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1 YLEISIÄ TIETOJA
1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja Ete-
lä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alueet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eurooppa
Puhelin: +49 89 991568 1044
Faksi: +49 89 991568 811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Odotettu käyttöikä

Tälle tuotteelle tarjotaan ohjelmistopäivitykset ja kenttätuki kahdeksan vuoden käytön ajan.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja

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

YLEISIÄ TIETOJA
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1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tuotemerkit

Brainlab® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Patenttitiedot

Tätä tuotetta saattaa suojata yksi tai useampi patentti tai vireillä oleva patenttihakemus. Katso
lisätietoja kohdasta: https://www.brainlab.com/patent/.

Integroidut kolmannen osapuolen ohjelmistot

Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraaviin töihin. Täydelliset lisenssi- ja
tekijänoikeusilmoitukset löytyvät seuraavista osoitteista:
• 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++ Apache -ohjelmiston lisenssillä (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

CE-merkintä

• CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuotteet täyttävät Euroopan neuvoston
lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaati-
mukset.

• Instrument Selection on osa selkärangan ja trauman navigointijärjestel-
mää, joka on luokan IIb tuote MDD:n määrittämien sääntöjen mukaan.

Hävitysohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää lakisääteisten määräysten mukaan. Katso
lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta WEEE-direktiivistä
osoitteesta
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Juridiset tiedot
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1.3 Käyttötarkoitus

Käyttöaiheet

Selkärangan ja trauman navigointijärjestelmä on intraoperatiiviseen käyttöön tarkoitettu
kuvaohjattu paikannusjärjestelmä minimaalisesti invasiivisiin leikkauksiin. Se yhdistää käsiohjatun
anturin ja sen seurantaan tarkoitetun passiivisen markkerisensorijärjestelmän potilaan
preoperatiivisten tai intraoperatiivisten 3D-kuvatietojen virtuaaliseen kuvatilaan.
Selkärangan ja trauman navigointijärjestelmän avulla tietokoneella voidaan navigoida
lääketieteellisiä kuvatietoja, jotka on voitu hankkia preoperatiivisesti tai intraoperatiivisesti
asianmukaisella kuvantamisjärjestelmällä. Ohjelmistolla voidaan suunnitella ruuvi-implantin koko
ja navigoida jäykkiä luurakenteita esikalibroiduilla ja yksitellen kalibroiduilla kirurgisilla
lisätyökaluilla.
Järjestelmä on tarkoitettu kaikkiin lääketieteellistä hoitoa edellyttäviin tilanteisiin, joissa
stereotaktinen leikkaus saattaa olla soveltuva hoitotoimenpide, ja joissa jäykkiä anatomisia
rakenteita, kuten kalloa, lantiota, pitkiä luita tai nikamia voidaan tutkia saadulla kuvalla (TT, MR tai
3D-läpivalaisukuvan rekonstruktio) ja/tai kuvatietopohjaisella anatomiamallilla.

Suunniteltu potilasväestö

Potilasväestöön sisältyvät kaikki lääketieteellistä hoitoa edellyttävät tilanteet, joissa stereotaktinen
leikkaus saattaa olla soveltuva hoitotoimenpide, ja joissa jäykkiä anatomisia rakenteita, kuten
kalloa, lantiota, pitkiä luita tai nikamia voidaan tutkia hankittavalla kuvalla (TT tai 3D-
läpivalaisukuvan rekonstruktio).

Suunniteltu käyttäjä

Ohjelmisto on suunniteltu kirurgien ja heidän hoitohenkilöstönsä käyttöön.

Käyttöpaikka

Sovellusta on tarkoitus käyttää leikkaussaleissa.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.

YLEISIÄ TIETOJA
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1.4 Symbolit

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoitussymbolilla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomiot

Huomiot merkitään pyöreällä huomiosymbolilla. Ne sisältävät oleellisia turvallisuuteen
liittyviä tietoja ja ilmoittavat mahdollisista ongelmista laitteen käytössä. Mahdollisia
ongelmia ovat esimerkiksi laitteen virhetoiminnot, laitteen toimintahäiriö sekä laitteelle tai
muulle omaisuudelle aiheutunut vaurio.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

Symbolit
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1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Järjestelmän kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin määrittämiä Brainlabin
lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden
yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Muut kuin Brainlabin ohjelmistot

Vain valtuutetut Brainlabin työntekijät saavat asentaa ohjelmistoja Brainlab-järjestelmään.
Älä asenna tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.

Muiden kuin Brainlabin valmistamat laitteet

Varoitus
Sellaisten lääkinnällisten laitteiden käyttö yhdessä, joiden yhdistelmäkäyttöä Brainlab ei
ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi
lääkinnällisen laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai
ympäristölle.

Virustorjuntaohjelmisto

Varmista, ettei virustorjuntaohjelmisto muokkaa Brainlab-hakemistoja.

Varoitus
Huomaa, että joidenkin haittaohjelmien torjuntaohjelmien (esim. virustarkistukset)
asetukset saattavat häiritä järjestelmän toimintaa. Jos esimerkiksi suoritetaan
reaaliaikaista kuvantamista ja jokainen tiedostokäyttö tarkistetaan, potilaan kuvien
lataaminen ja tallentaminen voi olla hidasta. Brainlab suosittelee reaaliaikaisen
kuvantamisen ottamista pois käytöstä ja virustarkistuksen tekemistä hoitoajan
ulkopuolella.

Järjestelmän päivittäminen

Vältä järjestelmään liittyvää käyttäjän toimintaa (esim. varoitusilmoitukset tai haittaohjelmien
havainnot) hoidon aikana.

Varoitus
Älä lataa tai asenna päivityksiä hoidon suunnittelun aikana.

YLEISIÄ TIETOJA
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1.6 Koulutus ja dokumentaatio

Vastuut

Varoitus
Tämä järjestelmä tarjoaa ainoastaan tukea kirurgille, eikä se korvaa kirurgin omaa
kokemusta ja/tai vastuuta käytön aikana. Käyttäjän on aina oltava mahdollista jatkaa ilman
järjestelmän tarjoamaa avustusta.
Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää
järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Brainlab-koulutus

Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi kaikkien käyttäjien on osallistuttava
Brainlab-edustajan järjestämään koulutusohjelmaan ennen järjestelmän käyttöä.

Pidempi leikkausaika

Brainlabin navigointijärjestelmät ovat herkkiä teknisiä laitteita. Leikkauksen kesto navigointia
käytettäessä voi vaihdella leikkaussalin varusteiden, potilaan asettelun, laskennan keston ja
monimutkaisuuden mukaan. Käyttäjän on päätettävä, onko mahdollinen pidennys hyväksyttävissä
potilaan ja hoidon kannalta.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

HUOMAUTUS: käytettävissä olevat käyttöohjeet vaihtelevat Brainlab-tuotteen mukaan. Jos sinulla
on kysyttävää saamistasi käyttöohjeista, ota yhteyttä Brainlabin tukeen. 

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet
• Hoidon suunnittelun ja kuvaohjatun navigaation yleiskuvaus
• Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
• Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Laitteiston käyttöoppaat Lisätietoja sädehoidosta ja kirurgisista laitteista, jotka tyypillisesti
määritetään suuriksi ja monimutkaisiksi instrumenteiksi

Instrumenttien käyttöohjeet Instrumenttien käsittelyn yksityiskohtaiset ohjeet

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohjeet

Instrumenttien puhdistuksen, desinfioinnin ja steriloinnin yksityis-
kohtaiset ohjeet

Järjestelmän käyttöohje Lisätietoja järjestelmän asennuksesta

Tekninen käyttöohje Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tiedot
ja yhteensopivuustiedot

Koulutus ja dokumentaatio

10 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Instrument Selection Ver. 1.0



2 INSTRUMENTIN VALINNAN
KÄYTTÖ

2.1 Käytön aloittaminen

Yleistä tietoja

Instrument Selection mahdollistaa instrumenttien valinnan ja kalibroinnin selkärangan ja
trauman navigointijärjestelmässä.

Instrumentin valinnan avaaminen

Kuva 1  

Toimenpiteet

1. Valitse potilas tai lisää uusi potilas (voit myös ohittaa tämän vaiheen).
HUOMAUTUS: myös tietty tautiluokitus voidaan valita haluttaessa. 

2. Valitse Spine & Trauma -kategoriasta 3D Navigation Intraoperative Imaging.

3. Näkyviin tulee luettelo useista kategorioista. Valitse Preparation and Registration -kate-
goriasta Instrument Selection.

INSTRUMENTIN VALINNAN KÄYTTÖ
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2.2 Valitseminen

Yleistä tietoa

Kun Instrument Selection on käynnistetty, valintasivu avautuu.
Kaikki käytettävissä olevat instrumentit on lueteltu yksittäin (kohdassa Single Instruments) tai
kliinisesti merkittävissä sarjoissa (kohdassa Sets). Valitse haluamasi instrumentti käyttämällä
jompaakumpaa kategoriaa.

Suodatuksen valinta – Area (alue)

Kuva 2  

Toiminto

Area

Suodattaa instrumentit anatomisen merkityksen perusteella molemmista kategoriois-
ta
HUOMAUTUS: jos olit määrittänyt tautiluokituksen käynnistyksen yhteydessä, Area
suodattaa automaattisesti olennaiset instrumentit kyseisen luokituksen perusteella. 

Valitseminen
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Valitse instrumentti – Sets (sarjat)

Kuva 3  

Luettelot Kuvaukset

Sets

Instrumentit ryhmitetty kliinisen merkityksen
mukaan
HUOMAUTUS: yhteensopivat alustat luette-
loitu 

Valmistaja, tila, koko, tuotenumero

INSTRUMENTIN VALINNAN KÄYTTÖ
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Valitse instrumentti – Single instruments (yksittäiset instrumentit)

Kuva 4  

Luettelot Kuvaukset

Single Instruments Kaikki käytettävissä olevat
instrumentit

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

Valitseminen
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2.3 Kokoaminen

Yleistä tietoa

Ennen kalibrointia instrumentti on koottava kiinnittäen kaikki olennaiset yhteensopivat
komponentit.

Instrumentin kokoaminen

Kuva 5  

Toimenpiteet

1. Kokoa instrumentti kiinnittäen yhteensopivat komponentit.

2. Jos valitsit instrumentin kohdasta Sets, kokoamissivu tulee näkyviin ja sinun on noudatet-
tava esitettäviä ohjeita.
• Käytä aina kokoamissivulla näytettyä vertailualustaa.

3. Jos valitsit instrumentin kohdasta Single Instruments, kokoa instrumentti seuraavien oh-
jeiden mukaan:
• Käytä aina suurinta mahdollista alustaa kalibroinnin tarkkuuden lisäämiseksi.
• Joustavat instrumentit on kalibroitava ja navigoitava poraohjaimella.

4. Kun instrumentti on koottu asianmukaisesti, valitse Calibrate tai aloita kalibrointi, jos ko-
koamissivua ei näytetty.

Varoitus
Älä käytä instrumentteja, jotka voivat taipua toimenpiteen aikana. Jos instrumentti taipuu
kalibroinnin aikana, lopeta kalibrointi ja aloita alusta uudella instrumentilla.

INSTRUMENTIN VALINNAN KÄYTTÖ
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2.4 Kalibrointi

Yleistä tietoa

Kokoamisen jälkeen ohjelmisto ohjaa sinut vastaavalle instrumentin kalibrointisivulle.
Instrumentin kalibroimiseksi ohjelma pyytää sinua valitsemaan vaihtoehdoista:
• Käytä instrumenttikohtaista kalibrointitekniikkaa.
• Valitse kahdesta kalibrointitekniikasta (valittu aukko tai lovi).

Infrapuna-artefaktit

Varmista, ettei erittäin heijastavat esineet tai kirkkaat valonlähteet häiritse koskaan kameran
kuvausalaa.

Kalibroi instrumentti

Kuva 6  

Toimenpiteet

1. Varmista ennen kalibrointia, että:
• Kaikki instrumentin komponentit on kiristetty kunnolla.
• Vain valitun instrumentin ja instrumentin kalibrointimatriisin markkeripallot ovat ka-

meran kuvausalassa.
- Näytä kameran kuvausala suurennettuna valitsemalla Camera.

2. Kalibroi instrumentti seuraavien ohjeiden mukaan.
• Kalibrointi aukolla:

- Käytä pienintä sopivaa aukkoa ja pidä instrumentti paikoillaan kalibroinnin ajan.
- Varmista, että instrumentti on asetettu kokonaan aukkoon (koskettaa aukon taus-

taa).
• Kalibrointi lovella (älä käytä kartiomaisten instrumenttien kalibrointiin):

- Varmista, että kärki koskettaa viitetasoa 4.
- Jokaisen loven kalibroinnin jälkeen on myös kalibroitava instrumentin kärki.

Kalibrointi
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Toimenpiteet

3. Kun kalibrointi on valmis Calibration successful -ilmoitus tulee näkyviin ja ohjelmisto oh-
jaa sinut tarkkuussivulle.

Kärjen kalibrointi

Kuva 7  

Toimenpiteet

1. Jos kalibrointiin käytettiin lovea, on myös instrumentin kärki kalibroitava.

2. Noudata ohjelmiston ohjeita, joko:
• Pidä instrumentin kärkeä paikoillaan viitetasolla 1 (talttakärjet) tai tasolla 2 (litteät kär-

jet) tai
• Käännä kärkeä saranapisteestä (terävät kärjet).

HUOMAUTUS: jotta kalibrointi onnistuisi, kalibroi kärki vain instrumentin kalibrointimat-
riisin osoitetulta alueelta. 

3. Kun instrumentin kalibrointi on suoritettu onnistuneesti, ohjelmisto ohjaa sinut tarkistussi-
vulle.

INSTRUMENTIN VALINNAN KÄYTTÖ
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Mahdolliset virheilmoitukset

Kuva 8  

Toimenpiteet

1. Kalibroinnin aikana voi tulla näkyviin kaksi virheilmoitusta:
• Below Required Accuracy:

- Instrumentin tarkkuus on jollain tavoin häiriintynyt.
• Accuracy Can Be Improved:

- Instrumentti on koottu väärin ja se on koottava uudelleen oikein.
- Jos haluat valita instrumentin mahdollisine epätarkkuuksineen, valitse Ignore.

2. Jos haluat parantaa kalibroinnin tarkkuutta, noudata valintaikkunan ohjeita ja valitse Re-
Calibrate.

HUOMAUTUS: jos instrumentti ja/tai instrumentin kalibrointimatriisi eivät näy kameralle, tulee
näkyviin varoitus. Voit korjata sen asettamalla kaikki markkeripallot takaisin kameran kuvausalalle
ja jatkaa kalibrointia. 

Kalibrointi
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2.4.1 Kalibroinnin tarkistus

Yleistä tietoja

Kablibroinnin jälkeen avautuu tarkistussivu. Sinun on nyt tarkistettava kalibroinnin tarkkuus.

Tarkistustyökalut

Tarkistuksessa voi halutessa käyttää työkalurivissä käytössä olevia työkaluja.
Voit säätää kärjen näyttöä säätämällä kokoa Diameter-, Width- tai Length-vierityspalkeilla.
HUOMAUTUS: nämä säädöt eivät paranna kalibroinnin tarkkuutta (vain näyttöä muokataan). 

Tarkista kalibroinnin tarkkuus

Kuva 9  

Toimenpiteet

1. Varmista, että kaikki markkeripallot ovat kameran kuvausalassa.

2. Aseta instrumentti useisiin sijainteihin instrumentin kalibrointimatriisilla.
Jos kalibrointi onnistui:
• Instrumentin sijoittaminen matriisiin näkyy tarkasti ohjelmiston näytöllä.
• Tip Distance on mahdollisimman pieni.

3. Tarkistuksen jälkeen on kaksi vaihtoehtoa. Valitse:
• Yes, jos instrumentin kalibrointi on tarkka. Valinnan jälkeen:

- Ilmoitus Verification Successful tulee näkyviin.
- Ohjelmisto ohjaa sinut viimeksi avatulle ohjelmiston sivulle.

• No, jos instrumentin kalibrointi ei ole tarkka. Valitse kahdesta vaihtoehdosta:
- Re-Calibrate: palaa Calibration-sivulle ja kalibroi instrumentti uudelleen.
- Discard Calibration: palaa viimeksi avatulle ohjelmiston sivulle.

INSTRUMENTIN VALINNAN KÄYTTÖ
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2.4.2 Kalibroinnin jälkeen

Kalibroidut instrumentit

Kuva 10  

Toimenpiteet

1. Kaikki kalibroidut instrumentit on luetteloitu Calibrated Instruments -välilehdellä.

2. Jos haluat kalibroida lisää instrumentteja, valitse haluamasi instrumentit ja noudata kalib-
rointivaiheita.
HUOMAUTUS: jos yrität kalibroida uuden instrumentin samalla alustan geometrialla kuin
edellisen instrumentin, näkyviin tulee viesti. Sinun on valittava kahdesta vaihtoehdosta:
• Yes, jos haluat hylätä edellisen kalibroinnin ja jatkaa uudella instrumentilla.
• No, jos haluat palata valintasivulle ja käyttää eri alustaa. 

3. Kun kaikki instrumentit on kalibroitu, voit jatkaa navigointia valitsemalla Navigate.
• Jos haluat palata Content Manager -ohjelmistoon, valitse Home.

Kalibroinnin jälkeen
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