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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact

Centru de asistență

Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați centrul de asistență Brainlab:

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, Canada, America
Centrală și de Sud

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

us.support@brainlab.com

Brazilia Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Marea Britanie Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tel.: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Tel.: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Durata de viață preconizată

Actualizările de software și asistența de teren sunt oferite pentru o durată de viață a acestui
produs de opt ani.

Feedback

În ciuda reviziei atente, acest ghid de utilizare poate conține erori. Dacă aveți sugestii de
îmbunătățire, vă rugăm să ne contactați la adresa user.guides@brainlab.com.

Producător

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

INFORMAȚII GENERALE
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1.2 Informații legale

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații care sunt proprietate protejată prin drepturi de autor. Nicio parte din
acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres scris al Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab

Brainlab® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în SUA.

Informații privind brevetele

Acest produs poate fi protejat de unul sau mai multe brevete sau poate avea cereri de brevet în
așteptare. Pentru detalii, consultați: https://www.brainlab.com/patent/.

Software integrat a unor terțe părți

Acest software se bazează parțial pe următoarea activitate. Licența completă și notificare de
drepturi de autor pot fi găsite în linkurile de mai jos:
• 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++ pus la dispoziție sub Licență software Apache (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

Vânzări în Statele Unite

Legile federale ale Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea către medici sau la
recomandarea acestora.

Eticheta CE

• Eticheta CE arată că produsul Brainlab este în conformitate cu cerințele
esențiale ale Directivei 93/42/CEE a Consiliului, Directiva dispozitivului medi-
cal („DDM”).

• Instrument Selection face parte din sistemul de navigare vertebrală și
traumatologică, care este un produs de Clasă IIb conform normelor stabilite
prin DDM.

Instrucțiuni de eliminare

Eliminați echipamentele electrice și electronice numai în conformitate cu reglementări-
le statutare. Pentru informații referitoare la Directiva DEEE (Deșeuri de echipamente
electrice și electronice), vizitați:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Informații legale
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1.3 Destinația utilizării

Indicații de utilizare

Sistemul de navigare vertebrală și traumatologică este destinat utilizării ca sistem de
localizare intraoperatorie, asistat de explorarea imagistică, ce permite efectuarea procedurilor
chirurgicale minim invazive. Acesta conectează o sondă liberă, detectată de un sistem de senzori
marker pasivi, la un spațiu imagistic computerizat virtual, pe datele imagistice ale pacientului,
preoperatorii sau intraoperatorii 3D.
Sistemul de navigare vertebrală și traumatologică permite ghidarea asistată computerizat a
datelor imagistice medicale, care pot fi achiziționate fie preoperatoriu, fie intraoperatoriu, printr-un
sistem de achiziție imagistică adecvat. Software-ul oferă opțiunile de planificare a dimensiunii
implanturilor cu șurub, și ghidare la nivelul structurilor osoase rigide, cu ajutorul instrumentelor
chirurgicale precalibrate și calibrate suplimentar individual.
Sistemul este indicat pentru orice afecțiune în care este adecvată utilizarea chirurgiei
stereotactice și în care o referință la o structură anatomică rigidă precum craniul, pelvisul, un os
lung sau o vertebră, poate fi identificată relativ la o imagine achiziționată (tomografie
computerizată, RMN, reconstrucție imagistică fluoroscopică 3D) și / sau un model anatomic bazat
pe date imagistice.

Populația de pacienți vizată

Populația de pacienți include pacienții cu orice afecțiune în care este adecvată utilizarea chirurgiei
stereotactice și în care o referință la o structură anatomică rigidă precum craniul, pelvisul, un os
lung sau o vertebră, poate fi identificată relativ la o imagine achiziționată (tomografie
computerizată, RMN, reconstrucție imagistică fluoroscopică 3D).

Utilizator vizat

Utilizatorii vizați ai software-ului sunt chirurgii și echipele lor clinice.

Locația de utilizare

Aplicația se va utiliza în sălile de operație.

Revizia plauzibilității

Avertisment
Înainte de tratarea pacientului, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor de intrare în
sistem și de ieșire din sistem.

INFORMAȚII GENERALE
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1.4 Simboluri

Avertismente

Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare triunghiulare. Ele conțin
informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibila rănire, moarte sau alte
consecințe grave asociate cu utilizarea greșită a echipamentului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare în formă de cerc. Ele conțin
informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibilele probleme ale dispozitivului.
Astfel de probleme includ funcționările defectuoase ale dispozitivului, defectarea
dispozitivului, deteriorarea acestuia sau a altor obiecte aparținând utilizatorului.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și indică alte informații utile. 

Simboluri
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1.5 Compatibilitatea cu dispozitivele medicale și
software-ul

Software-urile medicale Brainlab compatibile

Cu acest sistem puteți instala și utiliza numai software-uri medicale Brainlab specificate de către
Brainlab. Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru clarificări cu privire la
compatibilitatea cu software-urile medicale Brainlab.

Software non-Brainlab

Numai angajații autorizați Brainlab pot instala software-ul pe sistemul Brainlab. Nu instalați
și nu ștergeți nicio aplicație software.

Dispozitive non-Brainlab

Avertisment
Utilizarea combinațiilor de dispozitive medicale care nu au fost autorizate de Brainlab
poate afecta negativ siguranța și/sau eficacitatea dispozitivelor și poate pune în pericol
siguranța pacientului, a utilizatorului și/sau mediul înconjurător.

Software anti-virus

Asigurați-vă că software-ul dvs. anti-virus nu modifică niciun fișier Brainlab.

Avertisment
Rețineți că unele setări ale software-urilor de protecție împotriva malware (de ex., scaner
virus) pot afecta negativ performanța sistemului. De exemplu, dacă se efectuează scanări
în timp real și accesul la fiecare fișier este monitorizat, atunci încărcarea și salvarea datelor
pacientului pot fi lente. Brainlab recomandă dezactivarea scanărilor în timp real și
efectuarea scanărilor anti-virus în afara orelor de program clinic.

Actualizări sistem

Evitați orice interacțiune a utilizatorului aferentă sistemului (de ex., alertele de notificare sau de
detectare a malware) în timpul tratamentelor.

Avertisment
Nu descărcați sau nu instalați actualizări în timpul planificării tratamentului.

INFORMAȚII GENERALE
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1.6 Instruire și documentare

Responsabilitatea

Avertisment
Acest sistem oferă chirurgului numai asistență și nu substituie și nu înlocuiește experiența
și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării sistemului. Utilizatorul trebuie
întotdeauna să poată continua fără asistența sistemului.
Numai personalul medical instruit poate manipula componentele de sistem și accesoriile.

Instruire Brainlab

Pentru a asigura o utilizare sigură și adecvată, toți utilizatorii trebuie să participe la un program de
instruire susținut de către un reprezentant Brainlab înainte de folosirea sistemului.

Durată extinsă în sala de operații

Sistemele de navigare Brainlab sunt echipamente tehnice sensibile. În funcție de configurația sălii
de operație, de poziționarea pacientului, de calcularea duratelor și de complexitate, durata
intervenției chirurgicale utilizând navigare poate varia. Decizia unei potențiale prelungiri pentru
respectivul pacient și respectivul tratament îi aparține utilizatorului.

Citirea ghidurilor de utilizare

Acest ghid descrie software medical și dispozitive medicale complexe care trebuie utilizate cu
atenție.
Astfel, este important ca toți utilizatorii sistemului, ai instrumentului sau ai software-ului:
• să citească cu atenție acest ghid înainte de a manevra echipamentul,
• să aibă acces permanent la acest ghid.

Ghiduri de utilizare disponibile

NOTĂ: Ghidurile de utilizare disponibile variază în funcție de produsul Brainlab. Dacă aveți
întrebări privind ghidurile de utilizare primite, contactați departamentul de asistență clienți
Brainlab. 

Ghid de utilizare Cuprins

Ghiduri de utilizare a soft-
ware-urilor

• Prezentare generală a planificării tratamentului și a ghidării asis-
tate de explorarea imagistică

• Descrierea configurării sistemului din sala de operație
• Instrucțiuni software detaliate

Ghiduri de utilizare a hard-
ware-ului

Informații detaliate cu privire la componentele hardware chirurgica-
le și pentru radioterapie, definite de obicei ca instrumente comple-
xe, de dimensiuni mari

Ghiduri de utilizare a instru-
mentelor Instrucțiuni detaliate cu privire la manipularea instrumentelor

Ghid de curățare, dezinfec-
tare și sterilizare

Detalii referitoare la curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instru-
mentelor

Ghid de utilizare a sistemu-
lui Informații detaliate cu privire la configurarea sistemului

Ghid tehnic de utilizare Informații tehnice detaliate cu privire la sistem, inclusiv specificații
și informații privind conformitatea

Instruire și documentare
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2 UTILIZAREA APLICAȚIEI
INSTRUMENT SELECTION

2.1 Noțiuni de bază

Informații generale

Instrument Selection permite selectarea și calibrarea instrumentelor în sistemul de navigare
vertebrală și traumatologică.

Deschideți Instrument Selection

Figura 1  

Etapă

1. Selectați un pacient sau adăugați un pacient nou (puteți alege să omiteți acest pas).
NOTĂ: Dacă doriți, puteți selecta și clasificarea bolii. 

2. În categoria Spine & Trauma, selectați 3D Navigation Intraoperative Imaging.

3. Apare o listă cu diverse categorii. În categoria Preparation and Registration, selectați
Instrument Selection.

UTILIZAREA APLICAȚIEI INSTRUMENT SELECTION
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2.2 Selectare

Informații generale

Odată ce aplicația Instrument Selection a fost pornită, se deschide o pagină de selectare.
Toate instrumentele disponibile sunt prezentate fie individual (în categoria Single Instruments),
fie în seturile relevante clinic (în categoria Sets). Folosind una dintre categorii, selectați
instrumentul dorit.

Filtrarea selectării – Regiune

Figura 2  

Funcție

Area
Filtrează instrumentele în funcție de relevanța anatomică din ambele categorii.
NOTĂ: Dacă ați definit clasificarea bolii în timpul pornirii aplicației, Area filtrează au-
tomat instrumentele relevante în funcție de acea clasificare. 

Selectare
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Selectarea unui instrument – Seturi

Figura 3  

Liste Descrise după

Sets

Instrumente grupate în funcție de relevanța
clinică
NOTĂ: Sunt listate sisteme de ghidare com-
patibile 

Producător, stare, dimensiune, număr de
articol

UTILIZAREA APLICAȚIEI INSTRUMENT SELECTION

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Instrument Selection Ver. 1.0 13



Selectarea unui instrument – Instrumente unice

Figura 4  

Liste Descrise după

Single Instruments Toate instrumentele dispo-
nibile

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

Selectare
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2.3 Asamblare

Informații generale

Înainte de a efectua calibrarea, trebuie să asamblați instrumentul cu componentele compatibile
relevante.

Asamblarea instrumentului

Figura 5  

Etapă

1. Asamblați instrumentul cu componentele compatibile.

2. Dacă ați selectat un instrument din Sets, va fi afișată o pagină de asamblare și trebuie să
urmați instrucțiunile demonstrației.
• Folosiți întotdeauna sistemul de ghidare de referință ilustrat pe pagina de asamblare.

3. Dacă ați selectat un instrument din Single Instruments, asamblați instrumentul folosind
următoarele recomandări:
• Folosiți întotdeauna cel mai mare sistem de ghidare posibil pentru a crește acuratețea

calibrării.
• Instrumentele flexibile trebuie calibrate și navigate cu un ghidaj pentru freză.

4. După asamblarea corectă a instrumentului, selectați Calibrate sau începeți calibrarea da-
că nu a fost afișată pagina de asamblare.

Avertisment
Nu folosiți instrumente care se pot îndoi în timpul procedurii. Dacă un instrument se
îndoaie în timpul calibrării, opriți calibrarea și reluați procesul cu un instrument nou.

UTILIZAREA APLICAȚIEI INSTRUMENT SELECTION
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2.4 Calibrare

Informații generale

După asamblare, software-ul vă direcționează către pagina de calibrare corespunzătoare
instrumentului.
Pentru a calibra instrumentul, software-ul vă solicită:
• fie să finalizați tehnica de calibrare specifică instrumentului,
• fie să alegeți între cele două tehnici de calibrare (un orificiu selectat sau canelură).

Artefacte în infraroșu

Asigurați-vă că elementele extrem de reflectorizante și sursele de lumină nu perturbă câmpul de
vizibilitate al camerei.

Calibrarea instrumentului

Figura 6  

Etapă

1. Înainte de calibrare, asigurați-vă că:
• Toate componentele instrumentului sunt strânse ferm.
• Numai sferele marker ale instrumentului selectat și matricea de calibrare a instru-

mentelor se află în câmpul de vizibilitate al camerei.
- Selectați Camera pentru a afișa un ecran mărit al câmpului de vizibilitate al came-

rei.

2. Folosiți următoarele recomandări pentru a calibra instrumentul.

Calibrare

16 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Instrument Selection Ver. 1.0



Etapă
• Calibrarea cu orificiu:

- Folosiți cel mai mic orificiu care se potrivește și țineți instrumentul nemișcat în timpul
calibrării.

- Asigurați-vă că instrumentul este complet introdus (atinge partea din spate a orificiu-
lui).

• Calibrarea cu canelura (nu o folosiți pentru a calibra instrumente conice):
- Asigurați-vă că vârful atinge Planul de referință 4.
- După fiecare calibrare cu canelura, trebuie să calibrați și vârful instrumentului.

3. După ce ați încheiat calibrarea, apare o notificare Calibration successful, iar software-ul
vă direcționează către o pagină de acuratețe.

Calibrarea vârfului

Figura 7  

Etapă

1. Dacă ați folosit o canelură pentru calibrare, trebuie să calibrați și vârful instrumentului.

2. Urmați instrucțiunile software-ului:
• fie pentru a ține vârful instrumentului nemișcat în Planul de referință 1 (vârfuri daltă)

sau în Planul 2 (vârfuri plate),
• fie pentru a pivota vârful în jurul unui punct de pivotare (vârfuri ascuțite).

NOTĂ: Pentru o calibrare reușită, calibrați vârful numai pe regiunea indicată a matricei
de calibrare a instrumentelor. 

3. După calibrarea reușită a vârfului instrumentului, software-ul vă va direcționa către o pagi-
nă de verificare.

UTILIZAREA APLICAȚIEI INSTRUMENT SELECTION
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Mesaje de eroare posibile

Figura 8  

Etapă

1. În timpul calibrării, pot apărea două mesaje de eroare:
• Below Required Accuracy:

- Acuratețea instrumentului a fost perturbată într-o oarecare măsură.
• Accuracy Can Be Improved:

- Instrumentul a fost asamblat incorect și trebuie reasamblat corect.
- Pentru a accepta instrumentul cu potențiale inexactități de calibrare, selectați Igno-

re.

2. Pentru a îmbunătăți acuratețea calibrării, urmați recomandările oferite în fereastra de dia-
log și apoi selectați Re-Calibrate.

NOTĂ: Dacă instrumentul și/sau matricea de calibrare a instrumentelor nu sunt vizibile în fața
camerei, va apărea un mesaj care vă va alerta. Pentru a corecta acest lucru, poziționați toate
sferele marker înapoi în câmpul de vizibilitate al camerei și continuați calibrarea. 

Calibrare
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2.4.1 Verificarea calibrării

Informații generale

După calibrare, apare o pagină de verificare. Acum trebuie să verificați acuratețea calibrării.

Instrumente de verificare

Dacă doriți, folosiți diferitele instrumente disponibile din bara de instrumente care să vă ajute la
verificare.
Pentru a ajusta afișarea vârfului, ajustați mărimea folosind barele progresive Diameter, Width sau
Length.
NOTĂ: Aceste ajustări nu sporesc acuratețea calibrării (se modifică numai afișarea). 

Verificați acuratețea calibrării

Figura 9  

Etapă

1. Asigurați-vă că toate sferele marker sunt în câmpul de vizibilitate al camerei.

2. Amplasați instrumentul în diverse locații ale matricei de calibrare a instrumentelor.
Dacă calibrarea a reușit:
• Amplasarea instrumentului pe matrice este ilustrată cu precizie în afișajul software-

ului.
• Tip Distance este cât mai mică posibil.

3. După verificare, sunt disponibile două opțiuni. Selectați:
• Yes dacă calibrarea instrumentului este precisă. După selectare:

- Este afișată o notificare Verification Successful.
- Software-ul vă direcționează către ultima pagină vizitată a software-ului.

• No dacă calibrarea instrumentului nu este precisă. Selectați una dintre cele două:
- Re-Calibrate: revenire la pagina Calibration și recalibrarea instrumentului.
- Discard Calibration: revenire la ultima pagină vizitată a software-ului.

UTILIZAREA APLICAȚIEI INSTRUMENT SELECTION
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2.4.2 După calibrare

Instrumente calibrate

Figura 10  

Etapă

1. Toate instrumentele calibrate sunt prezentate în fila Calibrated Instruments.

2. Pentru a calibra instrumente suplimentare, selectați instrumentele dorite și urmați pașii de
calibrare.
NOTĂ: Dacă încercați să calibrați un instrument nou cu o geometrie a sistemului de ghi-
dare identică cu cea a instrumentului calibrat anterior, va apărea un mesaj. Trebuie să se-
lectați:
• Yes pentru a renunța la calibrarea anterioară și a continua cu instrumentul nou.
• No pentru a reveni la pagina de selectare și a utiliza un sistem de ghidare diferit. 

3. După ce au fost calibrate toate instrumentele, selectați Navigate pentru a continua cu na-
vigarea.
• Dacă ați dori să reveniți la Content Manager, selectați Home.

După calibrare
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