
NASTAVENÍ OR
Verze softwaru: Spine 5.6.x
KROK 1 (MOŽNOST 1)

Cervikální zákroky – C1 / C2 podle Magerla: 

• Pacient leží na břiše.

• Referenční páteřní X-svorka velikosti S 

s Y-referencí připevněnou k C2.

• Monitor a kamera u čela lůžka.
KROK 1 (MOŽNOST 2)

Cervikální zákroky - cervikálně-dorsální nástroje:

• Pacient leží na břiše.

• Referenční páteřní X-svorka velikosti S s Y-referencí 

připevněnou k relevantnímu obratli.

• Monitor proti ošetřované straně a kamera u nohou lůžka.
KROK 1 (MOŽNOST 3)

Lumbální / torakální zákroky:

• Pacient leží na břiše.

• Referenční páteřní X-svorka s Y-referencí 

připevněnou k relevantnímu obratli:

- je-li systém u čela lůžka: reference v kraniálním směru 

(viz obrázek);

- je-li systém u nohou lůžka: reference v kaudálním směru.
KROK 2

• Zapojte systém.

• Připojte sít’ový kabel (používá-li se).

• Zapněte systém.

• Stiskněte ikonu Spine.

• Jestliže provádíte zákrok využívající CT, načtěte snímky 

do navigační stanice.

• Pokud provádíte zákrok využívající fluoroskopii nebo 

pokud byla CT data načtena pomocí sítě, vložte 

prázdný Zip disk nebo USB flash disk, abyste uložili 

data operace.
Poznámka: přečtení této příručky nemůže nahradit přečtení uživatelských příruček.
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KROK 3

• Zarouškujte pacienta.

• Připevněte ke všem nástrojům reflexní poziční 

kuličky.

• Připevněte Referenční páteřní X-svorku (může být 

MIRA nebo Páteřní reference) pevně ke kosti.

• Připevněte referenci k Referenční páteřní X-svorce 

(může být MIRA nebo Páteřní reference).

• Utáhněte všechny spojky pomocí dodaného klíče.
KROK 4

Umístěte systém tak, aby:

• Operující viděl snadno na monitor.

• Kamera byla 1,5-2,1 m (5-7 stop) od reference.

• Byly na kameře vidět reference a navigované nástroje.
KROK 5

Zkontrolujte viditelnost nástrojů a reference:

• Zelené stavové pole = reference a nástroje jsou 

viditelné.

• Zelené kuličky = ukazovátko.

• Žluté kuličky = nekalibrovaný nástroj nebo reference 

před registrací pacienta.

• Červené kuličky = reference po registraci pacienta

• Modré kuličky = registrační sada nebo ICM4.

• Šedé kuličky / kroužky = neidentifikovaný nástroj.
KROK 6

Provádíte-li zákrok využívající fluoroskopii: 

• Připevněte k zarouškovanému C-ramenu sterilní 

registrační sadu; nebo

• Připevněte nesterilní registrační sadu a zarouškujte 

C-rameno tak, aby reflexní terčíky nebyly zakryty 

záhyby na roušce.
GHT:

učka obsahuje patentované 

e chráněné autorským právem. 

áno jakoukoli část této příručky 

ovat nebo překládat bez výslovného 

ho souhlasu společnosti Brainlab. 

okumentu: 1.0

obku: 60904-29CS

ODPOVĚDNOST:

Informace v této příručce podléhají změnám 

bez předchozího upozornění; společnost 

Brainlab za tyto informace neodpovídá.  

Další informace o odpovědnosti naleznete v 

části Omezení odpovědnosti ve 

standardních prodejních podmínkách 

společnosti Brainlab.



REGION MATCHING
Verze softwaru: Spine 5.6.x
KROK 1

• Stiskněte tlačítko Register v panelu nabídek.

• Stiskněte tlačítko Region Matching.
KROK 2

• V dialogovém okně Bone Threshold nastavte 

hodnotu rozhraní mezi kostí a okolní tkání pomocí 

tlačítka Detect nebo pomocí posuvníku nebo tlačítek 

šipek (zobrazený povrch kosti by měl být hladký).

• Stiskněte tlačítko Proceed.

Poznámka. Pokud se dialogové okno Bone Threshold 

neotevře automaticky, můžete stisknout tlačítko 

Toolbox a zvolit Bone Threshold na kartě Settings.
KROK 3

• Zvolte operovaný obratel buď pomocí šipek, nebo 

dotykem přímo na vyobrazenou páteř v dialogovém 

oknu Select Vertebra.

• Stiskněte tlačítko Level Definition.
KROK 4

• V dialogovém okně Level Definition umístěte modrý 

model na odpovídající obratel v sadě dat pomocí 

tlačítek šipek a ovládacích prvků Scale.

• Stiskněte tlačítko Proceed.
Poznámka: přečtení této příručky nemůže nahradit přečtení uživatelských příruček.
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KROK 5

• Umístěte počáteční bod (červenou kuličku) na vršek 

páteřního procesu nebo jiný výrazný orientační bod 

zvoleného obratle.

• Nasnímejte bod na obratli co nejpřesněji pomocí 

ukazovátka.

• Pořízení počátečního bodu potvrdí zvukový signál.

Poznámka. Po pořízení počátečního bodu již není 

možné měnit pozici reference.
KROK 6

• Pořiďte prvních několik bodů v označených zelených 

oblastech.

• Pořiďte zbývající body po celém povrchu stejného 

obratle.

Poznámka. Vyhněte se nasnímání bodů na přilehlém 

obratli. Může to vést k selhání registrace.
KROK 7

• Přiložte ukazovátko k alespoň 3 orientačním bodům 

na páteři pacienta a ověřte polohu zobrazenou na 

obrazovce ve srovnání se skutečnou polohou na 

páteři pacienta.

• Je-li registrace přesná, stiskněte tlačítko Proceed.

Poznámka. Není-li přesnost dostačující, ručně pořízené 

body upravte (opravné porovnávání) nebo stiskněte 

Try Again, abyste celou registraci zopakovali.
KROK 8 

(VOLITELNÝ U NEZDAŘENÉ REGISTRACE)

Proveďte opravné porovnávání:

• Pomocí šipek změňte orientaci pořízených bodů na 

anatomické orientační body.

• Stiskněte tlačítko Match.

Poznámka. V tomto náhledu lze ukazovátko používat 

pro orientaci.
GHT:

učka obsahuje patentované 

e chráněné autorským právem. 

áno jakoukoli část této příručky 

ovat nebo překládat bez výslovného 

ho souhlasu společnosti Brainlab. 

okumentu: 1.0

obku: 60904-29CS

ODPOVĚDNOST:

Informace v této příručce podléhají změnám 

bez předchozího upozornění; společnost 

Brainlab za tyto informace neodpovídá.  

Další informace o odpovědnosti naleznete v 

části Omezení odpovědnosti ve 

standardních prodejních podmínkách 

společnosti Brainlab.



REGISTRACE PÁROVÝCH BODŮ
Verze softwaru: Spine 5.6.x
KROK 1

• Stiskněte tlačítko Register v panelu nabídek.

• Stiskněte tlačítko Paired Points.
KROK 2

• V dialogovém okně Bone Threshold nastavte 

hodnotu rozhraní mezi kostí a okolní tkání pomocí 

tlačítka Detect nebo pomocí posuvníku nebo tlačítek 

šipek (zobrazený povrch kosti by měl být hladký).

• Stiskněte tlačítko Proceed.

Poznámka. Pokud se dialogové okno Bone Threshold 

neotevře automaticky, můžete stisknout tlačítko 

Toolbox a zvolit Bone Threshold na kartě Settings.
KROK 3 (VOLITELNÝ)

Pokud jste během předoperativního plánování přidali 

registrační značky pomocí funkce iPlan Spine:

• Zvolte operovaný obratel buď pomocí šipek, nebo 

dotykem přímo na vyobrazenou páteř v dialogovém 

oknu Select Vertebra.

• Stiskněte tlačítko Proceed.
KROK 4

• Pomocí tlačítek šipek umístěte aktivní bod (červenou 

tečku) na obratel, který chcete nasnímat.

• Nasnímejte bod na obratli co nejpřesněji pomocí 

ukazovátka.

• Pořízení potvrdí zvukový signál.

• Nasnímejte stejným způsobem 3 další body na 

stejném obratli.

• Stiskněte tlačítko Proceed.
Poznámka: přečtení této příručky nemůže nahradit přečtení uživatelských příruček.
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KROK 5

• Přiložte ukazovátko k alespoň 3 orientačním bodům 

na páteři pacienta a ověřte polohu zobrazenou na 

obrazovce ve srovnání se skutečnou polohou na 

páteři pacienta.

• Je-li registrace přesná, stiskněte tlačítko Proceed.

Poznámka. Není-li přesnost dostačující, stisknutím 

Try Again zopakujte registraci nebo stiskněte Surface 

Matching, abyste nasnímali 20 dalších bodů.
KROK 6 (VOLITELNÝ)

• V dialogovém oknu Surface Matching nasnímejte 

20 dalších povrchových bodů s ukazovátkem na 

stejném obratli.

• Je-li registrace přesná, stiskněte tlačítko Proceed.

Poznámka. Není-li přesnost dostačující, ručně pořízené 

body upravte (opravné porovnávání) nebo stiskněte 

Try Again, abyste celou registraci zopakovali.
KROK 7 

(VOLITELNÝ U NEZDAŘENÉ REGISTRACE)

Proveďte opravné porovnávání:

• Pomocí šipek změňte orientaci pořízených bodů na 

anatomické orientační body.

• Stiskněte tlačítko Match.

Poznámka. V tomto náhledu lze ukazovátko používat 

pro orientaci.
GHT:

učka obsahuje patentované 

e chráněné autorským právem. 

áno jakoukoli část této příručky 

ovat nebo překládat bez výslovného 

ho souhlasu společnosti Brainlab. 

okumentu: 1.0

obku: 60904-29CS

ODPOVĚDNOST:

Informace v této příručce podléhají změnám 

bez předchozího upozornění; společnost 

Brainlab za tyto informace neodpovídá.  

Další informace o odpovědnosti naleznete v 

části Omezení odpovědnosti ve 

standardních prodejních podmínkách 

společnosti Brainlab.



POŘIZOVÁNÍ 2D SNÍMKŮ
Verze softwaru: Spine 5.6.x
KROK 1

• Stiskněte tlačítko Register v panelu nabídek.

• Stiskněte tlačítko Acquire Fluoro.

• Zvolte typ snímku (snímek fluoro nebo kalibrační 

snímek) a směr snímku (AP, laterální nebo šikmý).

• Ujistěte se, že kamera má ničím nerušený výhled na 

registrační sadu a referenci.
KROK 2

• Umístěte pacienta tak, aby byla oblast zájmu 

přístupná pro pořizování snímků.

• Je-li to možné, odstraňte jakékoliv kovové prvky v 

oblasti zájmu, které by mohly bránit pořízení snímků.

Poznámka. Při opakovaném selhání pořízení snímků 

může být zapotřebí kalibrační snímek.
KROK 3

• Chcete-li pořídit požadovaný snímek z C-ramena pro 

navigaci, stiskněte tlačítko Acquire.

• Po pořízení snímku stiskněte jedno z tlačítek Apply 

Filter, abyste optimalizovali jas a kontrast.

Poznámka. Chcete-li upravit snímky pořízené na 

C-ramenu, je nutné nejprve stisknout tlačítko Acquire.
KROK 4

• Přiložte ukazovátko k alespoň 3 orientačním bodům 

na páteři pacienta a ověřte polohu zobrazenou na 

obrazovce ve srovnání se skutečnou polohou na 

páteři pacienta.

• Je-li registrace přesná, stiskněte tlačítko Proceed.

• Opakujte krok 3 pro každou AP, laterální nebo 

šikmou pozici, na kterou navigujete.
Poznámka: přečtení této příručky nemůže nahradit přečtení uživatelských příruček.
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GHT:

učka obsahuje patentované 

e chráněné autorským právem. 

áno jakoukoli část této příručky 

ovat nebo překládat bez výslovného 

ho souhlasu společnosti Brainlab. 

okumentu: 1.0

obku: 60904-29CS

ODPOVĚDNOST:

Informace v této příručce podléhají změnám 

bez předchozího upozornění; společnost 

Brainlab za tyto informace neodpovídá.  

Další informace o odpovědnosti naleznete v 

části Omezení odpovědnosti ve 

standardních prodejních podmínkách 

společnosti Brainlab.



SROVNÁNÍ CT-FLUOROSKOPIE
Verze softwaru: Spine 5.6.x
KROK 1

• Stiskněte tlačítko Register v panelu nabídek.

• Stiskněte tlačítko CT-Fluoro Matching.

• V dialogovém okně Bone Threshold nastavte hodnotu 

rozhraní mezi kostí a okolní tkání pomocí tlačítka Detect 

nebo pomocí posuvníku nebo tlačítek šipek (povrch kosti 

by měl být hladký).

• Stiskněte tlačítko Proceed.

Poznámka. Pokud se dialogové okno Bone Threshold 

neotevře automaticky, můžete stisknout tlačítko 

Toolbox a zvolit Bone Threshold na kartě Settings.
KROK 2

• Pořiďte AP a laterální fluoroskopické snímky 

z C-ramena (viz Pořizování 2D snímků) tím, že stisknete 

odpovídající tlačítka na kartě Fluoro Image.

• Stiskněte tlačítko Proceed.

Poznámka. Můžete také nasnímat odpovídající 

kalibrační snímky.
KROK 3

• Zvolte operovaný obratel buď pomocí šipek, nebo 

dotykem přímo na vyobrazenou páteř v dialogovém 

oknu Select Vertebra.

• Stiskněte tlačítko Segmentation.
KROK 4

• Pomocí šipek umístěte modrý modelový obratel na 

obratel, který se má registrovat.

• Pomocí ovládacích prvků Scale upravte velikost 

modelového obratle.

• Stiskněte tlačítko Proceed, abyste spustili 

segmentaci, a stiskněte jej znovu v dialogovém oknu 

Select Vertebra, abyste pokračovali.
Poznámka: přečtení této příručky nemůže nahradit přečtení uživatelských příruček.
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KROK 5

• Pomocí figury lidské postavy definujte směr hlavy - 

dotykem na obrazovce.

• Stiskněte tlačítko Proceed.
KROK 6

• Umístěte segmentovaný obratel co nejpřesněji přes 

AP a laterální fluoroskopické snímky.

• Pomocí tlačítek Fine a Coarse Adjustment jemně 

vylaďte zarovnání.

• Stisknutím tlačítka Proceed spust’te automatické 

srovnání CT-fluoroskopie.

Poznámka. Není-li segmentace obratle uspokojivá 

(například odříznutí trnového nebo transverzálního 

procesu), opakujte stisknutím tlačítka Segmentation.
KROK 7

• Zkontrolujte přesnost výsledku srovnání 

CT-fluoroskopie porovnáním anatomických 

orientačních bodů ve fluoroskopickém snímků se 

stejnými orientačními body v překrytém CT snímku.

• Je-li registrace přesná, stiskněte tlačítko Proceed. 

V opačném případě opakujte proces porovnávání 

stisknutím tlačítka Try Again.
KROK 8

• Přiložte ukazovátko k alespoň 3 orientačním bodům 

na páteři pacienta a ověřte polohu zobrazenou na 

obrazovce ve srovnání se skutečnou polohou na 

páteři pacienta.

• Je-li registrace přesná, stiskněte tlačítko Proceed. 

V opačném případě opakujte registraci stisknutím 

tlačítka Try Again.
GHT:

učka obsahuje patentované 

e chráněné autorským právem. 

áno jakoukoli část této příručky 

ovat nebo překládat bez výslovného 

ho souhlasu společnosti Brainlab. 

okumentu: 1.0

obku: 60904-29CS

ODPOVĚDNOST:

Informace v této příručce podléhají změnám 

bez předchozího upozornění; společnost 

Brainlab za tyto informace neodpovídá.  

Další informace o odpovědnosti naleznete v 

části Omezení odpovědnosti ve 

standardních prodejních podmínkách 

společnosti Brainlab.



PLÁNOVÁNÍ A NAVIGACE
Verze softwaru: Spine 5.6.x
KROK 1

Proveďte plánování šroubu:

• Stiskněte P2 a navigujte na požadované umístění 

implantátu.

• V panelu nabídek definujte rozměry implantátu.

• Stiskněte P2 znovu, abyste naplánovali další šrouby, 

nebo stiskněte P3 pro navigaci.

Poznámka. Polohu implantátu lze také uložit, 

zakryjete-li reflexivní poziční kuličku a odstraníte-li 

nástroj ze zorného pole.
KROK 2

• Zkontrolujte naplánovanou polohu šroubu.

• Stiskněte Yes, abyste potvrdili naplánovaný šroub, 

nebo opakujte plánování stisknutím No.
KROK 3

• Navigujte nástroj do plánované polohy.

• Stisknutím:

- P2 naplánujte další šroub;

- P1 vás vrátí do přehledu navigace nebo;

- pomocí P3 navigujte na jiný plánovaný šroub.
Poznámka: přečtení této příručky nemůže nahradit přečtení uživatelských příruček.
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GHT:

učka obsahuje patentované 

e chráněné autorským právem. 

áno jakoukoli část této příručky 

ovat nebo překládat bez výslovného 

ho souhlasu společnosti Brainlab. 

okumentu: 1.0

obku: 60904-29CS

ODPOVĚDNOST:

Informace v této příručce podléhají změnám 

bez předchozího upozornění; společnost 

Brainlab za tyto informace neodpovídá.  

Další informace o odpovědnosti naleznete v 

části Omezení odpovědnosti ve 

standardních prodejních podmínkách 

společnosti Brainlab.



KALIBRACE NÁSTROJŮ
Verze softwaru: Spine 5.6.x
KROK 1

• Připevněte reflexivní poziční kuličky ke vhodnému 

adaptéru nástrojů a k Matrici pro kalibraci nástrojů, 

rev. 4 (ICM4).

• Upevněte adaptér nástroje na nástroj, který hodláte 

navigovat.
KROK 2

• Podržte ICM4 a zvolený nástroj v zorném poli 

kamery, abyste aktivovali proceduru kalibrace 

(vzdálenost ke kameře: 1,5-2,1 m (5-7 stop).
KROK 3 (MOŽNOST 1)

Provedení kalibrace pomocí V-vložení:

• Kalibrujte osu pomocí V-vložení.

• Zvolte hrot nástroje (například špičatý, dlátko).

• Stiskněte znovu odpovídající tlačítko, abyste 

provedli kalibraci hrotu (doplňkovou).

Poznámka. Kalibrace hrotu je povinná v případě, 

že se hrot nástroje nedotýká referenční roviny nebo 

pokud chcete kalibraci zpřesnit.
KROK 3 (MOŽNOST 2)

Provedení kalibrace v otvoru:

• Zasaďte hrot nástroje do nejmenšího možného 

otvoru a otáčejte nástrojem.

• Sloupec na displeji signalizuje průběh kalibrace.

Poznámka. Hrot nástroje se musí v průběhu této 

procedury dotýkat dna kalibračního otvoru.
Poznámka: přečtení této příručky nemůže nahradit přečtení uživatelských příruček.
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KROK 3 (MOŽNOST 3)

Provedení ruční kalibrace:

• Stiskněte tlačítko Manual.

• Zasaďte hrot nástroje do nejmenšího možného otvoru.

• Zvolte odpovídající otvor na obrazovce.

• Dokud sloupec nesignalizuje dokončení kalibrace, 

držte nástroj nehybně.
KROK 4

• Ověřte přesnost kalibrace pomocí ICM4 (například 

V-vložení, kalibračního bodu nebo referenční roviny).
GHT:

učka obsahuje patentované 

e chráněné autorským právem. 

áno jakoukoli část této příručky 

ovat nebo překládat bez výslovného 

ho souhlasu společnosti Brainlab. 

okumentu: 1.0

obku: 60904-29CS

ODPOVĚDNOST:

Informace v této příručce podléhají změnám 

bez předchozího upozornění; společnost 

Brainlab za tyto informace neodpovídá.  

Další informace o odpovědnosti naleznete v 

části Omezení odpovědnosti ve 

standardních prodejních podmínkách 

společnosti Brainlab.



PŘEDKALIBROVANÉ NÁSTROJE
Verze softwaru: Spine 5.6.x
KROK 1

Pokud používáte Vodič pouzdra vrtáku, smontujte jej:

• Připevněte sledovací referenci k rukojeti tím, že připevníte 

matici.

• Připevněte vodicí pouzdro vrtáku ke sledovací referenci.

• Připevněte ke sledovací referenci reflexní poziční kuličky.
KROK 2

Pokud používáte Sadu nástrojů pro výkony na páteři, 

smontujte ji:

• Připevněte ke sledovací referenci požadovaný hrot 

(označený jako předkalibrovaný).

• Připevněte požadovanou rukojet’.

• Připevněte ke sledovací referenci reflexní poziční kuličky.
KROK 3

Aktivujte nástroj:

• Otevřete Toolbox.

• Z v o l t e  Brainlab (či jiného výrobce nástrojů).

• Zvolte požadovaný nástroj (zkontrolujte kód produktu).
KROK 4

Ověřte nástroj:

• Počitadlo nástroje = 0 Q pokračujte krokem 5.

• Počítadlo nástroje > 0 Q ověřte nástroj. 

Není-li přesný, pokračujte krokem 5.

• Používáte-li Vodič pouzdra vrtáku, podržte jej v 

označeném otvoru pro ověření.

• Používáte-li Sadu nástrojů pro výkony na páteři, 

podržte ji v kalibračním bodě pro ověření.
Poznámka: přečtení této příručky nemůže nahradit přečtení uživatelských příruček.
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KROK 5

• Ověřte nástroj podle pokynů na obrazovce.

Poznámka. Ověření nástroje je povinné, pokud 

počitadlo nástroje dosáhlo nuly.
KROK 6

Pokud bylo ověření úspěšné, nástroj je nyní aktivován.

Jestliže ověření nebylo úspěšné nebo pokud se 

ověření zdá být nepřesným, zkontrolujte, že:

• byl zvolen správný nástroj;

• byl nástroj správně smontován;

• reflexivní poziční kuličky nástroje a ICM4 jsou suché, 

čisté a pevně zašroubované.
GHT:

učka obsahuje patentované 

e chráněné autorským právem. 

áno jakoukoli část této příručky 

ovat nebo překládat bez výslovného 

ho souhlasu společnosti Brainlab. 

okumentu: 1.0

obku: 60904-29CS

ODPOVĚDNOST:

Informace v této příručce podléhají změnám 

bez předchozího upozornění; společnost 

Brainlab za tyto informace neodpovídá.  

Další informace o odpovědnosti naleznete v 

části Omezení odpovědnosti ve 

standardních prodejních podmínkách 

společnosti Brainlab.
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