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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, 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@brain-
lab.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 811

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

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 förbättringar.

Tillverkare

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

ALLMÄN INFORMATION
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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.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller patentsökningar. För information se:
https://www.brainlab.com/patent/.

Integrerad tredjeparts-programvara

Denna programvara bygger delvis på följande verk. Hela licens- och upphovsrättsmeddelandet
återfinns på länkarna nedan:
• 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++ tillgängligt under Apache-programvarulicensen (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

Försäljning i USA

I USA får denna produkt enligt federal lag endast köpas av eller på order av läkare.

CE-märkning

• CE-märkningen som finns på produkten från Brainlab visar att den uppfyller
de grundläggande kraven i EU-rådets direktiv 93/42/EEG, det medicinteknis-
ka direktivet (”MDD”).

• Instrument Selection ingår i Navigeringssystem för ryggrad och trauma,
som är en klass IIb-produkt enligt de regler som fastställs i MDD.

Kasseringsanvisningar

Elektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med lagstadgade 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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1.3 Avsedd användning

Indikationer för användning

Navigeringssystem för ryggrad och trauma är avsett att användas som intraoperativt,
bildbaserat lokaliseringssystem för minimalt invasiv kirurgi. Den länkas till en frihandsprob som
spåras av ett passivt markörsensorsystem i ett virtuellt datorbildutrymme på patientens
preoperativa eller intraoperativa 3D-bilddata.
Navigeringssystem för ryggrad och trauma möjliggör datorstödd navigering i medicinska
bilddata, som antingen kan tas preoperativt eller intraoperativt av ett lämpligt bildtagningssystem.
Programvaran möjliggör planering av storlek på skruvimplantat och navigering på fasta
benstrukturer med förkalibrerade och dessutom individuellt kalibrerade kirurgiska verktyg.
Systemet är indikerat för alla medicinska tillstånd där det kan vara lämpligt att använda sig av
stereotaktisk kirurgi och där en referens till en rigid anatomisk struktur såsom skallen, bäckenet,
ett långt ben eller en ryggkota kan identifieras relativt den tagna bilden (CT, MR, 3D-
genomlysningsbildrekonstruktion) och/eller en bilddatabaserad anatomisk modell.

Avsedd patientpopulation

Patientpopulationen omfattar alla medicinska tillstånd där det kan vara lämpligt att använda sig av
stereotaktisk kirurgi och där en referens till en rigid anatomisk struktur såsom skallen, bäckenet,
ett långt ben eller en ryggkota kan identifieras relativt den tagna bilden (CT, 3D-
genomlysningsbildrekonstruktion).

Avsedd användare

De avsedda användarna av programvaran är kirurger och deras kliniska personal.

Plats för användning

Applikationen ska användas i operationssalar.

Rimlighetsgranskning

Varning
Innan en patient behandlas ska rimligheten för allt in- och utflöde av information till och
från systemet granskas.

ALLMÄN INFORMATION
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1.4 Symboler

Varningar

Varning
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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1.5 Kompatibilitet med medicinsk utrustning och
programvara

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.

Programvara som inte kommer från Brainlab

Endast auktoriserade Brainlab-anställda får installera programvara i Brainlabs system. Du
får inte installera eller ta bort några programtillämpningar.

Utrustning som inte kommer från Brainlab

Varning
Att använda kombinationer av medicintekniska produkter som inte har godkänts av
Brainlab kan påverka säkerheten och/eller effektiviteten hos enheterna negativt, samt
utsätta patient, användare och/eller miljön för fara.

Antivirusprogram

Se till att ditt antivirusprogram inte ändrar på Brainlab-katalogerna.

Varning
Tänk på att vissa inställningar i program för skydd mot skadlig programvara (t.ex.
virusscanning) kan påverka systemets prestanda negativt. Om t.ex. scanningar i realtid
utförs och varje filåtkomst övervakas, kan det gå långsamt att ladda och spara
patientuppgifter. Brainlab rekommenderar att man inaktiverar realtidsscanningar och utför
virusscanningar under icke-kliniska tider.

Systemuppdateringar

Undvik all systemrelaterad användarinteraktion (t.ex. aviseringar eller upptäckt av skadlig
programvara) under behandlingar.

Varning
Ladda inte ner eller installera uppdateringar medan behandling planeras.

ALLMÄN INFORMATION
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1.6 Utbildning och dokumentation

Ansvar

Varning
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.
Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

Brainlab utbildning

För att säkerställa en säker och lämplig användning, bör alla användare delta i ett
utbildningsprogram som hålls av en representant från Brainlab innan de använder systemet.

Förlängd operationstid

Brainlabs navigeringssystem utgör känslig teknisk utrustning. Beroende på installationen i
operationssalen, patientpositioneringen, beräkningarnas varaktighet och komplexitet kan
operationens varaktighet när navigering används variera. Användaren ska avgöra om en potentiell
förlängning är acceptabel för respektive patient och behandling.

Att läsa användarhandböcker

I denna handbok beskrivs komplex medicinsk programvara eller medicinsk utrustning som måste
användas med försiktighet.
Det är därför viktigt att alla användare av systemet, instrumentet eller programvaran:
• Läser denna handbok noggrant innan de hanterar utrustningen
• Alltid har tillgång till denna handbok

Tillgängliga användarhandböcker

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

Användarhandbok Innehåll

Användarhandböcker för
programvara

• Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
• Beskrivning av installation av systemet i operationssalen
• Detaljerade programvaruinstruktioner

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

Guide till rengöring, desin-
fektion och sterilisering

Information om rengöring, desinfektion och sterilisering av instru-
ment

Användarhandbok för sy-
stem Detaljerad information om systeminstallation

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

Utbildning och dokumentation
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2 ANVÄNDA INSTRUMENT
SELECTION

2.1 Komma igång

Allmän information

Instrument Selection gör det möjligt att välja och kalibrera instrument i Navigeringssystem för
ryggrad och trauma.

Öppna Instrument Selection

Figur 1  

Steg

1. Välj en patient eller lägg till en ny patient (du kan också välja att hoppa över detta steg).
OBS: Den särskilda sjukdomsklassificeringen kan också väljas om så önskas. 

2. Under kategorin Spine & Trauma väljer du 3D Navigation Intraoperative Imaging.

3. En lista med olika kategorier kommer upp. Under kategorin Preparation and Registra-
tion väljer du Instrument Selection.

ANVÄNDA INSTRUMENT SELECTION
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2.2 Val

Allmän information

Så fort Instrument Selection har startat öppnas en valsida.
Alla tillgängliga instrument förtecknas antingen individuellt (under Single Instruments) eller inom
kliniskt relevanta uppsättningar (under Sets). Använd någondera kategorin och välj det önskade
instrumentet.

Filtrera val - Area

Figur 2  

Funktion

Area
Filtrerar instrument efter anatomisk relevans inom båda kategorierna
OBS: Om du definierade sjukdomsklassificeringen under uppstart, så filtrerar Area
automatiskt de relevanta instrumenten baserat på den klassificeringen. 

Val
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Välja ett instrument - Sets

Figur 3  

Listor Beskrivs av

Upp-
sätt-
ning-
ar

Instrument grupperade efter klinisk relevans
OBS: Förtecknade kompatibla anordningar. 

Tillverkare, status, storlek, artikelnummer

ANVÄNDA INSTRUMENT SELECTION
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Välja ett instrument - Single Instruments

Figur 4  

Listor Beskrivs av

Single Instruments Alla tillgängliga instrument Type, Manufacturer, Description, Art.-
Nr., Status

Val
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2.3 Montering

Allmän information

Före kalibrering måste du montera instrumentet med de relevanta kompatibla komponenterna.

Montera instrumentet

Figur 5  

Steg

1. Montera instrumentet med de kompatibla komponenterna.

2. Om du valde ett instrument från Sets, visas en monteringssida och du måste följa demon-
strationsinstruktionerna.
• Använd alltid den referensanordning som visas på monteringssidan.

3. Om du valde ett instrument från Single Instruments, montera instrumentet med hjälp av
följande tips:
• Använd alltid den största möjliga anordningen för att höja kalibreringens noggrannhet.
• Flexibla instrument måste kalibreras och navigeras med en borrledare.

4. Efter att instrumentet monterats korrekt, väljer du Calibrate eller börjar kalibrera om mon-
teringssidan inte visades.

Varning
Använd inte instrument som kan böjas under proceduren. Om ett instrument blir böjt under
kalibrering, stoppa kalibreringen och börja om igen med ett nytt instrument.

ANVÄNDA INSTRUMENT SELECTION
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2.4 Kalibrering

Allmän information

Efter monteringen dirigerar programvaran dig till motsvarande instrumentkalibreringssida.
För att kalibrera instrumentet uppmanar programvaran dig att antingen:
• Slutföra en instrumentspecifik kalibreringsteknik, eller
• Välja mellan två kalibreringstekniker (ett valt uttag eller spåret).

Infraröda artefakter

Se till att mycket reflekterande föremål och ljuskällor aldrig stör kamerans synfält.

Kalibrera instrumentet

Figur 6  

Steg

1. Se till följande före kalibrering:
• Att alla instrumentkomponenter sitter säkert åtspända.
• Att endast markörsfärerna på det valda instrumentet och instrumentkalibreringsma-

trisen är inom kamerans synfält.
- Välj Camera för att visa en förstorad display av kamerans synfält.

2. Följ dessa tips för att kalibrera instrumentet.
• Kalibrering med uttaget:

- Använd det minsta uttaget som passar och håll instrumentet still under kalibrering.
- Se till att instrumentet är helt infört (rör vid baksidan av uttaget).

• Kalibrering med spåret (används inte för att kalibrera konformade instrument):
- Se till att spetsen rör vid referensplan 4.
- Efter varje kalibrering med spår måste du också kalibrera instrumentspetsen.

3. När kalibreringen är avslutad visas ett meddelande med Calibration successful och pro-
gramvaran dirigerar dig till en noggrannhetssida.

Kalibrering
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Spetskalibrering

Figur 7  

Steg

1. Om spåret användes för kalibrering måste du också kalibrera instrumentspetsen.

2. Följ programvaruinstruktionerna för att antingen:
• Hålla instrumentspetsen still på referensplan 1 (mejselspetsar) eller plan 2 (platta spet-

sar) eller
• Vrid spetsen inom en vridningspunkt (vassa spetsar).

OBS: För en lyckad spetskalibrering ska du endast kalibrera spetsen på det anvisade om-
rådet på instrumentkalibreringsmatrisen. 

3. När instrumentspetsen väl är kalibrerad dirigerar programvaran dig till en verifieringssida.

ANVÄNDA INSTRUMENT SELECTION
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Möjliga felmeddelanden

Figur 8  

Steg

1. Under kalibrering kan två felmeddelanden visas:
• Below Required Accuracy:

- Instrumentets noggrannhet stördes på något sätt.
• Accuracy Can Be Improved:

- Instrumentet monterades felaktigt och bör monteras om korrekt.
- För att acceptera instrumentet med potentiella felaktigheter i kalibreringen väljer du

Ignore.

2. För att förbättra noggrannheten i kalibreringen följer du de tips som ges i dialogrutan och
väljer sedan Re-Calibrate.

OBS: Om instrumentet och/eller instrumentkalibreringsmatrisen inte är synliga för kameran,
kommer ett meddelande upp som varnar dig. Korrigera detta genom att placera tillbaka alla
markörsfärer inom kamerans synfält, och fortsätta med kalibreringen. 

Kalibrering
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2.4.1 Verifiering av kalibrering

Allmän information

Efter kalibrering visas en verifieringssida. Du måste nu verifiera kalibreringsnoggrannheten.

Verifieringsverktyg

Använd om så önskas de olika verktyg som är tillgängliga i verktygsfältet som hjälp med
verifieringen.
Justera spetsvisningen genom att justera storleken med rullisterna Diameter, Width eller Length.
OBS: Dessa justeringar förbättrar inte kalibreringsnoggrannheten (endast visningen ändras). 

Verifiera kalibreringsnoggrannheten

Figur 9  

Steg

1. Se till att alla markörsfärer är inom kamerans synfält.

2. Placera instrumentet på olika ställen på instrumentkalibreringsmatrisen.
Om kalibreringen lyckades:
• Instrumentplaceringen på matrisen visas korrekt i programvarudisplayen.
• Tip Distance är så litet som möjligt.

3. Efter verifiering finns två alternativ tillgängliga. Välj:
• Yes om instrumentkalibreringen är korrekt. När du har valt:

- Ett meddelande om Verification Successful visas.
- Programvaran dirigerar dig direkt till den senast besökta sidan i programvaran.

• No om instrumentkalibreringen inte är korrekt. Välj antingen:
- Re-Calibrate: återgå till sidan Calibration och kalibrera om instrumentet.
- Discard Calibration: återgå till den senast besökta sidan i programvaran.

ANVÄNDA INSTRUMENT SELECTION
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2.4.2 Efter kalibrering

Kalibrerade instrument

Figur 10  

Steg

1. Alla kalibrerade instrument är förtecknade under fliken Calibrated Instruments.

2. För att kalibrera ytterligare instrument väljer du önskat/önskade instrument och följer ka-
libreringsstegen.
OBS: Om du försöker kalibrera ett nytt instrument med samma anordningsgeometri som
ett tidigare kalibrerat instrument, kommer ett meddelande att visas. Du måste välja an-
tingen:
• Yes för att upphäva den tidigare kalibreringen och fortsätta med det nya instrumentet.
• No för att återgå till valsidan och använda en annan anordning. 

3. När alla instrument är kalibrerade väljer du Navigate för att gå vidare till navigering.
• Om du vill återgå till Content Manager, väljer du Home.

Efter kalibrering
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