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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje

Technická podpora

Pokud v této příručce nebudete moci najít požadované informace nebo pokud máte nějaké dotazy
či problémy, obraťte se na technickou podporu společnosti Brainlab:

Oblast Telefon a fax E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední
a Jižní Amerika

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazílie Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Velká Británie Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Tel.: +34 900 649 115

Francie a francouzsky mluvící
oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonsko
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Očekávaná servisní životnost

Pokud není uvedeno jinak, společnost Brainlab poskytuje servis pro nástroje po dobu pěti let.
Během této doby lze získat náhradní díly stejně jako servisní podporu.

Připomínky uživatelů

Navzdory pečlivé kontrole může tato příručka obsahovat chyby. Máte-li nějaké návrhy na zlepšení,
prosíme obraťte se na user.guides@brainlab.com.

Výrobce

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.2 Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno
jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu
společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

• Brainlab® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.
• PFC® je registrovaná ochranná známka společnosti DePuy.

Informace o patentech

Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými
přihláškami. Podrobnosti viz: www.brainlab.com/patent.

Označení CE

Označení CE znamená, že příslušný produkt společnosti Brainlab vyhovuje zá-
kladním požadavkům směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích
(„MDD“).
Podle pravidel stanovených směrnicí MDD je klasifikace výrobku společnosti
Brainlab definována v odpovídající uživatelské příručce k programu.
POZNÁMKA: platnost označení CE lze potvrdit pouze pro produkty, které vyro-
bila společnost Brainlab. 

Pokyny pro likvidaci

Jakmile chirurgický nástroj dosáhne konce životnosti, zbavte jej všeho biologického / biologicky
nebezpečného materiálu a nástroj bezpečně zlikvidujte podle příslušných právních předpisů.

Elektrická a elektronická zařízení likvidujte výhradně v souladu s místními předpisy. In-
formace týkající se směrnice WEEE (odpadní elektrická a elektronická zařízení) nebo
příslušných látek, které by mohly být přítomny v lékařském zařízení, naleznete na ad-
rese:
www.brainlab.com/sustainability

Hlášení incidentů souvisejících s produktem

Jste povinni hlásit všechny závažné incidenty, které se mohly vyskytnout v souvislosti s tímto
produktem společnosti Brainlab a v rámci Evropy příslušnému vnitrostátnímu příslušnému orgánu
pro zdravotnické prostředky.

Prodej v USA

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na objednávku lékaře.

Právní informace
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1.3 Symboly

Varování

Varování
Varování jsou označena symbolem výstražného trojúhelníku. Obsahují velmi důležité
bezpečnostní informace o možnosti zranění, úmrtí nebo jiných vážných následcích
spojených s použitím nebo nesprávným použitím zařízení.

Výstraha

Výstrahy jsou označeny kruhovým varovným symbolem. Obsahují důležité informace
týkající se případných poruch zařízení, selhání zařízení, poškození zařízení nebo poškození
majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: poznámky jsou formátovány kurzívou a uvádějí další užitečné rady. 

Symboly na hardwarových součástech

Na systému lze najít následující symboly.

Symbol Vysvětlení

Použitá část typu B
POZNÁMKA: použité části, které nejsou obvykle vodivé a mohou být okamžitě uvol-
něny od pacienta. 

Použitá část typu BF
POZNÁMKA: použité části, které mají vodivý kontakt s pacientem nebo mají střed-
nědobý nebo dlouhodobý kontakt s pacientem. 

Upozornění
POZNÁMKA: uživatel je povinen přečíst si v návodu k použití důležité varovné infor-
mace, jako jsou varování a bezpečnostní opatření, která z různých důvodů nemohou
být uvedena na samotném zdravotnickém prostředku. 

Vyrovnávání potenciálů
POZNÁMKA: uvést svorky, které při vzájemném propojení uvedou různé části zaří-
zení nebo systému na stejné napětí, což nemusí být nutně potenciál země (zem). 

Nepoužívejte opakovaně
POZNÁMKA: označuje zdravotnický prostředek, který je určen na jedno použití nebo
k použití u jednoho pacienta během jediného zákroku. 

Nesterilní
POZNÁMKA: označuje zdravotnický prostředek, který nebyl podroben procesu steri-
lizace. 

Neprovádět opětovnou sterilizaci
POZNÁMKA: označuje zdravotnický prostředek, který nelze opakovaně sterilizovat. 

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Symbol Vysvětlení

Sterilizováno ethylenoxidem

Sterilizováno ozářením

Je-li poškozené balení, nepoužívat

Uchovávejte mimo sluneční světlo

Uchovávejte v suchu

Omezení teploty
POZNÁMKA: označuje meze teploty, kterým lze zdravotnický prostředek bezpečně
vystavit. 

Limity vlhkosti
POZNÁMKA: označuje rozsah vlhkosti, kterému lze zdravotnický prostředek bezpeč-
ně vystavit. 

Omezení atmosférického tlaku
POZNÁMKA: označuje rozsah atmosférického tlaku, kterému lze zdravotnický pro-
středek bezpečně vystavit. 

Množství položek v balení

Číslo šarže výrobce

Sériové číslo výrobce

Referenční (katalogové) číslo
POZNÁMKA: udává číslo výrobku společnosti Brainlab. 

Datum použitelnosti
POZNÁMKA: datum musí být vyjádřeno podle normy ISO 8601 jako RRRR-MM-DD. 

Datum výroby
POZNÁMKA: datum musí být vyjádřeno podle normy ISO 8601 jako RRRR-MM-DD. 

Výrobce

Pověřený zástupce v EU

Symboly
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Symbol Vysvětlení

IPXY

Stupeň ochrany před vniknutím tekutiny
• Ochrana proti cizím pevným látkám (hodnoty 0 až 6 nebo písmeno X).
• Ochrana proti cizím kapalinám (hodnoty 0 až 9 nebo písmeno Y).

POZNÁMKA: písmeno X se uvádí v případě, že není k dispozici dostatek dat, aby
bylo možné přiřadit úroveň ochrany. 

POZNÁMKA: vysvětlení číselných kódů naleznete v IEC 60529. 

Prostudujte si návod k použití

Podle federálních zákonů USA může tento přístroj prodávat pouze lékař nebo se smí
prodávat pouze na objednávku lékaře

MR podmíněné
POZNÁMKA: nepředstavuje žádná známá rizika ve specifickém prostředí MR. 

Nebezpečný při magnetické rezonanci
POZNÁMKA: představuje rizika ve všech prostředích MR. 

Bezpečný při MR
POZNÁMKA: nepředstavuje žádná známá rizika v kterémkoli prostředí MR. 

Přepnutím se přístroj uvádí do pohotovostního režimu

Zapnutí/vypnutí přístroje

Obsah nebo přítomnost přírodního latexu
POZNÁMKA: přítomnost přírodní gumy nebo suchého přírodního latexu jako kon-
strukčního materiálu ve zdravotnickém prostředku nebo obalu zdravotnického pro-
středku. 

Nepyrogenní

Značí, že zařízení je vhodné pouze pro stejnosměrný proud

Sezení zakázáno

Udržujte ruce čisté (nebezpečí bodnutí)

Obsahuje RF vysílač pro provoz

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Symbol Vysvětlení

Zařízení třídy II

Jednoznačná identifikace zařízení

Viz návod k použití nebo informační brožura

Symboly
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1.4 Použití systému

Účel použití

Tato Příručka k použití nástrojů je určena pro použití s navigačním programem Brainlab Knee.

Opatrné zacházení s technickým vybavením

Součásti systému a akcesorní nástroje se skládají z velmi přesných mechanických dílů.
Nakládejte s nimi opatrně.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.5 Školení a dokumentace

Školení společnosti Brainlab

Před použitím systému se všichni uživatelé musí účastnit povinného vzdělávacího programu
prováděného autorizovaným zástupcem společnosti Brainlab, který zajistí bezpečné a vhodné
používání.

Podpora s dohledem

Před použitím systému při chirurgických postupech, kde je počítačová navigace nezbytná,
proveďte dostatečný počet postupů společně se zástupcem společnosti Brainlab.

Prostudování uživatelských příruček

Tato příručka popisuje komplexní lékařský program nebo lékařské přístroje, které je třeba používat
s opatrností.
Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému, nástroje nebo softwaru:
• pečlivě prostudovali tuto příručku před tím, než začnou zařízení používat
• měli k této příručce neustálý přístup

Dostupné uživatelské příručky

POZNÁMKA: dostupné uživatelské příručky se liší v závislosti na produktu společnosti Brainlab.
Máte-li nějaké otázky týkající se uživatelských příruček, které jste obdrželi, kontaktujte technickou
podporu společnosti Brainlab. 

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelské příručky k pro-
gramu

• Přehled, jak naplánovat ošetření a provádět obrazem-řízenou
navigaci

• Popis nastavení systému na op. sále
• Podrobné pokyny k programu

Příručka k obsluze hardwa-
ru

Podrobné informace o radioterapii a chirurgickém hardwaru, typic-
ky definované jako velké složité nástroje

Příručky k použití nástrojů Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka k čištění, dezinfek-
ci a sterilizaci Podrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů

Příručka k obsluze systému Podrobné informace o nastavení systému

Technická příručka Podrobné technické informace o systému, včetně technických
specifikací a shody norem

Systémová a technická uži-
vatelská příručka

Kombinuje obsah Příručky k obsluze systému a Technické příruč-
ky

Školení a dokumentace
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2 PŘEHLED NÁSTROJŮ
2.1 Zacházení s nástroji
2.1.1 Důležité bezpečnostní informace pro správné zacházení s nástroji

Varování
Nástroje popisované v tomto návodu jsou vysoce přesná a citlivá lékařská zařízení. Je
třeba s nimi zacházet nanejvýše opatrně. Pokud vám nástroj upadne nebo se jinak poškodí,
ihned se spojte se společností Brainlab a požádejte o radu, jak postupovat. Zanedbání této
zásady by mohlo vést k závažnému poranění pacienta.

Varování
Poškozené či zkorodované nástroje nepoužívejte.

Varování
Před operací naplánujte rozmístění na operačním sálu. Kamera musí mít neustále ničím
nerušený záběr na reflexní kuličky, jinak se mohou objevit registrační a navigační
nepřesnosti.

Sterilizace

Varování
Není-li uvedeno jinak, před použitím je nutné nástroje sterilizovat. Podrobnosti uvádíme v
Příručce pro čištění, dezinfekci a sterilizaci.

Varování
Pokud náhodou odstraníte nějaký sterilní nástroj ze sterilní zóny, je nutné jej sterilizovat
znovu.

PŘEHLED NÁSTROJŮ
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2.1.2 Používání fixačních pinů

Všeobecné informace

Umístění fixačního pinu do struktury kosti je standardní minimálně invazivní chirurgický zákrok s
nízkým rizikem. Slouží k vytvoření stabilního základu pro připevnění referencí a provádění
navigace.
Protože je však zapotřebí incize, před tím, než budete pokračovat, si pečlivě přečtěte následující
informace.

Rizika

Varování
Protože umístění fixačního pinu vyžaduje incizi, může nastat jedna nebo více z
následujících komplikací: infekce, lokalizovaná bolest, krvácení, léze cév nebo nervů,
fraktura kosti nebo trombóza.

Preventivní opatření

Varování
V některých případech mohou být fixační piny umístěny pomocí automatické vrtačky,
zachovejte však maximální kontrolu nad hloubkou vrtu tím, že použijete nejnižší rychlost
vrtáku.

Varování
Používejte pouze závitový fixační pin se specifikovaným průměrem. Použití fixačního pinu
s nesprávným průměrem by mohlo vést k nestabilnímu upevnění.

Varování
Abyste zajistili stabilní upevnění, upevňujte fixační pin bikortikálně (pokud je to možné).

Používání fixačních pinů
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2.1.3 Dostupné nástroje

Obecné nástroje

Obrázek Název

Jednorázové reflexní kuličky

Jednorázové Schanzovy šrouby

Jednorázové připínací dálkové ovládání

Nožní spínač (USB)

Ukazovátka

Obrázek Název

Rovné ukazovátko pro koleno

Zahnuté ukazovátko pro kyčel a koleno

Součásti reference

Obrázek Název

Reference geometrie T - X-Press

PŘEHLED NÁSTROJŮ
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Obrázek Název

Reference geometrie Y - X-Press

Kostní fixátor, dvoupinový, Flip-Flop, X-Press

Kostní fixátor, jednopinový, X-Press (velikost S, M, L)

Jednopinový klíč X-Press/Páteřní svorky

Nástroje Plane Tool

Obrázek Název

Sada Plane Tool
• Plane Tool - sledovací adaptér
• Plane Tool - adaptér řezacího bloku
• Plane Tool - deska pro ověření kosti - s hroty
• Plane Tool - deska pro ověření kosti - plochá
• Plane Tool - deska pro ověření kosti - částečná

Dostupné nástroje
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Šablony pro řezací blok

Obrázek Název

Šablona pro řezací blok 4 v 1

Adaptér pro femorální a tibiální řezací blok

Obrázek Název

Adaptér pro femorální a tibiální řezací blok „Universal“

Nastavitelný řezací blok

Obrázek Název

Nastavitelný řezací blok - Femorální souprava
• Seřizovací jednotka
• Řezací slot Femur 1,19/1,27/1,37 mm
• Vodítko femorálního zarovnání
• Femorální základová deska
• Reference Geometrie Y
• Šroubovák (3,5 mm)
• Sterilizační box

Nastavitelný řezací blok - Základní femorální souprava
• Seřizovací jednotka
• Řezací slot Femur 1,19/1,27/1,37 mm
• Femorální základová deska malá
• Šroubovák (3,5 mm)

PŘEHLED NÁSTROJŮ
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Nástroje ClearLens

Obrázek Název

ClearLens knee plane tool - rozhraní

Rukojeť ukazovátka ClearLens - kolenní kloub

Kostní fixátor ClearLens dvoupinový

Femorální sledovací adaptér ClearLens

Tibiální sledovací adaptér ClearLens

Ukazovátko pro sledovací adaptér ClearLens

Dostupné nástroje
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Obrázek Název

Nástroj ClearLens Plane Tool se sledovacím adaptérem

PŘEHLED NÁSTROJŮ
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Dostupné nástroje

20 Příručka k použití nástrojů Rev. 1.3 Koleno



3 OBECNÉ NÁSTROJE
3.1 Jednorázové reflexní kuličky

Všeobecné informace

Obrázek 1  

Produkt Počet kusů Číslo výrobku Dostupný od

Jednorázové reflexní kuličky 90 (30 x 3) 41773 Brainlab a NDI

Jednorázové reflexní kuličky se připevňují k referencím a nástrojům, aby systému umožnily
detekci polohy pacienta a nástrojů v chirurgickém poli.

Varování
Navigační systémy Brainlab se mohou používat pouze s výše uvedenými reflexními
kuličkami. Použití jiných reflexních kuliček může ovlivnit přesnost navigace, což
představuje pro pacienta riziko.

Kdy připevnit reflexní kuličky

Reflexní kuličky připevňujte k nástrojům a referencím před kalibrací nebo použitím při operaci.

Zajištění sterility

Jednorázové reflexní kuličky se dodávají sterilní. Nelze je opětovně sterilizovat a po každém
použití je musíte zlikvidovat.

Varování
Jednorázové reflexní kuličky znovu nesterilizujte, protože to snižuje jejich přesnost a
představuje riziko pro pacienta. Jednorázové reflexní kuličky jsou určeny pouze na jedno
použití.

OBECNÉ NÁSTROJE
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3.1.1 Používání reflexních kuliček

Zajištění přesnosti navigace

Přesnost navigace je kriticky závislá na stavu použitých reflexních kuliček.

Varování
Před použitím všech reflexních kuliček zkontrolujte, že reflexní povrch je v dobrém stavu a
neloupe se.

Varování
Jednorázové reflexní kuličky jsou vysoce citlivé zdravotnické prostředky a mělo by se s
nimi zacházet opatrně.

Varování
Používejte pouze reflexní kuličky, které jsou čisté a suché. Vlhké nebo zašpiněné reflexní
kuličky musíte před použitím buď vyčistit, nebo je rovnou vyměnit.

Varování
Nepoužívejte poškozené nebo deformované reflexní kuličky, protože to by mohlo zkazit
navigaci, a vést tak k riziku poranění pacienta.

Varování
Upravte rozmístění operačního sálu před operací tak, aby měla kamera ničím nerušený
záběr na všechny reflexní kuličky na adaptérech nástrojů a referencích. Reflexní kuličky
nezakrývejte ani nemaskujte, protože tak můžete znemožnit navigaci nebo její přesnost.

Kontrola pevného připevnění

Varování
Reflexní kuličky utáhněte na kolíčku tak, aby mezi kuličkou a patou kolíčku nezbývalo
žádné volné místo. Není-li reflexní kulička v této pozici pevně dotažena, nepoužívejte ji.

Varování
Musíte-li k zašroubování reflexní kuličky na kolíček vyvíjet nadměrnou sílu, kuličku vyřaďte
a použijte novou.

Varování
Používáte-li reflexní kuličky na chvějících se nebo vibrujících nástrojích či v blízkosti
takových nástrojů, pravidelně reflexní kuličky kontrolujte, zda zůstávají pevně dotažené.

Čištění reflexních kuliček

Varování
K čištění zašpiněných reflexních kuliček používejte pouze jemnou látku zvlhčenou sterilní
vodou. Každá reflexní kulička musí být před použitím naprosto suchá.

Varování
Pokud vyčistíte nebo vyměníte reflexní kuličku na nástroji či referenci, než začnete nástroj
nebo referenci používat, ověřte přesnost navigace.

Používání reflexních kuliček

22 Příručka k použití nástrojů Rev. 1.3 Koleno



Jak připevnit reflexní kuličky

Obrázek 2  

Krok

Reflexní kuličku rukou pevně přišroubujte ke každému upevňovacímu kolíčku nástroje.

OBECNÉ NÁSTROJE
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3.2 Jednorázové Schanzovy šrouby

Všeobecné informace

Jednorázové Schanzovy šrouby se používají k upevnění kostních fixátorů přímo na kost
pacienta s cílem zajistit stabilní bázi k upevnění referenčních polí a provedení navigace.

Typy

Obrázek 3  

Kostní
fixátor

Šroub Rozhra-
ní

Číslo vý-
robku

jedno-
pinový

Jednorázové Schanzovy šrouby 5 mm/150 mm (10 ks) 54902

Jednorázové Schanzovy šrouby 5 mm/200 mm (10 ks) 54903

dvoupi-
nový

Jednorázové Schanzovy šrouby 3 mm/100 mm (10 ks) 54900

Jednorázový Schanzův šroub 3,2 mm/100 mm (10 ks) 54922

Jednorázové Schanzovy šrouby 4 mm/130 mm (10 ks) 54901

Jednorázový Schanzův šroub 3,2 mm/100 mm

AO

99104

Jednorázový Schanzův šroub 4 mm/125 mm 99101

Jednorázový Schanzův šroub 4 mm/125 mm (10 ks) 54908

Jednorázový Schanzův šroub 5 mm/175 mm (10 ks) 54909

Sterilita

Jednorázové Schanzovy šrouby se dodávají nesterilní a před použitím je nutné je sterilizovat.
Jsou to nástroje k jednorázovému použití, a proto se musí po použití zlikvidovat.

Jednorázové Schanzovy šrouby
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3.3 Jednorázové připínací dálkové ovládání (53153)

Všeobecné informace

Obrázek 4  

Jednorázové připínací dálkové ovládání umožňuje aktivní registraci pacienta a řízení softwaru
v kombinaci se stávajícími ukazovátky Brainlab. 
Jednorázové připínací dálkové ovládání je aktivní, neinvazivní zařízení na jedno použití, které
se dodává sterilní ve sterilním balení.

Podporovaná ukazovátka

Jednorázové připínací dálkové ovládání lze používat s následujícími ukazovátky:
• Rovné ukazovátko pro koleno
• Zahnuté ukazovátko pro kyčel a koleno

OBECNÉ NÁSTROJE
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3.3.1 Připevnění jednorázového připínacího dálkového ovládání

Přehled zařízení

①

②

③
④

Obrázek 5  

Č. Komponenta Funkce

① Ovládací tlačítko Aktivuje infračervenou kontrolku LED

② Středový otvor Upevňovací rozhraní pro ukazovátko

③ Zelená stavová LED kontrolka Určuje stav a funkci baterií

④ Infračervená kontrolka LED Kamera ji detekuje, pro lidské oko je však neviditelná

Zajištění sterility

Varování
Jednorázové připínací dálkové ovládání se dodává sterilní. Pokud se nějaká ze sterilních
součástí během rozbalování nebo klinického použití dostane do kontaktu s nesterilním
prostředím, okamžitě zařízení zlikvidujte.

Správné připevnění

Naplánujte polohu jednorázového připínacího dálkového ovládání podle toho, zda ho bude
používat levák nebo pravák, i podle rozmístění operačního sálu před operací. Kamera musí
mít ničím nerušený záběr na jednorázové reflexní kuličky a infračervenou kontrolku LED.

Nezapomeňte řádně jednorázové připínací dálkové ovládání připevnit k upevňovacímu pinu
na ukazovátku a jednorázové reflexní kuličky zcela zašroubovat, dokud mezi kuličkou a
úpatím pinu nezbude žádný prostor.

Před použitím

Krok

1. Vyjměte jednorázové připínací dálkové ovládání z jeho sterilního balení.

2. Proveďte kontrolu funkce - stiskněte ovládací tlačítko ① a ověřte, že:
• Svítí stavová LED kontrolka ③.
• V oknu kamery na navigační obrazovce se jako barevný blesk ukazuje infračervená

kontrolka LED ④.

Připevnění jednorázového připínacího dálkového ovládání
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Varování
Před otevřením sterilního balení ověřte, že nemá prošlou exspirační dobu a že není
poškozené. Má-li prošlou exspirační dobu nebo je-li poškozené, jednorázové připínací
dálkové ovládání nepoužívejte a ihned jej zlikvidujte.

Varování
Jestliže si všimnete, že se uvnitř sterilního balení nalézá vyteklá kapalina z baterie,
neotvírejte ho a jednorázového připínacího dálkového ovládání se ihned zbavte.

Nepoužívat, je-li poškozený obal.

Jak připevnit jednorázové připínací dálkové ovládání k ukazovátku

④

⑤

①

②
③

Obrázek 6  

Krok

1. Jednorázové připínací dálkové ovládání připevníte tím, že jeho středový otvor ② umí-
stíte přes vyznačený upevňovací pin ① na rukojeti ukazovátka.
POZNÁMKA: před připevněním zvažujte polohu v závislosti na tom, zda je uživatel levák
④ nebo pravák ⑤.
 

2. Zacvakněte jednorázové připínací dálkové ovládání až na doraz do rukojeti ukazovát-
ka.

3. Připevněte k ukazovátku reflexní kuličky ③.

POZNÁMKA: při používání ukazovátka vám doporučujeme ukazovátko s jednorázovým
připínacím dálkovým ovládáním držet mezi palcem a prostředníkem a ovládací tlačítko tisknout
ukazováčkem. 

Související odkazy

Jak připevnit reflexní kuličky na straně 23

OBECNÉ NÁSTROJE
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3.3.2 Používání jednorázového připínacího dálkového ovládání

Všeobecné informace

Při stisknutí ovládacího tlačítka se aktivuje infračervená kontrolka LED, kterou nyní může sledovat
kamera na navigačním systému.
Infračervená kontrolka LED se ukazuje v oknu kamery na navigační obrazovce jako barevný
blesk. Signál infračervené LED kontrolky lze používat pro různé funkce v závislosti na softwarové
aplikaci - například pro akvizici povrchových bodů během registrace.
POZNÁMKA: během používání se ujistěte, že je infračervená LED kontrolka vidět na kameře a
není kontaminovaná, například krví. 

Před použitím infračervené kontrolky LED ověřte její funkci tím, že zkontrolujete stavovou
kontrolku LED na jednorázovém připínacím dálkovém ovládání a oknu kamery na navigační
obrazovce.

Další informace

Více informací o používání jednorázového připínacího dálkového ovládání v kombinaci se
softwarem naleznete v odpovídající Uživatelské příručce k programu.

Správné zacházení s nástrojem

Varování
Při aktivaci jednorázového připínacího dálkového ovládání během akvizice bodu se vždy
ujistěte, že je hrot ukazovátka v kontaktu s pacientem nebo kostí.

Netlačte na plášť jednorázového připínacího dálkového ovládání v místě, kde se nachází
LED kontrolky.

Pravidla bezpečnosti

Varování
Při aktivaci ovládacího tlačítka jednorázového připínacího dálkového ovládání se nedívejte
zblízka přímo do infračervené kontrolky LED.

Používání jednorázového připínacího dálkového ovládání
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3.3.3 Po použití

Správné zacházení se zařízením během likvidace

Varování
Nepoužívejte znovu baterii ani ji nevyměňujte a po použití nevkládejte jednorázové
připínací dálkové ovládání do autoklávu. Tím zničíte zařízení a můžete způsobit vážné
poškození autoklávu nebo poranění pacienta a uživatele.

Varování
Jakékoliv úpravy zařízení jsou zakázány.

Jednorázové připínací dálkové ovládání nesmíte zcela ponořit do žádné kapaliny.

Jednorázové připínací dálkové ovládání obsahuje primární lithiový článek. Po použití
zařízení zvažte jeho dezinfekci a oddělenou likvidaci. Pro likvidaci integrovaných
elektronických součástek a primárního lithiového článku se obraťte na místní ministerstvo
životního prostředí nebo agenturu pro recyklaci odpadu a vyžádejte si omezení pro zvláštní
případy.

Odpojení a likvidace jednorázového připínacího dálkového ovládání

Varování
Jednorázové připínací dálkové ovládání je zařízení na jedno použití, které nelze sterilizovat.
Po použití jej sejměte z ukazovátka a zlikvidujte.

Krok

1. Po použití sejměte jednorázové připínací dálkové ovládání z ukazovátka.

2. Před jeho likvidací očistěte všechny povrchy pomocí povrchového dezinfekčního pro-
středku.

3.

①

③
②

Je-li to zapotřebí, otevřete plášť u vrubu ① pomocí malého ostrého nástroje a vyjměte
baterii ③ a elektronické součástky ② k oddělené likvidaci.

OBECNÉ NÁSTROJE
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3.3.4 Technické údaje

Rozměry a hmotnost

Rozměry Hodnota

Výška 17,3 mm

Délka 53,9 mm

Šířka 27,0 mm

Hmotnost 12 g

Elektrické

Specifikace Popis

Napájení 3 V primární lithiový článek CR2032

Spotřeba energie Maximálně 36 mW

Proud 12 mA, stejnosměrný proud (DC)

Elektrická bezpečnost Soulad s normou IEC 60601-1

Kontrolky LED

Specifikace Infračervená kontrolka LED Stavová LED kontrolka

Vlnová délka 870 nm 570 nm

Zorný úhel při intenzitě
50 % 120° 120°

Fotobiologická bezpeč-
nost Soulad s normou IEC 62471 Soulad s normou IEC 62471

Plášť

Specifikace Popis

Klasifikace IP IP44 podle normy IEC 60529 (chráněno před částicemi > 1 mm a proti
stříkajícím kapalinám)

Materiály Polyamid 12

Ekologické údaje

Podmínky skladování Provozní podmínky

Teplota 0 až 30 °C 0 až 30 °C

Vlhkost 15 % až 80 % pod rosným bo-
dem 20 % až 80 % pod rosným bodem

Tlak 700-1 060 hPa 700-1 060 hPa

Likvidace V souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu

Technické údaje
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Sterilita a použitelnost

Specifikace Popis

Stav sterility Sterilní

Metoda Etylenoxid

Skladovatelnost Tři roky

Využitelnost Jednorázové použití

OBECNÉ NÁSTROJE
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3.3.5 Elektromagnetická kompatibilita a emise

Elektromagnetická kompatibilita: Prohlášení

U lékařských elektrických zařízení je nutné zvažovat speciální bezpečnostní opatření s ohledem
na elektromagnetickou kompatibilitu. Zařízení lze instalovat a používat pouze v souladu s
odpovídajícími pravidly elektromagnetické kompatibility popsanými v této uživatelské příručce.
Zamýšlenou funkčnost lékařského elektronického zařízení mohou ovlivnit přenosná nebo mobilní
radiofrekvenční komunikační zařízení.

Elektromagnetické prostředí

Jednorázové připínací dálkové ovládání je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí
upřesněném v tabulkách, které jsou uvedeny v této části.
Zákazník nebo uživatel by měli zaručit, aby se jednorázové připínací dálkové ovládání
používalo právě v takovém prostředí.

Rušení emisemi rádiových frekvencí

Jednorázové připínací dálkové ovládání využívá RF energii výhradně k interním funkcím.
Z toho důvodu jsou jeho RF emise velmi malé a není příliš pravděpodobné, že by způsobily
nějaké interference v blízkém elektronickém zařízení.

Prohlášení

Pokyny a prohlášení výrobce, pokud jde o emise elektromagnetického záření:

Test emisí Kompliance Elektromagnetické prostředí - pokyny

Emise radiových frek-
vencí CISPR 11

Skupina 1 Třída
B Jednorázové připínací dálkové ovládání se hodí

pro použití ve všech budovách včetně domácích a ta-
kových, které jsou přímo napojeny na veřejnou roz-
vodnou síť zásobující budovy sloužící pro domácí
účely.

Harmonické emise
IEC 61000-3-2 Nevzt.

Kolísání napětí / emi-
se blikání IEC
61000-3-3

Nevzt.

Elektromagnetická kompatibilita a emise
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3.3.6 Elektromagnetická imunita

Elektromagnetické prostředí

Jednorázové připínací dálkové ovládání je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí
upřesněném v tabulkách, které jsou uvedeny v této části.
Zákazník nebo uživatel by měli zaručit, aby se jednorázové připínací dálkové ovládání
používalo právě v takovém prostředí.

Prohlášení o odolnosti vůči elektromagnetickému rušení

Tabulky v následujících částech poskytují pokyny a prohlášení výrobce, pokud jde o odolnosti vůči
elektromagnetickému rušení.

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-8

Test odolnosti IEC 60601 Úroveň te-
stu a úroveň shody

Elektromagnetické prostředí - pokyny

Elektrostatický vý-
boj IEC 61000-4-2

6 kV kontaktní
±8 kV vzduch

Podlahy by měly být dřevěné, betonové nebo s
keramickými dlaždicemi.
Jestliže podlahy pokrývá nějaký syntetický mate-
riál, relativní vlhkost by měla dosahovat alespoň
30 %.

Magnetické pole
síťového kmitočtu
(50/60 Hz) IEC
61000-4-8

3 A/m

Magnetická pole síťového kmitočtu by se měla na-
cházet na úrovních charakteristických pro typické
umístění v typickém komerčním nebo nemocnič-
ním prostředí.

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Test odol-
nosti

IEC 60601
Úroveň testu

Úroveň kom-
pliance

Elektromagnetické prostředí - pokyny

Vedené RF
IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz až 80
MHz

3 V

Přenosná a mobilní rádiová komunikační zaříze-
ní by se neměla používat blíže kterékoli části
jednorázového připínacího dálkového ovlá-
dání, včetně kabelů, než je doporučený odstup
vypočtený pomocí rovnice platné pro frekvenci
vysílače.
Doporučený odstup:

d 1 2 P,= 80 MHz až 800 MHz

d 2 3 P,= 800 MHz až 2,5 GHz

OBECNÉ NÁSTROJE
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Test odol-
nosti

IEC 60601
Úroveň testu

Úroveň kom-
pliance

Elektromagnetické prostředí - pokyny

Vyzařované
RF IEC
61000-4-3

3 V/m 80
MHz až 2,5
GHz

3 V/m

Kde P je maximální jmenovitý vysílací výkon vy-
sílače ve wattech (W) udávaný výrobcem vysíla-
če a d je doporučený odstup v metrech (m).
Intenzity pole z pevných rádiových vysílačů,
určené elektromagnetickým průzkumem lokali-
tya, by měly být menší než stanovená úroveň
vyhověníb v každém frekvenčním rozsahu.
K rušení může docházet v blízkosti zařízení
označeného tímto symbolem.

POZNÁMKA: při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah. 

POZNÁMKA: tyto pokyny nemusí platit za všech situací. Šíření elektromagnetického záření je
ovlivněno pohlcováním a odrazy od konstrukcí, objektů a osob. 
a Sílu polí z pevných vysílačů, jako jsou základové stanice pro rádiové (mobilní/bezdrátové) tele-
fony a pozemní mobilní vysílací stanice, vysílání AM a FM rozhlasu a TV vysílání, nelze teoretic-
ky přesně předvídat. Chcete-li vyhodnotit elektromagnetické prostředí z hlediska pevných RF vy-
sílačů, zvažte elektromagnetický průzkum pracoviště. Jestliže naměřená síla pole v místě, kde
se používá jednorázové připínací dálkové ovládání, překračuje příslušnou úroveň RF kom-
pliance výše, měli byste ověřit správnou funkci jednorázového připínacího dálkového ovládá-
ní pozorováním. Zaznamenáte-li nějakou nestandardní funkci, může být zapotřebí provést pří-
davná opatření, například jednorázové připínací dálkové ovládání přesměrovat/přemístit.
b Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz by měly být síly pole nižší než 3 V/m.

Elektromagnetická imunita
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3.3.7 Rádiová komunikační zařízení

Účinky na zařízení

Přenosné a mobilní RF komunikační přístroje mohou jednorázové připínací dálkové ovládání
negativně ovlivňovat.

Elektromagnetické prostředí

Jednorázové připínací dálkové ovládání je určeno k použití v elektromagnetickém prostředí s
regulovaným rušením vyzařovanými RF vlnami.
Zákazník nebo uživatel jednorázového připínacího dálkového ovládání může přispět k
prevenci elektromagnetického rušení.
Stačí proto udržovat minimální odstup mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními přístroji
(vysílači) a jednorázovým připínacím dálkovým ovládáním, jak je to doporučeno níže, v
souladu s maximálním výstupním výkonem komunikačních přístrojů.

Odstupy

Hodnoty odstupu mezi přenosnými a mobilními radiofrekvenčními komunikačními přístroji a
jednorázovým připínacím dálkovým ovládáním:

Jmenovitý maximální
výstupní výkon vysí-
lače W

Vzdálenost odstupu podle frekvence vysílače (m)

150 kHz až 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz až 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz až 2,5 GHz

d 2 3 P,=

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

V případě vysílačů se jmenovitým maximálním vysílaným výkonem, který není uveden výše, je
možno doporučený odstup d v metrech (m) určit pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače,
kde P je maximální jmenovitý vysílaný výkon vysílače ve wattech (W) udávaný výrobcem vysíla-
če.
POZNÁMKA: při 80 MHz a 800 MHz platí odstup pro vyšší frekvenční rozsah. 

POZNÁMKA: tyto pokyny nemusí platit za všech situací. Šíření elektromagnetického záření je
ovlivněno pohlcováním a odrazy od konstrukcí, objektů a osob. 

OBECNÉ NÁSTROJE
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3.4 Nožní spínač (USB) (18460)

Všeobecné informace

Obrázek 7  

Nožní spínač (USB) umožňuje registraci pacienta s omezenou interakcí s dotykovým displejem. 
Nožní spínač (USB) používá USB připojení k navigačnímu systému, např. Curve nebo Kick.
POZNÁMKA: nožní spínač se po zapojení aktivuje automaticky. 

Funkce pedálu nožního spínače

Pedál Funkce

Modrá Zaregistruje orientační body nebo vybere prvek označený modře.

Žlutá Vybere prvek označený žlutě.

Černá Cyklicky přepíná mezi ovladatelnými prvky v navigaci a plánování.

Jak používat nožní spínač

Více informací o používání nožního spínače (USB) v kombinaci se softwarem naleznete v
příslušné Uživatelské příručce k programu.

Nožní spínač (USB) (18460)
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4 UKAZOVÁTKA
4.1 Používání ukazovátek

Zacházení s ukazovátky

Ukazovátka slouží k:
• provádění registrace pacienta pomocí ukazovátka
• ověření přesnosti registrace

Podrobné pokyny, jak používat ukazovátka, naleznete ve vaší Uživatelské příručce k programu.
POZNÁMKA: ukazovátka jsou předkalibrována. Můžete je používat bez nutnosti další kalibrace. 

Správné zacházení s ukazovátky

Varování
Během registrace a navigace musí být na kameře neustále vidět reflexní kuličky aktivního
ukazovátka.

Varování
Jestliže vám program navrhne nějaké ukazovátko pro určitý krok registrace, použijte jej.

UKAZOVÁTKA
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4.2 Udržení přesnosti ukazovátka

Skladování

Každé ukazovátko se dodává s pouzdrem na ukazovátka, které má za úkol zabránit poškození
ukazovátka a zajistit jeho maximální přesnost.

Ukazovátka vždy sterilizujte a uchovávejte je v příslušných pouzdrech ukazovátek.

Kontrola přesnosti ukazovátka pomocí pouzdra ukazovátka

① ②

Obrázek 8  

Pokud je ukazovátko nepoškozené, jeho hrot ① a (např. ②) se kryje s odpovídajícím protikusem
v pouzdře ukazovátka.

Varování
Před každým použitím zkontrolujte přesnost ukazovátka. Zkontrolujte, zda je hrot
ukazovátka proti protikusu na pouzdře ukazovátka.

Kontrola přesnosti pomocí pouzdra ukazovátka

Spodní strana pouzdra ukazovátka obsahuje nástroj používaný pro kontrolu přesnosti (např.
Plane Tool - adaptér řezacího bloku).

Udržení přesnosti ukazovátka
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4.3 Druhy ukazovátek

Přehled

Ukazovátka mají zakulacené hroty tvaru kulové výseče. Díky tomu se hroty ukazovátek nemohou
zachytit na kosti ani měkké tkáni. Výsledkem je hladší pohyb po povrchu kosti během registrace a
plánování.
POZNÁMKA: rovné ukazovátko pro koleno a Zahnuté ukazovátko pro kyčel a koleno mají
stejnou geometrii nástroje. 

Rovné ukazovátko pro koleno (53109)

Obrázek 9  

Rovné ukazovátko pro koleno slouží k pořízení orientačních bodů pro registraci, plánování nebo
ověření přesnosti. Má černý barevný indikátor.

Zahnuté ukazovátko pro kyčel a koleno (53101)

Obrázek 10  

Zahnuté ukazovátko pro kyčel a koleno usnadňuje akvizici bodů v hlubších anatomických
oblastech. Má hrot zahnutý směrem dolů, což umožňuje kameře sledování při akvizici
registračních orientačních bodů z obtížných úhlů. Má černý barevný indikátor.

UKAZOVÁTKA
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Druhy ukazovátek
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5 REFERENCE, X-PRESS
5.1 Přehled nástrojů

Všeobecné informace

Reference X-Press jsou upevňovací systémy referencí, které mají:
• Nastavitelný kloub, pomocí něhož lze pro referenci najít optimální pozici vůči zornému poli

kamery.
• Mechanismus rychlého upevnění, který umožňuje odstranit referenci X-Press kdykoliv během

operace, kdy není aktivně zapotřebí, a zase ji vrátit do stejné pozice. Díky tomu nedojde ke
ztrátě registračních informací.

Součástmi úplné funkční reference X-Press jsou:
• reference (geometrický tvar Y nebo T), která umožňuje sledování kosti pacienta,
• kostní fixátor (jednopinový nebo dvoupinový), který vytváří rozhraní mezi referencí a kostí,
• jeden nebo dva Schanzovy šrouby.

Sestavená reference X-Press

① ②

Obrázek 11  

Č. Reference X-Press

① Geometrický tvar Y, připevněná k jednopinovému kostnímu fixátoru

② Geometrický tvar T, připevněná k dvoupinovému kostnímu fixátoru

POZNÁMKA: kteroukoliv referenci lze použít buď v kombinaci s kostním fixátorem
jednopinovým, X-Press, nebo kostním fixátorem dvoupinovým, Flip-Flop, X-Press. 

REFERENCE, X-PRESS
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5.1.1 Reference, sady X-Press

O sadách

Součásti reference X-Press lze objednávat buď zvlášť, nebo jako součást sady pro danou
aplikaci.
Konkrétní součásti sady reference X-Press závisí na zamýšlené chirurgické proceduře.

Součásti sady reference X-Press

③

①

②

④

Obrázek 12  

Č. Komponenta

① Jednopinový klíč X-Press (52424)

② Jednopinový kostní fixátor X-Press: S (52421), M (52422) a L (52423)

③ Reference geometrie T (52410) a Reference geometrie Y (52411)

④ Kostní fixátor dvoupinový, Flip-Flop, X-Press (52429)

Související odkazy

Kostní fixátory, X-Press na straně 43
Reference, X-Press na straně 52

Reference, sady X-Press
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5.2 Kostní fixátory, X-Press

Všeobecné informace

Kostní fixátory poskytují rozhraní mezi referencemi X-Press a kostí. Připevňují se ke kosti pomocí
Schanzových šroubů.

Kostní fixátor, jednopinový nebo dvoupinový, Flip-Flop, X-Press musí být používán s
referencí X-Press.

Kostní fixátory umísťujte tak, aby zarovnání reference nepřekáželo při použití jiných
nástrojů, jako je například připevnění řezacího bloku a jeho adaptéru.

Dostupné kostní fixátory

① ②

Obrázek 13  

Č. Kostní fixátor

① Jednopinový X-Press

② Dvoupinový, Flip-Flop, X-Press

REFERENCE, X-PRESS
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5.2.1 Použití Schanzových šroubů s kostními fixátory

Před použitím

Přečtěte si část týkající se použití upevňovacích pinů.

Otočení kostních fixátorů na Schanzových šroubech

Obrázek 14  

Č. Kostní fixátor Je otočení možné?

① Jednopinový X-Press Ano - před fixací

② Dvoupinový, Flip-Flop, X-Press Ne

Varování
Schanzovy šrouby připevňujte pouze ke kostním strukturám, nikdy ne ke tkáním ani k
částem nervového systému.

Dvoupinový kostní fixátor Flip-Flop, X-Press nepodporuje otočení kolem Schanzova
šroubu. Proto věnujte pozornost natočení kostního fixátoru a reference ještě před tím, než
zavedete Schanzovy šrouby do kosti. Zajistíte tak viditelnost reflexních kuliček na kameře.

Protože kostní jednopinový fixátor X-Press lze otočit kolem osy Schanzova šroubu,
umístěte zahrocenou trubici přímo na povrch kosti, aniž byste perforovali měkkou tkáň.
Mějte to na paměti při provádění incize před fixací Schanzova šroubu.

Požadovaná velikost Schanzova šroubu

Kostní fixátor Požadovaný průměr Schanzova šroubu a číslo výrobku

Jednopinový X-Press 5 mm (54902 / 54903 / 54909)

Použití Schanzových šroubů s kostními fixátory
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Kostní fixátor Požadovaný průměr Schanzova šroubu a číslo výrobku

Dvoupinový, Flip-Flop, X-
Press

• 3 mm (54900)
• 3,2 mm (54922)

- Pinový adaptér pro připojení AO (54932)
• 4 mm (54901 / 54908)

POZNÁMKA: použití kombinace těchto typů šroubů je také mo-
žné. 

Varování
Používejte pouze kostní fixátory se závitovými Schanzovými šrouby, které mají výše
uvedené průměry. Délka závitu musí umožňovat bikortikální fixaci.

Varování
Unikortikální fixace nebo použití tenčích Schanzových šroubů, než jsou specifikované, by
mohlo mít za následek buď nestabilní připevnění, nebo by se při upevňování kostního
fixátoru mohl Schanzův šroub nechtěně vytáhnout ven z kosti.

Varování
Nepoužívejte delší Schanzovy šrouby, než které jsou specifikované, protože by se mohly
ohnout nebo zdeformovat, což povede k nepřesné navigaci a riziku poranění pacienta.

Varování
Při umísťování Schanzových šroubů se vyhněte vícenásobným vrtům, protože tím oslabíte
kost a můžete zvýšit riziko pooperační zátěžové fraktury. Jakmile dosáhnete protilehlého
konce kortikální kosti, přestaňte Schanzův šroub zavrtávat.

Související odkazy

Používání fixačních pinů na straně 14

REFERENCE, X-PRESS

Příručka k použití nástrojů Rev. 1.3 Koleno 45



5.2.2 Používání jednopinového kostního fixátoru X-Press

Součásti

Kostní fixátor jednopinový X-Press má: S (52421), M (52422) a L (52423). Pro proceduru
zvolte vhodnou velikost.

① ② ③ ④ ⑤

Obrázek 15  

Č. Komponenta

① Vložka

②
Fixační šroub
POZNÁMKA: fixační šroub se dodává jako náhradní část, a pokud nefunguje optimálně,
měli byste jej vyměnit. 

③ Trakční matice

④ Zahrocená trubice

⑤ Propojovací destička

Bezpečné připojení

Varování
Je-li kvůli připevnění kostního fixátoru nutné na kosti provést malou incizi, umístěte do
incize nejprve Schanzův šroub. Poté můžete nasunout kostní fixátor přes Schanzův šroub
směrem dolů k povrchu kosti. Zabráníte tak tomu, aby zahrocená trubice zbytečně odírala
okolní měkkou tkáň.

Připevnění jednopinového kostního fixátoru

Varování
Před utažením jednopinového kostního fixátoru X-Press na Schanzově šroubu připevněte
referenci X-Press a nastavte ji tak, aby ji měla kamera zcela v zorném poli.

Používání jednopinového kostního fixátoru X-Press
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Varování
Nikdy neodšroubovávejte Schanzův šroub, je-li jednopinový kostní fixátor X-Press stále
připevněný, protože to povede k výrazné abrazi kortiky. Zvažte to pouze v případě, že
zařízení nelze odstranit pomocí standardní procedury.

Varování
Než začnete s registrací pacienta, zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně utažené.
Jakýkoliv pohyb kostního fixátoru během registrace pacienta nebo po ní bude mít za
následek nepřesnou navigaci.

Varování
Jestliže nemůžete jednopinový kostní fixátor X-Press velikosti S ke kosti stabilně připevnit
skrze hlavní incizi, proveďte druhou incizi v oblasti, kde je kost pokrytá menším množstvím
tkáně. Pro dosažení vysoké přesnosti navigace je nezbytné těsné upevnění kostního
fixátoru k léčené kosti.

Jak sestavit kostní fixátor

Kostní fixátory byste měli rozebírat pouze kvůli čištění. Pro účely sterilizace je znovu sestavte a
poté je uchovávejte sestavené v příslušném sterilizačním boxu.

①

②

③

④

Obrázek 16  

Krok

1. Přišroubujte fixační šroub ② do vložky ①.

2. Přišroubujte trakční matici ③ do vložky ①.

3. Přišroubujte ① + ② + ③ do zahrocené trubice ④.

POZNÁMKA: na každé části je vyryto číslo dílu pro snadnou identifikaci. 

REFERENCE, X-PRESS
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Jak připevnit kostní fixátor

③
②

①

Obrázek 17  

Krok

1. Posuňte složený kostní fixátor přes Schanzův šroub ①.

2. Připevněte ke kostnímu fixátoru referenci.
Mezi trakční maticí ② a vložkou nesmí zbývat žádný volný prostor.
Zkontrolujte, že momentální poloha kostního fixátoru umožňuje potřebnou orientaci refe-
rence.

3. Upevněte kostní fixátor tím, že utáhnete klíčem fixační šroub ③.

4. Utáhněte klíčem trakční matici ②.

POZNÁMKA: k upevnění všech šroubových spojů používejte vždy přiložený klíč. 

Používání jednopinového kostního fixátoru X-Press
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5.2.3 Kostní fixátor dvoupinový, Flip-Flop, X-Press (52429)

Všeobecné informace

Kostní fixátor, dvoupinový, Flip-Flop, X-Press má:
• upínací zařízení ve tvaru klínku, pomocí kterého jej můžete pevně připevnit ke dvěma

Schanzovým šroubům zavedeným do kosti,
• oboustrannou desku rozhraní k upevnění reference X-Press.

Součásti

②

③

①

Obrázek 18  

Č. Komponenta

① Aretační knoflík

② Otvory pro připevnění k Schanzovým šroubům

③ Propojovací destička

Umístění Schanzova šroubu

Varování
Nepoužívejte propojovací destičku ③ na kostním fixátoru jako šablonu pro umístění
Schanzova šroubu. Vzniklé opotřebování povede k nepřesné navigaci a následnému
poranění pacienta.

Schanzovy šrouby musíte při použití dvoupinového kostního fixátoru Flip-Flop, X-Press
umístit do správné vzdálenosti od sebe. Odhadnout správné umístění můžete pomocí
otvorů kostního fixátoru. Jsou-li Schanzovy šrouby příliš blízko u sebe nebo naopak příliš
daleko od sebe, během připevňování fixátoru může dojít k jejich distenzi, což je nenávratně
poškodí.

REFERENCE, X-PRESS
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5.2.4 Připevňování dvoupinového kostního fixátoru, Flip-Flop, X-Press

Bezpečné připojení

Varování
Dvoupinový kostní fixátor Flip-Flop, X-Press byste měli připevňovat k Schanzovým
šroubům na kostních strukturách, které jsou pokryté tenkou tkání. Používejte pouze
Schanzovy šrouby od společnosti Brainlab. Jsou-li šrouby příliš krátké, překryvná tkáň
může být příliš silná na stabilní fixaci.

Varování
Nepřipojujte kostní dvoupinový fixátor Flip-Flop, X-Press ke kostním oblastem pod silnými
svaly. Při připojování kostního fixátoru se vyvarujte perforace svalové tkáně. Nadměrný
pohyb svalů může způsobit ohnutí kolíčku. Tím se nenávratně poškodí Schanzův šroub a
sníží přesnost navigace.

Varování
Jestliže nemůžete jednopinový kostní fixátor X-Press velikosti S ke kosti stabilně připevnit
skrze hlavní incizi, proveďte druhou incizi v oblasti, kde je kost pokrytá menším množstvím
tkáně. Pro dosažení vysoké přesnosti navigace je nezbytné těsné upevnění kostního
fixátoru k léčené kosti.

Připevnění dvoupinového kostního fixátoru

Varování
Pro optimální stabilitu připevňujte kostní dvoupinový fixátor Flip-Flop, X-Press co nejblíže
k povrchu kosti nebo tkáně.

Varování
Před registrací pacienta pevně utáhněte aretační knoflík.

Varování
Při použití Schanzových šroubů se speciálním rozhraním pro rychloupínání (jako je
například rychloupínání AO) nepoužívejte vrtací šablonu, protože konec šroubu je větší než
otvory vrtací šablony, kterou by proto nešlo po vrtání odstranit.

Chcete-li dosáhnout pevného spojení a zabránit poškození kostního fixátoru, připevňujte
jej pouze k těm částem Schanzových šroubů, které mají kruhový průřez.

Bezpečné odstranění

Nelze-li z nějakého důvodu kostní fixátor ze Schanzových šroubů sejmout, šrouby lze
přeříznout pod fixátorem a odšroubovat zvlášť.

Připevňování dvoupinového kostního fixátoru, Flip-Flop, X-Press
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Jak připevnit kostní fixátor

①

②

Obrázek 19  

Krok

1. Posuňte složený fixátor přes Schanzův šroub ①.
POZNÁMKA: pokud je to nutné, může být fixátor převrácen, protože rozhraní reference
může být použito na obou stranách. 

2. Zkontrolujte, že momentální poloha kostního fixátoru umožňuje potřebnou orientaci refe-
rence.

3. Ručně utáhněte aretační knoflík ②.

Kostní dvoupinový fixátor Flip-Flop, X-Press lze dostatečně utáhnout rukou.

Chcete-li zabránit poškození Schanzových šroubů, při zavádění šroubů přímo skrze
příslušné otvory dvoupinového kostního fixátoru Flip-Flop, X-Press se ujistěte, že je
uvolněn aretační knoflík.

REFERENCE, X-PRESS
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5.3 Reference, X-Press
5.3.1 Přehled reference X-Press

① ②

Obrázek 20  

Č. Reference

① Y geometrie (52411)

② T geometrie (52410)

Jak sestavit referenci X-Press

①

②

Obrázek 21  

Krok

Přišroubujte šroub svorky ② k mechanismu rychlého upínání ①.

Reference, X-Press
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5.3.2 Připevňování a snímání reference

Po připevnění

Varování
Po připevnění kostních fixátorů nebo referencí k pacientovi na ně nepůsobte silou ani jimi
nekruťte.

Odpojování reference

Chcete-li sejmout referenci, stiskem otevřete čelisti svorky a zdvihněte referenci přímo nahoru z
propojovací destičky.

Varování
Pokud snímáte referenci během chirurgického zákroku, používejte pouze mechanismus
rychlého upevnění. Neuvolňujte matku šroubu na kostním fixátoru.

Varování
Referenci lze během řezání pilkou odebrat a minimalizovat riziko pohybu.

Varování
Pokud se reference X-Press z nějakého důvodu během chirurgického zákroku uvolní,
zacházejte s ní s maximální opatrností. Poškození kolíčků reflexních kuliček by mohlo vést
k nepřesné navigaci a poranění pacienta.

Použití nadměrné síly na šroub (např. pomocí kleští) by mohlo způsobit jeho zlomení.

Jak připevnit referenci ke kostnímu fixátoru

③

①

②

Obrázek 22  

Krok

1. Stisknutím stran svorky rychlého upevnění ① otevřete čelisti svorky.

REFERENCE, X-PRESS
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Krok

2. Vložte kotvicí kolíčky mechanismu rychlého upevnění do odpovídajících otvorů na propo-
jovací destičce kostního fixátoru (šipka).

3. Uvolněte svorku mechanismu rychlého upevnění a zkontrolujte, že fixační háčky ② pevně
sedí v odpovídajících vrubech ③ propojovací destičky.

Varování
Jestliže nelze kolíčky reference zcela zasunout do propojovací destičky, ihned požádejte
pracovníky společnosti Brainlab o radu, jak pokračovat. Použití poškozeného zařízení by
mohlo vést k vážnému poranění pacienta.

Související odkazy

Jak připevnit reflexní kuličky na straně 23

Připevňování a snímání reference
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5.3.3 Příprava na registraci

Optimalizace viditelnosti referencí

Systém referenci rozpozná podle geometrického uspořádání jejích reflexních kuliček. Úhel, který
nejlépe podporuje detekci referenční značky, je kolmý k rovině procházející středy všech
reflexních kuliček na sledovací referenci. Nezapomínejte na to, připojujete-li referenci k pacientovi
nebo upravujete-li její úhel vůči kameře.

Obrázek 23  

Kamera má nejvyšší schopnost rozpoznat referenci tehdy, jestliže je rovina vedoucí skrze
reflexní kuličky na referenci kolmá k zornému směru kamery.

Prevence postavení výčnělků proti sobě

Obrázek 24  

Pro bezpečné připojení je nutné, aby výčnělky na nastavitelných kloubech reference přiléhaly do
odpovídajících drážek, nikoliv proti protilehlým výčnělkům.

REFERENCE, X-PRESS
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Prevence nestabilního zarovnání kloubu

① ②
Obrázek 25  

Správnou stabilní polohu druhého kloubu ① poznáte podle slyšitelného cvaknutí.
Druhý kloub nesmíte polohovat ani utahovat v nestabilní poloze ②.

Před registrací

Připevněte k referenci reflexní kuličky.

Varování
Pravidelně kontrolujte, zda reflexní kuličky zůstávají k referenci pevně připevněné.

Varování
Před registrací pacienta utáhněte šrouby nastavitelných kloubů. Jakýkoliv pohyb reference
X-Press během registrace pacienta nebo po ní bude mít za následek nepřesnou navigaci.

Varování
Před registrací zkontrolujte, zda je rozsah pohybu dostatečný a kostní fixátor se nedostane
do vážné kolize s tkání. Hrozí-li kolize s tkání, rozšiřte incizi tak, abyste snížili případné
napětí tkáně na kostním fixátoru. Pokud tak neučiníte, může dojít k ohnutí nebo uvolnění
kostního fixátoru, což způsobí, že navigace bude nepřesná.

Příprava na registraci
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Jak nastavit orientaci reference

②

①

Obrázek 26  

Pomocí nastavitelného kloubu reference X-Press nasměrujte referenci tak, aby na ni měla
kamera z hlediska sledování co nejlepší záběr.

Krok

1. Uvolněte šroub svorky mechanismu rychlého upevnění ①.

2. Nastavte vertikální polohu reference tím, že ji zvednete nebo posunete dolů kolem kloubu
svorky mechanismu rychlého upevnění.

3. Nastavte referenci stranově, nakloňte ji otočením kolem dříku ②.

4. Utáhněte ručně šroub svorky mechanismu rychlého upevnění. Zkontrolujte, že výčnělky
kloubu se nachází v drážkách.

Nastavitelný kloub lze adekvátně upevnit ručním otočením aretačního šroubu.
Nepoužívejte žádné nástroje, protože byste tak mohli poškodit součásti.

REFERENCE, X-PRESS
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5.4 Sada Plane Tool

Všeobecné informace

Sada Plane Tool se používá pro navigaci distálních a femorálních řezných bloků a také pro
ověřování povrchů resekovaných kostí.
Lze jej použít s řeznými bloky o tloušťce drážky 1,0-1,8 mm s minimální šířkou 22 mm.
Sada Plane Tool obsahuje následující:

Komponenta Funkce

Plane Tool - deska pro ověření kosti - plochá
Plochá ověřovací deska pro resekované po-
vrchy kostí pro navigaci totální náhrady kole-
ne.

Plane Tool - deska pro ověření kosti - s hro-
ty

Ověřovací deska s hroty pro resekované po-
vrchy kostí pro navigaci totální náhrady kole-
ne.

Plane Tool - deska pro ověření kosti - čá-
stečné

Částečná ověřovací deska pro resekované po-
vrchy kostí pro navigaci unikompartmentní ná-
hrady kolene.

Plane Tool - adaptér řezacího bloku
Adaptér plane tool pro různé femorální a tibiál-
ní řezné bloky pro navigaci totální náhrady ko-
lena.

Plane Tool - sledovací adaptér Reference pro sledování nástrojů.

POZNÁMKA: postupy demontáže a přepracování pro desky pro ověření kostí jsou identické (viz
Příručce pro čištění, dezinfekci a sterilizaci). 

Přehled součástí

③② ④ ⑤

①

Obrázek 27  

Č. Komponenta Číslo výrobku

① Plane Tool - sledovací adaptér 53201

Sada Plane Tool
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Č. Komponenta Číslo výrobku

② Plane Tool - adaptér řezacího bloku 53202

③ Plane Tool - deska pro ověření kosti - s hroty 53203

④ Plane Tool - deska pro ověření kosti - plochá 53204

⑤ Plane Tool - deska pro ověření kosti - částečné 53205

Ověřování přesnosti

②

①
③

④

Obrázek 28  

Ukazatel Rovné ukazovátko pro koleno ① poskytuje nástroj na spodní straně ②, pro kontrolu
přesnosti nástroje Plane Tool - adaptér řezacího bloku ③. Plane Tool - adaptér řezacího
bloku je považován za přesný, pokud se hladce pohybuje profilem ④.

Preventivní opatření

Varování
Ujistěte se, že adaptér řezacího bloku přesně zapadl do řezacího bloku. Ujistěte se, že
základní deska není poškozená, ohnutá nebo opotřebovaná. Pokud dojde ke kterékoli výše
uvedené události, ihned se spojte se společností Brainlab a požádejte o radu, jak
postupovat. Použití poškozeného zařízení by mohlo vést k vážnému poranění pacienta!

Varování
Připojený adaptér řezacího bloku nepoužívejte k manipulaci s polohou nebo orientací
řezacího bloku, protože by mohlo dojít k ohnutí desky, což by mohlo způsobit nepřesnou
navigaci. Nikdy nedržte adaptér řezacího bloku, je-li k němu stále připevněn řezací blok!

Otáčení nástroje Plane Tool v adaptéru řezacího bloku po registraci může způsobit
nepřesnosti.

REFERENCE, X-PRESS
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Jak používat Plane Tool

③② ④ ⑤

①

Obrázek 29  

Sledovací adaptér ① lze použít pro registraci a verifikaci. Sledovací adaptér můžete připojit k
adaptéru řezacího bloku ② (v několika orientacích kamery) a k desce pro ověření kosti ③, ④
nebo ⑤ (v levé a pravé orientaci).

Krok

1. Stiskněte páčku ve sledovacím adaptéru ① pro připojení adaptéru řezacího bloku ②
nebo desce pro ověření kosti ③, ④ nebo ⑤, pak páčku uvolněte.

2. Ujistěte se, že připojený adaptér / ověřovací deska je v zapnuté poloze.

3. Vždy se ujistěte, že reflexní kuličky zůstávají viditelné pro kameru.

Sada Plane Tool
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6 ŘEZACÍ BLOKY,
ADAPTÉRY A ŠABLONY

6.1 Šablona pro řezací blok 4 v 1

Před použitím

Varování
Mějte na paměti, že řezací slot musí být shodný se slotem použitým pro vložení adaptéru
řezacího bloku pro navigaci (pokud má řezný blok více než jeden slot pro zamýšlený řez).

Varování
Před umístěním řezacího bloku se ujistěte, že je základová deska adaptéru řezacího bloku
je zcela zasunuta do řezacího slotu. Během připevňování řezacího bloku ke kosti se může
adaptér řezacího bloku vysunout ze slotu. Pravidelně kontrolujte a ujistěte se, že adaptér
řezacího bloku je stále zcela zasunutý, aby nedošlo k nestabilnímu upevnění a nepřesné
navigaci.

Varování
Zkontrolujte stabilitu adaptéru řezacího bloku a ujistěte se, že je správně vložen do řezných
bloků s velkými otvory.

Varování
Během ověřování se ujistěte, že používáte specifikovaný adaptér řezacího bloku a
zabraňujete změně / ovlivnění jeho polohy po spuštění registrace, což vede k nepřesným
výsledkům navigace. Pro montáž reference adaptéru řezného bloku na resekovanou kost
lze použít speciální adaptér.

ŘEZACÍ BLOKY, ADAPTÉRY A ŠABLONY
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Použití

Obrázek 30  

Šablona pro řezací blok 4 v 1 slouží k umístění řezacího bloku 4 v 1 po provedení distální
resekce. Je dostupná v různých variacích pro odpovídající produktovou řadu implantátu.

Adaptace pro produktové řady

Šablona pro řezací blok 4 v 1 je dostupná pro níže uvedené produktové řady a je podle toho
označena:

Výrobce implantátu Číslo výrobku Produktová řada implantátu

DePuy 41867

PFC
POZNÁMKA: šablona řezacího bloku 4 v 1 „DePuy
PFC” je také známa jako Šablona řezacího bloku 4
v 1 „DePuy PFC Specialist 2”. 

Výběr správné šablony

Varování
Před použitím šablony řezacího bloku 4 v 1 zkontrolujte její štítek, abyste ověřili, že byl
vybrán správný produkt.

Varování
Používejte pouze řezací bloky upřesněné společností Brainlab. V opačném případě by
mohlo dojít k nežádoucímu posunu díky volnému upevnění.

Pokud při použití nové vrtací šablony pro zvolenou produktovou řadu zaznamenáte
nezanedbatelný prostor mezi vrtákem a vrtaným otvorem, šablonu řezacího bloku musíte
vyměnit za novou.

Správné umístění nástroje

Varování
Jakýkoliv pohyb šablony řezacího bloku 4 v 1 během vrtání bude mít za následek
nesprávné umístění, což představuje riziko pro pacienta.

Šablona pro řezací blok 4 v 1
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Při vrtání zkontrolujte, zda je poloha šablony řezného bloku správně, porovnáním s
plánovanou polohou navigačního systému.

Jak používat šablonu řezacího bloku 4 v 1

Krok

1. Umístěte šablonu řezacího bloku 4 v 1 naplocho proti zvolené oblasti a spárujte ji s
předem naplánovanou polohou pomocí šipek na navigační obrazovce.

2. Jakmile naleznete správnou polohu, navrtejte nezbytné otvory.
POZNÁMKA: po navrtání prvního otvoru ponechte pin / vrták na místě pro vrtání druhého. 

3. Sejměte šablonu.

4. Umístěte řezací blok 4 v 1

ŘEZACÍ BLOKY, ADAPTÉRY A ŠABLONY
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6.1.1 Adaptér řezacího bloku čtyřkuličkový univerzální (41866-77)

Přehled

Obrázek 31  

Adaptér řezacího bloku čtyřkuličkový univerzální systému umožňuje sledovat řezací blok
během navigace řezacího bloku k plánované rovině resekce.
Má automatické přizpůsobení pro řezací bloky s tloušťkou slotu 1,0-1,8 mm.

Varování
Nepřipevňujte adaptér řezacího bloku čtyřkuličkový univerzální k řezacím blokům s
tloušťkou slotu větší než 1,8 mm, protože to by mohlo vést k nestabilnímu upevnění a
způsobit nepřesnou navigaci.

Varování
Některé sady nástrojů mohou mít řezací bloky se sloty, které jsou příliš úzké na to, aby
umožnily stabilní připojení adaptéru řezacího bloku čtyřkuličkového univerzálního. Před
chirurgickým zákrokem ověřte, že lze adaptér řezacího bloku čtyřkuličkového univerzálního
do použitého slotu řezacího bloku zasunout až na doraz.

Stabilita řezacího bloku během umisťování a vrtání

Obrázek 32  

Adaptér řezacího bloku čtyřkuličkový univerzální (41866-77)
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Chcete-li zajistit stabilitu během umisťování a vrtání, držte zařízení, jak je to zobrazeno. Nedržte
sestavené zařízení za sledovací adaptér.

Varování
Během připevňování řezacího bloku ke kosti se může adaptér řezacího bloku
čtyřkuličkového univerzálního vysunout ze slotu. Pravidelně kontrolujte, že adaptér
řezacího bloku čtyřkuličkového univerzálního zůstává zcela zasunutý. V opačném případě
by mohlo dojít k nestabilnímu připevnění a následné nepřesné navigaci.

Varování
Nepoužívejte adaptér řezacího bloku čtyřkuličkového univerzálního k manipulaci polohy
nebo nasměrování řezacího bloku. To by mohlo způsobit ohnutí desky s následnou
nepřesnou navigací. Nedržte adaptér řezacího bloku čtyřkuličkového univerzálního, je-li k
němu stále připevněn řezací blok.

Správné zacházení s nástrojem

Varování
Pokud nemůžete základovou desku naplno zasunout do řezacího slotu, řezací slot možná
není se základovou deskou kompatibilní nebo je deska poškozená. Pokud k tomu dojde,
ihned se spojte se společností Brainlab a požádejte o radu, jak postupovat. Použití
poškozeného zařízení by mohlo vést k vážnému poranění pacienta!

Varování
Ujistěte se, že se reference adaptéru řezacího bloku čtyřkuličkového univerzálního během
umisťování a připevňování řezacího bloku ke kosti nedotýká ostatních nástrojů, referencí,
těla pacienta ani ruky chirurga, protože to způsobí nepřesnou navigaci roviny resekce.

Jak adaptér smontovat

②

①

③

Obrázek 33  

Krok

1. Vytáhněte madýlka ② na sledovací adaptér ①.

2. Držte stále madýlka a zasuňte přitom referenci do základové desky ③.

Jak adaptér demontovat

Krok

1. Vytáhněte madýlka ② na sledovací adaptér.

2. Držte madýlka vytažená a vyjměte sledovací adaptér ze základové desky ③.

ŘEZACÍ BLOKY, ADAPTÉRY A ŠABLONY
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Jak připevnit adaptér řezacího bloku k řezacímu bloku

③

④

Obrázek 34  

Krok

Zasuňte základovou desku ③ až na doraz do slotu řezacího bloku ④.

Varování
Před umístěním řezacího bloku na kost se ujistěte, že je základová deska adaptéru řezacího
bloku čtyřkuličkového univerzálního zcela zasunuta do řezacího slotu.

Adaptér řezacího bloku čtyřkuličkový univerzální (41866-77)
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6.2 Nastavitelný řezací blok - Femorální souprava

Všeobecné informace

Nastavitelný řezací blok se používá pro navigaci distální resekce femuru, když se nejprve
provádí distální řez. Řezací blok je pomocí vodítka připojen v blízkosti požadované polohy. Jemné
seřízení varózní / valgózní, flexe / extenze a resekční výška pak může být provedeno podle
hodnot zobrazených navigačním systémem.
Nastavitelný řezací blok lze použít následovně:
• Reference geometrie Y připojená k femorální základové desce řezacího bloku
• Samostatná reference připojená ke kosti

Před použitím

Varování
Před použitím nastavitelného řezacího bloku se ujistěte, že jsou k dispozici všechny
komponenty a všechny pohyblivé části fungují správně.

Součásti

①
②

③

④⑥⑦ ⑤
Obrázek 35  

Nastavitelný řezací blok - femorální souprava se skládá z:

Č. Komponenta Číslo výrobku

① Reference geometrie Y 53211

② Šroubovák (3,5 mm) 53218

③ Sterilizační box 52314

④ Vodítko femorálního zarovnání 53212

⑤ Seřizovací jednotka 53210

ŘEZACÍ BLOKY, ADAPTÉRY A ŠABLONY
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Č. Komponenta Číslo výrobku

⑥ Řezací slot femur
53220 (1,19 mm)
53221 (1,27 mm)
53222 (1,37 mm)

⑦ Femorální základová deska 53213

Další kompatibilní komponenty

Popis Číslo výrobku

Jednorázové Schanzovy šrouby 3,2 mm 54922

Šroubovací adaptér pro AO připojení 54932

Související odkazy

Práce s oddělenou referencí na kosti na straně 84

Nastavitelný řezací blok - Femorální souprava
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6.2.1 Vodítko femorálního zarovnání

Součásti

①

②

③

④

Obrázek 36  

Č. Komponenta

① Kontaktní plocha pro vyrovnání distálního kondylu

② Úhlová nastavovací jednotka se svorkou

③ Vrtací šablona

④ Přední femorální zarovnávací stylus

ŘEZACÍ BLOKY, ADAPTÉRY A ŠABLONY
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6.2.2 Nastavitelný řezací blok

Všeobecné informace

Nastavitelný řezací blok se skládá z:
• Řezací slot femur
• Seřizovací jednotka
• Femorální základová deska
• Reference geometrie Y

Opotřebování

Varování
Nastavitelný řezací blok podléhá opotřebení jak seřizovacího mechanismu, tak i slotu.
Pokud zjistíte výrazné opotřebení, je nutné díly vyměnit.

Navigujte pomocí řezací bloku 4 v 1

Varování
Pokud používáte řezací blok 4 v 1, jeho orientační piny nebo pilový list by mohly kolidovat
se Schanzovými šrouby nastavitelného řezného bloku.

Řezací slot femur

②

①

②

Obrázek 37  

Č. Komponenta

① Čepy (označené A a B) pro připevnění řezacího slotu

② Šikmé otvory pro upevnění řezného slotu

Varování
Řezný slot musí být upevněn pomocí nejméně jednoho 3,2 mm Schanzova šroubu, aby
byla zajištěna stabilita při řezání. Mějte na paměti, že otvory jsou šikmé.

Nastavitelný řezací blok
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Seřizovací jednotka

②

③① ④

Obrázek 38  

Č. Komponenta

① Varus/valgus (var)

② Vstupní body (A a B) pro řezný slot

③ Knoflík pro nastavení flexe / extenze (flex)

④ Vodicí lišta výškového nastavení

Femorální základová deska

①

②

④
⑤

③

Obrázek 39  

Č. Komponenta

① Knoflík pro nastavení výšky resekce

② Vstupní slot pro vodicí lištu pro nastavení výšky

ŘEZACÍ BLOKY, ADAPTÉRY A ŠABLONY
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Č. Komponenta

③ Upínací šroub základny

④ Značení zarovnání rozhraní

⑤ Rozhraní pro referenci

Reference geometrie Y

①②

③

Obrázek 40  

Č. Komponenta

① Zub pro zarovnání rozhraní

② Rozhraní pro základnu

③ Uvolňovací páčka

Jak sestavit nastavitelný řezací blok

Krok

1.

①

Otočte knoflíkem označeným flex do odemknuté polohy ①. Otočte knoflíkem označeným
var do polohy 0°.

Nastavitelný řezací blok
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Krok

2.

Vložte čepy A a B řezacího slotu femuru do odpovídajících vstupních bodů seřizovací
jednotky.

3.

K zajištění mechanismu uzamkněte knoflík označený flex otočením ve směru hodinových
ručiček na 0°.
POZNÁMKA: za účelem zablokování sestavy lehce nakloňte řezací slot Femur mírně
dopředu. 

4.

Vložte vodicí lištu výškového nastavení seřizovací jednotky do příslušného vstupního
slotu femorální základové desky.

ŘEZACÍ BLOKY, ADAPTÉRY A ŠABLONY
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Krok

5.

Otočte knoflíkem nastavení výšky resekce ve směru hodinových ručiček pro další posu-
nutí vodicí lišty do základny.

Jak rozebrat nastavitelný řezací blok

Krok

1.

Otáčejte knoflíkem nastavení výšky resekce proti směru hodinových ručiček, až se uvolní
vodicí lišta výškového nastavení.

Nastavitelný řezací blok
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Krok

2.

Seřizovací jednotku vyjměte z femorální základové desky.

3.

Otočte oběma knoflíky flex a var na 0°.
POZNÁMKA: je zde prahový mechanismus, který zabraňuje neúmyslnému odblokování
jednotky během normálního používání. Otáčejte knoflíkem označeným jako flex, dokud
se odemkne. 

4.

Vyjměte řezací slot femur ze seřizovací jednotky.

ŘEZACÍ BLOKY, ADAPTÉRY A ŠABLONY
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Jak sestavit referenci femuru a femorální základní desku

Krok

1.

①

Stiskněte páčku v referenci geometrie Y uvolněte páčku ① a posuňte rozhraní pole na
rozhraní femorální základní desky.

2.

Zajistěte, aby zub na rozhraní reference zapadl na místo s rozhraním na Femorální zá-
kladové desce.
POZNÁMKA: v závislosti na poloze kamery vyberte pravý nebo levý zářez. 

Nastavitelný řezací blok
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Jak demontovat referenci femuru a femorální základní desku

Krok

①

Stiskněte uvolňovací páčku ① a vyjměte referenci geometrie Y.

ŘEZACÍ BLOKY, ADAPTÉRY A ŠABLONY
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6.2.3 Práce s referencí na základně

Všeobecné informace

Při práci s referencí geometrie Y na femorální základní desce nastavitelného řezacího bloku,
musí být základna připojena ke kosti před zahájením registrace. Není možné navigovat základnou
do přibližné cílové polohy. Pomocí vodítka femorálního zarovnání zajistíte, aby základna byla
umístěna v cílové oblasti.

Varování
Nastavitelný řezací blok má omezený rozsah nastavení ±8° jak pro nastavení varus/valgus,
tak pro flexe/extenze a ±6 mm pro nastavení výšky. Vodítko femorálního zarovnání
zajišťuje, aby počáteční umístění základny dosáhlo cílové roviny řezu. Je povinné používat
vodítko femorálního zarovnání.

Fixační opatření

Varování
Zvažte velikost kosti pacienta. Vzdálenost mezi dvěma upevňovacími Schanzovými šrouby
je 40 mm. Jsou umístěny 30-35 mm proximálně od distálních kondylů. Před zavedením
prvního šroubu přes šablonu se ujistěte, že je v kosti dostatečný prostor pro druhý šroub.

Varování
Pro upevnění řezacího bloku použijte závitové Schanzovy šrouby o průměru 3,2 mm.
Upevnění pomocí šroubů menších než 3,2 mm může způsobit nestabilitu základny, což
vede k nesprávnému řezu kosti nebo nesprávnému umístění implantátu. Upevnění šrouby
většími než 3,2 mm může poškodit řezný blok.

Varování
Po zavedení Schanzova šroubu se ujistěte, že jsou šrouby správně fixovány ke kosti.
Pokud je to možné, doporučuje se zavádět šrouby bikortikálně. Pravidelně kontrolujte
stabilitu základny a referenci na kosti, zvláště před zahájením registrace nebo navigace.

Varování
Schanzovy šrouby pro nastavitelný řezný blok mohou být připevněny pouze ke kostním
strukturám, nikdy do tkáně nebo částí nervového systému.
POZNÁMKA: při použití nastavitelného řezacího bloku by měla být femorální základní deska
připevněna k kosti způsobem, který vám umožní snadný přístup k cílové resekci. 

Práce s referencí na základně
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6.2.4 Použití vodítka femorálního zarovnání

Určete anatomický úhel femuru

Stanovte anatomický úhel femuru (úhel mezi anatomickou a mechanickou osou femuru ve
frontální rovině) před operací (např. pomocí rentgenového snímku).
POZNÁMKA: v průměru je tento úhel 6°. 

①

②

③

Obrázek 41  

Č. Komponenta

① Mechanická osa femuru

② Anatomický úhel femuru

③ Anatomická osa femuru

Bezpečná demontáž

Varování
Před vyjmutím Schanzových šroubů z kosti vyjměte základní femorální desku.

ŘEZACÍ BLOKY, ADAPTÉRY A ŠABLONY
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Jak vložit Schanzovy šrouby pomocí vodítka femorálního zarovnání

Krok

1.

Pro nastavení anatomického úhlu femuru podle předoperačního plánování nebo pro na-
stavení typické anatomické hodnoty použijte vodítko femorálního zarovnání.

2. Úhel nastavte stisknutím svorky na jednotce pro nastavení úhlu a vyrovnání hrotu se
značkou úhlu odpovídající straně ošetření.

3.

Vodítko femorálního zarovnání umístěte na distální femur tak, aby kontaktní plocha pro
distální kondylové vyrovnání spočívala ve středu distálních femorálních kondylů.

4. Vodítko femorálního zarovnání vyrovnejte pomocí předního femorálního zarovnávacího
stylu. Ujistěte se, že je stylus vycentrován na přední femorální kortex a směřuje ve směru
osy femorálního dříku (anatomická osa femuru).
Přizpůsobte úhel ohybu vodítka femorálního zarovnání tak, že se stylus vystředí a bude
v kontaktu s předním kortexem kosti.
POZNÁMKA: ujistěte se, že je stylus v kontaktu s povrchem kosti. 

Použití vodítka femorálního zarovnání
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Krok

5.

Vycentrujte vrtací šablonu přes přední kortex kosti a vyvrtejte dva Schanzovy šrouby o
průměru 3,2 mm skrz otvory ve vrtací šabloně.

6.

Odšroubujte ze Schanzových šroubů vodítko femorálního zarovnání.

Jak připevnit femorální základovou desku ke Schanzovým šroubům.

Varování
Základna musí být před zasunutím na šrouby uvolněna. Pokud je základna uzamčena,
odemkněte ji pomocí upínacího šroubu základny.

Varování
Před započetím registrace se ujistěte, že je femorální základní deska správně uzamčena,
protože reference geometrie Y se může uvolnit a registrace je nepřesná.

Varování
Před zahájením registrace nebo navigace zkontrolujte, zda je femorální základní deska a
reference geometrie Y stále stabilní.

Krok

1.

ŘEZACÍ BLOKY, ADAPTÉRY A ŠABLONY
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Krok
Nasuňte femorální základní desku na Schanzovy šrouby.
POZNÁMKA: základna musí být před zasunutím na šrouby uvolněna. Pokud je základna
uzamčena, odemkněte ji pomocí upínacího šroubu základny. 

2.

Femorální základní desku upevněte na Schanzovy šrouby utažením upínacího šroubu
základny pomocí šestihranného klíče 3,5 mm.
POZNÁMKA: femorální základní deska je označena LOCKED? na jejím horním po-
vrchu. 

3.

Připojte referenci geometrie Y k femorální základové desce dle obrázku.

4.

Zasuňte seřizovací jednotku s řezacím slotem do femorální základní desky.

Související odkazy

Jak sestavit nastavitelný řezací blok na straně 72
Jak sestavit referenci femuru a femorální základní desku na straně 76

Použití vodítka femorálního zarovnání
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Jak nastavit řezací slot femuru

Krok

① ②

③

Otočte odpovídajícími knoflíky na seřizovací jednotce a femorální základní desce pro nasta-
vení řezného slotu:
• Varus/valgus ①
• Flexe / extenze ②
• Výška resekce ③

POZNÁMKA: pro dosažení optimálních výsledků nastavte knoflíky ve výše uvedeném pořadí. 

Varování
Pokud je nutná síla, nastavovacími knoflíky neotáčejte. To se obvykle může stát při limitech
rozsahu nastavení.

Varování
Nemanipulujte s polohou nastavitelného řezacího bloku ohýbáním Schanzových šroubů.
Řezný slot nastavujte pouze pomocí seřizovacího mechanismu.

Varování
Nepokoušejte se nastavit řezný blok, když je slot již připevněn Schanzovým šroubem.
To může vést k deformaci základny a nesprávné referenci, což má za následek nesprávný
řez a nesprávné vložení implantátu.

Varování
Před řezem vždy zkontrolujte konečnou stabilitu řezného slotu.

Varování
Před řezem odstraňte referenci nebo jakoukoli činnost způsobující vibrace.

Bezpečná demontáž

Varování
Před vyjmutím Schanzových šroubů z kosti vyjměte základní femorální desku.

ŘEZACÍ BLOKY, ADAPTÉRY A ŠABLONY

Příručka k použití nástrojů Rev. 1.3 Koleno 83



6.2.5 Práce s oddělenou referencí na kosti

Všeobecné informace

Při práci s referencí geometrie Y na kosti je registrace dokončena, když je blok připojen k kosti.
Je tedy možné navigovat základnu do přibližné cílové polohy (pomocí adaptéru řezného bloku v
řezném slotu). Alternativně lze použít vodítko femorálního zarovnání pro umístění Schanzových
šroubů.

Varování
Pokud je pro navigaci použita samostatná reference, umístěte ji proximálně tak, aby byl
dostatečný prostor pro femorální základní desku.

Varování
Pokud jsou Schanzovy šrouby umístěny pomocí femorální základní desky, ujistěte se, že je
upevňovací mechanismus základny před vrtáním odemknut.

Varování
Před použitím nastavte všechny nastavovací knoflíky na řezacím bloku do polohy 0° a
výšku resekce nastavte do neutrální polohy. Štítky na nastavovací jednotce označují
polohu 0°. V opačném případě nemusí rozsah nastavení stačit k nastavení pro cílovou
resekční rovinu.

Práce s oddělenou referencí na kosti

84 Příručka k použití nástrojů Rev. 1.3 Koleno



6.3 Nastavitelný řezací blok - Základní femorální
souprava

Všeobecné informace

Nastavitelný řezací blok - Základní femorální souprava se používá pro navigaci distální
resekce femuru, když se nejprve provádí distální řez. Řezací blok je připevněn v blízkosti
požadované polohy. K femuru se připevní reference, která umožňuje navigaci. Seřízení varózní /
valgózní, flexe / extenze a resekční výšky pak může být provedeno podle hodnot zobrazených
navigačním systémem.

Před použitím

Varování
Před použitím nastavitelného řezacího bloku - základní femorální soupravy se ujistěte, že
jsou k dispozici všechny komponenty a všechny pohyblivé části fungují správně.

Součásti

④

②

①

③

Obrázek 42  

Nastavitelný řezací blok - Základní femorální souprava se skládá z:

Č. Komponenta Číslo výrobku

① Řezací slot Femur (1,19 mm/1,27 mm/1,37 mm) 53220/53221/53222

② Seřizovací jednotka 53210

③ Femorální základová deska malá 53219

④ Šroubovák (3,5 mm) 53218

ŘEZACÍ BLOKY, ADAPTÉRY A ŠABLONY
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Femorální základová deska malá

①

②

Obrázek 43  

Č. Komponenta

① Knoflík pro nastavení výšky resekce

② Vstupní slot pro vodicí lištu pro nastavení výšky

Fixační opatření

Varování
Zvažte velikost kosti pacienta. Vzdálenost mezi dvěma upevňovacími Schanzovými šrouby
je 26 mm. Jsou umístěny 40-45 mm proximálně od distálních kondylů. Před zavedením
prvního šroubu přes šablonu se ujistěte, že je v kosti dostatečný prostor pro druhý šroub.

Varování
Pro upevnění řezacího bloku použijte závitové Schanzovy šrouby o průměru 3,2 mm.
Upevnění pomocí šroubů menších než 3,2 mm může způsobit nestabilitu základny, což
vede k nesprávnému řezu kosti nebo nesprávnému umístění implantátu. Upevnění šrouby
většími než 3,2 mm může poškodit řezný blok.

Varování
Schanzovy šrouby pro nastavitelný řezný blok mohou být připevněny pouze ke kostním
strukturám, nikdy do tkáně nebo částí nervového systému.

Varování
Pokud je pro navigaci použita samostatná reference, umístěte ji proximálně tak, aby byl
dostatečný prostor pro malou femorální základní desku.

Bezpečnostní opatření pro nastavení

Varování
Před použitím nastavte všechny nastavovací knoflíky na řezacím bloku do polohy 0° a
výšku resekce nastavte do neutrální polohy. Štítky na nastavovací jednotce označují
polohu 0°. V opačném případě nemusí rozsah nastavení stačit k nastavení pro cílovou
resekční rovinu.
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Varování
Pokud je nutná síla, nastavovacími knoflíky neotáčejte. To se obvykle může stát při limitech
rozsahu nastavení.

Varování
Před řezem vždy zkontrolujte konečnou stabilitu řezného slotu.

Opotřebování

Varování
Nastavitelný řezací blok podléhá opotřebení jak seřizovacího mechanismu, tak i slotu.
Pokud zjistíte výrazné opotřebení, je nutné díly vyměnit.

Jak připojit malou femorální základovou desku ke řezacímu bloku.

①
②

③

Krok

1. Vložte vodicí lištu výškového nastavení seřizovací jednotky ① do příslušného vstupního
slotu ② femorální základové desky.

2. Otáčejte knoflíkem nastavení výšky ③ ve směru hodinových ručiček pro další posunutí
vodicí lišty do základny, dokud není dosaženo označené polohy „neutral“.

Jak demontovat malou femorální základovou desku a řezací blok

Krok

Otáčejte knoflíkem nastavení výšky resekce ③ proti směru hodinových ručiček, až se uvolní vo-
dicí lišta výškového nastavení.
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Jak připevnit femorální základovou desku

①②

⑥

③ ⑤④

Obrázek 44  

Po registraci postupujte následovně:

Krok

1. Vložte adaptér řezného bloku do řezného slotu ③.
To usnadňuje navigaci řezacího bloku s malou femorální základní deskou do přibližné
cílové polohy.

2. Malou femorální základní desku umístěte na kost a vyvrtejte dva otvory se závitem pro
Schanzovy šrouby (nebo závitové piny) o průměru 3,2 mm skrz otvory ①.

3. Otočte odpovídajícími knoflíky na seřizovací jednotce a femorální základní desce pro na-
stavení řezného slotu:
• Varus/valgus (var) ④
• Flexe / extenze (flex) ⑤
• Výška resekce ②

POZNÁMKA: pro dosažení optimálních výsledků nastavte knoflíky ve výše uvedeném po-
řadí. 

4. Řezný otvor upevněte vložením třetího Schanzova šroubu do kosti přes jeden ze šikmých
otvorů ⑥.
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7 NÁSTROJE CLEARLENS
7.1 Přehled nástrojů

Všeobecné informace

Nástroje ClearLens jsou používány pro počítačovou operaci prováděnou pomocí Knee. Nástroje
se skládají z opakovaně použitelného kovového dílu a jednorázové plastové reference s předem
připevněnými značkami. Jednotlivé části jsou před operací spojeny pomocí specifického rozhraní.

Typy nástrojů

Následující komponenty definují nástroje ClearLens:

①

② ③ ④

Obrázek 45  

Č. Nástroj

① Ukazovátko ClearLens

② Kostní reference ClearLens Tibia

③ Kostní reference ClearLens Femur

④
ClearLens Plane Tool
POZNÁMKA: ClearLens Plane Tool je kompatibilní se všemi deskami pro ověření -
Plane Tool a se všemi adaptéry řezného bloku - Plane Tool. 
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Před použitím

Varování
Reference jsou určeny pouze pro jednorázové použití a po použití musí být zlikvidovány.
Opětovné zpracování může poškodit zařízení a vést k vážnému poranění pacienta.

Varování
Před otevřením sterilního balení ověřte, že nemá prošlou exspirační dobu a že obal není
poškozen. Je-li prošlá exspirační doba nebo poškozený obal, referenci nepoužívejte.

Zajištění sterility

Varování
Reference jsou dodávány sterilní. Pokud se nějaká reference během rozbalování nebo
klinického použití dostane do kontaktu s nesterilním prostředím, okamžitě ji zlikvidujte.

Během používání

Varování
Proveďte opakovanou registraci, pokud byla jednorázová reference naražena, nakloněna
nebo ohnuta.

Varování
Jednorázové reference nemohou být resterilizovány nebo znovu použity.

Varování
Zajistěte, aby reference byla správně umístěna, aby bylo dosaženo ideální viditelnosti, aniž
by docházelo k rušení s jinými přístroji a aby se předešlo možným nepřesnostem.

Přehled součástí

⑦ ⑤⑥

③ ④① ②
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Č. Komponenta

① Nástroj ClearLens Plane Tool se sledovacím adaptérem

② Femorální sledovací adaptér ClearLens

③ Ukazovátko pro sledovací adaptér ClearLens

④ Tibiální sledovací adaptér ClearLens

⑤ Rukojeť ukazovátka ClearLens - kolenní kloub

⑥ ClearLens knee plane tool - rozhraní

⑦ Kostní fixátor ClearLens dvoupinový

Jak sestavit kostní referenci ClearLens femur/tibie

③

① ④

②

Obrázek 46  

Krok

1. Ujistěte se, že fixační šroub reference ④ je úplně otevřen a zacvakněte tibiální/femorál-
ní sledovací adaptér ClearLens ③ do dvoupinového kostního fixátoru ClearLens ②.

2. Dvoupinový kostní fixátor ClearLens ② fixujte Schanzovými šrouby a utáhněte je ①.

3. Zkontrolujte viditelnost a srovnání flexe a extenze (např. pomocí aplikace Camera App).
Poté fixujte referenci v této poloze utažením fixačního šroubu reference ④.

Varování
Před seřízením a provedením operace se vždy ujistěte, že kulový kloub reference je
bezpečně upevněn. Uvolnění reference způsobuje nepřesnosti navigace, které mohou
vyžadovat opětovnou registraci.
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Jak sestavit ukazovátko ClearLens

②

①

Obrázek 47  

Krok

1. Ukazovátko pro sledovací adaptér ClearLens ② připněte do rukojeti ukazovátka
ClearLens - koleno ①.

2. Vizuálně ověřte, zda je reference správně usazena v rozhraní.

Varování
Pomocí měřidla zajistěte, aby hrot ukazovátka a patky adaptéru řezného bloku nebyly
ohnuté.

Jak používat Plane Tool ClearLens

②

①

Obrázek 48  

Krok

1. Nástroj ClearLens Plane Tool se sledovacím adaptérem ① připněte do ClearLens
knee plane tool ②.

2. Vizuálně ověřte, zda je reference správně usazena v rozhraní.

Přehled nástrojů
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Varování
Pomocí měřidla zajistěte, aby hrot ukazovátka a patky adaptéru řezného bloku nebyly
ohnuté.
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94 Příručka k použití nástrojů Rev. 1.3 Koleno



REJSTŘÍK
A

Adaptér pro femorální a tibiální řezací blok „Universal“............. 17
Adaptér pro přední řez............................................................... 61
Adaptér řezacího bloku čtyřkuličkový univerzální.......................64

Montáž....................................................................................65

B
Bezpečná likvidace.......................................................................6

C
ClearLens................................................................................... 89
ClearLens Plane Tool

Montáž....................................................................................92

Č
Čísla na technickou podporu........................................................5

E
Elektromagnetické prostředí..................................................32,33

F
Femorální základová deska....................................................... 71
Femorální základová deska malá...............................................86

Připevňování...........................................................................88
Sestavy s řezným blokem.......................................................87

Fixační piny................................................................................ 14
Vrtání...................................................................................... 14

J
Jednopinový klíč X-Press/páteřní svorky................................... 16
Jednorázové připínací dálkové ovládání............................... 15,25

Podporovaná ukazovátka....................................................... 25
Připevnění k ukazovátku........................................................ 27

Jednorázové reflexní kuličky................................................. 15,21
Použití.....................................................................................22
Připevňování...........................................................................23
Sterilita....................................................................................21

Jednorázové Schanzovy šrouby................................................ 15

K
Kostní fixátor dvoupinový, Flip-Flop, X-Press

Připevnění.............................................................................. 50
Kostní fixátor, dvoupinový, Flip-Flop, X-Press............................16
Kostní fixátor, jednopinový, X-Press (velikost s, m, l).................16
Kostní fixátory, X-Press.............................................................. 43
Kostní reference ClearLens femur

Montáž....................................................................................91
Kostní reference ClearLens tibia

Montáž....................................................................................91

N
Nastavitelný řezací blok

Demontáž............................................................................... 74
Montáž....................................................................................72

Nastavitelný řezací blok - femorální souprava...................... 17,67
Nastavitelný řezací blok - základní femorální souprava........ 17,85
Nástroje

Femorální sledovací adaptér ClearLens.................................18
knee plane tool - rozhraní.......................................................18
Kostní fixátor ClearLens dvoupinový...................................... 18
Nástroj ClearLens Plane Tool se sledovacím adaptérem.......19
Rukojeť ukazovátka ClearLens - kolenní kloub...................... 18
Tibiální sledovací adaptér ClearLens..................................... 18
Ukazovátko pro sledovací adaptér ClearLens........................18

Nožní spínač.............................................................................. 36
Registrace.............................................................................. 36

Nožní spínač (USB)....................................................................15

O
Odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE).................... 6

P
Pokyny pro likvidaci......................................................................6
Pouzdro ukazovátka...................................................................38

R
Reference femuru a femorální základní deska

Demontáž............................................................................... 77
Montáž....................................................................................76

Reference geometrie T - X-Press...............................................15
Reference geometrie Y.............................................................. 72
Reference geometrie Y - X-Press.............................................. 16
Reference X-Press

Jednorázové Schanzovy šrouby.............................................24
Nastavení............................................................................... 55
Připevnění.............................................................................. 53

Reflexní kuličky..................................................................... 15,21
Použití.....................................................................................22
Připevňování...........................................................................23
Sterilita....................................................................................21
Využitelnost............................................................................ 22

Registrace
Používání nožního spínače.................................................... 36

Rovné ukazovátko pro koleno.................................................... 15
Rušení emisemi rádiových frekvencí..........................................32

Ř
Řezací slot femur....................................................................... 70

S
Sada knee plane tool

Desku pro ověření kosti - plochá............................................ 16
Desku pro ověření kosti - s hroty............................................16

Sada Plane Tool.................................................................... 16,58
Sledovací adaptér...................................................................16

REJSTŘÍK

Příručka k použití nástrojů Rev. 1.3 Koleno 95



Univerzální adaptér řezacího bloku........................................ 16
Sada reference X-Press

Součásti..................................................................................42
Seřizovací jednotka.................................................................... 71
Schanzovy šrouby................................................................. 15,44
Součásti reference..................................................................... 15
Sterilizace...................................................................................13

Š
Šablona pro řezací blok 4 v 1................................................17,61

Adaptace pro produktové řady............................................... 62
Použití.....................................................................................63

U
Udržitelnost.................................................................................. 6
Ukazovátko............................................................................15,37

Přesnost................................................................................. 38
Rovné..................................................................................... 39
Zahnuté.................................................................................. 39
Zacházení...............................................................................37
Zajištění přesnosti.................................................................. 38

Ukazovátko ClearLens
Montáž....................................................................................92

V
Vodítko femorálního zarovnání...................................................69

Použití.....................................................................................79
Se Schanzovými šrouby......................................................... 80

Vrták
S fixačními piny...................................................................... 14

Z
Zahnuté ukazovátko pro kyčel a koleno..................................... 15

REJSTŘÍK

96 Příručka k použití nástrojů Rev. 1.3 Koleno





brainlab.com

Číslo výrobku: 60919-49CS

* 60919-49CS*


	OBSAH
	1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
	1.1 Kontaktní údaje
	1.2 Právní informace
	1.3 Symboly
	1.4 Použití systému
	1.5 Školení a dokumentace

	2 PŘEHLED NÁSTROJŮ
	2.1 Zacházení s nástroji
	2.1.1 Důležité bezpečnostní informace pro správné zacházení s nástroji
	2.1.2 Používání fixačních pinů
	2.1.3 Dostupné nástroje


	3 OBECNÉ NÁSTROJE
	3.1 Jednorázové reflexní kuličky
	3.1.1 Používání reflexních kuliček

	3.2 Jednorázové Schanzovy šrouby
	3.3 Jednorázové připínací dálkové ovládání (53153)
	3.3.1 Připevnění jednorázového připínacího dálkového ovládání
	3.3.2 Používání jednorázového připínacího dálkového ovládání
	3.3.3 Po použití
	3.3.4 Technické údaje
	3.3.5 Elektromagnetická kompatibilita a emise
	3.3.6 Elektromagnetická imunita
	3.3.7 Rádiová komunikační zařízení

	3.4 Nožní spínač (USB) (18460)

	4 UKAZOVÁTKA
	4.1 Používání ukazovátek
	4.2 Udržení přesnosti ukazovátka
	4.3 Druhy ukazovátek

	5 REFERENCE, X-PRESS
	5.1 Přehled nástrojů
	5.1.1 Reference, sady X-Press

	5.2 Kostní fixátory, X-Press
	5.2.1 Použití Schanzových šroubů s kostními fixátory
	5.2.2 Používání jednopinového kostního fixátoru X-Press
	5.2.3 Kostní fixátor dvoupinový, Flip-Flop, X-Press (52429)
	5.2.4 Připevňování dvoupinového kostního fixátoru, Flip-Flop, X-Press

	5.3 Reference, X-Press
	5.3.1 Přehled reference X-Press
	5.3.2 Připevňování a snímání reference
	5.3.3 Příprava na registraci

	5.4 Sada Plane Tool

	6 ŘEZACÍ BLOKY, ADAPTÉRY A ŠABLONY
	6.1 Šablona pro řezací blok 4 v 1
	6.1.1 Adaptér řezacího bloku čtyřkuličkový univerzální (41866-77)

	6.2 Nastavitelný řezací blok - Femorální souprava
	6.2.1 Vodítko femorálního zarovnání
	6.2.2 Nastavitelný řezací blok
	6.2.3 Práce s referencí na základně
	6.2.4 Použití vodítka femorálního zarovnání
	6.2.5 Práce s oddělenou referencí na kosti

	6.3 Nastavitelný řezací blok - Základní femorální souprava

	7 NÁSTROJE CLEARLENS
	7.1 Přehled nástrojů

	REJSTŘÍK

