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OK GEREEDMAKEN

STAP 1

• Plaats het systeem aan het voeteneinde van het 
bed tegenover de behandelingskant. 

• Stel de camera zo af dat deze gericht is naar het 
operatieveld (op ongeveer 2 meter afstand van 
het operatieveld). 

• Zorg dat de chirurg de monitor goed kan zien. 
• Sluit het netsnoer aan. 
• Zet het systeem aan met de aan/uitschakelaar.

STAP 2

• Druk, in het dialoogvenster applicatieselectie, op het 
pictogram knee 2.5 om de software te starten.

STAP 3

• Selecteer het vooraf ingestelde profiel in het 
dialoogvenster Welcome. 

• Druk op Next.

STAP 4

• Selecteer de vooraf gedefinieerde procedure.
• Druk op Next.
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STAP 5

• Bekijk de geselecteerde instellingen voor het profiel. 
• Druk op Next om door te gaan met het geselecteerde 

profiel. 

OPMERKING. U kunt het profiel aanpassen door op 
Modify te drukken. Raadpleeg de software gebruikersgids 
voor profielopties.

STAP 6

• Voer de patiëntnaam en ID in. 
• Druk op Next.

STAP 7

• Selecteer de behandelingskant (Right of Left). 
• Druk op Next.
OPMERKING. Dit is het enige moment waarop u de 
behandelingskant kunt selecteren. Controleer of u de juiste 
kant selecteert.

STAP 8

• In het dialoogvenster Camera Setup bevestigt u de 
patiëntgegevens en de behandelingskant. 

OPMERKING. De chirurg kan nu de referentieframes 
aan de patiënt bevestigen (zie de pagina 3) en vervolgens 
de zichtbaarheid van de instrumenten voor de camera 
controleren in dit dialoogvenster.
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DE PATIËNT VOORBEREIDEN

STAP 1

• Dek de patiënt af. 
• Voer de incisie uit. 
• Prepareer femur en tibia volgens de chirurgische 

standaardprocedure.

STAP 2

• Bevestig de Schanz-schroef aan de femur. 
• Bevestig de beenfixator (met 1 pen of 2 pennen) en het 

Y-vormige referentieframe. 

OPMERKING. Plaats de frames zo dat er voldoende 
ruimte is voor de chirurgische handelingen zonder dat dit 
stoort met andere instrumenten.

STAP 3

• Bevestig de Schanz-schroef aan de tibia. 
• Bevestig de beenfixator (met 1 pen of 2 pennen) en het 

T-vormige referentieframe. 
OPMERKING. Zorg ervoor dat de Y-vormige en T-vormige 
referentieframes NIET verplaatsen of losraken tijdens de 
procedure. Dit kan leiden tot onnauwkeurige tracking en 
ernstig letsel bij de patiënt.

STAP 4

• Controleer of de referentieframes met het been in gebogen 
en gestrekte toestand zichtbaar zijn voor beide 
cameralenzen (magenta en gele bollen gecentreerd in de 
weergaven). 

• Druk op Next om verder te gaan naar de patiëntregistratie.
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REGISTRATIE VAN DE FEMUR

STAP 1 

• Draai het been binnen het heupgewricht. Begin met 
kleinere cirkels en ga geleidelijk over op grotere cirkels. 

• Vermijd overmatige beweging van de heup. 

OPMERKING. Houd het bekken stabiel en beweeg de 
camera niet tijdens deze stap.

STAP 2 

• Houd de punt van de pointer op de femorale mechanische 
aspunt en leg het punt vast (door de pointer te draaien, 
of door het gebruik van de Afstandsbediening met klem, 
zie pagina 17).

OPMERKING. Dit is het punt waar de intramedullaire boor 
normaal gesproken wordt ingebracht tijdens procedures 
zonder navigatie.

STAP 3

De epicondylaire punten definiëren de epicondylaire 
as (één referentie voor de axiale rotatie-uitlijning van het 
implantaat). Deze punten worden ook gebruikt voor de 
groottebepaling van het implantaat. 

• Houd de punt van de pointer tegen het mediale 
epicondylaire punt en leg deze vast. 

• Leg als hierom wordt gevraagd de laterale epicondylus 
vast.

STAP 4

Het anterieure cortexpunt biedt de referentie voor 
de anterieure uitlijning van het implantaat en wordt 
gebruikt voor de groottebepaling van het implantaat. 

• Houd de punt van de pointer tegen de anterieure cortex, 
op het punt waar de naald van de traditionele 
femurafmeting-geleider wordt geplaatst en leg deze vast.
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STAP 5

De Whiteside-lijn (sagittale vlak) is een van de referenties 
voor de axiale rotatie-uitlijning van het implantaat. 

• Houd de pointer in de AP-richting, evenwijdig aan de lijn 
van de trochleaire groef naar het midden van 
de intercondylaire gleuf en leg deze vast. 

OPMERKING. Houd de pointer tijdens het vastleggen 
2 seconden volledig stil.

STAP 6

De condyli worden gebruikt om de zaagvlakken 
en de grootte van het implantaat te berekenen. 
De posterieure condyli zijn een referentie voor de axiale 
rotatie-uitlijning van het implantaat.

• Houd de punt van de pointer bij de mediale condylus en 
draai de pointer. 

• Leg de resterende punten vast door met de pointer langs 
het aangeduide groene gebied op het bot te glijden. 

• Leg als hierom wordt gevraagd de laterale condylus vast. 

STAP 7

De anterieure cortex wordt gebruikt voor het berekenen 
van het botmodel. 

• Houd de punt van de pointer bij de anterieure cortex 
en draai de pointer. 

• Leg de resterende punten vast door met de pointer langs 
het aangeduide groene gebied op het bot te glijden. 

OPMERKING. Bij de Express-registratie word deze stap 
niet uitgevoerd. 

STAP 8

• Controleer de nauwkeurigheid van de registratie door 
de punt van de pointer tegen het bot te houden en te 
verifiëren of de aangeduide locatie op het scherm 
overeenkomt met de werkelijke positie van de pointer. 

• Houd, om optioneel een nauwkeurigheidscontrolepunt 
vast te leggen, de pointer op een deel van het bot dat niet 
gereseceerd zal worden en leg dit punt vast. 

OPMERKING. Gebruik een nauwkeurigheidscontrolepunt 
tijdens de operatie om de nauwkeurigheid te verifiëren. 
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REGISTRATIE VAN DE TIBIA

STAP 1

De malleolipunten definiëren het distale eindpunt van de 
mechanische tibia-as.

• Houd de punt van de pointer bij de uitstekende mediale 
malleolusstructuur en leg het punt vast. 

• Leg als hierom wordt gevraagd de laterale malleolus vast.

STAP 2 

Deze stap definieert het proximale eindpunt van de 
mechanische tibia-as. 

• Houd de punt van de pointer bij het begin van de voorste 
kruisband bij het anterieure deel van de eminentia 
intercondylaris en leg het punt vast.

STAP 3

De tibiale contourpunten leveren referentiepunten voor 
het plaatsen en de groottebepaling van het tibiale 
implantaat. 

• Houd de punt van de pointer bij het meest mediale punt 
van het tibiale plateau en leg het punt vast. 

• Leg als hierom wordt gevraagd de laterale en anterieure 
contouren vast.

STAP 4

De AP-richting van de tibia bepaalt de posterieure helling 
en de neutrale rotatie-uitlijning van het resectievlak van 
de tibia. 

• Houd de pointer evenwijdig aan het tuberculum 
intercondylare zonder enige interne of externe rotatie 
en leg het vast. 

OPMERKING. Houd de pointer tijdens het vastleggen 
2 seconden volledig stil. 
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STAP 5

De tibiaplateaus worden gebruikt om de mate van 
resectie en het botmodel te berekenen. 

• Houd de punt van de pointer bij het laagste punt van het 
mediale plateau en leg het vast. 

• Leg de resterende punten vast door met de pointer langs 
het aangeduide groene gebied op het bot te glijden. 

• Leg als hierom wordt gevraagd het laterale plateau vast.

STAP 6

De anterieure cortex wordt gebruikt voor het berekenen 
van het botmodel. 

• Houd de punt van de pointer bij de anterieure cortex 
en draai de pointer. 

• Leg de resterende punten vast door met de pointer langs 
het aangeduide groene gebied op het bot te glijden.

OPMERKING. Bij de Express-registratie wordt deze stap 
niet uitgevoerd.

STAP 7

• Controleer de nauwkeurigheid van de registratie door de 
punt van de pointer tegen het bot te houden en te 
verifiëren of de aangeduide locatie op het scherm 
overeenkomt met de werkelijke positie van de pointer. 

• Houd, om optioneel een nauwkeurigheidscontrolepunt 
vast te leggen, de pointer op een deel van het bot dat niet 
gereseceerd zal worden en leg dit punt vast. 

OPMERKING. Gebruik een nauwkeurigheidscontrolepunt 
tijdens de operatie om de nauwkeurigheid te verifiëren.

STAP 8

Eerste beenuitlijning uitvoeren:

• Strek het been volledig.
• Druk op Record om de stabiliteitsanalyse te beginnen.
• Beweeg het been binnen het volledige bewegingsbereik 

om de preoperatieve stabiliteit te beoordelen.
• Druk op Stop om de analyse te stoppen.
• Druk op Next.
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TIBIA FIRST WORKFLOW

STAP 1

OPMERKING. Deze pagina beschrijft een Tibia First 
workflow. U kunt ook een Femur First workflow selecteren 
tijdens de profielinstelling. 
• Implantaatformaat afstellen.
• Stel de varus/valgushoek, de anterieure/posterieure 

helling en het resectieniveau af. 
• Druk op Next. 

STAP 2

• Voor tibiale resectie steekt u de zaagblokadapter in het 
zaagblok. 

• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak (blauw) 
overeenkomt met het geplande vlak (geel). 

• Druk na de resectie op Next. 

STAP 3

• Om de tibiale resectie te controleren, plaatst u de 
zaagblokadapter op het gereseceerde vlak en houdt u 
deze twee seconden stil. 

• De software berekent het gereseceerde vlak en geeft de 
afwijkingen tussen de geplande en verifieerde 
resectievlakken weer. 

• Druk op Next.

STAP 4

• Voer een balancering uit van het zachte weefsel in flexie en 
extensie. 

• Sla tijdens flexie de mediale/laterale openingen en de 
interne/externe rotatie op (nodig voor Gap Balanced). 

• Sla tijdens extensie de mediale/laterale openingen en de 
varus/valgushoek op (nodig voor Gap Balanced). 

OPMERKING. In Gap Balanced workflows wordt de 
grootte/positie van het femorale implantaat gebaseerd op 
de opgeslagen flexie- en extensie-openingen. 
De implantaatrotatie is gebaseerd op de opgeslagen 
interne/externe rotatie (evenwijdig aan de tibia).
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STAP 5

• Pas implantaatgrootte of insertdikte aan voor femorale 
planning. Pas het distale resectieniveau, de anterieure/
posterieure richting van het implantaat en de flexie/
extensiehoek aan. 

• Gap Balanced workflows: de femorale implantaatgrootte 
en positie zijn gebaseerd op de flexie- en extensie-
openingen die zijn opgeslagen tijdens het balanceren van 
het weefsel. Als u wijzigingen maakt, drukt u op Optimize 
om het distale resectieniveau opnieuw te berekenen. 

• Druk op Next.

STAP 6

• Pas implantaatgrootte of insertdikte aan voor de tweede 
femorale planningsstap. Pas de interne/externe rotatie van 
het implantaat en de varus/valgushoek aan. 

• Druk op Next. 
OPMERKING. Door het wijzigen van de insertdikte wordt 
het resectieniveau niet gewijzigd. 

STAP 7

• Voor distale femorale resectie steekt u de 
zaagblokadapter in het zaagblok. 

• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak (blauw) 
overeenkomt met het geplande vlak (geel). 

• Druk na de resectie op Next om het vlak te controleren. 
OPMERKING. Afhankelijk van het geselecteerde 
implantaat en de werkset, kan de anterieure femorale 
resectie eerst worden uitgevoerd.

STAP 8

• Voor anterieure femorale resectie steekt u de 
zaagblokadapter in het zaagblok. 

• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak (blauw) 
overeenkomt met het geplande vlak (geel). 

• Druk na de resectie op Next om het vlak te controleren. 
• Druk na femorale verificatie op Next om verder te gaan 

met Final Leg Alignment (zie pagina 17).
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HYBRIDE WORKFLOWS

STAP 1

OPMERKING. Deze pagina beschrijft een Femur First 
Hybrid workflow. U kunt ook een Tibia First Hybrid 
workflow selecteren tijdens de profielinstelling.
• Pas implantaatgrootte aan voor femorale planning. 
• Pas de anterieure/posterieure verschuiving, de flexiehoek 

en het resectieniveau aan. 
• Druk op Next.

STAP 2

• Voor femorale resectie steekt u de zaagblokadapter in het 
zaagblok. 

• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak (blauw) 
overeenkomt met het geplande vlak (geel). 

• Druk na de resectie op Next om het vlak te controleren.

STAP 3

• Om de femorale resectie te controleren, plaatst u 
de zaagblokadapter op het gereseceerde vlak en houdt 
u deze twee seconden stil. 

• De software berekent het gereseceerde vlak en geeft de 
afwijkingen tussen de geplande en verifieerde 
resectievlakken weer. 

• Druk op Next.

STAP 4

• Pas implantaatgrootte aan voor tibiale planning. 
• Stel het distale resectieniveau, de varus/valguspositie van 

het implantaat en de anterieure/posterieure helling af.
• Druk op Next.
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STAP 5

• Voor tibiale resectie steekt u de zaagblokadapter in het 
zaagblok. 

• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak (blauw) 
overeenkomt met het geplande vlak (geel). 

• Druk na de resectie op Next om het vlak te controleren.

STAP 6 

• Voer een balancering uit van het zachte weefsel in flexie en 
extensie.

• Sla tijdens flexie de mediale/laterale openingen en de interne/
externe rotatie op (nodig voor Gap Balanced workflow). 

• In extensie dient u de mediale/laterale openingen en 
varus/valgushoek op te slaan.

OPMERKING. In Gap Balanced workflows wordt de 
grootte van het femorale implantaat gebaseerd op de 
opgeslagen flexie-opening. De femorale implantaatrotatie 
is gebaseerd op de opgeslagen interne/externe rotatie 
(evenwijdig aan de tibia).

STAP 7

• Gebruik voor AP femorale planning de toetsen +/- om de 
implantaatgrootte aan te passen. 

• Gebruik de pijltjestoetsen om de interne/externe rotatie en 
de anterieure/posterieure verschuiving aan te passen. 

• Druk op Next. 

STAP 8 

• Voor anterieure femorale resectie steekt u de 
zaagblokadapter in het zaagblok. 

• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak (blauw) 
overeenkomt met het geplande vlak (geel). 

• Druk na de resectie op Next om het vlak te controleren. 
• Druk na femorale verificatie op Next om verder te gaan 

met Final Leg Alignment (zie pagina 17).
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UITLIJNINGSVERIFICATIE

STAP 1 (FEMURVERIFICATIE)

OPMERKING. Verificatiemogelijkheden: femur eerst, tibia 
eerst, alleen femur, alleen tibia.
• Plaats het zaagblok in de vereiste stand via de standaard 

(intramedullaire) instrumentatie. Gebruik niet meer dan het 
benodigd aantal pennen voor de eerste fixatie.

• Plaats de zaagblokadapter in de sleuf van het zaagblad, 
met de reflecterende markeerbollen in de richting van de 
camera.

STAP 2

Voer femurregistratie uit door het vastleggen van:

• Femorale kopcentrum.
• Mechanische femur-as.
• Rotatiereferenties.

OPMERKING. Wanneer u langdurig drukt op 
Afstandsbediening met klem begint de gehele registratie 
weer opnieuw.

STAP 3

• Controleer de weergegeven informatie en pas indien nodig 
de positie en/of richting van het femorale zaagblok aan.

• Herhaal de registratie.

STAP 4

• Plaats de pointer op de distale condyli om de afstand 
naar de zaagsleuf te berekenen als een indicatie voor 
de resectiehoogte. 
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STAP 1 (TIBIAVERIFICATIE)

• Plaats het zaagblok in de vereiste stand via de standaard 
(extramedullaire) instrumentatie. Gebruik niet meer dan 
het benodigd aantal pennen voor de eerste fixatie.

• Plaats de zaagblokadapter in de sleuf van het zaagblad, 
met de reflecterende markeerbollen in de richting van 
de camera.

STAP 2

Voer tibiaregistratie uit door het vastleggen van:

• Malleoluspunten
• Mechanische tibia-as
• AP-richting

STAP 3

• Controleer de weergegeven informatie en pas indien nodig 
de positie en/of richting van het tibiale zaagblok aan.

• Herhaal de registratie.

STAP 4

• Gebruik de pointer voor het meten van de afstand van het 
tibiale resectievlak naar de zaagsleuf als een indicatie voor 
de resectiehoogte.
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UNIVERSELE WORKFLOW

OPMERKING. De Universal workflow vertegenwoordigt 
een gemeten resectiebenadering zonder specifieke 
implantaatplanning.

STAP 1

• Voor tibiale resectie steekt u de zaagblokadapter in het 
zaagblok.

• Navigeer het zaagblok naar de ideale positie.
• Voer de resectie uit.
• Druk op Next.

STAP 2

• Om de tibiale resectie te controleren, plaatst u de 
zaagblokadapter op het gereseceerde vlak en houdt u 
deze twee seconden stil.

• De software berekent het geresecteerde vlak en geeft de 
geverifieerde en live waarden weer.

• Druk op Next.

STAP 3

• Voer een balancering uit van het zachte weefsel in flexie en 
extensie.

• Sla tijdens flexie de mediale/laterale openingen en de 
interne/externe rotatie op.

• In extensie dient u de mediale/laterale openingen en 
varus/valgushoek op te slaan.

STAP 4

• Voor distale femorale resectie steekt u de 
zaagblokadapter in het zaagblok.

• Navigeer het zaagblok naar de ideale positie.
• Voer de resectie uit.
• Druk op Next.
OPMERKING. Afhankelijk van uw werkset kunt u ook 
starten met de anterieure femorale resectie.
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STAP 5

• Om de distale femorale resectie te controleren, plaatst u 
de zaagblokadapter op het gereseceerde vlak en houdt u 
deze twee seconden stil.

• De software berekent het geresecteerde vlak en geeft de 
geverifieerde en live waarden weer.

• Druk op Next.

STAP 6

• Voor anterieure femorale resectie steekt u de 
zaagblokadapter in het zaagblok.

• Navigeer het zaagblok naar de ideale positie.
• Voer de resectie uit.
• Druk op Next.

STAP 7

• Om de anterieure femorale resectie te controleren, plaatst 
u de zaagblokadapter op het gereseceerde vlak en houdt 
u deze twee seconden stil.

• De software berekent het geresecteerde vlak en geeft de 
geverifieerde en live waarden weer.

• Druk op Next.
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AANVULLENDE FUNCTIES

LAATSTE BEENUITLIJNING

De definitieve beenuitlijning is altijd de laatste stap in 
de workflow. Het vergelijkt de laatste en de opgeslagen 
preoperatieve waarden. 

• Voor het beoordelen van preoperatieve stabiliteit, 
voert u dezelfde stappen uit als voor eerste beenuitlijning 
(zie pagina 8).

OPMERKING. Gele stippen op het tibiale implantaat 
(rechterkant) tonen de contactpunten tussen het 
tibia- en femurimplantaat. De verdeling van de stippen 
kan een femorale terugdraaiing aangeven (lijn in posterieure 
richting). 

AFSTANDSBEDIENING MET KLEM - SOFTWARE

Met de Afstandsbediening met klem kunt u punten 
vastleggen zonder de pointer te draaien. Een druk op de 
toets legt een punt vast, of start het vastleggen van een 
oppervlak:

• Gewoonlijk is de Clip-On Remote Control-functie 
geactiveerd. U kunt het uitschakelen/inschakelen in het 
dialoogvenster System (druk op de toets System in de 
menubalk Misc), of het dialoogvenster Femoral 
Landmark Registration (zie pagina 5).

AFSTANDSBEDIENING MET KLEM - HARDWARE

• Bevestig de afstandsbediening met klem voor eenmalig 
gebruik aan uw pointer.

• Bevestig de reflecterende markeerbollen voor eenmalig 
gebruik aan de pointer.

GESCHEIDEN REGISTRATIE

Split registratie kan worden geselecteerd in het 
dialoogvenster Choose Surgical Technique en bestaat 
uit twee delen:

• Het registreren van de mechanische femur- en tibia-as, 
het plannen en navigeren van het tibia-implantaat en het 
reseceren van de tibia.

• Het registreren van de volledige femur, het plannen en 
navigeren van het femorale implantaat.
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EXPRESS-REGISTRATIE

Express-registratie kan worden geselecteerd in het 
dialoogvenster Choose Surgical Technique. 
De software berekent een ingeschaald 3D-model in 
plaats van een morfogeen botmodel. De nauwkeurigheid 
is hetzelfde, maar de workflow duurt korter omdat: 

• Oppervlakpunten niet worden vastgelegd op de anterieure 
cortex (tibia en femur).

• Er minder punten worden vastgelegd op de tibiale 
pleateaus en femorale condyli.

DE SOFTWARE AFSLUITEN

Sluit de software altijd af voordat u het systeem 
uitschakelt. Gebruik nooit de aan/uitschakelaar om de 
software af te sluiten, omdat hierdoor gegevens verloren 
kunnen gaan.

• Druk op Close om de software af te sluiten. 

GEGEVENS OPSLAAN

• Plaats het opslagmedium (CD of USB).
• In het dialoogvenster Storage Devices dat wordt 

geopend, kunt u het opslagmedium selecteren.
• Druk op Continue om de gegevens op te slaan.

OPMERKING. Nadat de gegevens zijn opgeslagen, wordt 
dit aangegeven in het tabblad CD/USB.
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