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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane teleadresowe

Pomoc techniczna

Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, 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@brain-
lab.com

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskojęzycz-
ne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

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

Przewidywany okres użytkowania

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

Informacja zwrotna

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja obsługi może zawierać błędy. W razie uwag w
kwestii ulepszeń prosimy o kontakt pod adresem user.guides@brainlab.com.

Producent

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

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

Informacje dotyczące patentów

Niniejszy produkt może być objęty jednym lub kilkoma patentami bądź oczekuje na objęcie
ochroną patentową. Więcej szczegółów: https://www.brainlab.com/patent/.

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

To oprogramowanie jest oparte częściowo na wyszczególnionych poniżej pracach. Pełne
informacje o licencji i prawach autorskich można znaleźć pod poniższymi linkami:
• Independent JPEG Group (https://spdx.org/licenses/IJG.html)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++ udostępniony na mocy licencji oprogramowania Apache (http://www.apache.org/

licenses/LICENSE-2.0.html)

Sprzedaż w USA

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

Znak CE

• Oznaczenie CE wskazuje na zgodność produktu firmy Brainlab z zasadni-
czymi wymogami Dyrektywy Rady Europy 93/42/EWG, czyli dyrektywy doty-
czącej wyrobów medycznych (ang. Medical Device Directive, MDD).

• Oprogramowanie Instrument Selection jest częścią systemu do nawigacji
w zabiegach kręgosłupowych i urazowych, który jest produktem klasy IIb
w rozumieniu zasad ustanowionych w dyrektywie MDD.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami ustawowymi. Informacje na temat dyrektywy WEEE Unii Europejskiej (dotyczącej
utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego) zamieszczono na stronie interneto-
wej:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Informacje prawne
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1.3 Przeznaczenie

Wskazania dotyczące użytkowania

System do nawigacji w zabiegach kręgosłupowych i urazowych jest przeznaczony do
stosowania jako śródoperacyjny system nawigacji obrazowej umożliwiający wykonywanie
zabiegów minimalnie inwazyjnych. Łączy podręczną sondę wykrywaną przez system czujników –
markerów pasywnych – z przestrzenią obrazową wirtualnego komputera na przedoperacyjnych i
śródoperacyjnych danych obrazowych 3D pacjenta.
System do nawigacji w zabiegach kręgosłupowych i urazowych pozwala na wspomaganą
komputerowo nawigację medycznych danych obrazowych, które mogą być pozyskiwane
przedoperacyjnie lub śródoperacyjnie przez odpowiedni system pozyskiwania obrazów.
Oprogramowanie pozwala na planowanie wielkości implantu oraz nawigację w obrębie sztywnych
struktur kostnych za pomocą wstępnie wykalibrowanych i dodatkowo indywidualnie kalibrowanych
narzędzi chirurgicznych.
System jest wskazany w przypadku wszelkich stanów chorobowych, w których właściwe może
być zastosowanie chirurgii stereotaktycznej, oraz kiedy odniesienie do sztywnej struktury
anatomicznej, takiej jak czaszka, miednica, kość długa lub trzon kręgu, może zostać
zidentyfikowane względem pozyskanego obrazu (TK, MR, rekonstrukcja obrazu fluoroskopowego
3D) i/lub modelu anatomii opartego na danych obrazowych.

Docelowa grupa pacjentów

Grupa pacjentów obejmuje wszelkie stany chorobowe, w przypadku których właściwe może być
zastosowanie chirurgii stereotaktycznej, oraz kiedy odniesienie do sztywnej struktury
anatomicznej, takiej jak czaszka, miednica, kość długa lub trzon kręgu, może zostać
zidentyfikowane względem pozyskanego obrazu (TK, rekonstrukcja obrazu fluoroskopowego 3D).

Docelowy użytkownik

Docelowymi użytkownikami oprogramowania są chirurdzy i ich personel kliniczny.

Miejsce zastosowania

Aplikacja jest przeznaczona do stosowania na sali operacyjnej.

Weryfikacja wiarygodności

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4 Symbole

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnym symbolem ostrzegawczym. Zawierają one kluczowe
informacje na temat bezpieczeństwa, dotyczące możliwości wystąpienia obrażeń ciała,
zgonu lub innych poważnych skutków nieprawidłowego używania urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczane okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają one informacje
kluczowe dla bezpieczeństwa dotyczące ewentualnych problemów z wyrobem. Problemy,
które mogą się pojawić, to nieprawidłowa praca urządzenia, jego awaria, uszkodzenie
urządzenia lub mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki. 

Symbole
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1.5 Zgodność z wyrobami medycznymi i
oprogramowaniem medycznym

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

Z tym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie określone przez
firmę Brainlab. W celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z oprogramowaniem
medycznym firmy Brainlab należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Oprogramowanie innych firm

Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie autoryzowani
pracownicy firmy Brainlab. Nie należy instalować ani usuwać jakichkolwiek aplikacji
oprogramowania.

Urządzenia innych firm

Ostrzeżenie
Stosowanie połączeń urządzeń medycznych niezatwierdzonych przez firmę Brainlab może
wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i/lub skuteczność tych urządzeń oraz zagrozić
bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub otoczenia.

Oprogramowanie antywirusowe

Należy się upewnić, że oprogramowanie antywirusowe nie modyfikuje żadnych katalogów firmy
Brainlab.

Ostrzeżenie
Należy pamiętać, że niektóre ustawienia programów do ochrony przed oprogramowaniem
złośliwym (np. skanera antywirusowego) mogą negatywnie wpływać na wydajność
systemu. Na przykład jeśli wykonywane jest skanowanie w czasie rzeczywistym i
monitorowany jest każdy dostęp do pliku, to wczytywanie i zapisywanie danych pacjentów
może być wolne. Firma Brainlab zaleca wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i
wykonywanie skanowania pod kątem obecności wirusów w godzinach pracy nieklinicznej.

Aktualizacje systemu

Należy unikać wszelkich interakcji użytkownika związanych z systemem (np. alarmów o
powiadomieniach lub wykrywania oprogramowania złośliwego) podczas leczenia.

Ostrzeżenie
Nie należy pobierać ani instalować aktualizacji w trakcie planowania leczenia.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.6 Szkolenie i dokumentacja

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie
Niniejszy system stanowi wyłącznie wsparcie operującego i nie zastępuje jego
doświadczenia ani odpowiedzialności podczas użycia oprogramowania. Użytkownik musi
być zawsze w stanie kontynuować zabieg bez wsparcia systemu.
Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony
personel medyczny.

Szkolenie Brainlab

W celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania przed zastosowaniem systemu
wszyscy użytkownicy powinni wziąć udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez
przedstawiciela firmy Brainlab.

Wydłużony czas działania na sali operacyjnej

Systemy nawigacyjne firmy Brainlab stanowią wrażliwą aparaturę techniczną. W zależności od
konfiguracji sali operacyjnej, ułożenia pacjenta, czasów kalkulacji i złożoności, długość zabiegu z
wykorzystaniem nawigacji może ulegać zmianom. Decyzja o dopuszczalności ewentualnego
przedłużenia w przypadku danego pacjenta i leczenia należy do użytkownika.

Czytanie instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji opisano złożone oprogramowanie lub urządzenia medyczne, których należy
używać z zachowaniem ostrożności.
Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, aparatury lub oprogramowania:
• dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed korzystaniem ze sprzętu,
• zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.

Dostępne instrukcje obsługi

UWAGA: W zależności od produktu firmy Brainlab dostępne instrukcje obsługi mogą być różne. W
przypadku pytań dotyczących otrzymanych instrukcji obsługi prosimy o kontakt z pomocą
techniczną firmy Brainlab. 

Instrukcja obsługi Spis treści

Instrukcje obsługi oprogra-
mowania

• Przegląd planowania leczenia i nawigacji sterowanej obrazem
• Opis konfiguracji systemu na sali operacyjnej
• Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcje obsługi urządzeń
Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń do radioterapii i
urządzeń chirurgicznych, zwykle definiowanych jako duże, złożone
instrumenty

Instrukcje obsługi instru-
mentu Szczegółowe informacje dotyczące obsługi instrumentów

Instrukcja dotycząca czy-
szczenia, dezynfekcji i ste-
rylizacji

Szczegółowe informacje na temat czyszczenia, dezynfekcji i stery-
lizowania instrumentów

Instrukcja obsługi systemu Szczegółowe informacje na temat konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja obsłu-
gi

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące systemu, w tym
także specyfikacje i informacje o zgodności

Szkolenie i dokumentacja
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2 KORZYSTANIE Z
OPROGRAMOWANIA
INSTRUMENT SELECTION

2.1 Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Oprogramowanie Instrument Selection umożliwia wybieranie i kalibrację instrumentów w
systemie do nawigacji w zabiegach kręgosłupowych i urazowych.

Otwieranie oprogramowania Instrument Selection

Rysunek 1  

Krok

1. Wybrać pacjenta lub dodać nowego pacjenta (można także pominąć ten etap).
UWAGA: Można także wybrać klasyfikację danego schorzenia, jeśli jest taka potrzeba. 

2. W kategorii Spine & Trauma wybrać opcję 3D Navigation Intraoperative Imaging.

3. Wyświetlona zostanie lista różnych kategorii. W kategorii Preparation and Registration
wybrać opcję Instrument Selection.

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA INSTRUMENT SELECTION
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2.2 Wybór

Informacje ogólne

Po uruchomieniu oprogramowania Instrument Selection wyświetla się strona wyboru.
Wszystkie dostępne instrumenty są wymienione pojedynczo (w kategorii Single Instruments) lub
w klinicznie powiązanych zestawach (w kategorii Sets). Za pomocą dowolnej kategorii należy
wybrać pożądany instrument.

Filtrowanie wyboru – obszar

Rysunek 2  

Funkcja

Area
W obu kategoriach instrumenty można filtrować według powiązania anatomicznego.
UWAGA: Jeśli w trakcie rozruchu użytkownik zdefiniował klasyfikację choroby, opcja
Area automatycznie filtruje odpowiednie instrumenty na podstawie klasyfikacji. 

Wybór
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Wybór instrumentu – zestawy

Rysunek 3  

Listy Opisane przez

Sets
Instrumenty pogrupowane według powiązań
klinicznych
UWAGA: Wymienione zgodne układy. 

Producent, status, rozmiar, numer katalo-
gowy

Wybór instrumentu – instrumenty pojedyncze

Rysunek 4  

Listy Opisane przez

Single Instruments Wszystkie dostępne instru-
menty

Type, Manufacturer, Description, Art.-
Nr., Status

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA INSTRUMENT SELECTION
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2.3 Montaż

Informacje ogólne

Przed kalibracją należy zmontować instrument z użyciem odpowiednich zgodnych elementów.

Montaż instrumentu

Rysunek 5  

Krok

1. Należy zmontować instrument z wykorzystaniem zgodnych elementów.

2. Po dokonaniu wyboru instrumentu w kategorii Sets wyświetli się strona montażu, należy
wtedy postępować zgodnie z instrukcjami demonstracyjnymi.
• Zawsze należy używać układu referencyjnego przedstawionego na stronie montażu.

3. Po wybraniu instrumentu w kategorii Single Instruments należy zmontować instrument
zgodnie z poniższymi wskazówkami:
• Zawsze należy używać jak największego układu, aby zwiększyć dokładność kalibracji.
• Instrumenty giętkie należy kalibrować i nawigować nimi z prowadnicą wiertła.

4. Po prawidłowym zmontowaniu instrumentu należy wybrać Calibrate lub rozpocząć kali-
brację, jeśli strona montażu nie została wyświetlona.

Ostrzeżenie
Nie używać instrumentów, które można zagiąć w trakcie procedury. Jeśli instrument
zostanie zagięty w trakcie kalibracji, należy przerwać kalibrację i rozpocząć ją ponownie z
zastosowaniem nowego instrumentu.

Montaż
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2.4 Kalibracja

Informacje ogólne

Po montażu oprogramowanie przekieruje użytkownika do odpowiedniej strony kalibracji
instrumentu.
Aby można było dokonać kalibracji instrumentu, oprogramowanie wyświetli monit o:
• Zastosowanie techniki kalibracji specyficznej dla instrumentu lub
• Wybór jednej spośród dwóch technik kalibracji (wybrane gniazdo lub nacięcie).

Artefakty w podczerwieni

Należy się upewnić, że elementy silnie odbijające światło i źródła światła nie zakłócają pola
widzenia kamery.

Kalibracja instrumentu

Rysunek 6  

Krok

1. Przed kalibracją należy się upewnić, że:
• Wszystkie elementy instrumentu są odpowiednio dokręcone.
• Tylko markery sferyczne wybranego instrumentu i matryca do kalibracji instrumen-

tów znajdują się w polu widzenia kamery.
- Wybrać Camera, aby wyświetlić powiększony widok pola widzenia kamery.

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA INSTRUMENT SELECTION
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Krok

2. Aby dokonać kalibracji instrumentu, należy skorzystać z poniższych wskazówek.
• Kalibracja za pomocą gniazda:

- Należy użyć jak najmniejszego pasującego gniazda i przytrzymać instrument nieru-
chomo w trakcie kalibracji.

- Upewnić się, że instrument został wprowadzony w całości (dotyka do dna gniazda).
• Kalibracja za pomocą nacięcia (nie stosować do kalibracji instrumentów stożkowych):

- Upewnić się, że końcówka dotyka płaszczyzny referencyjnej 4.
- Po każdej kalibracji za pomocą nacięcia należy także dokonać kalibracji końcówki

instrumentu.

3. Po zakończeniu kalibracji pojawi się powiadomienie Calibration successful, a oprogra-
mowanie przekieruje użytkownika do strony dokładności.

Kalibracja końcówki

Rysunek 7  

Krok

1. Jeśli do kalibracji wykorzystano nacięcie, należy także dokonać kalibracji końcówki instru-
mentu.

2. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez oprogramowanie, aby:
• Przytrzymać końcówkę instrumentu na płaszczyźnie referencyjnej 1 (końcówki dłuta)

lub płaszczyźnie 2 (końcówki płaskie) albo
• Obrócić końcówkę w punkcie obrotu (końcówki ostre).

UWAGA: Aby kalibracja końcówki była skuteczna, należy kalibrować ją wyłącznie we
wskazanym regionie matrycy do kalibracji instrumentów. 

3. Po skutecznej kalibracji końcówki instrumentu oprogramowanie przekieruje użytkownika
do strony weryfikacji.

Kalibracja
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Możliwe komunikaty o błędach

Rysunek 8  

Krok

1. W trakcie kalibracji mogą pojawić się dwa komunikaty o błędach:
• Below Required Accuracy:

- Dokładność instrumentu została w pewien sposób zaburzona.
• Accuracy Can Be Improved:

- Instrument został nieprawidłowo zmontowany i należy zmontować go poprawnie.
- Aby zaakceptować instrument z potencjalnymi niedokładnościami kalibracji, należy

wybrać Ignore.

2. Aby poprawić dokładność kalibracji, należy przestrzegać wskazówek podanych w oknie
dialogowym, a następnie wybrać opcję Re-Calibrate.

UWAGA: Jeśli instrument i/lub matryca do kalibracji instrumentów są niewidoczne dla kamery,
pojawi się monit z ostrzeżeniem. Aby to skorygować, wszystkie markery sferyczne należy
ponownie umieścić w polu widzenia kamery i kontynuować kalibrację. 

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA INSTRUMENT SELECTION
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2.4.1 Weryfikacja kalibracji

Informacje ogólne

Po kalibracji pojawia się strona weryfikacji. Należy teraz zweryfikować dokładność kalibracji.

Narzędzia do weryfikacji

Aby ułatwić weryfikację, można użyć różnych narzędzi dostępnych na pasku narzędzi.
Aby dostosować wyświetlanie końcówki, należy wyregulować rozmiar za pomocą suwaków
Diameter, Width lub Length.
UWAGA: Regulacje te nie zwiększają dokładności kalibracji (zmieniony zostaje tylko sposób
wyświetlania). 

Weryfikacja dokładności kalibracji

Rysunek 9  

Krok

1. Należy się upewnić, że wszystkie markery sferyczne są w polu widzenia kamery.

2. Umieścić instrument w różnych miejscach matrycy do kalibracji instrumentów.
Jeśli kalibracja była skuteczna:
• Umieszczenie instrumentu na matrycy zostaje dokładnie przedstawione na wyświetla-

czu oprogramowania.
• Wartość Tip Distance jest jak najmniejsza.

3. Po weryfikacji dostępne są dwie opcje. Należy wybrać:
• Yes, jeśli kalibracja instrumentu jest dokładna. Po wybraniu:

- Wyświetli się powiadomienie Verification Successful.
- Oprogramowanie przekieruje użytkownika do ostatnio odwiedzonej strony.

• No, jeśli kalibracja instrumentu nie jest dokładna. Należy wybrać jedną z opcji:
- Re-Calibrate: powrót do strony Calibration i ponowna kalibracja instrumentu.
- Discard Calibration: powrót do ostatnio odwiedzonej strony w oprogramowaniu.

Weryfikacja kalibracji
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2.4.2 Po kalibracji

Wykalibrowane instrumenty

Rysunek 10  

Krok

1. Wszystkie wykalibrowane instrumenty są wymieniona na karcie Calibrated Instruments.

2. Aby dokonać kalibracji dodatkowych instrumentów, należy wybrać pożądany(-ne) instru-
ment(-ty) i przejść poszczególne etapy kalibracji.
UWAGA: W razie podjęcia próby wykalibrowania nowego instrumentu o identycznej geo-
metrii układu jak w instrumencie wykalibrowanym wcześniej, pojawi się monit. Należy wy-
brać:
• Yes, aby odrzucić poprzednią kalibrację i kontynuować z nowym instrumentem.
• No, aby powrócić do strony wyboru i użyć innego układu. 

3. Po wykalibrowaniu wszystkich instrumentów należy wybrać opcję Navigate, aby przejść
do nawigacji.
• Jeśli użytkownik chce powrócić do Content Manager, należy wybrać opcję Home.

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA INSTRUMENT SELECTION
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Po kalibracji
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