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1 BENDROJI INFORMACIJA
1.1 Kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija
Išsami kontaktinė informacija

Pagalba

Jeigu šiame vadove nerandate reikiamos informacijos arba jeigu kyla klausimų ar problemų,
kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą.

Regionas Telefonas ir faksas El. paštas

Jungtinės Valstijos, Kanada,
Centrinė ir Pietų Amerika

Tel. +1 (800) 597-5911
Faks. +1 (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brazilija Tel. (0800) 892-1217

JK Tel. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ispanija Tel. +34 (900) 649 115

Prancūzija ir prancūzakalbiai re-
gionai Tel. +33 800 676 030

Afrika, Azija, Australija, Europa
Tel. +49 89 991568-44
Faks. +49 89 991568-811

Japonija
Tel. +81 3 3769 6900
Faks. +81 3 3769 6901

Atsiliepimai

Nors šis vadovas buvo atidžiai tikrinamas, jame vis tiek gali būti klaidų.
Kreipkitės į mus adresu igs.manuals@brainlab.com, jei norite patarti, kaip šis vadovas galėtų būti
pagerintas.

Gamintojas

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

BENDROJI INFORMACIJA
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1.1.1 Teisinė informacija

Autorių teisės

Šiame vadove pateikta autorių teisėmis saugoma patentuota informacija. Nė vienos šio vadovo
dalies negalima atkurti arba versti negavus aiškaus rašytinio „Brainlab“ sutikimo.

Ne „Brainlab“ prekių ženklai

„Microsoft®“ ir „Windows®“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai JAV ir kitose
šalyse.

Integruota trečiųjų šalių programinė įranga

• Ši programinė įranga iš dalies pagrįsta „Independent JPEG Group“ darbu.
• Dalis šios programinės įrangos iš dalies paremta „CyberVrml97“ paketu, sukurtu Satoshi

Konno.
• Kiti čia minimi įmonių ir gaminių pavadinimai gali būti atitinkamų įmonių prekės ženklai.

CE ženklas

• CE ženklas reiškia, kad „Brainlab“ gaminys atitinka esminius MPD (direktyvos
dėl medicinos prietaisų) reikalavimus.

• Remiantis Tarybos direktyva 93/42/EEB (MPD), Knee 2.6 programinė įranga
yra IIa klasės gaminys.

PASTABA: galima patvirtinti tik „Brainlab“ pagamintų gaminių CE ženklo galiojimą.
 

Šalinimo instrukcijos

Šalindami elektros ir elektroninę įrangą būtinai laikykitės galiojančių įstatymų. Norėda-
mi gauti informacijos apie EEĮA (elektros ir elektroninės įrangos atliekų) direktyvą, ap-
silankykite toliau nurodytu adresu. 
http://www.brainlab.com/weee

Prekyba JAV

Pagal federalinę JAV teisę šį prietaisą gali parduoti tik gydytojas arba tai galima daryti tik gydytojo
nurodymu.

Kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija
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1.2 Simboliai
Šiame vadove naudojami simboliai

Įspėjimai

Įspėjimai žymimi trikampiais įspėjamaisiais simboliais. Jais nurodoma saugos požiūriu itin
svarbi informacija, susijusi su galimais sužalojimais, mirtimi ar kitomis sunkiomis
pasekmėmis dėl netinkamo įrangos naudojimo.

Perspėjimai

Perspėjimai žymimi apskritimo formos įspėjamaisiais simboliais. Jais nurodoma saugos
požiūriu itin svarbi informacija, susijusi su galimomis problemomis naudojant prietaisą.
Šios problemos apima prietaisų gedimus, klaidas, pažeidimus arba turto sugadinimą.

Pastabos

PASTABA: pastabos pateikiamos kursyvu, jomis nurodomi papildomi naudingi patarimai.
 

BENDROJI INFORMACIJA
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1.3 Naudojimo paskirtis
Sistemos naudojimas

Medicininis tikslas

Brainlab Knee 2.6 yra vaizdais pagrįsta chirurgijos sistema kelio sąnariui keisti, jos pagrindas yra
šlaunikaulio ir blauzdikaulio vaizdavimas pagal orientyrus, veikiantis naudojant skirtingų implantų
gamintojų ir universaliuosius implantus.

Naudojimo nurodymai

Knee 2.6 yra operacinė lokalizavimo pagal vaizdus sistema, skirta minimaliai invazyviai chirurgijai.
Ji susieja laisvąjį zondą, kurį seka pasyviojo žymeklio jutiklio sistema, ir virtualiojo kompiuterinio
vaizdo erdvę paciento kaulo 3D modelyje, generuojamame gaunant kelis kaulo paviršiaus
orientyrus. Sistema skirta bet kokiai medicininei būklei, kurią galima gydyti stereotaktine operacija
arba kurią gydant remiamasi tokiomis kietomis anatominėmis struktūromis kaip kaukolė, ilgieji
kaulai ar stuburas, anatomiškai identifikuojamomis pagal KT, rentgeno, MR tyrimais grindžiamus
modelius. Sistema padeda chirurgui tiksliai nustatyti kelio protezą į per operaciją suplanuotą
padėtį. Knee 2.6 pateikiamos raiščių balansavimo ir kaulo lygiavimo matavimo galimybės.
Ortopedinės chirurgijos procedūrų pavyzdžiai (išvardytos ne visos galimybės):
• viso kelio sąnario keitimas;
• raiščių balansavimas;
• judesių diapazono analizė;
• girnelės sekimas;
• dalies kelio sąnario keitimas.

Numatomi naudotojai

Numatomi Brainlab Knee naudotojai yra chirurgai ortopedai ir medicinos specialistai.

Vieta ir naudojimo sąlygos

Brainlab Knee 2.6 yra operacinė lokalizavimo pagal vaizdus sistema, skirta naudoti operacinėse.
Sistemą sudaro dalys, kurias galima naudoti daugybę kartų, pavyzdžiui, programinė įranga,
sekimo sistema ir kompiuterio platforma, bei vienkartinės dalys, pavyzdžiui, atspindinčios
instrumentų žymimosios sritys. Instrumentai ir vienkartinės žvalgymo priemonės naudojant turi
būti sterilios. Kompiuterio platforma ir sekimo sistema gali būti nešiojamos, atsižvelgiant į
platformos specifikaciją.

Pacientų populiacija

Skirta pacientams, kuriems reikia pakeisti visą kelio sąnarį. Konkrečių pacientų populiacijų
kontraindikacijos nurodytos toliau.
• Pacientų, sergančių osteoporoze, negalima gydyti atliekant implantais paremtą viso kelio

žvalgymo procedūrą, kai naudojamas blauzdikaulio ir šlaunikaulio rinkinys. Tokiu atveju fiksuoti
atskaitos rinkiniai žvalgant gali atsilaisvinti dėl mažesnio kaulo tankio ir žvalgymas bus
netikslus arba išvis neįmanomas. Gydant šiuos pacientus, galima alternatyva – lygiavimo
patikrinimo procedūra be smeigtukų.

• Pacientų, sergančių displazija arba kitomis dubens deformacijomis, negalima gydyti naudojant
kelio žvalgymo programinę įrangą. Tokiu atveju neįmanoma tinkamai registruoti sukimosi
centro. Todėl registravimo / žvalgymo rezultatas gali būti netikslus arba žvalgymas apskritai
neįmanomas.

• Paciento padėties registravimo rezultatas itin priklauso nuo statistinių žmogaus anatomijos
verčių. Šios vertės galioja tik suaugusiesiems, kitaip registravimas gali būti netikslus. Pacientų,
kurie nėra suaugusieji, negalima gydyti naudojant Brainlab Knee.

Naudojimo paskirtis
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Patikimumo apžvalga

Prieš gydymą apžvelkite visos į sistemą įvestos ir iš sistemos gautos informacijos
patikimumą.

BENDROJI INFORMACIJA

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers. 13



1.3.1 Sistemos tikslumas

Kameros stovas

Tikslumo matavimas Vertė

Sekimas 0,3 mm RMS (kvadratinis vidurkis)

Žvalgymo vertės ±1° (kampai), ±1 mm (atstumai)

Naudojimo paskirtis

14 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers.



1.3.2 Galimi šalutiniai reiškiniai

Papildomi pjūviai

Naudojant Brainlab Knee žvalgymą, reikia atlikti papildomų odos pjūvių ant blauzdikaulio ir
šlaunikaulio arba kauluose išgręžti angas, kad būtų galima saugiai fiksuoti atskaitos rinkinius
naudojant kaulo varžtus.
Šlaunikaulio atskaitos rinkinį taip pat galima fiksuoti tiesiogiai žaizdoje, kad būtų išvengta
papildomo pjūvio.
Lygiavimo patikrinimo procedūrai atlikti rinkiniai fiksuojami prie pjovimo bloko (blauzdikaulio ir
šlaunikaulio). Todėl nereikia papildomų pjūvių ir angų kaule.

Pailgėjusi operacijų trukmė

Naudojant esamus žvalgymo metodus, buvo pranešta apie pailgėjusią operacijų trukmę
(labiausiai dėl to, kad reikia daugiau pastangų registruojant), pvz., fiksuojant atskaitos rinkinį.
Kadangi Brainlab Knee naudojama netiesioginė distalinės ir priekinės šlaunikaulio plokštumų ir
proksimalinės blauzdikaulio plokštumos rekonstrukcija, Brainlab Knee naudojami tik orientyrai,
prieinami įprastomis operacijos sąlygomis, nereikia papildomai keisti paciento padėties. Todėl
sumažinama papildoma operacijos trukmė, tačiau jos gali nepavykti visiškai išvengti.

Kiti šalutiniai reiškiniai

Šiuo metu nežinoma jokių kitų šalutinių reiškinių.

BENDROJI INFORMACIJA
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1.4 Suderinamumas su medicinos prietaisais
„Brainlab“ medicininiai instrumentai

Suderinami „Brainlab“ medicininiai instrumentai

Knee 2.6 programinė įranga suderinama su toliau nurodytais instrumentais.
• Vienkartinėmis atspindinčiomis žymimosiomis sritimis 
• Vienkartiniu fiksuojamuoju nuotoliniu valdikliu 
• Atskaitos rinkiniu „X-Press“ (Y geometrijos ir T geometrijos) 
• 1 smeigtuko kaulo fiksavimo elementais „X-Press“ (S, M arba L dydžių) 
• 2 smeigtukų kaulo fiksavimo elementais „X-Press“ 
• Lenktu žymekliu 
• „Keturi viename“ pjovimo bloko šablonu 
• Šlaunikaulio ir blauzdikaulio pjovimo bloko adapteriu („JMM Bi-Surface“ ir „DePuy PFC“, LCS) 
• Šlaunikaulio ir blauzdikaulio pjovimo bloko adapteriu „Universal“ 
• Šlaunikaulio ir blauzdikaulio pjovimo bloko adapteriu „Universal II“ 
• Priekinio pjūvio adapteriu („Zimmer NexGen“ ir „Biomet Alpina“) 
• Pjovimo bloko adapteriu „DePuy LCS“ 
• Šlaunikaulio pjovimo bloko adapteriu ENDOPLUS 
• Blauzdikaulio pjovimo bloko adapteriu ENDOPLUS 
• CAS pjovimo bloku „Universal“ ir CAS pjovimo bloku „Universal“ (Japonija) 
• Girnelės sekimo rinkiniu 

PASTABA: konkretesnę informaciją žr. „Hip and Knee“ instrumentų naudotojo vadove.
 

Kiti „Brainlab“ instrumentai

Po šio vadovo išleidimo gali atsirasti papildomų instrumentų. Kilus klausimų dėl instrumentų
suderinamumo su „Brainlab“ programine įranga kreipkitės į „Brainlab“ pagalbos tarnybą.

Su „Knee“ programine įranga gali būti naudojami tik „Brainlab“ nurodyti instrumentai ir
atsarginės dalys. Naudojant neleistinus instrumentus arba atsargines dalis gali labai
sumažėti sauga ir (arba) programinės įrangos našumas, kilti pavojus pacientui, naudotojui
ir (arba) aplinkai.

Suderinamumas su medicinos prietaisais
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1.4.1 „Brainlab“ medicininė programinė įranga

Suderinama „Brainlab“ medicininė programinė įranga

„Knee 2.6“ suderinama su:
• „Patient Browser 2.1“;
• „Patient Data Manager“, kurią sudaro:

- „Content Manager 1.0“;
- „Interactive DICOM Viewer 1.0“;
- „Patient Browser 3.0“.

Kita „Brainlab“ programinė įranga

Jei naudojate prieš tai nenurodytą programinę įrangą, prašom susisiekti su „Brainlab“ pagalbos
tarnyba dėl įrangos suderinamumo su „Brainlab“ prietaisais.

Sistemoje gali būti įdiegta ir su ja naudojama tik „Brainlab“ nurodyta programinė įranga.

BENDROJI INFORMACIJA
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1.4.2 Ne „Brainlab“ medicininiai prietaisai

Suderinami ne „Brainlab“ medicininiai prietaisai

Medicininis prietaisas Gamintojas

Implantai 
PASTABA: Knee 2.6 programinė įranga suderinama su išvardytų
gamintojų implantais ir įrankių rinkiniais. Jei turite klausimų dėl su-
derinamumo, susisiekite su „Brainlab“ pagalbos tarnyba.
 

PASTABA: implantų suderinamumą žr. implantų gamintojo specifika-
cijose. Programinėje įrangoje pateikta informacija yra tik nurodomoji.
 

„Biomet“

„DePuy“

„Exactech“

„Japan Medical Materials“

„Lima“

„Link“

„Mathys“

„Smith & Nephew“

„Wright“

„Zimmer“

Kojinis jungiklis „steute“

Medicininis prietaisas Gamintojas

Implantai 
PASTABA: Knee 2.6 programinė įranga suderinama su išvardytų
gamintojų implantais ir įrankių rinkiniais. Jei turite klausimų dėl su-
derinamumo, susisiekite su „Brainlab“ pagalbos tarnyba.
 

PASTABA: implantų suderinamumą žr. implantų gamintojo specifika-
cijose. Programinėje įrangoje pateikta informacija yra tik nurodomoji.
 

„Biomet“

„DePuy“

„Exactech“

KYOCERA

„Lima“

„Link“

„Smith & Nephew“

„Wright“

„Zimmer“

Kojinis jungiklis „steute“

Kiti ne „Brainlab“ prietaisai

Naudojant „Brainlab“ neleistinus medicinos prietaisų derinius, gali labai sumažėti sauga ir
(arba) įrangos našumas, kilti pavojus pacientui, naudotojui ir (arba) aplinkai.

Suderinamumas su medicinos prietaisais
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1.4.3 Ne „Brainlab“ programinė įranga

Suderinama ne „Brainlab“ programinė įranga

Knee 2.6 programinė įranga suderinama su:
• „Windows XP“ operacine sistema;
• „Windows 7“ operacine sistema.

PASTABA: norėdami gauti informacijos apie suderinamus pakeitimų paketus, susisiekite su
„Brainlab“ pagalbos tarnyba.
 

Kita ne „Brainlab“ programinė įranga

Sistemoje gali būti įdiegta ir su ja naudojama tik „Brainlab“ nurodyta ne
„Brainlab“ programinė įranga.

BENDROJI INFORMACIJA
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1.5 Kursai ir dokumentai
Kursai

„Brainlab“ kursai

Siekdami užtikrinti saugų ir tinkamą naudojimą, prieš pradėdami naudotis sistema visi naudotojai
turi dalyvauti „Brainlab“ atstovo rengiamuose kursuose.

Pagalba prižiūrint

Prieš naudodami sistemą chirurginėms procedūroms, kurioms kompiuterinis žvalgymas ypač
svarbus, su „Brainlab“ atstovu, galinčiu padėti prireikus, atlikite reikiamą skaičių procedūrų.

Atsakomybė

Sistema skirta tik chirurgo darbui palengvinti, ji neatstoja ir nepakeičia gydytojo patirties ir
(arba) atsakomybės naudojant.

Kursai ir dokumentai
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1.5.1 Dokumentai

Naudotojo vadovų skaitymas

Naudotojo vadovuose aprašomi sudėtingi medicinos prietaisai ir chirurginė žvalgymo programinė
įranga, kurią reikia naudoti atsargiai.
Labai svarbu, kad visi šios sistemos, instrumentų ir programinės įrangos naudotojai:
• prieš naudodami šią įrangą atidžiai perskaitytų naudotojo vadovus;
• bet kada galėtų pasinaudoti šiais naudotojo vadovais.

Parengti naudotojo vadovai

Naudotojo vadovas Turinys

Programinės įrangos nau-
dotojo vadovai

• Gydymo planavimo ir žvalgymo pagal vaizdus apžvalga
• Operacinės sistemos sąrankos aprašas
• Išsamios programinės įrangos instrukcijos

Instrumentų naudotojo va-
dovai Išsamios instrumentų naudojimo instrukcijos

Valymo, dezinfekavimo ir
sterilizavimo vadovas

Išsami informacija apie instrumentų valymą, dezinfekavimą ir steri-
lizavimą

Sistemos naudotojo vadovai Išsami informacija apie sistemos sąranką

Techninis naudotojo vado-
vas

Išsami informacija apie sistemą, įskaitant specifikacijas ir suderi-
namumą

BENDROJI INFORMACIJA
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Kursai ir dokumentai
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2 „KNEE“ ĮVADAS
2.1 Įvadas
Apžvalga

Bendroji informacija

Knee 2.6 programinė įranga yra jutikliniu ekranu valdoma planavimo ir žvalgymo sistema, skirta
naudoti per kelio sąnario operacijas.

„Knee 2.6“ programinę įrangą naudokite tik kelio sąnariui gydyti, kaip nurodyta skyriuje
„Naudojimo nurodymai“. Programinės įrangos nenaudokite jokiais kitais gydymo tikslais.

„KNEE“ ĮVADAS
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2.2 Naudotojo sąsaja
Pagrindinis ekranas

Bendroji informacija

Pagrindiniuose ekranuose pateikiama sąsaja norint planuoti ir žvalgyti. Pagrindiniai ekranai galimi
suplanavus procedūrą. Programinė įranga pateikia raginimus vykstant darbo eigai ir rodo
pagrindinius ekranus iš anksto nustatyta tvarka.
Konkrečių pagrindinių ekranų buvimas ir jų atsiradimo tvarka gali kisti atsižvelgiant į darbo eigą,
nurodytą rengiantis procedūrai.

Ekrano maketas

①

②

④

③

1 pav. 

Nr. Komponentas Paaiškinimas

① Vaizdų rodiniai
Atsižvelgiant į esamą veiksmą, gali būti rodomas blauzdikaulio ir
šlaunikaulio kaulo modelis, ant kaulo gauti orientyrai ir suplanuoti
implantai.

② Kameros būsenos
ekranas

Pateikiama informacija, ar instrumentus ir atskaitos rinkinius mato
kamera.

③ Meniu juosta
Pateikiama:
• prieiga prie įvairių programinės įrangos funkcijų;
• darbo eigos mygtukai.

④ Žinyno teksto skydelis
Atsižvelgiant į esamą veiksmą, pateikiama:
• instrukcijos, kaip atlikti veiksmą;
• su atliekamu veiksmu susijusios vertės.

Naudotojo sąsaja
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2.2.1 Dialogo langai

Apžvalga

Dialogo langai padeda atlikti procedūrą arba suteikia galimybę pasirinkti.

Ekrano maketas

①

③

②

2 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Registravimo veiksmai, atliekami esamame dialogo lange

② Mygtukas System

③ Mygtukai, naudojami norint tęsti darbo eigą

„KNEE“ ĮVADAS
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2.3 Meniu
Apžvalga

Bendroji informacija

Menu skiriasi priklausomai nuo programinės įrangos versijos ir licencijos. Galimos toliau
išvardytos licencijos:
• Knee 2.6 programinė įranga be tyrimų funkcijos; 
• Knee 2.6 programinė įranga su tyrimų funkcija. 

Tyrimų funkcija aprašyta skyriuje TYRIMŲ FUNKCIJOS YPATYBĖS psl. 221.

Meniu

Menu sudaro toliau išvardytos funkcijos.

①

②

④

③

3 pav. 

Nr. Komponentas Žr.

① „Treatment Information“ Psl. 27

② „System“ Psl. 28

③ „Go To“ Psl. 29

④ „Exit“ Psl. 237

Meniu
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2.3.1 „Treatment Information“

Gydymo informacijos dialogo langas

Dialogo lange Treatment Information galite peržiūrėti informaciją apie pacientą ir implantą.

4 pav. 
Su gamintoju susijusi gydymo informacija pateikiama ekrane Treatment Information, jame galite
peržiūrėti informaciją apie pacientą, pasirinktą implanto gaminių liniją, instrumentus ir implanto
sistemą. 

Gamintojo logotipas atsiranda pagrindiniame programinės įrangos ekrane.

„KNEE“ ĮVADAS
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2.3.2 „System“

Sistemos mygtukas

Mygtuku System Info atidaromas dialogo langas System, jame rodoma informacija
apie programinės įrangos ir duomenų bazės versiją. Jame taip pat pateikiama prieiga
prie parinkčių Screenshots ir Settings. 
Visos toliau parodytos nuostatos prieinamos spaudžiant mygtuką System Info arba
Menu pasirinkus System.

Sistemos dialogo langas

5 pav. 

Parinktis Paaiškinimas Žr.

Information Pateikiama informacija apie programinės įrangos versiją ir iš-
sami „Brainlab“ kontaktinė informacija. Psl. 214

Screenshots Peržiūrimos visos per procedūrą sugeneruotos ekrano nuo-
traukos. Psl. 215

Settings Nustatomas sistemos garsas, nurodoma programinės įrangos
kalba ir ekrano nuotraukos paverčiamos anoniminėmis. Psl. 217

Meniu

28 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers.



2.3.3 „Go To“

Bendroji informacija

Meniu Go to... galite naršyti darbo eigos veiksmus. Meniu Go to... prieinamas per Menu (žr. psl.
26).
Funkcijos, prieinamos atidarius meniu Go to..., priklauso nuo procedūros plano ir darbo eigos.
Funkcijų mygtukai ir skirtukai, kurių nėra procedūros plane arba kurių sąlygų veiksmai dar
neįvykdyti, būna išjungti.

Ekrano maketas

①

②

③

6 pav. 

Nr. Komponentas

①

Mygtukai, kuriais pasiekiamos registravimo, planavimo ir žvalgymo funkcijos, išvardyti
tvarka, kuria atliekami veiksmai.

Oranžinė rodyklė nurodo žvalgymo veiksmą, kurį atliekant pasirinktas meniu Go
To...
Oranžinis kontūras nurodo pasirinktą funkciją.
Žalia varnelė nurodo, kad veiksmas baigtas.
Funkcijų, kurių dar negalima pasirinkti, mygtukas Accept lieka pilkas.

② Skirtukai, kuriuose atidarę galite atlikti konkretų veiksmą.

③ Apžvalgos laukas, kuriame rodomi pasirinktos funkcijos vaizdas ir aprašas.

„KNEE“ ĮVADAS
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2.4 Parinkčių meniu
Apžvalga

Bendroji informacija

Meniu Options galite pasirinkti įvairias peržiūros parinktis ir aktyvinti papildomas funkcijas.

Parinkčių meniu

Meniu Options sudaro toliau išvardytos Knee programinės įrangos funkcijos.

①

②

③

④

⑤

⑥

7 pav. 

Nr. Komponentas Žr.

① „Zoom“ Psl. 31

② „Remote Control“ Psl. 31

③ „Bone Model Off“ Psl. 31

④ „ROM Analysis“ Psl. 31

⑤ „Patella Tracking“ Psl. 32

⑥ „Gap Measurement“ Psl. 32

Parinkčių meniu
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2.4.1 Parinkčių meniu funkcijos

Zoom

Funkcija Zoom leidžia padidinti arba sumažinti vaizdo rodinių dydį. 

Paspaudus šį mygtuką padidinamas esamas vaizdas.

Paspaudus šį mygtuką sumažinamas esamas vaizdas.

Remote Control

Daugiau informacijos apie Remote Control funkciją žr. Psl. 116.

Meniu Options pasirinkdami žymimąjį langelį Remote Control aktyvinkite / deak-
tyvinkite funkciją Remote Control.

Bone Model Off

Naudodami funkciją Bone Model Off galite slėpti / matyti 3D kaulo modelį
vaizdų rodiniuose. 
PASTABA: Bone Model Off galimas tik Knee 2.6 programinėje įrangoje be ty-
rimų funkcijos.
 

① ②

8 pav. 

Parinktys

Pasirinkus žymimąjį langelį Bone Model Off, 3D modelis paslepiamas ①. Rodomi tik gauti taš-
kai, ašys ir apibrėžta implanto padėtis.

Panaikinus žymimojo langelio Bone Model Off žymėjimą ekrane rodomas 3D modelis ②.

ROM Analysis

ROM Analysis suteikia galimybę atlikti judesių diapazono kinetinę analizę ir įrašyti vertes (žr. psl.
223).
PASTABA: ROM Analysis galima tik Knee 2.6 programinėje įrangoje su tyrimų funkcija.
 

Pasirinkite ROM Analysis, kad atidarytumėte dialogo langą vertėms sekti ir 1 bei
2 verčių kreivei brėžti.

„KNEE“ ĮVADAS
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Patella Tracking

Patella Tracking suteikia galimybę sekti girnelės judesius (žr. psl. 231).

PASTABA: funkcija Patella Tracking (Girnelės sekimas) galima tik Knee 2.6 pro-
graminėje įrangoje su tyrimų funkcija.
 

Gap Measurement

Funkcija Gap Measurement suteikia galimybę bet kada per operaciją patikrinti kojos lygiavimą ir
medialinio / lateralinio tarpo situaciją (žr. psl. 146).

PASTABA: funkcija Gap Measurement galima tik Knee 2.6 programinėje įran-
goje be tyrimų funkcijos.
 

Parinkčių meniu
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2.5 Ekrano nuotraukos
Apžvalga

Ekrano nuotraukos mygtukas

Naudodami funkciją Screenshot galite padaryti dabartinio ekrano nuotrauką.
Ekrano nuotraukos automatiškai paverčiamos anoniminėmis ir įrašomos į pro-
cedūros failą bei gydymo ataskaitą (žr. psl. 241).
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2.6 Darbo eigos mygtukai
Apžvalga

Bendroji informacija

Darbo eigos mygtukai atsiranda dialogo languose ir pagrindiniuose ekranuose. Šiais mygtukais
galite eiti pirmyn arba atgal vykdydami darbo eigą, pavyzdžiui, registravimo procedūrą.

Bendrieji darbo eigos mygtukai

Toliau pateiktoje lentelėje aprašytos įprastos bendrųjų darbo eigos mygtukų funkcijos.

Mygtukai

Baigiamas dabartinio etapo veiksmas ir atidaromas kitas darbo eigos dialogo lan-
gas arba pagrindinis ekranas. 

Grįžtama į ankstesnį darbo eigos veiksmą. 

Pakartojamas ką tik atliktas veiksmas. 

Patvirtinamos nuostatos ir raginama pereiti prie kito veiksmo. 

Leidžiama pasirinkti kitą profilį arba keisti esamą profilį.

Esamas veiksmas išjungiamas neįrašant nuostatų. 

Dialogo langas išjungiamas ir grįžtama į ankstesnį dialogo langą ar pagrindinį
ekraną. 

Įrašomos tam tikros operacijos vertės. 

Atkuriamos visos pradinės vertės, kurias pakoregavote planuodami. 

Patvirtinamos apibrėžtos vertės / pakeitimai ir planuojama išjungti programinę
įrangą. 

Įrašomas kojos lygiavimas prieš operaciją ir po jos.

Patvirtinama, kad baigėte žvalgomąją operaciją ir planuojate išjungti programinę
įrangą.

PASTABA: kiti specialių funkcijų mygtukai aprašyti su atitinkamu veiksmu.
 

Kojinio jungiklio naudojimas

Jei programinei įrangai žvalgyti naudojate kojinį jungiklį, juo valdomi mygtukai paryškinami
spalvotu kraštu. Spalvotas kraštas atitinka tris kojinių pedalų spalvas, aprašytas toliau pateiktoje
lentelėje.

Darbo eigos mygtukai
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① ② ③

Nr. Pedalas Ekranas / dialogo langas Funkcija

① Kairysis (gel-
tonas)

Bet koks dialogo langas su 3
pagrindiniais mygtukais Kaip mygtukas Back

Bet koks dialogo langas su
daugiau kaip 3 pagrindiniais
mygtukais, pvz., planavimo
ekranai

Jei paryškintas geltonai, šiuo metu akty-
vintas valdymas kojiniu jungikliu

② Centrinis (juo-
das)

Bet koks dialogo langas su 3
pagrindiniais mygtukais Dažniausiai kaip mygtukas Reset

Bet koks dialogo langas su
daugiau kaip 3 pagrindiniais
mygtukais, pvz., planavimo
ekranai

Perjungia mygtukus

③ Dešinysis
(mėlynas)

Bet koks dialogo langas su 3
pagrindiniais mygtukais Kaip mygtukas Next

Bet koks dialogo langas su
daugiau kaip 3 pagrindiniais
mygtukais, pvz., planavimo
ekranai

Jei paryškintas mėlynai, šiuo metu akty-
vintas valdymas kojiniu jungikliu

PASTABA: kojinis jungiklis veikia vos prijungus kabelį prie sistemos. Jei kojinis jungiklis neveikia,
patikrinkite kabelio jungtį. Programinė įranga nepateikia įspėjimo, kad kojinis jungiklis atsijungė,
tačiau kojiniu jungikliu valdomi mygtukai nebūna paryškinti.
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2.7 Sekimo sistema
Sekimo būsenos rodiniai

Bendroji informacija

Tam, kad registravimas ir žvalgymas vyktų sėkmingai, reikia pasirūpinti, jog niekas neužstos per
kamerą matomų instrumentų.
Kameros būsenos rodinys suteikia tikrojo laiko grįžtamąjį ryšį apie instrumentų matomumą per
kamerą. Rodinyje matomi vaizdai nurodo santykinę instrumentų, matomų per abiejų kamerų
objektyvus, padėtį.
Kameros būsenos rodinys taip pat yra mygtukas langui atverti, šiame lange galite patikrinti
instrumentų matomumą (žr. psl. 37).

Rodinio aiškinimas

Būsena Reikšmė

Žalia reiškia, kad visi dabartiniam veiksmui reikiami instrumentai matomi per ka-
merą.

Pilka spalva nurodo kameros ryšio klaidą.

Atitinka šlaunikaulio atskaitos rinkinį (Y geometrijos).
• Raudona: nematoma per kamerą.
• Žalia: matoma per kamerą.

Atitinka blauzdikaulio atskaitos rinkinį (T geometrijos).
• Raudona: nematoma per kamerą.
• Žalia: matoma per kamerą.

Atitinka papildomus instrumentus, kurių reikia norint atlikti šį veiksmą (pvz., žy-
meklį).
• Raudona: nematoma per kamerą.
• Žalia: matoma per kamerą.

PASTABA: jei darbo eigos metu kamera atjungiama, programinė įranga rodo atitinkamą klaidos
pranešimą, kad prarastas ryšys su sekimo sistema.
 

Sekimo sistema
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2.7.1 Instrumentų matomumas

Bendroji informacija

Jei per procedūrą reikiamas instrumentas dingsta iš kameros matymo lauko, atidaromas langas,
kuriame rodoma, kurie instrumentai matomi / nematomi per kamerą.
Kai visi instrumentai tampa matomi per kamerą, langas uždaromas.

Matomumo rodinys

①

②
③

9 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Spalvotos sritys nurodo matomus instrumentus (žr. psl. 37).

② Matomi instrumentai žali.

③
Nematomi instrumentai raudoni.
Jei kameros matymo lauke nėra atskaitos rinkinio, pakoreguokite kamerą, kol rinkinys vėl
taps matomas.

Spalvų reikšmės

Sričių spalvų reikšmės priklauso nuo kiekvieno atskiro atskaitos rinkinio ir instrumento.

Spalva Žymimas įrankis 

Rausva T atskaitos rinkinio žymimosios srities geometrija

Geltona Y atskaitos rinkinio žymimosios srities geometrija

Žalia Žymeklio žymimosios srities geometrija

Mėlyna Sekimo rinkinių, pritvirtintų prie papildomų žvalgymo instrumentų (pvz.,
pjovimo bloko adapterių), žymimosios srities geometrija

Pilka Žymimosios sritys matomos per abu kameros objektyvus, tačiau negali
būti priskirtos konkrečiam įrankiui

Pilki apskritimai Žymimosios srities geometrija matoma tik per vienos kameros objektyvą ir
jos atpažinti nepavyksta

PASTABA: žvalgant ir tikrinant rezekcijos plokštumas, programinė įranga rodo įspėjamąjį
pranešimą, jei reikiami instrumentai nematomi per kamerą.
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Programinė įranga aptinka instrumentus pagal iš anksto apibrėžtas įrankio geometrijas,
kurias pateikia atspindintys sekimo rinkiniai. Dėl neaiškių žymimųjų sričių sankaupų
sistema gali trumpai klaidingai aptikti geometriją. 

Matomumo funkcijos deaktyvinimas

Parinktys

Norėdami deaktyvinti šią funkciją, kad langas neatsirastų automatiškai, spauski-
te Disable.
Mygtukas pasikeičia į Enable, juo galite vėl aktyvinti funkciją.
PASTABA: jei išjungiate matomumo funkciją, bet norite ją atidaryti, paspauskite
vieną iš kameros vaizdo rodinių arba kameros būsenos rodinį.
 

Norėdami patys uždaryti langą, spauskite Done.

PASTABA: jei deaktyvinate funkciją, išjungiama naudojamo profilio funkcija. Kitą kartą naudojant
šį profilį, funkcija lieka išjungta. Tačiau jei naudojate kitą profilį, funkcija pagal numatytuosius
nustatymus yra įjungiama.
 

Sekimo sistema
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2.8 Fiksuojamasis nuotolinis valdiklis
Apžvalga

Bendroji informacija

Orientyrus galima registruoti ir naudojant fiksuojamąjį nuotolinį valdiklį. 

Žymeklio naudojimas

Registravimo taškus galima gauti įprastu žymekliu arba fiksuojamuoju nuotoliniu valdikliu, bet
metodas šiek tiek skiriasi.

Žymeklio tipas Metodas 

Žymeklis Laikykite žymeklio galiuką prie kaulo ir šiek tiek pasukite žymeklį
aplink galiuką.

Fiksuojamasis nuotolinis
valdiklis

Laikykite žymeklio galiuką prie kaulo ir paspauskite valdymo mygtu-
ką.
PASTABA: fiksuojamasis nuotolinis valdiklis reaguoja paspau-
dus jungiklį, ne jį atleidus.
 

PASTABA: naudojant įprastą žymeklį ir fiksuojamąjį nuotolinį valdiklį, programinė įranga rodo
skirtingą tekstą.
 

Norėdami tiksliai registruoti naudodami fiksuojamąjį nuotolinį valdiklį, laikykite žymeklio
galiuką ant pageidaujamo orientyro nejudindami.
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3 PROCEDŪROS
PLANAVIMAS

3.1 Pasiruošimas darbui
Dialogo langas Welcome to knee

Dialogo lango Welcome to knee parinktys

Pirmasis dialogo langas, rodomas atidarius programinę įrangą, yra dialogo langas Welcome to
knee.

10 pav. 

Parinktys

Norėdami atidaryti anksčiau sukurtą profilį, pasirinkite norimo profilio pavadinimą ir spauskite
Next.

Norėdami sukurti naują profilį, spauskite Create a New Profile.

Norėdami pašalinti profilį, spauskite Delete a Profile.

Norėdami sukurti vienkartinį procedūros planą, spauskite One-Time Procedure. Esate raginami
pasirinkti implantus (žr. psl. 47).
PASTABA: procedūros planas nebus įrašomas.
 

Norėdami atlikti lygiavimo patikrinimo darbo eigą, spauskite Alignment Verification Procedure.
Atidaromas dialogo langas Procedure Overview (žr. psl. 194).
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Parinktys

Norėdami išjungti programinę įrangą, spauskite Cancel.
Atidaromas dialogo langas Exit (žr. psl. 238).

PASTABA: pasirinkus profilį ir procedūrą bei matant ekraną Procedure Overview, neįmanoma
sukurti naujo profilio. Jei šiuo metu norite sukurti naują profilį, turite iš naujo paleisti programinę
įrangą.
 

Pasiruošimas darbui
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3.1.1 Profilių kūrimas ir šalinimas

Bendroji informacija

Sukurtas profilis veikia kaip procedūrų planų aplankas. Taip galite apibrėžti ir įrašyti dažnai
naudojamas nuostatas.
Sukūrę profilį, į jį galite įrašyti iki aštuonių procedūrų planų.
Kiekviename profilyje turite turėti bent vieną procedūros planą. Informacija apie procedūrų planų
kūrimą pateikta toliau šiame skyriuje.

Naujo profilio kūrimas

11 pav. 

Veiksmai

1.

Dialogo lange Welcome to knee spauskite Create a New Profile.
Atidaromas dialogo langas Enter Profile Name.
PASTABA: norėdami atidaryti anksčiau sukurtą profilį, pasirinkite norimo profilio pavadini-
mą ir spauskite Next. Atidaromas ekranas Procedure Overview (žr. psl. 68).
 

2.
Virtualiosios klaviatūros klavišais įveskite profilio pavadinimą.
Norėdami pašalinti įvestą simbolį, naudokite klaviatūros klavišą Delete.

3.
Paspauskite Next, kad patvirtintumėte pavadinimą ir grįžtumėte į dialogo langą Welcome
to knee.
Sąraše Select your profile dabar rodomas naujasis profilis.

4. Dialogo lange Welcome to knee pasirinkite tik ką sukurtą profilį (jei jis dar nepasirinktas)
ir spauskite Next.

PASTABA: galite apibrėžti iki aštuonių profilių. Apibrėžus aštuonis profilius, mygtukas Create a
New Profile deaktyvinamas.
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Profilio šalinimas

12 pav. 

Veiksmai

1.
Dialogo lange Welcome to knee spauskite Delete a Profile.
Atidaromas dialogo langas Delete Profile.

2. Pasirinkite norimą pašalinti profilį.

3. Spauskite Delete.

4. Kartokite 2 ir 3 veiksmus su visais norimais pašalinti profiliais.

5. Paspauskite Close, kad išjungtumėte dialogo langą ir grįžtumėte į dialogo langą Welco-
me to knee.

PASTABA: galima pašalinti visus profilius, išskyrus aktyvųjį profilį.
 

Pasiruošimas darbui
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3.2 Profilių planavimas
Apžvalga

Bendroji informacija

Profilio nuostatos apibrėžia darbo eigas ir registravimo nuostatas. Iš anksto apibrėžus dažnai
atliekamų procedūrų nuostatas, galima sutaupyti laiko.

Planavimo darbo eiga

Kuriant naują profilį, programinė įranga jums padeda atlikti veiksmus iš anksto nustatyta darbo
eiga. Jums baigus kiekvieną darbo eigos veiksmą, programinė įranga automatiškai atidaro kito
veiksmo dialogo langą.

Darbo eiga

1. Sukurkite naują profilį (žr. psl. 43).

2. Dialogo lange Enter Profile Name virtualiąja klaviatūra įveskite profilio pavadinimą ir ta-
da spauskite Next.

3.
Dialogo lange Choose System Components pasirinkite reikiamas implantų gaminių lini-
jas, implantų sistemas ir instrumentus.
Baigę rinktis implantus, dialogo lange Choose System Components spauskite Next.

4.

Dialogo lange Choose Surgical Technique pasirinkite darbo eigos seką, planavimo bū-
dą ir registravimo metodą.
PASTABA: šis dialogo langas nerodomas, jei dialogo lange Choose Surgical Technique
pasirinkote balansinio tarpo darbo eigą.
 

Spauskite Next.

5.
Dialogo lange Choose Femoral Alignment pasirinkite šlaunikaulio sukimo atskaitą ir
šlaunikaulio AP lygiavimą.
Spauskite Next.

6.

Dialogo lange Advanced Settings pasirinkite šlaunikaulio žvalgymo atskaitas, norimas
rodyti ekrane, pakoreguokite rezekcijos nuostatas ir žvalgymo slenkstines vertes bei įjun-
kite išplėstines žvalgymo nuostatas, jei norite.
Spauskite Next. Atidaromas dialogo langas Welcome to knee.

7.

Dialogo lange Welcome to knee galite:
• išjungti programinę įrangą spausdami Cancel;
• Pasirinkti apibrėžtą profilį ir pereiti į dialogo langą Procedure Overview;
• sukurti kitą profilį arba
• pašalinti profilį.

Kitos parinktys

Parinktys

Per bet kurį profilio planavimo veiksmą (pvz., dialogo lange Choose System Components) gali-
te grįžti į dialogo langą Welcome to knee spausdami Cancel.
PASTABA: bet kada galite išjungti profilio planavimą.
 

Jei atliekate bet kurį profilio planavimo veiksmą, į ankstesnį veiksmą galite grįžti spausdami
Back.

Norėdami išjungti programą, dialogo lange Welcome to knee spauskite Cancel.
Atidaromas dialogo langas Exit.
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3.2.1 Paleidimo sąranka

Pasiruošimas darbui

Pasirinkus profilį ir dialogo lange Welcome to knee paspaudus Next, atidaromas dialogo langas
Procedure Overview.

Naujo profilio nustatymas

13 pav. 

Veiksmai

1.
Dialogo lange Welcome to knee spauskite Create a New Profile.
Atidaromas dialogo langas Enter Patient Name and ID.

2.
Virtualiosios klaviatūros klavišais įveskite paciento vardą.
Norėdami pašalinti įvestą simbolį, naudokite klaviatūros klavišą Delete.

3.

Paspauskite Next, kad patvirtintumėte pavadinimą ir pereitumėte į dialogo langą Choose
System Components.
Paspauskite Cancel, kad grįžtumėte į dialogo langą Welcome to knee neįrašydami var-
do.

PASTABA: galite apibrėžti iki aštuonių profilių. Apibrėžus aštuonis pavadinimus, mygtukas Create
a New Profile deaktyvinamas.
 

Profilių planavimas

46 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers.



3.2.2 Implantu pasirinkimas

Bendroji informacija

Nurodę profilio pavadinimą, esate raginami pasirinkti implantus. Implantų pasirinkimo dialogo
languose galite pasirinkti visas implantų gaminių linijas, implantų sistemas ir instrumentus,
galimus pagal jūsų licenciją.
Atsižvelgiant į pasirinktą implantą, galimos įvairios darbo eigos parinktys.

Tinkamo pasirinkimo užtikrinimas

Įsitikinkite, kad implantas, su kuriuo dirbate, ir programinė įrangoje pasirinktas implantas
sutampa. Kitaip negalima tinkamai žvalgyti.

Sistemos komponentų pasirinkimo dialogo langas

Pagal numatytuosius nustatymus, atidarius šį dialogo langą, rodomas pirmasis duomenų bazėje
galimas implantas. Jei vieną po kito sukuriate du ar daugiau profilių, rodomi anksčiau pasirinkti
implantų komponentai.

14 pav. 

Parinktys

Norėdami pasirinkti implantų gaminių liniją ir įrankių rinkinį, spauskite Product Line arba Instru-
mentation, kad atidarytumėte galimų gaminių linijų ir atitinkamų įrankių rinkinių skirtukų pusla-
pius (žr. psl. 48).

Norėdami pasirinkti implantų sistemą, spauskite atitinkamo implanto (šlaunikaulio ar blauzdikau-
lio), kurį norite pakoreguoti, mygtuką.
Atidaromas šlaunikaulio arba blauzdikaulio komponento dialogo langas (Choose Femoral Com-
ponent, Choose Tibial Tray arba Choose Tibial Insert, žr. psl. 49).
PASTABA: kai kurių implantų gaminių linijų dialogo langas Choose Tibial Insert negalimas, ka-
dangi tinkamas intarpas automatiškai parenkamas kartu su blauzdikaulio padėklu.
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Gaminių linijos ir instrumentų pasirinkimas

15 pav. 

Veiksmai

1. Pasirinkite norimo implantų gamintojo skirtuką.

2. Sąraše pasirinkite reikiamą gaminių liniją.

3. Sąraše pasirinkite reikiamus instrumentus.

4. Paspauskite Accept, kad patvirtintumėte nuostatas ir grįžtumėte į dialogo langą Choose
System Components.

PASTABA: taip pat galite prieiti prie gaminių linijų ir instrumentų pasirinkimo spausdami mygtuką
Instrumentation dialogo lange Choose System Components.
 

Profilių planavimas

48 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers.



Komponentų pasirinkimas

16 pav. 

Veiksmai

1. Norėdami pasirinkti reikiamą komponentą, paspauskite atitinkamą mygtuką.

2. Paspauskite Accept, kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į dialogo langą Choose System
Components.

Suderinamos implantų sistemos

Dialogo lange išvardijamos implantų sistemos, suderinamos ir nesuderinamos su kitomis šiuo
metu pasirinktomis implantų sistemomis.
Jei pasirenkate implantų sistemą (pavyzdžiui, šlaunikaulio sistema), nesuderinamą su kitomis
pasirinktomis implantų sistemomis (pavyzdžiui, blauzdikaulio padėklu arba blauzdikaulio intarpu),
programinė įranga rodo pranešimą, kad pasirinktas nesuderinamas komponentas.
Tada išjungus šį dialogo langą, programinė įranga gali pakeisti kitus komponentus. Tokiu atveju,
dialogo lange Choose System Components rodomas pranešimas, koks implanto komponentas
pakeistas.

Įsitikinkite, kad pasirinkti implantų komponentai suderinami vieni su kitais.

Tolesnis veiksmas

Veiksmas

Dialogo lange Choose System Components spauskite Next ir pereikite į dialogo langą Choo-
se Surgical Technique.
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3.2.3 Chirurginio metodo nustatymas

Bendroji informacija

Dialogo lange Choose Surgical Technique galite pasirinkti žvalgymo, planavimo ir registravimo
darbo eigų nuostatas.
Nuostatų buvimas priklauso nuo:
• pasirinkto implanto ir instrumentų;
• kitų nuostatų, pasirinktų šiame dialogo lange.

Negalimos nuostatos rodomos pilkos.

17 pav. 

Darbo eigos parinktys

Darbo eiga Žvalgymo tvarkos pavyzdys

„Tibia First“ 

1. Blauzdikaulio rezekcija
2. Minkštųjų audinių balansavimas
3. Šlaunikaulio distalinė ir priekinė rezekcija
PASTABA: šlaunikaulio rezekcijos tvarka (pirma distalinė arba priekinė) pri-
klauso nuo pasirinktų instrumentų.
 

„Femur First“ 

1. Šlaunikaulio distalinė ir priekinė rezekcija
2. Blauzdikaulio rezekcija
PASTABA: šlaunikaulio rezekcijos tvarka (pirma distalinė arba priekinė) pri-
klauso nuo pasirinktų instrumentų.
 

„Tibia First Hy-
brid“ 

Dirbant hibridinėmis darbo eigomis galite baigę blauzdikaulio ir distalinę šlauni-
kaulio rezekciją atlikti minkštųjų audinių balansavimą. Tada programinė įranga
gali rodyti realistiškesnę raiščių situaciją.
1. Blauzdikaulio rezekcija
2. Distalinė šlaunikaulio rezekcija
3. Minkštųjų audinių balansavimas
4. Priekinė šlaunikaulio rezekcija
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Darbo eiga Žvalgymo tvarkos pavyzdys

„Femur First
Hybrid“ 

Ši hibridinė darbo eiga tokia pati, kaip aprašyta hibridinė blauzdikaulio pirma,
tačiau šiuo atveju distalinė šlaunikaulio rezekcija atliekama prieš blauzdikaulio
rezekciją.
1. Distalinė šlaunikaulio rezekcija
2. Blauzdikaulio rezekcija
3. Minkštųjų audinių balansavimas
4. Priekinė šlaunikaulio rezekcija

Planavimo būdo parinktys

Planavimo būdas Paaiškinimas

„Gap Balanced“ 
(darbo eiga „Tibia First“)

Programinė įranga aktyvina automatinį šlaunikaulio implanto planavi-
mo metodą remdamasi informacija, gauta per minkštųjų audinių ba-
lansavimą.
Remdamasi patikrinta blauzdikaulio rezekcija ir abipuse medialinio
bei lateralinio raiščio įtampa, programinė įranga apskaičiuoja:
• šlaunikaulio implanto sukimą;
• šlaunikaulio implanto dydį ir padėtį.

„Gap Balanced“ 
(darbo eiga „Femur first“)

Šis metodas toks pats kaip darbo eiga „Pirma blauzdikaulis“, aprašy-
ta anksčiau. Pagrindinis skirtumas yra, kad šlaunikaulio implanto su-
kimas, dydis ir padėtis paremta suplanuota blauzdikaulio rezekcija (o
ne patikrinta).
Balansinio tarpo šlaunikaulio pirma metodas tinka pacientams, kurių
keliai nėra smarkiai deformuoti. Tokiais atvejais raiščių atpalaidavimą
galima atlikti bet kada per operaciją (pvz., prieš blauzdikaulio rezekci-
ją), o įrašyti tarpai naudojami implanto dydžiui ir padėčiai apskaičiuo-
ti.

„Measured Resection“ Šlaunikaulio implanto planavimas paremtas kaulo taškais, gautais re-
gistruojant (o ne raiščių balansavimo informacija).

PASTABA: daugiau informacijos apie minkštųjų audinių balansavimo metodus pateikta psl. 142.
 

Registravimo parinktys

Registravimas Paaiškinimas

„Standard“ Šlaunikaulis registruojamas pirma, tada iškart registruojamas blauzdikaulis.

„Split“ 

Registravimo darbo eiga suskirstyta į dvi dalis.
• Pirmiausia užregistruojama šlaunikaulio mechaninė ašis ir blauzdikaulis.

Tada atliekamas blauzdikaulio implanto planavimas ir žvalgymas.
• Atlikus blauzdikaulio rezekciją, registruojamas šlaunikaulis. Galiausiai at-

liekamas šlaunikaulio implanto planavimas ir žvalgymas.

„Express“ 
Registration

Express registravimo metodu sulietojo kaulo paviršiaus modelio apskaičia-
vimas nepalaikomas. Visų orientyrų, reikalingų modeliui sugeneruoti, gavi-
mas praleidžiamas, todėl registravimas atliekamas greičiau. Orientyrai,
naudojami implanto planavimui ir žvalgymui apskaičiuoti, yra tie patys, kaip
ir Standard bei Split registravimo.
Express galimas atliekant Standard ir Split registravimą.
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Chirurginio metodo nuostatų pasirinkimas

Veiksmai

1.
Norėdami pasirinkti reikiamą žvalgymo darbo eigą, planavimo būdą ir registravimo meto-
dą, paspauskite atitinkamą mygtuką.
Jūsų pasirinkimai paryškinami oranžine spalva.

2.

Norėdami patvirtinti nuostatas, spauskite Next.
• Jei pasirinkote Measured Resection, atidaromas dialogo langas Choose Femoral

Alignment.
• Jei pasirinkote Gap Balanced, atidaromas dialogo langas Advanced Settings.
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3.2.4 Šlaunikaulio lygiavimo nuostatų nustatymas

Bendroji informacija

Dialogo lange Choose Femoral Alignment galite apibrėžti šlaunikaulio implanto lygiavimo ir
sukimo atskaitą. 
Nuostatų buvimas priklauso nuo pasirinkto implanto. Negalimos nuostatos rodomos pilkos.
PASTABA: šis dialogo langas nerodomas, jei dialogo lange Choose Surgical Technique
pasirinkote Gap Balanced planavimą.
 

18 pav. 

Šlaunikaulio sukimo atskaitos

Šia nuostata galima pasirinkti šlaunikaulio implanto vidinio / išorinio sukimo lygiavimo šlaunikaulio
atskaitą.

Nuostata Paaiškinimas

Epicondylar Line 

Programinė įranga šlaunikaulio implanto sukimo lygiavimą nustato
pagal antkrumplinę liniją.
PASTABA: pradinė implanto padėtis neutrali antkrumplinės ašies atž-
vilgiu.
 

Posterior Condyles 

Programinė įranga šlaunikaulio implanto sukimo lygiavimą nustato
pagal užpakalinę liniją.
PASTABA: pradinė implanto padėtis antkrumplinės ašies atžvilgiu yra
3°.
 

Whiteside Line Programinė įranga šlaunikaulio implanto sukimo lygiavimą nustato
90° kampu Whiteside linijos atžvilgiu.

Šlaunikaulio lygiavimo parinktys

Šia nuostata galite pasirinkti, ar lygiuoti šlaunikaulio implantą su šlaunikaulio priekine žieve, ar su
užpakaliniais krumpliai.
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Nuostata Paaiškinimas

Anterior 

Kaip priekinės implanto padėties atskaitos tašką programinė įranga
naudoja priekinės žievės tašką.
Jei planuodami pakeičiate implanto dydį, implanto padėtis ant šlauni-
kaulio lieka sulygiuota su priekine žieve.

Posterior 

Kaip užpakalinės implanto padėties atskaitą programinė įranga nau-
doja užpakalinės krumplių ašies vidurio tašką.
Jei planuodami pakeičiate implanto dydį, implanto padėtis ant šlauni-
kaulio lieka sulygiuota su užpakaliniu tašku.

Lygiavimo nuostatų pasirinkimas

Veiksmai

1.
Norėdami pasirinkti reikiamą šlaunikaulio sukimo atskaitą ir šlaunikaulio AP lygiavimą,
paspauskite atitinkamą mygtuką.
Jūsų pasirinkimai paryškinami oranžine spalva.

2. Informaciją patvirtinkite paspausdami Next ir tęskite dialogo lange Advanced Settings.

Profilių planavimas

54 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers.



3.2.5 Išplėstinių nuostatų nustatymas

Bendroji informacija

Dialogo lange Advanced Settings galite:
• pasirinkti, kurias šlaunikaulio žvalgymo atskaitas rodyti;
• nustatyti individualias rezekcijos nuostatas;
• nustatyti žvalgymo slenkstines vertes;
• nuspręsti, ar žvalgyti pjovimo bloko adapterį suplanuotų rezekcijos plokštumų, ar kaulo

atskaitos orientyrų atžvilgiu;
• įjungti išplėstines žvalgymo nuostatas.

Nuostatų buvimas priklauso nuo pasirinkto implanto ir anksčiau pasirinktų nuostatų. Negalimos
nuostatos rodomos pilkos.

Išplėstinių nuostatų pasirinkimas

19 pav. 

Veiksmai

1.

Norėdami pasirinkti reikiamas nuostatas, paspauskite atitinkamą mygtuką. Jūsų pasirinki-
mai paryškinami oranžine spalva.
Visa informacija apie dialogo lange Advanced Settings galimas nuostatas pateikta toliau
išvardytuose skyriuose:
• Nuostatų nustatymas ir funkcijų įjungimas (žr. psl. 56)
• Atskirų rezekcijos nuostatų nustatymas (žr. psl. 57)
• Žvalgymo slenkstinių verčių apibrėžimas (žr. psl. 59)

2.
Baigę visas reikiamas nuostatas, kaip aprašyta tolesniuose puslapiuose, spauskite Next.
Atidaromas dialogo langas Welcome to knee.
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3.2.6 Nuostatų nustatymas ir funkcijų įjungimas

Bendroji informacija

Dialogo lango skyriuje Rotation References pasirinkite, kurias ašis rodyti ekrane žvalgant: 
• Epicondylar line
• Posterior condyles
• Whiteside line

Pagal numatytąsias nuostatas, visos atskaitos iš anksto pasirinktos.
PASTABA: šlaunikaulio sukimo atskaita, pasirinkta dialogo lange Advanced Settings, šiame
dialogo lange pasirinkta pagal numatytuosius nustatymus ir rodoma pilka.
 

Žvalgymo parinktys

Skiltyje Navigate to... galite pasirinkti, ar žvalgyti rezekciją pagal suplanuotas rezekcijas, ar pagal
kaulo atskaitas. 

Nuostata Paaiškinimas

Planned Resection 

Programinė įranga apskaičiuoja ir rodo atstumą tarp programinės
įrangos suplanuotos rezekcijos plokštumos ir tikrosios instrumento
plokštumos.
Kai dvi plokštumos sulygiuotos, rodoma 0 mm arba 0° vertė, reiškian-
ti, jog pasiekta suplanuota padėtis (pvz., rezekcijos lygis, varus / val-
gus kampas, lenkimo / tiesimo kampas ir t. t.).

Bone References Žvalgymo ekrane rodomos vertės nurodo dabartinę pjovimo bloko
plokštumos padėtį atitinkamų kaulo orientyrų atžvilgiu.

PASTABA: jei žvalgote universaliuosius implantus, automatiškai pasirenkama Bone References ir
deaktyvinama Planned Resection.
 

Papildomų funkcijų įjungimas

Atsižvelgiant į jūsų pasirinkimą, skiltyje Enable... galite į darbo eigą įtraukti papildomų veiksmų.

Nuostata Paaiškinimas

Femoral Bow 

Prie šlaunikaulio registravimo pridedamas veiksmas, kuriuo galite su-
kalibruoti priekinį šlaunikaulio lanką (skirtumą tarp mechaninės ir ana-
tominės ašies). Tada šlaunikaulio implanto lenkimas lygiuojamas su
šlaunikaulio lanku.
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3.2.7 Atskirų rezekcijos nuostatų nustatymas

Bendroji informacija

Naudodami parinktį Individual Resection Settings galite nustatyti konkrečias toliau išvardytų
rodiklių vertes: 
• blauzdikaulio rezekcijos lygio;
• blauzdikaulio užpakalinį nuolydį;
• šlaunikaulio rezekcijos lygį (tik išmatuotos rezekcijos darbo eigų).

PASTABA: parinktis Individual Resection Settings negalima, jei žvalgote universaliuosius
implantus.
 

Atskirų rezekcijų nuostatų dialogo lango atidarymas

20 pav. 

Veiksmas

Dialogo lange Advanced Settings spauskite Individual Resection Settings.
Atidaromas dialogo langas Individual Resection Settings.

Atskirų rezekcijos nuostatų įjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus, atvėrus šį dialogo langą, atskiros rezekcijos nuostatos
išjungtos.

Veiksmas

Norėdami aktyvinti atskiras rezekcijos nuostatas, spauskite Enable.

PASTABA: įjungę nuostatas, jas bet kada galite išjungti spausdami mygtuką Disable. Išjungus
nuostatas, taikomos numatytosios implantų gamintojo nuostatos.
 

Atskirų rezekcijos nuostatų nustatymas

Implanto planavimas ir rezekcija paremta čia nustatytomis nuostatomis.

PROCEDŪROS PLANAVIMAS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers. 57



Veiksmai

1.
Nustatykite norimą blauzdikaulio rezekcijos lygį atitinkamais mygtukais - / +, kad mažintu-
mėte / didintumėte lygį 0,5 mm padalomis.
PASTABA: galite nustatyti 2–15 mm diapazono vertes.
 

2.

Nustatykite vieną iš toliau išvardytų blauzdikaulio rezekcijos atskaitų:
• pasirinkus High Plateau, blauzdikaulio rezekcijos atskaita yra aukščiausia (mažiausiai

paveikta) blauzdikaulio plokštumos pusė; 
• pasirinkus Low Plateau, blauzdikaulio rezekcijos atskaita yra žemiausia (labiausiai pa-

veikta) blauzdikaulio plokštumos pusė. 
PASTABA: daugiau informacijos apie blauzdikaulio rezekcijos skaičiavimą pateikta psl.
149.
 

3.
Nustatykite norimą blauzdikaulio užpakalinį nuolydį atitinkamais mygtukais - / +, kad ma-
žintumėte / didintumėte kampą 0,5° padalomis. 
PASTABA: galite nustatyti 0–15° diapazono vertes.
 

4.

Nustatykite norimą šlaunikaulio distalinės rezekcijos lygį atitinkamais mygtukais - / +, kad
mažintumėte / didintumėte lygį 0,5 mm padalomis. 
Šlaunikaulio distalinės rezekcijos nuostatos balansinio tarpo darbo eigomis negalimos.
PASTABA: galite nustatyti 2–15 mm diapazono vertes.
 

5. Įjunkite atskiras nuostatas paspausdami mygtuką Enable, jei to dar nepadarėte.

6.
Norėdami patvirtinti nustatytas nuostatas ir grįžti į dialogo langą Advanced Settings,
spauskite Accept.
Implanto planavimas ir rezekcija bus paremta čia nustatytomis nuostatomis.

Papildomos parinktys

• Paspaudus Reset, atkuriamos numatytosios visų verčių nuostatos, buvusios atvėrus šį dialogo
langą.

• Paspaudę Cancel, grįšite į dialogo langą Advanced Settings nepritaikę nuostatų.
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3.2.8 Žvalgymo slenkstinių verčių apibrėžimas

Bendroji informacija

Parinktimis Navigation Thresholds galite apibrėžti tam tikras blauzdikaulio ir šlaunikaulio
žvalgymo slenkstines vertes, kad galėtumėte žvalgyti suplanuotą padėtį nurodyta teigiama /
neigiama paklaida. 
Žvalgant programinė rodo, ar žvalgomas instrumentas patenka į apibrėžtą kiekvieno laisvės
laipsnio (pvz., rezekcijos lygio, varus / valgus kampo ir t. t.) slenkstinę vertę.
PASTABA: parinktis Navigation Thresholds negalima, jei žvalgote universaliuosius implantus.
 

Žvalgymo slenkstinių verčių dialogo lango atidarymas

21 pav. 

Veiksmas

Dialogo lange Advanced Settings spauskite Navigation Thresholds.
Atidaromas dialogo langas Navigation Thresholds.

Žvalgymo slenkstinių verčių apibrėžimas

Veiksmai

1.

Dialogo lango skyriuje Acceptable Tibial Ranges naudokite atitinkamus mygtukus - / +
toliau išvardytų rodiklių žvalgymo slenkstinėms vertėmis mažinti / didinti 0,5 mm arba 0,5°
padalomis: 
• varus / valgus kampas;
• blauzdikaulio rezekcijos lygis;
• blauzdikaulio nuolydžio kampas.

PASTABA: slenkstines vertes galite apibrėžti intervalu nuo 0 iki ±3.
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Veiksmai

2.

Dialogo lango skyriuje Acceptable Femoral Ranges naudokite atitinkamus mygtukus - /
+ toliau išvardytų rodiklių žvalgymo slenkstinėms vertėmis mažinti / didinti 0,5 mm arba
0,5° padalomis: 
• šlaunikaulio distalinė rezekcija;
• lenkimo / tiesimo kampas;
• varus / valgus kampas;
• priekinis / užpakalinis poslinkis;
• vidinis / išorinis sukimo kampas.

PASTABA: slenkstines vertes galite apibrėžti intervalu nuo 0 iki ±3.
 

3. Norėdami patvirtinti nustatytas žvalgymo slenkstines vertes ir grįžti į dialogo langą Ad-
vanced Settings, spauskite Accept.

PASTABA: numatytosios žvalgymo slenkstinės vertės yra 0° ir 0 mm. Jei nepakoreguosite šių
verčių numatytųjų nuostatų, žvalgymo ekranuose žvalgymo matuokliai rodomi deaktyvinti.
 

Papildomos parinktys

• Paspaudus Reset, atkuriamos numatytosios visų verčių nuostatos, buvusios atvėrus šį dialogo
langą (±0° arba ±0 mm).

• Paspaudę Cancel, grįšite į dialogo langą Advanced Settings nepritaikę nuostatų.
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3.2.9 Profilio planavimo baigimas

Baigtas profilio planavimas

Parinktys

Norėdami dabar naudoti suplanuotą profilį, pasirinkite profilio pavadinimą ir spauskite Next.
Atidaromas ekranas Procedure Overview, kuriame galite peržiūrėti pasirinkto profilio nuostatas.

Norėdami naudoti suplanuotą profilį kitą kartą, galite dabar užverti programinę įrangą.
PASTABA: prieš užveriant programinę įrangą, rekomenduojama pirma eiti į ekraną Procedure
Overview ir peržiūrėti nuostatas.
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3.2.10 Profilio keitimas ir pakeitimų įrašymas

Bendroji informacija

Prieš pradėdami registravimą, galite visam laikui pakeisti profilį arba pakeitimus naudoti tik
dabartinei sesijai.
Jei pakeitimus įrašote, profilį pakeičiate.

Procedūros plano keitimas

Profilius galima keisti ekrane Procedure Overview.

22 pav. 

Veiksmai

1. Ekrane Procedure Overview spauskite Modify kad atidarytumėte dialogo langą Modify
Profile Selection.

2. Atverkite dialogo langą Choose System Components spausdami Modify current Profi-
le.

3. Eikite per visus tolesnius dialogo langus ir atlikite reikiamus pakeitimus.

PASTABA: prieš atlikdami registravimą, visada galite pasirinkti kitą profilį spausdami Select Other
Profile, žr. psl. 68. Išsami informacija pateikta PALEIDIMAS skyriaus skirsnyje Kito profilio
perjungimas.
 

Apribojimai

Baigus šlaunikaulio registravimą (įprastą registravimo procedūrą) arba šlaunikaulio mechaninės
ašies ir blauzdikaulio registravimą (registravimo atskirai procedūra), profilio nuostatos, kurias
galima keisti, išvardytos toliau pateiktoje lentelėje:

Profilio dialogo langas Keičiamos nuostatos

Implant Selection Implantų sistemos

Choose Surgical
Technique

Nėra galimų pakeitimų
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Profilio dialogo langas Keičiamos nuostatos

Choose Femoral
Alignment

• Šlaunikaulio sukimo atskaita
PASTABA: jei Whiteside linija nebuvo registruota, jos negalima nusta-
tyti kaip atskaitos.
 

• Priekinis / užpakalinis lygiavimas
PASTABA: jei pasirinkta balansinio tarpo darbo eiga, galimas tik už-
pakalinis lygiavimas, o dialogo langas Choose Femoral Alignment
negalimas.
 

Advanced Settings

• Ekrano atskaitos
PASTABA: jei Whiteside linija nebuvo registruota, jos negalima rodyti.
 

• Suplanuotų rezekcijų / kaulo atskaitų žvalgymas

PASTABA: jei pirmą kartą atlikę registravimą dialogo lange Procedure Overview paspausite
Modify, programinė įranga rodys dialogo langą, kuriame pranešama, kad gali reikėti pakartoti
veiksmus arba atlikti naujus veiksmus, kai pakeičiate procedūros nuostatas.
 

Galimi pakeitimai

Per procedūrą galite:
• Keisti pasirinktas implantų gaminių linijas arba implantų komponentus spausdami Product

Line arba Instrumentation dialogo lange Choose System Components (žr. psl. 47).
• Keisti darbo eigos nuostatas spausdami norimą darbo eigos mygtuką dialogo lange Choose

Surgical Technique (žr. psl. 52).
PASTABA: implantus ir darbo eigos nuostatas galite keisti tik atsižvelgdami į kitų pasirinktų
nuostatų apribojimus.
 

Pakeitimų įrašymas

Jei paspaudę Modify pakeičiate profilį, atidaromas dialogo langas Save Changes.

23 pav. 
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Parinktys

Norėdami visam laikui įrašyti esamojo profilio pakeitimus, spauskite Yes.
Norėdami patvirtinti pakeitimus, spauskite Accept. Programinė įranga atidaro ekraną Procedure
Overview ir rodo naująsias nuostatas.

Norėdami taikyti pakeitimus tik dabartinei sesijai, spauskite No.
Norėdami patvirtinti pakeitimus dabartinei sesijai, spauskite Accept. Programinė įranga atidaro
ekraną Procedure Overview ir rodo naująsias nuostatas.

Norėdami grįžti į pradines profilio nuostatas ir nepritaikyti jokių pakeitimų, spauskite Cancel.
Atidaromas dialogo langas Procedure Overview.
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4 PALEIDIMAS
4.1 Sistemos paruošimas operacinėje
Operacinės paruošimas

Kada atlikti šiuos veiksmus

Čia pateikti veiksmai operacijai pasiruošti. Naudojant programinę įrangą savo profiliui paruošti, šių
veiksmų atlikti nereikia.

Prieš pradedant darbą

Pasiruošimo procedūra skiriasi atsižvelgiant į tai, kurią platformą planuojate naudoti.
Neatsižvelgiant į naudojamą platformą:
• kamera ir monitorius turi netrukdyti dirbti chirurgui;
• per visas registravimo ir žvalgymo procedūras per kamerą turi būti aiškiai matomi atskaitos

rinkiniai.

Operacinės paruošimas

24 pav. 
Gydant visą kelio sąnarį, galite padėti kamerą operacinio stalo gale prieš chirurgą (-us) arba
slaugytoją arba šalia paciento.

MR sauga

Žvalgymo sistemų negalima naudoti su MR.
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4.1.1 Bendrasis aparatinės įrangos paruošimas

Kameros paruošimas

Veiksmai

1.
Nustatykite reikiamą kameros padėtį. 
Kad vaizdas būtų optimalus, kamera turi būti maždaug 2 m atstumu nuo operacinio lauko.

2.
Pakoreguokite kamerą, kad per kameros objektyvus nebūtų trukdžių visiems operacinio
lauko atskaitos rinkiniams matyti.
Vėliau naudodami programinę įrangą galite patikrinti, ar kamera gali aptikti visus rinkinius.

Niekada per registravimą ir žvalgymą neturi būti trukdžių, kad per kameros objektyvus būtų
matomos atspindinčiosios žymimosios sritys ant paciento atskaitos rinkinių ir aktyviųjų
instrumentų.

Prijungus kamerą prie sistemos, 2–10 trunka jos įšilimo fazė. Bus rodomas pranešimas.
Šiuo metu nenaudokite kameros – žvalgymas gali būti mažiau tikslus.

Kojinio jungiklio padėties nustatymas

Veiksmai

1. Kojinį jungiklį padėkite po operaciniu stalu, kurį chirurgas galėtų patogiai jį pasiekti.

2. Patikrinkite, ar kabelio jungtis tarp kojinio jungiklio ir sistemos yra patikima ir netrukdo
perkelti ar pozicionuoti kitus chirurginius įrenginius.

Tolesni veiksmai

Prijunkite sistemą ir ją įjunkite (žr. Sistemos naudotojo vadovą).

Sistemos paruošimas operacinėje
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4.2 Programinės įrangos paleidimas
Programinės įrangos paleidimas ir profilio pasirinkimas

Programinės įrangos atidarymas

Veiksmas

Ekrane, rodomame pasileidus sistemai, spauskite piktogramą Knee.

Kaupimo įrenginio įdėjimas

Atsižvelgiant į sistemą, paciento duomenis galima kaupti:
• CD 
• USB atmintuke 

Veiksmai

1. Norėdami įrašyti paciento duomenis, įdėkite pasirinktą kaupimo įrenginį.

2. Įsitikinkite, kad kaupimo įrenginys tinkamai įvardytas (paciento vardas, paciento ID ir t. t.)
ir neapsaugotas nuo įrašymo.

3. Išjungiant sistemą, programinė įranga į galimą kaupimo įrenginį įrašo gydymo atskaitą su
visa planavimo informacija ir ekrano nuotraukomis (žr. psl. 241).

Darbas su USB atmintukais

Jei naudojate USB atmintuką, neištraukite jo per procedūrą, jei programinės įrangos nesate
raginami to daryti. Kitaip galima prarasti duomenis arba sugadinti įrenginį.

Atminties reikalavimai

Jei sistemoje yra mažiau nei 100 MB atminties, į kurią įrašomi paciento duomenys ir ekrano
nuotraukos, rodomas įspėjamasis pranešimas, kad sistemos diske mažai vietos, ir rodomas
likusios vietos kiekis. Galite pasirinkti tęsti procedūrą arba archyvuoti paciento failus. 
Jei sistemoje yra 1–2 MB atminties ir padaroma ekrano nuotrauka, esate raginami išjungti
sistemą.

Dialogo langas Welcome to knee

Atidarius programinę įrangą ir įkėlus paciento duomenis, atidaromas dialogo langas Welcome to
knee, žr. psl. 41.
Kitas nei profilių kūrimo ir šalinimo parinktis žr. toliau pateiktoje lentelėje:

Parinktys

Paspaudus One - Time Procedure atidaromas dialogo langas Choose System Components,
kuriame galite pasirinkti komponentus ir keisti naujo paciento instrumentų gaminius.
Atidaromas dialogo langas Choose Surgical Technique, kuriame galite pridėti paciento duo-
menų ir atlikti norimą darbo eigą.

Paspaudus Alignment Verification Procedure, tiesiogiai atidaromas dialogo langas Procedure
Overview. Patikrinę nuostatas, galite tiesiogiai pradėti tikrinti lygiavimą arba koreguoti profilio
nuostatas spausdami Modify.

Norėdami išjungti programą, spauskite Cancel. Atidaromas dialogo langas Close Application
(žr. psl. 237).
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4.2.1 Procedūros peržiūra

Procedūros apžvalgos ekranas

Dialogo lange Welcome to knee pasirinkus profilį, atidaromas langas Procedure Overview. 
Šiame dialogo lange rodomi implantai ir įvairios nustatytos procedūros nuostatos.

25 pav. 

Veiksmų parinktys

Parinktys

Norėdami tęsti naudojant pasirinktą profilį, spauskite Next.
Esate raginami įvesti paciento vardą (žr. psl. 72).

Norėdami keisti profilį, spauskite Modify (žr. psl. 62).

Kito profilio perjungimas

Prieš pradėdami registravimą, bet kada vieną profilį galite perjungti į kitą.
Atlikite šiuos veiksmus, jei atidarėte profilio planą, bet norite naudoti kitą:

Veiksmai

1. Ekrane Procedure Overview spauskite Modify kad atidarytumėte dialogo langą Modify
Profile Selection.

2.
Spauskite Select Other Profile.
Atidaromas dialogo langas Welcome to knee.

3.
Pasirinkite reikiamą profilį ir spauskite Next.
Programinė įranga įkelia pasirinktą profilį ir grąžina jus į ekraną Procedure Overview.

PASTABA: baigus registruoti šlaunikaulį (standartinę registravimo procedūrą) arba šlaunikaulio
mechaninę ašį ir blauzdikaulį (registravimo atskirai procedūrą), kito profilio pasirinkti nebegalima.
Šiuo atveju mygtukas Select Other Profile deaktyvinamas.
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4.3 Pasiruošimas registruoti ir žvalgyti
Apžvalga

Prieš pradedant darbą

Įsitikinkite, kad mokate naudotis reikiamais „Brainlab“ instrumentais ir reikmenimis.

Pradiniai veiksmai

Dialogo lange Procedure Overview paspaudę Next, esate raginami:
• Įvesti paciento informaciją.
• Įvesti gydomąją pusę.
• Patikrinti kameros sąranka.

PASTABA: šiuo metu turi pritvirtinti prie blauzdikaulio ir šlaunikaulio atskaitos rinkinius, jei to dar
nepadarėte.
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4.3.1 Atskaitos rinkinių tvirtinimas

Atskaitos rinkinių geometrija

Turite prie operuojamos kojos šlaunikaulio ir blauzdikaulio pritvirtinti atskaitos rinkinius, kad
galėtumėte registruoti ir žvalgyti.
Programinė įranga atpažįsta kaulą pagal pritvirtinto atskaitos rinkinio geometriją:

Geometrija Sekamas kaulas

Y atskaitos rinkinys Šlaunikaulis

T atskaitos rinkinys Blauzdikaulis

Įsitikinkite, kad pritvirtinote Y geometrijos atskaitos rinkinį prie šlaunikaulio, o T
geometrijos atskaitos rinkinį prie blauzdikaulio. Tvirtindami atskaitos rinkinius prie kaulo,
atsižvelkite į kojos judėjimą.

Atskaitos rinkinių padėties nustatymas

Veiksmai

1. Įsitikinkite, kad šlaunikaulio ir blauzdikaulio atskaitos rinkiniai iš kameros perspektyvos
yra vienas šalia kito, kad nei vienas neužstotų kito vaizdo per kamerą.

2. Pakoreguokite kamerą, kad per atskaitos rinkiniai būtų matomi visą procedūrą.

3. Pasirūpinkite, kad atskaitos rinkinių geometrijos nepersidengtų (žr. psl. 74).

Pastatykite kamerą taip, kad per ją matytųsi operacinio lauko atskaitos rinkiniai. Įsitikinkite,
kad atskaitos rinkiniai bus matomi tiek sulenkus, tiek ištiesus. Atskaitos rinkinys visada
turi būti matomas per kamerą, kitaip sekti neįmanoma.

Pakankamos vietos operacijai užtikrinimas

Turi būti pakankamai vietos, kad būtų galima atlikti pjūvį ir balansuoti raiščius nejudinant atskaitos
rinkinių.

Kad atskaitos rinkiniai ir chirurginiai instrumentai nesiliestų, tvirtindami atskaitos rinkinius
atsižvelkite į implanto dydį, pjovimo blokus ir chirurginius instrumentus.

Prieš tvirtindami atskaitos rinkinius prie kaulo įsitikinkite, kad jų padėtis netrukdys
chirurgui dirbti.

Tvirtos jungties užtikrinimas

Prieš registruodami pacientą, tvirtai priveržkite atskaitos rinkinių varžtus.

Baigę registruoti pacientą, nekoreguokite jokių atskaitos rinkinio varžtų.

Atspindžių artefaktai

Infraraudonųjų spindulių atspindžių sukelti artefaktai gali sukelti netikslumų. Įsitikinkite,
kad šviesos šaltiniai ir itin atspindintys daiktai neveikia kameros matymo lauko. 

Pasiruošimas registruoti ir žvalgyti

70 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers.



Žymimųjų sričių matomumas

Turite tvirtai pritvirtinti atspindinčiąsias žymimąsias sritis prie instrumentų ir atskaitos rinkinių.

Kad žvalgymas būtų preciziškas, naudokite tik švarias, sausas, naujas žymimąsias sritis.
Žymimosios sritys yra tik vienkartinės.

Jeigu kamerai nepavyksta aptikti atskaitos rinkinio, patikrinkite, ar žymimosios sritys yra
švarios, sausos, nesugadintos ir ar atskaitos rinkinys nėra sulenktas.

Atskaitos rinkinių judėjimas

Jei pasikeičia atskaitos rinkinio padėtis kaulo atžvilgiu arba jis tampa nestabilus, patikrinkite
rinkinio tikslumą ir, jei reikia, pakartotinai jį pritvirtinkite.
Jei tikslumas sumažėja arba reikia pakartotinai pritvirtinti atskaitos rinkinį, prieš pradėdami žvalgyti
turite pakartotinai užregistruoti pacientą.

Per procedūrą nejudinkite atskaitos rinkinio paciento anatomijos atžvilgiu. Bet kaip
pajudinus gali būti paveikta visa matavimo koordinačių sistema, netinkamai rodomi
instrumentai ir sužalotas pacientas.

PALEIDIMAS
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4.3.2 Paciento informacijos įvedimas ir gydomosios pusės pasirinkimas

Bendroji informacija

Baigę planuoti procedūrą, esate raginami įvesti paciento vardą ir gydomąją pusę.

Paciento informacijos įvedimas

Jei Knee programinė įranga paleidžiama iš Patient Browser, atsiras dialogo langas Enter
Patient Name and ID.

26 pav. 

Veiksmai

1.
Virtualiąja klaviatūra įveskite paciento vardą.
PASTABA: jei nenorite, kad paciento vardas būtų rodomas, šį lauką galite palikti tuščią.
 

2. Paliesdami aktyvinkite ID lauką.

3.
Įveskite paciento ID.
PASTABA: jei nenorite, kad paciento ID būtų rodomas, šį lauką galite palikti tuščią.
 

4. Informaciją patvirtinkite paspausdami Next ir pereikite į dialogo langą Select Treatment
Side. 

Pasiruošimas registruoti ir žvalgyti
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Kaip pasirinkti gydomąją pusę

27 pav. 

Veiksmai

1. Pasirinkite Right arba Left.

2. Spauskite Next, kad pereitumėte prie Camera Setup.

PALEIDIMAS
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4.3.3 Kameros sąranka

Bendroji informacija

Visiems registravimo ir žvalgymo veiksmams atlikti reikia, kad kamerai aiškiai matytųsi atskaitos
rinkiniai ir aktyvusis instrumentas. Todėl jei dar nepritvirtinote atskaitos rinkinių, tai padarykite prieš
paruošdami kamerą.

Apžvalga

28 pav. 

Veiksmai

1.
Patikrinkite, kad paciento vardas, ID ir gydomoji pusė teisingi.
PASTABA: jei gydomoji pusė klaidinga, spauskite Modify ir pasirinkite tinkamą gydomąją
pusę.
 

2.

Pakoreguokite kameros kampą ir atstumą, kad visi atskaitos rinkiniai būtų mėlyno kūgio
centre.
Jei atskaitos rinkinio kamerai nesimato, atidaromas langas, kuriame rodoma, kurie instru-
mentai kamerai matomi / nematomi (žr. psl. 37).

3. Spauskite Next, kad pereitumėte prie paciento registravimo.

Pasiruošimas registruoti ir žvalgyti
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5 REGISTRAVIMO
APŽVALGA

5.1 Bendroji registravimo informacija
Fonas

Apie registravimą

Registruodami naudojate žymeklį paciento šlaunikaulio ir blauzdikaulio orientyrams ir kaulo
paviršiams gauti (registruoti).
Programinė įranga užregistruotus taškus naudoja:
• paciento kaulo 3D sulietajam modeliui sukurti;
• implanto dydžiui, implanto padėčiai ir rezekcijų lygiams automatiškai planuoti ir apskaičiuoti.

PASTABA: jei pasirinkote Express Registration, 3D sulietasis kaulo modelis nesukuriamas.
Programinė įranga vaizdo rodiniuose rodo pilkus nustatytos skalės mastelio blauzdikaulio ir
šlaunikaulio modelius.
 

REGISTRAVIMO APŽVALGA
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5.1.1 Prieš pradedant registruoti

Paciento padėties nustatymas

Prieš registruodami, nustatykite įprastą paciento padėtį and operacinio stalo aukštielninką ir
įprastai užklokite. 

Aukšto registravimo tikslumo užtikrinimas

Užtikrinkite, kad:
• Y geometrijos ir T geometrijos atskaitos rinkiniai visą laiką matomi per kamerą tiek sulenkus,

tiek ištiesus.
• Ekrane rodomas teisingas paciento vardas.
• Nurodyta orientacija (kairė, dešinė, medialinė, lateralinė) tiksliai atitinka paciento padėtį ir

reikiamą gydomąją pusę.

Osteofitų šalinimas

Atlikę pjūvį, prieš registruodami pašalinkite visus osteofitus. 

Bendroji registravimo informacija
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5.2 Registravimo metodai
Apžvalga

Bendroji informacija

Registruojant, programinė įranga ragina jus gauti kaulo taškus toliau išvardytais metodais:
• sukant;
• gaunant orientyrus (gaunant pavienius orientyrus);
• gaunant ašį;
• gaunant paviršių (gaunant kelis orientyrus).

Pavienius orientyrus, kelis taškus ir kryptis gaunate žymekliu. Gauti tašką reiškia, kad programinė
įranga pažymėjo žymeklio galiuko padėtį šlaunikaulio ir blauzdikaulio padėties, nurodytos
atskaitos rinkinių, atžvilgiu.
PASTABA: gauti orientyrą, ašį ir paviršių galima naudojant lenktu žymekliu, lenktu žymekliu su
prijungtu vienkartiniu fiksuojamuoju nuotoliniu valdikliu (vadinamu fiksuojamuoju nuotoliniu
valdikliu).
 

Tinkamas žymeklio naudojimas

Registruodami ir žvalgydami naudokite tik lenktą žymeklį.

Kad registruotumėte tiksliai, įsitikinkite, kad žymeklis nesulenktas ar nesugadintas.
Naudojant sulenktus žymeklius ar kitus sugadintus instrumentus, pacientas gali būti
registruojamas ir žvalgomas labai netiksliai bei būti sunkiai sužalotas.

Tikslaus registravimo užtikrinimas

Pavienius orientyrus ir kryptis gaukite kiek įmanoma tiksliau. Jei šie taškai gaunami
klaidingai, automatiškai apskaičiuotas planas, kartu ir apskaičiuoti rezekcijos lygiai bus
netikslūs.

Jei registruojant žymeklio galiukas patraukiamas nuo kaulo paviršiaus, šios sritys taip pat
bus gautos, todėl sumažės registravimo tikslumas. Registruodami, visada laikykite
žymeklio galiuką prie kaulo.

Kad tinkamai užregistruotumėte kelis taškus, gaunamas plotas turi būti kiek įmanoma
didesnis.

REGISTRAVIMO APŽVALGA
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5.2.1 Galimi registravimo metodai

Metodų pavyzdžiai

Registravimo dialogo langas Metodas

Sukimas:
• Šlaunikaulio sukimas apskritimu, kol gaunama pakan-

kamai taškų.
• Programinė įranga sukimą naudoja šlaunikaulio galvos

sukimosi centrui nustatyti, kuris apibrėžia mechaninės
ašies pradžios tašką.

Orientyrų registravimas:
• Žymekliu: laikykite žymeklio galiuką prie nurodytos kau-

lo struktūros (arba minkštųjų audinių, dengiančių kaulo
struktūrą) ir šiek tiek sukite žymeklį aplink galiuką.

• Fiksuojamuoju nuotoliniu valdikliu: Laikykite žyme-
klio galiuką prie kaulo ir paspauskite valdymo mygtuką.
Aktyvinamas infraraudonasis šviesos diodas, kurį gali
sekti žvalgymo sistemos kamera.

Rodyklė ekrane rodo, kur registruoti tašką.

Ašies gavimas:
• Žymekliu: laikykite žymeklį tinkamai sulygiavę palei nu-

rodytą ašį. Eigos juostoje rodoma gavimo būsena. Lai-
kykite žymeklį visiškai nejudindami.

• Fiksuojamuoju nuotoliniu valdikliu: laikykite žymeklį
tinkamai sulygiavę palei nurodytą ašį. Paspauskite val-
dymo mygtuką registravimui atlikti. Laikykite žymeklį vi-
siškai nejudindami ir paspauskite valdymo mygtuką,
kad atliktumėte registravimą.

Jei atskaitos rinkinys ar žymeklis nematomi per kamerą
arba jei žymeklis per toli nuo kaulo, programinė įranga
dialogo lange rodo atitinkamus pranešimus.

Paviršiaus registravimas:
• Žymekliu: Laikykite žymeklio galiuką prie kaulo ir šiek

tiek pasukite žymeklį aplink galiuką. Gaukite likusius
taškus žymekliu slysdami kaulu.

• Fiksuojamuoju nuotoliniu valdikliu: laikykite žyme-
klio galiuką prie kaulo ir paspauskite valdymo mygtuką,
kad pradėtumėte registravimą. Gaukite likusius taškus
žymekliu slysdami kaulu. Registravimui pristabdyti gali-
te dar kartą paspausti valdymo mygtuką.

Šie taškai programinės įrangos naudojami rezekcijos ly-
giams ir 3D kaulo modeliui apskaičiuoti.
Kaulo sritis, kur reikia gauti taškus, paryškinta žalia spal-
va. Eigos juostoje rodoma gavimo būsena.

Registravimo metodai
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5.3 Registravimo dialogo langai ir patikimumo
patikros

Registravimo dialogo langai

Bendroji informacija

Apibrėžtai darbo eigai reikiami registravimo veiksmai išvardyti registravimo dialogo languose.
Programinė įranga paeiliui nurodo kiekvieną registravimo veiksmą iš anksto nustatyta tvarka.
Baigus veiksmą, programinė įranga automatiškai pereina prie kito veiksmo. Baigus visus dialogo
lange išvardytus veiksmus, atidaromas kitas registravimo dialogo langas.

Ekrano maketas

①

②

④

⑤

③

29 pav. 

Nr. Paaiškinimas

①

Registravimo veiksmai, išvardyti tvarka, kuria jie atliekami.
• Paryškintas stambesnis tekstas su oranžine rodykle nurodo dabartinį darbo eigos

veiksmą.
• Baltas tekstas ir žalios varnelės rodo atliktus veiksmus.
• Pilkas tekstas rodo dar neatliktus veiksmus.

② Kameros vaizdo rodinys, rodantis atskaitos rinkinių ar instrumentų matomumą.

③
Rodo registruojamo kaulo registravimo dialogo langų skaičių. Dialogo langų skaičius pri-
klauso nuo įvairių nuostatų, pasirinktų planuojant procedūrą (pvz., ar pasirinkote įprastą,
ar registravimą atskirai).

④ Vaizdas rodo registruojamą kaulo sritį.

⑤ Instrukcijos, kaip registruoti dabartinį tašką.

REGISTRAVIMO APŽVALGA
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Registravimo parinktys

Parinktys

Norėdami grįžti prie ankstesnių registravimo veiksmų, kuriuos jau atlikote, spauskite Back.

Norėdami pakartoti tik ką atliktą registravimo veiksmą (paviršiaus registravimą), spauskite Try
Again.

Norėdami praleisti atliktą registravimo veiksmą ir pereiti prie kito veiksmo, spauskite Next.
PASTABA: šis mygtukas neaktyvinamas, jei dabartinis ir kitas registravimo veiksmas neatliktas.
 

Norėdami išjungti registravimą neįrašydami jokių sukauptų taškų, spauskite Cancel.
Atsižvelgiant į registruojamą kaulą, programinė įranga rodo arba pagrindinį ekraną Verify Femo-
ral Model, arba Verify Tibial Model.
PASTABA: jei atliekate Express Registration, programinė įranga rodo pagrindinį ekraną Verify
Femoral Landmarks arba Verify Tibial Landmarks.
 

Registravimo dialogo langai ir patikimumo patikros
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5.3.1 Patikimumo patikros

Bendroji informacija

Registruodami galite atlikti patikimumo patikrą, kuria patikrinsite, ar registravimo taškai gauti
tinkamai.
Programinė įranga rodo dialogo langą Plausibility Check Failed, jei:
• taškas užregistruotas netinkamoje pusėje (medialinėje arba lateralinėje);
• pradedant nurodyta gydomoji pusė nesutampa su registruojama koja.

Pavyzdys

Rodoma informacija skiriasi atsižvelgiant į registruojant netinkamai gautą tašką, sužadinusį
dialogo langą.

30 pav. 

Veiksmų kartojimas

Veiksmai

1.

• Jei pasirinkote netinkamą gydomąją pusę, pasirinkite Modify, kad atidarytumėte dialo-
go langą Treatment Side. Pasirinkite tinkamą gydomąją pusę ir spauskite Next.

• Jei gavote netinkamus taškus, spauskite Close. Programinė įranga grąžins jus į anks-
tesnį registravimo veiksmą.

2. Pakartokite reikiamus veiksmus.

REGISTRAVIMO APŽVALGA
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5.4 Registravimo procedūros
Apžvalga

Bendroji informacija

Galite rinkis, kokio tipo registravimą norite atlikti. Planuodami procedūrą, dialogo lange Choose
Surgical Technique esate raginami pasirinkti registravimo darbo eigą, žr. psl. 50.

Procedūrų tipai

Registravimas Paaiškinimas

Standard
Atliekant įprastą registravimą, pirma atliekamas šlaunikaulio registravimas,
tada – blauzdikaulio registravimas. Baigus registravimą, galima pradėti
žvalgymo procedūrą.

Split

Šia darbo eiga registravimo procedūra suskirstoma į dvi dalis.
Pirmiausia užregistruojama šlaunikaulio mechaninė ašis ir blauzdikaulis.
Tada atliekamas blauzdikaulio implanto planavimas ir žvalgymas.
Atlikus blauzdikaulio rezekciją, atliekamas šlaunikaulio registravimas, tada
– šlaunikaulio implanto planavimas ir rezekcija.

Registravimo procedūros

82 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers.



5.4.1 „Express“ registravimas

Bendroji informacija

Dirbdami darbo eigomis Standard ir Split, galite pasirinkti greitesnį registravimo metodą dialogo
lange Choose Surgical Technique spausdami Express Registration (žr. psl. 50).
Naudojant šią parinktį:
• negaunami priekinės žievės (blauzdikaulio ir šlaunikaulio) paviršiaus taškai ir
• gaunama mažiau blauzdikaulio plokštumų ir šlaunikaulio krumplių taškų

Rodomas kaulo modelis

Kaulo modelio vaizdas žvalgymo ekranuose skiriasi pagal tai, ar pasirinktas Express
registravimas:

① ②

31 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Atliekant įprastą registravimą, programinė įranga pagal registruotus taškus sugeneruoja
3D šlaunikaulio ir blauzdikaulio modelį.

②
Atliekant Express registravimą, programinė įranga sugeneruoja nustatytos skalės maste-
lio pilką kaulo modelį. Registruoti taškai naudojami tik kaip pagrindas implanto padėčiai
nustatyti ir žvalgyti.

REGISTRAVIMO APŽVALGA
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5.5 Pakartotinis registravimas
Pakartotinio registravimo atlikimas

Bendroji informacija

Galite pakartotinai registruoti kaulą, jei per operaciją pasikeitė atskaitos rinkinio padėtis.
Atlikę pradinį šlaunikaulio ir (arba) blauzdikaulio registravimą, galite bet kada per darbo eigą
pakartoti aktualaus kaulo registravimo darbo eigą.

Pakartotinio registravimo prieiga

Veiksmai

1. Menu pasirinkite GOTO.

2. Dialogo lange Go to... spauskite mygtuką Femoral Model arba Tibial Model ir spauskite
Accept.

3.

Ekrane Femoral Model arba Tibial Model spauskite Register again.
• Jei pakartotinai registruojate šlaunikaulį, programinė įranga grąžina jus į šlaunikaulio

galvos centro registravimą.
• Jei pakartotinai registruojate blauzdikaulį, programinė įranga grąžina jus į blauzdikaulio

kulkšnių registravimą.

Pakartotinio registravimo atlikimas

Kai pakartotinai registruojate šlaunikaulį arba blauzdikaulį, galite spręsti, ar:
• pakartoti kiekvieną registravimo veiksmą kaip ragina programinė įranga arba
• praleisti tam tikrus registravimo veiksmus, atitinkame registravimo dialogo lange spaudžiant

mygtuką Next. Pirmą kartą atlikus registravimo veiksmą, šis mygtukas automatiškai
įjungiamas.

Pakartotinis registravimas
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6 STANDARTINIO
REGISTRAVIMO VEIKSMAI

6.1 Registravimo darbo eigos
Standartinio registravimo darbo eiga

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje pateikiamos instrukcijos, kaip registruoti šlaunikaulį ir blauzdikaulį. Veiksmų tvarka
skiriasi atsižvelgiant į pasirinktą registravimo darbo eigą (standartinį arba registravimą atskirai).
PASTABA: registravimo dialogo langų išvaizda skiriasi atsižvelgiant į pasirinktą registravimo
procedūrą.
 

Šlaunikaulio registravimas

Darbo eiga Dialogo langas

1. Šlaunikaulio galvos centras Femoral Head Center

2. Šlaunikaulio mechaninės ašies taškas

Femoral Landmark Registra-
tion (pavieniai orientyrai)

3. Medialinis antkrumplio taškas

4. Lateralinis antkrumplio taškas

5. Priekinis žievės taškas

6. Whiteside linija (jei įjungta dialogo lange Choose Fe-
moral Alignment)

7. Medialinis krumplys
Femoral Surface Registration
(keli orientyrai)8. Lateralinis krumplys

9. Šlaunikaulio priekinė žievė

10. Šlaunikaulio lanko registravimas (jei dialogo lange Ad-
vanced Settings aktyvinote Femoral Bow) Femoral Bow Registration

11. Šlaunikaulio modelio tikrinimas

Blauzdikaulio registravimas

Darbo eiga Dialogo langas

1. Medialinės kulkšnies taškas Tibial Malleoli Registration
(pavieniai orientyrai)2. Lateralinės kulkšnies taškas

3. Blauzdikaulio mechaninės ašies taškas Tibial Landmark Registration
(pavieniai orientyrai)4. Medialinis blauzdikaulio kontūro taškas

STANDARTINIO REGISTRAVIMO VEIKSMAI
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Darbo eiga Dialogo langas

5. Lateralinis blauzdikaulio kontūro taškas

6. Priekinis blauzdikaulio kontūro taškas

7. Blauzdikaulio AP kryptis

8. Medialinė blauzdikaulio plokštuma

Tibial Surface Registration
(keli orientyrai)

9. Lateralinė blauzdikaulio plokštuma

10. Priekinė blauzdikaulio žievė (nereikia „Express“ regist-
ravimui)

11. Blauzdikaulio modelio tikrinimas

Registravimo darbo eigos
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6.1.1 Registravimo atskirai darbo eiga

Šlaunikaulio mechaninė ašis ir blauzdikaulio registravimas

Darbo eiga Dialogo langas

1. Šlaunikaulio galvos centras Femoral Head Center

2. Šlaunikaulio mechaninės ašies taškas Femoral Landmark Registra-
tion (pavieniai orientyrai)3. Whiteside linija

4. Medialinės kulkšnies taškas Tibial Malleoli Registration
(pavieniai orientyrai)5. Lateralinės kulkšnies taškas

6. Blauzdikaulio mechaninės ašies taškas

Tibial Landmark Registration
(pavieniai orientyrai)

7. Medialinis blauzdikaulio kontūro taškas

8. Lateralinis blauzdikaulio kontūro taškas

9. Priekinis blauzdikaulio kontūro taškas

10. Blauzdikaulio AP kryptis

11. Medialinė blauzdikaulio plokštuma

Tibial Surface Registration
(keli orientyrai)

12. Lateralinė blauzdikaulio plokštuma

13. Priekinė blauzdikaulio žievė (nereikia Express registra-
vimui)

14. Blauzdikaulio modelio tikrinimas

Blauzdikaulio planavimas ir rezekcija

Darbo eiga Žr.

1. Pradinis kojos lygiavimas sulenkus ir ištiesus Psl. 133

2. Blauzdikaulio implanto planavimas (išskyrus pasirinkus universaliuosius im-
plantus) Psl. 151

3. Blauzdikaulio rezekcija Psl. 153

4. Blauzdikaulio rezekcijos patikrinimas Psl. 155

Atliekant Split registravimą, blauzdikaulio planavimo ir žvalgymo ekranuose šlaunikaulio modelis
nerodomas kaip parodyta toliau pateiktame pavyzdyje:

STANDARTINIO REGISTRAVIMO VEIKSMAI
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32 pav. 

Šlaunikaulio registravimas

Veiksmai Dialogo langas

1. Medialinis antkrumplio taškas
Femoral Landmark Registra-
tion (pavieniai orientyrai)2. Lateralinis antkrumplio taškas

3. Priekinis žievės taškas

4. Medialinis krumplys

Femoral Surface Registration
(keli orientyrai)

5. Lateralinis krumplys

6. Priekinė šlaunikaulio žievė (nereikia Express registravi-
mui)

7. Šlaunikaulio lanko registravimas Femoral Bow Registration

8. Šlaunikaulio modelio tikrinimas

Registravimo darbo eigos
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6.2 Žymeklių naudojimas registruojant
Apžvalga

Bendroji informacija

Registravimas yra procesas, kuriuo sutapdinate virtualiąją padėtį ir paciento kaulo 3D atvaizdą
programinėje įrangoje su tikrąja paciento anatomijos padėtimi.
Taip programinė įranga per operaciją gali pateikti žvalgomosios informacijos.

Standartinis registravimas žymekliu

Atlikdami standartinį registravimą žymekliu, sukate kalibruotą žymeklį, kad gautumėte
(registruotumėte) konkrečius paciento kaulo orientyrus.

Veiksmas

Laikykite žymeklio galiuką prie nurodyto orientyro ir šiek tiek pasukite žymeklį aplink galiuką.
• Jei galiukas sukant sujudinamas, taškas negaunamas.
• Gavus tašką, programinė nurodo, kurį kitą tašką gauti, arba atidaro kitą veiksmą.

Registravimas fiksuojamuoju nuotoliniu valdikliu

Naudojant fiksuojamąjį nuotolinį valdiklį galima registruoti aktyvųjį pacientą kartu su
sukalibruotu žymekliu. Daugiau informacijos apie programinės įrangos valdymo funkcijas žr. psl.
219.

Veiksmai

1. Laikykite žymeklio galiuką prie nurodyto orientyro.

2.
Paspauskite valdymo mygtuką ①.
• Jei paspaudžiant mygtuką galiukas sujudinamas, taškas negaunamas.
• Gavus tašką, programinė nurodo, kurį kitą tašką gauti, arba atidaro kitą veiksmą.

STANDARTINIO REGISTRAVIMO VEIKSMAI
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6.3 Šlaunikaulio registravimas
Femoral Head Center

Bendroji informacija

Šlaunikaulio galvos centro apskaičiavimas yra pirmasis registravimo veiksmas. Šiuo veiksmu
nurodomas:
• šlaunikaulio mechaninės ašies proksimalinis taškas;
• svorį laikančios ašies (Mikulicz linijos) pradinis taškas. 

33 pav. 

Per skaičiavimą

Įsitikinkite, kad šlaunikaulio atskaitos rinkinys sukant koją matomas per kamerą.

Kad matavimas būtų tikslus, sukdami venkite smarkiai judinti klubą ir nekeiskite kameros
padėties.

Šlaunikaulio galvos centro apskaičiavimas

Veiksmas

Sukite šlaunikaulį apskritimu. Pradėkite nuo mažesnių apskritimų ir palaipsniui didinkite.
PASTABA: eigos juostoje rodoma registravimo būsena. Baigus veiksmą, programinė įranga dia-
logo lange rodo tikslumo vertę (jei ji yra tarp 3,0 ir 5,0 mm).
 

Tolesni veiksmai

Šlaunikaulio galvos
skaičiavimo tikslumas

Tolesnis veiksmas

2,9 mm ar geresnis Programinė įranga automatiškai pereina prie šlaunikaulio mechani-
nės ašies gavimo.

Šlaunikaulio registravimas
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Šlaunikaulio galvos
skaičiavimo tikslumas

Tolesnis veiksmas

Prastas (prastesni nei 5,0
mm)

Automatiškai pakartojamas sukimo veiksmas.
Jei tikslumas po trijų bandymų vis vien prastas, programinė įranga
rodo pranešimą, kuriuo raginama įsitikinti, ar atskaitos rinkiniai tinka-
mai pritvirtinti prie kaulo.
Norėdami pakartoti šlaunikaulio galvos skaičiavimą, spauskite Try
Again.

PASTABA: 5 mm tikslumas atitinka apytiksliai 0,7° nuokrypį, kai šlaunikaulio ilgis 40 cm.
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6.3.1 Šlaunikaulio mechaninė ašis

Bendroji informacija

Šlaunikaulio mechaninės ašies taškas apibrėžia distalinį šlaunikaulio mechaninės ašies galą (kur
įprastai per nežvalgomas procedūras įvedamas kaulų čiulpų grąžtas ar plėstuvas).
Šlaunikaulio mechaninės ašies taškas programinėje įrangoje naudojamas šlaunikaulių rezekcijos
plokštumų varus / valgus ir lenkimui / tiesimui lygiuoti. Tai savo ruožtu veikia bendrą kojos
lygiavimą.
Todėl svarbu kiek įmanoma tiksliau gauti mechaninės ašies tašką.

Šlaunikaulio mechaninės ašies registravimas

34 pav. 

Parinktys

Šiame ekrane galite aktyvinti Clip-On Remote Control (numatytoji nuostata) arba sukimą
spausdami fiksuojamąjį nuotolinį valdiklį.
• Jei Clip-On Remote Control pažymėtas varnele, registruoti aktyvintas fiksuojamasis nuoto-

linis valdiklis.
• jei Clip-On Remote Control nepažymėtas varnele, registruoti aktyvintas sukimas.

PASTABA: fiksuojamąjį nuotolinį valdiklį arba sukimą galima nustatyti Settings > Options
dialogo lange System (žr. „Fiksuojamojo nuotolinio valdiklio / sukimosi nuostatų keitimas“ psl.
219).
 

PASTABA: daugiau informacijos apie registravimo žymeklius žr. psl. 89.
 

Šlaunikaulio registravimas
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6.3.2 Medialinis ir lateralinis antkrumpliai

Bendroji informacija

Taškai, nurodomi ant medialinio ir lateralinio ankrumplio:
• apibrėžia antkrumplinę ašį, pirmąją iš trijų šlaunikaulio implanto sukimo lygiavimo atskaitų;
• lemia pradinį šlaunikaulio implanto dydį.

Antkrumplių registravimas

35 pav. 

Veiksmai

1. Laikykite žymeklio galiuką prie medialiausio kaulo taško ir gaukite medialinį antkrumplį.

2. Paraginti programinės įrangos, tuo pačiu metodu gaukite lateralinį antkrumplį.
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6.3.3 Šlaunikaulio priekinis žievės taškas

Bendroji informacija

Šlaunikaulio priekinis žievės taškas suteikia:
• Implanto priekinio lygiavimo atskaitą. Tašką reikia gauti priekinės atskaitos plokštumos ties

išėjimo tašku.
• Viena iš atskaitos taškų, naudojamų šlaunikaulio implanto dydžiui nustatyti.

Šlaunikaulio priekinio žievės taško registravimas

36 pav. 

Veiksmas

Laikykite žymeklio galiuką prie priekinės žievės, šalia proksimaliausio implanto padėties taško ir
gaukite šlaunikaulio priekinį žievės tašką.

Pasirūpinkite, kad gautumėte tašką kiek įmanoma tiksliau ties norimu priekinės žievės
išėjimo tašku. Gavus netinkamai, per pradinį implanto planavimą implantas gali pakrypti.

Šlaunikaulio registravimas
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6.3.4 Whiteside linija

Bendroji informacija

Whiteside linija (priekinė užpakalinė ašis) yra viena iš trijų galimų atskaitų šlaunikaulio implanto
sukimo lygiavimui apskaičiuoti. 
Svarbu tiksliai gauti Whiteside liniją, nes net dėl nedidelių nuokrypių ašis gali pasisukti.
PASTABA: nesate raginami atlikti šį veiksmą, jei planuodami procedūrą dialogo lange Advanced
Settings panaikinote Whiteside Line žymėjimą.
 

Whiteside linijos registravimas

37 pav. 

Veiksmas

Laikykite žymeklį AP kryptimi visiškai nejudindami.
Žymeklis turi būti lygiagretus su linija nuo giliausios skridininės vagos dalies iki tarpkrumplinio
plyšio centro.
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6.3.5 Medialinis ir lateralinis šlaunikaulio krumpliai

Bendroji informacija

Gauti medialinio ir lateralinio krumplio taškai programinės įrangos naudojami distaliausiam ir
labiausiai užpakaliniam krumplių taškams apskaičiuoti.
Distaliausias ir labiausiai užpakalinis šlaunikaulio krumplių taškai naudojami:
• šlaunikaulio implanto dydžiui nustatyti;
• distalinės rezekcijos lygiui apskaičiuoti;
• užpakalinei krumplių ašiai, vienai iš trijų galimų šlaunikaulio sukimo lygiavimo atskaitos ašių,

apibrėžti.
PASTABA: svarbu kruopščiai apibrėžti krumplių taškus ir gauti pakankamai taškų distalinėje ir
užpakalinėje srityse.
 

Krumplių registravimas

38 pav. 

Veiksmai

1. Laikykite žymeklio galiuką prie krumplio.

2.
Slinkite žymeklio galiuką krumpliu, kad apimtumėte visą plotą, ypač užpakalinį paviršių.
• Atliekant standartinį registravimą, gaunama 80 kiekvieno krumplio taškų.
• Atliekant „Express“ registravimą, gaunami 25 kiekvieno krumplio taškai.

Nepakanka krumplių taškų

Programinė įranga rodo pranešimą, jei:
• distalinėje šlaunikaulio dalyje gauta nepakankamai taškų;
• negauta pakankamai užpakalinių taškų, esančių proksimaliau nuo mechaninės ašies taško.

Šiuo atveju, programinei įrangai gali nepavykti tinkamai apskaičiuoti užpakalinę ašį. Todėl
šlaunikaulio implanto dydis ir sukimas gali būti klaidingi.

Šlaunikaulio registravimas
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39 pav. 

Veiksmas

Norėdami išjungti šį dialogo langą, spauskite Close. Programinė įranga grąžins jus į susijusį
krumplio gavimo veiksmą.
PASTABA: jei pakartotinai neregistruosite krumplio, būkite atsargūs.
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6.3.6 Šlaunikaulio priekinė žievė

Bendroji informacija

Šlaunikaulio priekiniai žievės taškai naudojami trimačiam šlaunikaulio modeliui apskaičiuoti.

Priekinės žievės registravimas

40 pav. 

Veiksmai

1. Laikykite žymeklio galiuką prie priekinės žievės.

2.
Slinkite žymeklio galiuką kaulo struktūra, apimdami didelį žievės plotą. Gaunama 60 prie-
kinės žievės taškų.
PASTABA: atliekant Express Registration gaunama 15 priekinės žievės taškų.
 

Šlaunikaulio registravimas
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6.3.7 Šlaunikaulio lanko skaičiavimas

Bendroji informacija

Šlaunikaulio lanko skaičiavimas yra pasirinktinė funkcija, kuria galite sukalibruoti priekinį
šlaunikaulio lanką (skirtumą tarp mechaninės ir anatominės ašies).
Remiantis šiuo veiksmu galima pakoreguoti šlaunikaulio implanto lenkimo / tiesimo orientaciją
anatominės ašies atžvilgiu. Tai chirurgas gali pasiekti geresnį kelio judesių diapazoną. Tokiu būdu
galima pagerinti ir priekinę implanto padėtį priekinio rezekcijos taško atžvilgiu.
PASTABA: esate raginami atlikti šį veiksmą, tik jei planuodami procedūrą dialogo lange Advanced
Settings pasirinkote Femoral Bow. Atliekant Express Registration šis veiksmas negalimas, žr.
psl. 83.
 

Šlaunikaulio lanko skaičiavimas

41 pav. 

Veiksmai

1.
Pritvirtinkite pjovimo bloko adapterį prie priekinės žievės.
Programinė įranga atpažįsta pjovimo bloko adapterio geometriją.

2.
Nejudinkite pjovimo bloko adapterio dvi sekundes.
Programinė įranga apskaičiuoja šlaunikaulio priekinį lygiavimą. Šlaunikaulio implantas
bus pasuktas tokiu pačiu kampu, kad būtų užtikrintas priekinis implanto lygiavimas.

Apskaičiuotas lenkimo kampas

Programinė įranga apskaičiuoja ir rodo lenkimo kampą:
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42 pav. 
• Jei išmatuojamas neigiamas kampas, nustatomas 0° lenkimo kampas, o kaip atskaitą

šlaunikaulio implanto padėčiai nustatyti programinė įranga naudoja mechaninę ašį.
• Jei išmatuojamas didesnis nei 10° kampas, kaip atskaitą šlaunikaulio implanto padėčiai

nustatyti programinė įranga naudoja 10° lenkimo / tiesimo kampą.

Tolesni veiksmai

Parinktys

Norėdami pritaikyti apskaičiuotą kampą ir pereiti prie kito veiksmo, spauskite Next.

Norėdami pakartoti šlaunikaulio lanko matavimą, spauskite Try Again.

Šlaunikaulio registravimas
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6.3.8 Šlaunikaulio modelio tikrinimas ir tikslumo taško nurodymas

Bendroji informacija

Užregistravus šlaunikaulį, programinė įranga pagal gautus registravimo taškus apskaičiuoja
šlaunikaulio 3D modelį ir šlaunikaulio implanto padėtį.
Ekrane Verify Femoral Model (Express registravimo atveju, ekrane Verify Femoral
Landmarks), galite:
• patikrinti trimačio modelio tikslumą;
• nurodyti šlaunikaulio tikslumo patikros tašką, naudojamą bet kada per procedūrą tikslumui

patikrinti.
PASTABA: jei planuodami procedūrą pasirinkote Express Registration, trimatis sulietasis
modelis nesugeneruojamas. Vietoje jo vaizdo rodiniuose rodomas nustatytos skalės mastelio
pilkas kaulo modelis.
 

Šlaunikaulio modelio tikrinimo ekranas

43 pav. 
• Mažos tamsiai raudonos sritys vaizduoja registruotus dauginius kaulo orientyrus.
• Didelės šviesiai raudonos sritys vaizduoja registruotus pavienius kaulo orientyrus.

Implanto padėties nustatymas

Implanto padėtis paremta gautais taškais, o ne modeliu. Modelį naudokite tik orientuotis, o
ne implanto padėčiai nustatyti.

Modelio patikrinimas

Veiksmai

1. Laikykite žymeklį prie kaulo.

2.
Patikrinkite, ar ekrane rodoma sritis atitinka tikrąją kaulo sritį.
PASTABA: programinė įranga rodo žymeklio galiuko padėties ant kaulo nuokrypį nuo pa-
dėties kaulo modelyje.
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PASTABA: jei atliekate Express Registration, nuokrypis nerodomas. Šiuo atveju,
rekomenduojama nurodyti tikslumo patikros tašką.
 

Tikslumo patikros taško nurodymas

Veiksmas

Žymekliu pasirinkite norimą šlaunikaulio orientyrą. Patikros tašką kaulo modelyje programinė
įranga rodo kaip didelę tamsiai raudoną sritį.
PASTABA: bet kada per procedūrą galite patikrinti tikslumą laikydami žymeklį prie nurodyto kau-
lo taško ir palygindami nuokrypį nuo patikros taško, rodomą ekrane Verify Femoral Model.
 

PASTABA: įsitikinkite, kad nurodote tašką kaulo srityje, kuri per operaciją nebus rezekuota.
Rekomenduojama prieš nurodant tašką pažymėti ant kaulo, kad jį vėl galėtumėte lengvai rasti.
 

Tikslumo patikros taškų šalinimas

Galima nurodyti tik vieną tikslumo patikros tašką. Galite bet kada pašalinti tikslumo patikros tašką
spausdami Clear check point ir nurodydami naują tašką.

Tolesni veiksmai

Parinktys

Norėdami peržiūrėti kameros sąranka ir paciento nuostatas, spauskite Back, kad atidarytumėte
ekraną Camera Setup.
PASTABA: jei registruojate atskirai, paspaudus Back atidaromas ekranas Verify Tibial Resec-
tion.
 

Norėdami pakartoti šlaunikaulio registravimą, spauskite Register again.
Programinė įranga jus grąžina prie šlaunikaulio galvos centro apskaičiavimo.

Norėdami pereiti prie kito veiksmo, spauskite Next.
PASTABA: jei nurodėte tikslumo patikros tašką, prie kito veiksmo galite pereiti sukdami žymeklį
ant kaulo.
 

Šlaunikaulio registravimas
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6.4 Blauzdikaulio registravimas
Blauzdikaulio kulkšnys

Bendroji informacija

Ant medialinės ir lateralinės kulkšnių gautus taškus programinė įranga naudoja apskaičiuoti:
• šokikaulio viduriui kaip blauzdikaulio mechaninės ašies distalinio galo taškui;
• svorį laikančios ašies pabaigos taškui.

Dėl storesnių minkštųjų audinių ar audeklo aplink kulkšnį, rezultatas gali skirtis.

Kulkšnių registravimas

44 pav. 

Veiksmai

1. Laikykite žymeklio galiuką prie ryškios kulkšnies struktūros ir gaukite medialinę kulkšnį.

2. Paraginti programinės įrangos, tuo pačiu metodu gaukite lateralinę kulkšnį.

Šokikaulio vidurio taško skaičiavimas

Programinė įranga apskaičiuoja vidurio tašką tokiu atstumu:
• 46 % nuo medialinės kulkšnies taško ir
• 54 % nuo lateralinės kulkšnies taško
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6.4.1 Blauzdikaulio mechaninė ašis

Bendroji informacija

Mechaninė ašis yra visu kitų skaičiavimu (varus / valgus, blauzdikaulio priekinio nuolydžio ir t. t.)
pagrindas.
Norint gauti gerą planavimo rezultatą, kiek įmanoma tiksliai gaukite mechaninės ašies tašką.

Blauzdikaulio mechaninės ašies registravimas

45 pav. 

Veiksmas

Laikykite žymeklio galiuką prie priekinio kryžminio raiščio priekinėje tarpkrumplinės pakylos daly-
je ir gaukite blauzdikaulio mechaninę ašį.

PASTABA: įsitikinkite, kad gaunate tašką, kuris rodo mechaninę ašį, o ne pakylą.
 

Blauzdikaulio registravimas
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6.4.2 Blauzdikaulio kontūrai

Bendroji informacija

Medialinis, lateralinis ir priekinis kontūrai suteikia programinei įrangai visą blauzdikaulio kontūrą,
kuris svarbus blauzdikaulio implanto dydžiui ir padėčiai nustatyti.
Medialinis ir lateralinis atstumas programinės įrangos naudojamas atitinkamam implanto dydžiui
nustatyti. Blauzdikaulio implantais sulygiuotas su gautu priekiniu blauzdikaulio tašku.

Kontūrų registravimas

46 pav. 
Gaukite toliau išvardytus taškus ties apskaičiuotu rezekcijos lygiu:

Veiksmai

1. Laikykite žymeklio galiuką prie medialiausio blauzdikaulio plokštumos taško ir gaukite taš-
ką.

2. Paraginti programinės įrangos, tuo pačiu metodu gaukite lateraliausią blauzdikaulio
plokštumos tašką.

3. Tuo pačiu metodu gaukite priekinį blauzdikaulio plokštumos tašką.

STANDARTINIO REGISTRAVIMO VEIKSMAI
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6.4.3 Blauzdikaulio AP krypties registravimas

Bendroji informacija

Blauzdikaulio AP kryptis programinės įrangos naudojama užpakalinio nuolydžio krypčiai ir
blauzdikaulio rezekcijos plokštumos neutraliam (0°) sukimo lygiavimui nustatyti.

Tinkamo gavimo užtikrinimas

Nurodydami blauzdikaulio AP kryptį, turėkite omenyje toliau išvardytus dalykus:
• AP kryptį nurodykite tiksliai lygiagrečiai su priekine / užpakaline kryptimi.
• Orientacijai naudokite blauzdikaulio gumburėlio medialinį 1/3, blauzdikaulio mechaninės ašies

tašką ir užpakalinį kryžminį raištį.

Dėl bet kokio vidinio ar išorinio sukimo planavimas ir žvalgymas bus netikslūs.

Blauzdikaulio AP krypties registravimas

47 pav. 

Veiksmas

Nejudindami laikykite žymeklį prie tarpkrumplinio gumburėlio, tarp priekinio ir užpakalinio kryžmi-
nio raiščio.

Blauzdikaulio registravimas
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6.4.4 Blauzdikaulio plokštumos

Bendroji informacija

Medialinės ir lateralinės blauzdikaulio plokštumos taškai programinės įrangos naudojami:
• blauzdikaulio rezekcijos lygiui apskaičiuoti;
• 3D kaulo modelio tikslumui pagerinti;
• atliekant standartinį registravimą, gaunami 45 kiekvienos plokštumos taškai;
• atliekant „Express“ registravimą, gaunami 5 kiekvienos plokštumos taškai.

Blauzdikaulio plokštumų registravimas

48 pav. 

Veiksmai

1. Žymekliu medialinėje pusėje gaukite pradžios tašką ties žemiausiu medialinės plokštu-
mos tašku.

2. Likusius medialinės pusės taškus gaukite slinkdami žymeklio galiuką kaulo struktūra.

3. Paraginti programinės įrangos, 1 ir 2 veiksmuose aprašytu metodu užregistruokite latera-
linę plokštumą.

PASTABA: blauzdikaulio rezekcijos lygiui apskaičiuoti programinė įranga naudoja giliausią tašką 6
mm spinduliu aplink lateralinės ir medialinės pusės pradžios tašką.
 

STANDARTINIO REGISTRAVIMO VEIKSMAI
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6.4.5 Blauzdikaulio priekinė žievė

Bendroji informacija

Ant blauzdikaulio priekinės žievės nurodyti taškai programinės įrangos naudojami blauzdikaulio
3D modeliui patikslinti.
PASTABA: šis veiksmas neatliekamas, jei pasirinkote Express Registration.
 

Blauzdikaulio priekinė žievė

49 pav. 

Veiksmai

1. Gaukite pradžios tašką žymekliu ant priekinės žievės.

2.
Gaukite likusius taškus žymekliu slysdami kaulo struktūra.
Gaunami 75 priekinės žievės taškai.

Blauzdikaulio registravimas
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6.4.6 Blauzdikaulio modelio tikrinimas ir tikslumo taško nurodymas

Bendroji informacija

Užregistravus blauzdikaulį, programinė įranga pagal gautus registravimo taškus apskaičiuoja
trimatį blauzdikaulio modelį ir blauzdikaulio implantų padėtį.
Ekrane Verify Tibial Model (Express Registration atveju, ekrane Verify Tibial Landmarks),
galite:
• patikrinti 3D modelio tikslumą;
• nurodyti blauzdikaulio tikslumo patikros tašką, kurį galima naudoti bet kada per procedūrą

tikslumui patikrinti.
PASTABA: jei planuodami procedūrą pasirinkote Express Registration, trimatis sulietasis
modelis nesugeneruojamas. Vietoje jo vaizdo rodiniuose rodomas nustatytos skalės mastelio
pilkas kaulo modelis.
 

Blauzdikaulio modelio tikrinimo ekranas

50 pav. 
• Mažos tamsiai mėlynos sritys vaizduoja registruotus dauginius kaulo orientyrus.
• Didelės šviesiai mėlynos sritys vaizduoja registruotus pavienius kaulo orientyrus.

Implanto padėties nustatymas

Implanto padėtis paremta gautais taškais, o ne modeliu. Modelį naudokite tik orientuotis, o
ne implanto padėčiai nustatyti.

Modelio patikrinimas

Veiksmai

1. Laikykite žymeklį prie kaulo.

2.
Patikrinkite, ar ekrane rodoma sritis atitinka tikrąją kaulo sritį.
PASTABA: programinė įranga rodo žymeklio galiuko padėties ant kaulo nuokrypį nuo pa-
dėties kaulo modelyje.
 

STANDARTINIO REGISTRAVIMO VEIKSMAI
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PASTABA: jei atliekate Express Registration, nuokrypis nerodomas. Šiuo atveju,
rekomenduojama nurodyti tikslumo patikros tašką kaip aprašyta toliau.
 

Tikslumo patikros taško nurodymas

Veiksmas

Žymekliu pasirinkite norimą blauzdikaulio orientyrą. Patikros tašką kaulo modelyje programinė
įranga rodo kaip didelę tamsiai raudoną sritį.
PASTABA: bet kada per procedūrą galite patikrinti tikslumą laikydami žymeklį prie nurodyto kau-
lo taško ir palygindami nuokrypį nuo patikros taško, rodomą ekrane Verify Tibial Model.
 

PASTABA: įsitikinkite, kad nurodote tašką kaulo srityje, kuri per operaciją nebus rezekuota.
Rekomenduojama prieš nurodant tašką pažymėti ant kaulo, kad jį vėl galėtumėte lengvai rasti.
 

Tikslumo patikros taškų šalinimas

Galima nurodyti tik vieną tikslumo patikros tašką. Galite bet kada pašalinti tikslumo patikros tašką
spausdami Clear check point ir nurodydami naują tašką.

Tolesni veiksmai

Parinktys

Norėdami pakartoti šlaunikaulio mechaninės ašies registravimą (įskaitant šlaunikaulio galvos
centro apskaičiavimą ir šlaunikaulio mechaninės ašies taško registravimą), spauskite Re-Regis-
ter Fem. Axis (galima tik registruojant atskirai).
PASTABA: atlikus visą šlaunikaulio registravimą, šis mygtukas neaktyvus.
 

Norėdami grįžti prie šlaunikaulio modelio patikrinimo, spauskite Back, kad atidarytumėte ekraną
Verify Femoral Model.
PASTABA: jei registruojate atskirai, paspaudus Back atidaromas ekranas Camera Setup.
 

Norėdami pakartoti blauzdikaulio registravimą, spauskite Register again.
Programinė įranga jus grąžina į blauzdikaulio kulkšnių registravimą.

Norėdami pereiti prie kito veiksmo, spauskite Next.
PASTABA: jei nurodėte tikslumo patikros tašką, prie kito veiksmo galite pereiti sukdami žymeklį
ant kaulo.
 

Blauzdikaulio registravimas
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7 ŽVALGYMO APŽVALGA
7.1 Sekimas per operaciją ir tikslumo tikrinimas
Paciento ir instrumentų sekimas

Atskaitos rinkinio judėjimas

Per procedūrą nejudinkite atskaitos rinkinio paciento anatomijos atžvilgiu. Bet kaip
pajudinus gali būti paveikta visa matavimo koordinačių sistema, netinkamai rodomi
instrumentai ir sužalotas pacientas.
Jei pasikeičia atskaitos rinkinio padėtis kaulo atžvilgiu arba jis tampa nestabilus, patikrinkite
rinkinio tikslumą ir pakartotinai pritvirtinkite, jei reikia.
Jei tikslumas sumažėja arba reikia pakartotinai pritvirtinti atskaitos rinkinį, prieš pradėdami žvalgyti
turite pakartotinai užregistruoti pacientą.

Žymimųjų sričių naudojimas

Jei pakeičiate atskaitos rinkinio žymimąją sritį, prieš atlikdami bet kokią žvalgomąją
procedūrą, patikrinkite registravimo tikslumą.

Instrumentų adapteriai

Instrumentų adapteriai su atspindinčiomis žymimosiomis sritimis pritvirtinami prie chirurginių
instrumentų, kad programinė įranga galėtų juos žvalgyti.
Tada instrumentus galima sekti jutikliniame ekrane.

Vienu metu nenaudokite tos pačios geometrijos adapterio daugiau kaip vienam
instrumentui. Kitaip sistema gali neatpažinti instrumento.

Jei kamera negali aptikti instrumento geometrijos, patikrinkite, ar žymimosios sritys
švarios ir nepažeistos. Patikrinkite, ar rinkiniai nesulenkti.

ŽVALGYMO APŽVALGA
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7.1.1 Žvalgymo tikslumo tikrinimas

Kada tikrinti tikslumą

Tikslumą galite tikrinti bet kada per procedūrą. Kalbant konkrečiai, rekomenduojama tikslumą
tikrinti prieš kiekvieną žvalgymo veiksmą (pvz., šlaunikaulio ir blauzdikaulio planavimo ekranuose),
kad patikrintumėte pjovimo bloko padėtį.

Tikslumo tikrinimo parinktys

Norėdami patikrinti žvalgymo tikslumą, galite arba:
• laikyti žymeklį prie kaulo tikslumo tikrinimo taškų, nurodytų ekranuose Verify Femoral Model ir

Verify Tibial Model, ir patikrinti, ar ekrane rodoma sritis tinkamai atitinka tikrąją kaulo sritį, arba
• slinkti žymeklį palei kaulą ir patikrinti, ar ekrane rodoma sritis tinkamai atitinka tikrąją kaulo sritį.

Sekimas per operaciją ir tikslumo tikrinimas
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7.2 Žvalgymo nuostatos
Suplanuotų rezekcijos / kaulo atskaitų žvalgymas

Bendroji informacija

Galite nurodyti, kaip žvalgant programinė įranga ekrane rodys įvairias vertes.
Galimos šios parinktys:
• Planned Resection – atliekamas žvalgymas suplanuotų kaulo rezekcijos plokštumų atžvilgiu;
• Bone References – atliekamas žvalgymas kaulo orientyrų atžvilgiu.

Šias nuostatas galite apibrėžti dialogo lange Advanced Settings kurdami procedūros planą (žr.
psl. 56).
PASTABA: jei žvalgote universaliuosius implantus, automatiškai pasirenkama Bone References ir
deaktyvinama Planned Resection.
 

Kaulo žvalgymo atskaitos

Jei pasirenkate Bone References, programinė įranga rodo dabartinę pjovimo bloko plokštumos
padėtį atitinkamų kaulo orientyrų atžvilgiu.
Kaulo orientyrai, gaunami registruojant ir naudojami kaip žvalgymo atskaitos, pateikti toliau
esančioje lentelėje.

Kaulas Orientyras Atskaita

Blauzdi-
kaulis

Giliausi viršutinės ir apatinės blauzdi-
kaulio plokštumos taškai Blauzdikaulio rezekcijos plokštuma

Blauzdikaulio mechaninė ašis Blauzdikaulio nuolydis ir varus / valgus

Blauzdikaulio AP kryptis Blauzdikaulio implanto sukimas

Šlaunikau-
lis

Distaliausias šlaunikaulio krumplio taš-
kas

Šlaunikaulio distalinės rezekcijos plokštu-
ma

Šlaunikaulio žievės priekinis taškas Šlaunikaulio priekinės rezekcijos plokštu-
ma

Sukimo nuostata (Whiteside linija, ant-
krumplinė ašis arba galinė krumplių
ašis), pasirinkta dialogo lange Advan-
ced Settings

Šlaunikaulio implanto vidinis / išorinis suki-
mas

Šlaunikaulio mechaninė ašis Šlaunikaulio varus / valgus ir lenkimas /
tiesimas

Nuostatų koregavimas

Vykstant procedūrai, nuostatas bet kada galite koreguoti paspausdami Modify ekrane Procedure
Overview.

ŽVALGYMO APŽVALGA
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7.3 Pjovimo blokai ir implantai
Pjovimo blokų naudojimas ir implantų įterpimas

Tinkamas naudojimas

Pjovimo bloko adapterį įdėkite į tinkamą pjovimo bloko lizdą (kai kurių gamintojų pjovimo
blokuose yra daugiau kaip vienas lizdas). Rezekciją atlikite per tą patį lizdą, į kurį
žvalgydami įdėjote pjovimo bloko adapterį.

Prismeigus pjovimo bloką prie kaulo, gali pasikeisti bloko padėtis. Dėl to pjovimo bloko
padėtį pjovimo bloko adapteriu arba žymekliu tikrinkite tik pritvirtinę pjovimo bloką prie
kaulo.

Fiksuodami pjovimo bloką prie kaulo nuolat tikrinkite, ar tikroji plokštuma sutampa su
suplanuota plokštuma.

Prieš atlikdami rezekciją, išimkite pjovimo bloko adapterį iš pjovimo bloko.

Tinkamos implanto padėties nustatymas

Įsitikinkite, kad implantas atitinka reikalavimus ir įterptas tinkamai. 

Pjovimo blokai ir implantai
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7.4 Prieiga prie žvalgymo veiksmų
Mygtuko GOTO naudojimas

Bendroji informacija

Baigus paciento registravimą ir ekrane Verify Tibial Model paspaudus Next, programinė įranga
atidaro pirmąjį pasirinktos žvalgymo darbo eigos ekraną.
Programinė įranga automatiškai eina per kiekvieną darbo eigos veiksmą iš anksto nustatyta
tvarka. Žvalgymo veiksmų tvarka priklauso nuo:
• pasirinkto implanto;
• įvairių nuostatų, pasirinktų planuojant profilį.

PASTABA: Knee 2.6 darbo eiga lankstesnė. Pavyzdžiui, galite pirma atlikti blauzdikaulio rezekciją,
net jei pasirinkta darbo eiga „Pirma šlaunikaulis“.
 

Veiksmų pasirinkimas

Galite pasiekti žvalgymo veiksmus. Menu paspauskite GOTO, kad atidarytumėte dialogo langą
Go to...

51 pav. 
Dialogo lange Go to... galite:
• peržiūrėti pasirinktos darbo eigos veiksmų tvarką;
• pasirinkti darbo eigos veiksmą, prie kurio norite pereiti.

PASTABA: atsižvelgiant į dabartinę procedūros būseną, kai kurie veiksmai gali būti neprieinami.
Daugiau informacijos apie dialogo langą Go to... žr. psl. 29.
 

Rezekcijos plokštumų tikrinimas

Atkreipkite dėmesį, kad po žvalgymo turite patikrinti kiekvieną rezekcijos plokštumą (blauzdikaulio
plokštumą ir priekinę bei distalinę šlaunikaulio plokštumas), kad galėtumėte tęsti procedūrą.
Rezekcijos veiksmų Go To būsena rodoma žalia tik po to, kai baigiama tikrinti.

ŽVALGYMO APŽVALGA
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7.4.1 Nuotolinio valdymo funkcija

Bendroji informacija

Programinėje įrangoje yra nuotolinio valdymo funkcija, kuri automatiškai paragina jus pereiti prie
kito iš anksto nustatytos darbo eigos veiksmo. Kai naudojama funkcija Remote Control, atliekant
žvalgymo veiksmus nebūtina paspausti mygtuko Next arba Back.

Nuotolinio valdymo indikatorius

Funkciją Remote Control žvalgymo ekranuose nurodo indikatorius ①.

①

52 pav. 

Mygtukas Paaiškinimas

Pilka: Remote Control įjungtas meniu Options. Programinė įranga šiuo metu ne-
aptinka jokio žvalgymo instrumento.

Oranžinė: programinė įranga aptiko žvalgymo instrumentą.

Žalia: programinė įranga turi duomenis, reikalingus norint tęsti. Pereinate prie kito
veiksmo.

Kaip veikia nuotolinis valdymas

Programinė įranga aktyvina funkciją Remote Control, kai žvalgymo instrumentas (pvz., pjovimo
bloko adapterį arba pjovimo bloko šabloną), reikalingas atliekamam veiksmui, laikomas parinkus
atitinkamą padėtį ant kaulo. Programinė įranga atpažįsta žvalgymo instrumentą ir jo padėtį ant
kaulo bei atidaro atitinkamą žvalgymo ekraną (jei veiksmas šiuo metu galimas).

Prieiga prie žvalgymo veiksmų
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Darbo eigos naudojant nuotolinį valdymą pavyzdys

Toliau pateiktoje lentelėje parodytas funkcijos Remote Control naudojimo atliekant rezekciją ir
tikrinant pavyzdys.

Veiksmai

1.
Atlikę šlaunikaulio distalinės dalies planavimą, laikykite pjovimo bloko adapterį prie šlau-
nikaulio distalinės dalies.
Atidaromas ekranas Distal Femoral Resection.

2.
Žvalgykite pjovimo bloko adapterį nukreipdami į reikiamą padėtį. (Žr. skyrių ŠLAUNIKAU-
LIO PLANAVIMAS IR ŽVALGYMAS psl. 161.)
Atlikite distalinę šlaunikaulio rezekciją pagal įprastą chirurginę procedūrą.

3.
Laikykite pjovimo bloko adapterį plokščią prie rezekuoto kaulo.
Atidaromas ekranas Verify Distal Femoral Resection.

4. Patikrinkite rezekuotą šlaunikaulį.

PASTABA: taip pat galite peršokti į galimą vėlesnį darbo eigos veiksmą, jei norimas veiksmas
galimas. Laikant žvalgymo instrumentą atitinkama padėtimi ant kaulo, programinė įranga trumpai
rodo kiekvieną darbo eigai priklausantį tolesnį žvalgymo ekraną, kol pasiekiamas reikiamas
ekranas. Tokiu pačiu būdu galite grįžti į ankstesnius darbo eigos veiksmus.
 

Grįžimas į ankstesnius veiksmus

Naudodami funkciją Remote Control galite ne tik eiti darbo eiga pirmyn, bet ir grįžti į jau atliktus
rezekcijos ir patikrinimo veiksmus.
Pavyzdžiui, jei esate šlaunikaulio rezekcijos arba patikrinimo ekrane, galite grįžti į blauzdikaulio
tikrinimo ekraną laikydami pjovimo bloko adapterį prie blauzdikaulio.

Negalimi veiksmai

Naudojant Remote Control negalima pereiti prie veiksmo, kuris pagal darbo eigą dar negalimas.
Tokiu atveju programinė įranga rodo pranešimą, kurį veiksmą pirma reikia atlikti.
Spausdami informacinio pranešimo mygtuką Close, galite pereiti prie pirmo reikiamo veiksmo.
PASTABA: rezekcijos patikrinimo ekranuose funkcija Remote Control automatiškai išjungiama,
kol atliekamas tikrinimas.
 

Nuotolinio valdymo aktyvinimas ir deaktyvinimas

Rodinys Paaiškinimas

Remote Control galima įjungti / išjungti atidarius meniu Options. Piktograma bus
rodoma tik tada, kai funkcija įjungta.
PASTABA: jei Remote Control įjungta, ši nuostata įrašoma į profilį.
 

ŽVALGYMO APŽVALGA
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7.5 Žvalgymo ekranai
Apžvalga

Bendroji informacija

Vykstant žvalgymui, žvalgymo ekrane rodoma įvairi informacija pagal:
• atliekamą veiksmą;
• tai, ar žvalgymą atliekate naudodami į programinės įrangos duomenų bazę įtrauktus implantus,

ar ne („Brainlab“ universaliųjų implantų nuostata).
PASTABA: kai planuojate procedūrą, esate raginami pasirinkti žvalgomus implantus dialogo lange
Implant Selection.
 

Ekrano maketas

②

③

①

53 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Mėlyna plokštuma nurodo tikrąją pjovimo bloko padėtį.

②
Jei žvalgote suplanuotas rezekcijas ir planuodami procedūrą nustatote žvalgymo slenksti-
nes vertes, spalvų matuokliai rodo, ar žvalgote neperžengdami apibrėžtų slenkstinių ribų
(žr. psl. 120).

③

Atsižvelgiant į pasirinktą žvalgymo nuostatą, vertės nurodo toliau išvardytus duomenis:
• jei žvalgote pagal planą, vertės rodo nuokrypį tarp esamosios pjovimo bloko plokštu-

mos (mėlyna) ir suplanuotos plokštumos (geltona);
• jei žvalgote pagal atskaitą, vertės rodo dabartinę pjovimo bloko plokštumos padėtį ati-

tinkamų kaulo orientyrų atžvilgiu.

Žvalgymo ekranai
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Žymeklio rodinys

Norėdami patikrinti suplanuotas šlaunikaulio ir blauzdikaulio rezekcijas, slinkite žymeklį palei kaulo
paviršių. Sistema rodo atstumą nuo žymeklio galiuko kontakto taško iki suplanuotos rezekcijos
plokštumos.
PASTABA: tai taikoma visiems šlaunikaulio ir blauzdikaulio planavimo bei žvalgymo ekranams.
 

Universalusis ekrano maketas

②

①

54 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Mėlyna plokštuma nurodo tikrąją pjovimo bloko padėtį.

② Vertės rodo tikrosios plokštumos nuokrypį nuo atitinkamų kaulo orientyrų (žr. psl. 113).

PASTABA: baigus rezekciją ir patikrinimą, patikrintas rezekcijos plokštumas kituose kojos
lygiavimo ir minkštųjų audinių balansavimo ekranuose nurodo geltonos kaulo plokštumos.
 

ŽVALGYMO APŽVALGA
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7.5.1 Žvalgymo slenkstinių verčių naudojimas

Bendroji informacija

Jei planuodami procedūrą dialogo lange Navigation Thresholds nurodėte žvalgymo slenkstines
vertes (žr. psl. 59), žvalgymo matuokliai ekrane rodo, ar žvalgomas instrumentas šiuo metu
neviršija apibrėžtų slenkstinių verčių.
PASTABA: žvalgymo slenkstinės vertės negalimos naršant universaliuosius implantus arba
dialogo lange Advanced Settings pasirinkus Bone References.
 

Žvalgymo matuokliai

Toliau parodyti matuoklių, rodančių šlaunikaulio vidinio / išorinio sukimo, priekinio / užpakalinio
poslinkio ir lenkimo / tiesimo kampo žvalgymo slenkstines vertes, pavyzdžiai.

① ② ③

55 pav. 

Nr. Paaiškinimas

① Jei žvalgomas instrumentas nepatenka į apibrėžtas slenkstines vertes, matuoklio spalva
būna raudona.

② Jei žvalgomas instrumentas patenka į apibrėžtas slenkstines vertes, matuoklio spalva bū-
na žalia.

③

Adata, judanti atitinkamai pagal žvalgomą instrumentą
• Kai adata yra tamsesnėje srityje, tai rodo, kad instrumentas šiuo metu patenka į api-

brėžtas slenkstines vertes.
• Kai adata yra baltoje srityje, tai rodo, kad instrumentas šiuo metu nepatenka į apibrėž-

tas slenkstines vertes.

Neapibrėžtos slenkstinės vertės

Jei dialogo lange Advanced Settings neapibrėžėte žvalgymo slenkstinių verčių, ekrane rodomi
deaktyvinti žvalgymo matuokliai, o už adatos nėra tamsesnės srities. Vertės tik koreguojamos
pagal žvalgomo instrumento judėjimą.

56 pav. 

Žvalgymo ekranai
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8 ŽVALGYMO DARBO EIGOS
8.1 Darbo eigos „Pirma blauzdikaulis“
Apžvalga

Bendroji informacija

Šiame skyriuje aprašomos žvalgymo darbo eigos, kuriose pirmiausia atliekami blauzdikaulio
planavimo ir žvalgymo veiksmai.
Galima daugybė blauzdikaulio pirma darbo eigos parinkčių. Žvalgymo darbo eiga apibrėžiama
pagal:
• pasirinktą implantą ir įrankių rinkinį bei
• nuostatas, pasirinktas planuojant procedūrą dialogo lange Choose Surgical Technique.

Chirurginio metodo nuostatos

①

②

③

57 pav. 

Nr. Paaiškinimas

①
Žvalgymo darbo eiga:
• Tibia First

②
Galimi planavimo metodai (žr. psl. 51):
• Gap Balanced
• Measured Resection

ŽVALGYMO DARBO EIGOS
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Nr. Paaiškinimas

③

Galimi registravimo metodai (žr. psl. 51):
• Standard
• Split
• Express

PASTABA: darbo eigų prieinamumas priklauso nuo pasirinkto implanto ir įrankių rinkinio bei kitų
nuostatų, pasirinktų dialogo lange Choose Surgical Technique. Negalimos nuostatos rodomos
deaktyvintos.
 

Žvalgymo tvarka: distalinis pjūvis pirma

Šioje lentelėje pateikta blauzdikaulio pirma darbo eiga, paremta distalinio pjūvio pirma įrankių
rinkiniu:

Darbo eiga Standartinis re-
gistravimas

Registravimas atskirai Žr.

Šlaunikaulio registravimas 1 6 Psl. 90

Blauzdikaulio registravimas 2 1 Psl. 103

Pradinis kojos lygiavimas 3 2 Psl. 133

Blauzdikaulio planavimas 4 3 Psl. 149

Blauzdikaulio rezekcija 5 4 Psl. 153

Blauzdikaulio rezekcijos patikrinimas 6 5 Psl. 155

Minkštųjų audinių balansavimas 7 7 Psl. 142

Šlaunikaulio implanto planavimas 8 8 Psl. 161

Distalinė šlaunikaulio rezekcija 9 9 Psl. 175

Distalinės šlaunikaulio rezekcijos pa-
tikrinimas 10 10 Psl. 177

Priekinė šlaunikaulio rezekcija 11 11 Psl. 179

Priekinės šlaunikaulio rezekcijos patik-
rinimas 12 12 Psl. 181

Galutinis kojos lygiavimas 13 13 Psl. 136

Žvalgymo tvarka: priekinis pjūvis pirma

Šioje lentelėje pateikta įprasta blauzdikaulio pirma darbo eiga, paremta priekinio pjūvio pirma
įrankių rinkiniu:

Darbo eiga Standartinis
registravimas

Registravimas atski-
rai

Žr.

Šlaunikaulio registravimas 1 6 Psl. 90

Blauzdikaulio registravimas 2 1 Psl. 103

Pradinis kojos lygiavimas 3 2 Psl. 133

Blauzdikaulio planavimas 4 3 Psl. 149

Blauzdikaulio rezekcija 5 4 Psl. 153

Blauzdikaulio rezekcijos patikrinimas 6 5 Psl. 155

Minkštųjų audinių balansavimas 7 7 Psl. 142

Šlaunikaulio implanto planavimas 8 8 Psl. 161

Darbo eigos „Pirma blauzdikaulis“
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Darbo eiga Standartinis
registravimas

Registravimas atski-
rai

Žr.

Priekinė šlaunikaulio rezekcija 9 9 Psl. 179

Priekinės šlaunikaulio rezekcijos patikri-
nimas 10 10 Psl. 181

Distalinė šlaunikaulio rezekcija 11 11 Psl. 184

Distalinės šlaunikaulio rezekcijos patik-
rinimas 12 12 Psl. 186

Galutinis kojos lygiavimas 13 13 Psl. 136

Darbo eigos planavimo variantai

Planavimo veiksmai varijuoja pagal pasirinktą planavimo metodą (balansinio tarpo arba
išmatuotos rezekcijos). Tačiau tai nekeičia anksčiau parodytos žvalgymo veiksmų tvarkos.

ŽVALGYMO DARBO EIGOS
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8.2 Darbo eigos šlaunikaulis pirma
Apžvalga

Bendroji informacija

Šiame skyriuje aprašomos žvalgymo darbo eigos, kuriose pirmiausia atliekami šlaunikaulio
planavimo ir žvalgymo veiksmai.
Galima daugybė šlaunikaulio pirma darbo eigos parinkčių. Žvalgymo darbo eiga apibrėžiama
pagal:
• pasirinktą implantą ir įrankių rinkinį bei
• nuostatas, pasirinktas planuojant procedūrą dialogo lange Choose Surgical Technique.

Chirurginio metodo nuostatos

①

②

③

58 pav. 

Nr. Paaiškinimas

①
Žvalgymo darbo eiga:
• Femur First

②
Galimi planavimo metodai (žr. psl. 51):
• Gap Balanced
• Measured Resection

③

Galimi registravimo metodai (žr. psl. 51):
• Standard
• Split
• Express

PASTABA: darbo eigų prieinamumas priklauso nuo pasirinkto implanto ir įrankių rinkinio bei kitų
nuostatų, pasirinktų dialogo lange Choose Surgical Technique. Negalimos nuostatos rodomos
deaktyvintos.
 

Žvalgymo tvarka: Measured Resection

Šioje lentelėje pateikta šlaunikaulio pirma darbo eiga, atsižvelgiant, ar pasirinktas priekinio pjūvio
pirma, ar distalinio pjūvio pirma įrankių rinkinys:

Darbo eigos šlaunikaulis pirma
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Darbo eiga Distalinis pjū-
vis pirma

Priekinis pjūvis pir-
ma

Žr.

Šlaunikaulio registravimas 1 1 Psl. 90

Blauzdikaulio registravimas 2 2 Psl. 103

Pradinis kojos lygiavimas 3 3 Psl. 133

Šlaunikaulio planavimas 4 4 Psl. 161

Distalinė šlaunikaulio rezekcija 5 7 Psl. 175

Distalinės šlaunikaulio rezekcijos patikri-
nimas 6 8 Psl. 177

Priekinė šlaunikaulio rezekcija 7 5 Psl. 179

Priekinės šlaunikaulio rezekcijos patikrini-
mas 8 6 Psl. 181

Blauzdikaulio planavimas 9 9 Psl. 149

Blauzdikaulio rezekcija 10 10 Psl. 153

Blauzdikaulio rezekcijos patikrinimas 11 11 Psl. 155

Galutinis kojos lygiavimas 12 12 Psl. 136

Žvalgymo tvarka: Gap Balanced

Šioje lentelėje pateikta šlaunikaulio pirma darbo eiga, atsižvelgiant, ar pasirinktas priekinio pjūvio
pirma, ar distalinio pjūvio pirma įrankių rinkinys:

Darbo eiga Distalinis pjū-
vis pirma

Priekinis pjūvis pir-
ma

Žr.

Šlaunikaulio registravimas 1 1 Psl. 90

Blauzdikaulio registravimas 2 2 Psl. 103

Pradinis kojos lygiavimas 3 3 Psl. 133

Blauzdikaulio planavimas 4 4 Psl. 151

Raiščių balansavimas 5 5 Psl. 142

Šlaunikaulio planavimas 6 6 Psl. 161

Distalinė šlaunikaulio rezekcija 7 9 Psl. 175

Distalinės šlaunikaulio rezekcijos patikri-
nimas 8 10 Psl. 177

Priekinė šlaunikaulio rezekcija 9 7 Psl. 179

Priekinės šlaunikaulio rezekcijos patikrini-
mas 10 8 Psl. 181

Blauzdikaulio rezekcija 11 11 Psl. 153

Blauzdikaulio rezekcijos patikrinimas 12 12 Psl. 155

Galutinis kojos lygiavimas 13 13 Psl. 136

ŽVALGYMO DARBO EIGOS
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8.3 Hibridinės darbo eigos
Apžvalga

Bendroji informacija

Dirbant hibridinėmis darbo eigomis, minkštųjų audinių balansavimas atliekamas atlikus distalinę
šlaunikaulio rezekciją. Šios darbo eigos pranašumas, kad vėliau per procedūrą atliekant minkštųjų
audinių balansavimą, galima gauti realistiškesnę raiščių situaciją.
Galima daugybė hibridinių darbo eigos parinkčių. Žvalgymo darbo eiga apibrėžiama nuostatomis,
pasirinktomis planuojant procedūrą dialogo lange Choose Surgical Technique.

Chirurginio metodo nuostatos

①

②

③

59 pav. 

Nr. Paaiškinimas

①
Galimos hibridinės darbo eigos (žr. psl. 50):
• Tibia First Hybrid
• Fem. First Hybrid

②
Galimi planavimo metodai (žr. psl. 51):
• Gap Balanced
• Measured Resection

③

Galimi registravimo metodai (žr. psl. 51):
• Standard
• Split
• Express

PASTABA: darbo eigų prieinamumas priklauso nuo pasirinkto implanto ir įrankių rinkinio bei kitų
nuostatų, pasirinktų dialogo lange Choose Surgical Technique. Negalimos nuostatos rodomos
deaktyvintos.
 

Hibridinės darbo eigos
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Žvalgymo tvarka: hibridinė blauzdikaulio pirma

Darbo eiga Standartinis
registravimas

Registravimas atski-
rai

Žr.

Šlaunikaulio registravimas 1 6 Psl. 90

Blauzdikaulio registravimas 2 1 Psl. 103

Pradinis kojos lygiavimas 3 2 Psl. 133

Blauzdikaulio planavimas 4 3 Psl. 149

Blauzdikaulio rezekcija 5 4 Psl. 153

Blauzdikaulio rezekcijos patikrinimas 6 5 Psl. 155

Distalinės šlaunikaulio dalies planavimas 7 7 Psl. 169

Distalinė šlaunikaulio rezekcija 8 8 Psl. 175

Distalinės šlaunikaulio rezekcijos patikri-
nimas 9 9 Psl. 177

Minkštųjų audinių balansavimas 10 10 Psl. 142

Priekinės šlaunikaulio dalies planavimas 11 11 Psl. 171

Priekinė šlaunikaulio rezekcija 12 12 Psl. 179

Priekinės šlaunikaulio rezekcijos patikri-
nimas 13 13 Psl. 181

Galutinis kojos lygiavimas 14 14 Psl. 136

Žvalgymo tvarka: hibridinė šlaunikaulio pirma

Darbo eiga Standartinis registravi-
mas

Žr.

Šlaunikaulio registravimas 1 Psl. 90

Blauzdikaulio registravimas 2 Psl. 103

Pradinis kojos lygiavimas 3 Psl. 133

Distalinės šlaunikaulio dalies planavimas 4 Psl. 169

Distalinė šlaunikaulio rezekcija 5 Psl. 175

Distalinės šlaunikaulio rezekcijos patikrinimas 6 Psl. 177

Blauzdikaulio planavimas 7 Psl. 149

Blauzdikaulio rezekcija 8 Psl. 153

Blauzdikaulio rezekcijos patikrinimas 9 Psl. 155

Minkštųjų audinių balansavimas 10 Psl. 142

Priekinės šlaunikaulio dalies planavimas 11 Psl. 171

Priekinė šlaunikaulio rezekcija 12 Psl. 179

Priekinės šlaunikaulio rezekcijos patikrinimas 13 Psl. 181

Galutinis kojos lygiavimas 14 Psl. 133

Planavimo variantai

Planavimo veiksmai varijuoja pagal pasirinktą planavimo metodą (balansinio tarpo arba
išmatuotos rezekcijos). Tačiau tai nekeičia anksčiau parodytos žvalgymo veiksmų tvarkos.
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8.4 Universaliosios darbo eigos
Apžvalga

Bendroji informacija

Šiame skyriuje aprašomos visos universaliosios žvalgymo darbo eigos. Galite dirbti
universaliosiomis darbo eigomis, jei dirbate su implantu, neintegruotu į duomenų bazę.
Universaliosios darbo eigos aktyvinamos pasirinkus Brainlab Universal implantus dialogo lange
Implant Selection.
Galima daugybė universaliųjų darbo eigų parinkčių. Žvalgymo darbo eiga apibrėžiama pagal:
• pasirinktąjį universalųjį įrankių rinkinį ir
• nuostatas, pasirinktas planuojant procedūrą dialogo lange Choose Surgical Technique.

Chirurginio metodo nuostatos

③

①

②

60 pav. 

Nr. Paaiškinimas

①

Galimos žvalgymo darbo eigos (žr. psl. 50):
• Tibia First
• Femur First
• Tibia First Hybrid
• Femur First Hybrid

PASTABA: galimos tik distalinio pjūvio pirma įrankių rinkinių hibridinės darbo eigos.
 

② Universaliųjų implantų nuostatų implanto planavimas negalimas. Pagal numatytuosius
nustatymus aktyvinama Measured Resection (žr. psl. 51).

③

Galimi registravimo metodai (žr. psl. 51):
• Standard
• Split
• Express

PASTABA: darbo eigų prieinamumas priklauso nuo pasirinkto implanto ir įrankių rinkinio bei kitų
nuostatų, pasirinktų dialogo lange Choose Surgical Technique. Negalimos nuostatos rodomos
deaktyvintos.
 

Universaliosios darbo eigos
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8.4.1 Žvalgymo tvarka: darbo eigos blauzdikaulis pirma

Bendroji informacija

Šio skyriaus lentelėse aprašomos darbo eigos, galimos:
• blauzdikaulio pirma (įprastomis) darbo eigomis;
• hibridinėmis blauzdikaulio pirma darbo eigomis.

Blauzdikaulio pirma įprasta darbo eiga: distalinis pjūvis pirma

Šioje lentelėje pateikiama tvarka, kuria atliekami veiksmai dirbant įprastomis blauzdikaulio pirma
darbo eigomis naudojant distalinio pjūvio pirma („Distal Cut First“, DCF) įrankių rinkinį:

Darbo eiga Standartinis regist-
ravimas

Registravimas atskirai Žr.

Šlaunikaulio registravimas 1 5 Psl. 90

Blauzdikaulio registravimas 2 1 Psl. 103

Pradinis kojos lygiavimas 3 2 Psl. 133

Blauzdikaulio rezekcija 4 3 Psl. 157

Blauzdikaulio rezekcijos patikri-
nimas 5 4 Psl. 159

Minkštųjų audinių balansavimas 6 6 Psl. 142

Distalinė šlaunikaulio rezekcija 7 7 Psl. 184

Distalinės šlaunikaulio rezekci-
jos patikrinimas 8 8 Psl. 186

Priekinė šlaunikaulio rezekcija 9 9 Psl. 187

Priekinės šlaunikaulio rezekci-
jos patikrinimas 10 10 Psl. 189

Galutinis kojos lygiavimas 11 11 Psl. 136

Blauzdikaulio pirma įprasta darbo eiga: Priekinis pjūvis pirma

Šioje lentelėje pateikiama tvarka, kuria atliekami veiksmai dirbant įprastomis blauzdikaulio pirma
darbo eigomis naudojant priekinio pjūvio pirma („Anterior Cut First“, ACF) įrankių rinkinį:

Darbo eiga Standartinis regist-
ravimas

Registravimas atskirai Žr.

Šlaunikaulio registravimas 1 5 Psl. 90

Blauzdikaulio registravimas 2 1 Psl. 103

Pradinis kojos lygiavimas 3 2 Psl. 133

Blauzdikaulio rezekcija 4 3 Psl. 157

Blauzdikaulio rezekcijos patikri-
nimas 5 4 Psl. 159

Minkštųjų audinių balansavimas 6 6 Psl. 142

Priekinė šlaunikaulio rezekcija 7 7 Psl. 187

Priekinės šlaunikaulio rezekci-
jos patikrinimas 8 8 Psl. 189

Distalinė šlaunikaulio rezekcija 9 9 Psl. 184
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Darbo eiga Standartinis regist-
ravimas

Registravimas atskirai Žr.

Distalinės šlaunikaulio rezekci-
jos patikrinimas 10 10 Psl. 186

Galutinis kojos lygiavimas 11 11 Psl. 136

Hibridinė blauzdikaulio pirma darbo eiga

Darbo eiga Standartinis regist-
ravimas

Registravimas atskirai Žr.

Šlaunikaulio registravimas 1 5 Psl. 90

Blauzdikaulio registravimas 2 1 Psl. 103

Pradinis kojos lygiavimas 3 2 Psl. 133

Blauzdikaulio rezekcija 4 3 Psl. 157

Blauzdikaulio rezekcijos patikri-
nimas 5 4 Psl. 159

Distalinė šlaunikaulio rezekcija 6 6 Psl. 184

Distalinės šlaunikaulio rezekci-
jos patikrinimas 7 7 Psl. 186

Minkštųjų audinių balansavimas 8 8 Psl. 142

Priekinė šlaunikaulio rezekcija 7 9 Psl. 187

Priekinės šlaunikaulio rezekci-
jos patikrinimas 9 10 Psl. 189

Galutinis kojos lygiavimas 10 11 Psl. 136

Universaliosios darbo eigos
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8.4.2 Žvalgymo tvarka: darbo eigos šlaunikaulis pirma

Apžvalga

Šio skyriaus lentelėje aprašomos darbo eigos, galimos:
• šlaunikaulio pirma (įprastomis) darbo eigomis;
• hibridinėmis šlaunikaulio pirma darbo eigomis.

Galimos darbo eigos

Darbo eiga Femur First:
Distal Cut
First

Femur First:
Anterior Cut
First

Femur First:
Hybrid

Žr.

Šlaunikaulio registravimas 1 1 1 Psl. 90

Blauzdikaulio registravimas 2 2 2 Psl. 103

Pradinis kojos lygiavimas 3 3 3 Psl. 133

Distalinė šlaunikaulio rezekcija 4 6 4 Psl. 184

Distalinės šlaunikaulio rezekci-
jos patikrinimas 5 7 5 Psl. 186

Priekinė šlaunikaulio rezekcija 6 4 9 Psl. 187

Priekinės šlaunikaulio rezekcijos
patikrinimas 7 5 10 Psl. 189

Blauzdikaulio rezekcija 9 9 6 Psl. 153

Blauzdikaulio rezekcijos patikri-
nimas 10 10 7 Psl. 155

Minkštųjų audinių balansavimas 8 8 8 Psl. 142

Galutinis kojos lygiavimas 11 11 11 Psl. 136

PASTABA: minkštųjų audinių balansavimas nėra darbo eigų Femur First: Distal Cut First arba
Femur First: Anterior Cut First dalis, kai nuostata Gap Balanced per profilio sąranką
nepasirenkama.
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9 KOJOS LYGIAVIMO
FUNKCIJOS

9.1 Pradinis ir galutinis kojos lygiavimas
Pradinis kojos lygiavimas

Bendroji informacija

Užregistravę blauzdikaulį ir patikrinę blauzdikaulio modelį, esate raginami pereiti į ekraną Initial
Leg Alignment.
Atlikdami pradinį kojos lygiavimą, galite peržiūrėti kojos lygiavimo iki operacijos situaciją. Taip pat
pasirinktinai galite įrašyti lenkimo ir tiesimo kojos lygiavimo prieš operaciją vertes, kad:
• įrašytumėte vertes į gydymo ataskaitą;
• palygintumėte vertes su pooperacinėmis vertėmis, įrašytomis per galutinį kojos lygiavimą.

KOJOS LYGIAVIMO FUNKCIJOS
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Pradinio kojos lygiavimo ekrano maketas

①

③

②
①

⑤

④

61 pav. 
• Jei lenkiate ištiestą koją, flexion kojos lygiavimo ekranas rodomas, kai lenkimo kampas

didesnis kaip 46°.
• Jei tiesiate sulenktą koją, extension kojos lygiavimo ekranas rodomas, kai lenkimo kampas

mažesnis nei 44°.

Ekrano paaiškinimas

Nr. Aprašas

①
• Dabartinis varus / valgus kampas (rodomas, kai koja ištiesta).
• Vidinio / išorinio sukimo vertė (rodoma, kai koja sulenkta).

② Kojos Mikulicz linija (mechaninė ašis), parodyta žalia linija.

③ Mechaninės blauzdikaulio ir šlaunikaulio ašys, parodytos oranžinėmis linijomis.

Pradinis ir galutinis kojos lygiavimas
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Nr. Aprašas

④

Judesių diapazone (ROM) rodoma:
• Varus / valgus kampas.
• Lenkimo / tiesimo kampai nuo mažiausios iki didžiausios vertės. Vidinio / išorinio suki-

mo vertėms naudojama sukimo atskaita.

⑤ Dabartinis lenkimo / tiesimo kampas.

Kojos lygiavimo atlikimas

Veiksmai

1. Visiškai ištieskite koją ir spauskite Record, kad pradėtumėte įrašyti judesių diapazoną
prieš operaciją.

2.
Lenkite koją visu judesio diapazonu.
Programinė įranga seka kojos judesį ROM ir rodo įrašytą ROM (parodytą spalvotais taš-
kais).

3. Norėdami sustabdyti judesių diapazono prieš operaciją įrašymą, spauskite Stop.

Kojos lygiavimo atlikimas registruojant atskirai

Veiksmai

1. Visiškai ištieskite koją.

2. Spauskite Store, kad įrašytumėte varus / valgus (iki 15°) ir tiesimo kampus prieš operaci-
ją.

3. Sulenkite koją.

4. Spauskite Store, kad įrašytumėte lenkimo kampą (iki 15°) prieš operaciją.

Tolesnis veiksmas

Veiksmas

Ekrane Initial Leg Alignment spauskite Next ir pereikite prie kito darbo eigos veiksmo.
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9.1.1 Galutinis kojos lygiavimas

Apžvalga

Baigę visus planavimo, rezekcijos ir patikrinimo veiksmus, galite naudoti veiksmą Final Leg
Alignment galutinei kojos situacijai peržiūrėti. Galite įrašyti galutinius varus / valgus ir lenkimo /
tiesimo kampus, kad: 
• įrašytumėte vertes į gydymo ataskaitą ir
• naudotumėte vertes lygindami su vertėmis prieš operaciją, įrašytomis per pradinį kojos

lygiavimą.

Pakartotinės rezekcijos plokštumų tikrinimas

Jei atlikote pakartotinę blauzdikaulio arba šlaunikaulio rezekciją, turite patikrinti rezekcijos
plokštumą. Kitaip galutinio lygiavimo ekranuose gali būti klaidingai rodomas implanto
lygiavimas.

Pradinis ir galutinis kojos lygiavimas
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Galutinio kojos lygiavimo ekranai be kinematinės analizės

①

②

③

⑤

④

62 pav. 
• Jei lenkiate ištiestą koją, flexion kojos lygiavimo ekranas rodomas, kai lenkimo kampas

didesnis kaip 46°.
• Jei tiesiate sulenktą koją, extension kojos lygiavimo ekranas rodomas, kai tiesimo kampas

mažesnis nei 44°.

Ekrano paaiškinimas

Nr. Aprašas

①
Dabartinis varus / valgus kampas (rodomas, kai koja ištiesta).
Vidinio / išorinio sukimo vertė (rodoma, kai koja sulenkta).

② Rodomi medialinis ir lateralinis tarpai.
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Nr. Aprašas

③

Judesių diapazone (ROM) rodoma:
• Varus / valgus kampas.
• Lenkimo / tiesimo kampai nuo mažiausios iki didžiausios vertės. Vidinio / išorinio suki-

mo vertėms naudojama sukimo atskaita.

④
Šioje rodinio dalyje vaizduojama:
• varus / valgus kampas (ištiesus koją) prieš operaciją;
• lenkimo / tiesimo kampas prieš operaciją.

⑤
Esamo lenkimo / tiesimo kampo sagitalinis vaizdas.
PASTABA: galimas tik naudojant universaliąją darbo eigą.
 

Galutinio kojos lygiavimo ekranai

Viršutiniame dešiniajame rodinyje pateikiamas ašinis blauzdikaulio vaizdas. Čia rodoma
papildoma informacija apie blauzdikaulio implanto padėtį šlaunikaulio implanto atžvilgiu. Šis
rodinys rodomas tiek sulenkus, tiek ištiesus koją. 

Pradinis ir galutinis kojos lygiavimas
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①

④
③
②

63 pav. 

Ekrano paaiškinimas

Nr. Aprašas

① Mėlyna linija rodo blauzdikaulio AP kryptį.

② Šlaunikaulio AP kryptis blauzdikaulio AP krypties atžvilgiu.

③ Raudona linija rodo šlaunikaulio AP kryptį.

④

Raudonos sritys ant blauzdikaulio implanto rodo suplanuoto šlaunikaulio implanto kontak-
tinius taškus, projektuojamus ant blauzdikaulio implanto. Lenkiant ir tiesiant koją, ekrane
rodomi kontaktiniai taškai.
Naudojant Record geltonai įrašomas kontaktinių taškų brėžinys.
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Kojos lygiavimo atlikimas

Veiksmai

1. Visiškai ištieskite koją ir paspaudę Record pradėkite įrašyti judesių diapazoną po opera-
cijos ir, jei įjungta kinematinė analizė, kontaktinius taškus.

2.
Lenkite koją visu judesio diapazonu.
Programinė įranga seka kojos judesį ROM ir rodo įrašytą pooperacinį ROM (parodytą
spalvotais taškais).

3. Norėdami sustabdyti judesių diapazono po operacijos įrašymą, spauskite Stop.

Blauzdikaulio padėklo žvalgymas (pasirinktinis)

Jei dialogo lange Advanced Settings pasirinkote Kinematic Analysis, papildomai galite žvalgyti
blauzdikaulio dėklą, kad suderintumėte suplanuotą padėklo blauzdikaulio AP kryptį. Žvalgymas
atliekamas žymekliu. 
PASTABA: ši parinktis galima, jei naudojate Knee 2.6 programinę įrangą su tyrimų funkcija arba
be jos, bet ne vykdant Universal darbo eigas. 
 

①
②

64 pav. 

Veiksmai

1.

Laikykite žymeklį palei blauzdikaulio dėklo AP ašį ①, kad aktyvintumėte blauzdikaulio pa-
dėklo žvalgymą.
Šio rodinio vertė rodo nuokrypį tarp žymeklio AP ašies ir suplanuotos blauzdikaulio AP
krypties (parodytos geltona linija ②).

2. Žymekliu žvalgykite blauzdikaulio padėklą, kol tikroji padėtis sutaps su planuota padėtimi
(žymeklio ašis atitiks geltoną liniją).

Pradinis ir galutinis kojos lygiavimas

140 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers.



Tolesnis veiksmas

Veiksmas

Paspausdami Finish atidarykite dialogo langą Close Application. Dabar galite išjungti progra-
minę įrangą (žr. psl. 237).
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9.2 Minkštųjų audinių balansavimas
Apie minkštųjų audinių balansavimą

Apžvalga

Atlikdami minkštųjų audinių balansavimą galite patikrinti medialinio / lateralinio tarpo situaciją.
Programinė įranga rodo atitinkamą medialinį / lateralinį tarpą milimetrais.
Apkrovus sąnarį varus arba valgus įtampa, programinė įranga rodo atitinkamą kojos ašies
rezultatą, kampą tarp šlaunikaulio ir blauzdikaulio rezekcijos plokštumų ir lenkimo / tiesimo tarpus.
Atliekant raiščių atpalaidavimą pagal įprastą chirurginę procedūrą, galima gauti vienodą lygiavimo
įtempį medialinėje ir lateralinėje pusėse.

Darbo eigos

Minkštųjų audinių balansavimo funkcija kinta atsižvelgiant į planavimo metodą, pasirinktą dialogo
lange Choose Surgical Technique.

Darbo eiga Metodas

Gap Balanced
(darbo eiga „Tibia First“)

Programinė įranga aktyvina automatinį šlaunikaulio implanto planavi-
mo metodą remdamasi informacija, gauta per minkštųjų audinių balan-
savimą.
Remdamasi patikrinta blauzdikaulio rezekcija ir abipusiu medialinio bei
lateralinio raiščių įtempiu, programinė įranga:
• apskaičiuoja šlaunikaulio implanto sukimą;
• apskaičiuoja šlaunikaulio implanto dydį ir padėtį.

Šiuo metodu, atlikdami minkštųjų audinių balansavimą, privalote įrašyti
lygiavimą ir tarpus ištiesus (medialinį / lateralinį tarpą ir varus / valgus
kampą) bei sulenkus (medialinį / lateralinį tarpą ir vidinį / išorinį suki-
mą) koją.
PASTABA: jei vykdote Gap Balanced Hybrid darbo eigą, ištiesę koją,
pasirinktinai galite įrašyti tarpą.
 

Gap Balanced
(darbo eiga „Femur
first“)

Šis metodas toks pats kaip darbo eiga „Pirma blauzdikaulis“, aprašyta
anksčiau. Vienintelis skirtumas yra tas, kad šlaunikaulio implanto suki-
mas, dydis ir padėtis paremta suplanuota blauzdikaulio rezekcija (o
ne patikrinta).

Measured Resection

Šlaunikaulio implanto planavimas paremtas kaulo taškais, gautais re-
gistruojant (o ne minkštųjų audinių balansavimo informacija).
Atlikdami minkštųjų audinių balansavimą, galite pasirinktinai įrašyti
medialinį / lateralinį tarpą, vidinį / išorinį sukimą ir varus / valgus kam-
pą. Įrašyti tarpai rodomi tolesniuose šlaunikaulio planavimo ekranuo-
se.

PASTABA: universaliųjų implantų nuostatų balansinio tarpo darbo eigos negalimos.
 

Kryžminis raiščio tikrinimas

Jei lenkimo ir tiesimo tarpai, įrašyti balansuojant minkštuosius audinius, smarkiai skiriasi,
programinė įranga rodo pranešimą, kad įrašytų tarpų negalima suderinti mažiausio ar didžiausio
storio intarpais.

Minkštųjų audinių balansavimas
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9.2.1 Minkštųjų audinių balansavimo atlikimas

Minkštųjų audinių balansavimo ekrano maketas

⑥ ①

②

⑤

③

④

65 pav. 
• Jei lenkiate ištiestą koją, flexion kojos lygiavimo ekranas rodomas, kai lenkimo kampas

didesnis kaip 46°.
• Jei tiesiate sulenktą koją, extension kojos lygiavimo ekranas rodomas, kai tiesimo kampas

mažesnis nei 44°.

Ekrano paaiškinimas

Nr. Aprašas

①
Esamo kojos lygiavimo priekinis ir sagitalinis rodiniai; vaizduojamas rezekuotas blauzdi-
kaulis. Jei šlaunikaulio distalinė rezekcija atlikta, distalinė šlaunikaulio dalis taip pat rodo-
ma rezekuota (tik hibridinės darbo eigos).

② Dabartinis lenkimo / tiesimo kampas.

③

Galite įjungti / išjungti mygtuką Gap Info, kad kairiajame rodinyje būtų pateikiami / slepia-
mi medialinis ir lateralinis tarpai.
PASTABA: įjungus Gap Info, nuostata įrašoma į jūsų profilį. Kita kartą atidarius profilį,
nuostata Gap Info būna įjungta.
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Nr. Aprašas

④

Geltonos plokštumos rodo suplanuotą arba patikrintą kaulo rezekcijos plokštumą, atsiž-
velgiant į esamą darbo eigos būseną.
Jei dirbate su universaliaisiais implantais, geltonos plokštumos visada rodo patikrintas
plokštumas.

⑤ Medialinis ir lateralinis tarpai rodomi pagal esamą kojos lygiavimą.

⑥

Ištiesus koją, programinė įranga rodo esamą varus / valgus kampą.
Sulenkus koją, programinė įranga rodo šlaunikaulio vidinį / išorinį sukimą dialogo lange
Advanced Settings pasirinktų rodomų sukimo atskaitų atžvilgiu.
Šlaunikaulio implanto lygiavimo ir sukimo atskaita (pasirinkta dialogo lange Choose Fe-
moral Alignment) rodoma viduryje.

Minkštųjų audinių balansavimo atlikimas

Veiksmai

1. Kliniškai visiškai ištieskite koją.

2.

Atidarykite kelio sąnarį taikydami kojai tinkamą jėgą, kol MCL ir LCL kliniškai atrodys
įtempti. Tam turėtumėte naudoti plėtiklį arba atitinkamus tarpiklių blokus.
Norint gauti reikšmingą tiesimo tarpo matavimo rezultatą, svarbu ištiesus koją atidaryti
kelio sąnarį, kol MCL ir LCL struktūros įsitemps.
Jei reikia, atpalaiduokite raiščius, kad kojos lygiavimas būtų neutralus.

3.

Jei norite įrašyti medialinį / lateralinį tarpus ir varus / valgus kampą ištiesus koją (būtina
Gap Balanced procedūroms), spauskite Store.
PASTABA: jei vykdote Gap Balanced Hybrid darbo eigą, ištiesę koją, pasirinktinai galite
įrašyti tarpą.
 

4. Sulenkite koją (90° arba kol užpakalinė šlaunikaulio plokštuma bus lygiagreti su blauzdi-
kaulio rezekcijos plokštuma).

5. Taikykite tinkamą įtampą pirma medialiniam, tada lateraliniam raiščiui, kad atitinkamai at-
sidarytų kelio sąnarys.

6. Jei norite įrašyti medialinį / lateralinį tarpus ir vidinį / išorinį sukimo kampą sulenkus koją
(būtina Gap Balanced procedūroms), spauskite Store.

Minkštųjų audinių balansavimas su LCS implantais

Jei dirbate su „DePuy“ LCS implantais, tam tikrais atvejais tiesiant koją gali reikėti pernelyg ištiesti
kelio sąnarį, kad blauzdikaulio ir distalinės šlaunikaulio rezekcijos lygiai būtų lygiagretūs.
Dėl per didelio ištiesimo didžiausia įtampa gali susidaryti nugarinėse sąnario kapsulės dalyse ir
raiščiuose, todėl gali būti paveiktos šoninių raiščių įtempio vertės. Atliekant fiziologinį sąnario
lygiavimą po operacijos, į šią įtaką reikia atsižvelgti.

Tolesni veiksmai

Veiksmas

Spauskite Next. Programinė įranga apskaičiuoja šlaunikaulio implanto automatinį planą ir atidaro
šlaunikaulio planavimo ekraną.

Minkštųjų audinių balansavimas
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Procedūra Tolesni veiksmai

Gap Balanced

Programinė įranga:
• apskaičiuoja šlaunikaulio implanto dydį ir padėtį pagal įrašy-

tas lenkimo ir tiesimo tarpo vertes bei
• atnaujina šlaunikaulio implanto sukimą pagal įrašytą vidinį /

išorinį sukimo kampą, kad implantas būtų lygiagretus su
blauzdikauliu.

Darbo eigos Hybrid procedūra
Gap Balanced

Programinė įranga:
• apskaičiuoja šlaunikaulio implanto dydį pagal įrašytą lenkimo

tarpo vertę ir
• atnaujina šlaunikaulio implanto sukimą pagal įrašytą vidinį /

išorinį sukimo kampą, kad implantas būtų lygiagretus su
blauzdikauliu.

Measured Resection Programinė įranga apskaičiuoja šlaunikaulio implanto pradinę
padėtį pagal kaulo taškus, gautus registruojant.
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9.3 Tarpo matavimas
Apie „Gap Measurement“

Apžvalga

Gap Measurement galimas, jei naudojate „Knee 2.6“ programinę įrangą be tyrimų funkcijos.
Naudodami šią funkciją bet kada per operaciją galite patikrinti raiščių ir medialinio / lateralinio
tarpo situaciją, įskaitant didžiausius tarpus sulenkus ir ištiesus koją. 
Apkrovus sąnarį varus arba valgus įtampa, programinė įranga rodo atitinkamą kojos ašies
rezultatą, kampą tarp šlaunikaulio ir blauzdikaulio rezekcijos plokštumų ir lenkimo / tiesimo tarpus.
Gap Measurement galimas baigus paciento registravimą.

Tarpo matavimo aktyvinimas

Veiksmas

Atidarę meniu Options spauskite mygtuką Gap Measurement.

Tarpo matavimas
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9.3.1 Tarpo matavimo atlikimas

Tarpo matavimo ekrano maketas

②

④

①

③
⑤

⑥

66 pav. 
• Jei lenkiate ištiestą koją, flexion kojos lygiavimo ekranas rodomas, kai lenkimo kampas

didesnis kaip 46°.
• Jei tiesiate sulenktą koją, extension kojos lygiavimo ekranas rodomas, kai tiesimo kampas

mažesnis nei 44°.

Ekrano maketas

Nr. Aprašas

①

Esamo kojos lygiavimo priekinis ir sagitalinis rodiniai. Rodinys priklauso nuo dabartinės
darbo eigos būsenos.
• Patikrintas blauzdikaulio ir šlaunikaulio rezekcijas nurodo geltonos plokštumos.
• Jei visos rezekcijos patikrintos, kaulo modelyje rodomi šlaunikaulio ir blauzdikaulio im-

plantai.
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Nr. Aprašas

② Medialinis ir lateralinis tarpai pagal esamą kojos lygiavimą.

③ Rodyklės dinamiškai rodo medialinį ir lateralinį tarpus pagal esamą kojos lygiavimą.

④
• Ištiesus koją, programinė įranga rodo esamą varus / valgus kampą.
• Sulenkus koją, programinė įranga rodo esamą šlaunikaulio vidinį / išorinį sukimą dialo-

go lange Femoral Alignment pasirinktų sukimo atskaitų atžvilgiu.

⑤ Dabartinis lenkimo / tiesimo kampas.

⑥ Didžiausi medialinis ir lateralinis tarpai.

Tarpo matavimo atlikimas

Veiksmai

1. Kliniškai visiškai ištieskite koją.

2.

Atidarykite kelio sąnarį taikydami kojai tinkamą jėgą, kol MCL ir LCL kliniškai atrodys
įtempti. Tam turėtumėte naudoti plėtiklį arba atitinkamus tarpiklių blokus.
Norint gauti reikšmingą tiesimo tarpo matavimo rezultatą, svarbu ištiesus koją atidaryti
kelio sąnarį, kol MCL ir LCL struktūros įsitemps.
Programinė įranga įrašo ir rodo didžiausias tarpo vertes ištiesus koją.
PASTABA: jei reikia, atpalaiduokite raiščius, kad kojos lygiavimas būtų neutralus.
 

3. Sulenkite koją (90° arba kol užpakalinė šlaunikaulio plokštuma bus lygiagreti su blauzdi-
kaulio rezekcijos plokštuma).

4.
Taikykite tinkamą įtampą pirma medialiniam, tada lateraliniam raiščiui, kad atitinkamai at-
sidarytų kelio sąnarys.
Programinė įranga įrašo ir rodo didžiausias tarpo vertes sulenkus koją.

Didžiausių verčių atkūrimas

Veiksmai

1. Norėdami atkurti didžiausią medialinį ir lateralinį tarpus, spauskite Reset.

2. Tęskite Gap Measurement sulenkus ir ištiesus koją, kaip aprašyta anksčiau.

Tarpo matavimo baigimas

Veiksmas

Spauskite Close, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną, kuriame aktyvinote Gap Measurement.

Tarpo matavimas
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10 BLAUZDIKAULIO
PLANAVIMAS IR
ŽVALGYMAS

10.1 Blauzdikaulio planavimas
Įvadas

Apžvalga

Programinė įranga automatiškai apskaičiuoja blauzdikaulio implanto pradinį dydį ir padėtį pagal
registruojant gautus taškus ir gamintojo specifikacijas. Programinė įranga rodo gautus taškus
kaulo modelyje, kad galėtumėte patikrinti implanto padėtį naudodami šiuos taškus kaip atskaitą.

Automatinio plano apžvalga

Implantas Pradinę padėtį veikiantys veiksniai

Dydis Programinė įranga apskaičiuoja implanto dydį pagal atstumą tarp gautų mediali-
nio ir lateralinio blauzdikaulio kontūro taškų.

Lygiavimas Programinė įranga nustato implanto padėtį tarp medialinio ir lateralinio blauzdi-
kaulio kontūro ir implantą lygiuoja su tašku, gautu priekiniame kontūre.

Varus /
valgus

Numatytasis varus ir valgus implanto lygiavimas yra statmenas su mechanine
ašimi.

Nuolydis Programinė įranga apskaičiuoja užpakalinį nuolydį pagal chirurginę procedūrą,
rekomenduojamą implanto gamintojo, mechaninės ašies atžvilgiu.

Ašinis suki-
mas

Kaip atskaitą implanto ašinio sukimo lygiavimui programinė įranga naudoja gau-
tą blauzdikaulio AP kryptį.

Rezekcija Programinė įranga apskaičiuoja pradinį blauzdikaulio rezekcijos aukštį pagal gi-
liausią tašką 6 mm spinduliu nuo gauto blauzdikaulio plokštumos pradžios taško.

Blauzdikaulio kryžminis patikrinimas

Į programinė įrangą integruotas blauzdikaulio kryžminis patikrinimas, kuriuo patikrinama, ar
rezekcijos lygis per daug nesiskiria nuo giliausio taško, užregistruoto medialinėje ir lateralinėje
blauzdikaulio plokštumoje.
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Rezekcijos lygis Informacinis pranešimas

Apskaičiuota medialinės arba lateralinės
blauzdikaulio plokštumos rezekcija nepa-
kankama (suplanuota mažesnė nei 2 mm
rezekcija)

Programinė įranga rodo pranešimą:
• „No resection on lateral plateau“ (nerezekuoja-

ma lateralinė plokštuma) arba
• „No resection on medial plateau“ (nerezekuoja-

ma medialinė plokštuma).

Apskaičiuota medialinės arba lateralinės
blauzdikaulio plokštumos rezekcija viršija-
ma (suplanuota didesnė nei 15 mm rezekci-
ja)

Programinė įranga rodo pranešimą:
• „Resection more than recommended on lateral

plateau“ (lateralinės plokštumos rezekcija dides-
nė nei rekomenduojama) arba

• „Resection more than recommended on medial
plateau“ (medialinės plokštumos rezekcija dides-
nė nei rekomenduojama).

PASTABA: programinė įranga taip pat rodo atitinkamą įspėjamąją informaciją, jei apskaičiuotas
blauzdikaulio nuolydis nepatenka į diapazoną (±5° nuo numatytosios gamintojo nuostatos).
 

Universaliosios darbo eigos

Planavimas neatliekamas, jei pasirinkote „Brainlab Universal“ implantus.

Blauzdikaulio planavimas
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10.1.1 Blauzdikaulio planavimas

Apžvalga

Ekrane Tibial Planning galite peržiūrėti automatinio plano implanto padėtį.
Jei reikia, galite pakoreguoti:
• implanto dydį;
• implanto varus / valgus kampą;
• implanto priekinį / užpakalinį nuolydį;
• blauzdikaulio rezekcijos lygį.

Ekrano maketas

①

③

⑤
④

②

67 pav. 

Ekrano paaiškinimas

Nr. Aprašas

① Blauzdikaulio modelio ašinis ir sagitalinis rodiniai.

②

Vertės rodo:
• blauzdikaulio implanto dydį;
• blauzdikaulio rezekcijos lygį: atkreipkite dėmesį, kad rodoma ir medialinė, ir lateralinė

rezekcija (atstumai iki distaliausių medialinės ir lateralinės blauzdikaulio plokštumos
taškų);

• varus / valgus kampą;
• priekinio / užpakalinio nuolydžio kampą.

Jei pakoreguojate implantų dydį ir padėtį, atnaujinamos atitinkamos šio vaizdo vertės.

③ Suplanuota rezekcijos plokštuma (parodyta geltona spalva).

④
Taškai, užregistruoti medialiniame, lateraliniame ir priekiniame kontūruose (mėlynos sri-
tys).
Mažos mėlynos sritys nurodo kaulo paviršius, gautus registruojant.

⑤ Blauzdikaulio mechaninė ašis (parodyta oranžine spalva).
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Implanto koregavimo parinktys

Parinktys

Norėdami pakoreguoti implanto dydį, spauskite mygtukus Tibia Size. 
PASTABA: jei atliekate šlaunikaulio pirma darbo eigą, blauzdikaulio implanto
dydį galima pakoreguoti tik šlaunikaulio implanto suderinamumo ribose.
 

Norėdami pakoreguoti blauzdikaulio rezekcijos lygį, spauskite mygtukus Resec-
tion. 

Norėdami pakoreguoti numatytąjį varus / valgus kampą, spauskite mygtukus Va-
rus/Valgus. 

Norėdami pakoreguoti implanto priekinį / užpakalinį nuolydį, spauskite sagitalinio
rodinio nuolydžio mygtukus. 

PASTABA: vertės atnaujinamos pagal jūsų pataisymus.
 

Blauzdikaulio ir šlaunikaulio implantų suderinamumas

Atliekant šlaunikaulio pirma darbo eigą, blauzdikaulio implanto dydžio negalima padidinti daugiau
nei leidžiama pagal pasirinkto šlaunikaulio implanto suderinamumą. Jei pasirenkate su
šlaunikaulio implantu nesuderinamą blauzdikaulio implantą, programinė įranga skleidžia garsinį
signalą.

Tolesni veiksmai

Parinktys

Jei atlikote pakeitimų ir norite atkurti ankstesnes nuostatas, spauskite Reset.

Norėdami pereiti prie kito veiksmo, spauskite Next.

Norėdami grįžti į ankstesnį veiksmą, spauskite Back.

PASTABA: jei atliekate pakeitimų ir tęsiate procedūrą spausdami Next arba Back, galite grįžti į šį
ekraną vėliau per procedūrą ir atkurti anksčiau patvirtinto plano vertes spausdami Reset.
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10.2 Blauzdikaulio žvalgymas
Blauzdikaulio rezekcija

Apžvalga

Naudodami funkciją Tibial Resection galite žvalgyti pjovimo bloką į suplanuotą blauzdikaulio
rezekcijos plokštumą. 

Blauzdikaulio rezekcijos ekranas

68 pav. 

Blauzdikaulio rezekcijos plokštumos žvalgymas

Veiksmai

1.

Pjovimo bloko adapterį įstatykite į pirmąjį pjovimo bloko lizdą.
Programinė įranga atpažįsta pjovimo bloko adapterio geometriją ir rodo mėlyną plokštu-
mą, joje pateikiama dabartinė instrumento padėtis.
Vertės rodo dabartinį varus / valgus kampą, proksimalinę / distalinę kryptį (rezekcijos lygį)
ir pjovimo bloko priekinio / užpakalinio nuolydžio kampą.
• Eiktie į Planned Resections: vertės rodo atstumą tarp suplanuotos rezekcijos plokštu-

mos ir tikrosios žvalgomo instrumento padėties. Tikslas yra sulygiuoti plokštumas, kad
vertė būtų 0 mm arba 0°.

• Eiktie į Bone References: vertės rodo nuokrypį nuo tikrosios žvalgomo instrumento pa-
dėties iki atitinkamų orientyrų ir blauzdikaulio mechaninės ašies.

2. Jei apibrėžėte slenkstines žvalgymo vertes, žvalgymo matuokliai rodo, ar žvalgydami pa-
tenkate į kiekvieno laisvės laipsnio apibrėžtas slenkstines vertes.

3. Kiek įmanoma tiksliai sutapdinkite dabartinę padėtį (mėlyna plokštuma) su planuotąja pa-
dėtimi (geltona plokštuma).

4. Pritvirtinkite pjovimo bloką prie blauzdikaulio ir atlikite blauzdikaulio rezekciją pagal įpras-
tą chirurginę procedūrą.
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PASTABA: galite keisti žvalgymo nuostatas į Planned Resection arba Bone References dialogo
lange Advanced Settings (žr. psl. 55).
 

Veiksmas

Spausdami Next pereisite į blauzdikaulio patikrinimo ekraną.

Blauzdikaulio žvalgymas
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10.2.1 Blauzdikaulio rezekcijos patikrinimas

Apžvalga

Atlikę blauzdikaulio rezekciją, turite patikrinti rezekuotą blauzdikaulio plokštumą.

Blauzdikaulio rezekcijos plokštumos tikrinimas

69 pav. 

Veiksmas

Pjovimo bloko adapterį uždėkite ant rezekcijos plokštumos ir palaikykite nejudindami dvi sekun-
des.
Programinė įranga apskaičiuoja rezekcijos plokštumą ir rodo nuokrypius nuo planuotos ir patik-
rintos rezekcijos plokštumos.
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Blauzdikaulio patikrinimo rezultatai

③
②
①

70 pav. 

Nr. Aprašas

① Planuota rezekcijos plokštumos padėtis.

② Tikroji patikrintos rezekcijos padėtis.

③

Tikrosios plokštumos nuokrypiai nuo planuotos plokštumos. Jei žvalgote pagal kaulo ats-
kaitą, šios vertės rodo nuokrypį nuo atitinkamų kaulo orientyrų.
• Žalios spalvos vertės rodo, kad nuokrypis patenka į apibrėžtą žvalgymo slenkstinių ver-
čių intervalą.

• Raudonos spalvos vertės rodo, kad nuokrypis nepatenka į apibrėžtą žvalgymo slenksti-
nių verčių intervalą.

• Pilkos vertės rodo, kad žvalgymo slenkstinė vertė neapibrėžtą.

Tolesni veiksmai

Parinktys

Norėdami pereiti prie kito darbo eigos veiksmo, spauskite Next. Atliekant tolesnius veiksmus ro-
domas rezekuotas blauzdikaulis, o šlaunikaulio planavimas grindžiamas patikrinta blauzdikaulio
rezekcija.

Norėdami pakartoti blauzdikaulio rezekcijos plokštumos patikrinimą, spauskite Try Again.

Norėdami grįžti į ankstesnį veiksmą, spauskite Back.

Blauzdikaulio žvalgymas
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10.3 Blauzdikaulio žvalgymas: universaliosios darbo
eigos

Blauzdikaulio rezekcija

Apžvalga

Naudodami funkciją Tibial Resection galite žvalgyti pjovimo bloką į norimą blauzdikaulio
rezekcijos plokštumą. 

Blauzdikaulio rezekcijos ekranas

71 pav. 

Blauzdikaulio rezekcijos plokštumos žvalgymas

Veiksmai

1.

Pjovimo bloko adapterį įstatykite į pirmąjį pjovimo bloko lizdą.
Programinė įranga atpažįsta pjovimo bloko adapterio geometriją ir rodo mėlyną plokštu-
mą, joje pateikiama dabartinė instrumento padėtis.
Vertės rodo:
• pjovimo bloko padėtį giliausių medialinės ir lateralinės blauzdikaulio plokštumos taškų

atžvilgiu;
• varus / valgus kampą mechaninės ašies atžvilgiu;
• blauzdikaulio nuolydi mechaninės ašies atžvilgiu.

2. Žvalgykite pjovimo bloką nukreipdami į norimą padėtį.

3. Pritvirtinkite pjovimo bloką prie blauzdikaulio ir atlikite blauzdikaulio rezekciją pagal įpras-
tą chirurginę procedūrą.

PASTABA: atliekant visus universaliojo žvalgymo veiksmus, žvalgoma pagal kaulo atskaitą.
Išsami informacija apie šią žvalgymo nuostatą pateikiama psl. 113.
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Tolesnis veiksmas

Spausdami Next pereisite į blauzdikaulio patikrinimo ekraną.

Blauzdikaulio žvalgymas: universaliosios darbo eigos
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10.3.1 Blauzdikaulio rezekcijos patikrinimas

Apžvalga

Atlikę blauzdikaulio rezekciją, turite patikrinti rezekuotą blauzdikaulio plokštumą.

Blauzdikaulio rezekcijos plokštumos tikrinimas

72 pav. 

Veiksmas

Pjovimo bloko adapterį uždėkite ant rezekcijos plokštumos ir palaikykite nejudindami dvi sekun-
des.
Programinė įranga apskaičiuoja rezekuotą plokštumą ir rodo patikrintas vertes ekrane.

Blauzdikaulio patikrinimo rezultatai

Patikrintos vertės ① rodomos toliau pateiktame patikrinimo ekrane:

BLAUZDIKAULIO PLANAVIMAS IR ŽVALGYMAS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers. 159



a

①

73 pav. 

Tolesni veiksmai

Parinktys

Norėdami pereiti prie kito darbo eigos veiksmo, spauskite Next.

Norėdami pakartoti blauzdikaulio rezekcijos plokštumos patikrinimą, spauskite Try Again.

Norėdami grįžti į ankstesnį veiksmą, spauskite Back.

Blauzdikaulio žvalgymas: universaliosios darbo eigos
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11 ŠLAUNIKAULIO
PLANAVIMAS IR
ŽVALGYMAS

11.1 Šlaunikaulio planavimas
Įvadas

Apžvalga

Programinė įranga automatiškai apskaičiuoja šlaunikaulio implanto pradinį dydį ir padėtį pagal
registruojant gautus taškus ir gamintojo specifikacijas.
Programinė įranga rodo gautus taškus kaulo modelyje, kad galėtumėte patikrinti implanto padėtį
naudodami šiuos taškus kaip atskaitą.

Automatinio plano apžvalga

Implantas Pradinę padėtį veikiantys veiksniai

Dydis
Antkrumplinė linija nurodo medialinio-lateralinio dydžio apribojimą.
Šlaunikaulio implanto dydis apskaičiuojamas pagal atstumą tarp užpakalinių
šlaunikaulio krumplių taškų ir priekinės žievės taško.

Lygiavimas

Priklauso nuo dialogo lange Alignment Settings pasirinktos nuostatos:
• Anterior – priekinės implanto padėties atskaitos taškas yra priekinė žievė. Jei

planuodami pakeičiate implanto dydį, implanto padėtis ant šlaunikaulio lieka
sulygiuota su priekine žieve.

• Posterior – užpakalinės implanto padėties atskaita yra užpakalinės krumplių
ašies vidurio taškas. Jei planuodami pakeičiate implanto dydį, implanto padėtis
ant šlaunikaulio lieka sulygiuota su užpakaliniu tašku.

Implanto suki-
mas

Vidinio / išorinio sukimo lygiavimas priklauso nuo nuostatos, pasirinktos dialogo
lange Alignment Settings.
• Epicondylar Line: pradinis sukimas nepriklauso nuo antkrumplinės ašies.
• Posterior Condyles: pradinis sukimas nepriklauso nuo užpakalinės krumplių

ašies.
• Whiteside Line: pradinis sukimas nepriklauso nuo Whiteside ašies.

Varus / val-
gus lygiavi-
mas

Norint gauti 0° varus-valgus lygiavimą, programinė įranga apskaičiuoja varus /
valgus lygiavimą statmenai šlaunikaulio mechaninei ašiai.

Lenkimo / tie-
simo lygiavi-
mas

Norint gauti 0° lenkimą / tiesimą, programinė įranga nustato implanto padėtį, kuri
yra lygiagreti su mechanine ašimi AP kryptimi.
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Implantas Pradinę padėtį veikiantys veiksniai

Rezekcijos ly-
gis

Programinė įranga kaip atskaitą distalinės šlaunikaulio rezekcijos lygiui naudoja
distaliausią gautą šlaunikaulio krumplių tašką.
Numatytasis rezekcijos aukštis yra distalinis šlaunikaulio implanto storis, kaupia-
mas implantų duomenų bazėje.

Šlaunikaulio kryžminis patikrinimas

Į programinę įrangą integruotas šlaunikaulio kryžminis patikrinimas, ar distalinis ir priekinis /
užpakalinis rezekcijos lygiai tinkami.
Programinė įranga rodo pranešimą, kad medialinio arba lateralinio krumplio rezekcija kritinė, jei:
• apskaičiuota ryškiausio ir neryškiausio krumplio (distalinio ir proksimalinio) rezekcija

nepakankama (suplanuota rezekcija mažesnė nei 2 mm);
• apskaičiuota ryškiausio ir neryškiausio krumplio (distalinio ir proksimalinio) rezekcija per didelė

(suplanuota rezekcija didesnė nei 15 mm).

Šlaunikaulio planavimo parinktys

Šlaunikaulio planavimas kinta, atsižvelgiant į darbo eigos seką ir planavimo metodą, pasirinktą
dialogo lange Choose Surgical Technique.
Galimi toliau nurodyti planavimo variantai.

Planavimo metodas Aprašas

Išmatuota rezekcija
Tai įprastas planavimo metodas. Pradinė implanto padėtis pa-
remta veiksniais, aprašytas ankstesniame puslapyje. (Žr. sky-
rių „Automatinio plano apžvalga“.)

Balansinis tarpas

Tai automatinis šlaunikaulio implanto planavimo metodas.
Remiantis tarpais ir kojos lygiavimo padėtimi, nustatyta balan-
suojant minkštuosius audinius, programinė įranga apskaičiuoja
implanto padėtį, kad būtų gauti lygūs tarpai ir užtikrintas raiščių
stabilumas.

Planavimas naudojant hibridi-
nes darbo eigas

Šlaunikaulio planavimas naudojant hibridines darbo eigas ski-
riasi nuo įprastų darbo eigų, nes distalinės šlaunikaulio dalies
planavimas ir žvalgymas atskiriamas nuo priekinės šlaunikau-
lio dalies planavimo ir žvalgymo minkštųjų audinių balansavi-
mu.
Naudodami hibridines darbo eigas taip pat galite atlikti išma-
tuotos rezekcijos ir balansinio tarpo planavimą.
Kai balansinio tarpo planavimas atliekamas naudojant hibridi-
nes darbo eigas, programinė įranga apskaičiuoja šlaunikaulio
implanto sukimą pagal raiščių situaciją. Programinė įranga taip
pat naudoja lenkimo tarpą tarpams sulyginti ir raiščiams stabili-
zuoti.

Universaliosios darbo eigos

Planavimas neatliekamas, jei pasirinkote „Brainlab Universal“ implantus.

Šlaunikaulio planavimas
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11.1.1 Šlaunikaulio planavimas. Pirmasis veiksmas

Apžvalga

Pirmajame šlaunikaulio planavimo ekrane galite peržiūrėti automatinio plano implanto padėtį.
Jei reikia, galite pakoreguoti:
• distalinės šlaunikaulio rezekcijos lygį;
• implanto priekinę / užpakalinę padėtį;
• implanto lenkimo / tiesimo kampą;
• implanto dydį.

Pirmojo šlaunikaulio planavimo ekrano maketas

④

⑤

⑦

⑥

⑧
①
②

③

⑩

⑨

74 pav. 

Ekrano paaiškinimas

Nr. Aprašas

① Šlaunikaulio kaulo modelio vaizdas

② Suplanuotos distalinė ir priekinės / užpakalinės rezekcijos plokštumos (parodytos geltona
spalva)

③ Per registravimą gauti paviršiai (nedidelės mažos sritys)

④ Gautas priekinės šlaunikaulio žievės tašas (oranžinė sritis)

⑤ Toliausias užpakalinis taškas, užregistruotas ant šlaunikaulio krumplių (oranžinė sritis)

⑥ Automatinio plano distalinės rezekcijos lygis, priekinis / užpakalinis poslinkis, užpakalinės
rezekcijos ir lenkimo / tiesimo kampas

⑦
Įrašyti lenkimo ir tiesimo tarpai (jei įrašyti balansuojant raiščius)
Jei pakoreguojate šlaunikaulio implanto padėtį, tarpai atitinkamai atnaujinami

⑧ Distaliausi taškai, gauti ant šlaunikaulio krumplių (oranžinė sritis)
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Nr. Aprašas

⑨ Šlaunikaulio implanto dydis

⑩
• Sąnario linijos poslinkis
• Blauzdikaulio intarpo dydis rodomas, jei balansuojant minkštuosius audinius įrašytas

tiesimo tarpas

Implanto koregavimo parinktys

Parinktys

Norėdami pakoreguoti šlaunikaulio implanto dydį, spauskite mygtukus - / +.
Programinė įranga automatiškai parenka suderinamą blauzdikaulio padėklą ir
rodo pakoreguotą vertę.

Norėdami pakoreguoti distalinės rezekcijos lygį, spauskite distalinės rezekcijos
rodykles. Atitinkamai atnaujinamas proksimalinis / distalinis sąnario linijos po-
slinkis.

Norėdami pakoreguoti priekinės / užpakalinės rezekcijos plokštumos padėtį,
spauskite sagitalinio vaizdo priekinio / užpakalinio poslinkio rodykles. Atitinka-
mai atnaujinamas priekinis / užpakalinis poslinkis ir sąnario linijos poslinkis.

Norėdami pakoreguoti implanto lenkimo / tiesimo kampą, spauskite lenkimo /
tiesimo rodykles.

Tolesni veiksmai

Parinktys

Jei atlikote pakeitimų ir norite atkurti ankstesnes nuostatas, spauskite Reset.

Norėdami pereiti prie kito veiksmo, spauskite Next. Programinė įranga atidaro antrąjį šlaunikau-
lio planavimo veiksmą.

Norėdami grįžti į ankstesnį veiksmą, spauskite Back.

PASTABA: jei atliekate pakeitimų ir tęsiate procedūrą spausdami Next arba Back, galite grįžti į šį
ekraną vėliau per procedūrą ir atkurti anksčiau patvirtinto plano vertes spausdami Reset.
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11.1.2 Šlaunikaulio planavimas. Antrasis veiksmas

Apžvalga

Per pirmąjį šlaunikaulio planavimo veiksmą patvirtinus implanto padėtį, rodomas antrasis
šlaunikaulio planavimo ekranas. Atlikdami šį veiksmą galite peržiūrėti implanto padėtį, nustatytą
ankstesniu šlaunikaulio planavimo veiksmu.
Jei reikia, galite pakoreguoti:
• implanto vidinį / išorinį sukimą;
• implanto varus / valgus kampą.

Antrojo šlaunikaulio planavimo ekrano maketas

①

⑥

③

②

⑤

④

75 pav. 

Ekrano paaiškinimas

Nr. Aprašas

① Šlaunikaulio modelio vaizdas sulenkus ir ištiesus.

② Vidinis / išorinis sukimo kampas pasirinktų papildomų šlaunikaulio sukimo nuostatų atž-
vilgiu ir Whiteside Line rodomi dialogo lange Alignment Settings.

③
Antkrumplinė ašis ir Whiteside Line
(parodytos žalia spalva).

Rodomos tik sukimo nuostatos, kurias pasi-
rinkote kaip rodytinas dialogo lange Advan-
ced Settings.
Šlaunikaulio implanto sukimo atskaita (pasi-
rinkta dialogo lange Femoral Alignment)
rodoma viduryje.

④ Galinė krumplių ašis (parodyta žalia spal-
va).

⑤ Vidinis / išorinis šlaunikaulio sukimo kampas blauzdikaulio atžvilgiu (jei blauzdikaulio re-
zekcija patikrinta).

⑥ Blauzdikaulio varus / valgus kampas (jei blauzdikaulis rezekuotas ir patikrintas).

Informacija, rodoma pagal minkštųjų audinių balansavimą

Ekrane Femoral Planning rodomas apibrėžtas blauzdikaulio modelis, jei:
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• dialogo lange Choose Surgical Technique pasirinkote planavimo metodą Gap Balanced arba
• dialogo lange Choose Surgical Technique pasirinkote planavimo metodą Measured

Resection ir įrašėte lenkimo ir (arba) tiesimo tarpą balansuodami minkštuosius audinius.

Tarpo įrašymas

Jei įrašėte flexion tarpą, programinė įranga rodo:
• blauzdikaulio modelį dešiniojoje ekrano pusėje;
• vidinį / išorinį šlaunikaulio sukimo kampą blauzdikaulio atžvilgiu.

Jei įrašėte extension tarpą, programinė įranga rodo:
• blauzdikaulio modelį su implantu kairiojoje ekrano pusėje;
• blauzdikaulio intarpo dydį.

Implanto koregavimo parinktys

.

Parinktys

Norėdami pakoreguoti implanto vidinį / išorinį sukimą blauzdikaulio atžvilgiu,
spauskite sukimo rodykles.
Atnaujinamos sukimo vertės šlaunikaulio sukimo atskaitos atžvilgiu.

Norėdami pakoreguoti implanto varus / valgus kampą, spauskite varus / valgus
rodykles.

Tolesni veiksmai

Parinktys

Jei atlikote pakeitimų ir norite atkurti ankstesnes nuostatas, spauskite Reset.

Norėdami pereiti prie kito veiksmo, spauskite Next.

Norėdami grįžti į ankstesnį veiksmą, spauskite Back.

PASTABA: jei atliekate pakeitimų ir tęsiate procedūrą spausdami Next arba Back, galite grįžti į šį
ekraną vėliau per procedūrą ir atkurti anksčiau patvirtinto plano vertes spausdami Reset.
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11.1.3 Šlaunikaulio planavimas naudojant balansinio tarpo darbo eigas

Apžvalga

Jei dialogo lange Choose Surgical Technique Setting pasirinkote darbo eigą Gap Balanced,
programinė įranga pritaiko automatinio šlaunikaulio implanto planavimo metodą remdamasi
lenkimo ir tiesimo tarpais, įrašytais per minkštųjų audinių balansavimo veiksmą.
Remdamasi minkštųjų audinių balansavimu, programinė įranga:
• atnaujina šlaunikaulio implanto sukimą pagal įrašytą vidinį / išorinį sukimo kampą, kad

implantas būtų lygiagretus su blauzdikauliu;
• apskaičiuoja šlaunikaulio implanto dydį ir padėtį pagal įrašytas lenkimo ir tiesimo tarpo vertes.

Tikslas yra pasiekti vienodus tarpus ir raiščių stabilumą remiantis tarpais ir kojos lygiavimo
padėtimi, įrašyta balansuojant minkštuosius audinius.

Kada galima atlikti šlaunikaulio planavimą?

Jei atliekate balansinio tarpo darbo eigą, programinė įranga jus paragina atlikti šlaunikaulio
planavimo veiksmus, kai:
• atlikote ir patikrinote blauzdikaulio rezekciją;
• atlikote minkštųjų audinių balansavimą.

Šlaunikaulio planavimo ekrano maketas

①

②

③

④
76 pav. 

Ekrano paaiškinimas

Nr. Aprašas

① Automatinio plano distalinės rezekcijos lygis, priekinis / užpakalinis poslinkis, užpakalinės
rezekcijos ir lenkimo / tiesimo kampas.

② Įrašyti lenkimo ir tiesimo tarpai, paremti pradiniu optimizavimo rezultatu. Jei pakoreguoja-
te šlaunikaulio implanto padėtį, tarpai atitinkamai atnaujinami.

③ Šlaunikaulio ir blauzdikaulio implantų dydžiai.
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Nr. Aprašas

④
• Blauzdikaulio intarpo dydis, paremtas įrašytu tiesimo tarpu
• Sąnario linijos poslinkis

PASTABA: visą išsamią informaciją apie ekraną žr. skyriuje „Šlaunikaulio planavimas. Pirmasis
veiksmas“.
 

Implanto koregavimo parinktys

.

Parinktys

Norėdami pakoreguoti šlaunikaulio implanto dydį, spauskite mygtukus - / +.
Programinė įranga automatiškai parenka suderinamą blauzdikaulio padėklą ir ro-
do pakoreguotą vertę.

Norėdami pakoreguoti distalinės rezekcijos lygį, spauskite distalinės rezekcijos
rodykles. Atitinkamai atnaujinama proksimalinio / distalinio sąnario linijos poslin-
kio vertė.

Norėdami pakoreguoti priekinės / užpakalinės rezekcijos plokštumos padėtį,
spauskite priekinio / užpakalinio poslinkio rodykles.

Norėdami pakoreguoti implanto lenkimo / tiesimo kampą, spauskite lenkimo / tie-
simo rodykles.

Pakartotinis rezekcijos apskaičiavimas

Veiksmas

Norėdami pakartotinai apskaičiuoti šlaunikaulio distalinės rezekcijos lygį pagal
atliktus implanto dydžio pakeitimus, spauskite Optimize Gaps.

PASTABA: pakartotinai skaičiuojant, šlaunikaulio implanto dydis, AP poslinkis ir lenkimo / tiesimo
kampas nekeičiami.
 

Tolesni veiksmai

Parinktys

Jei atlikote pakeitimų ir norite atkurti ankstesnes nuostatas, spauskite Reset.

Norėdami pereiti prie kito veiksmo, spauskite Next. Programinė įranga atidaro antrąjį šlaunikau-
lio planavimo veiksmą.

Norėdami grįžti į ankstesnį veiksmą, spauskite Back.

PASTABA: jei atliekate pakeitimų ir tęsiate procedūrą spausdami Next arba Back, galite grįžti į šį
ekraną vėliau per procedūrą ir atkurti anksčiau patvirtinto plano vertes spausdami Reset.
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11.2 Šlaunikaulio planavimas naudojant hibridines
darbo eigas

Distalinės šlaunikaulio dalies planavimas

Apžvalga

Ekrane Distal Femoral Planning galite peržiūrėti automatinio plano implanto padėtį. 
Jei reikia, galite pakoreguoti:
• distalinės šlaunikaulio rezekcijos lygį;
• implanto varus / valgus padėtį;
• implanto lenkimo / tiesimo kampą;
• implanto dydį.

Distalinės šlaunikaulio dalies planavimo ekrano maketas

①

⑥

f

⑦

④

⑤

③

②

77 pav. 

Ekrano paaiškinimas

Nr. Aprašas

① Šlaunikaulio modelio ir implanto sagitalinis ir priekinis vaizdai.

② Distaliausi taškai, gauti ant šlaunikaulio krumplių (oranžinė sritis).

③

Vertės rodo:
• Distalinės rezekcijos lygį.
• Lenkimo / tiesimo kampą.
• Varus / valgus kampą. Jei blauzdikaulis rezekuotas ir patikrintas, rodomas blauzdikau-

lio varus / valgus kampas.
• Užpakalinės rezekcijos vertes.

Jei pakoreguojate implantų padėtį, atnaujinamos atitinkamos šio vaizdo vertės.

④ Šlaunikaulio ir blauzdikaulio implantų dydžiai.
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Nr. Aprašas

⑤ Sąnario linijos poslinkis.

⑥ Suplanuota distalinė rezekcijos plokštuma (parodyta geltona spalva).

⑦ Gautas priekinės šlaunikaulio žievės tašas (oranžinė sritis).

Implanto koregavimo parinktys

Parinktys

Norėdami pakoreguoti šlaunikaulio implanto dydį, spauskite mygtukus - / +.
Programinė įranga automatiškai parenka suderinamą blauzdikaulio padėklą ir
rodo pakoreguotą vertę.

Norėdami pakoreguoti distalinės rezekcijos lygį, spauskite distalinės rezekcijos
rodykles. Atitinkamai atnaujinama sąnario linijos poslinkio vertė.

Norėdami pakoreguoti varus / valgus kampą, spauskite varus / valgus rodykles.

Norėdami pakoreguoti implanto lenkimo / tiesimo kampą, spauskite lenkimo /
tiesimo rodykles.

Tolesni veiksmai

Parinktys

Jei atlikote pakeitimų ir norite atkurti ankstesnes nuostatas, spauskite Reset.

Norėdami pereiti prie kito veiksmo, spauskite Next.

Norėdami grįžti į ankstesnį veiksmą, spauskite Back.

PASTABA: jei atliekate pakeitimų ir tęsiate procedūrą spausdami Next arba Back, galite grįžti į šį
ekraną vėliau per procedūrą ir atkurti anksčiau patvirtinto plano vertes spausdami Reset.
 

Šlaunikaulio planavimas naudojant hibridines darbo eigas

170 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers.



11.2.1 AP šlaunikaulio planavimas

Apžvalga

Atlikus hibridinės darbo eigoje numatytą minkštųjų audinių balansavimą, atidaromas langas AP
Femoral Planning. Atlikdami šį veiksmą galite peržiūrėti implanto padėtį, nustatytą ankstesniu
šlaunikaulio planavimo veiksmu. 
Jei reikia, galite pakoreguoti:
• implanto vidinį / išorinį sukimą;
• implanto priekinę / užpakalinę padėtį.

Balansinio tarpo procedūros

Jei dialogo lange Surgical Technique Settings pasirinkote darbo eigą Gap Balanced,
programinė įranga pritaiko automatinio šlaunikaulio implanto planavimo metodą remdamasi
lenkimo vertėmis, įrašytomis per minkštųjų audinių balansavimo veiksmą.
Šiuo atveju, programinė įranga:
• apskaičiuoja šlaunikaulio implanto dydį pagal įrašytą lenkimo tarpo vertę ir
• atnaujina šlaunikaulio implanto sukimą pagal įrašytą vidinį / išorinį sukimo kampą, kad

implantas būtų lygiagretus su blauzdikauliu.

AP šlaunikaulio planavimo ekrano maketas

①

⑧

③

④

⑤
⑥

②

⑦

78 pav. 

Ekrano paaiškinimas

Nr. Aprašas

① Šlaunikaulio modelio ir implanto sagitalinis ir ašinis vaizdai.
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Nr. Aprašas

② Whiteside linija (parodyta žalia spalva). Rodomos tik sukimo nuostatos, kurias pasi-
rinkote kaip rodytinas dialogo lange Advan-
ced Settings.
Šlaunikaulio implanto sukimo atskaita (pasi-
rinkta dialogo lange Femoral Alignment) ro-
doma viduryje.

③ Antkrumplinė ašis (parodyta žalia spalva).

④ Galinė krumplių ašis (parodyta žalia spal-
va).

⑤

Vertės rodo:
• Priekinę / užpakalinę padėtį.
• Vidinį / išorinį sukimą. Jei blauzdikaulio rezekcija atlikta ir patikrinta, rodomas vidinis /

išorinis šlaunikaulio sukimo kampas blauzdikaulio atžvilgiu.
• Jei balansuojant minkštuosius audinius įrašyti lenkimo ir tiesimo tarpai, vertės rodomos

šiame rodinyje.

⑥ Šlaunikaulio ir blauzdikaulio implantų dydžiai.

⑦
• Blauzdikaulio intarpo dydis (tik jei balansuojant raiščius įrašytas tiesimo tarpas)
• Sąnario linijos poslinkis

⑧ Suplanuota priekinė rezekcijos plokštuma (parodyta geltona spalva).

Informacija, rodoma pagal minkštųjų audinių balansavimą

Ekrane AP Femoral Planning rodomas apibrėžtas blauzdikaulio modelis, jei:
• dialogo lange Choose Surgical Technique pasirinkote planavimo metodą Gap Balanced arba
• dialogo lange Choose Surgical Technique pasirinkote planavimo metodą Measured

Resection ir įrašėte lenkimo ir (arba) tiesimo tarpą balansuodami minkštuosius audinius.

Tarpo įrašymas

Jei įrašėte flexion tarpą, programinė įranga rodo:
• blauzdikaulio modelį ir implantą viršutiniame dešiniajame rodinyje;
• vidinį / išorinį šlaunikaulio sukimą blauzdikaulio atžvilgiu kairiajame rodinyje.

Jei įrašėte extension tarpą, programinė įranga rodo blauzdikaulio modelį ir implantą kairiajame
rodinyje.

Implanto koregavimo parinktys

Parinktys

Norėdami pakoreguoti implanto vidinį / išorinį sukimą pasirinktos sukimo atskai-
tos atžvilgiu, spauskite vidinio / išorinio sukimo rodykles.

Norėdami pakoreguoti priekinę / užpakalinę implanto padėtį, spauskite priekinio /
užpakalinio poslinkio rodykles. Atitinkamai atnaujinama priekinio / užpakalinio są-
nario linijos poslinkio vertė.

Norėdami pakoreguoti šlaunikaulio implanto ir blauzdikaulio intarpo dydį, spaus-
kite mygtukus - / +. 
Pakoregavus šlaunikaulio implanto dydį, programinė įranga automatiškai pasiren-
ka tinkamą blauzdikaulio padėklą ir rodo pakoreguotas vertes.
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Tolesni veiksmai

Parinktys

Jei atlikote pakeitimų ir norite atkurti ankstesnes nuostatas, spauskite Reset.

Norėdami pereiti prie kito veiksmo, spauskite Next.

Norėdami grįžti į ankstesnį veiksmą, spauskite Back.

PASTABA: jei atliekate pakeitimų ir tęsiate procedūrą spausdami Next arba Back, galite grįžti į šį
ekraną vėliau per procedūrą ir atkurti anksčiau patvirtinto plano vertes spausdami Reset.
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11.3 Distalinės ir priekinės šlaunikaulio dalies
žvalgymas

Procedūros „Pirma distalinis pjūvis“ / „Pirma priekinis pjūvis“

Apžvalga

Atsižvelgiant į pasirinktą implantą ir įrankių rinkinį, pirma atliekamas arba distalinis šlaunikaulio
žvalgymas, arba priekinis šlaunikaulio žvalgymas.
Programinė įranga aktyvina tinkamą procedūrą pagal implantą ir įrankių rinkinį, pasirinktą
planuojant procedūrą.

Žvalgymo tvarka

Neatsižvelgiant į žvalgymo tvarką (pirma distalinis pjūvis arba pirma priekinis pjūvis), distalinės ir
priekinės šlaunikaulio plokštumos rezekcijos ir tikrinimo metodas toks pats.
Programinė įranga paragina jus atlikti veiksmus reikiama tvarka.

Žvalgymo darbo eiga Šlaunikaulio žvalgymo veiksmai

Pirma distalinis pjūvis (DCF)

1. Distalinė šlaunikaulio rezekcija
2. Distalinės šlaunikaulio dalies patikrinimas
3. Priekinė šlaunikaulio rezekcija
4. Priekinės šlaunikaulio dalies patikrinimas

Pirma priekinis pjūvis (ACF)

1. Priekinė šlaunikaulio rezekcija
2. Priekinės šlaunikaulio dalies patikrinimas
3. Distalinė šlaunikaulio rezekcija
4. Distalinės šlaunikaulio dalies patikrinimas

Distalinės ir priekinės šlaunikaulio dalies žvalgymas
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11.3.1 Distalinė šlaunikaulio rezekcija

Apžvalga

Naudodami funkciją Distal Femoral Resection galite žvalgyti nukreipdami pjovimo bloką į
suplanuotą distalinės šlaunikaulio rezekcijos plokštumą. 

Distalinės šlaunikaulio rezekcijos ekranas

79 pav. 
PASTABA: jei naudojate darbo eigą, kurios metu pirma atliekamas priekinis pjūvis, priekinė
šlaunikaulio dalis jau rodoma rezekuota.
 

Distalinės šlaunikaulio rezekcijos plokštumos žvalgymas

Veiksmai

1.

Pjovimo bloko adapterį įstatykite į pirmąjį pjovimo bloko lizdą.
Programinė įranga atpažįsta pjovimo bloko adapterio geometriją ir rodo mėlyną plokštu-
mą, joje pateikiama dabartinė instrumento padėtis.
Vertės rodo dabartinę proksimalinę / distalinę padėtį (rezekcijos lygį) ir pjovimo bloko va-
rus / valgus kampą bei lenkimo / tiesimo kampą.
• Planned Resection: vertės rodo atstumą tarp suplanuotos rezekcijos plokštumos ir tik-

rosios žvalgomo instrumento padėties. Tikslas yra sulygiuoti plokštumas, kad vertė
būtų 0 mm arba 0°.

• Bone References: vertės rodo nuokrypį nuo tikrosios žvalgomo instrumento padėties
iki atitinkamų orientyrų ir (arba) mechaninės kaulo ašies.

2. Jei apibrėžėte slenkstines žvalgymo vertes, žvalgymo matuokliai rodo, ar žvalgydami pa-
tenkate į kiekvieno laisvės laipsnio apibrėžtas slenkstines vertes.

3.

Žvalgykite pjovimo bloką, kad dabartinę padėtį (mėlyna plokštuma) kiek įmanoma suly-
giuotumėte su suplanuota padėtimi (geltona plokštuma).
PASTABA: jei suaktyvintas nuotolinis valdymas, atlikite distalinės šlaunikaulio dalies žval-
gymą sulenkę. Kitaip programinė įranga gali netyčia paraginti jus žvalgyti blauzdikaulį.
 

4. Atlikite distalinę šlaunikaulio rezekciją pagal įprastą chirurginę procedūrą.
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PASTABA: galite keisti žvalgymo nuostatas į Planned Resection arba Bone References dialogo
lange Advanced Settings (žr. psl. 55).
 

Tolesni veiksmai

Spausdami Next pereisite į distalinės šlaunikaulio dalies patikrinimo ekraną.

Distalinės ir priekinės šlaunikaulio dalies žvalgymas
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11.3.2 Distalinės šlaunikaulio dalies patikrinimas

Apžvalga

Atlikę distalinę šlaunikaulio rezekciją, turite patikrinti rezekuotą distalinę plokštumą.

Distalinės šlaunikaulio rezekcijos plokštumos tikrinimas

80 pav. 

Veiksmas

Pjovimo bloko adapterį uždėkite ant rezekcijos plokštumos ir palaikykite nejudindami dvi sekun-
des.
Programinė įranga apskaičiuoja rezekcijos plokštumą ir rodo nuokrypius nuo planuotos ir patik-
rintos rezekcijos plokštumos.
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Distalinės šlaunikaulio dalies patikrinimo rezultatai

①
②
③

81 pav. 

Nr. Aprašas

① Planuota rezekcijos plokštumos padėtis.

② Tikroji patikrintos rezekcijos padėtis.

③

Tikrosios plokštumos nuokrypiai nuo planuotos plokštumos. Jei žvalgote pagal kaulo ats-
kaitą, šios vertės rodo nuokrypį nuo atitinkamų kaulo orientyrų.
• Žalios spalvos vertės rodo, kad nuokrypis patenka į apibrėžtą žvalgymo slenkstinių ver-
čių intervalą.

• Raudonos spalvos vertės rodo, kad nuokrypis nepatenka į apibrėžtą žvalgymo slenksti-
nių verčių intervalą.

• Pilkos vertės rodo, kad žvalgymo slenkstinė vertė neapibrėžta.

Tolesni veiksmai

Parinktys

Norėdami pereiti prie kito darbo eigos veiksmo, spauskite Next. Atliekant kitus veiksmus rodoma
rezekuota distalinė šlaunikaulio dalis.

Norėdami pakartoti distalinės šlaunikaulio rezekcijos plokštumos patikrinimą, spauskite Try
Again.

Norėdami grįžti į ankstesnį veiksmą, spauskite Back.

Distalinės ir priekinės šlaunikaulio dalies žvalgymas
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11.3.3 Priekinė šlaunikaulio rezekcija

Apžvalga

Naudodami funkciją Anterior Femoral Resection galite žvalgyti nukreipdami pjovimo bloką į
suplanuotą priekinės šlaunikaulio rezekcijos plokštumą. 

Priekinės šlaunikaulio rezekcijos ekranas

82 pav. 
PASTABA: jei naudojate darbo eigą, kurios metu pirma atliekamas distalinis pjūvis, distalinė
šlaunikaulio dalis jau rodoma rezekuota.
 

Priekinės šlaunikaulio rezekcijos plokštumos žvalgymas

Veiksmai

1.

Pjovimo bloko adapterį įstatykite į pirmąjį pjovimo bloko lizdą.
Programinė įranga atpažįsta pjovimo bloko adapterio geometriją ir rodo mėlyną plokštu-
mą, joje pateikiama dabartinė instrumento padėtis.
Vertės rodo dabartinę priekinę / užpakalinę padėtį (rezekcijos lygį), vidinį / išorinį sukimo
kampą pasirinktos sukimo atskaitos atžvilgiu ir pjovimo bloko lenkimo / tiesimo kampą.
• Eikite į Planned Resections: vertės rodo atstumą tarp suplanuotos rezekcijos plokštu-

mos ir tikrosios žvalgomo instrumento padėties. Tikslas yra sulygiuoti plokštumas, kad
vertė būtų 0 mm arba 0°.

• Eiktie į Bone References: vertės rodo nuokrypį nuo tikrosios žvalgomo instrumento pa-
dėties iki atitinkamų orientyrų ir (arba) mechaninės kaulo ašies.

PASTABA: jei žvalgote pagal kaulo atskaitą ir blauzdikaulio rezekcija atlikta bei patikrinta,
šlaunikaulio sukimo kampas blauzdikaulio atžvilgiu rodomas viršutiniame kairiajame rodi-
nyje.
 

2. Žvalgykite pjovimo bloką, kad dabartinę padėtį (mėlyna plokštuma) kiek įmanoma suly-
giuotumėte su suplanuota padėtimi (geltona plokštuma).

3. Priekinę šlaunikaulio rezekciją atlikite pagal įprastą chirurginę procedūrą.

ŠLAUNIKAULIO PLANAVIMAS IR ŽVALGYMAS
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PASTABA: galite keisti žvalgymo nuostatas į Planned Resection arba Bone References dialogo
lange Advanced Settings (žr. psl. 55).
 

Tolesnis veiksmas

Spausdami Next pereisite į priekinės šlaunikaulio dalies patikrinimo ekraną.

Distalinės ir priekinės šlaunikaulio dalies žvalgymas
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11.3.4 Priekinės šlaunikaulio dalies patikrinimas

Apžvalga

Atlikę priekinę šlaunikaulio rezekciją, turite patikrinti rezekuotą priekinę plokštumą.

Priekinės šlaunikaulio rezekcijos tikrinimas

83 pav. 

Veiksmas

Pjovimo bloko adapterį uždėkite ant rezekcijos plokštumos ir palaikykite nejudindami dvi sekun-
des.
Programinė įranga apskaičiuoja rezekcijos plokštumą ir rodo nuokrypius nuo planuotos ir patik-
rintos rezekcijos plokštumos.
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Priekinės šlaunikaulio dalies patikrinimo rezultatai

①
②

84 pav. 

Nr. Aprašas

① Tikroji patikrintos rezekcijos padėtis.

②

Tikrosios plokštumos nuokrypiai nuo planuotos plokštumos. Jei žvalgote pagal kaulo ats-
kaitą, šios vertės rodo nuokrypį nuo atitinkamų kaulo orientyrų.
• Žalios spalvos vertės rodo, kad nuokrypis patenka į apibrėžtą žvalgymo slenkstinių ver-
čių intervalą.

• Raudonos spalvos vertės rodo, kad nuokrypis nepatenka į apibrėžtą žvalgymo slenksti-
nių verčių intervalą.

• Pilkos vertės rodo, kad žvalgymo slenkstinė vertė neapibrėžta.

Tolesni veiksmai

Parinktys

Norėdami pereiti prie kito darbo eigos veiksmo, spauskite Next. Atliekant kitus veiksmus rodoma
rezekuota priekinė šlaunikaulio dalis.

Norėdami pakartoti priekinės šlaunikaulio rezekcijos plokštumos patikrinimą, spauskite Try
Again.

Norėdami grįžti į ankstesnį veiksmą, spauskite Back.

Distalinės ir priekinės šlaunikaulio dalies žvalgymas
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11.4 Distalinės ir priekinės šlaunikaulio dalies
žvalgymas. Universaliosios darbo eigos

Procedūros „Pirma distalinis pjūvis“ / „Pirma priekinis pjūvis“

Apžvalga

Atsižvelgiant į pasirinktą įrankių rinkinį („Universal Anterior First“ arba „Universal Distal First“),
pirma atliekamas arba distalinis šlaunikaulio žvalgymas, arba priekinis šlaunikaulio žvalgymas.
Programinė įranga automatiškai aktyvina tinkamą procedūrą pagal įrankių rinkinį, pasirinktą
planuojant procedūrą.

Žvalgymo tvarka

Neatsižvelgiant į žvalgymo tvarką (pirma distalinis pjūvis arba pirma priekinis pjūvis), distalinės ir
priekinės šlaunikaulio plokštumos rezekcijos ir tikrinimo metodas toks pats.
Programinė įranga automatiškai paragina jus atlikti veiksmus reikiama tvarka.

Žvalgymo darbo eiga Šlaunikaulio žvalgymo veiksmai

Pirma distalinis pjūvis (DCF)

1. Distalinė šlaunikaulio rezekcija
2. Distalinės šlaunikaulio dalies patikrinimas
3. Priekinė šlaunikaulio rezekcija
4. Priekinės šlaunikaulio dalies patikrinimas

Pirma priekinis pjūvis (ACF)

1. Priekinė šlaunikaulio rezekcija
2. Priekinės šlaunikaulio dalies patikrinimas
3. Distalinė šlaunikaulio rezekcija
4. Distalinės šlaunikaulio dalies patikrinimas
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11.4.1 Distalinė šlaunikaulio rezekcija

Apžvalga

Naudodami funkciją Distal Femoral Resection galite žvalgyti pjovimo bloką nukreipdami į norimą
distalinės šlaunikaulio rezekcijos plokštumą. 

Distalinės šlaunikaulio rezekcijos ekranas

85 pav. 
PASTABA: jei naudojate darbo eigą, kurios metu pirma atliekamas priekinis pjūvis, priekinė
šlaunikaulio dalis jau rodoma rezekuota.
 

Distalinės šlaunikaulio rezekcijos plokštumos žvalgymas

Veiksmai

1.

Pjovimo bloko adapterį įstatykite į pirmąjį pjovimo bloko lizdą.
Programinė įranga atpažįsta pjovimo bloko adapterio geometriją ir rodo mėlyną plokštu-
mą, joje pateikiama dabartinė instrumento padėtis.
Vertės rodo:
• pjovimo bloko padėtį distaliausio šlaunikaulio krumplių taško atžvilgiu;
• varus / valgus kampą mechaninės ašies atžvilgiu;
• lenkimo / tiesimo kampą mechaninės ašies atžvilgiu.

2.
Žvalgykite pjovimo bloką nukreipdami į norimą padėtį.
PASTABA: jei suaktyvintas nuotolinis valdymas, atlikite distalinės šlaunikaulio dalies žval-
gymą sulenkę. Kitaip programinė įranga gali netyčia paraginti jus žvalgyti blauzdikaulį.
 

3. Pjovimo bloką pritvirtinkite prie šlaunikaulio ir atlikite distalinę šlaunikaulio rezekciją pagal
įprastą chirurginę procedūrą.

PASTABA: atliekant visus universaliojo žvalgymo veiksmus, žvalgoma pagal kaulo atskaitą.
Išsami informacija apie šią žvalgymo nuostatą pateikiama psl. 113.
 

Distalinės ir priekinės šlaunikaulio dalies žvalgymas. Universaliosios darbo eigos
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Tolesnis veiksmas

Spausdami Next pereisite į distalinės šlaunikaulio dalies patikrinimo ekraną.
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11.4.2 Distalinės šlaunikaulio dalies patikrinimas

Apžvalga

Atlikę distalinę šlaunikaulio rezekciją, turite patikrinti rezekuotą distalinę plokštumą.

Distalinės šlaunikaulio rezekcijos plokštumos tikrinimas

Veiksmas

Pjovimo bloko adapterį uždėkite ant rezekcijos plokštumos ir palaikykite nejudindami dvi sekun-
des.
Programinė įranga apskaičiuoja rezekuotą plokštumą ir rodo patikrintas vertes.

Distalinės šlaunikaulio dalies patikrinimo rezultatai

Patikrintos vertės ① rodomos toliau pateiktame patikrinimo ekrane.

①

86 pav. 

Tolesni veiksmai

Parinktys

Norėdami pereiti prie kito darbo eigos veiksmo, spauskite Next.

Norėdami pakartoti distalinės šlaunikaulio rezekcijos plokštumos patikrinimą, spauskite Try
Again.

Norėdami grįžti į ankstesnį veiksmą, spauskite Back.

Distalinės ir priekinės šlaunikaulio dalies žvalgymas. Universaliosios darbo eigos
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11.4.3 Priekinė šlaunikaulio rezekcija

Apžvalga

Naudodami funkciją Anterior Femoral Resection galite žvalgyti pjovimo bloką nukreipdami į
norimą priekinės šlaunikaulio rezekcijos plokštumą. 

Priekinės šlaunikaulio rezekcijos ekranas

87 pav. 
PASTABA: jei naudojate darbo eigą, kurios metu pirma atliekamas distalinis pjūvis, distalinė
šlaunikaulio dalis jau rodoma rezekuota.
 

Priekinės šlaunikaulio rezekcijos plokštumos žvalgymas

Veiksmai

1.

Pjovimo bloko adapterį įstatykite į pirmąjį pjovimo bloko lizdą.
Programinė įranga atpažįsta pjovimo bloko adapterio geometriją ir rodo mėlyną plokštu-
mą, joje pateikiama dabartinė instrumento padėtis.
Vertės rodo:
• šlaunikaulio sukimąsi sukimo atskaitos (antkrumplinės, galinės krumplių arba Whiteside

ašies) atžvilgiu, kaip pasirinkta dialogo lange Alignment Settings;
• priekinę / užpakalinę pjovimo bloko padėtį priekinio šlaunikaulio žievės taško atžvilgiu;
• lenkimo / tiesimo kampą mechaninės šlaunikaulio ašies atžvilgiu;
• šlaunikaulio sukimo kampą blauzdikaulio atžvilgiu (jei blauzdikaulio rezekcija atlikta ir

patikrinta).

2. Žvalgykite pjovimo bloką nukreipdami į norimą padėtį.

3. Priekinę šlaunikaulio rezekciją atlikite pagal įprastą chirurginę procedūrą.

PASTABA: įsidėmėkite, kad atliekant visus universaliojo žvalgymo veiksmus žvalgoma pagal
kaulo atskaitą. Išsami informacija apie šią žvalgymo nuostatą pateikiama psl. 113.
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Išankstinio pjūvio įrankių rinkiniai

Jei dirbate su išankstinio pjūvio įrankių rinkiniu, programinės įrangos žvalgoma priekinė
šlaunikaulio rezekcija yra išankstinė, o ne galutinė rezekcija.

Tolesnis veiksmas

Spausdami Next pereisite į priekinės šlaunikaulio dalies patikrinimo ekraną.

Distalinės ir priekinės šlaunikaulio dalies žvalgymas. Universaliosios darbo eigos
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11.4.4 Priekinės šlaunikaulio dalies patikrinimas

Apžvalga

Atlikę priekinę šlaunikaulio rezekciją, turite patikrinti rezekuotą priekinę plokštumą.

Priekinės šlaunikaulio rezekcijos tikrinimas

Veiksmas

Pjovimo bloko adapterį uždėkite ant rezekcijos plokštumos ir palaikykite nejudindami dvi sekun-
des.
Programinė įranga apskaičiuoja rezekuotą plokštumą ir rodo patikrintas vertes.

Priekinės šlaunikaulio dalies patikrinimo rezultatai

Patikrintos vertės ① rodomos toliau pateiktame patikrinimo ekrane.

①

88 pav. 

Tolesni veiksmai

Parinktys

Norėdami pereiti prie kito darbo eigos veiksmo, spauskite Next.

Norėdami pakartoti priekinės šlaunikaulio rezekcijos plokštumos patikrinimą, spauskite Try
Again.

Norėdami grįžti į ankstesnį veiksmą, spauskite Back.

ŠLAUNIKAULIO PLANAVIMAS IR ŽVALGYMAS

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers. 189



Distalinės ir priekinės šlaunikaulio dalies žvalgymas. Universaliosios darbo eigos
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12 LYGIAVIMO PATIKRINIMO
DARBO EIGA

12.1 Įvadas
Apie lygiavimo patikrinimo darbo eigas

Apžvalga

Atliekant lygiavimo patikrinimo darbo eigas galima išmatuoti blauzdikaulio ir distalinių šlaunikaulio
pjovimo blokų padėtį blauzdikaulio ir šlaunikaulio mechaninės ašies atžvilgiu.
Lygiavimo patikrinimo darbo eiga yra statinis matavimo įrankis. Per šią darbo eigą išmatuotos
vertės rodomos iškart po registravimo proceso ir nebegalioja, jei atskaitos rinkinio arba pjovimo
bloko padėtis kaulo atžvilgiu pasikeičia. Lygiavimo patikrinimo matavimas priklauso nuo tiksliai
registruotų orientyrų, pjovimo bloko bei kaulo atžvilgiu nejudančio atskaitos rinkinio.
Orientyrai registruojami vienu iš šių instrumentų:
• universaliu pjovimo bloko adapteriu;
• lenktu žymekliu (vadinamu žymekliu);
• lenktu žymekliu su pritvirtintu vienkartiniu fiksuojamuoju nuotoliniu valdikliu (vadinamu

fiksuojamuoju nuotoliniu valdikliu).
PASTABA: matuojant negalimas nei kojos lygiavimas, nei minkštųjų audinių balansavimas.
 

Nesivadovaukite matavimo informacija, jei klinikinė situacija pasikeitė arba praėjo daug
laiko. Norint įvertinti matavimo tikslumą, reikia pakartoti registravimą. Jei abejojama
tikslumu, privaloma pakartoti registravimą.

Prieinamumas

Lygiavimo patikrinimo darbo eiga gali būti arba atskira programinė įranga, arba Knee 2.6
programinės įrangos darbo eiga.
Atsižvelgiant į jūsų licenciją, prieinamos toliau išvardytos parinktys:
• kaip Knee 2.6 programinės įrangos dalis – turint šią parinktį, papildomą darbo eigą galima

pasiekti paspaudus dialogo lango Welcome to knee mygtuką Alignment Verification
Procedure;

• atskira programinė įranga – turint šią parinktį, programa tiesiogiai pradeda lygiavimo
patikrinimo darbo eigą (žr. Psl. 194).

Darbo eigos parinktys

Galima daugybė lygiavimo patikrinimo darbo eigos parinkčių. Darbo eiga apibrėžiama
nuostatomis, pasirinktomis planuojant procedūrą dialogo lange Alignment Verification
Procedure (žr. Psl. 196).

LYGIAVIMO PATIKRINIMO DARBO EIGA

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers. 191



12.1.1 Lygiavimo patikrinimo pjovimo bloko adapteriai

Rekomenduojami pjovimo bloko adapteriai

Lygiavimo patikrinimo darbo eigas be klaidų galima atlikti tik naudojant
„Brainlab“ rekomenduojamus pjovimo bloko adapterius. Šie pjovimo bloko adapteriai nepasislenka
ir nesisuka pjovimo bloko lizduose.

Įvadas
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12.1.2 Fiksuojamojo nuotolinio valdiklio naudojimas

Apžvalga

Naudojant fiksuojamąjį nuotolinį valdiklį, viską galima valdyti prie operacinio stalo, nenaudojant
jutiklinio ekrano.
PASTABA: fiksuojamasis nuotolinis valdiklis reaguoja paspaudus jungiklį, ne jį atleidus.
 

Funkcija

Jei programinei įrangai valdyti naudojate fiksuojamąjį nuotolinį valdiklį, jo funkcijos aprašytos
toliau pateiktoje lentelėje.

LED jungiklis Ekranas / dialogo langas Funkcija

Nuspaustas <1,0 sek.

• Tibia Setup
• Verify Tibial Resection
• Femur Setup
• Verify Distal Femoral Resection

Kaip mygtukas Next.

Nuspaustas <1,0 sek.
• Tibial Landmark Registration
• Femoral Head Center
• Femoral Landmark Registration

Registravimo taško gavimas ir
mygtukas Next.

Nuspaustas >1,0 sek.
• Verify Tibial Resection
• Verify Distal Femoral Resection

Kaip mygtukas Try Again blauz-
dikaulio / šlaunikaulio registravi-
mui pakartoti.

Žymeklio naudojimas

Įprasto žymeklio ir fiksuojamojo nuotolinio valdiklio naudojimo metodas šiek tiek skiriasi. Toliau
pateiktoje lentelėje apžvelgiamas abiejų tipų žymeklių naudojimas.

Žymeklio tipas Metodas

Žymeklis Laikykite žymeklio galiuką prie kaulo ir šiek tiek pasukite žymeklį
aplink galiuką.

Fiksuojamasis nuotolinis
valdiklis

Laikykite žymeklio galiuką prie kaulo ir paspauskite valdymo mygtu-
ką.

PASTABA: šiame skyriuje aprašomi registravimo veiksmai naudojant fiksuojamąjį nuotolinį
valdiklį. Turėkite omenyje, kad įprastas žymeklis naudojamas šiek tiek kitaip. Jei naudojate
įprastą žymeklį, programinė įranga rodo kitokius tekstinius pranešimus, nei parodyta toliau
pateiktuose registravimo ir patikrinimo ekranuose.
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12.2 Procedūros apžvalga
Procedūros pasirinkimas

Procedūros apžvalgos ekranas

Dialogo langą Procedure Overview atidaro programinė įranga, jį taip pat galima atidaryti
paspaudus dialogo lango Welcome to knee mygtuką Alignment Verification Procedure.

89 pav. 

Veiksmų parinktys

Parinktys

Norėdami toliau naudoti pasirinktą profilį ir tęsti procedūrą, spauskite Next.
Būsite paraginti įvesti paciento vardą ir ID (žr. psl. 198).

Norėdami keisti procedūrą, spauskite Modify.
Atidaromas langas Alignment Verification Procedure (žr. psl. 196).

Norėdami peršokti į kitus darbo eigos veiksmus, spauskite GOTO.
Atidaromas dialogo langas Go to... (žr. psl. 29).

Kito procedūros plano keitimas

Vieną profilį ir (arba) procedūros planą galite pakeisti kitu.
PASTABA: darbo eigos mygtukas Select galimas, tik jei darbo eiga yra Knee 2.6 programinėje
įrangoje.
 

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, jei atidarėte procedūros planą, bet norite naudoti kitą.

Veiksmai

1.
Ekrane Procedure Overview spauskite Select.
Atidaromas dialogo langas Welcome to knee.

2.
Pasirinkite reikiamą profilį ir spauskite Next.
Atidaromas dialogo langas Choose Procedure.

Procedūros apžvalga
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Veiksmai

3.
Pasirinkite reikiamą procedūrą ir spauskite Next.
Programinė įranga įkelia pasirinktą procedūrą ir grąžina jus į ekraną Procedure Over-
view.
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12.3 Lygiavimo patikrinimas
Lygiavimo patikrinimo nuostatų pasirinkimas

Lygiavimo patikrinimo procedūros dialogo langas

Dialogo lange Alignment Verification Procedure galite apibrėžti:
• žvalgymo darbo eigą;
• šlaunikaulio A/P atskaitą.

Šiame dialogo lange rodomos numatytosios nuostatos Tibia First ir Whiteside Line arba
paskutinė pasirinkta konfigūracija, jei naudotojas anksčiau keitė savo darbo eigos nuostatas.

①

②

90 pav. 

Žvalgymo darbo eigos seka

Ši nuostata suteikia galimybę rinktis žvalgymo darbo eigos seką.

Nr. Nuostata Paaiškinimas

①

„Tibia First“
Įjungus Tibia First, pasirenkama darbo eiga, kurios metu blauzdi-
kaulio rezekcija atliekama prieš distalinę šlaunikaulio rezekciją (žr.
psl. 121).

„Femur First“
Įjungus Femur First, pasirenkama darbo eiga, kurios metu distalinė
šlaunikaulio rezekcija atliekama prieš blauzdikaulio rezekciją (žr.
psl. 124).

Šlaunikaulio AP atskaita

Ši nuostata suteikia galimybę pasirinkti šlaunikaulio AP atskaitą, skirtą šlaunikaulio implanto
vidinio / išorinio sukimo lygiavimo veiksmui.

Nr. Nuostata Paaiškinimas

② Epicondylar Line
Įjungus Epicondylar Line, antkrumplinės ašies taškai (medialinis ir
lateralinis) registruojami tik per šlaunikaulio registravimo seką ir
naudojami šlaunikaulio AP krypčiai nustatyti.

Lygiavimo patikrinimas
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Nr. Nuostata Paaiškinimas

Posterior 
Condyles

Įjungus Posterior Condyles, galiniai krumplių taškai (medialinis ir
lateralinis) registruojami tik per šlaunikaulio registravimo seką ir
naudojami šlaunikaulio AP krypčiai nustatyti.

Whiteside Line
Įjungus Whiteside Line, Whiteside linija registruojama per šlauni-
kaulio registravimo seką ir naudojama šlaunikaulio AP krypčiai nus-
tatyti.

Lygiavimo patikrinimo nuostatų pasirinkimas

Veiksmai

1. Norėdami pasirinkti reikiamą žvalgymo darbo eigą, paspauskite atitinkamą mygtuką.

2. Norėdami pasirinkti reikiamą šlaunikaulio sukimo atskaitą, paspauskite atitinkamą mygtu-
ką.

3.
Norėdami patvirtinti nuostatas, spauskite Next.
Atidaromame dialogo lange Procedure Overview rodoma pakeista konfigūracija (žr. psl.
194).

Papildoma parinktis

Parinktis

Norėdami grįžti į procedūros apžvalgą nekeisdami konfigūracijos, spauskite Cancel.
Atidaromas dialogo langas Procedure Overview (žr. psl. 194).
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12.4 Paciento informacija ir gydomoji pusė
Paciento informacija

Apžvalga

Baigę planuoti procedūrą ir paspaudę Next dialogo lange Procedure Overview, būsite paraginti
įvesti paciento vardą ir gydomąją pusę.
PASTABA: nurodžius paciento vardą, šio dialogo lango atidaryti nebegalima.
 

Paciento informacijos įvedimas

91 pav. 

Veiksmai

1.
Virtualiąja klaviatūra įveskite paciento vardą.
PASTABA: jei nenorite, kad paciento vardas būtų rodomas, šį lauką galite palikti tuščią.
 

2. Paliesdami aktyvinkite ID lauką.

3.
Įveskite paciento ID.
PASTABA: jei nenorite, kad paciento ID būtų rodomas, šį lauką galite palikti tuščią.
 

4. Informaciją patvirtinkite paspausdami Next, tęskite dialogo lange Treatment Side.

Paciento informacija ir gydomoji pusė
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12.4.1 Gydomoji pusė

Kaip pasirinkti gydomąją pusę

Veiksmai

1. Pasirinkite Left arba Right.

2. Spauskite Next, kad pereitumėte į ekraną Tibia Setup (žr. psl. 200) arba ekraną Femur
Setup (žr. psl. 207).

PASTABA: pasirinktos gydomosios pusės negalite keisti iš naujo nepaleisdami programos.
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12.5 Blauzdikaulio registravimas ir patikrinimas
Tibia Setup

Apie „Tibia Setup“

Ekrane Tibia Setup rodomas instrumentas, kurį reikia sumontuoti ant blauzdikaulio pjovimo bloko.
Norint atlikti visus registravimo veiksmus, kamera turi aiškiai matyti instrumentą.

Blauzdikaulio sąrankos ekranas

92 pav. 

Veiksmai

1.
Pakoreguokite kameros kampą ir atstumą, kad instrumentas būtų mėlyno kūgio centre.
Jei jo kamera nemato, atsidaro langas, kuriame rodoma, kuriuos instrumentus kamera
mato ir kurių nemato (žr. psl. 37).

2.
Sumontuokite pjovimo bloko adapterį ant blauzdikaulio pjovimo bloko.
PASTABA: blauzdikaulio pjovimo blokas turi būti pritvirtintas prie kaulo.
 

3. Spauskite Next, kad pereitumėte prie blauzdikaulio registravimo.

PASTABA: registruodami nejudinkite pjovimo bloko ir pritvirtinto pjovimo bloko adapterio.
 

PASTABA: registruodami nepaslinkite pjovimo bloko ir pritvirtinto pjovimo bloko adapterio.
 

Papildomos parinktys

Parinktys

Norėdami grįžti į procedūros apžvalgą, spauskite Back.
Atidaromas dialogo langas Procedure Overview (žr. psl. 194).

Norėdami peršokti į kitus darbo eigos veiksmus, spauskite GOTO.
Atidaromas dialogo langas Go to... (žr. psl. 29).

Blauzdikaulio registravimas ir patikrinimas
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Parinktys

Norėdami išjungti programą, meniu juostoje spauskite Exit.
Atidaromas dialogo langas Close Application (žr. psl. 237).

LYGIAVIMO PATIKRINIMO DARBO EIGA

Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers. 201



12.5.1 Registravimo darbo eigos

Blauzdikaulio registravimas

Darbo eiga Dialogo langas

1. Medialinės kulkšnies taškas
Tibial Malleoli Registration

2. Lateralinės kulkšnies taškas

3. Blauzdikaulio mechaninės ašies taškas
Tibial Landmark Registration

4. Blauzdikaulio AP kryptis

Blauzdikaulio registravimas ir patikrinimas
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12.5.2 Blauzdikaulio orientyrų registravimas

Apžvalga

Blauzdikaulio orientyrai registruojami keliais veiksmais:
• pirmasis veiksmas – medialinės / lateralinės kulkšnies taškų gavimas;
• antrasis veiksmas – blauzdikaulio mechaninės ašies taško gavimas;
• trečiasis veiksmas – blauzdikaulio AP krypties gavimas.

PASTABA: kadangi šie registravimo veiksmai šioje instrukcijoje jau aprašyti, kituose skyriuose bus
pateikiamos nuorodos į tuos skyrius.
 

„Tibial Malleoli Registration“ dialogo langas

Dialogo lange Tibial Malleoli Registration esate raginami gauti toliau išvardytus orientyrus:
• Medial Malleolar Point
• Lateral Malleolar Point

93 pav. 

Kulkšnies taškų registravimas

Veiksmai

1. Laikykite žymeklio galiuką prie ryškios kulkšnies struktūros ir gaukite medialinę kulkšnį
(žr. „Blauzdikaulio registravimas“ psl. 103).

2.

Paraginti programinės įrangos, pereikite prie lateralinės kulkšnies registravimo (žr. „Blauz-
dikaulio registravimas“ psl. 103).
Gavę lateralinę kulkšnį, esate raginami pereiti į dialogo langą Tibial Landmark Registra-
tion (žr. psl. 203).

Dialogo langas „Tibial Landmark Registration“

Dialogo lange Tibial Landmark Registration esate raginami gauti toliau išvardytus orientyrus:
• Tibial Mechanical Axis Point
• Tibial AP Direction
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94 pav. 

Blauzdikaulio ašies registravimas

Veiksmai

1. Laikykite žymeklio galiuką prie priekinio kryžminio raiščio priekinėje tarpkrumplinės paky-
los dalyje ir gaukite blauzdikaulio ašį (žr. „Blauzdikaulio mechaninė ašis“ psl. 104).

2.

Paraginti programinės įrangos, pereikite prie blauzdikaulio AP krypties registravimo (žr.
„Blauzdikaulio AP krypties registravimas“ psl. 106).
Gavę blauzdikaulio AP kryptį, esate raginami pereiti į dialogo langą Verify Tibial Resec-
tion (žr. psl. 205).

Įspėjamasis pranešimas

PASTABA: registruodami blauzdikaulio orientyrus, niekada nepaslinkite arba nepasukite pjovimo
bloko ir pritvirtinto pjovimo bloko adapterio.
 

Jei aptinkamas pjovimo bloko adapterio pasislinkimas, bus rodomas ekranas su įspėjamuoju
pranešimu ir būsite raginami vėl registruoti blauzdikaulio orientyrus.

Papildomos parinktys

Parinktys

Norėdami išjungti registravimą neįrašydami jokių sukauptų taškų, spauskite Cancel.
Atidaromas dialogo langas Verify Tibial Resection (žr. psl. 205).

Norėdami grįžti į medialinės / lateralinės kulkšnies taškų registravimą, spauskite Back.
Atidaromas dialogo langas Tibial Malleoli Registration (žr. psl. 203).

Blauzdikaulio registravimas ir patikrinimas
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12.5.3 Blauzdikaulio rezekcijos tikrinimas

Blauzdikaulio rezekcijos tikrinimo ekranas

Dialogo lange Verify Tibial Resection pagal toliau išvardytas vertes pateikiamas pjovimo bloko
lygiavimas:
• Varus/Valgus
• Slope

95 pav. 

Blauzdikaulio rezekcijos tikrinimas

Užregistravę blauzdikaulį, kol pjovimo bloko adapteris atskaitomas, galite žymekliu papildomai
išmatuoti toliau pateiktas poslinkio reikšmes tikruoju laiku.

Veiksmai

1. Norėdami išmatuoti rezekciją sulygiuoto pjovimo bloko atžvilgiu, laikykite žymeklį proksi-
maline / distaline kryptimi ant blauzdikaulio plokštumos.

Įspėjamasis pranešimas

PASTABA: tikrindami blauzdikaulio rezekciją, niekada nepaslinkite arba nepasukite pjovimo bloko
ir pritvirtinto pjovimo bloko adapterio.
 

Jei aptinkamas pjovimo bloko adapterio pasislinkimas, bus rodomas ekranas su įspėjamuoju
pranešimu, kad žymeklio kampo matavimas išjungtas. Vertės paryškinamos.
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Tolesnis veiksmas

Veiksmas

Jei dialogo lange Alignment Verification Procedure pasirinkta Tibia First darbo eiga, spauski-
te Next. Atidaromas dialogo langas Femur Setup (žr. psl. 207).
Jei dialogo lange Alignment Verification Procedure pasirinkta Femur First darbo eiga, spaus-
kite Finish. Atidaromas dialogo langas Close Application (žr. psl. 237).

Papildomos parinktys

Parinktys

Norėdami peršokti į kitus darbo eigos veiksmus, spauskite GOTO.
Atidaromas dialogo langas Go to... (žr. psl. 29).

Norėdami grįžti į blauzdikaulio sąranką, spauskite Back. Atidaromas dialogo langas Tibia Setup
(žr. psl. 200).

Norėdami pradėti pakartotinį registravimą, spauskite Try Again. Visi anksčiau registruoti orienty-
rai pašalinami.

Norėdami išjungti programą, spauskite Exit. Atidaromas dialogo langas Close Application (žr.
psl. 237).

Blauzdikaulio registravimas ir patikrinimas

206 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers.



12.6 Šlaunikaulio registravimas ir patikrinimas
Femur Setup

Apie „Femur Setup“

Ekrane Femur Setup rodomas instrumentas, kurį reikia sumontuoti ant distalinio šlaunikaulio
pjovimo bloko.
Norint atlikti visus registravimo veiksmus, kamera turi aiškiai matyti instrumentą.

Šlaunikaulio sąrankos ekranas

96 pav. 

Veiksmai

1.
Pakoreguokite kameros kampą ir atstumą, kad instrumentas būtų mėlyno kūgio centre.
Jei jo kamera nemato, atsidaro langas, kuriame rodoma, kuriuos instrumentus kamera
mato ir kurių nemato (žr. psl. 37).

2. Sumontuokite pjovimo bloko adapterį ant distalinio šlaunikaulio pjovimo bloko.

3. Spauskite Next, kad pereitumėte prie šlaunikaulio registravimo.

PASTABA: registruodami nepaslinkite pjovimo bloko ir pritvirtinto pjovimo bloko adapterio.
 

Papildomos parinktys

Parinktys

Norėdami grįžti į procedūros apžvalgą, spauskite Back.
Atidaromas dialogo langas Procedure Overview (žr. psl. 194).

Norėdami peršokti į kitus darbo eigos veiksmus, spauskite GOTO. Atidaromas dialogo langas
Go to... (žr. psl. 29).

Norėdami išjungti programą, meniu juostoje spauskite Exit. Atidaromas dialogo langas Close
Application (žr. psl. 237).
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12.6.1 Registravimo darbo eigos

Šlaunikaulio registravimas

Darbo eiga Dialogo langas

1. Šlaunikaulio galvos centras Femoral Head Center

2. Šlaunikaulio mechaninės ašies taškas

Femoral Landmark Registra-
tion3.

Whiteside linija arba
medialinio / lateralinio antkrumplio taškai arba mediali-
niai / lateraliniai galinės krumplių ašies taškai

Šlaunikaulio registravimas ir patikrinimas

208 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers.



12.6.2 Šlaunikaulio orientyrų registravimas

Apžvalga

Šlaunikaulio orientyrai registruojami keliais veiksmais:
• pirmasis veiksmas – šlaunikaulio galvos centro apskaičiavimas;
• antrasis veiksmas – šlaunikaulio mechaninės ašies taško gavimas;
• trečiasis veiksmas – Whiteside linijos gavimas ar medialinio / lateralinio antkrumplio taško arba

medialinio / lateralinio galinės krumplių ašies taško gavimas.

Šlaunikaulio galvos centro dialogo langas

Dialogo lange Femur Setup paspaudus Next, rodomas dialogo langas Femoral Head Center. 
Dialogo lange Femoral Head Center esate raginami apibrėžti:
• šlaunikaulio mechaninės ašies proksimalinį tašką;
• svorį laikančios ašies (Mikulicz linijos) pradinį tašką.

97 pav. 

Šlaunikaulio galvos centro apskaičiavimas

Veiksmas

Sukite šlaunikaulį gūžduobėje apskritimu. Pradėkite nuo mažesnių apskritimų ir palaipsniui didin-
kite (žr. „Šlaunikaulio registravimas“ psl. 90).
PASTABA: eigos juostoje rodoma registravimo būsena. Baigus veiksmą, programinė įranga dia-
logo lange rodo tikslumo vertę (jei ji yra tarp 3,0 ir 5,0 mm).
 

Apskaičiavę šlaunikaulio galvos centrą, esate raginami pereiti į dialogo langą Femoral Land-
mark Registration (žr. psl. 209).

Šlaunikaulio orientyrų registravimo dialogo langas

Dialogo lange Femoral Landmark Registration esate raginami gauti toliau išvardytus orientyrus:
• Femoral Mechanical Axis Point
• Medial/Lateral Epicondylar Points ① arba Medial/Lateral Posterior Points ②, arba

Whiteside Line (neparodyta)
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① ②

98 pav. 

Šlaunikaulio orientyrų registravimas

Veiksmai

1. Laikykite žymeklio galiuką prie šlaunikaulio mechaninės ašies taško ir gaukite mechaninę
ašį (žr. „Šlaunikaulio mechaninė ašis“ psl. 92).

2.

• Paraginti programinės įrangos, tęskite medialinio / lateralinio antkrumplio taškų registra-
vimą (žr. „Medialinis ir lateralinis antkrumpliai“ psl. 93) arba galinės krumplių ašies taš-
kus, arba

• Whiteside linijos registravimą (žr. „Whiteside linija“ psl. 95).
Gavę paskutinį šlaunikaulio orientyrą, esate raginami pereiti į dialogo langą Verify Distal
Femoral Resection (žr. psl. 205).

Įspėjamasis pranešimas

PASTABA: registruodami šlaunikaulio orientyrus, niekada nepaslinkite pjovimo bloko ir pritvirtinto
pjovimo bloko adapterio.
 

Jei aptinkamas pjovimo bloko adapterio pasislinkimas, bus rodomas ekranas su įspėjamuoju
pranešimu ir būsite raginami vėl registruoti šlaunikaulio orientyrus.

Papildomos parinktys

Parinktys

Norėdami išjungti registravimą neįrašydami jokių sukauptų taškų, spauskite Cancel.
Atidaromas dialogo langas Verify Distal Femoral Resection (žr. psl. 205).

Norėdami grįžti prie šlaunikaulio galvos centro apskaičiavimo, spauskite Back.
Atidaromas dialogo langas Femoral Head Center (žr. psl. 203).

Šlaunikaulio registravimas ir patikrinimas
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12.6.3 Distalinės šlaunikaulio rezekcijos tikrinimas

Distalinės šlaunikaulio rezekcijos tikrinimo ekranas

Ekrane Verify Distal Femoral Resection pagal toliau išvardytas vertes pateikiamas pjovimo
bloko lygiavimas:
• Varus/Valgus
• Flexion/Extension

99 pav. 

Distalinės šlaunikaulio rezekcijos tikrinimas

Užregistravus blauzdikaulį ir kol pjovimo bloko adapteris atskaitomas, galite žymekliu išmatuoti
toliau pateiktas poslinkio vertes tikruoju laiku.

Veiksmai

1. Norėdami išmatuoti rezekciją sulygiuoto pjovimo bloko atžvilgiu, laikykite žymeklį proksi-
maline / distaline kryptimi.

2. Norėdami išmatuoti varus / valgus nuokrypį pjovimo bloko atžvilgiu, laikykite žymeklį me-
dialine / lateraline kryptimi.

3. Norėdami išmatuoti lenkimo / tiesimo nuokrypį pjovimo bloko atžvilgiu, laikykite žymeklį
priekine / galine kryptimi.

Įspėjamasis pranešimas

PASTABA: tikrindami šlaunikaulio rezekciją, niekada nepaslinkite arba nepasukite pjovimo bloko ir
pritvirtinto pjovimo bloko adapterio.
 

Jei aptinkamas pjovimo bloko adapterio pasislinkimas, bus rodomas ekranas su įspėjamuoju
pranešimu, kad žymeklio kampo matavimas išjungtas. Vertės paryškinamos.
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Tolesnis veiksmas

Veiksmas

Jei dialogo lange Alignment Verification Procedure pasirinkta darbo eiga Tibia First, spauski-
te Finish. Atidaromas dialogo langas Close Application (žr. psl. 237).
Jei dialogo lange Alignment Verification Procedure pasirinkta darbo eiga Femur First, spaus-
kite Next. Atidaromas dialogo langas Tibia Setup (žr. psl. 200).

Papildomos parinktys

Parinktys

Norėdami peršokti į kitus darbo eigos veiksmus, spauskite GOTO.
Atidaromas dialogo langas Go to... (žr. psl. 29).

Norėdami grįžti į šlaunikaulio sąranką, spauskite Back.
Atidaromas dialogo langas Femur Setup (žr. psl. 200).

Norėdami pradėti pakartotinį registravimą, spauskite Try Again.
Visi anksčiau registruoti orientyrai pašalinami.

Norėdami išjungti programą, meniu juostoje spauskite Exit.
Atidaromas dialogo langas Close Application (žr. psl. 237).

Šlaunikaulio registravimas ir patikrinimas
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13 PAPILDOMOS FUNKCIJOS
IR NUOSTATOS

13.1 Sistemos nuostatos
Įvadas

Apžvalga

Paspaudus mygtuką System prieinamos įvairios sistemos nuostatos ir informacija, įskaitant:
• programinės įrangos versiją ir „Brainlab“ kontaktinę informaciją;
• sukauptas ekrano nuotraukas;
• sistemos garso ir kalbos nuostatas;
• fiksuojamąjį nuotolinį valdiklį / sukimosi nuostatą.

Prieiga prie sistemos nuostatų

Veiksmas

Paspauskite pagrindinio ekrano piktogramą System arba naudokite Menu, kad atver-
tumėte dialogo langą System, kuriame galite pasiekti sistemos nuostatas.
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13.1.1 Programinės įrangos ir duomenų bazės informacijos peržiūra

Prieiga prie programinės įrangos ir duomenų bazės informacijos

100 pav. 

Veiksmas

Paspauskite Information. 
• Skirtuke Software rodoma programinės įrangos versijos informacija ir „Brainlab“ kontaktiniai

duomenys.
• Skirtuke Database rodoma duomenų bazės versijos informacija.

Sistemos nuostatos
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13.1.2 Ekrano nuotraukų išankstinė peržiūra

Įrašytų ekrano nuotraukų apžvalga

Per procedūrą programinė įranga automatiškai įrašo įvairių ekranų ir dialogo langų ekrano
nuotraukas. Automatiškai sugeneruotų ekrano nuotraukų sąrašas pateiktas psl. 241.
Galite padaryti bet kurio ekrano, kurį norite įrašyti, nuotrauką.
Tada ekrano nuotrauka kaupiama kaip vaizdo failas; ji pirmiausia įrašoma į paciento informacijos
archyvą standžiajame diske, uždarius programą – į pasirinktą kaupimo įrenginį.

Prieiga prie ekrano nuotraukų išankstinės peržiūros

Veiksmas

Dialogo lange System paspauskite Screenshots.
Lange rodomos šios sesijos ekrano nuotraukų miniatiūros.

Peržiūrimų ekrano nuotraukų pasirinkimas

101 pav. 

Parinktys

Norėdami peržiūrėti visas ekrano nuotraukas, pasirinkite skirtuką All.

Norėdami peržiūrėti tik programinės įrangos automatiškai sugeneruotas ekrano nuotraukas, pa-
sirinkite skirtuką Automatic.

Norėdami peržiūrėti savo per procedūrą padarytas ekrano nuotraukas, pasirinkite skirtuką Ma-
nual.

Ekrano nuotraukų išankstinė peržiūra

Parinktys

Norėdami peržiūrėti ekrano nuotrauką visame ekrane, paspauskite tos ekrano nuotraukos minia-
tiūrą.
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Parinktys

Norėdami grįžti į visų ekrano nuotraukų miniatiūrų rodinį, paspauskite bet kur ekrano nuotraukos
rodinio ekrane.

Sistemos nuostatos
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13.1.3 Nuostatų koregavimas

Apžvalga

Dialogo lango System dalyje Settings galite:
• pakoreguoti per procedūrą programinės įrangos skleidžiamus garsus;
• aktyvinti / deaktyvinti fiksuojamąjį nuotolinį valdiklį;
• pasirinkti programinės įrangos sąsajos kalbą (jei jūsų programinės įrangos licenciją sudaro

daugiau nei viena kalba).

Nuostatų parinktis

Yra du skirtukai, kuriuose galite optimizuoti esamas procedūrų atlikimo nuostatas.

Parinktys

Skirtuke Sound garso stiprį galite pakoreguoti iki tinkamo lygio.

Skirtuke Options registravimo procedūrai atlikti galite naudoti fiksuojamąjį nuotolinį valdiklį.
Ši parinktis pasirinkta pagal numatytąsias nuostatas.

Prieiga prie garso nuostatų

Naudojant Knee programinę įrangą galima girdėti nepertraukiamą garsą. Registruojant ir žvalgant
jis nepertraukiamas, kad rodytų, jog kamera aptinka visas reikiamas struktūras. Jei aptinkama
struktūra dingsta iš kameros matymo lauko, garsas nutrūks.

Veiksmai

1. Paspauskite Settings.

2.
Pasirinkite skirtuką Sound.
Lange atsiranda sistemos garsų koregavimo valdikliai.

Sistemos garsų koregavimas

102 pav. 
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Parinktys

Norėdami aktyvinti / deaktyvinti visus sistemos garsus (pvz., paspaudus mygtuką arba atliekant
registravimą), paspauskite Sound Output.

Norėdami, kad registruojant matomumo indikatoriaus garsai būtų aktyvinti / deaktyvinti, pa-
spauskite Visibility Sound.
PASTABA: norėdami aktyvinti / deaktyvinti tik mygtukų garsus, paspauskite Button Sound.
 

Norėdami pakoreguoti sistemos garsų stiprį, apytiksliai pakoreguokite slankiklio juostą. Norėda-
mi koreguoti tiksliau, spauskite rodykles bet kuriame slankiklio juostos gale.

Kalbos nuostatų koregavimas

Skirtuke Language galima nustatyti norimą programinės įrangos kalbą, jei jūsų programinė įranga
licencijuota daugiau nei viena kalba.

103 pav. 

Veiksmai

1. Paspauskite Settings.

2. Pasirinkite skirtuką Language. 

3.
Paspauskite norimos kalbos mygtuką.
Šiuo metu pasirinktos kalbos mygtukas paryškinamas geltona spalva.

Sistemos nuostatos
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13.1.4 Fiksuojamojo nuotolinio valdiklio / sukimosi nuostatų keitimas

Apžvalga

Dialogo lango System dalyje Settings galite pakeisti fiksuojamojo nuotolinio valdiklio nuostatą
(numatytoji) į sukimosi nuostatą ir priešingai.

Fiksuojamojo nuotolinio valdiklio / sukimosi nuostatų keitimas

104 pav. 

Veiksmai

1.
Paspauskite skirtuką Options.
Jei žymimasis langelis pažymėtas, nuostata Clip-On Remote Control (numatytoji) akty-
vinta.

2. Norėdami deaktyvinti nuostatą Clip-On Remote Control ir aktyvinti sukimosi nuostatą,
spustelėkite žymimąjį langelį.

PASTABA: atsižvelgiant į licenciją, žymimasis langelis „Clip-On Remote Control“ gali būti
pasirinktas ir pilkas. Tokiu atveju fiksuojamojo nuotolinio valdiklio naudojimas yra vienintelis
galimas registravimo metodas.
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Sistemos nuostatos
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14 TYRIMŲ FUNKCIJOS
YPATYBĖS

14.1 Apie tyrimų funkcijos ypatybes
Apžvalga

Išplėstinių funkcijų prieinamumas

Toliau išvardytos funkcijos galimos, jei įsigijote Knee 2,6 programinės įrangos tyrimų funkcijas: 
• ROM (judesių diapazonas) Analysis
• Patella Tracking
• Research Output

Funkcijų prieiga

ROM Analysis ir Patella Tracking galite prieiti meniu juostoje.

① ②

105 pav. 

Nr. Meniu juostos mygtukas Žr.

① ROM Analysis Psl. 222

② Patella Tracking Psl. 228
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14.2 ROM analizė
Įvadas

Apie ROM analizę

Naudodami ROM Analysis galite įrašyti duomenis, pavyzdžiui, AP poslinkį, medialinį / lateralinį
tarpą, varus / valgus kampą ir vidinį / išorinį šlaunikaulio kampą, gautus lenkiant ir tiesiant koją. 
ROM Analysis galima baigus paciento registravimą.

ROM analizės atidarymas

Veiksmas

Norėdami atidaryti dialogo langą su skirtukų puslapiais, meniu
Options spauskite mygtuką ROM Analysis.

ROM analizė
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14.2.1 ROM analizės atlikimas

ROM analizės skirtukas

Skirtuke ROM Analysis galite atlikti viso judesių diapazono kinematinę analizę ir įrašyti vertes.

① ②

106 pav. 

Nr. Paaiškinimas

①

Kairiajame rodinyje rodomas esamas lenkimo / tiesimo kampas ir medialinis / lateralinis
tarpas. Medialinis / lateralinis tarpai dešiniajame rodinyje parodyti rausvomis rodyklėmis
②.
Vertės atnaujinamos tikruoju laiku, lenkiant ir tiesiant koją.

②

Dešiniajame rodinyje rodomas esamos kojos padėties kaulo modelis:
ištiesus, rodomas esamas varus / valgus kampas;
sulenkus, rodomos šlaunikaulio vidinio / išorinio sukimo vertės šlaunikaulio ašių (planuo-
jant procedūrą pasirinktų dialogo lange Advanced Settings) atžvilgiu.
PASTABA: patikrinus pjūvį, pritaikomas kaulo modelis ir implanto padėtis.
 

ROM analizės atlikimas

Veiksmai

1.

Norėdami pradėti įrašyti skirtingų lenkimo kampų vertes, spauskite Record. (Paspaudus
Record, vietoje jo rodomas mygtukas Stop.)

Įrašant vertes, rodoma ši piktograma.

2.
Lenkite koją visu judesio diapazonu.
Kairiajame rodinyje programinė įranga seka kojos judėjimą ir rodo medialinį / lateralinį tar-
pą (parodytą spalvotomis sritimis) skirtingais lenkimo kampais.

3. Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite Stop.
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Rodomos vertės

Skirtuke ROM Analysis galite peržiūrėti įrašytas medialinio ir lateralinio tarpo vertes kiekvienu
lenkimo kampu. 

①

②

③

107 pav. 

Nr. Komponentas

①
Geltoni apskritimai nurodo įrašytus medialinius tarpus.
Violetiniai apskritimai nurodo įrašytus lateralinius tarpus.

② Kairioji diagramos ašis (palei šlaunikaulį) rodo tarpų matmenį milimetrais.

③ Lenkta diagramos linija rodo lenkimo kampus.

PASTABA: rodomos vertės ir toliau atnaujinamos tikruoju laiku, kad galėtumėte atkurti esamą
situaciją, palyginti su įrašytomis vertėmis.
 

ROM analizė
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14.2.2 ROM verčių peržiūra

Sekimo verčių prieiga

Veiksmas

Norėdami peržiūrėti įvairių skirtingais lenkimo kampais įrašomų verčių koordinačių sistemas,
spauskite skirtuką, Tracking Values.
PASTABA: šis skirtukas būna tuščias, kol įrašote vertes skirtuke ROM Analysis.
 

Sekimo vertės

③

②

④⑤

①

108 pav. 

Nr. Paaiškinimas

①

Rodoma kiekvieno parametro koordinačių sistema:
• horizontaliosiose ašyse pateikiama konkretaus parametro (varus / valgus kampo, vidi-

nio / išorinio sukimo kampo, AP poslinkio ir medialinio / lateralinio tarpo) vertė;
• vertikaliosiose ašyse pateikiamas lenkimo kampas.

② Įrašyti varus / valgus kampai, nurodyti geltonais apskritimais atitinkamais lenkimo kam-
pais.

③
Įrašyti vidinis / išorinis sukimo kampai (paremti šlaunikaulio ašimi, planuojant procedūrą
pasirinkta dialogo lange Femoral Alignment), nurodyti raudonais apskritimais atitinka-
mais lenkimo kampais.

④ Įrašyti tarpai, nurodyti violetiniais apskritimais (lateraliniai tarpai) ir geltonais apskritimais
(medialiniai tarpai) atitinkamais lenkimo kampais.

⑤ AP poslinkis (blauzdikaulio poslinkis šlaunikaulio atžvilgiu), nurodytas violetiniais apskriti-
mais atitinkamais lenkimo kampais.

ROM analizės kartojimas

Šiame skirtuke galite pakartoti ROM analizę spausdami mygtukus Record / Stop.
Atitinkamai pakoreguojamas diagramų skalės nustatymas, kad būtų sutelktas dėmesys į
mažiausios ir didžiausios vertės sritis.
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PASTABA: šiuo metu naudinga atlikti braižymo testą ir peržiūrėti įrašytas vertes.
 

ROM analizė
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14.2.3 Verčių įrašymas ir peržiūra

Apžvalga

Įrašytoms vertėms peržiūrėti galimi du skirtukai (Curve 1 ir Curve 2), kad skirtingu metu per
operaciją galėtumėte įrašyti informaciją ir palyginti judesių diapazoną.
Pavyzdžiui, galite palyginti vertes, įrašytas prieš rezekcijas (1 kreivė), su vertėmis, įrašytomis po
rezekcijos ir pabandžius pozicionuoti implantą (2 kreivė).
PASTABA: skirtukai Curve 1 ir Curve 2 būna tušti, kol įrašote vertes skirtuke Tracking Values.
 

Įrašytų verčių rodymas

Veiksmai

1.

Skirtuke Tracking Values spauskite mygtuką, kad įrašytumėte norimo skir-
tuko vertes:
• spauskite 1, kad įrašytumėte vertes į skirtuką Curve 1;
• spauskite 2, kad įrašytumėte vertes į skirtuką Curve 2.

2. Norėdami peržiūrėti informaciją, spauskite atitinkamą skirtuką.

109 pav. 

Informacijos šalinimas

Veiksmas

Norėdami pašalinti įrašytas vertes, atitinkamame skirtuke spauskite Clear.

PASTABA: jei verčių neišvalote, jos įrašomos visai procedūrai.
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14.3 Girnelės sekimas
Įvadas

Apie girnelės sekimą

Naudojant funkciją Patella Tracking galite sekti girnelės judėjimą, kad prieš operaciją
nustatytumėte, ar girnelė tinkamai pozicionuoja šlaunikaulio modelio skridinyje, arba po operacijos
nustatytumėte, ar girnelė tinkamai pozicionuoja implanto skridinyje. 
Norėdami sekti girnelę, pirma ją turite užregistruoti. Bendrųjų registravimo procedūrų apžvalga
pateikta psl. 75.
Patella Tracking galima baigus paciento registravimą.

Prieš pradedant darbą

Pritvirtinkite girnelės sekimo rinkinį prie girnelės (žr. instrumento naudotojo vadovą). 

Girnelės sekimo atidarymas

Veiksmas

Spauskite meniu Options mygtuką Patella Tracking. Esate raginami už-
registruoti girnelę.

Girnelės sekimas
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14.3.1 Registravimo veiksmai

Apžvalga

Pirmą kartą aktyvinus Patella Tracking, programinė įranga ragina jus atlikti kiekvieną registravimo
veiksmą iš anksto nustatyta tvarka.

Girnelės registravimas

110 pav. 
Visi taškai užregistruojami laikant žymeklio galiuką prie girnelės kaip nurodyta kiekviename
dialogo lange ir gaunant taškus.

Veiksmai

1. Užregistruokite proksimalinį (galvinį) girnelės kraštą.

2. Užregistruokite distalinį (uodeginį) girnelės kraštą.

3. Užregistruokite medialinį girnelės kraštą.

4.
Užregistruokite užpakalinį girnelės kraštą.
PASTABA: užpakalinis taškas yra girnelės sekimo atskaita visu judesių diapazonu.
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Skridinio registravimas

111 pav. 

Veiksmai

1. Laikykite žymeklio galiuką prie skridinio ir gaukite pirmąjį tašką.

2. Slinkite žymeklio galiuką skridiniu, kad gautumėte likusius taškus.

Girnelės sekimas
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14.3.2 Girnelės sekimo atlikimas

Girnelės sekimo skirtukas

Užregistravus girnelę, rodomas skirtukas Patella Tracking.

①
②

③ ④ ⑤

112 pav. 

Rodoma informacija

Nr. Paaiškinimas

①

Mėlynos rodyklės rodo girnelę proksimaline / distaline ir medialine / lateraline kryptimi:
• Proksimalinė / distalinė linija paremta užregistruotais proksimaliniu / distaliniu taškais.
• Medialinė / lateralinė linija yra proksimalinės / distalinės linijos viduryje ir yra statmena

jai. Užregistruotas medialinis taškas naudojamas medialinei pusei orientuoti.

② Žalios sritys atsiranda paspaudus Record ir pradėjus sekti girnelę. Jie nurodo girnelės ju-
dėjimo trajektoriją. Trajektorijos atskaita yra užregistruotas užpakalinis girnelės taškas.

③

Priekiniame rodinyje rodomas medialinis / lateralinis poslinkis ir vidinis / išorinis sukimas:
• medialinis / lateralinis poslinkis paremtas užpakalinio girnelės taško medialine / laterali-

ne padėtimi šlaunikaulio mechaninės ašies galo taško atžvilgiu;
• vidinis / išorinis sukimas paremtas kampu tarp girnelės medialinės / lateralinės krypties

ir antkrumplinės ašies.

④
Ašiniame rodinyje rodomas girnelės medialinis / lateralinis pakreipimas.
Ašiniame vaizde medialinis / lateralinis pakreipimas paremtas kampu tarp girnelės media-
linės / lateralinės krypties ir antkrumplinės ašies.

⑤ Sagitaliniame rodinyje rodomas atstumas nuo užregistruoto užpakalinio girnelės taško iki
antkrumplinės ašies, gautos registruojant šlaunikaulį.

PASTABA: jei aktyvinate Patella Tracking patikrinę distalinį ir priekinį šlaunikaulio pjūvį, vaizdo
rodiniuose rodomas pozicionuotas implantas.
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Girnelės sekimo atlikimas

Veiksmai

1.

Norėdami pradėti įrašyti skirtingų lenkimo kampų vertes, spauskite Record. (Paspaudus
Record, vietoje jo rodomas mygtukas Stop.)

Įrašant vertes, rodoma ši piktograma.

2.
Lenkite koją visu judesio diapazonu.
Kairiajame rodinyje programinė įranga seka girnelės judėjimą ir rodo judėjimo trajektoriją
(parodyta žaliomis sritimis).

3. Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite Stop.

Papildomos parinktys

Spausdami Re-Register galite pakartotinai registruoti girnelę.

Girnelės sekimas
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14.3.3 Girnelės sekimo verčių peržiūra

Sekimo verčių prieiga

Veiksmas

Norėdami peržiūrėti girnelės judėjimo koordinačių sistemą skirtingais parametrais, spauskite
skirtuką Tracking Values.
PASTABA: šis skirtukas būna tuščias, kol įrašote vertes skirtuke Patella Tracking.
 

Sekimo vertės

② ③ ④

①

113 pav. 

Nr. Paaiškinimas

①

Rodoma kiekvieno parametro koordinačių sistema:
• Horizontaliosiose ašyse pateikiama konkretaus parametro (medialinio / lateralinio po-

slinkio, girnelės pakreipimo, atstumo iki antkrumplinės ašies) vertė.
• Vertikaliosiose ašyse pateikiamas lenkimo kampas.
• Kiekvienoje koordinačių sistemoje rodoma girnelės judėjimo trajektorija (pagal užpaka-

linį girnelės tašką).

②
Šiame rodinyje rodomas girnelės medialinis / lateralinis poslinkis, nurodytas raudonais
kryžiukais atitinkamais lenkimo kampais.
Žalia linija nurodo skridinį (gautą registruojant).

③ Šiame rodinyje pateiktas girnelės pakreipimas, nurodytas geltonais apskritimais atitinka-
mais lenkimo kampais.

④ Šiame rodinyje pateiktas atstumas nuo skridinio (nurodyto žalia linija) iki antkrumplinės
ašies atitinkamais lenkimo kampais.

Girnelės sekimo kartojimas

Šiame skirtuke galite pakartoti girnelės sekimą spausdami mygtukus Record / Stop.
Atitinkamai pakoreguojamas diagramų skalės nustatymas, kad būtų sutelktas dėmesys į
mažiausios ir didžiausios vertės sritis.
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14.3.4 Verčių įrašymas ir peržiūra

Apžvalga

Įrašytoms vertėms peržiūrėti galimi du skirtukai (Curve 1 ir Curve 2), kad skirtingu metu per
operaciją galėtumėte įrašyti informaciją ir palyginti judesių diapazoną.
Pavyzdžiui, galite palyginti vertes, įrašytas prieš rezekcijas (1 kreivė), su vertėmis, įrašytomis po
rezekcijos ir pabandžius pozicionuoti implantą (2 kreivė).
PASTABA: skirtukai Curve 1 ir Curve 2 būna tušti, kol įrašote vertes skirtuke Tracking Values.
 

Įrašytų verčių rodymas

Veiksmai

1.

Skirtuke Tracking Values spauskite mygtuką, kad įrašytumėte norimo skir-
tuko vertes:
• spauskite 1, kad įrašytumėte vertes į skirtuką Curve 1.
• spauskite 2, kad įrašytumėte vertes į skirtuką Curve 2.

2. Norėdami peržiūrėti informaciją, spauskite atitinkamą skirtuką.

Informacijos šalinimas

Veiksmas

Norėdami pašalinti įrašytas vertes, atitinkamame skirtuke spauskite Clear.

PASTABA: jei verčių neišvalote, jos įrašomos visai procedūrai.
 

Girnelės sekimas

234 Programinės įrangos naudotojo vadovas 1.1 Leid. Knee 2.6 Vers.



14.4 Tyrimų duomenys
Įvadas

Apie tyrimų duomenis

Baigus procedūrą ir uždarius programinę įrangą, į sesijos aplanką įrašomi trys failai, pavadinti
paciento vardu ir ID numeriu, tyrimų duomenų.
Šiuose failuose yra toliau išvardyta informacija:
• išsami darbo eigos informacija;
• ROM Analysis duomenys: įrašytos vertės 10° lenkimo kampo intervalais; 
• Patella Tracking duomenys: įrašytos vertės 10° lenkimo kampo intervalais. 

PASTABA: kiekvienas ROM Analysis ir Patella Tracking verčių rinkinys įrašomas.
 

Duomenų importavimas į „Excel“

Galite importuoti duomenis į „Excel“. Taip galite rūšiuoti duomenis kaip norite, kad sukurtumėte,
pavyzdžiui, diagramas ir grafikus.

Veiksmai

1. Atidarykite „Excel“ failą.

2.
Vilkite norimo tekstinio failo piktogramą į atidarytą „Excel“ langą.
Duomenys rodomi automatiškai.
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Tyrimų duomenys
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15 SISTEMOS IŠJUNGIMAS
15.1 Išjungimas
Apžvalga

Bendroji informacija

Išjungus programinę įrangą, gydymo ataskaitos ir visos per sesiją gautos ekrano nuotraukos
įrašomos į pasirinktą kaupimo įrenginį, į aplanką, pavadintą paciento vardu ir ID numeriu.
PASTABA: informaciją apie sistemos išjungimą žr. savo sistemos naudotojo vadove.
 

Programinę įrangą visada uždarykite prieš išjungdami sistemą. Niekada neišjunkite
programinės įrangos spausdami sistemos maitinimo jungiklį, nes galite prarasti duomenis.

Neautomatinis programinės įrangos uždarymas

Veiksmas

Menu pasirinkite Exit.
Atidaromas dialogo langas Exit.

Patikrintų implantų patvirtinimas

Paspaudę Finish arba meniu pasirinkę Exit, turite patvirtinti naudotus implantus. Taip
užtikrinama, kad gydymo ataskaitoje nurodomi tinkami implantai.
PASTABA: patvirtintus pasirinktą implantą, baigta darbo eiga nepasikeis, bet pasikeis gydymo
ataskaita, žr. psl. 242.
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114 pav. 

Parinktis

Jei reikia, keiskite implanto komponentus.
Kai visi implanto komponentai tinkami, spauskite Next. Atidaromas dialogo langas Exit.

Išjungimo dialogo langas

115 pav. 

Veiksmas

Norėdami išjungi, spauskite Confirm.
Paciento duomenys įrašomi į žvalgymo sistemą.
PASTABA: jei pradėjote išjungimą, bet norite grįžti į programą, dialogo lange „Exit“ spauskite
„Cancel“.
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PASTABA: universaliosios darbo eigos ekrane Final Leg Alignment paspaudus Finish,
programinė įranga automatiškai atidaro dialogo langą Exit. Dirbdami visomis kitomis darbo
eigomis, prieš atidarydami dialogo langą Exit, turite patvirtinti implanto duomenis.
 

Įrašyta procedūros informacija

Per kiekvieną procedūrą sugeneruojamas sesijos aplankas, kurį sudaro:
• registravimo duomenys;
• ilgoji ir trumpoji gydymo ataskaita (PDF);
• visos per sesiją gautos ekrano nuotraukos.

Šie duomenys įrašomi į pasirinkto kaupimo įrenginio sesijos aplanką, pavadintą paciento vardu ir
ID.
PASTABA: sesijos aplanke taip pat yra kitų failų, pvz., „logfile“ ir „session file“. Nešalinkite jokių
sesijos aplanko failų. Jie gali būti svarbūs „Brainlab“ techninei pagalbai, jei reikia analizuoti
sistemos veikimą.
 

Tikslių gydymo ataskaitų užtikrinimas

Programinę įrangą galite uždaryti bet kada per procedūrą. Tačiau norint užtikrinti, kad į gydymo
ataskaitą bus tinkamai įrašomi visi chirurginiai duomenys, rekomenduojame tęsti iki galutinio
lygiavimo veiksmo ir programinę įrangą uždaryti ekrane Final Leg Alignment.

Jei norite išjungti programinę įrangą nebaigę procedūros, ją uždarykite ekrane Final Leg
Alignment. Jei uždarysite programą kitame ekrane, duomenys gydymo ataskaitoje gali būti
rodomi netiksliai.
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15.1.1 Sesijos atkūrimas

Apžvalga

Jei sistema netyčia išjungiama, pavyzdžiui, nutrūkus elektros tiekimui, pakartotinai paleidus
programinei įrangai rodomas toliau pateiktas dialogo langas:

116 pav. 

Parinktys

Norėdami atkurti pacientų duomenis, spauskite Restore. 

Norėdami pradėti naują sesiją, spauskite Start.

PASTABA: programinei įrangai sesiją atkurti gali užtrukti iki dviejų minučių.
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15.2 Gydymo ataskaitos
Apie gydymo ataskaitas

Apie gydymo ataskaitas

Uždarę programinę įrangą spausdami mygtuką Close dialogo lange Close Application,
programinė įranga sugeneruoja sesija gydymo ataskaitas.
Gydymo ataskaitų tipai parodyti toliau pateiktoje lentelėje:

Ataskaita Pateikiami duomenys

Ilgosios gydymo ataskaitos, ro-
domos pdf versija (jei jūsų siste-
moje įdiegta „Java“ vykdymo
aplinka)

• Procedūros ir pasirinktų programinės įrangos nuostatų duo-
menys.

• Automatiškai ir neautomatiškai per procedūrą sugeneruotos
ekrano nuotraukos.

Trumpoji gydymo ataskaita

Sudaro tie patys duomenys kaip ir ilgosios gydymo ataskaitos,
tačiau neįtraukiamos ekrano nuotraukos.
PASTABA: išsami informacija apie ilgosios ir trumposios gydy-
mo ataskaitos versijos informaciją pateikta skyriuje „Gydymo
ataskaitos informacija“.
 

Techninė ataskaita (tekstinis fai-
las)

• Nuostatos, nustatytos planuojant profilį.
• Visi atlikti registravimo veiksmai, įskaitant susijusias vertes

ir per paviršiaus registravimą gautų taškų skaičių. Kaupia-
mos visų gautų taškų koordinatės.

• Visi atlikti žvalgymo, kojos lygiavimo ir minkštųjų audinių ba-
lansavimo veiksmai.

• Visų atliktų veiksmų data ir laikas.
• Pateikiami šlaunikaulio kontakto su blauzdikauliu taškai, iš-

skyrus naudojant universaliojo implanto nuostatą.

Įrašytos gydymo ataskaitos

Programai veikiant, gydymo ataskaitos įrašomos į žvalgymo stoties standųjį diską, o išjungiant
sistemą galutinės gydymo ataskaitos įrašomos į kaupimo įrenginį.
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15.2.1 Gydymo ataskaitos informacija

Bendrieji duomenys

Skiltis Turinys

Gydymo ataskaitos
antraštė Paciento vardas ir ID

Bendroji informacija
• Ligoninės ar klinikos, kurioje atlikta operacija, pavadinimas
• Operavusio chirurgo ir padėjusio chirurgo vardai (įvesti chirurgo)

Chirurginės procedū-
ros duomenys

• Gydymo data
• Gydomoji pusė
• Procedūros pradžios ir pabaigos laikas
• Aplankas, kuriame kaupiamos ekrano nuotraukos
• Chirurginis metodas, planavimo būdas, registravimo metodas ir išplės-

tinės nuostatos, pasirinktos planuojant profilį

Chirurginės vertės

Skiltis Turinys

Implanto duomenys
• Implanto pavadinimas ir gaminio linija
• Įrankių rinkinys
• Implanto komponentai ir dydis

Pradinis kojos lygiavi-
mas

Jei įrašėte ROM arba paspaudėte mygtuką Store (registravimo atskirai
darbo eiga):
• lenkimo / tiesimo kampai;
• varus / valgus kampas ištiesus.

Distalinės šlaunikaulio
dalies patikrinimas

Varus / valgus kampas, lenkimo / tiesimo kampas, taip pat distalinės re-
zekcijos vertės (suplanuotos ir patikrintos vertės bei nuokrypis).
PASTABA: galima tik patikrinta universaliųjų implantų vertė.
 

Priekinės šlaunikaulio
dalies patikrinimas

Vidinis / išorinis sukimo kampas, priekinis / užpakalinis poslinkis, lenki-
mas / tiesimas ir priekinės rezekcijos vertės (suplanuotos ir patikrintos
vertės bei nuokrypis).
PASTABA: galima tik patikrinta universaliųjų implantų vertė.
 

Blauzdikaulio patikri-
nimas

Suplanuotas, patikrintas varus / valgus kampas ir jo nuokrypis, mediali-
nis ir lateralinis rezekcijos lygis bei blauzdikaulio nuolydžio vertės.
PASTABA: galima tik patikrinta universaliųjų implantų vertė.
 

Raiščių balansavimas

Jei paspaudėte mygtuką Store:
• ištiesus: varus / valgus kampas, lenkimo / tiesimo kampas, tiesimo tar-

pai;
• sulenkus: lenkimo / tiesimo kampas, vidinis / išorinis šlaunikaulio suki-

mas sukimo atskaitų, pasirinktų dialogo lange Advanced Settings,
atžvilgiu, ir lenkimo tarpai.

Galutinis kojos lygiavi-
mas

Jei įrašėte ROM:
• ištiesus: varus / valgus kampas, lenkimo / tiesimo kampas, medialinis

ir lateralinis tarpas bei šlaunikaulio AP sukimas blauzdikaulio AP suki-
mo atžvilgiu;

• sulenkus: lenkimo / tiesimo kampas, medialinis ir lateralinis tarpas bei
šlaunikaulio AP sukimas blauzdikaulio AP sukimo atžvilgiu.

PASTABA: įrašytos vertės yra paskutinės per darbo eigą įrašytos vertės.
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Sukauptos ekrano nuotraukos

Toliau pateiktos ekrano nuotraukos automatiškai sugeneruojamos programinės įrangos per
procedūrą ir įtraukiamos į ilgosios formos gydymo ataskaitą:
• procedūros apžvalgos ekranas;
• registravimo dialogo langai:

- šlaunikaulio galvos centras;
- medialinio ir lateralinio šlaunikaulio krumplio paviršiaus registravimas;
- šlaunikaulio priekinė žievė;
- medialinė ir lateralinė blauzdikaulio plokštuma;
- blauzdikaulio priekinė žievė;
- šlaunikaulio ir blauzdikaulio modelių tikrinimo ekranai;

• pradinio kojos lygiavimo ekranai (jei ROM įrašytas paspaudus mygtuką Store (registravimo
atskirai darbo eiga));

• šlaunikaulio ir blauzdikaulio planavimo ekranai ir paskutinės suplanuotos vertės;
• šlaunikaulio ir blauzdikaulio rezekcijos patikrinimo ekranai (patikrinus rezekciją);
• minkštųjų audinių balansavimo ekranai (jei paspaustas mygtukas Store);
• galutinio kojos lygiavimo ekranai (jei įrašytas ROM);
• galutinis ekranas (ekranas, kuriame uždaryta programinė įranga).
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