Przed operacją należy ustawić kamerę w taki sposób, aby obie soczewki miały wyraźny i
niezakłócony widok markerów sferycznych na układach. Podczas kalibracji, rejestracji i
nawigacji markery muszą być zawsze widoczne dla kamery – w innym przypadku
wykrywanie położenia jest niemożliwe.

Podłączenie ramienia C

Przed rozpoczęciem procedury uzyskiwania obrazu należy się upewnić, że podłączony jest
właściwy przewód łączący system z ramieniem C oraz że wybrano prawidłowe wejście wideo.

Typ ramienia C Podłączenie do systemu

Ramię C analogo-
we Przez przewód wideo 

Ramię C cyfrowe Przez przewód skrosowany LAN 

Konfiguracja sali operacyjnej
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3.2 Uruchamianie oprogramowania

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury należy zapoznać się z zasadami prawidłowego
postępowania ze wszystkimi wymaganymi instrumentami i akcesoriami. Dalsze informacje
na temat postępowania z instrumentami można znaleźć w instrukcji obsługi instrumentu.

W przypadku awarii systemu

W przypadku awarii systemu (np. wskutek awarii zasilania) można przywrócić poprzednią
rejestrację i pozyskane obrazy. Szczegółowe informacje zawiera część „Przywracanie rejestracji
fluoroskopowej” w tej instrukcji obsługi.

Sposób otwierania oprogramowania

①

Rysunek 10 

Krok

1. Włączyć system za pomocą włącznika zasilania.
UWAGA: Oprogramowanie można uruchomić nawet wówczas, gdy kamera nie została je-
szcze podłączona. Na późniejszym etapie wyświetlony zostanie jednak monit o podłącze-
nie kamery. 

2. Wyświetlona zostanie strona Content Manager.
UWAGA: Zamiast niej wyświetlone może zostać okno dialogowe Patient Information. W
takim przypadku należy postępować zgodnie z częścią „Wybieranie informacji o pacjen-
cie” w tej instrukcji obsługi. 

3. Nacisnąć ikonę Fluoro Express lub nacisnąć ekran w polu Select Patient..., aby wybrać
poprzedniego pacjenta albo utworzyć nowego pacjenta ①.

ROZPOCZYNANIE PRACY
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Wybieranie informacji o pacjencie

①

Rysunek 11 

Krok

1. Przy użyciu klawiatury na ekranie dotykowym wprowadzić imię i nazwisko pacjenta.

2. Do przesunięcia kursora użyć przycisku ze strzałką skierowaną w prawo ① lub nacisnąć
ekran w polu Id.

3. Wprowadzić imię, nazwisko oraz numer identyfikacyjny pacjenta.

4. Nacisnąć przycisk Next, aby kontynuować.

UWAGA: Wszystkie zrzuty ekranu zapisane w trakcie zabiegu są oznaczone imieniem i
nazwiskiem pacjenta oraz jego numerem identyfikacyjnym. Aby zanonimizować dane pacjenta,
należy postępować zgodnie z instrukcjami w części „Regulacja ustawień dźwięku, języka i
anonimizacji” w tej instrukcji obsługi. 

Wybór ramienia C

Po wprowadzeniu danych pacjenta wyświetlone zostanie okno dialogowe z monitem o wybranie
ramienia C. Okno dialogowe jest wyświetlane tylko w przypadku, gdy wiele ramion C jest
skonfigurowanych i podłączonych do systemu.

Rysunek 12 

Krok

1. Wybrać żądane ramię C. Nacisnąć przycisk Next.

2. Wyświetlone zostanie okno dialogowe C-arm Connection Check, w którym można
sprawdzić, czy ramię C jest prawidłowo podłączone do systemu. Po sprawdzeniu połą-
czenia nacisnąć przycisk Next.

Uruchamianie oprogramowania
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UWAGA: Aby później zmienić wybór ramienia C, należy przejść do niego za pomocą menu
Fluoro (patrz część „Sposób zmieniania opcji wyboru ramienia C” w tej instrukcji obsługi). 

Konfigurowanie instrumentu

Rysunek 13 

Krok

1. Należy wybrać instrument, który zostanie użyty, i podłączyć układ wykrywania.
UWAGA: Pole wyboru wskazuje, czy element został już wykalibrowany. 

2. Można teraz wybrać, czy najpierw:
• Wykalibrować instrument (zalecane)

- Nacisnąć przycisk Calibrate lub przytrzymać instrument i matrycę kalibracyjną in-
strumentów w polu widzenia kamery, czy

• Skonfigurować i podłączyć układ referencyjny
- Nacisnąć przycisk Next.

Konfigurowanie układu referencyjnego

Rysunek 14 

Krok

1. Do kości poddawanej leczeniu należy przymocować układ referencyjny.

2. W przypadku zabiegu wprowadzania śrub do odcinka krzyżowo-biodrowego układ refe-
rencyjny należy zamocować w miejscu połączenia kości miednicznej z kością krzyżową:

ROZPOCZYNANIE PRACY
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Krok
• Jeśli złamany jest prawy staw krzyżowo-biodrowy, układ referencyjny należy umoco-

wać na lewym grzebieniu biodrowym.
• Jeśli przemieszczenie grzebienia biodrowego w stosunku do kości krzyżowej jest nie-

znaczne, układ referencyjny można zamocować po stronie złamania.

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

Należy sprawdzić, czy układ referencyjny jest bezpiecznie zamocowany na właściwym
odcinku kości i widoczny przez cały czas dla kamery.

Przed rozpoczęciem procedury skanowania lub rejestracji pacjenta należy dokładnie
zabezpieczyć wszystkie śruby układu referencyjnego. Jeśli układ referencyjny przesuwa
się podczas rejestracji pacjenta, należy ponownie wykonać rejestrację. W przeciwnym razie
rejestracja będzie nieprawidłowa.

Po ukończeniu rejestracji pacjenta nie wolno odkręcać żadnej z kątowych śrub
regulacyjnych układu referencyjnego.

Układ referencyjny należy ściśle przymocować do kości pacjenta, nie uszkadzając jej.
Każdy ruch układów negatywnie wpływa na system współrzędnych pomiarowych i może
doprowadzić do nieprawidłowego wyświetlania instrumentu, co stwarza zagrożenie dla
pacjenta.

Weź pod uwagę rozmiar instrumentów chirurgicznych podczas zamieszczania układu
referencyjnego. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą wykonanie
nacięcia oraz wiercenie bez poruszenia układu referencyjnego.

Przed przymocowaniem układu referencyjnego do odpowiedniej struktury kostnej należy
się upewnić, że jego położenie nie będzie utrudniać pracy chirurgowi.

Uruchamianie oprogramowania
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4 KALIBRACJA
4.1 Instrukcje ogólne dotyczące kalibracji

Informacje ogólne

Aby system nawigował instrumentem, należy najpierw wykalibrować oś i średnicę instrumentu, a
następnie zweryfikować je przy użyciu matrycy kalibracyjnej instrumentów.

Kiedy wykonać kalibrację

Kalibrację instrumentu należy wykonać bezpośrednio przed użyciem, ale przed
wykonaniem nacięcia. To zminimalizuje możliwość błędów wskutek nieprawidłowego
postępowania z instrumentem.

Najlepsze praktyki związane z kalibracją i nawigacją

• Należy się upewnić, że podczas kalibracji i weryfikacji markery sferyczne matrycy
kalibracyjnej instrumentów i układ wykrywania instrumentu są skierowane wprost na kamerę.

• Geometrie nie mogą być nawet częściowo zablokowane ani przesłonięte, ponieważ może to
spowodować nieprawidłową kalibrację i nawigację.

Aby zmaksymalizować dokładność kalibracji, należy użyć największego możliwego układu
na adapterze instrumentu.

Układ wykrywania należy podłączyć w taki sposób, aby najdłuższe ramię układu było w linii
z osią instrumentu.

Podczas operacji należy zweryfikować dokładność kalibracji instrumentu, dotykając
instrumentem znanych anatomicznych punktów orientacyjnych i sprawdzając, czy są one
prawidłowo wyświetlane na ekranie.

Typy instrumentów

Do celów kalibracji końcówki instrumentu podzielono na następujące kategorie:
• z ostrym końcem (np. szydła, sondy)
• rurki (np. prowadnice wierteł)
• śruby
• dłuta
• Viper Prime

Anulowanie kalibracji

Kalibrację można anulować w każdej chwili, naciskając przycisk Cancel w oknie dialogowym
kalibracji lub usuwając matrycę kalibracyjną instrumentów bądź instrument z pola widzenia
kamery.

KALIBRACJA
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4.2 Wstępnie wykalibrowane instrumenty

Informacje ogólne

Wymiary i osie niektórych instrumentów firmy Brainlab i innych firm są już zapisane w bazie
danych oprogramowania i są w związku z tym wstępnie wykalibrowane.

Przed użyciem wstępnie wykalibrowanych instrumentów należy sprawdzić, czy używany
instrument jest wyświetlany w oprogramowaniu, a następnie zweryfikować jego
dokładność za pomocą matrycy kalibracyjnej instrumentów.

Dokładność i walidacja

Wstępnie wykalibrowane instrumenty muszą przejść walidację (sprawdzenie dokładności
kalibracji) przed każdym użyciem. Po walidacji instrumentu można go używać do końca zabiegu.
UWAGA: Jeśli walidacja instrumentu wskazuje utratę dokładności, należy ponownie
przeprowadzić jego walidację. 

Wybieranie wstępnie wykalibrowanego instrumentu

Rysunek 15 

Krok

1. Na pasku menu nacisnąć przycisk Precalibrated Instrument lub przytrzy-
mać wstępnie wykalibrowany instrument oraz matrycę kalibracyjną in-
strumentów w polu widzenia kamery.

2. W zakładce All PCIs lub Additional Instruments wybrać producenta instrumentu.
UWAGA: Jeśli wstępnie wykalibrowany instrument był już używany w trakcie zabiegu, do-
myślnie zostanie otwarta zakładka Used Instruments. 

3. Wybrać instrument z listy.
UWAGA: Instrumenty mogą być identyfikowane za pomocą numeru elementu wygrawero-
wanego na bocznej stronie instrumentu. 

4. Wybrać typ i model używanego instrumentu, a następnie nacisnąć przycisk Next.
UWAGA: Jeśli instrumentu nie ma na liście wstępnie wykalibrowanych instrumentów, na-
leży go wykalibrować. W zakładce Additional Instruments nacisnąć przycisk Calibrate
Others, aby wykonać kalibrację. 

Wstępnie wykalibrowane instrumenty

38 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Fluoro Express Wer. 3.4



Sposób sprawdzania dokładności

Rysunek 16 

Krok

1. Po wybraniu wstępnie wykalibrowanego instrumentu otwarte zostanie okno dialogowe
Check Instrument z prośbą o przeprowadzenie sprawdzenia dokładności.
• Aby powtórzyć sprawdzanie dokładności wcześniej wybranego wstępnie wykalibrowa-

nego instrumentu, należy przytrzymać wstępnie wykalibrowany instrument i matrycę
kalibracyjną instrumentów w polu widzenia kamery. Automatycznie otwarte zostanie
okno dialogowe Check Instrument.

2. Postępować zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym.

3. Jeżeli okno dialogowe wskazuje, że sprawdzenie dokładności zakończyło się powodze-
niem (zielony znacznik wyboru), należy wzrokowo potwierdzić dokładność w widokach, a
następnie nacisnąć przycisk Next.
• Aby zakończyć, należy nacisnąć przycisk Cancel.

4. Aby wybrać inny instrument, należy nacisnąć przycisk Change Instrument i powtórzyć
powyższe etapy dla wybranego instrumentu.

Nie wolno jednocześnie stosować dwóch lub więcej identycznych układów
geometrycznych (np. identycznych układów wykrywania zamocowanych do dwóch
różnych instrumentów), ponieważ system nie będzie wówczas w stanie rozróżnić
instrumentów.

Sprawdzenie dokładności zakończone niepowodzeniem

Jeśli sprawdzenie dokładności kalibracji zostało zakończone niepowodzeniem (np. wstępnie
wykalibrowany instrument jest uszkodzony), przycisk Next nie zostanie uaktywniony. W takim
przypadku można nacisnąć przycisk Help, aby otworzyć stronę rozwiązywania problemów.

Rysunek 17 

KALIBRACJA
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Krok

Wykonać kontrole określone w oprogramowaniu, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby powtó-
rzyć sprawdzanie dokładności.

Wstępnie wykalibrowane instrumenty
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4.3 Automatyczna kalibracja instrumentu

Informacje ogólne

Każdy instrument niewyświetlany w oprogramowaniu jako wstępnie wykalibrowany należy
wykalibrować przy użyciu albo wkładki V-kształtnej, albo gniazda w matrycy kalibracyjnej
instrumentów.
Za pomocą automatycznej kalibracji można wykalibrować wszystkie instrumenty sztywne, ale
instrumenty zagięte lub giętkie należy wykalibrować ręcznie (patrz część „Ręczna kalibracja
instrumentu” w tej instrukcji obsługi).

Metoda automa-
tycznej kalibracji

Typ sztywnego instrumentu

Wkładka V-
kształtna

• Długie lub grube trzpienie
• Każdy instrument, którego trzpień nie pasuje dokładnie do jednego z

mniejszych gniazd

Gniazda
• Krótkie trzpienie
• Trzpienie nie dosięgające płaszczyzny referencyjnej 4, gdy instrument jest

umieszczony we wkładce V-kształtnej

Sposób automatycznego kalibrowania instrumentu sztywnego

Rysunek 18 

Krok

1. Przytrzymać instrument i matrycę kalibracyjną instrumentów w polu widzenia kamery
do chwili otwarcia okna dialogowego Instrument Calibration.

2. W zależności od typu instrumentu sztywnego umieścić instrument we wkładce V-kształt-
nej lub dopasowanym gnieździe i obrócić instrument wokół jego długiej osi.

3. Oprogramowanie automatycznie oblicza średnicę instrumentu i trajektorię, a następnie ot-
wiera okno dialogowe Verify Calibration.
UWAGA: Przejść do części „Weryfikacja kalibracji instrumentu” w tej instrukcji obsługi. 

4. Jeśli podczas kalibracji oprogramowanie wykryje zakłócenia w osi instrumentu, wyświetlo-
ne zostanie ostrzeżenie Instrument Calibration.

Nie wykonywać kalibracji instrumentów stożkowych przy użyciu wkładki V-kształtnej.
Powoduje to błędne wyświetlanie osi instrumentu.

Należy zawsze używać gniazda o jak najmniejszej średnicy, do której pasuje instrument. W
przeciwnym wypadku kalibracja może być nieprecyzyjna. Gniazda 30 mm należy używać
tylko wtedy, gdy końcówka instrumentu nie pasuje do innych gniazd. Zaniedbanie tego
może prowadzić do bardzo niedokładnej kalibracji.

Kalibrować i używać do nawigacji można wyłącznie instrumentów sztywnych, do których
można przymocować adapter instrumentu.

KALIBRACJA
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W przypadku stosowania wkładki V-kształtnej należy dokładnie sprawdzić wynik średnicy.
Wartość jest obliczana na podstawie korpusu instrumentu.

Mała dokładność kalibracji

W razie wykrycia małej dokładności kalibracji należy postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi w oknie dialogowym ostrzeżenia oraz z poniższymi zaleceniami.

Rysunek 19 

Instrument o małej do-
kładności kalibracji

Opcje Zalecenia

Dłuto
Instrument z płaską
końcówką

Konieczne poprawienie
dokładności kalibracji

Nacisnąć przycisk Back i powtórzyć kali-
brację zgodnie ze wskazówkami na temat
zwiększania dokładności z powyższego ok-
na dialogowego.

Śruba
Instrument z ostrą koń-
cówką

Można kontynuować z
aktualną kalibracją

Nacisnąć przycisk Next. Teraz należy wy-
konać kalibrację końcówki (patrz część „Ka-
libracja końcówki” w tej instrukcji obsługi).

UWAGA: W razie dalszych trudności z kalibracją instrumentu należy przejść do części „Ręczna
kalibracja instrumentu” w tej instrukcji obsługi. 

Jeżeli po kalibracji wyświetlone zostanie ostrzeżenie o małej dokładności kalibracji, należy
dokładnie sprawdzić wynik kalibracji w oknie dialogowym Verify Calibration.

W przypadku stosowania dłuta lub płaskiego instrumentu zatwierdzenie małej dokładności
kalibracji jest niemożliwe. Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie, należy powtórzyć
procedurę kalibracji, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe dodatkowe
wykalibrowanie końcówki instrumentu.

Automatyczna kalibracja instrumentu
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4.4 Ręczna kalibracja instrumentu

Informacje ogólne

Instrument należy wykalibrować ręcznie w następujących przypadkach:
• gdy dokładność automatycznej kalibracji jest mała,
• instrument jest giętki lub
• instrument ma kształt uniemożliwiający automatyczną kalibrację.

Sposób ręcznego kalibrowania instrumentu sztywnego

Rysunek 20 

Krok

1. Przytrzymać instrument i matrycę kalibracyjną instrumentów w polu widzenia kamery
do chwili otwarcia okna dialogowego Instrument Calibration.

2. Ręcznie określić średnicę instrumentu, wybierając odpowiednie gniazdo w oknie dialogo-
wym (należy wybrać najmniejszą średnicę, w której mieści się instrument).

3. Wsunąć końcówkę instrumentu do wybranego gniazda.

4. Przytrzymać instrument całkowicie nieruchomo do chwili zakończenia kalibracji i otwarcia
okna dialogowego Verify Calibration.

Nie należy kalibrować instrumentów zagiętych lub zakrzywionych. Instrumenty giętkie
należy kalibrować i używać ich razem z prowadnicą wiertła i należy polegać wyłącznie na
informacjach dotyczących głębokości.

Sposób ręcznego kalibrowania instrumentu giętkiego

Krok

1. Przytrzymać prowadnicę wiertła i matrycę kalibracyjną instrumentów w polu widzenia
kamery do chwili otwarcia okna dialogowego Instrument Calibration.

2. Wybrać wstępnie wykalibrowaną prowadnicę wiertła (patrz część „Wstępnie wykalibrowa-
ne instrumenty” w tej instrukcji obsługi) albo ręcznie wykalibrować i zweryfikować prowad-
nicę wiertła.

3. Włożyć instrument do prowadnicy wiertła i zamocować adapter do instrumentów chi-
rurgicznych z systemem napędowym.

4. Przytrzymać prowadnicę wiertła z włożonym instrumentem giętkim i matrycę kalibracyj-
ną instrumentów w polu widzenia kamery do chwili ponownego otwarcia okna dialogo-
wego Instrument Calibration.

KALIBRACJA
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Krok

5. Wykonać wyświetlane w oprogramowaniu instrukcje dotyczące kalibracji instrumentu gięt-
kiego z prowadnicą wiertła.

Ręczna kalibracja instrumentu
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4.5 Weryfikacja kalibracji instrumentu

Informacje ogólne

Po wykalibrowaniu instrumentu wyświetlone zostanie okno dialogowe Verify Calibration
umożliwiające sprawdzanie dokładności kalibracji.

Przed rozpoczęciem nawigacji należy zawsze zweryfikować dokładność kalibracji.

Przed rozpoczęciem

Upewnić się, że końcówka jest umieszczona we właściwym miejscu matrycy kalibracyjnej
instrumentów podczas weryfikacji kalibracji oraz kalibracji końcówki.

Instrument Umiejscowienie końcówki

Rurka Płasko na płaszczyźnie referencyjnej 1 lub 2.

• Instrument z ostrą koń-
cówką

• Śruba
• Wiertło / instrument giętki
• Viper Prime

• Płasko na płaszczyźnie referencyjnej 2 lub 4 albo
• W dowolnym punkcie obrotu

Dłuto Płasko na płaszczyźnie, w której zostało wykalibrowane, albo pod
kątem 45°.

Sposób weryfikacji kalibracji instrumentu

①
②

③

Rysunek 21 

Krok

1. Mając otwarte okno dialogowe Verify Calibration, przytrzymać instrument nieruchomo w
odpowiednim miejscu wymienionym wyżej.

2. Należy się upewnić, że wyświetlona średnica jest prawidłowa, a odchylenie osi (Angle)
oraz odchylenie końcówki (Distance) są minimalne ③.

3. Jeśli odchylenie kąta i odległości są niewielkie, a średnica jest prawidłowa, to dokładność
kalibracji została zweryfikowana z powodzeniem. Nacisnąć przycisk Next.

4. Jeśli kalibracja instrumentu nie jest dokładna, nacisnąć przycisk Tip Selection ①, aby ot-
worzyć okno dialogowe, w którym można wybrać typ końcówki i jej wymiary w celu po-
nownego wykalibrowania instrumentu.
• Po wykalibrowaniu końcówki, jeśli dokładność jest nadal mała, nacisnąć przycisk Back

albo Re-calibrate Tip ② w celu ponownego wykalibrowania końcówki.

5. Aby zamknąć kalibrację instrumentu, nacisnąć przycisk Cancel.

KALIBRACJA
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Krok
• Okno dialogowe zamyka się pięć sekund po usunięciu matrycy kalibracyjnej instru-

mentów z pola widzenia kamery.

Kalibracja końcówki

Kalibracja końcówki poprawia kalibrację osi instrumentu poprzez ręczne określenie typu
końcówki, dostosowanie wymiarów końcówki, a następnie ponowne wykalibrowanie instrumentu
przy użyciu tych nowych wymiarów.
Kalibracja końcówki jest konieczna, gdy:
• końcówką instrumentu jest dłuto lub prowadnica wiertła,
• wybór lub wymiary kalibrowanego instrumentu nie są prawidłowe podczas weryfikacji,
• instrument przemieszcza się równolegle do swojej osi podczas kalibracji lub
• instrument nie dosięga dna gniazda (lub płaszczyzny referencyjnej 4 w razie używania wkładki

V-kształtnej) podczas kalibracji.

Wybór koń-
cówki

Ekran

Ostra

Śruba

Rurka

Weryfikacja kalibracji instrumentu

46 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Fluoro Express Wer. 3.4



Wybór koń-
cówki

Ekran

Dłuto

Viper Prime

Krok

1. W oknie dialogowym Verify Calibration nacisnąć przycisk Tip Selection. Wyświetlone
zostanie okno dialogowe Select Tool Tip. Wybrać odpowiedni typ końcówki.
UWAGA: Konieczna jest kalibracja, a następnie weryfikacja jedynie wkrętaków, które nie
są wstępnie wykalibrowane (np. innych niż firmy Brainlab). 

2. Wprowadzić średnicę i długość/szerokość końcówki, a następnie nacisnąć przycisk Next.
UWAGA: Aby zmierzyć średnicę trzpienia, należy przytrzymać instrument przy linijce na
płaszczyźnie referencyjnej 2 matrycy kalibracyjnej instrumentów. 

3. Obrócić końcówkę instrumentu w punkcie obrotu lub przytrzymać na płaszczyźnie refe-
rencyjnej matrycy kalibracyjnej instrumentów (zgodnie z powyższą tabelą „Umiejsco-
wienie końcówki”) do chwili ponownego otwarcia okna dialogowego Verify Calibration
wyświetlającego nowe wartości.

4. Jeśli nowo wykalibrowane wartości są prawidłowe, nacisnąć przycisk Next i przejść do
części „Pozyskiwanie obrazów” w tej instrukcji obsługi.

Należy używać jedynie zaznaczonych kolorem regionów matrycy kalibracyjnej
instrumentów wskazanych przez oprogramowanie do kalibracji końcówki.

Należy się zawsze upewnić, że długość wykalibrowanego instrumentu jest poprawna. Jeśli
nie, należy wykonać kalibrację końcówki.

Jeśli wkrętak został wykalibrowany z określoną śrubą, a później jest używany z inną śrubą,
należy wykonać ponowną kalibrację.

KALIBRACJA
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5 POZYSKIWANIE
OBRAZÓW

5.1 Pozyskiwanie obrazów fluoroskopowych

Informacje ogólne

Po wykalibrowaniu instrumentów można zacząć pozyskiwać obrazy fluoroskopowe. Rejestracja
obrazów fluoroskopowych umożliwia systemowi obliczenie położenia obrazu w trzech wymiarach
względem zamocowanego układu referencyjnego, pozwalając na nawigację instrumentami.
Typ zestawu/urządzenia do rejestracji znajdującego się w polu widzenia kamery jest
automatycznie wykrywany przez oprogramowanie.

Odblaskowe markery dyskowe

• Zestawy do rejestracji fluoroskopowej są wyposażone w zintegrowane markery dyskowe.
Podczas pozyskiwania obrazów widocznych musi być co najmniej pięć markerów dyskowych
(cztery z dużych markerów w okręgu, plus duży marker na zewnątrz okręgu).

• Zbędne obiekty metalowe (np. instrumenty) należy usunąć z pola widzenia promieni
rentgenowskich, aby umożliwić prawidłowe pozyskiwanie obrazu.

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

Kamerę należy ustawić tak, aby jej soczewki miały niezakłócony widok zestawu lub
urządzenia do rejestracji, układu referencyjnego oraz instrumentów. Markery sferyczne
muszą być czyste, suche i przez cały czas widoczne dla soczewek kamery. W przeciwnym
razie wykrywanie nie jest możliwe.

Artefakty w zakresie podczerwonym spowodowane przez odbicia mogą wpłynąć na
dokładność nawigacji optycznej systemu. Należy się upewnić, że żaden z elementów, które
mają wysoki współczynnik odbicia lub źródła promieniowania podczerwonego, nie zakłóca
widoku kamery. 

Jeśli po rejestracji zmniejszy się dokładność lub jeśli układ referencyjny przemieści się po
pozyskaniu obrazu, przed przystąpieniem do nawigacji należy powtórzyć rejestrację.
System nie może kompensować ani wyświetlać przemieszczeń względnych, co może
skutkować nieścisłymi danymi nawigacji i ciężkim urazem u pacjenta.

Zestawy do rejestracji fluoroskopowej nie powinny w ogóle stykać się z pacjentem.

Aby zapobiec urazowi u pacjenta i/lub uszkodzeniu instrumentów, przed pozyskaniem
obrazu należy zapewnić wystarczająco dużo miejsca pomiędzy zestawem do rejestracji,
pacjentem i układem referencyjnym.

Instrumenty stosowane do wykonania rejestracji muszą być sterylne, jeśli nie są obłożone.

POZYSKIWANIE OBRAZÓW
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Jeśli podczas pozyskiwania obrazu w polu widzenia kamery znajduje się wskaźnik albo
instrument lub włączony jest tryb manipulacji, obrazów nie można przesłać w celu
nawigacji.

Pozyskiwanie obrazów fluoroskopowych
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5.1.1 Pozyskiwanie obrazów przy użyciu zestawu do rejestracji fluoroskopowej

Przed rozpoczęciem

Pacjenta należy ułożyć na stole operacyjnym i obłożyć w zwykły sposób, a wszystkie instrumenty
muszą być prawidłowo przygotowane. Ramię C musi zostać ustawione w taki sposób, aby
umożliwić wykonywanie zdjęć rentgenowskich w żądanej lokalizacji anatomicznej.
UWAGA: Jeśli w trakcie pozyskiwania obrazu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie
informujący o przerwaniu połączenia z ramieniem C, należy sprawdzić połączenie przewodów. 

Przed potwierdzeniem pozyskania nie wolno modyfikować obrazu na monitorze ramienia C
(np. poprzez powiększanie, obracanie, itd.).

Przed rozpoczęciem rejestracji należy zawsze się upewnić, że zestaw do rejestracji jest
prawidłowo przymocowany do ramienia C, a markery dyskowe są całkowicie wsunięte,
czyste, suche i widoczne dla kamery.

W trakcie całego zabiegu chirurgicznego należy utrzymywać sterylność obłożonego
ramienia C oraz zamontowanego zestawu do rejestracji fluoroskopowej.

Przed pozyskaniem nowych obrazów przy użyciu ramienia C należy sprawdzić, czy na
monitorze wyświetlany jest ekran pozyskiwania obrazu. W przeciwnym razie
oprogramowanie nawigacyjne nie wykryje pozyskanych obrazów.

Sposób pozyskiwania obrazów

Krok

1. Należy się upewnić, że układ referencyjny i zestaw do rejestracji są widoczne dla kamery
(wszystkie wskaźniki widoczności mają kolor zielony), a w polu widzenia kamery nie znaj-
dują się żadne instrumenty.
• Jeśli wskaźnik widoczności jest czerwony, słychać klikanie i wyświetlana jest ikona os-

trzeżenia. Przed kontynuacją należy zadbać, aby cały sprzęt był widoczny dla kamery.

2. Przy użyciu ramienia C wygenerować obraz odpowiedniej struktury kostnej.
UWAGA: Podczas pozyskiwania obrazów należy ograniczyć do minimum ruch ramienia C
i pacjenta. 

3. Poczekać do czasu, aż obraz zostanie przesłany do systemu nawigacji i
wyświetlony w widokach pozyskiwania obrazu. Zostanie wyemitowany
dźwięk potwierdzenia.
UWAGA: W przypadku stosowania cyfrowego ramienia C firmy Ziehm na-
leży nacisnąć szarą ikonę ze strzałką, aby ręcznie przesłać obraz z ramie-
nia C do systemu. 

4.

Aby przypisać obraz do odpowiedniego widoku, należy nacisnąć ikonę nie-
bieskiej ręki.

5. Jeśli pozyskany obraz jest odpowiedni, powtarzać czynności 1–4 do chwili pozyskania
wszystkich obrazów, a następnie postępować zgodnie z częścią „Weryfikacja obrazów
fluoroskopowych” w tej instrukcji obsługi.

6. Jeśli pozyskanie obrazów nie powiedzie się, konieczne będzie pozyskanie obrazów kali-
bracyjnych.

7. Aby manipulować wyświetlaniem pozyskanego obrazu (np. zmienić jasność, powiększe-
nie, obrócić), należy posłużyć się przyciskami manipulacji dostępnymi na pasku menu.

POZYSKIWANIE OBRAZÓW
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Krok
UWAGA: Informacje na ten temat zawiera część „Manipulacja obrazem” w tej instrukcji
obsługi. 

UWAGA: Należy pozyskać co najmniej jeden obraz fluoroskopowy (maksymalna liczba to cztery
obrazy). 

Usuwanie obrazu

Jeśli obraz jest nieprawidłowy i nie można go użyć, należy nacisnąć przycisk Trash,
aby usunąć obraz.

Sposób pozyskiwania obrazów kalibracyjnych

Jeśli pozyskanie obrazów nie powiedzie się, konieczne będzie pozyskanie obrazów
kalibracyjnych, aby ułatwić rejestrację obrazów.
Aby można było pozyskać obrazy kalibracyjne, do zestawów do rejestracji podłączone muszą być
następujące elementy:
• Zestaw do rejestracji fluoroskopowej do ramion C 2D: wymienna płytka kalibracyjna
• Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 2D/3D do ramion C 3D: zestaw modernizacyjny

UWAGA: Powyższe elementy można zdjąć przed pozyskaniem dodatkowych obrazów
fluoroskopowych, ale dopiero po zakończeniu pozyskiwania obrazów kalibracyjnych. 

①

②

Rysunek 22 

Krok

1. Nacisnąć przycisk Calibration Images na ekranie Image Acquisition ①, aby otworzyć
okno dialogowe Acquire Calibration Image ②.
UWAGA: Dostęp do pozyskiwania obrazów kalibracyjnych można również uzyskać za po-
mocą menu Fluoro (patrz część „Ustawienia systemowe” w tej instrukcji obsługi). 

2. Pozyskać obraz za pomocą ramienia C i nacisnąć przycisk Next, aby zarejestrować ob-
raz.

3. Po udanej rejestracji obrazu nacisnąć przycisk Next, aby zatwierdzić obraz.

4. Powtórzyć czynności 1–4 dla wszystkich żądanych pozycji ramienia C.

UWAGA: Układ referencyjny nie musi być zamocowany podczas pozyskiwania obrazu
kalibracyjnego. 

Przed pozyskiwaniem obrazu kalibracyjnego należy usunąć wszystkie zbędne (zwłaszcza
metalowe) przedmioty znajdujące się pomiędzy źródłem promieniowania rentgenowskiego
i wzmacniaczem obrazu.

Pozyskiwanie obrazów przy użyciu zestawu do rejestracji fluoroskopowej
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Po uzyskaniu obrazów kalibracyjnych nie należy zmieniać pozycji zestawu do rejestracji na
wzmacniaczu obrazu. W razie przesunięcia zestawu do rejestracji po pozyskaniu obrazów
konieczne jest ponowne pozyskanie obrazu kalibracyjnego.

Obrazy kalibracyjne nie są dostępne podczas stosowania ręcznego urządzenia do
rejestracji fluoroskopowej 2D.

Nawet jeśli segmenty obrazu przesłonięte przez markery dyskowe zostaną
zrekonstruowane, może nie udać się odtworzenie mniejszych obiektów, które zostały
przesłonięte (np. obraz drutów Kirschnera lub końcówek śrub może być zniekształcony).

POZYSKIWANIE OBRAZÓW
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5.1.2 Pozyskiwanie obrazów przy użyciu ręcznego urządzenia do rejestracji
fluoroskopowej 2D

Przed rozpoczęciem

Pacjenta należy ułożyć na stole operacyjnym i obłożyć w zwykły sposób, a wszystkie instrumenty
muszą być prawidłowo przygotowane. Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D
musi ponadto zostać wysterylizowane przed pozyskaniem obrazów.
UWAGA: Jeśli w trakcie pozyskiwania obrazu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie
informujący o przerwaniu połączenia z ramieniem C, należy sprawdzić połączenie przewodów. 

Przed potwierdzeniem pozyskania nie wolno modyfikować obrazu na monitorze ramienia C
(np. poprzez powiększanie, obracanie, itd.).

Przed pozyskaniem nowych obrazów przy użyciu ramienia C należy sprawdzić, czy na
monitorze wyświetlany jest ekran pozyskiwania obrazu. W przeciwnym razie
oprogramowanie nawigacyjne nie wykryje pozyskanych obrazów.

Sposób pozyskiwania obrazów

Krok

1. Należy się upewnić, że układ referencyjny i urządzenie rejestrujące są widoczne dla ka-
mery (wszystkie wskaźniki widoczności mają kolor zielony), a w polu widzenia kamery nie
znajdują się żadne instrumenty.
• Jeśli wskaźnik widoczności jest czerwony, słychać klikanie i wyświetlana jest ikona os-

trzeżenia. Przed kontynuacją należy zadbać, aby cały sprzęt był widoczny dla kamery.

2.
Delikatnie docisnąć urządzenie do rejestracji do wzmacniacza obrazu, uży-
wając sterylnej taśmy samoprzylepnej, aby chronić obłożenie przed uszko-
dzeniem.

3. Przy użyciu ramienia C wygenerować obraz odpowiedniej struktury kostnej.
• Użyć ograniczników znajdujących się na urządzeniu do rejestracji w celu ustawienia

głowicy urządzenia w samym środku wiązki promieni rentgenowskich.
UWAGA: Podczas pozyskiwania obrazów należy ograniczyć do minimum ruch urządze-
nia i pacjenta. 

4. Poczekać do czasu, aż obraz zostanie przesłany do systemu nawigacji i
wyświetlony w widokach pozyskiwania obrazu. Zostanie wyemitowany
dźwięk potwierdzenia.
UWAGA: W przypadku stosowania cyfrowego ramienia C firmy Ziehm na-
leży nacisnąć szarą ikonę ze strzałką, aby ręcznie przesłać obraz z ramie-
nia C do systemu. 

5.

Aby przypisać obraz do odpowiedniego widoku, należy nacisnąć ikonę nie-
bieskiej ręki.

6. Jeśli pozyskany obraz jest odpowiedni, powtarzać czynności 1–4 do chwili pozyskania
wszystkich obrazów, a następnie postępować zgodnie z częścią „Weryfikacja obrazów
fluoroskopowych” w tej instrukcji obsługi.

7. Jeśli pozyskiwanie obrazu zakończy się niepowodzeniem, zostanie wyświetlone okno dia-
logowe ostrzeżenia Registration Failed i konieczne będzie ponowne pozyskanie obra-
zów.

Pozyskiwanie obrazów przy użyciu ręcznego urządzenia do rejestracji fluoroskopowej 2D
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Krok
UWAGA: Przejść do części „Ostrzeżenie o niepowodzeniu rejestracji” w tej instrukcji ob-
sługi. 

8. Aby manipulować wyświetlaniem pozyskanego obrazu (np. zmienić jasność, powiększe-
nie, obrócić), należy posłużyć się opcjami manipulacji dostępnymi na pasku menu.
UWAGA: Informacje na ten temat zawiera część „Manipulacja obrazem” w tej instrukcji
obsługi. 

UWAGA: Należy pozyskać co najmniej jeden obraz fluoroskopowy (maksymalna liczba to cztery
obrazy). 

Usuwanie obrazu

Jeśli obraz jest nieprawidłowy i nie można go użyć, należy nacisnąć przycisk Trash,
aby usunąć obraz.

Ostrzeżenie o potrząśnięciu

Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D musi być nieruchome podczas
pozyskiwania obrazów. Jeśli narzędzie do rejestracji poruszy się podczas pozyskiwania nie
można zarejestrować obrazu i wyświetlana jest następująca ikona ostrzeżenia o potrząśnięciu.

Rysunek 23 

Krok

W razie wyświetlenia tego ostrzeżenia należy powtórzyć pozyskiwanie, trzymając nieruchomo
urządzenie do rejestracji.

Ostrzeżenie o niepowodzeniu rejestracji

Jeśli podczas pozyskiwania obrazu wyświetlone zostanie okno dialogowe ostrzeżenia
Registration Failed, obrazu nie można było prawidłowo pozyskać.
• Należy usunąć wszystkie przeszkadzające (np. metalowe) przedmioty i/lub wyeliminować

możliwe przyczyny zgodnie z poniższymi zaleceniami.
• Po wykonaniu czynności korekcyjnych należy powtórzyć pozyskiwanie obrazu.

Nie można wykryć
markerów odblasko-
wych dla:

Zalecenia

Urządzenia rejestrują-
cego

• Ustawić narzędzie do rejestracji bezpośrednio pod wzmacniaczem
obrazu.

• Zmienić nieznacznie położenie/orientację narzędzia do rejestracji.

POZYSKIWANIE OBRAZÓW
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Nie można wykryć
markerów odblasko-
wych dla:

Zalecenia

Płytki korekcyjnej
• Upewnić się, że płytka korekcyjna jest prawidłowo zamontowana i

ustawiona.
• Sprawdzić, czy w oprogramowaniu wybrano prawidłowe ramię C.

Pozyskiwanie obrazów przy użyciu ręcznego urządzenia do rejestracji fluoroskopowej 2D
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5.2 Weryfikacja obrazów fluoroskopowych

Informacje ogólne

Po pozyskaniu obrazów należy je zweryfikować przy użyciu wskaźnika.

Należy zawsze potwierdzić dokładność rejestracji w widokach obrazów fluoroskopowych,
przytrzymując końcówkę wskaźnika przy znanych anatomicznych punktach orientacyjnych
i weryfikując ich pozycję na monitorze.

Sposób weryfikacji obrazów

①

②

Rysunek 24 

Krok

1. Upewnić się, że układ referencyjny jest widoczny dla kamery ①, a następnie przytrzymać
wskaźnik w polu widzenia kamery, aby aktywować tryb weryfikacji obrazu.
UWAGA: Gdy tryb Image Verification jest aktywny, nie można pozyskiwać kolejnych ob-
razów. 

2. Przytrzymać końcówkę wskaźnika przy znanych anatomicznych punktach orientacyjnych
na strukturze kostnej lub przy obszarach układu referencyjnego widocznych na obrazie
fluoroskopowym i potwierdzić, że położenie wskaźnika na ekranie odpowiada rzeczywis-
tej pozycji wskaźnika.
UWAGA: W razie konieczności należy użyć przycisków trybu manipulacji ②, aby skorygo-
wać jakość i położenie obrazu w widoku. 

3. Po zweryfikowaniu wszystkich obrazów nacisnąć przycisk Next, aby kontynuować.
UWAGA: Aby zakończyć weryfikację obrazów i ponownie włączyć pozyskiwanie obrazów,
należy usunąć wskaźnik z pola widzenia kamery. 

Poziom zniekształcenia pozyskanych obrazów może być wyższy na ich krawędziach,
dlatego w przypadku tych obszarów, jeśli zawierają one istotne struktury, należy zawsze
sprawdzać dokładność obrazu.

Należy się upewnić, że ramię C, obłożenie i urządzenie/zestaw do rejestracji nie
przesłaniają geometrii układu referencyjnego, gdyż w przeciwnym razie mogą wystąpić
niedokładności.

Przed zatwierdzeniem obrazów fluoroskopowych w oprogramowaniu do nawigacji należy
upewnić się, że są one dokładne i przedstawiają żądaną strukturę anatomiczną.

POZYSKIWANIE OBRAZÓW
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Okno dialogowe Image Verification

Przed przejściem do planowania i nawigacji wyświetlane jest okno dialogowe Image Verification
z prośbą o potwierdzenie ukończenia weryfikacji wszystkich pozyskanych obrazów.

Rysunek 25 

Krok

1. Jeśli wszystkie zarejestrowane obrazy są dokładne, nacisnąć przycisk OK.

2. Jeżeli co najmniej jeden obraz nie został zweryfikowany, nacisnąć Back, aby zweryfiko-
wać obrazy na stronie pozyskiwania.

Weryfikacja obrazów fluoroskopowych
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5.3 Manipulacja obrazem

Informacje ogólne

Pozyskanymi obrazami można manipulować w celu regulacji różnych właściwości obrazu.
Manipulacje te są dostępne po pozyskaniu obrazu i są wyświetlane jako przyciski na każdym z
głównych ekranów, na których widnieją pozyskane obrazy fluoroskopowe.
UWAGA: Gdy tryb manipulacji jest aktywny, nie można pozyskiwać kolejnych obrazów. 

Przy-
cisk

Ekran Manipulacja

①

Zmiana kolejności obrazów
pomiędzy czterema panelami
do wyświetlania.
• Aby zamienić obraz miejs-

cami z żądanym panelem,
należy nacisnąć strzałkę ①,
która wskazuje ten panel.

①

②

• Przesuwanie: położenie ob-
razu można zmienić, prze-
suwając palcem wzdłuż su-
waków przesuwania ①.

• Powiększenie ②: umożliwia
powiększenie lub zmniej-
szenie widoku (w zakresie
30%–300%).

③

①

②
• Obraz można obrócić, na-

ciskając przyciski zaokrą-
glonych strzałek ① lub
przesuwając palcem wzdłuż
suwaka obrotu ② (albo w
dowolnym miejscu na obra-
zie).

• Przycisk przerzucenia ③
powoduje wyświetlenie ob-
razu odwróconego wzdłuż
środkowej osi pionowej.

②

①

③

Jasność i kontrast można
zmienić, przesuwając palcem
wzdłuż suwaka jasności ①
lub suwaka kontrastu ②.
• Przycisk Reset ③ przywra-

ca początkowe wartości
właściwości obrazu.

POZYSKIWANIE OBRAZÓW
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Przy-
cisk

Ekran Manipulacja

Ustawienie jasności i kontras-
tu wszystkich przyszłych ob-
razów otrzymywanych z ra-
mienia C.
• Obrazy należy ponownie

pozyskać, aby zmiany zos-
tały wykonane.

• Dostępne tylko w przypad-
ku używania analogowego
ramienia C.

Manipulacja obrazem
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5.4 Przywracanie rejestracji fluoroskopowej

Informacje ogólne

W przypadku awarii systemu (np. wskutek awarii zasilania) możliwe jest przywrócenie poprzedniej
rejestracji oraz pozyskanych obrazów. Można także dokonać ponownej rejestracji pacjenta.
UWAGA: Przywrócenie sesji przez system może trwać do dwóch minut. 

Sposób przywrócenia sesji

Rysunek 26 

Krok

1. Po ponownym uruchomieniu oprogramowania otwarte zostaje okno dialogowe przywraca-
nia sesji.

2. Aby przywrócić najnowsze dane pacjenta, należy nacisnąć przycisk Yes. Zostanie otwar-
te okno dialogowe Patient Preparation.

3. Aby rozpocząć nową procedurę i pozyskać nowe obrazy, należy nacisnąć przycisk No i
ponownie uruchomić oprogramowanie.

Okno dialogowe przygotowania pacjenta

Rysunek 27 

Krok

W razie przywrócenia najnowszych danych pacjenta należy najpierw sprawdzić, czy układy refe-
rencyjne zostały przesunięte.

POZYSKIWANIE OBRAZÓW
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Krok
• Jeśli układ referencyjny pozostał na miejscu, można wybrać opcję Yes, a następnie nacisnąć

przycisk Next, aby przywrócić wcześniej pozyskane obrazy.
• Jeśli układ referencyjny przemieścił się (lub w razie braku pewności), należy wybrać opcję No

(co spowoduje odrzucenie danych), a następnie nacisnąć przycisk Next, aby rozpocząć nowe
pozyskiwanie obrazów.

Przywracanie rejestracji fluoroskopowej
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6 NAWIGACJA
6.1 Ekran nawigacji

Widoki nawigacji

Za pomocą poniższych przycisków i opcji można wybierać różne widoki podczas nawigacji w
zależności od preferencji chirurga.

Widok na-
wigacji

Ekran Opis

Zakładki
Widok

②

①

W przypadku pozyskania więcej niż dwóch
obrazów widoczne stają się zakładki wido-
ków umożliwiające:
• wyświetlanie różnych widoków przy uży-

ciu wskaźnika ekranu ①;
• wyświetlanie ② każdego obrazu na peł-

nym ekranie.

Trajectory
Only

Wyświetla wyłącznie trajektorię instrumen-
tu.

NAWIGACJA
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Widok na-
wigacji

Ekran Opis

Full Screw

Wyświetla przestrzeń i położenie zajmo-
wane przez śrubę.
• Długość i średnicę śruby można dosto-

sować na ekranie, aby dopasować je do
używanej śruby.

Partial
Screw

Wyświetla przestrzeń i położenie zajmo-
wane przez śrubę, ale pokazuje jedynie
końcówkę i część trzpienia śruby.
• Długość i średnicę śruby można dosto-

sować na ekranie, aby dopasować je do
używanej śruby.

• Dodatkowo można ustawić parametr
Partial Length, aby kontrolować, jaka
część trzpienia śruby będzie wyświetla-
na.

Projekcja instrumentów 2D/3D

②
①

Rysunek 28 

Krok

1. Sposób wyświetlania nawigowanego instrumentu można zmienić na widok nieprzezro-
czysty 3D ① lub przezroczysty 2D ②.

2.
Na pasku menu nacisnąć przycisk Instrument Display, aby go aktywo-
wać, co umożliwi żądaną zmianę projekcji instrumentów.

3.
Aby ponownie przełączyć opcję projekcji instrumentów na ustawienie do-
myślne, należy znowu nacisnąć przycisk Instrument Display.

Ekran nawigacji
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6.2 Nawigacja standardowa

Informacje ogólne

W oprogramowaniu Fluoro Express obrazów można użyć do nawigacji bez względu na typ kości
lub zabiegu. Ta część przedstawia nawigację wszystkimi instrumentami sztywnymi.
UWAGA: Wskazówki na temat nawigowania instrumentami elastycznymi (tj. drutami Kirschnera i
wiertłami) zawiera część „Nawigacja instrumentami giętkimi” w tej instrukcji obsługi. 

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem nawigacji należy sprawdzić, czy:
• wszystkie niezbędne instrumenty zostały wykalibrowane i zweryfikowane, a wstępnie

wykalibrowane instrumenty zostały wybrane i przeszły walidację;
• obrazy fluoroskopowe zapewniają odpowiedni widok właściwego obszaru;
• odcinki kości są prawidłowo ustawione.

Kalibrować i używać do nawigacji można wyłącznie instrumentów sztywnych, do których
przymocowano adapter instrumentu.

Nawigacja instrumentami sztywnymi

Krok

1. Wybrać maksymalnie cztery pozyskane obrazy fluoroskopowe.

2. Używając preferowanego widoku nawigacji, nawigować żądanym instrumentem na pod-
stawie obrazów fluoroskopowych podczas zabiegu wykonywanego zgodnie ze standardo-
wą praktyką.

3. Po zakończeniu nawigacji nacisnąć przycisk Next. Zostanie otwarte okno dialogowe Clo-
se Application.

4. Nacisnąć przycisk Close, aby zakończyć używanie oprogramowania Fluoro Express.

UWAGA: Jeżeli instrument ma niedokładną trajektorię, wirtualne wydłużenie końcówki
instrumentu także będzie niedokładne. 

Jeżeli dla danego obszaru dostępny jest tylko jeden obraz fluoroskopowy, przy
wprowadzaniu śrub należy zachować szczególną ostrożność.

NAWIGACJA
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6.3 Nawigacja instrumentami giętkimi

Informacje ogólne

Poniższe etapy opisują używanie nawigacji programowej następującymi instrumentami giętkimi: 
• Druty Kirschnera (np. do prowadzenia kaniulowanych gwoździ i/lub śrub)
• Wiertła

Zagięcie instrumentów giętkich podczas wiercenia

Należy pamiętać, że instrumenty giętkie mogą się wygiąć podczas wiercenia.
Zazwyczaj do wygięcia dochodzi z dwóch przyczyn:

Instrumenty gięt-
kie mogą zostać:

zagięte przez
warstwę korową
kości

zagięte wskutek
działania siły skie-
rowanej prosto-
padle do prowad-
nicy wiertła

Przed rozpoczęciem

Przed wykonaniem jakiejkolwiek nawigacji należy wykalibrować i zweryfikować instrument giętki
oraz odpowiadającą mu prowadnicę wiertła i/lub przeprowadzić ich walidację.
UWAGA: W trakcie rozpoczęcia wiercenia oprogramowanie wskazuje na obrazach
fluoroskopowych położenie prowadnicy wiertła. Rzeczywisty tor ruchu przyjmowany przez
instrument giętki zależy od tego, jak stabilnie przytrzymywane jest wiertło. 

W razie obawy, że rzeczywisty tor ruchu instrumentu giętkiego może odbiegać od toru
zaplanowanego, należy pozyskać dodatkowe obrazy fluoroskopowe, aby sprawdzić
rzeczywiste położenie instrumentu.

Sprawdzić, czy wybrana prowadnica wiertła przedstawiona na ekranie odpowiada
rzeczywiście używanej prowadnicy wiertła.

Nawigacja instrumentami giętkimi
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Nawigacja instrumentami giętkimi

Krok

1. Po wykonaniu nacięcia i wypreparowaniu tkanki miękkiej należy wstępnie nawiercić punkt
wejścia.

2. Dostosować prowadnicę wiertła do żądanej trajektorii.

3. Za pomocą wiertła wprowadzić instrument giętki do kości przez wstępnie nawiercony
punkt wejścia, korzystając z widoków nawigacji oraz wskaźnika głębokości w oprogramo-
waniu.

4. Po udanej nawigacji instrumentu giętkiego należy usunąć prowadnicę wiertła i kontynuo-
wać zabieg.

5. Nacisnąć przycisk Next. Zostanie otwarte okno dialogowe Close Application.

6. Nacisnąć przycisk Close, aby zakończyć używanie oprogramowania Fluoro Express.

NAWIGACJA
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7 USTAWIENIA SYSTEMOWE
7.1 Menu System

Informacje ogólne

Menu System zapewnia dostęp do ogólnych informacji oraz systemowych funkcji sterujących, w
tym:
• numeru wersji oprogramowania oraz numerów do działu pomocy technicznej firmy Brainlab
• ustawień dźwięków i języka
• instrumentów do fluoroskopii

Sposób uzyskiwania dostępu do menu System

Krok

Nacisnąć przycisk System Settings, aby otworzyć menu System.
UWAGA: Naciśnięcie przycisku Close w dowolnej zakładce powoduje za-
mknięcie menu System. 

Informacje o oprogramowaniu

Rysunek 29 

Krok

1. Aby otworzyć informacje o oprogramowaniu, należy wybrać opcję Information.

2. W oknie zostaną wyświetlone informacje o wersji oprogramowania oraz numery kontakto-
we do firmy Brainlab.

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Fluoro Express Wer. 3.4 69



7.1.1 Regulacja ustawień dźwięku, języka i anonimizacji

Przegląd

Opcja Settings umożliwia:
• regulację dźwięków emitowanych przez oprogramowanie w trakcie procedury
• wybór języka w interfejsie oprogramowania
• anonimizację zrzutów ekranu

Sposób zmieniania dźwięków systemowych

Rysunek 30 

Krok

1. Wybrać opcję Settings, a następnie zakładkę Sound.

2. Aby włączyć dźwięki, należy zaznaczyć pole wyboru Sound Output, a aby włączyć
dźwięki przycisków, należy zaznaczyć pole wyboru Button Sound.

3. Aby wyregulować głośność dźwięków, należy użyć paska suwaka lub przycisków w
kształcie strzałek.

UWAGA: Dźwięków ostrzegawczych nie można wyłączyć. 

Sposób dostosowywania ustawień języka

Rysunek 31 

Krok

1. Wybrać opcję Settings, a następnie zakładkę Language.

2. Nacisnąć przycisk wskazujący żądany język.

Regulacja ustawień dźwięku, języka i anonimizacji
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Anonimizowanie zrzutów ekranu

Rysunek 32 

Krok

1. Wybrać opcję Settings, a następnie zakładkę Options.

2. Aby dokonać anonimizacji wszystkich zrzutów ekranu, należy zaznaczyć pole wyboru
Anonymize Screenshots. Wszystkie zrzuty ekranu na ekranach głównych będą zawie-
rać tylko szary pasek zamiast danych pacjenta.
UWAGA: Wszelkie zrzuty ekranu uzyskane przed włączeniem tej opcji nadal będą zawie-
rać dane pacjenta. 

Jeśli zrzuty ekranu nie zostaną poddane anonimizacji, na wszystkich zrzutach będą
wyświetlone: imię i nazwisko pacjenta oraz jego numer identyfikacyjny. Aby zapewnić
poufność informacji o pacjencie, należy zabezpieczyć dostęp do zrzutów ekranu przed
osobami niepożądanymi.

USTAWIENIA SYSTEMOWE
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7.1.2 Menu Fluoro

Sposób uzyskiwania dostępu do menu Fluoro

Rysunek 33 

Krok

1. Wybrać opcję Fluoro.

2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające opcje dostępnych instrumentów do
fluoroskopii.

Sposób zmiany wyboru ramienia C

Wybór żądanego ramienia C jest możliwy tylko w przypadku, gdy skonfigurowano więcej niż jedno
ramię C.

Krok

1. Nacisnąć przycisk C-arm Selection. Zostanie otwarte okno dialogowe Select C-arm.

2. Nacisnąć ikonę żądanego ramienia C.

Uzyskiwanie dostępu do opcji pozyskiwania obrazów kalibracyjnych

Krok

1. Nacisnąć przycisk Calibration Images. Zostanie otwarte okno dialogowe Acquire Cali-
bration Image.

2. Wykonać instrukcje wyświetlane przez oprogramowanie, opisane szczegółowo w części
„Sposób pozyskiwania obrazów kalibracyjnych” w tej instrukcji obsługi.

Menu Fluoro
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