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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktopplysninger og juridisk informasjon
1.1.1 Kontaktopplysninger

Support

Ta kontakt med Brainlab support hvis du ikke finner informasjonen du trenger i denne
veiledningen, eller hvis du har spørsmål eller det oppstår problemer.

Region Telefon og faks E-post

USA, Canada, og Mellom- og Sør-
Amerika

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

Brasil Tlf.: (0800) 892-1217

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 (900) 649 115

Frankrike og fransktalende regioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568-44
Faks: +49 89 991568-811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Forventet levetid

Med mindre annet er angitt, gir Brainlab fem års servicegaranti for dette produktet. I løpet av
denne perioden tilbys både reservedeler og support.

Tilbakemelding

Feil kan forekomme, til tross for nøye gjennomgang av denne håndboken.
Vennligst kontakt oss på igs.manuals@brainlab.com hvis du har forslag til hvordan vi kan gjøre
denne håndboken bedre.

Produsent

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

GENERELL INFORMASJON
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1.1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon som er beskyttet av åndsverksloven.
Ingen del av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig
tillatelse fra Brainlab.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og
andre land.

Integrert tredjepartsprogramvare

• Denne programvaren er delvis basert på arbeidet utført av Independent JPEG Group.
• Deler av denne programvaren er delvis basert på CyberVrmI97-pakken skrevet av Satoshi

Konno.
• Andre selskaps- og produktnavn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker som

tilhører disse respektive selskapene.

CE-merke

• CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de essensielle kravene i
rådsdirektiv 93/42/EØF ("MDD").

• I henhold til prinsippene som er fremsatt i MDD, er Knee-programvaren et pro-
dukt i klasse IIa.

MERK: CE-merkets gyldighet kan kun bekreftes for produkter produsert av Brainlab.
 

Anvisninger for avfallshåndtering

Når et kirurgisk instrument har nådd slutten av sin nyttetid skal det rengjøres for alle biologiske
materialer og farer, og skal kasseres på en sikker måte i henhold til gjeldende lovgivning og
forskrifter.

Bare kast elektrisk og elektronisk utstyr i samsvar med lovforskrifter. For informasjon
om WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) gå til:
http://www.brainlab.com/en/sustainability/

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning tillater ikke at dette instrumentet selges eller bestilles av andre
enn leger.

Kontaktopplysninger og juridisk informasjon
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1.2 Symboler
1.2.1 Symboler som brukes i denne veiledningen

Advarsler

Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon i forbindelse med mulig skade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med feil bruk av utstyret.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
informasjon om mulige problemer med utstyret. Slike problemer inkluderer funksjonssvikt i
enheten, defekter, skade på enheten eller skade på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader står i kursiv og indikerer flere nyttige tips.
 

GENERELL INFORMASJON
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1.3 Tiltenkt bruk
1.3.1 Bruke systemet

Medisinsk formål

Knee er et bildeveiledet kirurgisystem for kneerstatning, basert på landemerkebasert visualisering
av femur og tibia, som fungerer med ulike DePuy-implantater.

Indikasjoner for bruk

Knee inkluderer fire ulike arbeidsprosesser:
• Knee3 Motion
• Knee3 Universal
• Knee3 Express
• Knee3 Partial

For Knee3 Motion, Knee3 Universal og Knee3 Express gjelder følgende indikasjoner:
Knee er ment som et intraoperativt, bildeveiledet lokaliseringssystem som gjør det mulig å utføre
minimalt invasiv kirurgi. Det knytter en frihåndssonde, som spores av et passivt
markørsensorsystem, til et virtuelt databildeområde på en individuell 3D-modell av pasientens
bein, som genereres gjennom opptak av flere landemerker på beinet. Systemet er indisert for alle
medisinske tilstander der bruken av stereotaktisk kirurgi kan være hensiktsmessig og der en
referanse til en fast anatomisk struktur, for eksempel hodeskallen, et langt bein eller en ryggvirvel,
kan identifiseres i forhold til en CT-, røntgen- eller MR-basert modell av anatomien. Systemet
hjelper kirurgen med å nøyaktig navigere en kneprotese til den intraoperativt planlagte posisjonen.
Ligamentbalansering og måling av beininnretting gis gjennom Knee.
Eksempel på ortopediske kirurgiprosedyrer inkluderer, men er ikke begrenset til:
• Total kneerstatning
• Ligamentbalansering
• Analyse av bevegelsesområdet

Indikasjoner for bruk - bare Knee3 Partial

Følgende indikasjoner gjelder kun for Knee3 Partial arbeidsflyt:
Knee er ment som et intraoperativt, bildeveiledet lokaliseringssystem som gjør det mulig å utføre
minimalt invasiv kirurgi. Det knytter en frihåndssonde, som spores av et passivt
markørsensorsystem, til et virtuelt databildeområde på en individuell 3D-modell av pasientens
bein, som genereres gjennom opptak av flere landemerker på beinet. Systemet er indisert for alle
medisinske tilstander der bruken av stereotaktisk kirurgi kan være hensiktsmessig og der en
referanse til en fast anatomisk struktur, for eksempel hodeskallen, et langt bein eller en ryggvirvel,
kan identifiseres i forhold til en CT-, røntgen- eller MR-basert modell av anatomien. Systemet
hjelper kirurgen med å nøyaktig navigere en kneprotese til den intraoperativt planlagte posisjonen.
Ligamentbalansering og måling av beininnretting gis gjennom Knee.
Eksempel på ortopediske kirurgiprosedyrer inkluderer, men er ikke begrenset til:
• Unikondylær kneerstatning
• Ligamentbalansering
• Analyse av bevegelsesområdet

Tiltenkt bruker

Knee skal brukes av opplærte ortopediske kirurger. Brukerne skal være erfarne i å utføre
kneerstatningskirurgi uten tilsyn og skal fullstendig forstå kneets kinematikk og anatomi.

Tiltenkt bruk
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Plassering og bruksbetingelser

Knee er et bildeveiledet kirurgisystem som brukes i operasjonsrom. Systemet består av deler som
kan brukes flere ganger, slik som programvaren, sporingssystemet og dataplattform, samt deler
som er gjenstander til engangsbruk, slik som reflekterende markørkuler for instrumenter.
Instrumenter og engangs navigasjonsenheter må være sterile under bruk. Dataplattformen og
sporingssystemet kan være mobilt, i henhold til plattformspesifikasjonen.

Pasientpopulasjon

Fullstendig ferdigvokste voksne som har behov for en total kneerstatning. Kontraindikasjoner for
visse pasientpopulasjoner er som følger:
• Pasienter som lider av osteoporose skal ikke behandles ved bruk av den implantatbaserte

totale knenavigasjonsprosedyren med tibia- og femurenheten. I dette tilfellet kan de fikserte
referanseenheten løsne under navigasjon på grunn av redusert beintetthet, hvilket gjør
navigasjon unøyaktig eller umulig. For disse pasientene er stiftfri verifiseringsprosedyre for
innretting et alternativ.

• Pasienter som lider av dysplasi eller andre bekkendeformeringer skal ikke behandles ved bruk
av knenavigasjonsprogramvare. I dette tilfellet er det ikke mulig å registrere rotasjonssenteret
på riktig måte. Derfor kan registrerings-/navigasjonsresultatet være unøyaktig eller navigasjon
være umulig.

Kontroll av riktighet

Før pasienten behandles, kontrolleres riktigheten av all inndata og utdata i systemet.

GENERELL INFORMASJON
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1.3.2 Kamerasystem

Kameraets nøyaktighet

Målingsnøyaktighet Verdi

Sporing 0,3 mm RMS (kvadratisk middelverdi)

Navigasjonsverdier ±1° (vinkler), ±1 mm (avstander)

Tiltenkt bruk
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1.3.3 Mulige bivirkninger

Ytterligere innsnitt

Ved bruk av Knee-navigasjon er det nødvendig med ekstra hudinnsnitt eller beinhull på tibia og
femur for å fiksere referanseenhetene på sikker måte ved bruk av beinskruer.
Alternativt kan femur- og tibiareferanseenhetene fikseres direkte på innsiden av såret, for å unngå
et ekstra innsnitt.

GENERELL INFORMASJON
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1.4 Kompatibilitet med medisinske enheter
1.4.1 Medisinske instrumenter fra Brainlab

Kompatible medisinske instrumenter fra Brainlab

Knee er kompatibel med:
• 4 i 1 skjæreblokkmal 
• Beinfiksering "1-stifts", X-Press (størrelse S, M eller L)
• Beinfiksering "2 stifter", X-Press
• Knee Plane Tool
• Engangsfjernkontroll med klips
• Reflekterende markørkuler til engangsbruk
• Femoral og tibial skjæreblokkadapter, "Universal" 
• Finjusterbar skjæreblokk
• Vinklet peker
• Rett peker for kne
• Referanseenhet, X-Press (Y-geometri og T-geometri)

MERK: For mer spesifikk informasjon, se Brukerveiledning for hofte- og kneinstrumenter.
 

Andre Brainlab-instrumenter

Flere instrumenter kan bli tilgjengelige etter utgivelse av denne håndboken. Ta kontakt med
Brainlab support hvis du har spørsmål om instrumentets kompatibilitet med Brainlab-programvare.

Bruk kun instrumenter og reservedeler spesifisert av Brainlab. Bruk av instrumenter/
reservedeler som ikke er godkjente kan få følger for det medisinske utstyrets sikkerhet og/
eller effektivitet samt sette pasientens, brukerens og/eller omgivelsenes sikkerhet i fare.

Kompatibilitet med medisinske enheter
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1.4.2 Brainlab medisinsk programvare

Kompatibel medisinsk programvare fra Brainlab

Knee er kompatibel med:
• Content Manager 2.2
• Patient Browser 4.1
• DICOM Viewer 2.2

Annen Brainlab-programvare

Hvis du kjører andre programvareversjoner enn de som er spesifisert overfor, bes du ta kontakt
med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet med Brainlab-enheter.

Bare Brainlab medisinsk programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes
med systemet.

GENERELL INFORMASJON
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1.4.3 Medisinske enheter som ikke leveres av Brainlab

Kompatible medisinske enheter som ikke leveres av Brainlab

Medisinsk enhet Produsent

Implantater
MERK: Knee er kompatibel med spesifiserte implantater og verk-
tøysett som er tilgjengelige fra de opplistede produsentene. For
spørsmål vedrørende kompatibilitet, kontakt Brainlab support.
 

MERK: For implantatkompatibilitet, se spesifikasjonene til implantat-
produsenten. Informasjonen som er gitt i programvaren er kun veile-
dende.
 

DePuy

Fotbryter steute

Andre enheter som ikke leveres av Brainlab

Bruk av kombinasjoner av medisinske enheter som ikke er autorisert av Brainlab kan
negativt påvirke enhetens sikkerhet og sette pasienten, brukeren og/eller miljøet i fare.

Kompatibilitet med medisinske enheter
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1.4.4 Programvare som ikke leveres av Brainlab

Kompatibel programvare som ikke leveres av Brainlab

Knee er kompatibel med:
• Windows 7
• Windows 8.1

MERK: Kontakt Brainlab support for informasjon om kompatible servicepakker.
 

Annen programvare som ikke leveres av Brainlab

Bare program som ikke er levert, men spesifisert, av Brainlab kan installeres og brukes
med systemet.

GENERELL INFORMASJON
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1.5 Opplæring og dokumentasjon
1.5.1 Opplæring

Brainlab-opplæring

For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk må alle brukere delta i et opplæringsprogram holdt av en
representant for Brainlab før de bruker systemet.

Support med tilsyn

Før systemet brukes til kirurgiske formål der dataassistert navigering er kritisk, må du utføre
tilstrekkelig mange fullstendige prosedyrer med en Brainlab-representant som kan gi veiledning
der det er nødvendig.

Ansvar

Dette systemet gir utelukkende assistanse til kirurgen, og er ingen erstatning for kirurgens
erfaring og/eller ansvar ved bruk.

Opplæring og dokumentasjon
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1.5.2 Dokumentasjon

Lese brukerveiledninger

Disse brukerveiledningene beskriver komplekse medisinske enheter og kirurgisk
navigasjonsprogramvare som må brukes med forsiktighet.
Det er viktig at alle som bruker systemet, instrumentene og programvaren:
• Les brukerveiledningene nøye før utstyret tas i bruk
• Har tilgang til brukerveiledningene til enhver tid

Tilgjengelige brukerveiledninger

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for pro-
gramvaren

• Oversikt over behandlingsplanlegging og navigasjon
• Beskrivelse av systemoppsett i operasjonssal
• Detaljerte programvareinstruksjoner

Brukerveiledninger for in-
strumentet Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrumentet

Rengjørings, desinfiserings-
og steriliseringsveiledning

Detaljer om rengjøring, desinfisering og sterilisering av instrumen-
ter

Brukerveiledninger for sy-
stem Omfattende informasjon om systemoppsett

Teknisk brukerveiledning Detaljert teknisk informasjon om systemet, inkludert spesifikasjo-
ner og krav til overholdelse

GENERELL INFORMASJON
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2 SYSTEMOPPSETT
2.1 Oppsett av operasjonssal

Før du starter

Pass på at:
• Kameraet og monitoren ikke begrenser kirurgens arbeid.
• Kameraet har uhindret oversikt over referanseenhetene under alle registrerings- og

navigasjonsprosedyrer.

Oppsett av operasjonssal, eksempel

⑦

③ ④ ⑤ ⑥

①

②

⑧

Figur 1 
For optimal synlighet, posisjoner kameraet direkte overfor kirurgen.

Nr. Komponent

① Navigasjonsmonitor

② Kameraplasseringsvinkel (45-90 grader)

③ Kameraets synsfelt

④ Kamera

⑤ Assistent

⑥ Anestesilege

⑦ Sykepleier

⑧ Kirurg

SYSTEMOPPSETT
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2.1.1 Kameraoppsett

Slik settes kameraet opp

Trinn

1.

Posisjoner kameraet i ønsket posisjon i operasjonssalen.
Kameraet skal plasseres:
• omtrent 1,5-2 m fra operasjonsfeltet for optimal visning.
• overfor kirurgen.
• mellom 45-90 grader fra foten til pasienten.

2.
Åpne Camera (Kamera) fra verktøylinjen, se side 23.
Verifiser avstanden ved bruk av kameraavstandsgrafen.

3.

Juster kameraet inntil linsene har en uhindret visning av alle referanseenhetene i opera-
sjonsfeltet.
MERK: Du kan verifisere deteksjonen av referanseenheten ved hvilket som helst punkt in-
nenfor registrering og navigasjon.
 

Kameralinsene må ha uhindret sikt mot de reflekterende markørkulene på
pasientreferanseenhetene og aktive instrumenter til alle tider under registrering og
navigasjon.

Kameraet har en 2-10 minutters oppvarmingsfase etter at det er koblet til systemet. En
dialogboks åpnes, og sporingssystemet er utilgjengelig i løpet av denne tiden.

Oppsett av operasjonssal
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2.1.2 Kamera

Generell informasjon

For registrering og navigasjon må kameraet ha uforstyrret sikt mot instrumentene.
Kameraet gir deg sanntids tilbakemelding om synligheten til instrumentene for kameraet og kan
åpnes når som helst.

Kameradisplay

① ②

④

③

⑤

Figur 2 

Nr. Komponent Forklaring

① Sporingskorridor

Viser avstanden til instrumentene og/eller referanseenhetene i for-
hold til kameraet.
For optimal synlighet og nøyaktighet skal alle sporingskuler være
på innsiden av den blå korridoren.

② Kamerakontroller
Viser posisjoneringsknappene for kameramotorkontroll.
MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Curve 1.1.
 

③ Kamerasentrerings-
knapp

Brukes til å sentrere kameraet.
Det tar opptil 5 sekunder å sentrere kameraet. Et nytt klikk deakti-
verer sentreringsfunksjonen.
MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Curve 1.1.
 

④ Markørkule Markørkulen fra et instrument og/eller en enhet er merket i rødt
hvis usynlig for kameraet.

⑤ Kameraets synsfelt Viser posisjonen på instrumentene og/eller referanseenhetene i
forhold til kameraet.

Slik får du tilgang til kameraet

Trinn

1. Velg et ikon fra verktøylinjen ③ eller undermenyen (se side 113).

SYSTEMOPPSETT
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Trinn

2. Vis status.

3. Trykk på Back for å gå tilbake til knenavigasjon.

Synlighetsstatus

Skjermstatus Synlighet

Fullstendig 3D-visning av instrument eller enhet med blå markørku-
ler Full synlighet

Skissering av instrument eller enhet Delvis synlighet

Røde markørkuler Ikke synlig

Oppsett av operasjonssal
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2.1.3 Optimal posisjonering av referanseenheter

Referanseenhetsgeometri

For å aktivere registrering og navigasjon, må du feste referanseenheter til femur og tibia på beinet
som skal opereres.
Programvaren identifiserer beinet gjennom geometrien for påfestet referanseenhet:

①

②

Figur 3 

Nr. Geometri Sporet bein

① Referanseenhet Y-geometri Femur

② Referanseenhet T-geometri Tibia

Hvordan posisjonere referanseenheter

Trinn

1. Se til at femur- og tibiareferanseenheter er posisjonert side ved side fra kameraets pers-
pektiv, slik at ingen av dem blokkerer kameraets sikt til den andre.

2. Juster kameraet for å sikre referanseenhetssynlighet til enhver tid under prosedyren.

3. Pass på at referanseenhetens geometrier ikke overlapper hverandre.

Se til at du fester Y-geometrireferanseenheten til femur og T-geometrireferanseenheten til
tibia. Vurder beinbevegelsen under prosedyren ved feste av referanseenhetene til beinet.

Posisjoner kameraet slik at referanseenhetene innenfor operasjonsfeltet ses av kameraet.
Se til at referanseenhetene er synlige i både bøyning og strekning. Referanseenheten må

SYSTEMOPPSETT
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være synlig for kameraet til enhver tid under navigering, ellers er det ikke mulig å spore
den.

Se til at senteret til Y-referanseenheten posisjoneres anteriort for femurs mekaniske akse.

Femurfiksering

Figur 4 

Trinn

1. Bruk 3,2 mm eller 4 mm Schanz-stifter, plasser den første stiften 1 cm proksimalt og 1 cm
anteriort for den mediale epikondylen.

2.
Fra en horisontal posisjon, vinkle stiften 45° mot lateral posterior korteks.
MERK: Hvis et posteriort stabilisert implantat brukes, vinkle stiften 30° i proksimal retning
for å sikre bokskuttklaring.
 

3.
Skyv beinfiksatoren over pinnene med referanseenhetens festepunkt rettet bort fra leddet,
slik at det er tilstrekkelig med plass mellom huden og beinfiksatoren. Trekk til på plass
med tommelskruen.

Oppsett av operasjonssal
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Tibiafiksering

Figur 5 

Trinn

1.

Plasser den første stiften distalt for leddlinjen, unngå eventuell kile eller hullingsenhet
som brukes av det spesifikke implantatsystemet.
Vurder å bruke ekstra-medullære innrettingsføringer / konvensjonelle instrumenter ved
plassering av stiftene (inne i eller utenfor såret).

2. Utfør et lite stikkinnsnitt og fjern underliggende bløtvev.

3. Plasser stiftene vinkelrett for beinoverflaten, plasser den andre parallelt og distalt for den
føreste, bruk samme innrettingsteknikk som på femur.

SYSTEMOPPSETT
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Referanseenhetsplassering for Y- og T-referanseenhetene

Figur 6 

Trinn

1. Skyv referanseenheten på stiftene.

2. Roter referanseenheten til en posisjon som er synlig for kameraet ved både fullstendig
fleksjon og fullstendig ekstensjon, og juster referanseenhetsvinkelen ved behov.

3. Se til at referanseenheten er riktig festet og klikket inn i posisjon.

4. Fest sideskruen for å låse referanseenheten fast til stiftene, se til at alle leddene er stram-
met.

Sikre tilstrekkelig operasjonsplass

Sikre tilstrekkelig med plass til å gjøre det mulig med innsnitt og implantering uten at
referanseenhetene må flyttes.

For å unngå kontakt mellom referanseenhetene og de kirurgiske instrumentene, ta
vurdering for størrelsen på implantatet, skjæreblokkene og de kirurgiske instrumentene
ved plassering av referanseenheter.

Pass på at referanseenhetenes posisjon ikke hindrer kirurgens arbeid, før du fester dem til
beinet.

Sikre korrekt feste

Trekk godt til skruene til referanseenhetene til beinet før pasientregistrering.

Oppsett av operasjonssal
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Ikke juster noen av referanseenhetsskruene etter at pasientregistreringen er fullstendig.

Se til at beinkvaliteten egner seg til enhetsfiksering.

Refleksjonsartefakter

Artefakter som forårsakes av eksterne infrarøde refleksjoner kan forårsake unøyaktighet.
Pass på at lyskilder eller artikler som er sterkt refleksive ikke påvirker kameraets synsfelt.

Markørkulesynlighet

Se til at markørkulene er sikkert festet til instrumentene og referanseenhetene.

Bruk kun rene, tørre nye markørkuler til å sikre presisjon under navigasjon. Markørkuler er
kun til engangsbruk.

Hvis kameraet ikke kan detektere en referanseenhet, verifiser at markørkulene er rene og
uskadde og at referanseenheten ikke er bøyd.

Bevegelse av referanseenhetene

Ikke flytt referanseenheten i forhold til pasientens anatomi under prosedyren. Bevegelse
påvirker hele målekoordinatsystemet og fører til feil instrumentvisning og skade på
pasienten.

Hvis en referanseenhet endrer posisjon i forhold til beinet, eller enheten blir ustabil,
kontroller nøyaktigheten og omregistrer ved behov.

Hvis nøyaktigheten reduseres eller hvis en referanseenhet må festes på nytt, må du
omregistrere pasienten før du fortsetter til navigering.

Fjern X-Press referanseenheter før saging.

Fjerning av referanseenheter

Vær oppmerksom på at leddstabilitetsdata registreres kontinuerlig og automatisk. Skjerm
markørkulene ved løsning av en referanseenhet ettersom leddstabilitetsgrafverdier
fortsetter å registreres.

SYSTEMOPPSETT
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2.1.4 Navigasjonspresisjon

Hvordan kontrollere nøyaktighet

Trinn

1. Plasser pekeren på beinet der tilsvarende landemerker finnes på navigasjonsskjermen.

2. Kontroller om området som er vist på skjermen tilsvarer det faktiske området på beinet.

Oppsett av operasjonssal
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2.1.5 Navigasjonsinstrumenter i bruk

Instrumentoversikt

Tabellen nedenfor skisserer instrumentene som brukes i forbindelse med Knee-programvaren.

Instrument Beskrivelse

4 i 1 skjæreblokkmal brukes til å navigere anteriort femur-
kutt.
MERK: For mer informasjon om implantatsystemtilgjenge-
lighet, ta kontakt med Brainlab support.
 

Brainlab vinklet peker eller rett peker for kne brukes til
anatomisk landemerkeregistrering og reseksjonsmåling.

Reflekterende markørkuler til engangsbruk settes på re-
feranseenheter og instrumenter slik at systemet skal kunne
detektere posisjonen til pasienten og instrumentene i ope-
rasjonsfeltet.

Knee Plane Tool - sporingsreferanseenhet gir infrarød
referanse for enten:
• Knee Plane Tool - skjæreblokk
• Knee Plane Tool - beinverifiseringsplate

SYSTEMOPPSETT
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Instrument Beskrivelse

Knee Plane Tool - skjæreblokkadapter holder skjære-
blokken som veileder kirurgen ved skjæring av beinet.

Knee Plane Tool - beinverifiseringsplate med spisser
brukes til å verifisere beinsnitt i Knee3 Express-arbeidsfly-
ten.

Knee Plane Tool - beinverifiseringsplate, liten verifiserer
beinsnitt med programvaren.

Med femoral og tibial skjæreblokkadapter "Universal"
kan systemet spore skjæreblokken når skjæreblokken na-
vigeres til det planlagte reseksjonsplanet. Den tilpasser
seg selv til skjæreblokker med en sportykkelse på 1,0-1,8
mm.

Oppsett av operasjonssal
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3 START AV KNEE
3.1 Starte programvaren og valg av pasient

Hvordan starte programvaren

①

Figur 7 
Ved åpning av systemet starter Content Manager.

Trinn

Velg arbeidsflyt for Knee ①:
• Knee3 Motion
• Knee3 Universal
• Knee3 Express
• Knee3 Partial

Pasientutvalg åpnes.

START AV KNEE
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Hvordan velge en pasient

①

Figur 8 

Trinn

1. Legg inn nye pasientopplysninger når du blir forespurt eller velg Patient List ① for å vel-
ge en eksisterende pasient.

2. Velg Done.

MERK: For mer informasjon om pasientvalg, se brukerveiledning for Patient Browser-
programvaren.
 

Hvordan starte Knee-programmet

Trinn

①

Velg f.eks. Knee3 Motion ① for å åpne programvaren.

Starte programvaren og valg av pasient
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4 ARBEIDSFLYT FOR KNE
4.1 Introduksjon

Arbeidsflyttyper for kne

Avhengig av den valgte arbeidsflyttypen, må du utføre en registreringssekvens. Hver
arbeidsflyttype krever ulike trinn for å gi kirurgen posisjoneringsinformasjon.
Du kan velge mellom fire ulike typer navigasjonsarbeidsflyt som skissert nedenfor:

Arbeidsflyttype Bruk Gitt informasjon

Knee3 Motion Kun DePuy-implantater.

• Proksimalt tibiasnitt
• Distalt femursnitt
• Anteriort femursnitt
• Lang beininnretting
• Leddstabilitet

Knee3 Universal Hvert implantat, men ingen leddstabilitetsin-
formasjon gis av programvaren.

• Proksimalt tibiasnitt
• Distalt femursnitt
• Anteriort femursnitt
• Lang beininnretting

Knee3 Express

Kan tilpasses kirurgens preferanser.
Eksempelkombinasjoner er:
• Stiftfri tibia-navigasjon.
• Live femur-navigasjon.
• Gir posisjoneringsinformasjon for proksi-

malt tibiasnitt og distalt femursnitt uten
bruk av stiftede referanser.

• Proksimalt tibiasnitt
• Distalt femursnitt

Knee3 Partial Intervensjoner for unikondylær kneerstat-
ning.

• Proksimalt tibiasnitt
• Distalt femursnitt
• Lang beininnretting

ARBEIDSFLYT FOR KNE
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4.2 Generell navigasjon

Generell informasjon

Knee består av fire ulike typer arbeidsflyt, og hver arbeidsflyt tilbyr en ulik løsning for den typen
kirurgi som du ønsker å utføre. Noen funksjoner er viktige for alle fire arbeidsflytene, og disse
beskrives i følgende kapittel. Les dette kapittelet og informasjonen som finnes der for din valgte
arbeidsflyt for å få all den informasjonen du trenger.

Kontekstsensitivitet

Knee er kontekstsensitiv, hvilket betyr at programvaren gjenkjenner posisjonen på Knee Plane
Tool (eller skjæreblokkadapter, Universal) og automatisk viser riktig navigasjonstrinn.
Hvis du plasserer knenavigasjonsverktøyet på beinsnittet og holder det stille i 2 sekunder,
verifiseres snittet automatisk, uten skjerminteraksjon.

Innledende og endelig beininnretting

Figur 9 
I beininnrettingsvisningen lagres innledende og endelige beininnrettingsverdier. Disse verdiene
vises i en pasientrapport, se side 111 for mer informasjon.

Slik lagrer du innledende og endelig beininnretting

Beinfleksjon/-funksjon Forklaring

Beinfleksjon er mindre enn 40°

Hvis beinfleksjonen er mindre enn 40°, lagres de aktu-
elle beininnrettingsverdiene i rapporten ved bruk av
følgende:
• Trykk på Store.
• Bruk en bevegelse: Løft det strukne beinet og hold

det stille i 2 sekunder, en fremdriftssøyle indikerer
verifiseringsfremdriften.

Beinfleksjon er mer enn 40° Det er ikke mulig med lagring av aktuell beininnretting.

Generell navigasjon
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Pekermodus

①

Figur 10 
I hver arbeidsflyt kan du kontrollere snittreseksjonshøyden og kontrollere etter hakk ved bruk av
pekeren.
Avstanden mellom pekerspissen og planlagte/live reseksjonsnivåer ① måles. Reseksjonsnivået
representeres av en liten linje.
Når programvaren er i leddlinjemodus (kun Knee3 Motion), måles leddlinjeforskyvningen mellom
planlagt/live leddlinje og pekerspiss. Leddlinjen representeres av en liten stiplet linje.

Snittverifisering

Snittverifisering er svært viktig for å oppnå nøyaktige resultater ved bruk av navigasjon. Det finnes
tre snittverifiseringsalternativer ved bruk av Knee Plane Tool med beinverifiseringsplaten på
beinsnittet:
• Hold den i ro i 2 sekunder. Programvaren viser en fremdriftslinje og verifiserer snittet

automatisk.
• Trykk på Verify på skjermen.
• Trykk på den blå knappen på fotbryteren.

ARBEIDSFLYT FOR KNE
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4.3 Knee3 Motion

Generell informasjon

Knee3 Motion er kun til bruk med DePuy-implantater.

Arbeidsflyt for programvare

Knee3 Motion følger en sekvensiell metode for implantatutvelgelse, registrering og navigasjon.
Navigasjonsskjermen er kontekstsensitiv og følger ikke en forhåndsinnstilt sekvens.

① ②

③④

Figur 11 

Nr. Arbeidsflyttrinn Forklaring

① Valg av implantat og be-
handlingsside

Velg implantat og behandlingsside, og juster forhåndsinnstillin-
ger for reseksjon ved behov.

② Registrering Innhent anatomiske landemerker på pasienten.

③ Navigasjon Naviger femur- og tibiareseksjonene.

④ Planlegging (valgfri) Vis og juster ved behov de foreslåtte reseksjonene som er kal-
kulert av programvaren.

Knee3 Motion
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4.3.1 Implantater, behandlingsside og forhåndsinnstillinger for reseksjon

Slik velger du implantater, behandlingsside og forhåndsinnstillinger for reseksjon

②①

④

③

Figur 12 
Programvaren ber deg om å velge implantatprodusent og implantatsystem.

Trinn

1.
Velg et implantat ①.
En sidemeny som inneholder implantatsystemer åpnes.

2. Velg et implantatsystem fra menyen ②.

3. Velg Right eller Left ③ fra TREATMENT SIDE for kneet som mottar behandling.

4. Juster RESECTION PRESETS ③ ved behov.

5. Velg Navigate ④.

ARBEIDSFLYT FOR KNE
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4.3.2 Registrering

Registreringstrinn

Du må innhente de følgende landemerkene:

Femurlandemerker Tibialandemerker

Femur Head Center (femurhodesenter) Medial and Lateral Malleoli (mediale
og laterale malleoli)

Distal Femur Axis Point (distalt femuraksepunkt) Proximal Tibial Axis Point (proksimalt
tibiaaksepunkt)

Medial and Lateral Epicondylar Points (Epicondylar Li-
ne) (mediale og laterale epikondylpunkter (epikondyllin-
je))

Tibia Anterior-Posterior Direction (tibia
anterior-posterior retning)

Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (anteroposterior
akse (Whitesides linje)) (frivillig) Medial Plateau (medialt platå) (frivillig)

Medial Condyle (medial kondyle) (frivillig) Lateral Plateau (lateralt platå) (frivillig)

Lateral Condyle (lateral kondyle) (frivillig)

Anterior Cortex (anterior korteks)

MERK: Landemerker som er merket som frivillige er ikke obligatoriske for arbeidsflyten og kan
hoppes over.
 

For mer informasjon vedrørende registrering, se side 83.
MERK: Kun for Knee3 Motion: Før registrering kan du tilbakestille brukerprofilene. Etter start av
registreringen forsvinner denne knappen.
 

Knee3 Motion
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4.3.3 Navigasjon

Generell informasjon

Fra beininnrettingsvisningen går programvaren automatisk inn i det relevante
snittnavigasjonstrinnet når den detekterer Plane Tool i sin respektive snittposisjon.
De følgende snittene kan navigeres:
• Tibia-reseksjon
• Distal femur-reseksjon
• Anterior femur-reseksjon

Navigering til plan

Fargene på planene indikerer posisjonen på skjæreblokken med henvisning til planet.

Figur 13 
Når verdiene for live snittposisjon (blå linje) matcher den planlagte linjen (hvit), blir verdiene for
følgende blå:
• Varusvinkel
• Valgusvinkel
• Posterior vinkel
• Anterior helling
• Reseksjonhøyde

Verifiserte snitt forandres fra blått til gult.
MERK: Avvik for reseksjonshøyder er ±0,5 mm, og avvik for vinkler er ±0,5°.
 

Linjefarge Indikasjon

Blå Live snittposisjon

Hvit Planlagt snittposisjon

Gul Verifisert snitt
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Navigasjonsarbeidsflyt

Programvaren bytter mellom beininnretting og individuelle reseksjonsvisninger avhengig av
området hvor planverktøyet ble gjenkjent av programvaren.

①

② ③ ④

Figur 14 

Nr. Arbeidsflyttrinn

① Beininnretting

② Tibia-reseksjon

③ Distal femur-reseksjon

④ Anterior femur-reseksjon

Plassering av Plane Tool

Programvaren detekterer relevante snittnavigasjonstrinn basert på posisjonen til Plane Tool i
forhold til femur og tibia.
Programvaren viser skjermene for distal femur, anterior femur eller tibiareseksjons så snart som
Plane Tool er plassert i skjæreblokken for en gitt reseksjon og når skjæreblokken posisjoneres på
det respektive beinet.
Det finnes ingen forhåndsdefinert rekkefølge; alle snittreseksjoner kan legges inn når som helst i
løpet av prosedyren.
Når det utføres en reseksjon, verifiseres de faktiske reseksjonsverdiene ved å plassere Plane
Tool på snittoverflaten. Programvaren lagrer snittverdiene når Plane Tool holdes stille i tre
sekunder.
MERK: Når fotbryteren brukes, lagres snittverdiene ved å trykke på den blå pedalen. Automatisk
verifisering er deaktivert.
 

Knee3 Motion
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Skjermkomponenter

①

⑦

③

⑥ ⑤

④

②

Figur 15 

Nr. Komponent Forklaring

① Skjæreblokkposisjon
• Den hvite linjen indikerer planlagt reseksjonsplan.
• Den blå linjen indikerer live/aktuell skjæreblokkposisjon.

② Verify Bruk Verify til å bekrefte nye verdier når parametere justeres.

③ Veksle mellom Resecti-
on/Joint Line

• Resection viser aktuell reseksjonsavstand i forhold til de regi-
strerte landemerkene.

• Joint Line viser leddlinjeforskyvningen mellom de registrerte
landemerkene og den aktuelle implantatposisjonen.

④ Plan Veksle mellom navigasjon og femurplanlegging.

⑤

Implantatvalg

Tykkelse på tibiainnlegg.

⑥ Størrelse på femurimplantat.

⑦ Implantattype (f. eks. posterior stabilisert).
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Beininnretting

① ②

Figur 16 
Når femur og tibia er synlige, blir beininnretting aktiv.
Fleksjon og varus/valgus-vinkler vises, og leddstabilitetsgrafen kan registreres.

Nr. Element

① Beinfleksjonsvinkel

② Varus-/valgusvinkel

Distal femur-reseksjon

① ②

③
Figur 17 

Knee3 Motion
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Nr. Element

① Implantatfleksjonsvinkel

② Implantatets varus/valgus-vinkel

③ Medial og lateral distal reseksjonshøyde eller leddlinjeforskyvning

Anterior femur-reseksjon

② ③

④①

Figur 18 

Nr. Element

① Anterior forskyvning av implantatet

② Implantatfleksjonsvinkel

③ Implantatrotasjonsvinkel basert på valgt rotasjonsreferanse

④ Medial og lateral posterior reseksjonshøyde eller leddlinjeforskyvning
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Tibia-reseksjon

③

① ②

Figur 19 

Nr. Element

① Implantathelling

② Implantatets varus/valgus-vinkel

③ Medial og lateral reseksjonshøyde

Slik verifiserer du reseksjonen

①② ③

Figur 20 

Knee3 Motion
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Trinn

1.

Plasser Plane Tool på beinskjæreoverflaten.
Programvaren detekterer posisjonen og verifiserer typen snitt fra følgende:
• Distalt femursnitt
• Anteriort femursnitt
• Tibiasnitt

2.

Hold Plane Tool i ro i ca. 2 sekunder og observer fremdriftslinjen.
Verifiseringsstatus indikeres av fremdriftslinjen.
Trykk alternativt Verify ①, enten:
• på skjermen
• Ved bruk av fotbryteren

MERK: Når fotbryteren brukes, utløses verifiseringen av den blå pedalen.
 

Etter snittverifisering blir den hvite linjen gul ② (indikerer snittverifisering). Blå verdier for varus/
valgus viser at snittet er innenfor planen ③.
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4.3.4 Planlegging

Planleggingsskjermen

①

⑤

④③

②

⑦ ⑥
Figur 21 

Planleggingsskjermen gjør at du kan planlegge femurreseksjoner og ved behov justere de
foreslåtte verdiene fra programvaren.
Når reseksjonsplanene verifiseres under navigasjon, oppdateres verdiene for planen og grafen
automatisk.

Nr. Justerbar verdi

① Anterior forskyvning

② Implantatfleksjonsvinkel

③ Implantatrotasjon

④ Implantatets varus/valgus-vinkel

⑤ Leddstabilitetsgraf

⑥ Medial og lateral reseksjon/leddlinjeforskyvning

⑦ Medial og lateral posterior reseksjon/leddlinjeforskyvning

Hvordan justere verdier

Trinn

1.
Velg den aktuelt viste verdien på skjermen.
Pilknapper vises langsetter.

2. Juster til ønsket verdi.

MERK: Verdijustering er frivillig.
 

Knee3 Motion
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4.3.5 Leddstabilitetsgraf

Generell informasjon

Leddstabilitetsgrafen viser to kurver for medial og lateral åpning mellom femur- og
tibiaimplantatene over beinets fleksjonsområde.

Eksempel på planlagt snittvisning

Figur 22 
Grafen viser kun gyldige kurver for fleksjonsposisjoner der belastning ble påført den mediale og
laterale bløtvevsstrukturen.

Farge Linjebeskrivelse

Blå Live navigasjon

Rød Negative mellomrom

Hvit Planlagte verdier

Gul Verifiserte snitt
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Eksempel på live navigasjonsvisning

①

②

Figur 23 
Det blåmerkede området ① viser live sanntidsverdier, det røde området ② indikere at åpningen er
for trang.

Eksempel på verifisert snittvisning

Figur 24 
De gulmerkede området indikerer at alle snitt har blitt verifisert.

Innhenting av leddstabilitetsdata

Leddstabilitetsgrafen viser maksimalt tilgjengelig åpningsområde. Det er derfor nødvendig å
forlenge mediale og laterale sener. Dette gjøres ved å bruke en spreder i leddet eller ved å påføre

Knee3 Motion
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medial eller lateral belastning. Når leddbåndsituasjonen endres, f.eks. ved å snitte tibia eller
frigjøre ligament, må innhentingen oppdateres for fleksjonsområdene som er avhengig av
leddbåndsendring.

Vær oppmerksom på at leddstabilitetsdata registreres kontinuerlig og automatisk.

Slik sletter du registrerte data

Trinn

Trykk på Erase for å slette alle registrerte leddstabilitetsdata.
MERK: Erase er ikke tilgjengelig for ethvert kirurgisk trinn.
 

MERK: Registreringen begynner automatisk på nytt igjen.
 

Implantatposisjonsjustering og snittverifisering

Implantatposisjonen påvirker leddstabilitetsgrafen. Enhver justering fører til en umiddelbar
oppdatering av grafen. Bruk Plane Tool til å navigere kutt, plassere implantater eller bruk Plan-
siden til å tilpasse planen.

Verifiser snittene med Plane Tool, som synkroniserer de utførte snittene med
programvaren.
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4.3.6 Forskning og registrering

Generell informasjon

①

Figur 25 
Gjennom å aktivere Record Button ① fra Settings (Innstillinger), kan brukeren registrere live
beininnretting og mellomromsverdier for senere studier eller forskningsformål. De registrerte
verdiene vedlegges deretter saksrapporten (f.eks. ResearchData_ROMRecording.raw1).
Et nummer sporer antallet registreringer brukeren har foretatt.

Slik registrerer du

①

Figur 26 
En opptaksknapp vises i beininnrettingsvisningen når den er aktivert.
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Trinn

Trykk på Record for å begynne opptaket, trykk igjen for å stoppe.

Forskningsdata

①

Figur 27 
De registrerte forskningsdataene vedlegges saksrapporten. Ved å trykke på bindersen ① i pdf-en
åpnes alle vedlegg.
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4.4 Knee3 Universal

Generell informasjon

Knee3 Universal kan brukes med implantater som ikke er integrert i databasen.
Du kan navigere:
• distal femur-reseksjon
• rotasjonsinnretting for femurimplantatet
• tibiareseksjon

MERK: Siden ingen implantatdata brukes, kan ikke programvaren kalkulere leddstabilitetsgrafen.
 

Arbeidsflyt for programvare

①

② ③

Figur 28 

Nr. Arbeidsflyttrinn Forklaring

① Behandlingssidevalg Velg behandlingsside.

② Registrering Innhent anatomiske landemerker på pasienten.

③ Navigasjon Naviger femur- og tibiareseksjonene.
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4.4.1 Behandlingssidevalg

Slik velger du den siden som skal behandles

②

①

Figur 29 

Trinn

1. Velg Right eller Left ① for kneet som mottar behandling.

2. Velg Navigate ②.
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4.4.2 Registrering

Landemerker som krever registrering

Du må innhente de følgende landemerkene:

Femurlandemerker Tibialandemerker

Femur Head Center (femurhodesenter) Medial and Lateral Malleoli (media-
le og laterale malleoli)

Distal Femur Axis Point (distalt femuraksepunkt) Proximal Tibial Axis Point (proksi-
malt tibiaaksepunkt)

Medial and Lateral Epicondylar Points (Epicondylar Line)
(mediale og laterale epikondylpunkter (epikondyllinje))

Tibia Anterior-Posterior Direction
(tibia anterior-posterior retning)

Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (anteroposterior ak-
se (Whitesides linje)) (frivillig)

Medial Plateau (medialt platå) (fri-
villig)

Medial Condyles (optional) (mediale kondyler) (frivillig) Lateral Plateau (lateralt platå) (fri-
villig)

Lateral Condyles (laterale kondyler) (frivillig)

For mer informasjon vedrørende registrering, se side 83.
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4.4.3 Navigasjon

Generell informasjon

Fra beininnrettingsvisningen går programvaren automatisk inn i det relevante
snittnavigasjonstrinnet når den detekterer Plane Tool i sin respektive snittposisjon.
De følgende snittene kan navigeres:
• Tibia-reseksjon
• Distal femur-reseksjon
• Anterior femur-reseksjon

Navigasjonsarbeidsflyt

Du kan veksle mellom beininnrettingen og de individuelle reseksjonsvisningene.

①

② ③ ④

Figur 30 

Nr. Arbeidsflyttrinn

① Beininnretting

② Tibia-reseksjon

③ Distal femur-reseksjon

④ Anterior femur-reseksjon
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Beininnretting

① ③②

Figur 31 
Hvis Y- og T-referanseenhetene er synlige, blir beininnrettingsvisningen aktiv.
Fleksjon og varus-/valgus-vinkler vises.

Nr. Element

① Beinfleksjonsvinkel

② Store-knappen for å lagre innledende/endelig beininnretting

③ Varus-/valgusvinkel
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Distal femur-reseksjon

①

②

④

③

Figur 32 

Nr. Element

① Skjæreblokkposisjon

② Implantatfleksjonsvinkel

③ Implantatets varus/valgus-vinkel

④ Medial og lateral distal reseksjonshøyde
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Anterior femur-reseksjon

② ③

①

Figur 33 

Nr. Element

① Skjæreblokkposisjon

② Implantatfleksjonsvinkel

③ Implantatrotasjonsvinkel til valgt rotasjonsreferanse
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Tibia-reseksjon

① ②

④ ③

Figur 34 

Nr. Element

① Implantathelling

② Implantatets varus/valgus-vinkel

③ Medial og lateral reseksjonshøyde

④ Skjæreblokkposisjon
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4.5 Knee3 Express

Generell informasjon

Knee3 Express gjør at du kan måle posisjonen til tibia og distale femurskjæreblokker og
reseksjoner i forhold til tibial og femoral mekanisk akse.
Knee3 Express er en stiftfri arbeidsflyt som bruker Knee Plane Tool alene eller kombinert med
en skjæreblokk som referanse. Da programvaren fungerer uten fikserte referanser, er den
beregnet som et verktøy for statisk måling. De målte verdiene vises umiddelbart etter
registreringen og blir ugyldige hvis Knee Plane Tool eller skjæreblokkens posisjon endres i
forhold til beinet. Målingene fra innrettingsverifiseringen avhenger av nøyaktig registrering av
landemerker og minimal bevegelse av Knee Plane Tool i forhold til skjæreblokken og beinet.
Knee3 Express gjør det også mulig med live navigasjon av tibia eller femur, slik at du kan
tilpasse navigasjonen etter dine preferanser, f.eks. du kan navigere femur fullstendig, men kun
sjekke tibiasnittet, eller omvendt.

Målingsinformasjonen skal ikke brukes eller regnes som pålitelig når den kliniske statusen
er endret eller etter en lang tidsperiode. Det kreves da ny registrering for å vurdere
nøyaktigheten på målingen. Hvis du er i tvil om nøyaktigheten, må registreringen gjentas.

Arbeidsflyt

Nødvendige instrumenter for Knee3 Express-arbeidsflyten:
• Knee Plane Tool
• Peker

①

② ③

Figur 35 

Nr. Arbeidsflyttrinn Forklaring

① Behandlingssidevalg Velg behandlingsside.

② Start navigasjon
Velg mellom:
• Måle skjæreblokkposisjonen
• Live navigasjon
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Nr. Arbeidsflyttrinn Forklaring

③ Registrering og måling/navigasjon Innhente anatomiske landemerker på pasienten el-
ler navigere femur- og tibia-reseksjoner.
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4.5.1 Behandlingssidevalg

Slik velger du den siden som skal behandles

②

①

Figur 36 
Programvaren ber deg først om å velge behandlingssiden.

Trinn

1. Velg Right eller Left ① for kneet som mottar behandling.

2. Velg Navigate ②.
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Slik velger du navigasjonstypen

③

②

①

Figur 37 
Velg om du vil måle skjæreblokkposisjonen eller utføre live navigasjon.

Trinn

1.
Velg enten:
• Velg Tibia eller Femur i LIVE NAVIGATION ① eller;
• Skjæreblokkposisjoneringstrinnet fra POSITION VERIFICATION ②.

2. Velg Done ③.
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4.5.2 Registrering

Registreringstrinn

Du må innhente de følgende landemerkene:

Femur Tibia

Femur Block (femurblokk):
• Femur Head Center (femurhodesenter)
• Distal Femur Axis Point (distalt femuraksepunkt)
• Anteroposterior Axis (Whiteside Line) (anteroposterior akse

(Whiteside-linje)) eller Epicondylar Line (medial and lateral
Epicondyle) (epikondyllinje (medial og lateral epikondyle))

Tibia Block (tibiablokk):
• Medial and lateral Malleoli

(mediale og laterale malleoli)
• Proximal Tibia axis point

(proksimalt tibiaaksepunkt)
• Tibial A-P direction (tibial A-P-

retning)

Femur Cut (femursnitt):
• Bone Verification Plate (beinverifiseringsplate)
• Femoral Head Center (femurhodesenter)

Tibia Cut (tibiasnitt):
• Bone Verification Plate (bein-

verifiseringsplate)
• Medial and lateral Malleoli

(mediale og laterale malleoli)

Femur Live Navigation (femur live navigasjon):
• Femur Head Center (femurhodesenter)
• Distal Femur Axis Point (distalt femuraksepunkt)
• Anteroposterior Axis (Whiteside Line) (anteroposterior akse

(Whiteside-linje)) eller Epicondylar Line (medial and lateral
Epicondyle) (epikondyllinje (medial og lateral epikondyle))

• Medial Distal Condyle (medial distal kondyle)
• Lateral Distal Condyle (lateral distal kondyle)

Tibia Live Navigation (tibia live
navigasjon):
• Medial and lateral Malleoli

(mediale og laterale malleoli)
• Proximal Tibia axis point

(proksimalt tibiaaksepunkt)
• Tibia A-P direction (tibial A-P-

retning)
• Medial Plateau (medialt platå)
• Lateral Plateau (lateralt platå)

For mer informasjon vedrørende registrering, se side 83.
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4.5.3 Navigasjon

Generell informasjon

Bruk Plane Tool alene eller kombinert med en skjæreblokk som en referanse for å måle
posisjonen på skjæreblokker for tibia og distal femur og reseksjoner i forhold til tibial og femoral
mekanisk akse.
Programvaren fungerer uten fikserte referanser og er beregnet som et verktøy for statisk måling.
Du kan også utføre live navigasjon av tibia eller femur, slik at du kan tilpasse navigasjonen etter
din preferanse.
De følgende snittene kan navigeres:
• Tibia-reseksjon
• Distal femur-reseksjon

Skjæreblokkposisjonering

Velg skjæreblokkposisjonen ①, Tibia Block eller Femur Block fra POSITION VERIFICATION
avhengig av prosedyren.

①

Figur 38 

Plassering av Plane Tool

Posisjoner Knee Plane Tool i skjæreblokken og start registreringen (se side 83).
MERK: Programvaren viser skjermene for tibia- eller femurreseksjoner så snart som Plane Tool
er plassert i skjæreblokken og når skjæreblokken posisjoneres på det respektive beinet.
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Registerpunkter

Figur 39 
Registreringen starter på nytt så snart Knee Plane Tool har flyttet.

Trinn

Plasser Knee Plane Tool lateralt i skjæreblokken, slik at du fortsatt kan registrere retninger og
mekaniske aksepunkter.

MERK: Etter registrering gir programvaren deg målingene for den aktuelle skjæreblokkposisjonen.
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4.5.4 Verifisering av blokkposisjon

Verifisering av tibiablokkposisjon

① ②

Figur 40 

Nr. Element

① Implantathelling

② Implantatets varus/valgus-vinkel

Verifisering av tibiablokkposisjon ved bruk av en peker

① ②

③

Figur 41 
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Du kan kontrollere reseksjonshøyden med en peker ③.

Nr. Element

① Implantathelling

② Implantatets varus/valgus-vinkel

③ Reseksjonhøydekontroll

Verifisering av femurblokkposisjon

① ②

Figur 42 

Nr. Element

① Implantatfleksjonsvinkel

② Implantatets varus/valgus-vinkel
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Verifisering av femurblokkposisjon ved bruk av en peker

① ②

③

Figur 43 

Nr. Element

① Implantatfleksjonsvinkel

② Implantatets varus/valgus-vinkel

③ Reseksjonhøydekontroll
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4.5.5 Snittverifisering

Slik verifiseres et tibiasnitt

① ②

Figur 44 
For snittverifisering må du skifte ut Knee Plane Tool - skjæreblokkadapter med Knee Plane
Tool - beinverifiseringsplate.
Verifisering starter med registrering ved bruk av Knee Plane Tool.

Trinn

1. Velg det snittet du ønsker å verifisere fra POSITION VERIFICATION,
f.eks. Tibia Cut.

2.
Plasser Knee Plane Tool - verifiseringsplate på snittoverflaten, innjuster den med:
• A-P-retning ① og;
• Hullet på det mekaniske aksepunktet.

3. Registrer malleoli-punktene ② som forespurt på skjermen.
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Verifiseringsverdier

Figur 45 
Verifiseringsverdiene vises etter registrering.

Slik verifiseres et femursnitt

① ②

Figur 46 

Trinn

1.

Femur Cut

Velg Femur Cut fra POSITION VERIFICATION.
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Trinn

2.
Plasser Knee Plane Tool som vist ①.
Programvaren registrerer automatisk akseendepunktet og definerer A-P-retningen.

3. Rotér hoften for å registrer rotasjonssenteret ②, uten å flytte planverktøyet.

Verifiseringsverdier

Figur 47 
Verifiseringsverdiene vises etter registrering.

Live navigasjon

Knee3 Express gir deg også muligheten til å bytte til live navigasjon for å navigere tibia- eller
femurblokk. Hvis du ønsker å bruke live navigasjon, trenger du en fiksert referanseenhet på den
delen av kneet som du ønsker å navigere.
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Slik bruker du live navigasjon

Figur 48 

Trinn

1. Velg Tibia eller Femur fra LIVE NAVIGATION.

2. Start fullstendig registrering, se side 83.

3. Navigere skjæreblokken.

4. Verifiser snittet.
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4.6 Knee3 Partial

Generell informasjon

Knee3 Partial gir kirurgen posisjoneringsinformasjon for følgende under unikondylære
kneerstatninger:
• Proksimalt tibiasnitt
• Distalt femursnitt
• Akseinnretting av lem

Arbeidsflyt

①

③ ④

②

Figur 49 

Nr. Arbeidsflyttrinn Forklaring

① Behandlingssidevalg og seksjon Velg behandlingsside og behandlet seksjon.

② Starte registrering Innhent anatomiske landemerker på pasienten.

③ Beininnretting/start navigasjon
Naviger femur- og tibiareseksjonene.

④ Navigasjon
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4.6.1 Behandlingssidevalg

Slik velger du den siden og seksjonen som skal behandles

③

① ②

Figur 50 
Programvaren ber deg først om å velge behandlingssiden.

Trinn

1. Velg Right eller Left ① for kneet som mottar behandling.

2. Velg Medial eller Lateral for COMPARTMENT ②.

3. Velg Navigate ③.
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4.6.2 Registrering

Registreringstrinn

Du må innhente de følgende landemerkene.

Femur Tibia

• Femur Head Center (femurhodesenter)
• Distal Femur Axis Point (distalt femuraksepunkt)
• Anteroposterior Axis (Whiteside Line) (anteroposterior akse

(Whiteside-linje)) eller Epicondylar Line (medial and lateral
Epicondyle) (epikondyllinje (medial og lateral epikondyle))

• Selected Distal Condyle (valgt distal kondyle) (frivillig)

• Medial and Lateral Malleoli
(mediale og laterale malleoli)

• Proximal Tibia Axis Point
(proksimalt tibiaaksepunkt)

• Tibial A-P direction (tibial A-P-
retning)

• Selected Tibia Plateau Point
(valgt tibiaplatåpunkt) (frivillig)

For mer informasjon vedrørende registrering, se side 83.
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4.6.3 Navigasjon

Generell informasjon

Fra beininnrettingsvisningen går programvaren automatisk inn i det relevante
snittnavigasjonstrinnet når den detekterer Plane Tool i sin respektive snittposisjon.
De følgende snittene kan navigeres:
• Tibia-reseksjon
• Distal femur-reseksjon

Posisjoneringsverifisering

Du kan veksle mellom beininnrettingen og de individuelle reseksjonsvisningene.

①

② ③

Figur 51 

Nr. Arbeidsflyttrinn

① Beininnretting

② Tibia-reseksjon

③ Distal femur-reseksjon
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Beininnretting

① ③②

Figur 52 
Når femur og tibia er synlige, blir beininnretting aktiv.

Nr. Element

① Beinfleksjonsvinkel

② Verify, brukes for å lagre innledende/endelig beininnretting

③ Varus-/valgusvinkel

Tibiasnitt

①

③②

④
Figur 53 
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Nr. Element

① Skjæreblokkposisjon

② Implantathelling

③ Implantatets varus/valgus-vinkel

④ Reseksjonshøyde for valgt seksjon

Distalt femursnitt

①

③②

④

Figur 54 

Nr. Element

① Skjæreblokkposisjon

② Implantatfleksjonsvinkel

③ Implantatets varus/valgus-vinkel

④ Distal reseksjonshøyde for valgt seksjon
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5 REGISTRERING
5.1 Oversikt over registrering

Om registrering

Registrering er prosessen med å innhente spesifikke landemerker for å kalkulere lengden og
vinklene som kreves for reseksjon. Dette gjør det mulig for programvaren å gi måleinformasjon
under operasjonen.
Under registreringen bruker du pekeren til å innhente (registrere) landemerker og beinoverflater
på pasientens femur og tibia.
Programvaren bruker de registrerte punktene til å automatisk planlegge og kalkulerer følgende:
• Implantatstørrelse
• Implantatposisjon
• Reseksjonsnivåer

Totale landemerker som krever registrering

Femur Landmarks (Femurlandemerker) Tibia Landmarks (Tibialandemerker)

Femur Head Center (femurhodesenter) Proximal Tibial Axis Point (proksimalt tibiaakse-
punkt)

Distal Femur Axis Point (distalt femurakse-
punkt)

Tibia Anterior-Posterior Direction (tibia anterior-
posterior retning)

Medial and Lateral Epicondylar Points (me-
diale og laterale epikondylepunkter)

Medial and Lateral Plateau Points (mediale og la-
terale platåpunkter)

Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (an-
teroposterior akse (Whitesides linje))

Medial and Lateral Malleoli (mediale og laterale
malleoli)

Medial and Lateral Condyles (mediale og la-
terale kondyler)

Medial and Lateral Distal Condyles (mediale
og laterale distale kondyler)

Anterior Cortex (anterior korteks)
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5.1.1 Arbeidsflyt for registrering

Oversikt

Knee har 4 arbeidsflyttyper som er tilgjengelige for å utføre registrering:
• Knee3 Motion
• Knee3 Universal
• Knee3 Express
• Knee3 Partial

De følgende avsnittene skisserer hvilke landemerker som er nødvendig for registrering innen hver
arbeidsflyt.

Knee3 Motion

Nr. Arbeidsflytavsnitt Registreringstrinn

① Registrering

Femur:
• Femoral head center (femurhodesenter)
• Distal femur axis point (distalt femuraksepunkt)
• Medial and Lateral Epicondyles (Epicondylar Line) (me-

diale og laterale epikondyler (epikondyllinje))
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (anteroposterior

akse (Whitesides linje))
• Medial Condyle (medial kondyle)
• Lateral Condyle (lateral kondyle)
• Anterior Cortex (anterior korteks)

Tibia:
• Medial and lateral Malleoli (mediale og laterale malleoli)
• Proximal Tibia axis point (proksimalt tibiaaksepunkt)
• Tibia anterior-posterior direction (Tibia anterior-posterior

retning)
• Medial plateau (Medialt platå)
• Lateral plateau (Lateralt platå)

② Valg av implantater og be-
handlingsside

③ Planlegging

④ Navigasjon

⑤ Leddstabilitet

Oversikt over registrering
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Knee3 Universal

Nr. Arbeidsflytavsnitt Registreringstrinn

① Registrering

Femur:
• Femoral Head Center (femurhodesenter)
• Distal femur axis point (distalt femuraksepunkt)
• Medial and Lateral Epicondyles (Epicondylar Line) (me-

diale og laterale epikondyler (epikondyllinje))
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (anteroposterior

akse (Whitesides linje))
• Medial Condyle (medial kondyle)
• Lateral Condyle (lateral kondyle)

Tibia:
• Medial and lateral Malleoli (mediale og laterale malleoli)
• Proximal Tibia axis point (proksimalt tibiaaksepunkt)
• Tibia anterior-posterior direction (tibia anterior-posterior

retning)
• Medial plateau (medialt platå)
• Lateral plateau (lateralt platå)

② Behandlingssidevalg

③ Planlegging

④ Navigasjon

REGISTRERING

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.1 Knee Ver. 3.1 85



Knee3 Express

Nr. Arbeidsflytavsnitt Registreringstrinn

① Registrering

Femur Block (femurblokk):
• Femoral Head Center (femurhodesenter)
• Distal femur axis point (distalt femuraksepunkt)
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (anteroposterior

akse (Whitesides linje))
Femur Cut (femursnitt):
• Bone Verification Plate (beinverifiseringsplate)
• Femoral Head Center (femurhodesenter)

Tibia Block (tibiablokk):
• Medial and lateral Malleoli (mediale og laterale malleoli)
• Proximal Tibia axis point (proksimalt tibiaaksepunkt)
• Tibial A-P direction (tibial A-P-retning)

Tibia Cut (tibiasnitt):
• Bone Verification Plate (beinverifiseringsplate)
• Medial and lateral Malleoli (mediale og laterale malleoli)

Femur Live Navigation (femur live navigasjon):
• Femoral Head Center (femurhodesenter)
• Distal femur axis point (distalt femuraksepunkt)
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (anteroposterior

akse (Whitesides linje))
Tibia Live Navigation (tibia live navigasjon):
• Medial and lateral Malleoli (mediale og laterale malleoli)
• Proximal Tibia axis point (proksimalt tibiaaksepunkt)
• Tibia anterior-posterior direction (tibia anterior-posterior

retning)
• Medial plateau (medialt platå)
• Lateral plateau (lateralt platå)

② Behandlingssidevalg

③ Navigasjon

Knee3 Partial

Nr. Arbeidsflytavsnitt Registreringstrinn

① Registrering

Femur:
• Femoral head center (femurhodesenter)
• Distal femur axis point (distalt femuraksepunkt)
• Anteroposterior axis (Whiteside’s Line) (anteroposterior

akse (Whitesides linje))
• Selected distal condyle (valgt distal kondyle)

Tibia:
• Proximal tibia axis point (proksimalt tibiaaksepunkt)
• Tibia anterior-posterior direction (tibia anterior-posterior

retning)
• Selected tibia plateau (valgt tibiaplatå)
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5.1.2 Punktinnhenting

Oversikt

Du kan registrere landemerker ved bruk av følgende alternativer:
• Peker
• Fjernkontroll som kan festes med klips
• Fotbryter

Slik brukes en Brainlab-peker

Figur 55 
I standard pekerregistrering dreier du en kalibrert peker for å innhente (registrere) bestemte
landemerker på pasientens bein.

Trinn

Hold pekerspissen på det angitte landemerket og drei pekeren litt rundt spissen.
• Hvis spissen flytter seg under dreiingen, vil ikke punktet hentes.
• Når et punkt hentes, indikerer programvaren neste punkt som skal hentes, eller åpner neste

trinn.

Slik bruker du en fjernkontroll som kan festes med klips

①

Registrering ved bruk av Brainlab vinklet peker kan også utføres ved hjelp av en
engangsfjernkontroll som kan festes med klips.
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Trinn

Hold pekerspissen på det angitte beinlandemerket og trykk på kontrollknappen på fjernkontrollen
①.
• Hvis spissen flytter seg når du trykker på knappen, vil ikke punktet hentes.
• Når et punkt hentes, indikerer programvaren neste punkt som skal hentes, eller åpner neste

trinn.
MERK: Fjernkontrollen som kan festes med klips reagerer ved trykk på kontrollknappen, ikke
når den slippes.
 

Slik aktiverer du fjernkontrollen som kan festes med klips

Trinn

1. Velg Settings fra undermenyen.

2.
Velg Clip-on Remote Control fra TOOLS.
MERK: Når Clip-On Remote Control er aktivert, er dreiing deaktivert.
 

Slik brukes en fotbryter

Figur 56 
Registrering kan også utføres ved å bruke en fotbryter for å redusere berøringsskjerminteraksjon.

Trinn

Hold pekerspissen på det angitte landemerket og trykk på den blå knappen på fotbryteren.
• Hvis spissen flytter seg når du trykker på knappen, vil ikke punktet hentes.
• Når et punkt hentes, indikerer programvaren neste punkt som skal hentes, eller åpner neste

trinn.
MERK: Fjernkontrollen som kan festes med klips reagerer ved trykk på kontrollknappen, ikke
når den slippes.
 

MERK: Fotbryteren aktiveres automatisk når den kobles til.
 

MERK: Fjernkontrollen som kan festes med klips og fotbryteren kan brukes samtidig.
 

Fotbryterpedalfunksjoner

Pedal Funksjon

Blå Registrerer landemerker eller velger element som er merket i blått.

Gul Velger element som er merket i gult.
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Pedal Funksjon

Svart Går gjennom de kontrollerbare elementene i navigasjon og planleg-
ging.
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5.1.3 Registrering av landemerker

Oversikt

Du kan registrere landemerker ved bruk av følgende alternativer:
• Peker
• Fjernkontroll som kan festes med klips
• Fotbryter

Eksempel på registrering av landemerker

Figur 57 

Slik registrerer du landemerker ved bruk av en Brainlab-peker

Trinn

Hold pekerspissen på det angitte landemerket og drei pekeren litt rundt spissen.
• Hvis spissen flytter seg under dreiingen, vil ikke punktet hentes.
• Når et punkt hentes, indikerer programvaren neste punkt som skal hentes, eller åpner neste

trinn.

Slik registrerer du landemerker ved bruk av fjernkontroll som kan festes med klips

Trinn

Hold pekerspissen på det angitte beinlandemerket og trykk på kontrollknappen på fjernkontrol-
len.
• Hvis spissen flytter seg når du trykker på knappen, vil ikke punktet hentes.
• Når et punkt hentes, indikerer programvaren neste punkt som skal hentes, eller åpner neste

trinn.
MERK: Fjernkontrollen som kan festes med klips reagerer ved trykk på kontrollknappen, ikke
når den slippes.
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Slik registrerer du landemerker med fotbryteren

Trinn

Hold pekerspissen på det angitte landemerket og trykk på den blå knappen på fotbryteren.
• Hvis spissen flytter seg når du trykker på knappen, vil ikke punktet hentes.
• Når et punkt hentes, indikerer programvaren neste punkt som skal hentes, eller åpner neste

trinn.
MERK: Fjernkontrollen som kan festes med klips reagerer ved trykk på kontrollknappen, ikke
når den slippes.
 

MERK: Fotbryteren aktiveres automatisk når den kobles til.
 

MERK: Fjernkontrollen som kan festes med klips og fotbryteren kan brukes samtidig.
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5.1.4 Akseretningsregistrering

Eksempel på akseregistrering

Figur 58 

Slik registrerer du en akseretning ved bruk av en Brainlab-peker

I standard pekerregistrering dreier du en kalibrert peker for å innhente (registrere) bestemte
landemerker på pasientens bein.

Trinn

Hold pekerspissen stille, og vinkle den langs nødvendig akse som indikert på skjermen.
Aksen blir registrert etter ca. 2 sekunder. En fremdriftsindikator indikerer registreringsstatusen.

Slik registrerer du akseretning ved bruk av fjernkontrollen som kan festes med klips

Trinn

1. Hold pekerspissen stille, og vinkle den langs nødvendig akse som indikert på skjermen.

2.
Trykk på kontrollknappen for å registrere akseretningen.
MERK: Fjernkontrollen som kan festes med klips reagerer ved trykk på kontrollknap-
pen, ikke når den slippes.
 

Slik registrerer du akseretningen med forbryteren

Trinn

1. Hold pekerspissen stille, og vinkle den langs nødvendig akse som indikert på skjermen.

2.
Trykk på den blå pedalen på forbryteren for å registrere akseretningen.
MERK: Fjernkontrollen som kan festes med klips reagerer ved trykk på kontrollknap-
pen, ikke når den slippes.
 

MERK: Fotbryteren aktiveres automatisk når den kobles til.
 

MERK: Fjernkontrollen som kan festes med klips og fotbryteren kan brukes samtidig.
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5.1.5 Flateregistrering

Eksempel på flateregistrering

Figur 59 

Slik registrerer du flater ved bruk av en Brainlab vinklet peker

Trinn

1. Hold pekerspissen på kondylen.

2. Drei pekeren for å initiere registrering.

3.
Før pekerspissen over kondylen, se til å inkludere hele det angitte området.
MERK: Registrering kan settes på pause ved å dreie pekeren.
 

Slik registrerer du overflater ved bruk av fjernkontrollen som kan festes med klips

Trinn

1. Hold pekerspissen på kondylen.

2. Trykk på kontrollknappen for å starte kondyleoverflateregistreringen.

3.
Før pekerspissen over kondylen, se til å inkludere hele det angitte området.
MERK: Registrering kan settes på pause ved å dreie pekeren.
 

Slik registrerer du overflater ved bruk av fotbryteren

Trinn

1. Hold pekerspissen på kondylen.

2. Trykk på den blå pedalen for å starte kondyleoverflateregistreringen.

3.
Før pekerspissen over kondylen, se til å inkludere hele det angitte området.
MERK: Registrering kan settes på pause ved å dreie pekeren.
 

MERK: Fjernkontrollen som kan festes med klips og fotbryteren kan brukes samtidig.
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5.2 Femurregistrering
5.2.1 Femurhodesenter

Oversikt

Registreringssekvensen som utføres under kirurgi avhenger av den valgte arbeidsflyten. Se
nedenfor for tilgjengelige arbeidsflytalternativer:
• Knee3 Motion
• Knee3 Universal
• Knee3 Express
• Knee3 Partial

Hvordan registrere femurhodesenter

Figur 60 
Dette trinnet definerer:
• Det proksimale punktet til den femorale mekaniske aksen
• Startpunktet til den vektbærende aksen (Mikulicz’ linje)

Trinn

Roter beinet i hofteleddet i en sirkelformet bevegelse.
Begynn med større sirkler og reduser gradvis til mindre sirkler.
MERK: Skjermen indikerer registreringsstatusen.
 

I løpet av kalkuleringen

Se til at femurreferanseenheten er synlig for kameraet når beinet roteres.

For å sikre nøyaktig måling, unngå for mye bevegelse av hoften under omdreining, og ikke
endre kameraposisjonen.
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5.2.2 Distalt femuraksepunkt

Oversikt

Det å definere femoralt mekanisk aksepunkt er svært viktig for å få et bra planleggingsresultat.
Den femorale mekaniske aksen bestemmer varus/valgus og fleksjon/ekstensjon-innretting av
femurkomponenten, samt helhetlig beininnretting. Innhentingen av dette punktet, i tillegg til
femurhodesenteret, fullfører den femorale mekaniske aksen.
MERK: Fjern eventuelle osteofytter før du fortsetter med registreringen.
 

Slik registrerer du det distale femuraksepunktet ved bruk av pekeren

Figur 61 
Pekeren skal plasseres lett medialt ved posteriort aspekt av femurhakkpunktet (som indikert på
skjermen).
Programvaren bruker femoralt mekanisk aksepunkt til å bestemme varus/valgus og
femurreseksjonsplanenes fleksjon/ekstensjon-innretting. Dette har innvirkning på den helhetlige
beininnrettingen.

Trinn

Hold pekerspissen på det angitte beinlandemerket og drei pekeren litt rundt spissen.
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5.2.3 Mediale og laterale epikondylepunkter

Oversikt

Punktene som er definert på mediale og laterale epikondyler, definerer epikondylaksen, den første
av tre mulige referanser for rotasjonsinnretting av femurimplantatet.
Programvaren bruker også disse punktene for en sekundær størrelseskontroll av
femurkomponenten for å forhindre medialt-lateralt overheng av komponenten.

Slik registrerer du mediale og laterale epikondylepunkter ved bruk av pekeren

Figur 62 

Trinn

Registrer et enkelt punkt på medial og deretter lateral epikondyle ved bruk av pekerspissen som
angitt på skjermen.
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5.2.4 Anteroposterior akse (Whitesides linje)

Oversikt

Anteroposterior akse er én av tre mulige referanser for kalkulering av rotasjonsinnretting av
femurimplantatet.

Slik registrerer du akseretningen med pekeren

Figur 63 
Aksen er en linje som er trukket fra den dypeste delen av trochlea-fordypningen anteriort til midten
av det interkondylære hakket posteriort.

Trinn

Hold pekeren stille og vinkle den langs nødvendig akse i retningen som er indikert på skjermen.
Aksen blir registrert etter ca. 2 sekunder.
En fremdriftssøyle viser statusen til innhentingen.

Se til at du innhenter tibias A-P-retning, med pekeren pekende fra anterior til posterior.

Se til at Whitesides linje tas opp nøyaktig, da selv små avvik kan føre til at aksen roterer.
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5.2.5 Mediale og laterale kondyler

Oversikt

Kondyleoverflatene registreres ved å innhente en punktsky eller gruppering.
Programvaren bruker de innhentede punktene på mediale og laterale kondyler for å kalkulere de
fleste distale og posteriore punkter på kondylene.
Det er viktig å nå de posteriore delene av kondylene, da den posteriore linjen brukes som en
referanse for den aksiale rotasjonen av femurimplantatet. I tillegg brukes epikondylepunktene til å
bestemme størrelsen på implantatet for å unngå overlapping. Disse punktene brukes som
referanser for reseksjonsnivåer og leddlinjer.

Kondylesegmentering

Figur 64 
Elementer som må noteres ved innhenting av punkter:
• Kondylen er delt inn i segmenter.
• Et minimum antall punkter må innhentes for hvert segment.
• Når et tilstrekkelig antall punkter er innhentet, er ikke segmentene lenger synlige.
• Punktinnhenting fortsetter inntil alle segmenter ikke lenger er synlige.

Farge Status

Hvit Aktuelt segment

Blå Segment(er) krever fortsatt innhenting
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Hvordan registrere kondylene

Figur 65 

Trinn

1. Hold pekerspissen på kondylen.

2. Drei pekeren for å initiere registrering.

3.
Før pekerspissen over kondylen, se til å inkludere hele det angitte området.
MERK: Registrering kan settes på pause ved å dreie pekeren.
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5.2.6 Mediale og laterale distale kondyler

Oversikt

Kondyleoverflatene registreres ved å innhente en punktsky eller gruppering.
Programvaren bruker de innhentede punktene på mediale og laterale kondyler for å kalkulere de
fleste distale punkter på kondylene.
Disse punktene brukes som referanser for reseksjonsnivåer.

Kondylesegmentering

Punkter som må noteres ved innhenting av punkter:
• Kondylen er delt inn i segmenter.
• Et minimum antall punkter må innhentes for hvert segment.
• Når et tilstrekkelig antall punkter er innhentet, er ikke segmentene lenger synlige.
• Punktinnhenting fortsetter inntil alle segmenter ikke lenger er synlige.

Farge Status

Hvit Aktuelt segment

Blå Segment(er) krever fortsatt innhenting

Slik registrerer du de distale kondylene

Figur 66 

Trinn

1. Hold pekerspissen på kondylen.

2. Drei pekeren for å initiere registrering.

3.
Før pekerspissen over kondylen, se til å inkludere hele det angitte området.
MERK: Registrering kan settes på pause ved å dreie pekeren.
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5.2.7 Anterior korteks

Generell informasjon

De innhentede punktene på anterior korteks brukes som referanse for utgangen for anteriort
snittplan og de bestemmer femurkomponentenes A-P-posisjon.

Slik registrerer du anterior korteks

Figur 67 

Trinn

1. Hold pekerspissen på kondylen.

2. Drei pekeren for å initiere registrering.

3.
Før pekerspissen over kondylen, se til å inkludere hele det angitte området.
MERK: Registrering kan settes på pause ved å dreie pekeren.
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5.3 Tibiaregistrering
5.3.1 Proksimalt tibiaaksepunkt

Oversikt

Det proksimale punktet på tibial mekanisk akse defineres ved å innhente posteriort aspekt av ACL
tibialt innsettningspunkt. Du kan også bruke krysningen til midtre koronal og midtre sagittale plan
for å registrere dette punktet.

Slik registrerer du det proksimale tibiaaksepunktet

Trinn

Hold pekerspissen på det angitte beinlandemerket og drei pekeren litt rundt spissen.
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5.3.2 Tibia anterior-posterior (A-P) retning

Oversikt

Tibia anterior-posterior (A-P) retning er referansen for den nøytrale rotasjonsinnrettingen.
Pekerretningen definerer den initielle rotasjonen til tibiaimplantatet. Systemet bestemmer
retningen tibia er vendt mot og retningen på enhver annen tiltenkt helling som kanskje må snittes
ved å unngå en sammensatt tibiahelling (skråstilt tibiahelling).
Nøyaktig innhenting av A-P-retningen unngår en skråstilt tibiahelling i anteromedial til
posterolateral eller anterolateral til posteromedial retning.

Ikke registrer tibias A-P-retning i revers (pekende fra posterior til anterior).

Slik registrerer du tibias A-P-retning

Figur 68 
For å definere hellingsretningen nøyaktig, bruk den mediale 1/3-delen av tibiatuberkelen, det
tibiale mekaniske aksepunktet og det posteriore korsbåndet til orientering.

Trinn

Hold pekeren stille og vinkle den langs nødvendig akse i retningen som er indikert på skjermen.
Aksen blir registrert etter ca. 2 sekunder.
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5.3.3 Mediale og laterale platåpunkter

Oversikt

Programvaren viser reseksjonshøyden fra dette referansepunktet.

Slik registrerer du mediale og laterale platåpunkter

Figur 69 
En enkelt punkt på hvert platå brukes for å kalkulere tibialt reseksjonsnivå. Innhentingen av
tibiapunktene må være ved det dypeste punktet til platåene.
MERK: Forsiktig evaluering er nødvendig hvis det finnes en tilstedeværende beindefekt.
 

Trinn

Hold pekerspissen på det angitte beinlandemerket og drei pekeren litt rundt spissen.
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5.3.4 Mediale og laterale malleoli

Oversikt

Innhenting av malleoli definerer det distale punktet på aksen.

Slik registrerer du mediale og laterale malleoli

Figur 70 

Trinn

Hold pekerspissen på det angitte beinlandemerket og drei pekeren litt rundt spissen.
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5.4 Verifisering i Knee3 Express
5.4.1 Femoral mekanisk akse og A-P-retning

Oversikt

Registrer aksens endepunkt for å definere A-P-retningen til femur ved bruk av
beinverifiseringsplaten.

Slik registrerer du femoral mekanisk akse og A-P-retning

Figur 71 

Trinn

1.
Femur Cut

Velg Femur Cut for å begynne registreringen med beinverifiseringspla-
ten.

2. Plasser beinverifiseringsplaten på resektert femur, slik som vist på skjermen.

3. Se til at pilen på instrumentet vender i A-P-retningen og at åpningen til beinverifiserings-
platen er posisjonert på aksens endepunkt.

4.

Hold beinverifiseringsplaten på plass og trykk på Register for å innhente femoral A-P-
retning og aksens endepunkt.
MERK: Du kan fiksere verifiseringsplaten på det distale femorale snittet ved bruk av skru-
er.
 

5. Registrer hoftesenteret som vist på skjermen.
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5.4.2 Tibial mekanisk akse og A-P-retning

Oversikt

Registrer aksens endepunkt for å definere A-P-retningen til tibia ved bruk av
beinverifiseringsplaten.

Slik registrerer du tibial mekanisk akse og A-P-retning

Figur 72 

Trinn

1.
Tibia Cut

Velg Tibia Cut for å begynne registreringen med beinverifiseringsplaten.

2. Plasser beinverifiseringsplaten på resektert tibia, slik som vist på skjermen.

3. Se til at pilen på instrumentet vender i A-P-retningen og at åpningen til beinverifiserings-
platen er posisjonert på aksens endepunkt.

4. Hold beinverifiseringsplaten på plass og trykk på Register for å innhente tibial A-P-ret-
ning og aksens endepunkt.

5. Registrer tibiamalleoli.
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5.5 Flere registreringsfunksjoner
5.5.1 Hoppe over landemerke

Oversikt

For å redusere registreringsinnsatsen kan visse landemerker hoppes over. Men dette fører til
mindre informasjon under navigasjon.
Tabellen nedenfor forklarer virkningene av å hoppe over spesifikke landemerker:

Landemerke som er
hoppet over

Effekt

Tibiaplatåer Ingen tibiareseksjonshøyder vises

Kondyler
• Ingen tibiareseksjonshøyder vises
• Den innledende femurimplantatstørrelsen bestemmes ut fra det ante-

riore kortekspunktet

Whitesides linje Det er kun epikondylaksen som er tilgjengelig som en rotasjonsreferan-
se

Alternativer for å hoppe over

Knapp Forklaring

Hopper over landemerket for den aktuelle arbeidsflyten.

Hopper over landemerket for den aktuelle og fremtidige arbeidsflyter.

MERK: Et landemerke som hoppes over kan registreres senere ved å velge det fra undermenyen.
 

Hvordan hoppe over landemerker

Trinn

Trykk på Skip eller Skip Always på registreringsskjermen.
Registreringen går videre til neste trinn.

MERK: Hvis landemerker hoppes over, vises mindre navigasjonsinformasjon i løpet av
skjærenavigasjonen.
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5.5.2 Omregistrering

Oversikt

Spesifikke landemerker, eller til og med en hel femur eller tibia kan reregistreres (f.eks. på grunn
av at en referanseenhet løsner) når som helst i arbeidsflyten ved å velge dette registreringstrinnet
i menyen.
Når reregistreringen er fullført, går programvaren tilbake til forrige trinn.
MERK: Omregistrering av landemerker er ikke mulig med stiftefri arbeidsflyt. Hvis du ønsker å
omregistrere landemerker i denne arbeidsflyten, må du starte en ny registrering.
 

Hvordan utføre omregistrering

Figur 73 

Trinn

1. Velg undermenyen.

2. Velg landemerket for omregistrering fra enten Femur Registration eller Tibia Registrati-
on.

3.
Registrer punkt(ene) som forespurt.
Ved fullføring tar programvaren deg tilbake til forrige trinn.

Tilbakestille og registrere på nytt

Etter fullstendig registrering av femur og tibia blir Reset & Register Again aktiv. Dette gjør at du
kan omregistrere hele femur eller tibia.

REGISTRERING
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6 PASIENTRAPPORT
6.1 Opprette en pasientrapport

Generell informasjon

Etter operasjonen kan du opprette en pasientrapport som inneholder den viktigste informasjonen.

Slik opprettes en pasientrapport

Figur 74 

Trinn

1.
Velg Done etter at operasjonen er ferdig.
Rapportappen åpnes.

2.
Velg Back for å gå tilbake til navigasjon eller Done for å lagre rapporten i
pasientmappen.
Programvaren bytter tilbake til Content Manager.

PASIENTRAPPORT
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7 UNDERMENY OG
VERKTØYLINJE

7.1 Undermeny

Hvordan få tilgang til undermenyen

Trinn

Velg pilikonet fra verktøylinjen.

Menyalternativer

Undermenyen gir linker til følgende:

Figur 75 

Alternativer Se

Implants & Treatment Side Side 39

Femur Registration Side 94

Tibia Registration Side 102

Navigation (Navigasjon) Side 41

Plan Side 48

Camera Side 23

UNDERMENY OG VERKTØYLINJE
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Alternativer Se

Settings Side 117

Reset & Register Again
(ikke tilgjengelig for Knee3 Express)

Side 109

Undermeny
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7.2 Verktøylinje

Verktøylinjeoversikt

Verktøylinjen inneholder fargekodete kamerastatusindikatorer for referanseenheter og
instrumenter.
Følgende funksjoner er også tilgjengelig på navigasjons- og planleggingsskjermene:
• Plan
• Done
• Screenshot
• Resection eller Joint Line vekslingsbryter

Fargekoding på verktøylinjen

Status Forklaring

Referanseenhet eller instrument er synlig, i aktiv bruk og i interaksjon med pro-
gramvaren (referanseenhet eller instrument er på en blå bakgrunn).

Referanseenhet eller instrument er synlig (fremhevet i blått).

Referanseenhet eller instrument er IKKE synlig (fremstilles i grått).

Referanseenhet eller instrument er IKKE synlig, men er nødvendig for prosedy-
retrinnet (referanseenhet eller instrument er på en rød bakgrunn).

Verktøylinjekomponenter

Ikon Forklaring

Representerer referanseenhet for femur.

Representerer referanseenhet for tibia.

UNDERMENY OG VERKTØYLINJE
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Ikon Forklaring

Representerer pekeren.

Representerer planverktøyet.

Representerer skjæreblokkmalen.

Indikerer sporingsfeil.

MERK: Hvis kameraet blir frakoblet i løpet av arbeidsforløpet, viser programvaren
sporingsfeilikonet. Hvis du trykker på et ikon, åpnes kameraprogrammet og gir deg detaljert
informasjon om problemet og mulige løsninger.
 

Verktøylinje
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8 INNSTILLINGER
8.1 Lyd og verktøy

Generell informasjon

Flere innstillinger kan fås tilgang til fra undermenyen.

Hvordan få tilgang til lyd- og verktøyinnstillinger

Figur 76 

Trinn

Trykk på Settings i undermenyen for å justere:
• SOUND

- Sound Output (på/av)
- Sound Volume
- Visibility Sound (på/av)

• TOOLS
- Aktivering av Clip-On Remote Control

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

INNSTILLINGER
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8.2 Skjermdumper

Hvordan ta skjermdumper

Du kan ta skjermdumper når som helst under navigering eller planlegging.

Trinn

Screenshot

# 3 Trykk på Screenshot på hvilken som helt navigasjons- eller planleggingsside.
Bildene lagres i pasientmappen.

Skjermdumper
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