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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje

Podpora

Pokud v této příručce nebudete moci najít požadované informace nebo pokud máte nějaké dotazy
či problémy, obraťte se na technickou podporu společnosti Brainlab:

Region Telefon a fax E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední a
Jižní Amerika

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

us.support@brainlab.com

Brazílie Telefon: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Velká Británie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Telefon: +34 900 649 115

Francie a francouzsky mluvící re-
giony Telefon: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Telefon: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonsko
Telefon: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Očekávaná servisní životnost

Aktualizace softwaru a technická podpora u zákazníka jsou poskytovány po dobu osmi let servisu
pro tento produkt.

Připomínky uživatelů

Navzdory pečlivé kontrole může tato příručka obsahovat chyby. Máte-li nějaké návrhy na zlepšení,
prosíme obraťte se na user.guides@brainlab.com.

Výrobce

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.2 Právní formulace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno
jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu
společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

Brainlab® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

Informace o patentech

Tento produkt může být chráněn jedním nebo více patenty nebo přihlášenými patenty v procesu
schvalování. Podrobnosti: https://www.brainlab.com/patent/.

Integrovaný software třetích stran

Tento program se zčásti zakládá na níže uvedených dílech. Úplné oznámení o licenci
a autorských právech je možné nalézt na těchto odkazech:
• 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++ je k dispozici na základě licence na program Apache (http://www.apache.org/

licenses/LICENSE-2.0.html)

Prodej v USA

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na lékařský předpis.

Označení CE

• Označení CE znamená, že příslušný produkt společnosti Brainlab vyhovuje
základním požadavkům směrnice Evropské rady 93/42/EHS o zdravotnic-
kých prostředcích („MDD“).

• Nabídka Instrument Selection je součástí navigačního systému pro páteř
a trauma, který je podle pravidel stanovených ve směrnici MDD produktem
třídy IIb.

Pokyny k likvidaci

Elektrického a elektronického zařízení se zbavujte tak, aby to bylo v souladu s místní-
mi zákony. Informace o směrnici WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment,
odpad z elektrických a elektronických zařízení) najdete na adrese:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Právní formulace
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1.3 Účel použití

Indikace pro použití

Navigační systém pro páteř a trauma slouží jako intraoperační lokalizační systém řízený
obrazem pro minimálně invazivní chirurgické zákroky. Propojuje ruční sondu sledovanou pomocí
systému snímajícího pasivní markery s prostorem virtuálního počítačového obrazu
předoperačních nebo intraoperačních obrazových 3D dat pacienta.
Navigační systém pro páteř a trauma umožňuje počítačem řízenou navigaci lékařských
obrazových dat, která lze pořídit před operací nebo během operace pomocí příslušného systému
pro pořizování snímků. Program umožňuje plánování velikosti šroubového implantátu a orientaci v
rigidních kostních strukturách pomocí předem nakalibrovaných a dále individuálně kalibrovaných
chirurgických nástrojů.
Systém je určen pro použití při takových zdravotních obtížích, kde může být vhodný stereotaktický
chirurgický zákrok a kde lze podle CT, MR, 3D skiaskopická rekonstrukce obrazu a/nebo
anatomického modelu založeného na obrazových datech identifikovat vztah k rigidní anatomické
struktuře, jako je například lebka, pánev a dlouhá kost nebo obratel.

Určená populace pacientů

Jedná se o populaci pacientů, která trpí takovými zdravotními obtížemi, při nichž může být vhodný
stereotaktický chirurgický zákrok a kde lze podle CT, 3D skiaskopické rekonstrukce obrazu
identifikovat vztah k rigidní anatomické struktuře, jako je například lebka, pánev a dlouhá kost
nebo obratel.

Určený uživatel

Určenými uživateli programu jsou chirurgové a jejich kliničtí spolupracovníci.

Místo použití

Aplikace je určena k použití na operačních sálech.

Kontrola hodnověrnosti

Varování
Před léčbou pacienta zkontrolujte věrohodnost veškerých vstupních i výstupních informací
systému.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4 Symboly

Varování

Varování
Varování jsou označena symbolem výstražného trojúhelníku. Obsahují velmi důležité
bezpečnostní informace o možnosti zranění, úmrtí nebo jiných vážných následků při
nesprávném použití zařízení.

Upozornění

Upozornění jsou označena kruhovým varovným symbolem. Obsahují důležité bezpečnostní
informace o možných problémech se zařízením. Mezi takové problémy patří například
selhání funkce, porucha zařízení, poškození zařízení nebo poškození majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: poznámky jsou formátovány kurzívou a uvádějí další užitečné rady. 

Symboly
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1.5 Kompatibilita se zdravotnickými prostředky a
softwarem

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab

Do systému se smí instalovat a se systémem se smí používat pouze lékařský software Brainlab
specifikovaný společností Brainlab. Kontaktujte pracovníky technické podpory společnosti
Brainlab, kteří vám objasní podrobnosti ohledně kompatibility s lékařským softwarem společnosti
Brainlab.

Software od jiných společností

Instalovat program do systému smějí pouze autorizovaní zaměstnanci společnosti
Brainlab. Neinstalujte ani neodstraňujte žádné softwarové aplikace.

Zařízení od jiných společností

Varování
Použití kombinací zdravotnických prostředků, které nebyly schváleny společností Brainlab,
může nežádoucím způsobem ovlivnit bezpečnost a/nebo účinnost zařízení a ohrozit
bezpečnost pacienta, uživatele a/nebo prostředí.

Antivirový program

Ujistěte se, že váš antivirový program nepozměňuje adresáře systému Brainlab.

Varování
Některá nastavení softwaru na ochranu proti malwaru (např. v antivirovém programu)
mohou negativně ovlivnit výkonnost systému. Pokud jsou např. prováděny kontroly
v reálném čase a je monitorován každý přístup k souboru, může být nahrávání a ukládání
dat pacientů pomalé. Společnost Brainlab doporučuje deaktivovat kontroly v reálném čase
a antivirovou kontrolu provádět v době mimo klinické použití.

Aktualizace systému

Během zákroků zamezte jakékoli interakci uživatele se systémem (např. zobrazení upozornění
nebo detekci malwaru).

Varování
Nestahujte a neinstalujte aktualizace během plánování léčby.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.6 Školení a dokumentace

Odpovědnost

Varování
Tento systém slouží chirurgovi nebo uživateli výhradně jako doplňující pomůcka a žádným
způsobem nezastupuje ani nenahrazuje poznatky a/nebo zodpovědnost chirurga nebo
uživatele během použití. Uživatel musí vždy mít možnost pokračovat bez pomoci systému.
Pouze vyškolený zdravotnický personál smí provozovat součásti systému a příslušenství.

Školení společnosti Brainlab

Pro zajištění bezpečného a správného používání systému by se všichni jeho uživatelé měli
nejdříve zúčastnit školení vedeného zástupcem společnosti Brainlab.

Prodloužená doba na operačním sále

Navigační systémy Brainlab jsou citlivá technická zařízení. Doba trvání chirurgického zákroku
využívajícího navigaci může lišit podle uspořádání operačního sálu, polohy pacienta a délky a
složitosti výpočtů. Uživatel musí rozhodnout, zda je potenciální prodloužení pro příslušného
pacienta a zákrok přijatelné.

Prostudování uživatelských příruček

Tato příručka popisuje komplexní lékařský program nebo lékařské přístroje, které je třeba používat
s opatrností.
Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému, nástroje nebo softwaru:
• pečlivě prostudovali tuto příručku před tím, než začnou zařízení používat
• měli k této příručce neustálý přístup

Dostupné uživatelské příručky

POZNÁMKA: dostupné uživatelské příručky se liší v závislosti na produktu společnosti Brainlab.
Máte-li nějaké otázky týkající se uživatelských příruček, které jste obdrželi, kontaktujte technickou
podporu společnosti Brainlab. 

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelské příručky k pro-
gramu

• Přehled, jak naplánovat ošetření a provádět obrazem-řízenou
navigaci

• Popis nastavení systému op. sálu
• Podrobné pokyny k programu

Příručka k obsluze hardwa-
ru

Podrobné informace o radioterapii a chirurgickém hardwaru, typic-
ky definované jako velké složité nástroje

Příručky k použití nástrojů Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka pro čištění, dezin-
fekci a sterilizaci Podrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů

Příručka k obsluze systému Podrobné informace o nastavení systému

Technická příručka Podrobné technické informace o systému, včetně technických
specifikací a dodržování norem

Školení a dokumentace
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2 POUŽÍVÁNÍ NABÍDKY
INSTRUMENT SELECTION

2.1 Začínáme

Všeobecné informace

Nabídka Instrument Selection umožňuje výběr a kalibraci nástrojů v navigačním systému pro
páteř a trauma.

Otevřete nabídku Instrument Selection

Obrázek 1  

Krok

1. Vyberte pacienta nebo přidejte nového pacienta (tento krok také můžete přeskočit).
POZNÁMKA: podle potřeby je také možné vybrat konkrétní klasifikaci nemoci. 

2. V kategorii Spine & Trauma vyberte možnost 3D Navigation Intraoperative Imaging.

3. Objeví se seznam různých kategorií. V kategorii Preparation and Registration zvolte
možnost Instrument Selection.

POUŽÍVÁNÍ NABÍDKY INSTRUMENT SELECTION
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2.2 Výběr

Všeobecné informace

Jakmile je nabídka Instrument Selection spuštěna, otevře se stránka pro výběr.
Všechny dostupné nástroje jsou uvedeny buď jednotlivě (v rámci Single Instruments) nebo v
rámci klinicky relevantních souborů (v rámci Sets). Pomocí kterékoli kategorie vyberte
požadovaný nástroj.

Volba filtrování - Oblast

Obrázek 2  

Funkce

Area
Filtruje nástroje podle anatomického významu v obou kategoriích
POZNÁMKA: pokud jste během spuštění definovali klasifikaci choroby, Area na zá-
kladě této klasifikace automaticky filtruje příslušné nástroje. 

Výběr
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Vyberte sadu nástrojů

Obrázek 3  

Seznamy Popsáno

Sets
Nástroje sdružené podle klinického významu
POZNÁMKA: seznam kompatibilních referen-
cí. 

Výrobce, stav, velikost, číslo výrobku

Vyberte nástroj - Jednotlivé nástroje

Obrázek 4  

Seznamy Popsáno

Single Instruments Všechny dostupné nástroje Type, Manufacturer, Description, Art.-
Nr., Status

POUŽÍVÁNÍ NABÍDKY INSTRUMENT SELECTION
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2.3 Sestavení

Všeobecné informace

Před kalibrací musíte nástroj sestavit pomocí příslušných kompatibilních komponent.

Sestavení nástroje

Obrázek 5  

Krok

1. Sestavte nástroj pomocí kompatibilních součástí.

2. Pokud jste vybrali nástroj ze seznamu Sets, zobrazí se montážní stránka a je nutno po-
stupovat podle názorných pokynů.
• Vždy používejte referenci zobrazenou na montážní stránce.

3. Pokud jste vybrali nástroj ze seznamu Single Instruments, sestavte přístroj pomocí ná-
sledujících tipů:
• Vždy používejte co největší referenci pro zvýšení přesnosti kalibrace.
• Pružné nástroje je třeba kalibrovat a navádět s vodičem vrtáku.

4. Po řádném sestavení nástroje zvolte Calibrate nebo spusťte kalibraci, pokud se montá-
žní stránka nezobrazí.

Varování
Nepoužívejte nástroje, které se během postupu mohou ohýbat. Pokud se nástroj během
kalibrace ohne, zastavte kalibraci a začněte znovu s novým nástrojem.

Sestavení

14 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Instrument Selection Ver. 1.0



2.4 Kalibrace

Všeobecné informace

Po dokončení montáže vás program přenese na příslušnou kalibrační stránku nástroje.
Ke kalibraci nástroje se zobrazí výzva:
• Dokončete kalibrační techniku specifickou pro přístroj, nebo
• Vyberte si ze dvou kalibračních technik (volbou zásuvky nebo zářezu).

Infračervené artefakty

Zajistěte, aby zorné pole kamery nikdy nenarušovaly vysoce odrazivé předměty a zdroje světla.

Kalibrace nástroje

Obrázek 6  

Krok

1. Před kalibrací se ujistěte, že:
• Všechny součásti přístroje jsou bezpečně utaženy.
• V zorném poli kamery jsou pouze reflexní kuličky zvoleného nástroje a matrice pro

kalibraci nástrojů.
- Zvolte Camera ke zvětšení zobrazení zorného pole kamery.

2. Pro kalibraci přístroje používejte následující tipy.
• Kalibrace se zásuvkou:

- Použijte nejmenší zásuvku a při kalibraci nástroj stále držte.
- Ujistěte se, že je nástroj plně zasunutý (dotýká se zadní části zásuvky).

• Kalibrace se zářezem (nepoužívejte ke kalibraci kónických nástrojů):
- Ujistěte se, že se hrot dotýká referenční roviny 4.
- Po každé kalibraci zářezu, musíte také kalibrovat špičku nástroje.

3. Po dokončení kalibrace se objeví zpráva Calibration successful a software vás přesmě-
ruje na stránku k ověření přesnosti.

POUŽÍVÁNÍ NABÍDKY INSTRUMENT SELECTION
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Kalibrace hrotu

Obrázek 7  

Krok

1. Pokud byl zářez použit pro kalibraci, musíte také kalibrovat špičku nástroje.

2. Postupujte podle pokynů programu:
• Držte hrot nástroje stále na referenční rovině 1 (dlátové hroty) nebo na rovině 2 (plo-

ché hroty), nebo
• Otočte hrot v bodě otáčení (špičaté hroty).

POZNÁMKA: pro úspěšnou kalibraci hrotu kalibrujte pouze špičku v označené oblasti Ma-
trice pro kalibraci nástrojů. 

3. Jakmile byla špička nástroje úspěšně kalibrována, program vás přesměruje na stránku
ověření.

Kalibrace
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Možné chybové zprávy

Obrázek 8  

Krok

1. Během kalibrace se mohou objevit dvě chybové zprávy:
• Below Required Accuracy:

- Přesnost nástroje byla nějakým způsobem narušena.
• Accuracy Can Be Improved:

- Přístroj byl nesprávně sestaven a měl by být znovu sestaven správně.
- Chcete-li přijmout nástroj s potenciálními nepřesnostmi kalibrace, zvolte Ignore.

2. Chcete-li zlepšit přesnost kalibrace, postupujte podle pokynů v dialogovém okně a zvolte
Re-Calibrate.

POZNÁMKA: pokud nástroj a/nebo matrice pro kalibraci nástrojů nejsou v kameře viditelné,
zobrazí se výzva, která Vás na to upozorní. Chcete-li to opravit, umístěte všechny reflexní kuličky
zpět do zorného pole kamery a pokračujte v kalibraci. 

POUŽÍVÁNÍ NABÍDKY INSTRUMENT SELECTION
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2.4.1 Ověření kalibrace

Všeobecné informace

Po kalibraci se zobrazí ověřovací stránka. Nyní musíte ověřit přesnost kalibrace.

Ověřovací nástroje

Podle potřeby lze k ověření použít různé nástroje dostupné v panelu nástrojů.
Chcete-li nastavit zobrazení špičky, upravte velikost pomocí posuvníku Diameter, Width, nebo
Length.
POZNÁMKA: tato nastavení nezvyšují přesnost kalibrace (pouze je změněn displej). 

Ověření přesnosti kalibrace

Obrázek 9  

Krok

1. Ujistěte se, že všechny reflexní kuličky jsou v zorném poli kamery.

2. Umístěte nástroj na různá místa matrice pro kalibraci nástrojů.
Pokud byla kalibrace úspěšná:
• Umístění nástroje na matrici je přesně zobrazeno na displeji programu.
• Tip Distance je co nejmenší.

3. Po ověření máte dvě možnosti. Vyberte:
• Yes pokud je kalibrace nástroje přesná. Po výběru:

- Je zobrazeno oznámení Verification Successful.
- Program vás přesměruje na poslední navštívenou stránku.

• No pokud kalibrace nástroje není přesná. Vyberte buďto:
- Re-Calibrate: návrat na stránku Calibration a dojde k rekalibraci nástroje.
- Discard Calibration: návrat na poslední navštívenou stránku programu.

Ověření kalibrace
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2.4.2 Po kalibraci

Nakalibrované nástroje

Obrázek 10  

Krok

1. Všechny kalibrované nástroje jsou uvedeny v tabulce Calibrated Instruments.

2. Chcete-li kalibrovat další nástroje, vyberte požadovaný nástroj a postupujte podle postu-
pu kalibrace.
POZNÁMKA: pokud se pokusíte kalibrovat nový nástroj se shodnou geometrií reference
jako dříve kalibrovaný nástroj, zobrazí se výzva. Musíte vybrat buď:
• Yes pro zrušení předchozí kalibrace a pokračování s novým nástrojem.
• No pro návrat na stránku výběru a použití jiné reference. 

3. Jakmile jsou všechny přístroje kalibrovány, zvolte Navigate k přechodu na navigaci.
• Pokud se chcete vrátit na Content Manager, zvolte Home.

POUŽÍVÁNÍ NABÍDKY INSTRUMENT SELECTION
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