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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens en juridische informatie
1.1.1 Contactdetails

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig hebt niet kunt vinden in
deze gids of als u vragen of problemen hebt:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada, Midden- en
Zuid-Amerika

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

Brazilië Tel: (0800) 892-1217

VK Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel: +34 (900) 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s Tel: +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

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

Verwachte levensduur

Tenzij specifiek anders vermeld, biedt Brainlab vijf jaar onderhoudsservice voor dit product.
Tijdens deze periode worden reserve-onderdelen en onderhoud op locatie geboden.

Feedback

Ondanks een zorgvuldige controle kunnen er nog steeds fouten in deze handleiding voorkomen.
Neem contact met ons op via igs.manuals@brainlab.com als u suggesties heeft voor verbetering
van deze handleiding.

Fabrikant

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

ALGEMENE INFORMATIE
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1.1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en andere landen.

Geïntegreerde software van derden

• Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
• Delen van deze software zijn gedeeltelijk gebaseerd op het CyberVrml97 pakket, geschreven

door Satoshi Konno.
• Overige bedrijfs- en productnamen die in dit document worden genoemd, kunnen

handelsmerken zijn van de betreffende bedrijven.

CE-label

• Het CE-keurmerk geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulp-
middelen (de "MDD").

• Volgens de principes in de MDD is Knee een Klasse IIa-product.

OPMERKING. De geldigheid van de CE-markering kan alleen worden bevestigd voor door
Brainlab geproduceerde producten.
 

Instructies voor afvalverwerking

Wanneer een chirurgisch instrument het einde van zijn levenduur bereikt, moeten alle biologische
materialen/biologische gevaren van het instrument worden verwijderd en moet het instrument
veilig worden afgevoerd in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Werp elektrische en elektronische apparatuur alleen weg volgens de wettelijke regel-
geving. Voor informatie wat betreft de WEEE (Waste Electrical and Electronic Equi-
pment) richtlijn, consulteer de volgende site:
http://www.brainlab.com/en/sustainability/

Verkoop in de VS

Amerikaanse federale wetten beperken de verkoop van dit instrument tot, of alleen in opdracht
van een arts.

Contactgegevens en juridische informatie
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1.2 Symbolen
1.2.1 Gebruikte symbolen in deze handleiding

Waarschuwingen

Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Ze geven
veiligheidskritische informatie over mogelijke letsel, de dood of elk ander ernstig gevolg
verbonden aan een onjuist gebruik van de apparatuur.

Voorzichtigheid

Wanneer voorzichtigheid is geboden, wordt dit aangegeven met een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Het geeft veiligheidskritische informatie over mogelijke
problemen met de apparatuur. Deze problemen omvatten storingen, instrumentenfouten,
instrumentschade of eigendomsschade.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden vermeld in een cursief lettertype en bevatten aanvullende
nuttige tips.
 

ALGEMENE INFORMATIE
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1.3 Beoogd gebruik
1.3.1 Gebruik van het systeem

Medisch doeleinde

Knee is een beeldgeleid chirurgiesysteem voor knievervanging, gebaseerd op een
oriëntatiepuntgebaseerde visualisatie van de femur en tibia, dat kan worden gebruikt met
verschillende implantaten van DePuy.

Gebruiksaanwijzingen

Knee heeft vier verschillende workflows:
• Knee3 Motion
• Knee3 Universal
• Knee3 Express
• Knee3 Partial

Op Knee3 Motion, Knee3 Universal en Knee3 Express zijn de volgende indicaties van toepassing:
Knee is bedoeld als een intraoperatief beeldgeleid lokalisatiesysteem voor het uitvoeren van
minimaal invasieve chirurgie. Het verbindt een freehand sonde die wordt gevolgd door een
passief markeringssensorsysteem, met een virtuele computerbeeldruimte op een individueel 3D-
model van het bot van de patiënt, dat is gegenereerd door het vastleggen van verschillende
oriëntatiepunten op het botoppervlak. Het systeem wordt geïndiceerd voor elke medische conditie
waarbij het gebruik van stereotactische chirurgie toepasselijk kan zijn, en waarbij een referentie
met een rigide anatomische structuur zoals een schedel, lang bot of wervel vastgesteld kan
worden ten opzichte van een model gebaseerd op CT, röntgen, of MR van de anatomie. Het
systeem helpt de chirurg bij het nauwkeurig navigeren van een knieprothese naar de intra-
operatief geplande positie. Het uitbalanceren van de kniebanden en het meten van de botuitlijning
wordt mogelijk gemaakt met Knee.
Voorbeelden van orthopedische chirurgische prodecures omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
• Volledige knievervanging
• Kniebanden uitbalanceren
• Analyse van het bewegingsbereik

Gebruiksindicaties - uitsluitend Knee3 Partial

De volgende gebruiksindicaties zijn alleen van toepassing op de Knee3 Partial workflow:
Knee is bedoeld als een intraoperatief beeldgeleid lokalisatiesysteem voor het uitvoeren van
minimaal invasieve chirurgie. Het verbindt een freehand sonde die wordt gevolgd door een
passief markeringssensorsysteem, met een virtuele computerbeeldruimte op een individueel 3D-
model van het bot van de patiënt, dat is gegenereerd door het vastleggen van verschillende
oriëntatiepunten op het botoppervlak. Het systeem wordt geïndiceerd voor elke medische conditie
waarbij het gebruik van stereotactische chirurgie toepasselijk kan zijn, en waarbij een referentie
met een rigide anatomische structuur zoals een schedel, lang bot of wervel vastgesteld kan
worden ten opzichte van een model gebaseerd op CT, röntgen, of MR van de anatomie. Het
systeem helpt de chirurg bij het nauwkeurig navigeren van een knieprothese naar de intra-
operatief geplande positie. Het uitbalanceren van de kniebanden en het meten van de botuitlijning
wordt mogelijk gemaakt met Knee.
Voorbeelden van orthopedische chirurgische prodecures omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
• Unicondylaire knievervanging
• Kniebanden uitbalanceren
• Analyse van het bewegingsbereik

Beoogd gebruik
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Beoogde gebruiker

Knee dient te worden gebruikt door getrainde orthopedische chirurgen. De gebruikers dienen
ervaring te hebben met het zonder begeleiding uitvoeren van knievervangende chirurgie en
dienen geheel bekend te zijn met de kinematica en anatomie van de knie.

Locatie en voorwaarden voor gebruik

Knee is een beeldgeleid chirurgiesysteem dat in een operatiekamer wordt gebruikt. Het systeem
bestaat uit onderdelen die meerdere malen kunnen worden gebruikt, zoals de software, het
trackingsysteem en computerplatform, en onderdelen die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik,
zoals de reflecterende markeerbollen voor instrumenten. Instrumenten en wegwerpproducten
voor navigatie moeten tijdens gebruik steriel zijn. Het computerplatform en trackingsysteem kan
mobiel zijn, afhankelijk van de platformspecificatie.

Patiëntpopulatie

Volgroeide patiënten die een totale knievervanging moeten ondergaan. Contra-indicaties voor
bepaalde patiëntpopulaties zijn:
• Patiënten met osteoporose worden niet behandeld met de implantaatgebaseerde totale

knienavigatieprocedure met het tibia- en femurframe. In dat geval kunnen namelijk de
gefixeerde referentieframes tijdens navigatie losraken als gevolg van de verminderde
botdichtheid, waardoor de navigatie onnauwkeurig of onmogelijk wordt. Voor die patiënten
geldt de uitlijningsverificatieprocedure zonder pennen als alternatief.

• Patiënten die lijden aan dysplasie of andere bekkenmisvormingen worden niet behandeld met
de knienavigatiesoftware. In dergelijke gevallen is het namelijk niet mogelijk het rotatiecentrum
correct te registreren. Dit kan ertoe leiden dat het registratie-/navigatieresultaat onnauwkeurig
of onmogelijk is.

Plausibiliteitsbeoordeling

Beoordeel de plausibiliteit van alle informatie ingegeven in, en afkomstig van het systeem
voordat u de patiënt behandelt.

ALGEMENE INFORMATIE

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1 11



1.3.2 Camerasysteem

Nauwkeurigheid van de camera

Nauwkeurigheidsmeting Waarde

Tracking 0,3 mm RMS (Root Mean Square, Kwadratisch gemiddelde)

Navigatiewaarden ±1° (hoeken), ±1 mm (afstanden)

Beoogd gebruik
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1.3.3 Mogelijke bijwerkingen

Aanvullende incisies

Wanneer Knee-navigatie wordt gebruikt, zijn er aanvullende huidincisies of botgaten nodig op de
tibia en femur om de referentieframes stevig met botschroeven te bevestigen.
De femur- en tibiareferentieframes kunnen echter ook direct in de wond worden gefixeerd om een
extra incisie te voorkomen.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4 Compatibiliteit met medische apparatuur
1.4.1 Medische instrumenten van Brainlab

Compatibele medische instrumenten van Brainlab

Knee is compatibel met:
• 4-in-1 zaagbloksjabloon 
• Botfixateur "1-Pin", X-Press (maten S, M of L)
• Botfixateur "2-Pinnen", X-Press
• Knee Plane Tool
• Wegwerpafstandsbediening met klem
• Reflecterende wegwerpmarkeerbollen
• Femorale en tibiale zaagblokadapter "Universal" 
• Fijnafstelbaar zaagblok
• Gehoekte pointer
• Pointer, recht voor knie
• Referentieframe, X-Press (Y-geometrie en T-geometrie)

OPMERKING. Raadpleeg de instrumentenhandleiding, Heup en knie voor meer specifieke
informatie.
 

Overige Brainlab-instrumenten

Aanvullende instrumenten kunnen na uitgifte van deze handleiding verkrijgbaar zijn. Neem
contact op met Brainlab support indien u vragen heeft over instrumentcompatibiliteit met Brainlab-
software.

Gebruik uitsluitend instrumenten en reserveonderdelen die door Brainlab worden
aangegeven. Het onbevoegd gebruik van instrumenten/reserveonderdelen kan een negatief
effect hebben op de veiligheid en/of de doeltreffendheid van de medische apparatuur en de
veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of de omgeving in gevaar brengen.

Compatibiliteit met medische apparatuur
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1.4.2 Medische software van Brainlab

Compatibele medische software van Brainlab

Knee is compatibel met:
• Content Manager 2.2
• Patient Browser 4.1
• DICOM Viewer 2.2

Overige Brainlab-software

Als u andere softwareversies gebruikt dan hierboven zijn vermeld, moet u contact opnemen met
Brainlab support om duidelijkheid te krijgen over de compatibiliteit met Brainlab apparatuur.

Alleen medische software van Brainlab, die door Brainlab is opgegeven, mag worden
geïnstalleerd en met het systeem worden gebruikt.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4.3 Medische instrumenten van andere fabrikanten

Compatibele medische instrumenten van andere fabrikanten

Medisch instrument Fabrikant

Implantaten
OPMERKING. Knee is compatibel met gespecificeerde implantaten
en instrumentensets die verkrijgbaar zijn bij de vermelde fabrikan-
ten. Voor vragen over compatibiliteit neemt u contact op met Brain-
lab support.
 

OPMERKING. Raadpleeg de specificaties van de fabrikant van het
implantaat voor compatibiliteit van het implantaat. De in de software
vermelde informatie is slechts indicatief.
 

DePuy

Voetschakelaar steute

Overige niet-Brainlab instrumenten

Het gebruik van combinaties aan medische apparatuur die niet zijn goedgekeurd door
Brainlab, kan een negatief effect hebben op de veiligheid en/of de doeltreffendheid van de
medische apparatuur en de veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of de omgeving in
gevaar brengen.

Compatibiliteit met medische apparatuur
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1.4.4 Niet-Brainlab software

Compatibele niet-Brainlab Software

Knee is compatibel met:
• Windows 7
• Windows 8.1

OPMERKING. Voor informatie over compatibele servicepacks kunt u contact opnemen met
Brainlab support.
 

Overige niet-Brainlab software

Alleen softwareapplicaties van andere fabrikanten die door Brainlab zijn opgegeven,
mogen worden geïnstalleerd en met het systeem worden gebruikt.

ALGEMENE INFORMATIE

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1 17



1.5 Training en documentatie
1.5.1 Training

Brainlab Training

Voor een veilig en correct gebruik dienen alle gebruikers deel te nemen aan een
trainingsprogramma dat wordt verzorgd door een vertegenwoordiger van Brainlab alvorens zij het
systeem gaan gebruiken.

Toezicht

Alvorens het systeem te gebruiken voor chirurgische procedures waarbij computergestuurde
navigatie van essentieel belang is, moet u een voldoende aantal volledige procedures hebben
uitgevoerd in aanwezigheid van een Brainlab-vertegenwoordiger voor begeleiding daar waar
nodig.

Verantwoordelijkheid

Dit systeem levert alleen ondersteuning aan de chirurg en is geen substituut voor of
vervanging van de ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens gebruik.

Training en documentatie
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1.5.2 Documentatie

Gebruikershandleidingen lezen

De gebruikershandleidingen beschrijven complexe medische apparaten en chirurgische
navigatiesoftware die met voorzichtigheid moeten worden gebruikt.
Het is belangrijk dat alle gebruikers van systemen, instrumenten en software:
• deze gebruikershandleidingen nauwkeurig lezen voordat zij de apparatuur gebruiken;
• te allen tijde toegang hebben tot deze gebruikershandleidingen.

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen
• Overzicht van de behandelingsplanning en navigatie
• Beschrijving installatie van het systeem in de ok
• Gedetailleerde software-instructies

Instrumentenhandleidingen Gedetailleerde instructies over het gebruik van het instrument

Handleiding voor reiniging,
ontsmetting en sterilisatie

Details over reinigen, ontsmetten en steriliseren van de instru-
menten

Systeemhandleidingen Uitgebreide informatie over de installatie van het systeem

Technische handleiding Gedetailleerde technische informatie over het systeem, met inbe-
grip van specificaties en richtlijnen

ALGEMENE INFORMATIE
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2 OPSTELLING VAN HET
SYSTEEM

2.1 Opstelling operatiekamer

Voor u begint

Zorg dat:
• de camera en monitor het werk van de chirurg niet beperken;
• de camera vrij zicht heeft op de referentieframes tijdens alle registratie- en

navigatieprocedures.

Voorbeeldopstellingen in de ok

⑦

③ ④ ⑤ ⑥

①

②

⑧

Afbeelding 1 
Plaats de camera voor optimale zichtbaarheid direct tegenover de chirurg.

Nr. Component

① Navigatiemonitor

② Plaatsingshoek camera (45-90 graden)

③ Zichtveld van de camera

④ Camera

⑤ Assistent

⑥ Anesthesist

⑦ Verpleegkundige

⑧ Chirurg

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1 21



2.1.1 Camera-opstelling

De camera instellen

Stappen

1.

Plaats de camera op de benodigde locatie in de ok.
De camera moet:
• voor een optimaal zichtveld ongeveer 1,5-2 m van het operatieveld worden geplaatst;
• tegenover de chirug worden geplaatst;
• tussen 45-90 graden van de voeten van de patiënt worden geplaatst.

2.
Open Camera vanuit de werkbalk, zie pagina 23.
Controleer de afstand met behulp van de afstandsgrafiek voor de camera.

3.

Stel de camera zo op dat de lenzen vrij zicht hebben op alle referentieframes in het chi-
rurgisch veld.
OPMERKING. U kunt de detectie van referentieframes te allen tijde controleren tijdens de
registratie en navigatie.
 

De cameralenzen dienen te allen tijde vrij zicht te hebben op de reflecterende
markeerbollen op de referentieframes van de patiënt en de actieve instrumenten tijdens
registratie en navigatie.

De camera heeft een opwarmfase van 2-10 minuten nadat deze is aangesloten op het
systeem. Er wordt een dialoogvenster geopend en het trackingsysteem is dan niet
beschikbaar.

Opstelling operatiekamer
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2.1.2 Camera

Algemene informatie

Voor de registratie en navigatie moet de camera vrij zicht hebben op de instrumenten.
De camera geeft real-time feedback over de zichtbaarheid van instrumenten naar de camera en
kan te allen tijde worden geopend.

Camerascherm

① ②

④

③

⑤

Afbeelding 2 

Nr. Component Verklaring

① Trackinggang
Toont de afstand van de instrumenten en/of referentieframes in
relatie tot de camera.
Alle trackingbollen moeten zich binnen de blauwe balk bevinden.

② Bedieningselementen
camera

Toont de positioneringstoetsen van de gemotoriseerde camerabe-
sturing.
OPMERKING. Deze functie is alleen beschikbaar op Curve 1.1.
 

③ Cameracentreerknop

Wordt gebruikt om de camera te centreren.
Het centreren van de camera duurt maximaal 5 seconden. Een
tweede klik deactiveert de centreringsfunctie.
OPMERKING. Deze functie is alleen beschikbaar op Curve 1.1.
 

④ Markeerbol De markeerbol van een instrument en/of frame is rood wanneer
deze niet zichtbaar is voor de camera.

⑤ Zichtveld van de ca-
mera

Toont de positie van de instrumenten en/of referentieframes in re-
latie tot de camera.

De camera openen

Stappen

1. Selecteer een pictogram in de werkbalk ③ of in het uitklapmenu (zie pagina 115).

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM
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Stappen

2. Bekijk status.

3. Druk op Back om terug te gaan naar knienavigatie.

Zichtbaarheidsstatus

Schermstatus Zichtbaarheid

Volledige 3D-weergave van instrument of frame met blauwe mar-
keerbollen Volledige zichtbaarheid

Kader van instrument of frame Gedeeltelijke zichtbaar-
heid

Rode markeerbollen Niet zichtbaar

Opstelling operatiekamer
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2.1.3 Optimale positionering van referentieframes

Vorm referentieframe

U dient de referentieframes te bevestigen aan de femur en de tibia van het te opereren been om
registratie en navigatie mogelijk te maken.
De software herkent het bot door de vorm van het bevestigde referentieframe:

①

②

Afbeelding 3 

Nr. Vorm Gevolgd bot

① Referentieframe, Y-vormig Femur

② Referentieframe, T-vormig Tibia

Referentieframes plaatsen

Stappen

1. Zorg ervoor dat de femorale en tibiale referentieframes naast elkaar vanuit het perspectief
van de camera zijn geplaatst, zodat ze het camerazicht van elkaar niet belemmeren.

2. Stel de camera zo op dat u te allen tijde tijdens de procedure zicht heeft op de referentie-
frames.

3. Let erop dat de referentieframegeometrieën elkaar niet overlappen.

Zorg ervoor dat u het Y-vormige referentieframe bevestigt aan het femur en het T-vormige
referentieframe aan de tibia. Houd rekening met de beweging van het been tijdens de
procedure bij het bevestigen van de referentieframes aan het bot.

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM
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Plaats de camera zo dat de referentieframes binnen het chirurgisch veld door de camera
worden gezien. Zorg dat de referentieframes zichtbaar zijn in zowel flexie als extensie. Het
referentieframe dient tijdens de navigatie te allen tijde zichtbaar te zijn voor de camera,
anders is tracking niet mogelijk.

Zorg dat het midden van het Y-vormige referentieframe anterieur van de mechanische
femuras is gepositioneerd.

Femurfixatie

Afbeelding 4 

Stappen

1. Gebruik Schanz-pennen van 3,2 mm of 4 mm en plaats de eerste pen 1 cm proximaal en
1 cm anterieur van de mediale epicondylus.

2.

Plaats de pen vanuit een horizontale positie in een hoek van 45° in de richting van de la-
terale posterieure cortex.
OPMERKING. Als een posterieur gestabiliseerd implantaat wordt gebruikt, moet de pen
30° in de proximale richting worden geplaatst voor zaagspeling.
 

3.
Schuif de botfixateur over de pennen waarbij het bevestigingspunt van het frame van het
gewricht weg is gericht; laat hierbij voldoende ruimte over tussen de huid en de botfixa-
teur. Zet vast met de duimschroef.

Opstelling operatiekamer
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Tibiafixatie

Afbeelding 5 

Stappen

1.

Plaats de eerste pen distaal op de gewrichtslijn; vermijd hierbij kielen of priemen die wor-
den gebruikt door het specifieke implantaatsysteem.
Overweeg het gebruik van extramedullaire uitlijningsgeleiders/conventionele instrumenten
bij het plaatsen van de pennen (binnen of buiten de wond).

2. Maak een kleine incisie en trek het onderliggende zachte weefsel weg.

3. Plaats de pennen loodrecht op het botoppervlak; plaats de tweede pen parallel en distaal
op de eerste met behulp van dezelfde uitlijningstechniek als op het femur.
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Plaatsing van referentieframe voor Y- en T-vormige referentieframes

Afbeelding 6 

Stappen

1. Schuif het referentieframe op de pennen.

2. Draai het frame naar een positie die zichtbaar is voor de camera in zowel volledige flexie
als volledige extensie, en pas de hoek van het referentieframe indien nodig aan.

3. Zorg dat het frame correct is bevestigd en vastklikt.

4. Draai de zijschroef aan om het frame stevig aan de pennen te vergrendelen en zorg dat
alle gewrichten zijn vastgezet.

Voor voldoende operatieruimte zorgen

Zorg voor voldoende ruimte zodat een incisie kan worden gemaakt en de implantatie kan worden
uitgevoerd zonder de referentieframes te bewegen.

Om contact tussen de referentieframes en de chirurgische instrumenten te vermijden, dient
u rekening te houden met het formaat van het implantaat, het zaagblok en de chirurgische
instrumenten bij het plaatsen van de referentieframes.

Zorg dat de positie van de referentieframes het werk van de chirurg niet hindert voordat u
ze aan het bot bevestigt.

Zorgen voor een goede bevestiging

Maak de schroeven van de referentieframes goed aan het bot vast voorafgaand aan de
patiëntregistratie.

Opstelling operatiekamer
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Pas de schroeven van het referentieframe niet aan nadat de patiëntregistratie is voltooid.

Zorg dat de kwaliteit van het bot geschikt is voor bevestiging van het frame.

Reflectie-artefacten

Artefacten veroorzaakt door externe infraroodreflecties kunnen leiden tot
onnauwkeurigheid. Zorg dat lichtbronnen of items die erg reflecteren geen invloed hebben
op het zichtveld van de camera.

Zichtbaarheid van de markeerbol

Zorg dat de markeerbollen goed op de instrumenten en referentieframes zijn bevestigd.

Gebruik alleen schone, droge nieuwe markeerbollen om zeker te zijn van nauwkeurigheid
tijdens navigatie. Markeerbollen zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik.

Indien de camera geen referentieframe detecteert, dient u te controleren of de
markeerbollen schoon en onbeschadigd zijn en of het referentieframe niet is verbogen.

Verplaatsing van referentieframes

Verplaats het referentieframe niet ten opzichte van de anatomie van de patiënt tijdens de
procedure. Bewegingen kunnen het volledige meetcoördinatensysteem beïnvloeden,
hetgeen resulteert in een onjuiste instrumentweergave en letsel bij de patiënt.

Indien de positie van een referentieframe verplaatst ten opzichte van het bot, of het frame
wordt instabiel, dan dient u de nauwkeurigheid ervan te controleren en het stuk indien
nodig opnieuw te registreren.

Als de nauwkeurigheid afneemt of als een referentieframe opnieuw dient te worden
bevestigd, dient u de patiënt opnieuw te registreren voordat u verder gaat met navigatie.

Verwijder X-Press referentieframes voordat u gaat zagen.

Referentieframes verwijderen

Houd er rekening mee dat de gegevens over de stabiliteit van het gewricht voortdurend en
automatisch worden vastgelegd. Scherm de markeerbollen af bij het bevestigen van een
referentieframe omdat de grafiek over de stabiliteit van het gewricht waarden blijft
vastleggen.

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM
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2.1.4 Nauwkeurigheid van de navigatie

Nauwkeurigheid controleren

Stappen

1. Plaats de pointer op het bot waar de bijbehorende oriëntatiepunten op het navigatie-
scherm staan.

2. Controleer of het getoonde gebied op het scherm exact overeenkomt met het werkelijke
gebied op het bot.

Opstelling operatiekamer

30 Softwarehandleiding Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1



2.1.5 Gebruikte navigatieinstrumenten

Overzicht van instrumenten

De onderstaande tabel bevat de instrumetnen die worden gebruikt in combinatie met de Knee-
software.

Instrument Beschrijving

De 4 in 1 zaagbloksjabloon wordt gebruikt om de anteri-
eure femurzaag te navigeren.
OPMERKING. Voor informatie over beschikbaarheid van
implantatiesystemen kunt u contact opnemen met Brainlab
support.
 

De gebogen pointer van Brainlab of rechte pointer voor
Knee wordt gebruikt voor registratie van anatomische ori-
ëntatiepunten en resectiemeting.

Reflecterende markeerbollen voor eenmalig gebruik
worden bevestigd op referentieframes en instrumenten,
waardoor het systeem de positie van de patiënt en instru-
menten in het operatiegebied kan bepalen.

Het Knee Plane Tool - trackingframe biedt de infraroo-
dreferentie voor:
• Knee Plane Tool - zaagblok
• Knee Plane Tool - botverificatieplaat

OPSTELLING VAN HET SYSTEEM
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Instrument Beschrijving

De Knee Plane Tool - zaagblokadapter is voorzien van
het zaagblok die de chirurg geleidt bij het zagen van het
bot.

De Knee Plane Tool - botverificatieplaat met punten
wordt gebruikt om botsneden in de Knee3 Express work-
flow te controleren.

De Knee Plane Tool - botverificatieplaat, klein contro-
leert botsneden met de software.

De femorale en tibiale zaagblokadapter "Universal"
zorgt ervoor dat het systeem het zaagblok kan volgen tij-
dens de navigatie van het zaagblok naar het geplande re-
sectievlak. Deze is zelfaanpassend voor zaagblokken met
een gleufdikte van 1,0-1,8 mm.

Opstelling operatiekamer
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3 KNEE STARTEN
3.1 De software starten en een patiënt selecteren

De software starten

①

Afbeelding 7 
Content Manager start automatisch met het opstarten van het systeem.

Stap

Selecteer uw Knee-workflow ①:
• Knee3 Motion
• Knee3 Universal
• Knee3 Express
• Knee3 Partial

De patiëntselectie wordt geopend.

KNEE STARTEN
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Een patiënt selecteren

①

Afbeelding 8 

Stappen

1. Voer de gegevens van de nieuwe patiënt in als daarom wordt gevraagd of selecteer Pati-
ent List ① om een bestaande patiënt te selecteren.

2. Selecteer Done.

OPMERKING. Raadpleeg de Patient Browser softwarehandleiding voor meer informatie over
patiëntselectie.
 

Knee starten

Stap

①

Selecteer bijv. Knee3 Motion ① om de software te openen.

De software starten en een patiënt selecteren

34 Softwarehandleiding Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1



4 WORKFLOWS IN KNEE
4.1 Introductie

Workflowtypes in Knee

Afhankelijk van uw geselecteerde workflowtype moet u een registratiereeks uitvoeren. Voor elk
workflowtype zijn andere stappen nodig om de chirurg van positioneringsinformatie te voorzien.
U kunt kiezen uit vier verschillende navigatieworkflows, zoals hieronder wordt beschreven:

Workflowtype Gebruik Verstrekte informatie

Knee3 Motion Alleen voor implantaten van DePuy.

• Proximale tibiasnede
• Distale femursnede
• Anterieure femursnede
• Lange beenuitlijning
• Gewrichtsstabiliteit

Knee3 Universal
Elk implantaat is bekend, maar er wordt
geen stabiliteitsinformatie door de software
verstrekt.

• Proximale tibiasnede
• Distale femursnede
• Anterieure femursnede
• Lange beenuitlijning

Knee3 Express

Kan aan de wensen van de chirurg worden
aangepast.
Voorbeeldcombinaties zijn:
• Tibianavigatie zonder pennen
• Live femurnavigatie
• Geeft positioneringsinformatie van proxi-

male tibiazaagsned en distale femursnede
zonder gebruik te maken van referenties
met pennen

• Proximale tibiasnede
• Distale femursnede

Knee3 Partial Unicondylaire knievervangende interventies.
• Proximale tibiasnede
• Distale femursnede
• Lange beenuitlijning

WORKFLOWS IN KNEE
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4.2 Algemene navigatie

Algemene informatie

Knee bestaat uit vier verschillende workflows en elke workflow biedt een andere oplossing voor
het type chirurgie dat u wilt uitvoeren. Sommige functies zijn belangrijk voor alle vier workflows;
deze functies worden beschreven in het volgende hoofdstuk. Lees dit hoofdstuk en de informatie
voor de door u gekozen workflow om alle benodigde informatie te krijgen.

Contextgevoeligheid

Knee is contextgevoelig, wat inhoudt dat de software de positie van de Knee Plane Tool (of de
zaagblokadapter "Universal") herkent en de juiste navigatiestap automatisch weergeeft.
Als u de Knee Plane Tool twee seconden lang stilzet op de botsnede, dan wordt de snede
automatisch gecontroleerd, zonder interactie op het scherm.

Eerste en laatste beenuitlijning

Afbeelding 9 
In de beenuitlijningsweergave worden de waarden voor de initiële en laatste waarden van de
beenuitlijning opgeslagen. Deze waarden worden weergegeven in een patiëntrapport, zie pagina
113 voor meer informatie.

Eerste en laatste beenuitlijning opslaan

Flexie van het been/Functie Verklaring

Flexie van het been is minder dan 40°

Wanneer de flexie van het been minder dan 40° is,
worden de waarden van de actuele beenuitlijning op-
geslagen in het rapport door middel van het volgende:
• Druk op Store
• Een beweging gebruiken: Til het gestrekte been

omhoog en houd het twee seconden lang stil; een
voortgangsbalk toont de voortgang van de verifica-
tie

Flexie van het been is meer dan 40° De actuele beenuitlijning kan niet worden opgeslagen.

Algemene navigatie
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Pointermodus

①

Afbeelding 10 
In elke workflow kunt u de resectiehoogte van de snede controleren en controleren op notching,
met behulp van de pointer.
De afstand tussen de pointerpunt en de geplande/live resectieniveaus ① wordt gemeten. Het
resectieniveau wordt weergegeven door middel van een kleine lijn.
Wanneer de software in de gewrichtlijnmodus staat (alleen voor Knee3 Motion), wordt de
verschuiving van de gewrichtlijn tussen de geplande/live gewrichtlijn en de pointerpunt gemeten.
Het resectieniveau wordt weergegeven door middel van een kleine stippellijn.

Zaagverificatie

De zaagverificatie is erg belangrijk om nauwkeurige resultaten te krijgen tijdens de navigatie. Er
zijn drie zaagverificatie-opties met de Knee Plane Tool met de botverificatieplaat op de
botsnede:
• Twee seconden lang stilhouden. De software toont een voortgangsbalk en controleert de snede

automatisch.
• Druk op Verify op het scherm.
• Druk op de blauwe knop op de voetschakelaar.
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4.3 Knee3 Motion

Algemene informatie

Knee3 Motion is alleen bestemd voor gebruik met implantaten van DePuy.

Softwareworkflow

Knee3 Motion volgt een sequentiële aanpak voor de selectie, registratie en navigatie van het
implantaat. Het navigatiescherm is contextgevoelig en volgt geen vaste volgorde.

① ②

③④

Afbeelding 11 

Nr. Workflowstap Verklaring

① Selectie van implantaten
en behandelzijde

Selecteer het implantaat en de behandelzijde en pas de voor-
instellingen voor resectie indien nodig aan.

② Registratie Leg anatomische oriëntatiepunten op de patiënt vast.

③ Navigatie Navigeer de femur- en tibiaresecties.

④ Planning (optioneel) Bekijk de voorgestelde resecties die door de software zijn be-
rekend en pas deze indien nodig aan.

Knee3 Motion
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4.3.1 Voorinstellingen voor implantaten, behandelzijde en resectie

Voorinstellingen voor implantaten, behandelzijde en resectie selecteren

②①

④

③

Afbeelding 12 
De software vraagt u om de fabrikant van het implantaat en het implantaatsysteem te selecteren.

Stappen

1.
Selecteer een implantaat ①.
Er wordt een zijmenu met implantaatsystemen geopend.

2. Selecteer een implantaatsysteem in het menu ①.

3. Selecteer Right of Left ② onder TREATMENT SIDE voor de knie die moet worden be-
handeld.

4. Pas RESECTION PRESETS ③ indien nodig aan.

5. Selecteer Navigate ④.

WORKFLOWS IN KNEE
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4.3.2 Registratie

Registratiestappen

U moet de volgende oriëntatiepunten vastleggen:

Femur Landmarks (Femorale oriëntatiepunten) Tibia Landmarks (Tibiale oriëntatie-
punten)

Femur Head Center (Middelpunt femurkop) Medial and Lateral Malleoli (Mediale
en laterale malleoli)

Distal Femur Axis Point (Distaal femoraal aspunt) Proximal Tibial Axis Point (Proximaal
tibiaal aspunt)

Medial and Lateral Epicondylar Points (Epicondylar Li-
ne) (Mediale en laterale epicondylaire punten (epicon-
dylaire lijn))

Tibia Anterior-Posterior Direction (Ti-
bia anterieure-posterieure richting)

Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Anteroposteri-
eure as (Whiteside-lijn)) (optioneel)

Medial Plateau (Mediaal plateau) (op-
tioneel)

Medial Condyle (Mediale condylus) (optioneel) Lateral Plateau (Lateraal plateau) (op-
tioneel)

Lateral Condyle (Laterale condylus) (optioneel)

Anterior Cortex (Anterieure cortex)

OPMERKING. Oriëntatiepunten die als optioneel zijn gemarkeerd, zijn niet verplicht voor de
workflow en kunnen worden overgeslagen.
 

Zie pagina 83 voor meer informatie over de registratie.
OPMERKING. Alleen voor Knee3 Motion: voorafgaand aan de registratie kunt u de
gebruikersprofielen resetten. Als de registratie wordt gestart, verdwijnt deze knop.
 

Knee3 Motion
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4.3.3 Navigatie

Algemene informatie

Vanaf de beenuitlijningsweergave gaat de software automatisch naar de relevante
zaagnavigatiestap wanneer de Plane Tool wordt gedetecteerd in de respectievelijke zaagpositie.
De volgende sneden kunnen worden genavigeerd:
• Tibiaresectie
• Distale femurresectie
• Anterieure femurresectie

Naar het plan navigeren

De kleuren van de vlakken geven de positie van het zaagblok aan met betrekking tot het plan.

Afbeelding 13 
Wanneer de waarden van de live zaagpositie (blauwe lijn) overeenkomen met de geplande lijn
(wit), worden de waarden voor het volgende blauw:
• Varushoek
• Valgushoek
• Posterieure hoek
• Anterieure helling
• Resectiehoogte

Geverifieerde sneden veranderen van blauw in geel.
OPMERKING. Afwijking voor resectiehoogten is ±0,5 mm en afwijking voor hoeken is ±0,5°.
 

Lijnkleur Indicatie

Blauw Live zaagpositie

Wit Geplande zaagpositie

Geel Geverifieerde snede
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Navigatieworkflows

De software schakelt tussen beenuitlijnings- en individuele resectieweergaven, afhankelijk van het
gebied waar de Plane Tool door de software werd herkend.

①

② ③ ④

Afbeelding 14 

Nr. Workflowstappen

① Beenuitlijning

② Tibiaresectie

③ Distale femurresectie

④ Anterieure femurresectie

Plaatsing van de Plane Tool

De software detecteert de relevante zaagnavigatiestap op basis van de positie van de Plane Tool
ten opzichte van het femur en de tibia.
De software toont de schermen van het distale femur, het anterieure femur of de tibiaresectie
zodra de Plane Tool in het zaagblok voor een bepaalde resectie wordt geplaatst en wanneer het
zaagblok op het respectievelijke bot wordt geplaatst.
Er is geen voorgedefinieerde volgorde; alle zaagresecties kunnen op elk moment tijdens de
procedure worden ingegeven.
Wanneer een resectie wordt uitgevoerd, worden de actuele resectiewaarden geverifieerd door de
Plane Tool op het zaagoppervlak te plaatsen. De software slaat de zaagwaarden op wanneer de
Plane Tool drie seconden lang stil wordt gehouden.
OPMERKING. Wanneer de voetschakelaar wordt gebruikt, worden de zaagwaarden opgeslagen
door de blauwe pedaal in te drukken. Automatische verificatie wordt uitgeschakeld.
 

Knee3 Motion
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Schermonderdelen

①

⑦

③

⑥ ⑤

④

②

Afbeelding 15 

Nr. Component Verklaring

① Zaagblokpositie
• De witte lijn geeft het geplande resectievlak weer.
• De blauwe lijn geeft de live/actuele zaagblokpositie aan.

② Verify Gebruik Verify om nieuwe waarden te bevestigen wanneer de
parameters zijn aangepast.

③ Schakelaar voor Re-
section/Joint Line

• Resection toont de actuele resectieafstand ten opzichte van
de geregistreerde oriëntatiepunten.

• Joint Line toont de verschuiving van de gewrichtlijn tussen
de geregistreerde oriëntatiepunten en de actuele positie van
het implantaat.

④ Plan Schakelen tussen navigatie en femurplanning.

⑤

Implantaatselectie

Inbrengdikte tibia.

⑥ Formaat femurimplantaat.

⑦ Implantaattype (bijv. posterieur gestabiliseerd).
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Beenuitlijning

① ②

Afbeelding 16 
Het femur en de tibia zijn zichtbaar, beenuitlijning wordt geactiveerd.
De flexie en varus/valgushoeken worden weergegeven en de grafiek van de gewrichtstabiliteit kan
worden opgenomen.

Nr. Item

① Flexiehoek van been

② Varus-/valgushoek

Distale femurresectie

① ②

③
Afbeelding 17 

Knee3 Motion

44 Softwarehandleiding Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1



Nr. Item

① Flexiehoek van implantaat

② Varus-/valgushoek van implantaat

③ Mediale en laterale distale resectiehoogte of verschuiving van gewrichtlijn

Anterieure femurresectie

② ③

④①

Afbeelding 18 

Nr. Item

① Anterieure verschuiving van het implantaat

② Flexiehoek van implantaat

③ Rotatiehoek van implantaat op basis van de gekozen rotatiereferentie

④ Mediale en laterale posterieure resectiehoogte of verschuiving van gewrichtlijn
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Tibiaresectie

③

① ②

Afbeelding 19 

Nr. Item

① Implantaathelling

② Varus-/valgushoek van implantaat

③ Mediale en laterale resectiehoogte

De resectie verifiëren

①② ③

Afbeelding 20 

Knee3 Motion
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Stappen

1.

Plaats de Plane Tool op het zaagoppervlak van het bot.
De software detecteert de positie en controleert het type snede van het volgende:
• Distale femursnede
• Anterieure femursnede
• Tibiasnede

2.

Houd de Plane Tool ongeveer twee seconden still en bekijk de voortgangsbalk.
Verificatiestatus wordt aangegeven door de voortgangsbalk.
Druk anders op Verify ①:
• op het scherm
• met de voetschakelaar

OPMERKING. Wanneer de voetschakelaar wordt gebruikt, wordt de verificatie getriggerd
door het blauwe pedaal.
 

Na de zaagverificatie wordt de witte lijn geel ② (dit geeft de zaagverificatie aan). Blauwe waarden
voor varus/valgus geven aan dat de snede binnen het plan ③ valt.
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4.3.4 Planning

Planningsvenster

①

⑤

④③

②

⑦ ⑥
Afbeelding 21 

Met het planningsvenster kunt u femurresecties plannen en indien nodig de waarden aanpassen
die door de software worden voorgesteld.
Wanneer resectievlakken tijdens de navigatie worden gecontroleerd, worden de waarden voor het
plan en de grafiek automatisch bijgewerkt.

Nr. Instelbare waarde

① Anterieure verschuiving

② Flexiehoek van implantaat

③ Rotatie implantaat

④ Varus-/valgushoek van implantaat

⑤ Gewrichtsstabiliteitsgrafiek

⑥ Mediale en laterale resectie/verschuiving van gewrichtlijn

⑦ Mediale en laterale posterieure resectie/verschuiving van gewrichtlijn

Waarden aanpassen

Stappen

1.
Selecteer de waarde die op dat moment op het scherm staat.
Er verschijnen pijltoetsen naast.

2. Stel de gewenste waarde in.

OPMERKING. Het instellen van waarden is optioneel.
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4.3.5 Gewrichtsstabiliteitsgrafiek

Algemene informatie

De gewrichtsstabiliteitsgrafiek toont twee curves voor de mediale en de laterale openingen tussen
de femur- en tibia-implantaten over het flexiebereik van het been.

Voorbeeld van weergave van geplande snede

Afbeelding 22 
De grafiek toont alleen geldige curves voor flexieposities waar druk werd uitgeoefend op de
mediale en laterale zachte weefselstructuur.

Kleur Omschrijving van lijn

Blauw Livenavigatie

Rood Negatieve openingen

Wit Geplande waarden

Geel Geverifieerde sneden
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Voorbeeld van weergave van livenavigatie

①

②

Afbeelding 23 
Het blauwe gedeelte ① toont live real-time waarden, het rode gedeelte ② geeft aan dat de
opening te nauw is.

Voorbeeld van weergave van geverifieerde snede

Afbeelding 24 
Het gele gedeelte geeft aan dat alle sneden zijn geverifieerd.

Gegevens van de gewrichtsstabiliteit vastleggen

De gewrichtsstabiliteitsgrafiek toont het maximaal beschikbare openingbereik. Het is daarom
noodzakelijk om de mediale en laterale pezen te verlengen. Dit kan worden gedaan door middel
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van een gewrichtsspreider of door mediale en laterale druk uit te oefenen. Wanneer de situatie
van het ligament verandert, bijv. door de tibiale sneden of bandreleases uit te voeren, moet de
acquisitie worden bijgewerkt voor de flexiebereiken die afhankelijk zijn van veranderingen van het
ligament.

Houd er rekening mee dat de gegevens over de stabiliteit van het gewricht voortdurend en
automatisch worden vastgelegd.

Vastgelegde gegevens verwijderen

Stap

Druk op Erase om alle vastgelegde gegevens voor de gewrichtsstabiliteit te ver-
wijderen.
OPMERKING. Erase is niet beschikbaar voor elke chirurgische stap.
 

OPMERKING. Het vastleggen start automatisch opnieuw.
 

Aanpassing van de implantaatpositie en verificatie van de snede

De implantaatpositie beïnvloedt de gewrichtsstabiliteitsgrafiek. Bij elke aanpassing wordt de
grafiek direct bijgewerkt. Gebruik de Plane Tool om sneden te navigeren, implantaten te plaatsen
of de Plan-pagina te gebruiken om het plan aan te passen.

Door de sneden te verifiëren met de Plane Tool worden de uitgevoerde sneden
gesynchroniseerd met de software.
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4.3.6 Research en vastleggen

Algemene informatie

①

Afbeelding 25 
Door Record Button ① te activeren vanuit Settings kan de gebruiker live-waarden voor
beenuitlijning en opening vastleggen voor latere onderzoeken of voor researchdoeleinden. De
vastgelegde waarden worden vervolgens aan het rapport toegevoegd (bijv.
ResearchData_ROMRecording.raw1).
Een nummer houdt het aantal opnamen bij dat de gebruiker heeft gemaakt.

Opnemen

①

Afbeelding 26 
Er verschijnt een opnameknop in de beenuitlijningsweergave, zodra deze wordt geactiveerd.
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Stap

Druk op Record om de opname te starten, druk nog een keer om te stoppen.

Onderzoekgegevens

①

Afbeelding 27 
De opgenomen onderzoeksgegevens worden aan het rapport gekoppeld. Door op de paperclip ①
in de pdf te drukken, worden alle bijlagen geopend.
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4.4 Knee3 Universal

Algemene informatie

Knee3 Universal kan worden gebruikt met implantaten die niet in de database zijn geïntegreerd.
U kunt het volgende navigeren:
• Distale femurresectie
• Rotatieuitlijning van het femurimplantaat
• Tibiaresectie

OPMERKING. Omdat er geen implantaatgegevens worden gebruikt, kan de
gewrichtsstabiliteitsgrafiek niet door de software worden berekend.
 

Softwareworkflow

①

② ③

Afbeelding 28 

Nr. Workflowstap Verklaring

① Selectie van behandelzijde Selecteer de behandelzijde.

② Registratie Leg anatomische oriëntatiepunten op de patiënt vast.

③ Navigatie Navigeer de femur- en tibiaresecties.

Knee3 Universal

54 Softwarehandleiding Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1



4.4.1 Selectie van behandelzijde

De behandelzijde selecteren

②

①

Afbeelding 29 

Stappen

1. Selecteer Right of Left ① voor de knie die moet worden behandeld.

2. Selecteer Navigate ②.
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4.4.2 Registratie

Oriëntatiepunten waarvoor registratie nodig is

U moet de volgende oriëntatiepunten vastleggen:

Femur Landmarks (Femorale oriëntatiepunten) Tibia Landmarks (Tibiale oriënta-
tiepunten)

Femur Head Center (Middelpunt femurkop) Medial and Lateral Malleoli (Media-
le en laterale malleoli)

Distal Femur Axis Point (Distaal femoraal aspunt) Proximal Tibial Axis Point (Proxi-
maal tibiaal aspunt)

Medial and Lateral Epicondylar Points (Epicondylar Line)
(Mediale en laterale epicondylaire punten (epicondylaire
lijn))

Tibia Anterior-Posterior Direction
(Tibia anterieure-posterieure rich-
ting)

Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Anteroposterieure
as (Whiteside-lijn)) (optioneel)

Medial Plateau (Mediaal plateau)
(optioneel)

Mediale condyli (optioneel) Lateral Plateau (Lateraal plateau)
(optioneel)

Laterale condyli (optioneel)

Zie pagina 83 voor meer informatie over de registratie.
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4.4.3 Navigatie

Algemene informatie

Vanaf de beenuitlijningsweergave gaat de software automatisch naar de relevante
zaagnavigatiestap wanneer de Plane Tool wordt gedetecteerd in de respectievelijke zaagpositie.
De volgende sneden kunnen worden genavigeerd:
• Tibiaresectie
• Distale femurresectie
• Anterieure femurresectie

Navigatieworkflows

U kunt schakelen tussen weergaven voor beenuitlijning en individuele resectie.

①

② ③ ④

Afbeelding 30 

Nr. Workflowstappen

① Beenuitlijning

② Tibiaresectie

③ Distale femurresectie

④ Anterieure femurresectie
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Beenuitlijning

① ③②

Afbeelding 31 
Als de Y- en T-vormige referentieframes zichtbaar zijn, wordt de weergave voor beenuitlijning
geactiveerd.
De flexie- en varus/valgushoeken worden weergegeven.

Nr. Item

① Flexiehoek van been

② Store-knop van de initiële/laatste beenuitlijning

③ Varus-/valgushoek
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Distale femurresectie

①

②

④

③

Afbeelding 32 

Nr. Item

① Zaagblokpositie

② Flexiehoek van implantaat

③ Varus-/valgushoek van implantaat

④ Mediale en laterale distale resectiehoogte
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Anterieure femurresectie

② ③

①

Afbeelding 33 

Nr. Item

① Zaagblokpositie

② Flexiehoek van implantaat

③ Rotatiehoek van implantaat van de gekozen rotatiereferentie

Knee3 Universal

60 Softwarehandleiding Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1



Tibiaresectie

① ②

④ ③

Afbeelding 34 

Nr. Item

① Implantaathelling

② Varus-/valgushoek van implantaat

③ Mediale en laterale resectiehoogte

④ Zaagblokpositie
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4.5 Knee3 Express

Algemene informatie

Met de Knee3 Express kunt u de positie van de tibia en distale femorale zaagblokken en de
resecties ten opzichte van de mechanische tibia- of femur-as bepalen.
Knee3 Express is een workflow zonder pennen, waarbij de Knee Plane Tool individueel of in
combinatie met een zaagblok wordt gebruikt als referentie. Omdat de software zonder vaste
referenties werkt, is het bedoeld als een statisch meettool. De gemeten waarden worden direct na
de registratie weergegeven en worden ongeldig als de positie van de Knee Plane Tool of van het
zaagblok wijzigt ten opzichte van het bot. De metingen die voortkomen uit de uitlijningsverificatie
hangen af van een nauwkeurige oriëntatiepuntregistratie en de minimale beweging van de Knee
Plane Tool ten opzichte van het zaagblok en het bot.
Met Knee3 Express is ook livenavigatie mogelijk van de tibia of het femur, zodat u de navigatie
kunt aanpassen aan uw wensen; u kunt bijvoorbeeld het femur volledig navigeren maar alleen uw
tibiasnede controleren, of vice versa.

Gebruik geen of vertrouw niet op meetinformatie als de klinische situatie is gewijzigd, of na
langere tijd. Om de nauwkeurigheid van de meting te beoordelen, is opnieuw registreren
nodig. Herhaal de registratie als u twijfelt over de nauwkeurigheid.

Workflow

Benodigde instrumenten voor de Knee3 Express workflow:
• Knee Plane Tool
• Pointer

①

② ③

Afbeelding 35 

Nr. Workflowstap Verklaring

① Selectie van behandelzijde Selecteer de behandelzijde.

② Navigatie starten
Kies uit:
• De zaagblokpositie meten
• Livenavigatie
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Nr. Workflowstap Verklaring

③ Registratie en meting/navigatie Leg anatomische oriëntatiepunten op de patiënt
vast of navigeer de femur- en tibiaresecties.
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4.5.1 Selectie van behandelzijde

De behandelzijde selecteren

②

①

Afbeelding 36 
U wordt eerst door de software gevraagd om de behandelzijde te selecteren.

Stappen

1. Selecteer Right of Left ① voor de knie die moet worden behandeld.

2. Selecteer Navigate ②.
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Navigatietype selecteren

③

②

①

Afbeelding 37 
Kies of u de zaagblokpositie wilt meten of een livenavigatie wilt uitvoeren.

Stappen

1.
Selecteer een van de volgende optie:
• Tibia of Femur in LIVE NAVIGATION ①, of
• Uw zaagblokpositioneringsstap onder POSITION VERIFICATION ②.

2. Selecteer Done ③.
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4.5.2 Registratie

Registratiestappen

U moet de volgende oriëntatiepunten vastleggen:

Femur Tibia

Femur Block (Femurblok):
• Femur Head Center (Middelpunt femurkop)
• Distal Femur Axis Point (Distaal femoraal aspunt)
• Anteroposterior Axis (Whiteside Line) or Epicondylar Line

(medial and lateral Epicondyle) (Anteroposterieure as (Whi-
teside-lijn) of Epicondylaire lijn (mediale en laterale epicon-
dylus))

Tibia Block (Tibiablok):
• Medial and Lateral Malleoli

(Mediale en laterale malleoli)
• Proximal Tibial Axis Point

(Proximaal tibiaal aspunt)
• Tibial A-P direction (Tibiale A-

P-richting)

Femur Cut (Femursnede):
• Bone Verification Plate (Botverificatieplaat)
• Femoral Head Center (Middelpunt femurkop)

Tibia Cut (Tibiasnede):
• Bone Verification Plate (Botve-

rificatieplaat)
• Medial and Lateral Malleoli

(Mediale en laterale malleoli)

Femur Live Navigation (Livenavigatie van femur):
• Femur Head Center (Middelpunt femurkop)
• Distal Femur Axis Point (Distaal femoraal aspunt)
• Anteroposterior Axis (Whiteside Line) or Epicondylar Line

(medial and lateral Epicondyle) (Anteroposterieure as (Whi-
teside-lijn) of Epicondylaire lijn (mediale en laterale epicon-
dylus))

• Medial Distal Condyle (Mediale distale condylus)
• Lateral Distal Condyle (Laterale distale condylus)

Tibia Live Navigation (Livenavi-
gatie van tibia):
• Medial and Lateral Malleoli

(Mediale en laterale malleoli)
• Proximal Tibial Axis Point

(Proximaal tibiaal aspunt)
• Tibia A-P direction (Tibiale A-

P-richting)
• Medial Plateau (Mediaal pla-

teau)
• Lateral Plateau (Lateraal pla-

teau)

Zie pagina 83 voor meer informatie over de registratie.
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4.5.3 Navigatie

Algemene informatie

Gebruik de Plane Tool, individueel of in combinatie met een zaagblok, als referentie om de positie
van de tibia en distale femorale zaagblokken en de resecties ten opzichte van de mechanische
tibia- of femur-as bepalen.
De software werkt zonder vaste referenties en is bedoeld als een statisch meettool.
U kunt livenavigatie van de tibia of het femur uitvoeren, zodat u de navigatie aan uw wensen kunt
aanpassen.
De volgende sneden kunnen worden genavigeerd:
• Tibiaresectie
• Distale femurresectie

Zaagblokpositionering

Kies uw zaagblokpositie ①, Tibia Block of Femur Block onder POSITION VERIFICATION; dit is
afhankelijk van uw procedure.

①

Afbeelding 38 

Plaatsing van de Plane Tool

Positioneer de Knee Plane Tool in het zaagblok en start de registratie (zie pagina 83).
OPMERKING. De software toont de schermen van de tibia- of femurresectie zodra de Plane Tool
in het zaagblok wordt geplaatst en wanneer het zaagblok op het respectievelijke bot wordt
geplaatst.
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Punten registreren

Afbeelding 39 
De registratie start opnieuw zodra de Knee Plane Tool is verplaatst.

Stap

Plaats de Knee Plane Tool lateraal in het zaagblok zodat u nog steeds richtingen en mechani-
sche aspunten kunt registreren.

OPMERKING. Na de registratie geeft de software de waarden voor de actuele zaagblokpositie.
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4.5.4 Verificatie van prothesepenpositie

Verificatie van tibiablokpositie

① ②

Afbeelding 40 

Nr. Item

① Implantaathelling

② Varus-/valgushoek van implantaat

Verificatie van tibiablokpositie met behulp van een pointer

① ②

③

Afbeelding 41 
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U kunt de resectiehoogte controleren met een pointer ③.

Nr. Item

① Implantaathelling

② Varus-/valgushoek van implantaat

③ Controle van resectiehoogte

Verificatie van femurblokpositie

① ②

Afbeelding 42 

Nr. Item

① Flexiehoek van implantaat

② Varus-/valgushoek van implantaat
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Verificatie van femurblokpositie met behulp van een pointer

① ②

③

Afbeelding 43 

Nr. Item

① Flexiehoek van implantaat

② Varus-/valgushoek van implantaat

③ Controle van resectiehoogte
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4.5.5 Zaagverificatie

Een tibiasnede controleren

① ②

Afbeelding 44 
Om de snede te kunnen controleren, moet u de Knee Plane Tool - zaagblokadapter omwisselen
met de Knee Plane Tool - botverificatieplaat.
De verificatie start met de registratie met behulp van de Knee Plane Tool.

Stappen

1. Selecteer de snede die u wilt controleren onder POSITION VERIFI-
CATION, bijv. Tibia Cut.

2.

Plaats de Knee Plane Tool - botverificatieplaat op het zaagoppervlak en lijn hem uit
met:
• de A-P richting ①, en
• de openingen in het mechanische aspunt

3. Registreer de malleolipunten ② zoals op het scherm wordt gevraagd.
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Verificatiewaarden

Afbeelding 45 
De verificatiewaarden worden na de registratie weergegeven.

Een femursnede controleren

① ②

Afbeelding 46 

Stappen

1.

Femur Cut

Selecteer Femur Cut onder POSITION VERIFICATION.
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Stappen

2.
Plaats de Knee Plane Tool zoals wordt getoond ①.
De software registreert automatisch het eindpunt van de as en bepaalt de A-P richting.

3. Draai de heup om het midden van het centrum van rotatie ② te registreren, zonder de
Plane Tool te bewegen.

Verificatiewaarden

Afbeelding 47 
De verificatiewaarden worden na de registratie weergegeven.

Livenavigatie

Knee3 Express geeft u bovendien de mogelijkheid over te schakelen op livenavigatie om het
tibia- of femurblok te navigeren. Als u livenavigatie wilt gebruiken, hebt u een vast referentieframe
nodig op het deel van de knie dat u wilt navigeren.
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Livenavigatie gebruiken

Afbeelding 48 

Stappen

1. Kies Tibia of Femur in LIVE NAVIGATION.

2. Start een volledige registratie; zie pagina 83.

3. Navigeer het zaagblok.

4. Controleer de snede.
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4.6 Knee3 Partial

Algemene informatie

Knee3 Partial biedt de chirurg positioneringsgegevens voor het volgende tijdens unicondylaire
knievervangingen:
• Proximale tibiasnede
• Distale femursnede
• Beenasuitlijning

Workflow

①

③ ④

②

Afbeelding 49 

Nr. Workflowstap Verklaring

① Behandelzijde en compartiment se-
lecteren

Selecteer de behandelzijde en het behandelde com-
partiment.

② Registratie starten Leg anatomische oriëntatiepunten op de patiënt
vast.

③ Beenuitlijning/Navigatie starten
Navigeer de femur- en tibiaresecties.

④ Navigatie
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4.6.1 Selectie van behandelzijde

Behandelzijde en compartiment selecteren

③

① ②

Afbeelding 50 
U wordt eerst door de software gevraagd om de behandelzijde te selecteren.

Stappen

1. Selecteer Right of Left ① voor de knie die moet worden behandeld.

2. Selecteer Medial of Lateral voor COMPARTMENT ②.

3. Selecteer Navigate ③.
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4.6.2 Registratie

Registratiestappen

U moet de volgende oriëntatiepunten vastleggen.

Femur Tibia

• Femur Head Center (Middelpunt femurkop)
• Distal Femur Axis Point (Distaal femoraal aspunt)
• Anteroposterior Axis (Whiteside Line) or Epicondylar Line

(medial and lateral Epicondyle) (Anteroposterieure as (Whi-
teside-lijn) of Epicondylaire lijn (mediale en laterale epicon-
dylus))

• Selected Distal Condyle (Geselecteerde distale condylus)
(optioneel)

• Medial and Lateral Malleoli
(Mediale en laterale malleoli)

• Proximal Tibial Axis Point
(Proximaal tibiaal aspunt)

• Tibial A-P direction (Tibiale A-
P-richting)

• Selected Tibia Plateau Point
(Geselecteerd punt op tibia-
plateau) (optioneel)

Zie pagina 83 voor meer informatie over de registratie.
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4.6.3 Navigatie

Algemene informatie

Vanaf de beenuitlijningsweergave gaat de software automatisch naar de relevante
zaagnavigatiestap wanneer de Plane Tool wordt gedetecteerd in de respectievelijke zaagpositie.
De volgende sneden kunnen worden genavigeerd:
• Tibiaresectie
• Distale femurresectie

Positie controleren

U kunt schakelen tussen weergaven voor beenuitlijning en individuele resectie.

①

② ③

Afbeelding 51 

Nr. Workflowstappen

① Beenuitlijning

② Tibiaresectie

③ Distale femurresectie
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Beenuitlijning

① ③②

Afbeelding 52 
Het femur en de tibia zijn zichtbaar, beenuitlijning wordt geactiveerd.

Nr. Item

① Flexiehoek van been

② Store, wordt gebruikt om de initiële/laatste beenuitlijning op te slaan

③ Varus-/valgushoek

Tibiasnede

①

③②

④
Afbeelding 53 
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Nr. Item

① Zaagblokpositie

② Implantaathelling

③ Varus-/valgushoek van implantaat

④ Resectiehoogte voor het geselecteerde compartiment

Distale femursnede

①

③②

④

Afbeelding 54 

Nr. Item

① Zaagblokpositie

② Flexiehoek van implantaat

③ Varus-/valgushoek van implantaat

④ Distale resectiehoogte voor het geselecteerde compartiment
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5 REGISTRATIE
5.1 Registratieoverzicht

Over Registratie

Registratie is het proces van het vastleggen van specifieke oriëntatiepunten om de lengte en
hoeken te berekenen die nodig zijn voor resectie. Aan de hand hiervan kan de software tijdens de
operatie meetinformatie leveren.
Tijdens registratie gebruikt u de pointer voor het vastleggen (registreren) van oriëntatiepunten en
botoppervlakken op de femur en tibia van de patiënt.
De software maakt gebruik van de geregistreerde punten om automatisch het volgende te
plannen en te berekenen:
• Implantaatformaat
• Implantaatpositie
• Resectieniveaus

Totale oriëntatiepunten waarvoor registratie nodig is

Femur Landmarks (Femorale oriëntatie-
punten)

Tibia Landmarks (Tibiale oriëntatiepunten)

Femur Head Center (Middelpunt femurkop) Proximal Tibial Axis Point (Proximaal tibiaal as-
punt)

Distal Femur Axis Point (Distaal femoraal
aspunt)

Tibia Anterior-Posterior Direction (Tibia anterieure-
posterieure richting)

Medial and Lateral Epicondylar Points (Me-
diale en laterale epicondylaire punten)

Medial and Lateral Plateau Points (Punten op me-
diaal en lateraal plateau)

Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (An-
teroposterieure as (Whiteside-lijn))

Medial and Lateral Malleoli (Mediale en laterale
malleoli)

Medial and Lateral Condyles (Mediale en la-
terale condyli)

Medial and Lateral Distal Condyles (Mediale
en laterale distale condyli)

Anterior Cortex (Anterieure cortex)
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5.1.1 Registratieworkflows

Overzicht

Knee heeft vier workflowtypes beschikbaar voor het uitvoeren van de registratie:
• Knee3 Motion
• Knee3 Universal
• Knee3 Express
• Knee3 Partial

De volgende secties beschrijven welke oriëntatiepunten binnen elke workflow nodig zijn voor de
registratie.

Knee3 Motion

Nr. Workflowsectie Registratiestappen

① Registratie

Femur:
• Femoral Head Center (Middelpunt femurkop)
• Distal Femur Axis Point (Distaal femoraal aspunt)
• Medial and Lateral Epicondyles (Epicondylar Line) (Me-

diale en laterale epicondyli (epicondylaire lijn))
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Anteroposterieu-

re as (Whiteside-lijn))
• Medial Condyle (Mediale condylus)
• Lateral Condyle (Laterale condylus)
• Anterior Cortex (Anterieure cortex)

Tibia:
• Medial and Lateral Malleoli (Mediale en laterale malleoli)
• Proximal Tibial Axis Point (Proximaal tibiaal aspunt)
• Tibia Anterior-Posterior Direction (Tibia anterieure-posteri-

eure richting)
• Medial Plateau (Mediaal plateau)
• Lateral plateau (Lateraal plateau)

② Selectie van implantaten en
behandelzijde

③ Planning

④ Navigatie

⑤ Gewrichtsstabiliteit

Registratieoverzicht
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Knee3 Universal

Nr. Workflowsectie Registratiestappen

① Registratie

Femur:
• Femoral Head Center (Middelpunt femurkop)
• Distal Femur Axis Point (Distaal femoraal aspunt)
• Medial and Lateral Epicondyles (Epicondylar Line) (Me-

diale en laterale epicondyli (epicondylaire lijn))
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Anteroposterieu-

re as (Whiteside-lijn))
• Medial Condyle (Mediale condylus)
• Lateral Condyle (Laterale condylus)

Tibia:
• Medial and Lateral Malleoli (Mediale en laterale malleoli)
• Proximal Tibial Axis Point (Proximaal tibiaal aspunt)
• Tibia Anterior-Posterior Direction (Tibia anterieure-posteri-

eure richting)
• Medial Plateau (Mediaal plateau)
• Lateral plateau (Lateraal plateau)

② Selectie van behandelzijde

③ Planning

④ Navigatie
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Knee3 Express

Nr. Workflowsectie Registratiestappen

① Registratie

Femur Block (Femurblok):
• Femoral Head Center (Middelpunt femurkop)
• Distal Femur Axis Point (Distaal femoraal aspunt)
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Anteroposterieu-

re as (Whiteside-lijn))
Femur Cut (Femursnede):
• Bone Verification Plate (Botverificatieplaat)
• Femoral Head Center (Middelpunt femurkop)

Tibia Block (Tibiablok):
• Medial and Lateral Malleoli (Mediale en laterale malleoli)
• Proximal Tibial Axis Point (Proximaal tibiaal aspunt)
• Tibial A-P direction (Tibiale A-P-richting)

Tibia Cut (Tibiasnede):
• Bone Verification Plate (Botverificatieplaat)
• Medial and Lateral Malleoli (Mediale en laterale malleoli)

Femur Live Navigation (Livenavigatie van femur):
• Femoral Head Center (Middelpunt femurkop)
• Distal Femur Axis Point (Distaal femoraal aspunt)
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Anteroposterieu-

re as (Whiteside-lijn))
Tibia Live Navigation (Livenavigatie van tibia):
• Medial and Lateral Malleoli (Mediale en laterale malleoli)
• Proximal Tibial Axis Point (Proximaal tibiaal aspunt)
• Tibia Anterior-Posterior Direction (Tibia anterieure-posteri-

eure richting)
• Medial Plateau (Mediaal plateau)
• Lateral plateau (Lateraal plateau)

② Selectie van behandelzijde

③ Navigatie

Knee3 Partial

Nr. Workflowsectie Registratiestappen

① Registratie

Femur:
• Femoral Head Center (Middelpunt femurkop)
• Distal Femur Axis Point (Distaal femoraal aspunt)
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Anteroposterieu-

re as (Whiteside-lijn))
• Selected distal condyle (Geselecteerde distale condylus)

Tibia:
• Proximal Tibial Axis Point (Proximaal tibiaal aspunt)
• Tibia Anterior-Posterior Direction (Tibia anterieure-posteri-

eure richting)
• Selected tibia plateau (Geselecteerd tibiaplateau)
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5.1.2 Punten vastleggen

Overzicht

U kunt oriëntatiepunten registreren met behulp van de volgende opties:
• Pointer
• Afstandsbediening met klem
• Voetschakelaar

Een pointer van Brainlab gebruiken

Afbeelding 55 
Tijdens een standaardpointerregistratie draait u een gekalibreerde pointer om specifieke
oriëntatiepunten op het bot van de patiënt te verkrijgen (registreren).

Stap

Houd de pointerpunt op het oriëntatiepunt en draai de pointer iets rondom de punt.
• Als de punt beweegt tijdens het draaien, wordt het punt niet vastgelegd.
• Zodra er een punt is verkregen, geeft de software aan dat het volgende punt moet worden ver-

kregen of wordt er een nieuwe stap geopend.

Afstandsbediening gebruiken

①

Registratie met behulp van de gebogen pointer van Brainlab kan ook worden uitgevoerd met
behulp van een afstandsbediening voor eenmalig gebruik.
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Stap

Houd de punt van de pointer op het aangegeven oriëntatiepunt en druk op de knop van de af-
standsbediening ①.
• Als de punt beweegt wanneer u de toets indrukt, wordt het punt niet vastgelegd.
• Zodra er een punt is verkregen, geeft de software aan dat het volgende punt moet worden ver-

kregen of wordt er een nieuwe stap geopend.
OPMERKING. De afstandsbediening met klem reageert op het drukken op de regelknop, niet
op het loslaten ervan.
 

De afstandsbediening activeren

Stappen

1. Kies Settings in het uitklapmenu.

2.
Selecteer Clip-on Remote Control onder TOOLS.
OPMERKING. Wanneer de Clip-on Remote Control wordt geactiveerd, wordt draaien uit-
geschakeld.
 

Een voetschakelaar gebruiken

Afbeelding 56 
Registratie kan ook worden uitgevoerd met behulp van een voetschakelaar om de interactie van
het touchscreen te verminderen.

Stap

Houd de punt van de pointer op het aangegeven oriëntatiepunt en druk op de blauwe knop op
de voetschakelaar.
• Als de punt beweegt wanneer u de toets indrukt, wordt het punt niet vastgelegd.
• Zodra er een punt is verkregen, geeft de software aan dat het volgende punt moet worden ver-

kregen of wordt er een nieuwe stap geopend.
OPMERKING. De afstandsbediening met klem reageert op het drukken op de regelknop, niet
op het loslaten ervan.
 

OPMERKING. De voetschakelaar wordt automatisch geactiveerd wanneer hij wordt aangesloten.
 

OPMERKING. De afstandsbediening met klem en voetschakelaar kunnen tegelijkertijd worden
gebruikt.
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Functies voetschakelaarpedaal

Pedaal Functie

Blauw Registreert oriëntatiepunten of selecteert blauw gemarkeerde ele-
menten.

Geel Selecteert geel gemarkeerde elementen.

Zwart Loopt door de te bedienen elementen in navigatie en planning.

REGISTRATIE

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1 89



5.1.3 Registratie van oriëntatiepunten

Overzicht

U kunt oriëntatiepunten registreren met behulp van de volgende opties:
• Pointer
• Afstandsbediening met klem
• Voetschakelaar

Voorbeeld van registratie van oriëntatiepunten

Afbeelding 57 

Oriëntatiepunten registreren met behulp van een pointer van Brainlab

Stap

Houd de pointerpunt op het oriëntatiepunt en draai de pointer iets rondom de punt.
• Als de punt beweegt tijdens het draaien, wordt het punt niet vastgelegd.
• Zodra er een punt is verkregen, geeft de software aan dat het volgende punt moet worden ver-

kregen of wordt er een nieuwe stap geopend.

Oriëntatiepunten registreren met behulp van de afstandsbediening

Stap

Houd de punt van de pointer op het aangegeven oriëntatiepunt en druk op de knop van de af-
standsbediening.
• Als de punt beweegt wanneer u de toets indrukt, wordt het punt niet vastgelegd.
• Zodra er een punt is verkregen, geeft de software aan dat het volgende punt moet worden ver-

kregen of wordt er een nieuwe stap geopend.
OPMERKING. De afstandsbediening met klem reageert op het drukken op de regelknop, niet
op het loslaten ervan.
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Oriëntatiepunten registreren met behulp van de voetschakelaar

Stap

Houd de punt van de pointer op het aangegeven oriëntatiepunt en druk op de blauwe knop op
de voetschakelaar.
• Als de punt beweegt wanneer u de toets indrukt, wordt het punt niet vastgelegd.
• Zodra er een punt is verkregen, geeft de software aan dat het volgende punt moet worden ver-

kregen of wordt er een nieuwe stap geopend.
OPMERKING. De afstandsbediening met klem reageert op het drukken op de regelknop, niet
op het loslaten ervan.
 

OPMERKING. De voetschakelaar wordt automatisch geactiveerd wanneer hij wordt aangesloten.
 

OPMERKING. De afstandsbediening met klem en voetschakelaar kunnen tegelijkertijd worden
gebruikt.
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5.1.4 Registratie van asrichting

Voorbeeld van asregistratie

Afbeelding 58 

Een asrichting registreren met behulp van een pointer van Brainlab

Tijdens een standaardpointerregistratie draait u een gekalibreerde pointer om specifieke
oriëntatiepunten op het bot van de patiënt te verkrijgen (registreren).

Stap

Houd de punt van de pointer stil en houd hem onder een hoek langs de benodigde as, zoals
aangegeven op het scherm.
De as wordt geregistreerd na ongeveer 2 seconden. Een voortgangsbalk geeft de status van de
registratie weer.

Asrichting registreren met behulp van de afstandsbediening

Stappen

1. Houd de punt van de pointer stil en houd hem onder een hoek langs de benodigde as,
zoals aangegeven op het scherm.

2.
Druk op de regelknop om de asrichting te registreren.
OPMERKING. De afstandsbediening met klem reageert op het drukken op de regel-
knop, niet op het loslaten ervan.
 

Een asrichting registreren met behulp van de voetschakelaar

Stappen

1. Houd de punt van de pointer stil en houd hem onder een hoek langs de benodigde as,
zoals aangegeven op het scherm.

2.
Druk op het blauwe pedaal op de voetschakelaar om de asrichting te registreren.
OPMERKING. De afstandsbediening met klem reageert op het drukken op de regel-
knop, niet op het loslaten ervan.
 

OPMERKING. De voetschakelaar wordt automatisch geactiveerd wanneer hij wordt aangesloten.
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OPMERKING. De afstandsbediening met klem en voetschakelaar kunnen tegelijkertijd worden
gebruikt.
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5.1.5 Oppervlakteregistratie

Voorbeeld van oppervlakteregistratie

Afbeelding 59 

Oppervlakken registreren met behulp van een pointer van Brainlab

Stappen

1. Houd de punt van de pointer tegen de condylus.

2. Draai de pointer om de registratie te starten.

3.
Schuif de punt van de pointer over de condylus en zorg ervoor dat u het gehele aangege-
ven gebied omvat.
OPMERKING. Registratie kan worden onderbroken door de pointer te draaien.
 

Oppervlakken registreren met behulp van de afstandsbediening

Stappen

1. Houd de punt van de pointer tegen de condylus.

2. Druk op de regelknop om de oppervlakteregistratie van condyli te starten.

3.
Schuif de punt van de pointer over de condylus en zorg ervoor dat u het gehele aangege-
ven gebied omvat.
OPMERKING. Registratie kan worden onderbroken door de pointer te draaien.
 

Oppervlakken registreren met behulp van de voetschakelaar

Stappen

1. Houd de punt van de pointer tegen de condylus.

2. Druk op het blauwe pedaal om de oppervlakteregistratie van condyli te starten.

3.
Schuif de punt van de pointer over de condylus en zorg ervoor dat u het gehele aangege-
ven gebied omvat.
OPMERKING. Registratie kan worden onderbroken door de pointer te draaien.
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OPMERKING. De afstandsbediening met klem en voetschakelaar kunnen tegelijkertijd worden
gebruikt.
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5.2 Registratie van de femur
5.2.1 Femur Head Center (Middelpunt femurkop)

Overzicht

De registratievolgorde die tijdens de operatie wordt uitgevoerd is afhankelijk van de geselecteerde
workflow. Zie hieronder voor beschikbare workflowopties:
• Knee3 Motion
• Knee3 Universal
• Knee3 Express
• Knee3 Partial

Het middelpunt van de femurkop registreren

Afbeelding 60 
Deze stap definieert het:
• proximale punt van de mechanische femur-as
• startpunt van de gewichtdragende as (Mikulicz-lijn)

Stap

Roteer het been in het heupgewricht op een ronddraaiende manier.
Begin met grotere cirkels en ga geleidelijk over op kleinere cirkels.
OPMERKING. Een scherm geeft de status van de registratie aan.
 

Tijdens de berekening

Zorg dat het femorale referentieframe niet zichtbaar is voor de camera als het been wordt
gedraaid.

Om zeker te zijn van een nauwkeurige meting dient u te veel beweging van de heup tijdens
het draaien te vermijden en de camerapositie niet te wijzigen.

Registratie van de femur
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5.2.2 Distal Femur Axis Point (Distaal femoraal aspunt)

Overzicht

Het definiëren van het mechanische femur-aspunt is erg belangrijk om een goed
planningsresultaat te krijgen. De mechanische femur-as bepaalt de uitlijning van de varus/valgus
en flexie/extensie van het femorale component, evenals de totale beenuitlijning. Het vastleggen
van dit punt, samen met het middelpunt van de femurkop, voltooit de mechanische femur-as.
OPMERKING. Verwijder osteofyten voordat de registratie wordt voorgezet.
 

Het distale punt van de femur-as registreren met behulp van de pointer

Afbeelding 61 
De pointer moet licht mediaal worden geplaatst aan het posterieure aspect van het punt van de
femorale groeve (zoals wordt aangegeven op het scherm).
De software gebruikt de mechanische femur-as om de varus/valgus en de flexie-/extensieuitlijning
van de femurresectievlakken te bepalen. Dit heeft invloed op de gehele beenuitlijning.

Stap

Houd de pointerpunt op het aangegeven oriëntatiepunt van het bot en draai de pointer iets rond-
om de punt.
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5.2.3 Mediale en laterale epicondylaire punten

Overzicht

De punten gedefinieerd op de mediale en laterale epicondyli bepalen de epicondylaire as, de
eerste van drie mogelijke referenties voor de rotatie-uitlijning van het femorale implantaat.
De software gebruikt deze punten ook voor een secundaire meetcontrole om mediolaterale
overhang van het onderdeel te vermijden.

De mediale en laterale epicondylaire punten registreren met behulp van de pointer

Afbeelding 62 

Stap

Registreer een enkele punt bij de mediale epicondylus en vervolgens bij de laterale epicondylus
met behulp van de pointerpunt, zoals wordt aangegeven op het scherm.

Registratie van de femur
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5.2.4 Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Anteroposterieure as (Whiteside-lijn))

Overzicht

De anteroposterieure as is een van drie mogelijke referenties voor het berekenen van de rotatie-
uitlijning van het femorale implantaat.

Asrichting registreren met behulp van de pointer

Afbeelding 63 
Deze as is een lijn die wordt getrokken vanuit het diepste deel van de trochleaire groeve tot het
midden van de intercondylaire groeve posterieur.

Stap

Houd de pointer stil en houd hem onder een hoek langs de benodigde as in de richting die op
het scherm wordt aangegeven.
De as wordt geregistreerd na ongeveer 2 seconden.
Een voortgangsbalk geeft de status van de vastlegging aan.

Zorg dat u de tibiale A-P richting vastlegt, waarbij de pointer van anterieur naar posterieur
is gericht.

Zorg dat de Whiteside-lijn nauwkeurig wordt vastgelegd, omdat zelfs kleine afwijkingen
ertoe kunnen leiden dat de as gaat draaien.
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5.2.5 Mediale en laterale condyli

Overzicht

De oppervlakken van de condylus worden geregistreerd door een puntenwolk of -cluster vast te
leggen.
De software gebruikt de vastgelegde punten op de mediale en laterale condyli om de meest
distale en posterieure punten op de condyli te berekenen.
Het is belangrijk de posterieure delen van de condyli te bereiken, omdat de posterieure lijn wordt
gebruikt als referentie voor de axiale rotatie van het femurimplantaat. Bovendien worden de
epicondylaire punten gebruikt voor de maat van het implantaat om overlapping te vermijden. Deze
punten worden gebruikt als referentie voor resectieniveaus en gewrichtlijnen.

Segmentatie van condyli

Afbeelding 64 
Houd rekening met het volgende bij het vastleggen van punten:
• De condylus is onderverdeeld in segmenten.
• Er moet een minimumaantal punten worden vastgelegd voor elk segment.
• Als voldoende punten zijn vastgelegd, zijn de segmenten niet meer zichtbaar.
• Het vastleggen van punten gaat door totdat alle segmenten niet meer zichtbaar zijn.

Kleur Status

Wit Huidig segment

Blauw Segment(en) die nog moeten worden vastgelegd

Registratie van de femur
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De condyli registreren

Afbeelding 65 

Stappen

1. Houd de punt van de pointer tegen de condylus.

2. Draai de pointer om de registratie te starten.

3.
Schuif de punt van de pointer over de condylus en zorg ervoor dat u het gehele aangege-
ven gebied omvat.
OPMERKING. Registratie kan worden onderbroken door de pointer te draaien.
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5.2.6 Mediale en laterale distale condyli

Overzicht

De oppervlakken van de condylus worden geregistreerd door een puntenwolk of -cluster vast te
leggen.
De software gebruikt de punten die u heeft vastgelegd op de mediale en laterale condyli om de
meest distale punten op de condyli te berekenen.
Deze punten worden gebruikt als referentie voor resectieniveaus.

Segmentatie van condyli

Houd rekening met het volgende bij het vastleggen van punten:
• De condylus is onderverdeeld in segmenten.
• Er moet een minimumaantal punten worden vastgelegd voor elk segment.
• Als voldoende punten zijn vastgelegd, zijn de segmenten niet meer zichtbaar.
• Het vastleggen van punten gaat door totdat alle segmenten niet meer zichtbaar zijn.

Kleur Status

Wit Huidig segment

Blauw Segment(en) die nog moeten worden vastgelegd

De distale condyli registreren

Afbeelding 66 

Stappen

1. Houd de punt van de pointer tegen de condylus.

2. Draai de pointer om de registratie te starten.

3.
Schuif de punt van de pointer over de condylus en zorg ervoor dat u het gehele aangege-
ven gebied omvat.
OPMERKING. Registratie kan worden onderbroken door de pointer te draaien.
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5.2.7 Anterior Cortex (Anterieure cortex)

Algemene informatie

De verzamelde punten op de anterieure cortex worden gebruikt als referentie voor het
uitgangspunt van het anterieure zaagvlak en zij bepalen de A-P-positie van de
femurcomponenten.

De anterieure cortex registreren

Afbeelding 67 

Stappen

1. Houd de punt van de pointer tegen de condylus.

2. Draai de pointer om de registratie te starten.

3.
Schuif de punt van de pointer over de condylus en zorg ervoor dat u het gehele aangege-
ven gebied omvat.
OPMERKING. Registratie kan worden onderbroken door de pointer te draaien.
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5.3 Registratie van de tibia
5.3.1 Proximal Tibial Axis Point (Proximaal tibiaal aspunt)

Overzicht

Het proximale punt op de mechanische tibia-as wordt gedefinieerd door het posterieure aspect
van het tibiale inbrengpunt voor de voorste kruisband vast te leggen. U kunt ook het kruispunt van
de mid-coronale en mid-sagittale vlakken gebruiken om dit punt te registreren.

Het proximale tibiale aspunt registreren

Stap

Houd de pointerpunt op het aangegeven oriëntatiepunt van het bot en draai de pointer iets rond-
om de punt.
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5.3.2 Tibia anterieure-posterieure (A-P) richting

Overzicht

De A-P-richting van de tibia is de referentie voor de neutrale rotatie-uitlijning. De pointerrichting
bepaalt de initiële rotatie van het tibia-implantaat. Het systeem bepaalt de richting van de tibia en
de richting van elke beoogde helling die mogelijk moet worden gezaagd, waarbij een
samengestelde tibiale helling (schuine tibiale helling) wordt vermeden.
Door de A-P richting nauwkeurig vast te leggen wordt een schuine tibiale helling vermeden in de
anteromediale tot posterolaterale of anterolaterale tot posteromediale richtingen.

Registreer de tibiale A-P richting niet in omgekeerde richting (wijzend van posterieur naar
anterieur).

De tibiale A-P-richting registreren

Afbeelding 68 
Gebruik het mediale 1/3 van het tibiale tuberculum, het tibiale mechanische aspunt en de
achterste kruisband voor de richting om de hellingsrichting exact te kunnen bepalen.

Stap

Houd de pointer stil en houd hem onder een hoek langs de benodigde as in de richting die op
het scherm wordt aangegeven.
De as wordt geregistreerd na ongeveer 2 seconden.
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5.3.3 Punten op mediaal en lateraal plateau

Overzicht

De software toont de resectiehoogte vanaf dit referentiepunt.

De mediale en laterale plateaupunten registreren

Afbeelding 69 
Op elke plateau wordt een enkel punt gebruikt om het tibiaresectieniveau te berekenen. Het
vastleggen van de tibiapunten moet plaatsvinden op het diepste punt van de plateaus.
OPMERKING. Er moet zorgvuldig worden gekeken of er een botdefect aanwezig is.
 

Stap

Houd de pointerpunt op het aangegeven oriëntatiepunt van het bot en draai de pointer iets rond-
om de punt.
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5.3.4 Medial and Lateral Malleoli (Mediale en laterale malleoli)

Overzicht

Het vastleggen van de malleoli bepaalt het distale punt van de as.

De mediale en laterale malleoli registreren

Afbeelding 70 

Stap

Houd de pointerpunt op het aangegeven oriëntatiepunt van het bot en draai de pointer iets rond-
om de punt.
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5.4 Verificatie in Knee3 Express
5.4.1 Mechanische femur-as en A-P richting

Overzicht

Registreer het eindpunt van de as om de A-P richting van het femur te bepalen met behulp van de
botverificatieplaat.

De mechanische femur-as en A-P richting registreren

Afbeelding 71 

Stap

1.
Femur Cut

Selecteer Femur Cut om de registratie met de botverificatieplaat te star-
ten.

2. Plaats de botverificatieplaat op het gereseceerde femur, zoals op het scherm wordt ge-
toond.

3. Zorg dat de pijl op het instrument in de A-P richting wijst en de opening van de botverifi-
catieplaat op het eindpunt van de as is geplaatst.

4.

Houd de botverificatieplaat op zijn plaats en druk op Register om de femorale A-P rich-
ting en het eindpunt van de as vast te leggen.
OPMERKING. U kunt de verificatieplaat met behulp van schroeven vastzetten op de dis-
tale femursnede.
 

5. Registreer het midden van de heup, zoals wordt getoond op het scherm.

Verificatie in Knee3 Express
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5.4.2 Mechanische tibia-as en A-P richting

Overzicht

Registreer het eindpunt van de as om de A-P richting van de tibia te bepalen met behulp van de
botverificatieplaat.

De mechanische tibia-as en A-P richting registreren

Afbeelding 72 

Stap

1.
Tibia Cut

Selecteer Tibia Cut om de registratie met de botverificatieplaat te starten.

2. Plaats de botverificatieplaat op de gereseceerde tibia, zoals op het scherm wordt ge-
toond.

3. Zorg dat de pijl op het instrument in de A-P richting wijst en de opening van de botverifi-
catieplaat op het eindpunt van de as is geplaatst.

4. Houd de botverificatieplaat op zijn plaats en druk op Register om de tibiale A-P richting
en het eindpunt van de as vast te leggen.

5. Registreer de tibiale malleoli.

REGISTRATIE
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5.5 Aanvullende registratiefuncties
5.5.1 Oriëntatiepunten overslaan

Overzicht

Bepaalde oriëntatiepunten kunnen worden overgeslagen om de tijd die nodig is voor de registratie
in te korten. Dit leidt echter tot minder informatie tijdens de navigatie.
De onderstaande tabel bevat de gevolgen van het overslaan van specifieke oriëntatiepunten:

Overgeslagen oriën-
tatiepunt

Effect

Tibiale plateaus Er worden geen tibiaresectiehoogtes getoond

Condyli
• Er worden geen tibiaresectiehoogtes getoond
• De initiële grootte van het femurimplantaat wordt bepaald vanaf het

anterieure cortexpunt

Whiteside-lijn Alleen de epicondylaire as is beschikbaar als rotatiereferentie

Opties overslaan

Toets Verklaring

Hiermee wordt het oriëntatiepunt overgeslagen voor de huidige workflow.

Hiermee wordt het oriëntatiepunt overgeslagen voor de huidige en toekomstige
workflows.

OPMERKING. Een overgeslagen oriëntatiepunt kan later worden geregistreerd door dit punt te
selecteren in het uitklapmenu.
 

Oriëntatiepunten overslaan

Stap

Druk op Skip of Skip Always op het registratiescherm.
De registratie gaat door naar de volgende stap.

OPMERKING. Als oriëntatiepunten worden overgeslagen, wordt tijdens de zaagnavigatie minder
informatie weergegeven.
 

Aanvullende registratiefuncties
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5.5.2 Herregistratie

Overzicht

Specifieke oriëntatiepunten of zelfs een hele femur of tibia kunnen op elk moment in de workflow
opnieuw worden geregistreerd (bijv. vanwege een frame dat losraakt) door die registratiestap in
het menu te selecteren.
Als de nieuwe registratie is voltooid, gaat de software terug naar de vorige stap.
OPMERKING. Een nieuwe registratie van oriëntatiepunten is niet mogelijk in de workflow zonder
pennen. Als u in die workflow oriëntatiepunten opnieuw wilt registreren, moet u een nieuwe
registratie starten.
 

Registratie opnieuw uitvoeren

Afbeelding 73 

Stappen

1. Selecteer het uitklapmenu.

2. Selecteer het oriëntatiepunt dat opnieuw moet worden geregistreerd onder Femur Regi-
stration of Tibia Registration.

3.
Registreer de punten zoals wordt gevraagd.
Na voltooiing gaat de software terug naar de vorige stap.

Reset & Register Again

Reset & Register Again wordt actief zodra de volledige registratie van de femur en tibia is
voltooid. Zo kunt u de hele femur of tibia opnieuw registreren.

REGISTRATIE
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6 PATIËNTRAPPORT
6.1 Een patiëntrapport creëren

Algemene informatie

Na de operatie kunt u een patiëntrapport creëren met de belangrijkste gegevens.

Een patiëntrapport creëren

Afbeelding 74 

Stappen

1.
Selecteer Done als de operatie is voltooid.
De rapport-app wordt geopend.

2.
Selecteer Back om terug te gaan naar navigatie of Done om het rapport
op te slaan naar de patiëntmap.
De software schakelt terug naar Content Manager.

PATIËNTRAPPORT
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7 UITKLAPMENU EN
WERKBALK

7.1 Uitklapmenu

Toegang tot het uitklapmenu

Stap

Selecteer het pijlpictogram in de werkbalk.

Menu-opties

Het uitklapmenu bevat links naar het volgende:

Afbeelding 75 

Opties Zie

Implants & Treatment Side Pagina 39

Femur Registration Pagina 96

Tibia Registration Pagina 104

Navigation Pagina 41

Plan Pagina 48

Camera Pagina 23

UITKLAPMENU EN WERKBALK
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Opties Zie

Settings Pagina 119

Reset & Register Again
(niet beschikbaar voor Knee3 Express)

Pagina 111

Uitklapmenu
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7.2 Werkbalk

Overzicht van werkbalk

De werkbalk bevat kleurgecodeerde indicatoren voor de camerastatus voor de referentieframes
en instrumenten.
De volgende functies zijn ook beschikbaar op de navigatie- en planningsschermen:
• Plan
• Done
• Screenshot
• Schakelaar voor Resection of Joint Line

Kleurcodering van werkbalk

Status Verklaring

Referentieframe of instrument is zichtbaar, in actief gebruik en and interactie met
de software (referentieframe of instrument staat op een blauwe achtergrond).

Referentieframe of instrument is zichtbaar (blauw gemarkeerd).

Referentieframe of instrument is NIET zichtbaar (grijs).

Referentieframe of instrument is NIET zichtbaar, maar is nodig voor de procedu-
restap (referentieframe of instrument staat op een rode achtergrond).

Onderdelen van werkbalk

Pictogram Verklaring

Staat voor het femur-referentieframe.

Staat voor het tibia-referentieframe.

UITKLAPMENU EN WERKBALK
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Pictogram Verklaring

Staat voor de pointer.

Staat voor de plane tool.

Staat voor de zaagbloksjabloon.

Geeft trackingfouten aan.

OPMERKING. Als de camera tijdens de workflow wordt losgekoppeld, dan toont de software het
pictogram voor trackingfouten. Als u op een pictogram drukt, wordt de camera-applicatie geopend
en wordt gedetaileerde informatie weergegeven over het probleem en mogelijke oplossingen.
 

Werkbalk
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8 INSTELLINGEN
8.1 Geluid en Tools

Algemene informatie

Aanvullende instellingen kunnen worden geopend vanuit het uitklapmenu.

Instellingen voor geluid en tools openen

Afbeelding 76 

Stap

Druk op Settings in het uitklapmenu om het volgende aan te passen:
• SOUND

- Sound Output (Aan/Uit)
- Sound Volume
- Visibility Sound (Aan/Uit)

• TOOLS
- Activering van Clip-On Remote Control

• ADVANCED SETTINGS
- Record Button
- Reset User Settings...

INSTELLINGEN

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1 119



8.2 Screenshots

Een screenshot maken

U kunt te allen tijde tijdens de navigatie of planning screenshots maken.

Stap

Screenshot

# 3 Druk op Screenshot op een navigatie- of planningpagina.
De beelden worden opgeslagen in de patiëntmap.

Screenshots
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