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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter

Brainlabs support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok kan du kontakta Brainlabs support:

Område Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och Syd-
amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 900 649 115

Frankrike och fransktalande regio-
ner Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

DePuy Synthes support

Om systemet distribuerades av DePuy Synthes, kontakta Biosense Websters support:

Område Telefon

USA, Kanada, Central- och Sydamerika Tel: +1 (866) 473 7823

Europa, Mellanöstern, Afrika Tel: +32 2 746 34 63

Asien, Australien Tel: +65 6827 6154

Förväntad livslängd

Programuppdateringar och fältsupport erbjuds under åtta års servicetid för denna produkt.

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna användarhandbok innehålla fel. Kontakta oss på
user.guides@brainlab.com om du har förslag på hur vi kan förbättra den.

Tillverkare

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

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av
denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken

Brainlab® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och
andra länder.

Information om patent

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. Se fler
detaljer i https://www.brainlab.com/patent/.

Integrerad tredjeparts-programvara

• Denna programvara baseras delvis på arbete utfört av Independent JPEG Group.
• Denna programvara innehåller biblioteket OpenJPEG. För en fullständig beskrivning av

upphovsrätt, friskrivningsklausuler och licens, se http://www.openjpeg.org.
• Denna programvara är delvis baserad på Xerces C++ 3.1.1, som utvecklats av Apache

Software Foundation. För en fullständig beskrivning av upphovsrätt, friskrivningsklausuler och
licens, se http://xerces.apache.org/.

• Denna produkt innehåller libtiff 4.0.4beta. För en fullständig beskrivning av upphovsrätt,
friskrivningsklausuler och licens, se http://www.simplesystems.org/libtiff.

CE-märkning

• CE-märkningen visar att Brainlab-produkten uppfyller de grundläggande kra-
ven i direktivet om medicintekniska produkter (Medical Device Directive,
MDD).

• Enligt MDD, rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter, defini-
eras klassificeringen av produkter från Brainlab i respektive användarhand-
bok för programvara.

OBS: CE-märkningens validitet kan endast bekräftas för produkter som tillverkats av Brainlab. 

Kasseringsanvisningar

Elektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med gällande be-
stämmelser. För information om WEEE-direktivet (hantering av elektriskt och elektro-
niskt avfall), besök: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Juridisk information
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Försäljning i USA

I USA får denna produkt enligt federal lag endast säljas av eller på order av läkare.
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1.3 Symboler

Varningar

Varningar anges med triangulära varningssymboler. De innehåller säkerhetskritisk
information om möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är
förknippade med felaktig användning av utrustningen.

Försiktighetsuppmaningar

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller
säkerhetskritisk information om möjliga problem med utrustningen. Sådana problem
inkluderar funktionsfel på utrustningen, funktionsavbrott, skador på utrustningen eller
skador på egendom.

Anmärkningar

OBS: Anmärkningar är formaterade i kursiv stil och påvisar ytterligare praktiska råd. 

Symboler
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1.4 Avsedd användning

Indikationer för användning

Fluoro Express är avsedd som ett pre- och intraoperativt bildlett lokaliseringssystem som
möjliggör minimalinvasiv kirurgi. Det länkar en frihandssond som spåras av ett passivt
markörsensorsystem till en virtuell datorbildsrymd på en patients pre- eller intraoperativa bilddata
som bearbetas på en navigeringsarbetsstation från Brainlab.
Systemet är indikerad för alla medicinska tillstånd där användning av stereotaktisk kirurgi kan vara
lämpligt, och där en referens till en fast anatomisk struktur, t.ex. skallen, en benstruktur som
tubulära ben, pelvis, calcaneus och talus, scapula eller kota, kan identifieras i förhållande till en
genomlysningsbaserad modell av anatomin.
Exempel på procedurer omfattar, men är inte begränsade till:
• Ryggradsprocedurer and ryggimplantatprocedurer som t.ex. placering av pedikelskruvar.
• Behandling av bäcken- och acetabulumfrakturer såsom skruvplacering eller ilio-sakral

skruvfixering.
• Frakturbehandlingar med t.ex. intramedullär spikning eller plattor eller skruvning, eller externa

fixeringar i de tubulära benen.

Avsedd användare

Avsedda användare av Fluoro Express är kirurger och vårdpersonal.

Patientgrupp

Alla patienter i alla åldrar, där en referens till en fast anatomisk struktur kan upprättas. För barn
med en öppen epifysplatta får denna struktur inte skadas för att undvika negativa effekter på
tillväxten.

Plats för användning

Programmet ska användas i operationssalen.

Rimlighetsgranskning

Innan patientbehandling ska rimligheten för all information till och från systemet granskas.

ALLMÄN INFORMATION
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1.5 Kompatibilitet

Kompatibel medicinsk utrustning från Brainlab

Fluoro Express är kompatibelt med:
• Instrumentadapter för kirurgiskt motorsystem (41840)
• Spinalt tillbehörspaket för osteotomier (B23503)
• Reflekterande markörsfärer för engångsbruk (99100)
• Spinalt tillbehörspaket för borrning (B23510)
• Registreringssats Fluoro 2D/3D för 3D-C-bågar (55720)
• Registreringssats Fluoro för 2D-C-bågar (55705)
• StarLock adapterbas för alla skålimpaktorer (55083)
• Instrumentkalibreringsmatris (41874)
• Referensanordning med Y-geometri X-Press (52411)
• X-Press benfixator, 1-stifts S (52421), M (52422) eller L (52423)
• X-Press benfixator 2-stifts (52420)
• X-Press benfixator 2-stifts, Flip-Flop (52429)
• Förlängd pekare med vass spets för ryggrad/trauma/höft (53103)
• Röntgengenomsläpplig spinal referensklämma (55756)
• Spinal referens-X-klämma, storlek S (55751) eller L (55752)
• Spinalt tillbehörspaket för öppen kirurgi (prylar och prober) (B23509)
• Spinalt tillbehörspaket för anteriora/laterala/snedställda referenser (55070)
• Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning (55741)

OBS: Annan medicinsk utrustning från Brainlab kan bli tillgänglig efter att denna
användarhandbok släppts. Kontakta Brainlabs support vid frågor om kompatibilitet för produkter
från Brainlab. 

Kompatibel medicinsk utrustning som inte kommer från Brainlab

Medicinsk utrustning Modell/Tillverkare

Förkalibrerade instrument och axel för förkalibrerade in-
strument från tredje part

• DePuy Synthes
• Aesculap
• ulrich

Genomskinliga sterila C-bågesdraperingar Specificeras i Användarhandbok för
instrument

C-bågar

DiverseGängade Kirschnertrådar 3,0 mm (för fixering av MIRA-
Y 3 mm)

Elborr

Använd endast instrument och reservdelar som har specificerats av Brainlab tillsammans
med Fluoro Express. Användning av icke-godkända instrument/reservdelar kan påverka
den medicinska utrustningens säkerhet och/eller effektivitet negativt och äventyra
säkerheten för patient, användare och/eller miljön.

Att använda kombinationer av medicinsk utrustning som inte har godkänts av Brainlab kan
påverka utrustningarnas säkerhet och/eller effektivitet negativt och utgöra en risk för
patientens, användarens och/eller miljöns säkerhet.

Fluoro registreringssatser får endast användas med C-bågar som har godkänts av
Brainlab. Om du planerar att använda C-bågar som ännu inte har konfigurerats med

Kompatibilitet
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systemet bör du kontakta supporten. Brainlab kan inte hållas ansvarigt i händelse av
användning av icke-godkänd C-båge.

Ett förkalibrerat instrument kan endast användas för navigering om det har aktiverats av
Brainlabs support.

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

Endast medicinsk programvara från Brainlab som specificerats av Brainlab får installeras och
användas med systemet. Kontakta Brainlabs support för upplysningar kring kompatibiliteten med
Brainlab-programvara.

Kompatibel programvara som inte kommer från Brainlab

Fluoro Express är kompatibelt med operativsystemen Windows 7 och Windows 8.

Endast programvara som specificerats av Brainlab får installeras och användas med
Fluoro Express. Programvara från tredje part får inte installeras.

ALLMÄN INFORMATION
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1.6 Systemkonfiguration

Drivrutinuppdateringar

Drivrutinuppdateringar får inte installeras.

Windowsuppdateringar

Kör Microsofts uppdateringar när de blir tillgängliga och konfigurera uppdateringarna enligt
följande:
• Installera endast säkerhetsuppdateringar och kritiska uppdateringar för Microsoft

operativsystem.
• Uppdateringar får inte installeras under patientbehandling.
• Avaktivera popup-meddelanden.

Brainlab rekommenderar också:
• Schemalägg nedladdning och installation av uppdateringar vid systemavstängning.
• Testa systemet tillsammans med en kirurg/läkare efter att en uppdatering har installerats.

Installation av antivirusprogram

Brainlab rekommenderar att systemet skyddas med aktuellt antivirusprogram. Systemet måste
dock verifieras av Brainlabs support efter installation av antivirusprogram.

Uppdateringar av antivirusprogram eller Windows-uppdateringar får inte laddas ned,
installeras eller startas om under patientbehandling.

Antivirusprogrammet måste konfigureras på ett sådant sätt så att fullständiga skanningar
inte sker under patientbehandling.

Konfiguration av antivirusprogram

• Aktivera endast vid åtkomst/realtidsskanning och på begäran/schemalagd skanning:
- Vid åtkomst/realtidsskanning kan aktiveras permanent.
- På begäran/schemalagda skanningar får inte aktiveras under patientbehandling (det

rekommenderas att fullständiga skanningar schemaläggs vid systemavstängning).
• Andra funktioner i antivirusprogrammet, (t.ex. e-postskanner, extra brandvägg osv) måste

inaktiveras.
• Följande mappar får inte ändras av antivirusprogrammet:

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

• Uppdateringar får inte installeras under patientbehandling.
• Avaktivera popup-meddelanden.

Antivirusprogrammet får inte göra några ändringar Brainlab-katalogerna.

Systemkonfiguration
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1.7 Utbildning och dokumentation

Brainlab utbildning

Innan de använder systemet måste alla användare delta i ett obligatoriskt utbildningsprogram som
hålls av en auktoriserad representant för Brainlab, för att garantera säker och lämplig användning.

Handlett stöd

Innan systemet används för kirurgiska procedurer där datorledd navigering anses kritiskt, ska ett
tillräckligt antal fullständiga procedurer utföras tillsammans med en representant från Brainlab.

Ansvar

Detta system ger endast assistans till kirurgen, och ersätter inte kirurgens erfarenhet och/
eller ansvar under användningen av det. Det måste alltid vara möjligt för användaren att
fortsätta utan hjälp av systemet.

Avsedd målgrupp

Denna användarhandbok är avsedd för all personal i det kliniska teamet som använder
programmet Fluoro Express eller tillhörande utrustning.

Att läsa användarhandböcker

Användarhandböckerna beskriver komplex medicinsk utrustning och kirurgisk
navigeringsprogramvara som måste användas med försiktighet. Det är viktigt att alla användare
av system, instrument och programvara:
• Läser användarguiderna noggrant innan de hanterar utrustningen.
• Alltid har tillgång till användarhandböckerna.

Tillgängliga användarhandböcker

Användarhandbok Innehåll

Användarhandböcker för
programvara

• Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
• Beskrivning av inställning av systemet i operationssalen
• Detaljerade programinstruktioner

Användarhandböcker för
hårdvara

Detaljerad information om maskinvara för strålbehandling och ki-
rurgi, vanligtvis definierad som stora komplexa instrument

Användarhandböcker för in-
strument Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Handbok för rengöring, des-
infektion och sterilisering

Detaljerad information om rengöring, desinfektion och sterilisering
av instrument

Användarhandbok för sy-
stem Omfattande information om systeminställning

Teknisk användarhandbok Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikatio-
ner och efterlevnad

OBS: Tillgängliga användarhandböcker varierar beroende på Brainlab-produkt. Kontakta Brainlab
support om du har frågor beträffande användarhandböckerna som du har fått. 
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2 SYSTEMÖVERSIKT
2.1 Systemets arbetsflöde

Arbetsflöde

Steg

1. Installera systemet, starta applikationen och anslut C-bågen.

2. Drapera patienten, lägg snittet och förbered benytan.

3. Välj C-båge och procedur.

4. Välj instrument och implantat, och utför kalibrering.
OBS: Detta steg kan utföras när som helst under proceduren. 

5. Fäst referensanordning(arna).

6. Inhämta och verifiera genomlysningsbilder.

7. Navigera proceduren.

OBS: Vissa procedurer kanske inte innehåller alla ovan nämnda steg. För detaljerad information
om varje steg, se de instruktioner som finns i varje kapitel i denna användarhandbok. 

SYSTEMÖVERSIKT
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2.2 Grundläggande funktioner

Allmän information

Fluoro Express är ett trådlöst, pekskärmsbaserat navigeringsprogram som har utformats för
intraoperativ användning under ryggrads- och traumakirurgi. Det kan endast installeras på
navigeringssystem från Brainlab.

Använd endast Fluoro Express för behandlingar som beskrivs i avsnittet ”Avsedd
användning” i denna användarhandbok.

Trådlös spårning

• Kameran levererar infraröda blixtar som reflekteras av markörsfärer på
instrumentspårningsanordningarna och referensanordningen.

• Programmet använder dessa återspeglingar för navigering i proceduren, genom att beräkna
instrumentets tredimensionella position i förhållande till referensanordningen, så att
instrumentets position och patientens anatomi kan spåras under hela ingreppet.

Figur 1  

Användning vid bildinhämtning

Bildtyp Syfte

Fluoroskopiska 2D-
bild(er) Används för realtidsnavigering under kirurgiska ingrepp.

Kalibreringsbild(er) Ger ytterligare information till programmet om bildinhämtningen miss-
lyckas.

Använd inte Fluoro Express för bildtagning för diagnostiska ändamål.

Grundläggande funktioner
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2.3 Användargränssnitt

Knappöversikt

Olika knappar finns tillgängliga i huvudskärmar och dialogrutor, beroende på det aktuella steget.
• Blå/grön kontur anger att knappen är tillgänglig
• Gul kontur anger att knappen är vald för närvarande
• Grå kontur anger att knappen är inaktiverad

Vanliga knappar

②

④ ③

①

Figur 2  

Nr Funktion

① Aktuellt avsnitt

② Nästa avsnitt

③ Öppnar nästa steg

④ Tar dig tillbaka till föregående steg

Knapp Funktion

Avslutar det aktuella steget utan att spara dina inställningar. 

Stänger en dialogruta och tar dig tillbaka till föregående dialogruta eller huvud-
skärm. 

Knappar i verktygsfältet

Knapp Namn Funktion

Startsida Återvänder till Content Manager.

Systeminställningar Öppnar System-menyn för att konfigurera systeminställ-
ningarna.

Förkalibrerade in-
strument Aktiverar val och validering av förkalibrerade instrument.

SYSTEMÖVERSIKT
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Knapp Namn Funktion

Instrumentvisning Växlar mellan en solid 3D- eller konturerad 2D-vy av in-
strumentet.

Videons ljusstyrka/
kontrast

Kontrollerar videons ljusstyrka och kontrast för C-bågen
(endast tillgängligt för analoga C-bågar).

Byta plats på bilder Gör att du kan ändra ordning på bildvisningen i paneler-
na.

Panorera/zooma Aktiverar zoomnings- och panoreringsfunktioner på bil-
den.

Vänd/rotera Aktiverar vändnings- och rotationsfunktioner på bilden.

Ljusstyrka/kontrast Aktiverar justering av ljusstyrka eller kontrast på bilden.

Skärmdump Tar en skärmdump av aktuell skärm/dialogruta.

Användargränssnitt
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2.4 Kameraskärm

Allmän information

Kameravyn ger dig feedback i realtid över instrumentens och referensanordningarnas synlighet
och relativa positioner för kameran.
• För lyckad registrering och navigering måste kameran ha en oförhindrad vy över instrument

och referensanordning.
• Kameravyn visas i en ruta uppe till höger i programvaran. Om du klickar på denna ruta

expanderas vyn till helskärmsformat.

Komponenter på skärmen Kamera

① ②

③

④

⑤
Figur 3  

Nr Komponent Förklaring

① Spårningskorridor
Visar eventuella instruments avstånd i förhållande till kameran.
OBS: För bästa synlighet och noggrannhet ska alla spårningssfärerna
vara inom den blå korridoren. 

② Kamerakontroller Positioneringsknappar för kameramotorkontrollen.

③ Knapp för kame-
racentrering

Används för att centrera kameran.
OBS: Att centrera kameran tar upp till 5 sekunder. Ett andra klick inak-
tiverar centreringsfunktionen. 

④ Markörsfär/disk Olika färger visas beroende på vilket instrument som används och ka-
merans förmåga att spåra det ordentligt.

⑤ Kamerans synfält Visar eventuella instruments position i förhållande till kameran.

OBS: Ett meddelande visas om kameraanslutningen bryts eller om signalen från en trådlös
kamera inte är stark nog. Ett meddelande visas också när kameran är i uppvärmningsläge eller
har fått en stöt. 

SYSTEMÖVERSIKT
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Spårningsbegrepp

Kameran visar markörsfärerna i olika färger beroende på vilken instrumentering som används och
kamerans förmåga att spåra sfärerna ordentligt.

Färg Markörsfär/disk korrekt spårad på

Gul Referensanordning

Grön
• Pekare
• Förkalibrerade instrument

Orange Kalibrerade instrument

Blå
• Instrumentkalibreringsmatris
• Registreringssatser

Ljusgrön C-båge

Magenta Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning

Färg Markörsfär/disk spåras inte ordentligt

Grå Synlig för båda kameralinserna, men kan inte identifieras.

Grå stjärnor Endast synlig för en av de båda kameralinserna, och kan inte identifieras.

Röd Inte synlig för kameran.

Fantomgeometrier

Programmet upptäcker instrument som använder fördefinierade instrumentgeometrier. En
oavsiktlig konstellation av kända instrument kan generera en annan känd
instrumentgeometri under en kort stund.

Kameraskärm
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2.5 Bästa praxis för programnoggrannhet

Markörsfärer

För att möjliggöra navigeringsspårning måste reflekterande markörsfärer för engångsbruk vara
ordentligt fastskruvade på stiften på referens- och spårningsanordningarna.

Kontrollera att ytorna på alla reflekterande markörsfärer är i gott skick före varje fall. För att
ge den högsta noggrannheten, se till att den reflekterande ytan inte håller på att lossna.

För att säkerställa korrekt navigering måste kameralinserna hela tiden ha fri sikt över
instrumentens markörsfärer.

För att säkerställa korrekt navigering måste kameralinserna hela tiden ha fri sikt över
instrumentens markörsfärer.

Om en referensanordning inte kan detekteras av kameran, ska du säkerställa att
markörsfärerna är rena, torra och oskadda samt att referensanordningen inte är böjd.

Anordningar

Om en spårningsanordning flyttas eller blir instabil, ska du verifiera instrumentnoggrannheten och
vid behov montera anordningen på nytt.

Se till att de relevanta referensanordningarna för varje procedur sitter ordentligt fast på rätt
bensegment och hela tiden är synliga för kameran.

Varje förflyttning av referensanordningen i förhållande till den behandlade strukturen
kommer att ha en negativ effekt på navigeringen och kan leda till felaktig visning, vilket
skapar en fara för patienten.

Använd inte adaptrar med samma geometri för fler än ett instrument samtidigt. I annat fall
kommer systemet inte att kunna identifiera instrumentet.

Navigerade instrument tilldelas olika prioriteter. Om flera navigerade instrument befinner
sig i kamerans synfält kan den information som visas i navigeringsvyerna bero på vilket
synligt instrument som har högst prioritet.

Instrumentkalibrering

• Förkalibrerade instrument måste valideras före varje användning.
• Om ett instrument inte är förkalibrerat måste det kalibreras och sedan verifieras före varje

användning.

Noggrannhetskontroller under navigering

Under planering och navigation måste du se till att noggrannheten är tillräcklig för varje
operationssteg (t.ex. skruvplacering), inklusive förväntad relativ anatomisk förflyttning på grund av
den kraft som utövas. Metoder finns för att kontrollera noggrannheten är t.ex.:
• Fluoroskopi: Jämför instrumentets placering på genomlysningsbilden med återgivningen i

programmet.
• Verifiering med riktmärken: Håll pekarspetsen mot kända anatomiska riktmärken på

benstrukturen eller mot de områden av referensanordningen som är synliga i
genomlysningsbilden. Om den förväntade relativa förflyttningen överstiger noggrannhetskraven
ska du montera om referensanordningen i en bättre position och sedan registrera patienten och
verifiera på nytt.

SYSTEMÖVERSIKT
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2.6 Instrumentering som används med programmet

Detaljerad information

För detaljerad information om montering och användning av den instrumentering som krävs för
programmet, var god se din Användarhandbok för instrument.

Registreringssatser

Registreringssatsen för 2D-C-bågar (55705) och Registreringssatsen Fluoro 2D/3D för 3D-C-
bågar (55720) monteras på C-bågar och används för att inhämta genomlysningsbilder i 2D.
Innan du använder registreringssatser för bildinhämtning måste du alltid se till:
• Att registreringssatsen är försedd med nya, sterila reflekterande markörsfärer för

engångsbruk och att dessa sitter säkert på plats.
• Att registreringssatsen är monterad på lämplig C-båge och draperad med lämpligt överdrag,

om så behövs.
- Registreringssats för 2D-C-bågar kan användas steril eller draperad.
- Registreringssats Fluoro 2D/3D för 3D-C-bågar måste vara draperad.

Registreringssats för 2D-C-bågar Registreringssats Fluoro 2D/3D för 3D-C-bå-
gar

① ②

③

①

②

③

① Registreringssats ① Registreringssats Fluoro 3D för 3D-C-bå-
gar (55715)

② Fixeringsvred ② Reflekterande diskar för Fluroskopisk re-
gistreringssats (21 st.) (55775)

③ Löstagbar kalibreringsplatta ③ Uppgraderingssats Fluoro 2D/3D för 3D-
C-bågar (55715-20)

OBS: Använd endast registreringssatserna med C-bågar som är godkända av Brainlab. För
detaljerad information om kompatibla C-bågar och draperingar, se Användarhandbok för
instrument. 

C-bågens balans kan påverkas av monteringen av en registreringssats Fluoro. Undvik
instabila positioner på C-bågen när en registreringssats är monterad.

Instrumentering som används med programmet
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Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning

Den handhållna registreringsenheten för 2D-genomlysning (55741) är ett mobilt
registreringsverktyg, som används för inhämtning av 2D-genomlysningsbilder. Den monteras inte
på C-bågen, utan måste hållas av kirurgen under bildtagningen.

⑥

③

④ ⑤

①

②

⑦

⑧

⑨

Figur 4  

Nr Komponent

① Gummiband (2 st) för Fluoro 2D-registrering (55746)

② Plasthållare

③ Huvud på handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning

④ Spärrar

⑤ Reflekterande markörsfärer för engångsbruk (41774)

⑥ Handtag för registreringsenhet Fluoro 2D (55472)

⑦ Fastsättningsklämmor

⑧

Korrigeringsplatta för handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning (9-
tums eller 12-tums bildförstärkare) (55744, 55745)
OBS: Det går inte att använda registreringsenheten för registrering med en 6-tums
bildförstärkare. 

⑨ Självhäftande engångskuddar (50 st) för Fluoro 2D-registrering (55746)

OBS: När du använder en C-båge med en konventionell bildförstärkare, måste
korrigeringsplattan för handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning (9-tums eller
12-tums bildförstärkare) monteras på C-bågen. 

Korrigeringsplattor är inte kompatibla med platta C-bågar.

SYSTEMÖVERSIKT
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Anordningar

Anordningarna gör det möjligt för systemet att spåra benets position och rörelse under hela
proceduren, och att navigera instrumentet på genomlysningsbilden/bilderna.

Figur 5  

Bild Kameravy

Vänster Optimal

Höger Minst effektiv

Om en referensanordnings position justeras efter bildinhämtningen, ska du radera
genomlysningsbilderna och inhämta nya. I annat fall kan planeringens och navigeringens
noggrannhet inte garanteras.

Om noggrannheten minskar eller om en referensanordning måste monteras på nytt efter
registreringen, måste du upprepa registreringen innan du fortsätter till navigeringen,
eftersom relativa rörelser inte kan kompenseras eller visas av systemet och skulle kunna
resultera i felaktig navigeringsinformation och allvarlig patientskada.

Pekare

Fluoro Express stöder förlängd pekare med vass spets för ryggrad/trauma/höft (53103) för
att verifiera inhämtade genomlysningsbilder.

Kontrollera att pekaren inte är böjd eller skadad med hjälp av motsprinten på
steriliseringsbrickan. Användning av skadade pekare eller instrument kan leda till
bristande noggrannhet under patientregistreringen och navigering, vilket kan orsaka
allvarliga patientskador.

Använd endast förlängd pekare med vass spets för ryggrad/trauma/höft för alla
registrerings- och navigeringssteg med Fluoro Express.

Figur 6  

Instrumentering som används med programmet
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Instrumentkalibreringsmatris

Instrumentkalibreringsmatrisen (41874) används för att kalibrera och verifiera ett instruments
axel, skaftlängd och spetsdiameter (eller bredden på mejslar) på standardinstrument. Den
används också för att kontrollera kalibreringsnoggrannheten på förkalibrerade instrument.

① ② ③

⑤⑥

④

⑦
Figur 7  

Nr Komponent

① V-insats

② Referensplan 2

③ Referensplan 3

④ Kalibreringsuttag (exempel)

⑤ Referensplan 1

⑥ Referensplan 4 (ej synligt på bilden)

⑦ Pivotpunkter

OBS: Instrumentkalibreringsmatrisen har fyra referensplan. De kan identifieras med hjälp av
numren som har etsats in på dem. 

SYSTEMÖVERSIKT
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Instrumentadaptrar

För att systemet ska kunna navigera ett instrument måste det vara försett med en adapter.
Adaptrarna monteras på instrumenten och spåras av kameran med hjälp av markörsfärer.

① ②

③ ④

Figur 8  

Nr Erforderliga adaptrar Behövs för

①
Instrumentadapterklämma (stor-
lek S, M, L, XL) (55101, 55102,
55103, 55104)

Standardinstrument (spetsigt verktyg, skruv, borr, mej-
sel)

② Instrumentadapter för kirurgiskt
motorsystem (41840) Flexibla instrument (K-tråd, borrskär)

③
Instrumentreferensenhet med 3
eller 4 markörsfärer (55830-20,
55830-27)

Navigera förkalibrerade instrument (Spinala IGS-in-
strument)

④
Instrumentreferensenhet för
manuell kalibrering (storlek ML,
L) (55830-25, 55830-29)

Navigera instrument som har kalibrerats med instru-
mentkalibreringsmatris (Spinala IGS-instrument)

Dra åt alla instrumentadapterskruvar ordentligt innan kalibreringen påbörjas.

Positionen för instrumentadapterns spårningsanordning får inte ändras under operationen.
Varje form av anordningens rörelse resulterar i felaktig instrumentspårning, vilket kan
utsätta patienten för fara.

Om du avlägsnar en instrumentadapter från ett kalibrerat instrument för att använda den på
ett annat instrument, måste du utföra en ny kalibrering.

Instrumentering som används med programmet
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3 KOMMA IGÅNG
3.1 Installation i operationssalen

Allmän information

Installation i operationssalen varierar beroende på proceduren, rummets planlösning och på vilket
navigeringssystem som används. Se alltid till att:
• Kameran och bildskärmen inte begränsar operationsteamets rörelser
• Kameran har fri sikt över referensanordningar och instrument

Se Användarhandbok för system för detaljerad information om transport och installation av
systemet.

Exempel på installation i operationssalen

②

①

⑤④③

Figur 9  

Nr Beskrivning

① Pekskärm

② Kamera

③ Sjuksköterska

④ Kirurg

KOMMA IGÅNG
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Nr Beskrivning

⑤ C-båge

Hur man iordningställer operationssalen

Steg

1. Flytta systemet till önskat läge.

2. Placera kameran så att den befinner sig vid operationsbordets fot- eller huvudände på ett
avstånd om cirka 2 m från det kirurgiska området. Rikta den mot benet som ska opereras.

3. Drapera systemet efter behov (se Användarhandbok för system).

4. Drapera C-bågen och registreringssatsen efter behov (se Användarhandbok för instru-
ment).

5. Justera bildskärmen till en bekväm och lättåtkomlig position för kirurgen eller dennes assi-
stent.

6. Anslut systemkomponenterna.

Före ingreppet ska kameran placeras så att båda linserna har en tydlig och fri sikt till
sfärmarkörerna på spårningsanordningarna. De måste hela tiden vara synliga för kameran
under kalibrering, registrering och navigering. I annat fall är spårning inte möjligt.

C-bågsanslutning

Säkerställ att respektive kabel som ansluter systemet till C-bågen är inkopplad och att korrekt
videoingång är vald innan bildinhämtningen påbörjas.

Typ av C-båge Anslutning till systemet

Analog C-båge Via videokabel 

Digital C-båge Via korsad LAN-kabel 

Installation i operationssalen
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3.2 Programstart

Innan du börjar

Innan någon procedur påbörjas, ska du se till att du är bekant med korrekt hantering av alla
nödvändiga instrument och tillbehör. För detaljerad information om instrumenthantering,
se Användarhandbok för instrument.

I händelse av en systemkrasch

I händelse av en systemkrasch (t.ex. på grund av ett strömavbrott) kan du återställa en tidigare
registrering och de tagna bilderna. Se avsnittet ”Återställning av genomlysningsregistrering” i
denna användarhandbok för detaljerad information.

Hur man öppnar programmet

①

Figur 10  

Steg

1. Sätt på systemet med hjälp av strömbrytaren.
OBS: Programmet kan startas även om kameran ännu inte har anslutits. Du kommer då i
ett senare steg att uppmanas ansluta kameran. 

2. Sidan Content Manager visas.
OBS: Som tillval kan dialogen Patient Information visas istället. Fortsätt i så fall till av-
snittet ”Välja patientinformation” i denna användarhandbok. 

3. Tryck på ikonen Fluoro Express, eller tryck på fältet Select Patient... för att välja en tidi-
gare patient eller skapa en ny patient ①.

KOMMA IGÅNG
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Välja patientinformation

①

Figur 11  

Steg

1. Mata in patientens namn med hjälp av pekskärmens tangentbord.

2. Använd höger pilknapp ① eller tryck på fältet id för att flytta markören.

3. Ange patientens ID.

4. Tryck på Next för att fortsätta.

OBS: Alla skärmdumpar som sparas under proceduren märks med patientens namn och ID. Se
avsnittet ”Justering av ljud, språk och anonymitet” i denna användarhandbok för information om
hur du anonymiserar patientdata. 

Val av C-båge

Efter att du angett patientinformationen öppnas en dialog där du ska välja en C-båge. Denna
dialog visas endast om mer än en C-båge är konfigurerad och ansluten till systemet.

Figur 12  

Steg

1. Välj önskad C-båge Tryck på Next.

2. Dialogen C-Arm Connection Check öppnas för att bekräfta om C-bågen är ordentligt an-
sluten till systemet eller inte. Tryck på Next så snart anslutning har bekräftats.

Programstart
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OBS: Om du senare vill ändra ditt val av C-båge måste du gå till menyn Fluoro (se avsnittet ”Så
här ändrar du val av C-båge” i denna användarhandbok). 

Installera instrument

Figur 13  

Steg

1. Välj det specifika instrument som ska användas och montera spårningsanordningen.
OBS: En kryssruta anger om komponenten redan har kalibrerats. 

2. Du kan nu välja att först:
• Kalibrera instrumentet (rekommenderas)

- Tryck på Calibrate eller håll instrumentet tillsammans med instrumentkalibrering-
smatrisen i kamerans synfält, eller

• Installera och montera referensen
- Tryck på Next.

Installera referens

Figur 14  

Steg

1. Montera referensen på det ben som ska behandlas.

KOMMA IGÅNG
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Steg

2. Om du utför en sakroiliakal skruvprocedur ska du fästa referensen på den sida av bäcke-
net som fäster till korsbenet:
• Om frakturen är på höger sakroiliakal led monterar du referensen på vänster höftben-

skam.
• Om det inte finns en betydande förskjutning mellan höftbenskammen och korsbenet

går det att montera referensanordningen på samma sida som frakturen.

Säkerhet och försiktighetsåtgärder

Se till att referensanordningen sitter ordentligt fast på rätt bensegment och hela tiden är
synlig för kameran.

Dra åt alla skruvar på referensanordningen ordentligt innan du skannar patienten eller utför
patientregistreringen. Om referensanordningen rör på sig under patientregistreringen
måste du göra om registreringen, i annat fall kommer registreringen att bli felaktig.

Öppna inte några av vinkeljusteringsskruvarna på referensanordningen när
patientregistreringen har slutförts.

Kontrollera att referensanordningarna är ordentligt fästa mot patientens skelettben, utan
att skada benet. Varje rörelse på anordningarna påverkar negativt
mätningskoordinatsystemet och kan leda till felaktig instrumentvisning, vilket kan utgöra
en risk för patienten.

Ta hänsyn till kirurgiinstrumentens storlek när du positionerar referensanordningen.
Tillräckligt utrymme bör finnas för att möjliggöra snitt och borrning utan att behöva flytta
anordningen.

Se till att placeringen av referensanordningen inte hindrar kirurgen innan man fäster den
på den relevanta benstrukturen.

Programstart
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4 KALIBRERING
4.1 Allmänna kalibreringsinstruktioner

Allmän information

För att systemet ska kunna navigera ett instrument måste dess axel och diameter först kalibreras
och sedan verifieras med hjälp av en kalibreringsmatris för instrument.

När man ska kalibrera

Utför instrumentkalibreringen direkt före användning, men innan snittet läggs. Detta
minimerar risken för fel på grund av felaktig instrumenthantering.

Bästa metod för kalibrering och navigering

• Säkerställ att markörsfärerna för instrumentkalibreringsmatrisen och
instrumentspårningsanordningen är riktade direkt mot kameran under kalibrering och
verifiering.

• Geometrierna får inte vara delvis blockerade eller övertäckta, då det kan göra att felaktig
kalibrering och navigering inträffar.

Använd största möjliga spårningsanordning på instrumentadaptern för att maximera
kalibreringsnoggrannheten.

Montera spårningsanordningen så att anordningens längsta arm är i linje med
instrumentets axel.

Verifiera instrumentkalibreringens noggrannhet under ingreppet genom att vidröra
välkända anatomiska riktmärken med instrumentet och bekräfta att dessa visas korrekt på
skärmen.

Instrumenttyper

För kalibreringsändamål kategoriseras instrumentspetsar som:
• Spetsig spets (t.ex. sylar, sonder)
• Rör (t.ex. borrledare)
• Skruvar
• Mejslar
• Viper Prime

Avbryta kalibreringen

Du kan när som helst avbryta en kalibrering genom att trycka på Cancel i dialogrutan för
kalibrering eller ta bort instrumentkalibreringsmatrisen eller instrumentet från kamerans synfält.

KALIBRERING
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4.2 Förkalibrerade instrument

Allmän information

Dimensionerna och axlarna på vissa instrument från Brainlab och tredje part finns redan lagrade i
programmets databas och är därför förkalibrerade.

Innan du använder förkalibrerade instrument ska du kontrollera att det instrument du
använder visas i programmet och kontrollera instrumentets noggrannhet med hjälp av
instrumentkalibreringsmatrisen.

Noggrannhet och validering

Förkalibrerade instrument måste valideras (kontrollera kalibreringsnoggrannheten) före varje
användning. Efter validering kan instrumentet användas för resten av proceduren.
OBS: Om instrumentvalideringen indikerar försämrad noggrannhet ska du validera instrumentet
på nytt. 

Hur man väljer ett förkalibrerat instrument

Figur 15  

Steg

1. Tryck på knappen Precalibrated Instruments i menyfältet eller håll det
förkalibrerade instrumentet tillsammans med instrumentkalibreringsma-
trisen i kamerans synfält.

2. På flikarna All PCIs eller Additional Instruments väljer du instrumentets tillverkare.
OBS: Om du redan har använt ett förkalibrerat instrument under proceduren öppnas fliken
Used Instruments som standard. 

3. Välj instrumentet i listan.
OBS: Du kan identifiera ditt instrument med hjälp av komponentnumret som har graverats
in på instrumentets sida. 

4. Välj den instrumenttyp och modell du använder och tryck på Next.
OBS: Om ditt instrument inte finns med i listan som ett förkalibrerat instrument måste det
kalibreras. På fliken Additional Instruments trycker du på Calibrate Others för att fort-
sätta till kalibrering. 

Förkalibrerade instrument
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Så här utför du en noggrannhetskontroll

Figur 16  

Steg

1. Efter att du först valt ett förkalibrerat instrument öppnas en dialog Check Instrument, där
du uppmanas att utföra en noggrannhetskontroll.
• Du kan upprepa noggrannhetskontrollen för ett tidigare valt förkalibrerat instrument ge-

nom att hålla det förkalibrerade instrumentet tillsammans med instrumentkalibrering-
smatrisen i kamerans synfält. Dialogen Check Instrument öppnas automatiskt.

2. Följ instruktionerna i dialogen.

3. Om dialogen visar att noggrannhetskontrollen var godkänd (grön bock) ska du visuellt
kontrollera noggrannheten i vyerna och därefter trycka på Next.
• För att avsluta trycker du på Cancel.

4. Om du vill välja ett annat instrument trycker du på Change Instrument och upprepar
ovanstående steg för det valda instrumentet.

Använd aldrig två eller fler identiska anordningsgeometrier samtidigt (t.ex. identiska
spårningsanordningar som är monterade på två olika instrument), eftersom systemet inte
kommer att kunna skilja mellan de olika instrumenten.

Icke godkänd noggrannhetskontroll

Om kontrollen av kalibreringsnoggrannheten inte blir godkänd (t.ex. om det förkalibrerade
instrumentet är skadat) kommer Next inte att visas. I så fall kan du trycka på Help så öppnas en
felsökningssida.

Figur 17  

KALIBRERING
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Steg

Genomför de kontroller som identifieras i programvaran och tryck sedan på OK för att upprepa
noggrannhetskontrollen.

Förkalibrerade instrument
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4.3 Automatisk instrumentkalibrering

Allmän information

Varje instrument som inte anges av programmet som förkalibrerat måste kalibreras med antingen
V-insatsen eller ett uttag på instrumentkalibreringsmatrisen.
Automatisk kalibrering kan användas för kalibrering av alla styva instrument, men böjda eller
flexibla instrument måste kalibreras manuellt (se avsnittet ”Manuell instrumentkalibrering” i denna
användarhandbok).

Automatisk ka-
libreringsmetod

Styv instrumenttyp

V-insats
• Långa eller tjocka skaft
• Varje instrument vars skaft inte passar exakt in i ett av uttagen

Uttag
• Korta skaft
• Skaft som inte når referensplan 4 när instrumentet är placerat i V-insatsen

Så här kalibrerar du ett styvt instrument automatiskt

Figur 18  

Steg

1. Håll instrumentet och instrumentkalibreringsmatrisen i kamerans synfält tills dialogen
Instrument Calibration öppnas.

2. Baserat på typen av styvt instrument placerar du instrumentet i V-insatsen eller ett pas-
sande uttag och vrider instrumentet kring dess längsaxel.

3. Programmet beräknar automatiskt instrumentets diameter och bana och öppnar sedan
dialogrutan Verify Calibration.
OBS: Fortsätt till avsnittet ”Verifiera instrumentkalibrering” i denna användarhandbok. 

4. Om programmet upptäckter störningar på instrumentaxeln under kalibreringen öppnas
varningen Instrument Calibration.

Kalibrera inte konformade instrument med V-insatsen. Detta leder till felaktig visning av
instrumentets axel.

Använd alltid det uttag som har den minsta möjliga diameter som instrumentet får plats i. I
annat fall kan kalibreringen bli felaktig. Använd endast 30 mm-uttaget om
instrumentspetsen inte ryms i de andra uttagen. Underlåtenhet att göra detta kan leda till
stora felaktigheter i kalibreringen.

Endast styva instrument på vilka en instrumentadapter kan monteras, kan kalibreras och
användas för navigering.

KALIBRERING
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Om du använder V-insatsen måste du noggrant kontrollera diameterresultatet. Värdet
beräknas baserat på instrumentskaftet.

Låg kalibreringsnoggrannhet

Om låg kalibreringsnoggrannhet upptäcks ska du följa anvisningarna i varningsdialogen samt
nedanstående rekommendationer.

Figur 19  

Instrument med låg
kalibreringsnoggrann-
het

Alternativ Rekommendation

Mejsel
Instrument med platt
spets

Kalibreringsnoggrannhe-
ten måste förbättras

Tryck på Back och gör om kalibreringen
enligt tipsen om hur du förbättrar noggrann-
heten i ovanstående dialog.

Skruv
Instrument med vass
spets

Kan fortsätta med nuva-
rande kalibrering

Tryck på Next. Du måste nu genomföra en
spetskalibrering (se avsnittet ”Spetskalib-
rering” i denna användarhandbok).

OBS: Om du fortfarande har problem med instrumentkalibreringen, fortsätt till avsnittet ”Manuell
instrumentkalibrering” i denna användarhandbok. 

Om en varning om låg kalibreringsnoggrannhet visas efter kalibrering ska du noga granska
kalibreringsresultaten i dialogen Verify Calibration.

Det är inte möjligt att godkänna en låg kalibreringsnoggrannhet för en mejsel eller ett platt
instrument. Om varningsmeddelandet visas måste du göra om kalibreringen, i annat fall är
inte ytterligare kalibrering av instrumentspetsar möjligt.

Automatisk instrumentkalibrering
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4.4 Manuell instrumentkalibrering

Allmän information

Du ska kalibrera instrumentet manuellt om:
• Den automatisk kalibreringsnoggrannheten är låg,
• Instrumentet är flexibelt, eller
• Instrumentet har en form som gör det olämpligt för automatisk kalibrering.

Så här kalibrerar du ett styvt instrument manuellt

Figur 20  

Steg

1. Håll instrumentet och instrumentkalibreringsmatrisen i kamerans synfält tills dialogen
Instrument Calibration öppnas.

2. Definiera instrumentets diameter manuellt genom att välja lämpligt uttag i dialogen (välj
den minsta diameter som instrumentet får plats i).

3. För in instrumentspetsen i det valda uttaget.

4. Håll instrumentet helt stilla tills kalibreringen är färdig och dialogrutan Verify Calibration
öppnas.

Kalibrera inte böjda eller krökta instrument. Flexibla instrument måste kalibreras och
användas tillsammans med en borrledare och du måste förlita dig på endast
djupinformationen.

Så här kalibrerar du ett flexibelt instrument manuellt

Steg

1. Håll en borrledare och instrumentkalibreringsmatrisen i kamerans synfält tills dialogen
Instrument Calibration öppnas.

2. Välj antingen en förkalibrerad borrledare (se avsnittet ”Förkalibrerade instrument” i denna
användarhandbok) eller kalibrera och verifiera borrledaren manuellt.

3. För in instrumentet i borrledaren och montera en Adapter till kirurgiskt motorsystem.

4. Håll borrledaren med det isatta flexibla instrumentet och instrumentkalibreringsmatri-
sen i kamerans synfält tills dialogen Instrument Calibration öppnas på nytt.

KALIBRERING
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Steg

5. Följ instruktionerna i programmet för att kalibrera det flexibla instrumentet med borrleda-
ren.

Manuell instrumentkalibrering
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4.5 Verifiera instrumentkalibrering

Allmän information

Efter instrumentkalibrering öppnas dialogen Verify Calibration där du kan kontrollera
kalibreringens noggrannhet.

Verifiera alltid kalibreringens noggrannhet innan du påbörjar navigeringen.

Innan du börjar

Se till att spetsen placeras på rätt plats i instrumentkalibreringsmatrisen under verifieringen av
kalibreringen och spetskalibreringen.

Instrument Spetsplacering

Rör Plant mot referensplan 1 eller 2.

• Spetsigt instrument
• Skruv
• Borr/flexibelt instrument
• Viper Prime

• Plant mot referensplan 2 eller 4, eller
• någon av vridningspunkterna.

Mejsel Plant mot det plan som den kalibrerades i eller vid 45° vinkel.

Så här verifierar du implantatkalibreringen

①
②

③

Figur 21  

Steg

1. Håll instrumentet, med dialogen Verify Calibration öppen, stadigt i lämpligt placering en-
ligt ovan.

2. Kontrollera att visad diameter är korrekt och att axelns avvikelse (Angle) och spetsens
avvikelse (Distance) är minimala ③.

3. Om vinkel- och avståndsavvikelserna är små och diametern är korrekt så har en nog-
grann kalibrering därmed verifierats. Tryck på Next.

4. Om instrumentkalibreringen inte är noggrann trycker du på Tip Selection ① för att öppna
en dialog där du kan välja typen av spets och justera dess dimensioner för att kalibrera
om instrumentet.
• Om noggrannheten fortfarande är låg efter spetskalibreringen trycker du på antingen

Back eller Re-calibrate Tip ② för att kalibrera om spetsen.

5. För att avsluta instrumentkalibreringen trycker du på Cancel.

KALIBRERING
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Steg
• Dialogrutan stängs fem sekunder efter det att instrumentkalibreringsmatrisen har

avlägsnats från kamerans synfält.

Spetskalibrering

Spetskalibrering förbättrar kalibreringen av instrumentaxeln genom att manuellt specificera typen
av spets, justera spetsens dimensioner och sedan kalibrera om instrumentet med dessa nya
dimensioner.
Du måste utföra spetskalibrering om:
• Instrumentspetsen är en mejsel eller borrledare,
• Valet av eller dimensionerna på det kalibrerade instrumentet inte är korrekta under

verifieringen,
• Instrumentet har rört sig parallellt med sin axel under kalibreringen, eller
• Instrumentet inte når längst ner i uttaget (eller referensplan 4 om du använder V-insatsen)

under kalibreringen.

Val av spets Bildskärm

Spetsig

Skruv

Rör

Verifiera instrumentkalibrering
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Val av spets Bildskärm

Mejsel

Viper Prime

Steg

1. I dialogen Verify Calibration trycker du på Tip Selection. Dialogen Select Tool Tip öpp-
nas nu. Välj lämplig spetstyp.
OBS: Endast skruvmejslar som inte är förkalibrerade (dvs. inte från Brainlab) måste kalib-
reras och därefter verifieras. 

2. Ange spetsens diameter och längd/vikt, och tryck sedan på Next.
OBS: För att mäta diametern på skaftet kan du hålla instrumentet mot linjalen på refe-
rensplan 2 i instrumentkalibreringsmatrisen. 

3. Du kan antingen vrida instrumentspetsen i en vridningspunkt eller hålla den plant mot ett
referensplan i instrumentkalibreringsmatrisen (enligt tabellen ”Spetsplacering” ovan)
tills dialogrutan Verify Calibration öppnas på nytt och visar de nya värdena.

4. Om de nykalibrerade värdena är korrekta trycker du på Next och fortsätter till avsnittet
”Bildinhämtning” i denna användarhandbok.

Använd endast de färgade områden på instrumentkalibreringsmatrisen som anges av
programmet för spetskalibrering.

Kontrollera alltid att längden på det kalibrerade instrumentet är korrekt. Om inte, utför
spetskalibrering.

Om en skruvmejsel har kalibrerats med en viss skruv och sedan används med en annan
skruv, måste den omkalibreras.

KALIBRERING
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5 BILDINHÄMTNING
5.1 Att inhämta fluoroskopiska bilder

Allmän information

Efter instrumentkalibrering kan fluoroskopiska bilder nu tas. Registrering av fluoroskopiska bilder
möjliggör att systemet kan beräkna bildens tredimensionella position i förhållande till den
monterade referensen, vilket i sin tur möjliggör instrumentnavigering.
Vilket typ av registreringssats/anordning som används detekteras automatiskt av programmet när
den befinner sig i kamerans synfält.

Reflekterande markördiskar

• Fluoro registreringssatser är utrustade med inbyggda markördiskar. Se till att minst fem
markördiskar är synliga när du förvärvar bilder (fyra av de stora markörerna i cirkeln, plus den
stora markör som ligger utanför cirkeln).

• Ta bort onödiga metallföremål (t.ex. instrument) från röntgenstrålarnas synfält, så att bilden kan
inhämtas på korrekt sätt.

Säkerhet och försiktighetsåtgärder

Placera kameran så att registreringssatsen eller enheten, referensanordningen och
instrumenten tydligt kan ses av kameralinserna. Markörsfärerna måste alltid vara synliga
för kameralinserna, i annat fall är spårning inte möjlig.

Infraröda artefakter som orsakas av reflektioner kan påverka den optiska
navigeringsnoggrannheten i systemet. Se till att inga föremål som är starkt reflekterande
eller utgör källor till infrarött ljus kan störa kamerans vy. 

Om noggrannheten minskar eller om en referensanordnings position ändras efter
bildinhämtningen måste du upprepa registreringen innan du fortsätter till navigering.
Relativa rörelser kan inte kompenseras eller visas av systemet och kan resultera i felaktig
navigeringsinformation och allvarlig patientskada.

Fluro-registreringssatser får aldrig någonsin komma i kontakt med patienten.

För att förhindra patientskada och/eller skador på instrument, säkerställ att tillräckligt
utrymme finns mellan registreringssatsen och patienten och referensanordningen före
bildinhämtningen.

I fall instrumenten som ska användas för registreringen inte är draperade måste de vara
sterila.

Om en pekare eller ett instrument befinner sig i kamerans synfält under bildinhämtningen
eller om manipuleringsläget har aktiverats kan bilderna inte överföras för navigering.

BILDINHÄMTNING
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5.1.1 Använda registreringssats Fluoro för bildinhämtning

Innan du börjar

Patienten ska vara placerad på operationsbordet och draperad på sedvanligt sätt, och alla
instrument ska ha förberetts på korrekt sätt. Se till att C-bågen placeras så att röntgenbilder kan
tas vid önskad anatomisk plats.
OBS: Om ett felmeddelande visas under bildinhämtningen som informerar dig om att C-
bågesanslutningen har avbrutits, ska du kontrollera kabelanslutningen. 

Modifiera inte bilderna på C-bågens skärm (exempelvis genom förstoring, vändning, etc)
innan bildinhämtningen är bekräftad.

Försäkra dig alltid om att den valda registreringssatsen är säkert fäst vid C-bågen och att
markördiskarna är säkert infogade, rena, torra och synliga för kameran innan
registreringen påbörjas.

Håll den draperade C-bågen och den monterade Fluoro-registreringssatsen steril under
hela den kirurgiska proceduren.

Innan du tar nya bilder med C-bågen ska du se till att skärmen för bildinhämtning visas på
bildskärmen. I annat fall kan navigeringsprogrammet inte detektera de inhämtade bilderna.

Hur man tar bilder

Steg

1. Se till att referensanordningen och registreringssatsen är synliga för kameran (alla synlig-
hetsindikatorer är gröna) och att inga instrument skymmer kamerans synfält.
• Om en synlighetsindikator är röd hörs ett klickande ljud och en varningsikon visas. Se

till att all hårdvara som behövs är synlig för kameran innan du går vidare.

2. Generera en bild av den relevanta benstrukturen med hjälp av C-bågen.
OBS: Minimera C-bågens och patientens rörelser under bildinhämtningen. 

3. Vänta tills bilden överförs till navigeringssystemet och visas i bildinhämt-
ningsvyerna. Nu hörs en ljudsignal som bekräftelse.
OBS: Om du använder en Ziehm digital C-båge, måste du trycka på den
gråa pilsymbolen för att överföra bilden manuellt från C-bågen till systemet. 

4.

Tryck på den blå handikonen för att tilldela bilden till en relevant vy.

5. Om den tagna bilden är lämplig upprepar du steg 1-4 tills alla bilder har tagits, och fortsät-
ter sedan till avsnittet ”Verifiera den fluoroskopiska bilder” i denna användarhandbok.

6. Om bildinhämtningen inte lyckas måste kalibreringsbilder tas.

7. Om du vill manipulera visningen av de tagna bilderna (tex. ändra ljusstyrkan, zoomning-
en, rotationen) använder du de manipuleringsknappar som finns i menyfältet.
OBS: Se avsnittet ”Bildmanipulering” i denna användarhandbok. 

OBS: Minst en fluoroskopisk bild måste tas (upp till maximalt fyra bilder). 

Använda registreringssats Fluoro för bildinhämtning
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Radera bild

Om en bild är ogiltig och inte kan användas trycker du på knappen Trash för att ta bort
bilden.

Så här tar du kalibreringsbilder

Om en bildinhämtning misslyckas måste kalibreringsbilder tas för att underlätta bildregistrering.
Följande komponenter måste monteras på registreringssatserna för att inhämta kalibreringsbilder:
• Registreringssats Fluoro för 2D-C-bågar: löstagbar kalibreringsplatta
• Registreringssats Fluoro 2D/3D för 3D-C-bågar: uppgraderingssats

OBS: Ovanstående komponenter kan tas bort vid bildinhämtning av fler fluoroskopiska bilder, men
först när kalibreringsbildinhämtningen är klar. 

①

②

Figur 22  

Steg

1. Tryck på knappen Calibration Images på skärmen Image Acquisition ① för att öppna
dialogrutan Acquire Calibration Image ②.
OBS: Kalibreringsbildinhämtning kan också nås via menyn Fluoro (se avsnittet ”Syste-
minställningar” i denna användarhandbok). 

2. Ta bilden med C-bågen och tryck på Next för att registrera bilden.

3. Efter en lyckad bildregistrering trycker du på Next för att godkänna bilden.

4. Upprepa steg 1-4 för alla önskade C-bågspositioner.

OBS: Referensanordningen behöver inte monteras under inhämtningen av kalibreringsbilder. 

Innan kalibreringsbilden tas ska du se till att alla onödiga objekt (särskilt metallföremål)
mellan röntgenkällan och bildförstärkaren har tagits bort.

Ändra inte registreringssatsens position på bildförstärkaren efter att kalibreringsbilderna
har tagits. Om registreringssatsen flyttas efter bildinhämtningen måste kalibreringsbilden
tas om.

Kalibreringsbilder är inte tillgängliga vid användning av handhållen registreringsenhet för
2D-genomlysning.

Även om bildsegment som skyms av markördiskarna rekonstrueras kan det hända att det
inte går att återställa mindre objekt som skymdes (t.ex. kan Kirschnertrådar eller
skruvspetsar visas förvrängda).

BILDINHÄMTNING
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5.1.2 Användning av handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning för
bildinhämtning

Innan du börjar

Patienten ska vara placerad på operationsbordet och draperad på sedvanligt sätt, och alla
instrument ska ha förberetts på korrekt sätt. Vidare måste Handhållen registreringsenhet för
2D-genomlysning steriliseras före bildinhämtningen.
OBS: Om ett felmeddelande visas under bildinhämtningen som informerar dig om att C-
bågesanslutningen har avbrutits, ska du kontrollera kabelanslutningen. 

Modifiera inte bilderna på C-bågens skärm (exempelvis genom förstoring, vändning, etc)
innan bildinhämtningen är bekräftad.

Innan du tar nya bilder med C-bågen ska du se till att skärmen för bildinhämtning visas på
bildskärmen. I annat fall kan navigeringsprogrammet inte detektera de inhämtade bilderna.

Hur man tar bilder

Steg

1. Se till att referensanordningen och registreringssatsen är synliga för kameran (alla synlig-
hetsindikatorer är gröna) och att inga instrument befinner sig i kamerans synfält.
• Om en synlighetsindikator är röd hörs ett klickande ljud och en varningsikon visas. Se

till att all hårdvara som behövs är synlig för kameran innan du går vidare.

2.
Tryck försiktigt registreringssatsen mot bildförstärkaren och använd steril
tejp för att skydda överdraget mot skada.

3. Generera en bild av den relevanta benstrukturen med hjälp av C-bågen.
• Använd de stopp som finns på registreringssatsen för att placera enhetens huvud mitt i

röntgenstrålfältet.
OBS: Minimera enhetens och patientens rörelser under bildinhämtningen. 

4. Vänta tills bilden överförs till navigeringssystemet och visas i bildinhämt-
ningsvyerna. Nu hörs en ljudsignal som bekräftelse.
OBS: Om du använder en Ziehm digital C-båge, måste du trycka på den
gråa pilsymbolen för att överföra bilden manuellt från C-bågen till systemet. 

5.

Tryck på den blå handikonen för att tilldela bilden till en relevant vy.

6. Om den tagna bilden är lämplig upprepar du steg 1-4 tills alla bilder har tagits, och fortsät-
ter sedan till avsnittet ”Verifiera den fluoroskopiska bilder” i denna användarhandbok.

7. Om bildinhämtningen inte lyckades visas en varningsdialog Registration Failed, och bil-
derna måste då tas om.
OBS: Fortsätt till avsnittet ”Varning Registration Failed” i denna användarhandbok. 

8. Om du vill manipulera visningen av de tagna bilderna (tex. ändra ljusstyrkan, zoomning-
en, rotationen) använder du de manipuleringsalternativ som finns i menyfältet.
OBS: Se avsnittet ”Bildmanipulering” i denna användarhandbok. 

OBS: Minst en fluoroskopisk bild måste tas (upp till maximalt fyra bilder). 

Användning av handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning för bildinhämtning

48 Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4



Radera bild

Om en bild är ogiltig och inte kan användas trycker du på knappen Trash för att ta bort
bilden.

Skakningsvarning

Den Handhållna registreringsenheten för 2D-genomlysning måste hållas stilla under
bildinhämtningen. Om registreringsenheten flyttades under inhämtningen kan bilden inte
registreras, och ovanstående ikon för skakningsvarning visas.

Figur 23  

Steg

När denna varning visas ska du upprepa bildinhämtningen och hålla registreringsenheten stabil.

Varning Registration Failed

Om varningen Registration Failed visas under bildinhämtningen kan bilden inte registreras
ordentligt.
• Ta bort eventuella hindrande (t.ex. metallföremål) och/eller korrigera möjliga orsaker enligt

nedanstående rekommendationer.
• Efter korrigering måste bildinhämtningen göras om.

Reflekterande markö-
rer kunde inte detekte-
ras för

Rekommendation

Registreringsenhet
• Placera registreringsenheten rakt under bildförstärkaren.
• Ändra registreringsenhetens position/orientering något.

Korrigeringsplatta
• Se till att korrigeringsplattan har monterats och placerats på korrekt

sätt.
• Se till att korrekt C-båge har valts i programvaran.

BILDINHÄMTNING
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5.2 Verifiera fluoroskopiska bilder

Allmän information

Så snart bildinhämtningen är klar måste de tagna bilderna verifieras med pekaren.

Bekräfta alltid registreringsnoggrannheten i genomlysningsvyerna genom att hålla
pekarens spets mot kända anatomiska riktmärken och verifiera deras position på
bildskärmen.

Hur man verifierar bilder

①

②

Figur 24  

Steg

1. Se till att referensanordningen är synlig för kameran ① och håll sedan pekaren i kame-
rans synfält för att aktivera bildverifieringen.
OBS: När läget Image Verification är aktiverat kan man inte inhämta fler bilder. 

2. Håll pekarens spets mot kända anatomiska riktmärken på benstrukturen eller mot de om-
råden av referensanordningen som är synliga i den fluoroskopiska bilden och verifiera att
pekaren på skärmen motsvarar pekarens faktiska position.
OBS: Vid behov kan du använda knapparna för manipulationsläget ② för att justera bil-
dens kvalitet och position i vyn. 

3. När alla bilder har verifierats trycker du på Next för att fortsätta.
OBS: Om du vill avsluta bildverifieringen och återaktivera bildinhämtning tar du bort peka-
ren från kamerans synfält. 

Förvrängningsnivån kan vara högre i kanterna på de inhämtade bilderna. Därför ska du
även verifiera noggrannheten inom dessa områden om de innehåller strukturer som är av
intresse.

Se till att C-bågen, draperingen och/eller registreringsenheten/registreringssatsen inte
täcker referensgeometrierna. I annat fall kommer felaktigheter att uppstå.

Innan du godkänner genomlysningsbilder i navigeringsprogrammet ska du se till att de är
noggranna och att de visar den önskade benstrukturen.

Verifiera fluoroskopiska bilder
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Dialogen Image Verification

Innan du kan gå vidare till planering och navigation öppnas dialogen Image Verification och ber
dig bekräfta att du har genomfört verifiering av alla tagna bilder.

Figur 25  

Steg

1. Om alla registrerade bilder är korrekta trycker du på OK.

2. Om en eller flera bilder inte har verifierats, trycker du på Back för att verifiera bilderna på
bildinhämtningssidan.

BILDINHÄMTNING
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5.3 Bildmanipulering

Allmän information

De tagna bilderna kan manipuleras för att justera olika bildegenskaper.
Dessa manipuleringar blir tillgängliga efter bildinhämtningen och visas som knappar på alla
huvudskärmar som visar tagna fluoroskopiska bilder.
OBS: När läget manipulation är aktiverat, kan man inte hämta in flera bilder. 

Knapp Bildskärm Manipulering

①

Byta plats på bilder mellan de
fyra visningspanelerna.
• Tryck på pilarna ① för att

byta plats på bilden till den
panel som pilen pekar mot.

①

②

• Panorera: flytta bildens po-
sition genom att föra ett
finger längs skjutreglagen
för panorering ①.

• Zooma ②: förstora eller för-
minsta vyn (30 %-300 %).

③

①

②

• Rotera bilden genom att
trycka på knapparna med
böjda pilar ① eller föra fing-
ret längs skjutreglaget för
rotation ② (eller var som
helst på bilden).

• Knappen Vänd ③ spegel-
vänder bilden längs dess
vertikala mittaxel.

②

①

③

Ändra ljusstyrka och kontrast
genom att föra ett finger längs
skjutreglaget för ljusstyrka ①
eller skjutreglaget för kontrast
②.
• Knappen Reset ③ återstäl-

ler bildegenskaperna till de
ursprungliga värdena.

Bildmanipulering
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Knapp Bildskärm Manipulering

Ställ in ljusstyrka och kontrast
för alla framtida bilder som
tas emot från C-bågen.
• Bilderna måste hämtas in

på nytt för att ändringarna
ska verkställas.

• Endast tillgängligt när en
analog C-båge används.

BILDINHÄMTNING
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5.4 Återställning av genomlysningsregistrering

Allmän information

Om systemet krascha, (t.ex. på grund av ett strömavbrott) kan du återställa en tidigare registrering
och de tagna bilderna. Alternativt kan du registrera patienten på nytt.
OBS: Det kan ta upp till två minuter för programmet att återställa sessionen. 

Hur man återställer sessionen

Figur 26  

Steg

1. Efter att ha startat om programmet öppnas dialogrutan Restore Session.

2. Tryck på Yes för att återställa senaste patientdata. Dialogen Patient Preparation öppnas.

3. För att öppna en ny procedur och inhämta nya bilder trycker du på No och startar om pro-
grammet.

Dialogrutan Patientförberedelse

Figur 27  

Steg

Om du återställer senaste patientdata måste du först bekräfta att referensen inte har flyttats.

Återställning av genomlysningsregistrering
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Steg
• Om har referensen har förblivit fixerad väljer du Yes och tryck sedan på Next för att återställa

tidigare tagna bild(er).
• Om referensen har flyttat sig (eller om du är osäker) väljer du No (detta kasserar datan) och

trycker sedan på Next för att påbörja en ny bildtagning.

BILDINHÄMTNING
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Återställning av genomlysningsregistrering

56 Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4



6 NAVIGERING
6.1 Navigeringsdisplay

Navigeringsvyer

Med hjälp av nedanstående knappar och alternativ kan olika vyer väljas under navigeringen, efter
vad kirurgen föredrar.

Navige-
ringsvy

Bildskärm Beskrivning

Vyflikar

②

①

Om mer än två bilder har inhämtats blir vy-
flikar synliga och du kan:
• Visa olika vyer med visningsindikatorn
①.

• Maximera ② varje bild till helskärmsfor-
mat.

Trajectory
Only Visar endast instrumentets bana.

NAVIGERING
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Navige-
ringsvy

Bildskärm Beskrivning

Full Screw

Visar det utrymme och den position som
upptas av skruven.
• Du kan justera skruvens längd och dia-

meter så att visningen motsvarar den
skruv du använder.

Partial
Screw

Visar det utrymme och den position som
upptas av skruven, men endast skruvens
spets och en del av dess kropp visas.
• Du kan justera skruvens längd och dia-

meter så att visningen motsvarar den
skruv du använder.

• Dessutom kan du även ställa in Partial
Length för att kontrollera hur mycket av
skruvens kropp som ska visas.

Instrumentframställning i 2D/3D

②
①

Figur 28  

Steg

1. Som tillval kan du ändra visningen av det navigerade instrumentet till en opak 3D-vy ①
eller en transparent 2D-vy ② av instrumentet.

2. Tryck på knappen Instrument Display i menyfältet för att aktivera den. Då
kommer du sedan att kunna ställa om instrumentframställningen efter vad
du föredrar.

3.
För att återgå till standardframställningen av instrument trycker du på
knappen Instrument Display på nytt.

Navigeringsdisplay
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6.2 Standardnavigering

Allmän information

Med Fluoro Express kan bilder användas för navigering oavsett bentyp eller procedur. I detta
avsnitt beskrivs navigering av alla styva verktyg.
OBS: För anvisningar om hur du navigerar med flexibla instrument (t.ex. K-trådar och borrskär),
se avsnittet ”Navigering av flexibla instrument” i denna användarhandbok. 

Innan du börjar

Innan navigeringen påbörjas måste du se till att:
• Alla instrument som behövs måste ha kalibrerats och verifierats, och förkalibrerade instrument

måste ha valts och validerats.
• Genomlysningsbilderna ger en fullgod vy över intresseområdet.
• Bensegmenten är korrekt inställda.

Endast styva instrument på vilka en instrumentadapter är monterad kan kalibreras och
användas för navigering.

Så här navigerar du med styva instrument

Steg

1. Välj upp till fyra inhämtande genomlysningsbilder.

2. Använd den navigeringsvy som du föredra och navigera det nödvändiga instrumentet på
genomlysningsbilderna samtidigt som du utför proceduren enligt sedvanlig praxis.

3. När navigeringen har slutförts trycker du på Next. Dialogen Close Application öppnas.

4. Tryck på Close för att avsluta användningen av Fluoro Express.

OBS: Om ett instrument har en felaktig bana kommer den virtuella förlängningen av instrumentets
spets också att vara felaktig. 

Om endast en genomlysningsbild finns tillgänglig för ett specifikt område, ska du fortsätta
med yttersta försiktighet när du placerar skruvar.

NAVIGERING
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6.3 Navigering av flexibla instrument

Allmän information

I följande steg beskrivs hur du använder programvarunavigering med följande flexibla verktyg: 
• K-trådar (t.ex. för vägledning av kanylerade spikar och/eller skruvar)
• Borrskär

Böjning av flexibla instrument under borrningen

Tänk på att flexibla verktyg kan bli böjda under borrningen.
Det finns i huvudsak två orsaker till sådan böjning:

Flexibla verktyg
kan

Avvika på grund
av det kortikala
benet

Böjas av den vin-
kelräta kraft som
utövas på borrle-
daren

Innan du börjar

Innan du utför någon navigering måste det flexibla verktyget och motsvarande borrledare alltid ha
kalibrerats och verifierats och/eller validerats.
OBS: När du börjar borra, visar programmet borrledarens position på genomlysningsbilderna. Den
faktiska bana som det flexibla instrumentet följer beror på hur stadigt man håller borren på plats. 

Om du är orolig att det flexibla instrumentets faktiska bana kan ha avvikit från dess
projicerade bana, ska du verifiera den faktiska positionen genom att inhämta ytterligare
genomlysningsbilder.

Se till att den markerade borrguiden som visas på skärmen matchar borrguiden som du
faktiskt använder.

Navigering av flexibla instrument
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Så här navigerar du ett flexibelt instrument

Steg

1. Efter att snitt och preparering av mjukvävnad har slutförts ska du förborra ingångspunk-
ten.

2. Inrikta borrledaren med den nödvändiga banan.

3. Borra in det flexibla instrumentet i benet genom den förborrade ingångspunkten med hjälp
av navigeringsvyerna och djupindikatorn i programmet.

4. Efter att du har lyckats navigera det flexibla instrumentet, ska du avlägsna borrledaren
och fortsätta med proceduren.

5. Tryck på Next. Dialogen Close Application öppnas då.

6. Tryck på Close för att avsluta användningen av Fluoro Express.

NAVIGERING
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7 SYSTEMINSTÄLLNINGAR
7.1 Menyn System

Allmän information

Menyn System ger tillgång till allmän information och systemkontroller inklusive:
• Programvaruversion och Brainlabs servicenummer
• Inställning av ljud och språk
• Genomlysningsverktyg

Hur man öppnar menyn System

Steg

Tryck på knappen System Settings för att öppna menyn System.
OBS: Om du trycker på Close på någon flik stängs menyn System. 

Programvaruinformation

Figur 29  

Steg

1. Välj Information för att komma till programvaruinformationen.

2. Fönstret visar programvaruversionen och Brainlabs kontaktuppgifter.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR
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7.1.1 Att justera inställningar för ljud, språk och anonymitet

Översikt

Med hjälp av alternativet Settings kan du:
• Justera ljudsignaler som programmet avger under proceduren
• Välja språk för programmets gränssnitt
• Anonymisera skärmdumpar

Så här ändrar du systemljuden

Figur 30  

Steg

1. Välj Settings och sedan fliken Sound.

2. För att slå på ljud aktiverar du kryssrutan Sound Output och för att slå på knappljud akti-
verar du kryssrutan Button Sound.

3. För att justera ljudvolymen använder du skjutreglaget eller pilknapparna.

OBS: Varningsljud kan inte avaktiveras. 

Hur man justerar språkinställningar

Figur 31  

Att justera inställningar för ljud, språk och anonymitet
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Steg

1. Välj Settings och sedan fliken Language.

2. Tryck på knappen för önskat språk.

Hur man anonymiserar skärmdumpar

Figur 32  

Steg

1. Välj Settings och sedan fliken Options.

2. För att anonymisera alla skärmdumpar aktiverar du kryssrutan Anonymize Screenshots.
Alla skärmdumpar från huvudskärmarna kommer då att innehålla en grå list i stället för
patientdata.
OBS: Alla skärmdumpar som inhämtats innan man aktiverade detta alternativ innehåller
fortfarande patientdata. 

Om inte skärmdumparna har anonymiserats, visas patientens namn och ID på alla
skärmdumpar. För att skydda patientsekretessen måste du se till att tillgång till
skärmdumpar begränsas till relevant vårdpersonal.
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7.1.2 Menyn Fluoro

Så här kommer du till menyn Fluoro

Figur 33  

Steg

1. Välj Fluoro.

2. Fönstret visar då de tillgängliga genomlysningsverktygen.

Så här ändrar du val av C-båge

Val av C-båge är endast tillgängligt om fler än en C-båge har konfigurerats.

Steg

1. Tryck på knappen C-arm Selection. Dialogen Select C-arm öppnas då.

2. Tryck på ikonen för önskad C-båge.

Hur man öppnar inhämtning av kalibreringsbilder

Steg

1. Tryck på knappen Calibration Images. Dialogen Acquire Calibration Image öppnas.

2. Följ anvisningarna i programmet, som även beskrivs i avsnittet ”Så här inhämtar du kalib-
reringsbilder” i denna användarhandbok.

Menyn Fluoro
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