
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ OR
Εκδόσεις λογισµικού: Spine 5.6.x
ΒΗΜΑ 1 (ΕΠΙΛΟΓΗ 1)
Χειρουργικά περιστατικά αυχένα - C1/C2 κατά Magerl: 
• Ασθενής σε πρηνή θέση.
• Σφικτήρας αναφοράς σπονδυλικής στήλης -Χ µεγέθους 

S µε διάταξη αναφοράς-Y προσαρµοσµένη στο C2.
• Οθόνη και κάµερα στην κεφαλή της κλίνης.
ΒHΜΑ 1 (ΕΠΙΛΟΓH 2)
Χειρουργικά περιστατικά αυχένα - αυχενικά ραχιαία 
εργαλεία:
• Ασθενής σε πρηνή θέση.
• Σφικτήρας αναφοράς σπονδυλικής στήλης -Χ µεγέθους 

S µε διάταξη αναφοράς-Y προσαρµοσµένη στο σχετικό 
σπόνδυλο.

• Η οθόνη στην αντίθετη πλευρά από αυτή της αγωγής και η 
κάµερα στο κάτω µέρος της κλίνης.
ΒHΜΑ 1 (ΕΠΙΛΟΓH 3)
Οσφυϊκές/θωρακικές διαδικασίες:
• Ασθενής σε πρηνή θέση.
• Σφικτήρας αναφοράς σπονδυλικής στήλης -Χ µε διάταξη 
αναφοράς-Y προσαρµοσµένη στο σχετικό σπόνδυλο:
- Αν το σύστηµα είναι στην κεφαλή της κλίνης: διάταξη 
αναφοράς σε κρανιακή κατεύθυνση (δείτε εικόνα).

- Αν το σύστηµα είναι στο κάτω µέρος της κλίνης: διάταξη 
αναφοράς σε ουραία κατεύθυνση.
ΒHΜΑ 2
• Συνδέστε το σύστηµα στην πρίζα.
• Συνδέστε το καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων (αν χρησιµοποιείται).
• Ενεργοποιήστε το σύστηµα.
• Πιέστε το εικονίδιο Spine.
• Αν διεξάγετε µία διαδικασία µε βάση τη CT, “φορτώστε” τα 
δεδοµένα σάρωσης στο σταθµό πλοήγησης.

• Αν διεξάγετε µία ακτινοσκοπική διαδικασία ή αν τα 
δεδοµένα CT “φορτώθηκαν” µέσω δικτύου, εισάγετε κενό 
δίσκο Zip ή µονάδα USB για να αποθηκεύσετε τα δεδοµένα 
της επέµβασης.
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά την ανάγνωση των εγχειριδίων χρήστη.
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ΒHΜΑ 3
• Καλύψτε τον ασθενή.
• Προσαρµόστε τα αντανακλαστικά σφαιρίδια σε όλα τα εργαλεία.
• Προσαρµόστε το σφιγκτήρα αναφοράς σπονδυλικής 
στήλης -X (εναλλ. MIRA ή ∆ιάταξη αναφοράς 
σπονδυλικής στήλης) µε ασφάλεια στο οστό.

• Προσαρµόστε τη διάταξη αναφοράς στο σφιγκτήρα 
αναφοράς σπονδυλικής στήλης -X (εναλλ. MIRA ή 
∆ιάταξη αναφοράς σπονδυλικής στήλης).

• Ασφαλίστε όλες τις αρθρώσεις µε το παρεχόµενο κλειδί.
ΒHΜΑ 4
Τοποθετήστε το σύστηµα έτσι ώστε:
• Ο χειρουργός να µπορεί να δει µε ευκολία την οθόνη.
• Η κάµερα είναι 5-7 πόδια (1,5-2,1 µέτρα) µακριά από τη 
διάταξη αναφοράς.

• Η διάταξη αναφοράς και τα πλοηγούµενα εργαλεία να είναι 
ορατά στην κάµερα.
ΒHΜΑ 5
Επιβεβαιώστε την ορατότητα του εργαλείου και της 
διάταξης αναφοράς:
• Πεδίο σε πράσινη κατάσταση = διάταξη και εργαλεία ορατά.
• Πράσινα σφαιρίδια = εντοπιστική µήλη.
• Κίτρινα σφαιρίδια = µη βαθµονοµηµένο εργαλείο ή διάταξη 
αναφοράς πριν την καταγραφή του ασθενή.

• Κόκκινα σφαιρίδια = διάταξη µετά την καταγραφή του ασθενή.
• Μπλε σφαιρίδια = κιτ καταγραφής ή ICM4.
• Γκρι σφαιρίδια/κύκλοι = µη ταυτοποιηµένο εργαλείο.
ΒHΜΑ 6
Αν διεξάγετε µία ακτινοσκοπική διαδικασία: 
• Προσαρµόστε ένα αποστειρωµένο κιτ καταγραφής στον 
καλυµµένο βραχίονα “C-arm”, ή

• Προσαρµόστε ένα µη αποστειρωµένο κιτ καταγραφής και 
καλύψτε το βραχίονα τύπου C επιβεβαιώνοντας πως οι 
ανακλαστικοί δίσκοι δεν καλύπτονται από τυχόν πτυχές του 
καλύµµατος.
ΤΙΚA ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ). 
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ητή έγγραφη άδεια της Brainlab. 

ηση Εγγράφου: 1.0
τοιχείου: 60904-29EL

ΕΥΘΥΝΗ:
Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της Brainlab. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων 
της Brainlab.



ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Εκδόσεις λογισµικού: Spine 5.6.x
BHMA 1
• Πιέστε το κοµβίο Register στη γραµµή του καταλόγου 
επιλογών.

• Πιέστε Region Matching.
BHMA 2
• Στο διάλογο Bone Threshold, ρυθµίστε τον ουδό οστού 
χρησιµοποιώντας το κοµβίο Detect ή χρησιµοποιώντας τη 
ράβδο κύλισης ή τα κοµβία βέλη (η εµφανιζόµενη επιφάνεια 
οστού θα πρέπει να είναι λεία).

• Πατήστε Proceed.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν ο διάλογος Bone Threshold δεν 
ενεργοποιηθεί αυτόµατα, µπορείτε να πιέσετε το κοµβίο 
Toolbox και να επιλέξετε Bone Threshold στην ετικέτα 
Settings.
BHMA 3
• Επιλέξτε το σπόνδυλο στον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η 
επέµβαση χρησιµοποιώντας είτε τα βέλη ή πιέζοντας άµεσα 
στην απεικονιζόµενη σπονδυλική στήλη στο διάλογο Select 
Vertebra.

• Πιέστε Level Definition.
BHMA 4
• Στο διάλογο Level Definition, τοποθετήστε το µπλε µοντέλο 
πάνω από τον αντίστοιχο σπόνδυλο στην οµάδα δεδοµένων 
χρησιµοποιώντας τα κοµβία βέλη και τα κοµβία Scale.

• Πιέστε Proceed.
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά την ανάγνωση των εγχειριδίων χρήστη.
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BHMA 5
• Τοποθετήστε το σηµείο έναρξης (κόκκινο σφαιρίδιο) στην 
κορυφή της ακανθώδους αποφύσεως της σπονδυλικής 
στήλης ή σε άλλο προεξέχον ανατοµικό σηµείο-οριοθέτη 
του επιλεγµένου σπονδύλου.

• Εντοπίστε το σηµείο του σπονδύλου όσο ακριβέστερα είναι 
δυνατόν χρησιµοποιώντας την εντοπιστική µήλη.

• Ένα “µπιπ” επιβεβαιώνει τον εντοπισµό του σηµείου 
έναρξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μετά τον εντοπισµό του σηµείου έναρξης, 
η διάταξη αναφοράς δεν µπορεί να µετακινηθεί πλέον.
BHMA 6
• Εντοπίστε τα πρώτα σηµεία στις υποδεικνυόµενες 
πράσινες περιοχές αγγίζοντάς τα µε την εντοπιστική µήλη.

• Εντοπίστε τα εναποµείναντα σηµεία πάνω από όλη την 
περιοχής της επιφάνειας στον ίδιο σπόνδυλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αποφύγετε να λαµβάνετε σηµεία από τον 
παρακείµενο σπόνδυλο. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 
αποτυχηµένη καταγραφή.
BHMA 7
• Κρατήστε την εντοπιστική µήλη σε τουλάχιστον 3 
ανατοµικά σηµεία-οριοθέτες στο σπόνδυλο του ασθενή και 
επιβεβαιώστε τη θέση που εµφανίζεται στην οθόνη σε 
σύγκριση µε την πραγµατική θέση στη σπονδυλική στήλη 
του ασθενή.

• Αν η καταγραφή είναι ακριβής, πιέστε Proceed.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν η ακρίβεια είναι ανεπαρκής, ρυθµίστε 
χειροκίνητα τα εντοπισµένα σηµεία (Corrective Matching) 
ή πιέστε Try Again για να επαναλάβετε την καταγραφή.
ΒΗΜΑ 8 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ)
Εκτελέστε Corrective Matching:
• Χρησιµοποιήστε τα κοµβία βέλη για να 
επαναπροσανατολίσετε τα εντοπισµένα σηµεία στους 
ανατοµικούς οριοθέτες.

• Πιέστε Match.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στην προβολή αυτή, η εντοπιστική µήλη 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για προσανατολισµό.
ΤΙΚA ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ). 
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ητή έγγραφη άδεια της Brainlab. 

ηση Εγγράφου: 1.0
τοιχείου: 60904-29EL

ΕΥΘΥΝΗ:
Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της Brainlab. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων 
της Brainlab.



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΙΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Εκδόσεις λογισµικού: Spine 5.6.x
BHMA 1
• Πιέστε το κοµβίο Register στη γραµµή του καταλόγου 
επιλογών.

• Πιέστε Paired Points.
BHMA 2
• Στο διάλογο Bone Threshold, ρυθµίστε τον ουδό οστού 
χρησιµοποιώντας το κοµβίο Detect ή χρησιµοποιώντας τη 
ράβδο κύλισης ή τα κοµβία βέλη (η εµφανιζόµενη επιφάνεια 
οστού θα πρέπει να είναι λεία).

• Πατήστε Proceed.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν ο διάλογος Bone Threshold δεν 
ενεργοποιηθεί αυτόµατα, µπορείτε να πιέσετε το κοµβίο 
Toolbox και να επιλέξετε Bone Threshold στην ετικέτα 
Settings.
ΒΗΜΑ 3 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
Αν έχετε ορίσει ανατοµικά σηµεία ως δείκτες καταγραφής 
κατά τον προεγχειρητικό σχεδιασµό µε iPlan Spine:
• Επιλέξτε το σπόνδυλο όπου 8α γίνει η επέµβαση 
χρησιµοποιώντας είτε τα βέλη ή πιέζοντας άµεσα στην 
απεικονιζόµενη σπονδυλική στήλη στο διάλογο Select 
Vertebra.

• Πιέστε Proceed.
BHMA 4
• Χρησιµοποιήστε τα κοµβία βέλη για να τοποθετήσετε το 
ενεργό σηµείο (λαµπερή κόκκινη κουκίδα) στο σπόνδυλο 
που θέλετε να το εντοπίσετε.

• Εντοπίστε το σηµείο του σπονδύλου όσο ακριβέστερα είναι 
δυνατόν χρησιµοποιώντας την εντοπιστική µήλη.

• Ένα “µπιπ” επιβεβαιώνει τον εντοπισµό του σηµείου.
• Εντοπίστε 3 ή περισσότερα σηµεία µε τον ίδιο τρόπο στον 
ίδιο σπόνδυλο.

• Πιέστε Proceed.
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά την ανάγνωση των εγχειριδίων χρήστη.
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BHMA 5
• Κρατήστε την εντοπιστική µήλη σε τουλάχιστον 3 
ανατοµικά σηµεία-οριοθέτες στο σπόνδυλο του ασθενή και 
επιβεβαιώστε τη θέση που εµφανίζεται στην οθόνη σε 
σύγκριση µε την πραγµατική θέση στη σπονδυλική στήλη 
του ασθενή.

• Αν η καταγραφή είναι ακριβής, πιέστε Proceed.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν η ακρίβεια είναι ανεπαρκής, πιέστε 
Try Again για να επαναλάβετε την καταγραφή ή πιέστε 
Surface Matching για να εντοπίσετε 20 ακόµα σηµεία.
ΒΗΜΑ 6 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
• Στο διάλογο Surface Matching, εντοπίστε 20 πρόσθετα 
σηµεία επιφανείας µε την εντοπιστική µήλη στον ίδιο σπόνδυλο.

• Αν η καταγραφή είναι ακριβής, πιέστε Proceed.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν η ακρίβεια είναι ανεπαρκής, ρυθµίστε 
χειροκίνητα τα εντοπισµένα σηµεία (Corrective Matching) 
ή πιέστε Try Again για να επαναλάβετε ολόκληρη την 
καταγραφή.
ΒΗΜΑ 7 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ)
Εκτελέστε Corrective Matching:
• Χρησιµοποιήστε τα κοµβία βέλη για να 
επαναπροσανατολίσετε τα εντοπισµένα σηµεία στους 
ανατοµικούς οριοθέτες.

• Πιέστε Match.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στην προβολή αυτή, η εντοπιστική µήλη 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για προσανατολισµό.
ΤΙΚA ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ). 
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ητή έγγραφη άδεια της Brainlab. 

ηση Εγγράφου: 1.0
τοιχείου: 60904-29EL

ΕΥΘΥΝΗ:
Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της Brainlab. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων 
της Brainlab.



ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 2D
Εκδόσεις λογισµικού: Spine 5.6.x
ΒHΜΑ 1
• Πιέστε το κοµβίο Register στη γραµµή του καταλόγου 
επιλογών.

• Πιέστε Acquire Fluoro.
• Επιλέξτε τον τύπο εικόνας (ακτινοσκοπική- ή εικόνα 
βαθµονόµησης) και την κατεύθυνση της εικόνας 
(AP, πλάγια ή λοξή).

• Επιβεβαιώστε πως η κάµερα έχει ανεµπόδιστη θέα του 
κιτ καταγραφής και της διάταξης αναφοράς.
ΒHΜΑ 2
• Τοποθετήστε τον ασθενή ώστε η περιοχή ενδιαφέροντος να 
είναι προσβάσιµη για την λήψη εικόνας.

• Αν είναι δυνατόν, αποµακρύνετε οποιοδήποτε µεταλλικό υλικό 
στη περιοχή ενδιαφέροντος που µπορεί να παρεµποδίσει την 
λήψη εικόνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Επαναλαµβανόµενες αποτυχηµένες λήψεις 
εικόνας µπορεί να απαιτήσουν µία εικόνα βαθµονόµησης.
ΒHΜΑ 3
• Για να εντοπίσετε την επιθυµητή εικόνα από το βραχίονα 

“C-arm” για πλοήγηση, πιέστε Acquire.
• Μετά την λήψη εικόνας, πιέστε ένα από τα κοµβία Apply 

Filter για να βελτιστοποιήσετε τη φωτεινότητα και την 
αντίθεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για να τροποποιήσετε τις εντοπισµένες 
εικόνες στο βραχίονα “C-arm” είναι απαραίτητο να πιέσετε 
πρώτα το κοµβίο Acquire.
ΒHΜΑ 4
• Κρατήστε την εντοπιστική µήλη σε τουλάχιστον 3 ανατοµικά 
σηµεία-οριοθέτες στο σπόνδυλο του ασθενή και επιβεβαιώστε 
τη θέση που εµφανίζεται στην οθόνη σε σύγκριση µε την 
πραγµατική θέση στη σπονδυλική στήλη του ασθενή.

• Αν η καταγραφή είναι ακριβής, πιέστε Proceed.
• Επαναλάβετε το βήµα 3 για κάθε AP, πλάγια ή λοξή θέση 
που θα πλοηγηθείτε.
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά την ανάγνωση των εγχειριδίων χρήστη.
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ΤΙΚA ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ). 
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ητή έγγραφη άδεια της Brainlab. 

ηση Εγγράφου: 1.0
τοιχείου: 60904-29EL

ΕΥΘΥΝΗ:
Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της Brainlab. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων 
της Brainlab.



ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ CT-FLUORO
Εκδόσεις λογισµικού: Spine 5.6.x
BHMA 1
• Πιέστε το κοµβίο Register στη γραµµή του καταλόγου 
επιλογών.

• Πιέστε CT-Fluoro Matching.
• Στο διάλογο Bone Threshold, ρυθµίστε τον ουδό οστού 
χρησιµοποιώντας το κοµβίο Detect ή χρησιµοποιώντας τη 
ράβδο κύλισης ή τα κοµβία βέλη (η επιφάνεια οστού θα 
πρέπει να είναι λεία).

• Πιέστε Proceed.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν ο διάλογος Bone Threshold δεν ενεργοποιηθεί 
αυτόµατα, µπορείτε να πιέσετε το κοµβίο Toolbox και να 
επιλέξετε Bone Threshold στην ετικέτα Settings.
BHMA 2
• Εντοπίστε τις AP και πλάγιες ακτινοσκοπικές εικόνες από το 
βραχίονα “C-arm” (δείτε Λήψη εικόνας 2D) πιέζοντας τα 
αντίστοιχα κοµβία στην ετικέτα Fluoro Image.

• Πιέστε Proceed.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Μπορείτε επίσης να εντοπίσετε τις αντίστοιχες 
εικόνες βαθµονόµησης.
BHMA 3
• Επιλέξτε το σπόνδυλο στον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η 
επέµβαση χρησιµοποιώντας είτε τα βέλη ή πιέζοντας άµεσα 
στην απεικονιζόµενη σπονδυλική στήλη στο διάλογο Select 
Vertebra.

• Πιέστε Segmentation.
BHMA 4
• Χρησιµοποιήστε τα κοµβία βέλη για να τοποθετήσετε τον 
κυανό σπόνδυλο µοντέλο πάνω στο σπόνδυλο που θα 
καταγραφεί.

• Χρησιµοποιήστε τα κοµβία Scale για να ρυθµίσετε το µέγεθος 
του σπονδύλου µοντέλου.

• Πιέστε Proceed για να ξεκινήσετε την κατάτµηση και πάλι 
στο διάλογο Select Vertebra για να συνεχίσετε.
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά την ανάγνωση των εγχειριδίων χρήστη.



ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤH:
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany
Europe, Africa, Asia, Australia: +49 89 99 15 68 44
USA & Canada: +1 800 597 5911
Japan: +81 3 3769 6900
Latin America: +55 11 3256-8301
France: +33-800-67-60-30
E-mail: support@brainlab.com

ΠΝΕΥΜΑ
Ο συγκεκ
αποκλεισ
από πνευ
Απαγορε
οποιουδή
χωρίς τη ρ

Αναθεώρ
Αριθµός Σ
BHMA 5
• Χρησιµοποιήστε την ανθρώπινη φιγούρα για να καθορίσετε 
τη κατεύθυνση της κεφαλής αγγίζοντας κατάλληλατην 
οθόνη.

• Πιέστε Proceed.
BHMA 6
• Τοποθετήστε τον κατατµηµένο σπόνδυλο όσο ακριβέστερα είναι 
δυνατόν πάνω στις AP και πλάγιες ακτινοσκοπικές εικόνες.

• Χρησιµοποιήστε τα κοµβία Fine και Coarse Adjustment για 
να εναρµονίσετε πλήρως την ευθυγράµµιση.

• Πιέστε Proceed για να ξεκινήσετε την αυτόµατη αντιστοίχιση 
CT-Fluoro.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αν η κατάτµηση του σπονδύλου δεν είναι 
ικανοποιητική (π.χ., αποκοπή σπονδυλικής ή εγκάρσιας 
διαδικασίας), πιέστε Segmentation για να επαναλάβετε.
BHMA 7
• Ελέγξτε την ακρίβεια του αποτελέσµατος της αντιστοίχισης 

CT-Fluoro συγκρίνοντας τους ανατοµικούς οριοθέτες στις 
ακτινοσκοπικές εικόνες µε τους ίδιους οριοθέτες στην 
επικαλυπτόµενη εικόνα CT.

• Αν η καταγραφή είναι ακριβής, πιέστε Proceed. Αλλιώς 
πιέστε Try Again για να επαναλάβετε τη διαδικασία 
αντιστοίχισης.
BHMA 8
• Κρατήστε την εντοπιστική µήλη σε τουλάχιστον 3 ανατοµικά 
σηµεία-οριοθέτες στο σπόνδυλο του ασθενή και 
επιβεβαιώστε τη θέση που εµφανίζεται στην οθόνη σε 
σύγκριση µε την πραγµατική θέση στη σπονδυλική στήλη 
του ασθενή.

• Αν η καταγραφή είναι ακριβής, πιέστε Proceed. Αλλιώς 
πιέστε Try Again για να επαναλάβετε την καταγραφή.
ΤΙΚA ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ). 
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ητή έγγραφη άδεια της Brainlab. 

ηση Εγγράφου: 1.0
τοιχείου: 60904-29EL

ΕΥΘΥΝΗ:
Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της Brainlab. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων 
της Brainlab.



ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ & ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Εκδόσεις λογισµικού: Spine 5.6.x
ΒHΜΑ 1
Σχεδίαση της θέσεως της βίδας:
• Πιέστε P2 και πλοηγηθείτε στην επιθυµητή τοποθεσία 
εµφυτεύµατος.

• Προσδιορίστε τις διαστάσεις του εµφυτεύµατος στον κατάλογο 
επιλογών.

• Πιέστε πάλι P2 για να σχεδιάσετε επιπλέον βίδες ή πιέστε P3 
για να πλοηγηθείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η κάλυψη ενός ανακλαστικού σφαιρίδιου και η 
αποµάκρυνση του εργαλείου από το οπτικό πεδίο 
αποθηκεύει επίσης τη θέση του εµφυτεύµατος.
ΒHΜΑ 2
• Ελέγξτε τη σχεδιασµένη θέση της βίδας.
• Πιέστε Yes για να αποδεχθείτε την βίδα που σχεδιάστηκε ή 
πιέστε No για να επαναλάβετε το σχεδιασµό.
ΒHΜΑ 3
• Πλοηγήστε το εργαλείο στη σχεδιασµένη θέση.
• Πιέστε:

- P2 για να σχεδιάσετε την επόµενη βίδα,
- P1 για να επιστρέψετε στην επισκόπηση της πλοήγησης ή 
- P3 για να πλοηγήσετε µία άλλη σχεδιασµένη βίδα.
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά την ανάγνωση των εγχειριδίων χρήστη.
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ΤΙΚA ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ). 
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ητή έγγραφη άδεια της Brainlab. 

ηση Εγγράφου: 1.0
τοιχείου: 60904-29EL

ΕΥΘΥΝΗ:
Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της Brainlab. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων 
της Brainlab.



ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Εκδόσεις λογισµικού: Spine 5.6.x
BHMA 1
• Προσαρµόστε τα αντανακλαστικά σφαιρίδια σε ένα 
κατάλληλο προσαρµογέα οργάνου και στη Συσκευή 
βαθµονόµησης εργαλείων Αναθ. 4 (ICM4).

• Προσαρµόστε τον προσαρµογέα εργαλείων στο εργαλείο 
που θέλετε να πλοηγήσετε.
ΒHΜΑ 2
• Κρατήστε το ICM4 και το επιλεγµένο εργαλείο στο οπτικό 
πεδίο της κάµερας για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία 
βαθµονόµησης (απόσταση από την κάµερα: 5-7 πόδια 
[1,5-2,1 µέτρα]).
ΒHΜΑ 3 (ΕΠΙΛΟΓH 1)
Εκτέλεση βαθµονόµησης αύλακας-V:
• Βαθµονοµήστε τον άξονα χρησιµοποιώντας την αύλακα-V.
• Επιλέξτε το άκρο του εργαλείου (π.χ., αιχµηρό, σµιλεµένο).
• Πιέστε το αντιστοιχο κοµβίο πάλι για να διεξαγάγετε µία 
βαθµονόµηση άκρου (προαιρετικό).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η βαθµονόµηση άκρου είναι υποχρεωτική αν 
το ρύγχος του οργάνου δεν ακουµπά το επίπεδο αναφοράς 
ή αν θέλετε να βελτιώσετε τη βαθµονόµηση.
ΒHΜΑ 3 (ΕΠΙΛΟΓH 2)
∆ιεξαγωγή βαθµονόµησης υποδοχής:
• Εισάγετε το άκρο του εργαλείου στη µικρότερη δυνατή 
υποδοχή και περιστρέψτε το εργαλείο.

• Μία ράβδος προόδου υποδεικνύει την κατάσταση της 
βαθµονόµησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το άκρο του εργαλείου θα πρέπει να ακουµπά 
τον πυθµένα της υποδοχής βαθµονόµησης καθ’όλη τη 
διαδικασία.
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά την ανάγνωση των εγχειριδίων χρήστη.
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ΒHΜΑ 3 (ΕΠΙΛΟΓH 3)
∆ιεξαγωγή χειροκίνητης βαθµονόµησης:
• Πιέστε το κουµπί Manual.
• Εισάγετε το άκρο του εργαλείου στη µικρότερη δυνατή 
υποδοχή.

• Επιλέξτε την αντίστοιχη υποδοχή στην οθόνη.
• Κρατήστε το εργαλείο ακίνητο έως ότου ολοκληρωθεί η 
ράβδος προόδου.
ΒHΜΑ 4
• Επιβεβαιώστε την ακρίβεια της βαθµονόµησης 
χρησιµοποιώντας το ICM4 (π.χ., αύλακα-V, σηµείο 
περιστροφής ή επίπεδο αναφοράς).
ΤΙΚA ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ). 
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ητή έγγραφη άδεια της Brainlab. 

ηση Εγγράφου: 1.0
τοιχείου: 60904-29EL

ΕΥΘΥΝΗ:
Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της Brainlab. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων 
της Brainlab.



ΠΡΟΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Εκδόσεις λογισµικού: Spine 5.6.x
BHMA 1
Αν χρησιµοποιείτε ένα ∆ιατρητικό οδηγό, 
συναρµολογήστε τον:
• Προσαρµόστε τη διάταξη πλοήγησης στη λαβή 
προσαρµόζοντας το περικόχλιο.

• Προσαρµόστε το σωλήνα του διατρητικού οδηγού στη 
διάταξη πλοήγησης.

• Προσαρµόστε τα αντανακλαστικά σφαιρίδια στη διάταξη 
πλοήγησης.
BHMA 2
Αν χρησιµοποιείτε ένα Σετ εργαλείων σπονδυλικής 
στήλης, συναρµολογήστε το:
• Προσαρµόστε το απαιτούµενο ρύγχος στη διάταξη 
πλοήγησης (επισηµασµένο ως “Προβαθµονοµηµένο” 
[“pre-calibrated”]).

• Προσαρµόστε την απαιτούµενη λαβή.
• Προσαρµόστε τα αντανακλαστικά σφαιρίδια στη διάταξη 
πλοήγησης.
ΒHΜΑ 3
Ενεργοποιήστε το εργαλείο:
• Ανοίξτε το Toolbox.
• Επιλέξτε Brainlab (ή άλλον κατασκευαστή εργαλείου).
• Επιλέξτε το απαιτούµενο εργαλείο (ελέγξτε τον κωδικό του 
προϊόντος).
ΒHΜΑ 4
Ελέγξτε και επιβεβαιώστε το εργαλείο:
• Μετρητής εργαλείου = 0 Q Προχωρήστε στο ΒΗΜΑ 5.
• Μετρητής εργαλείου > 0 Q Επιβεβαιώστε το εργαλείο. 
Εάν είναι ανακριβές, προχωρήστε στο ΒΗΜΑ 5.

• Αν χρησιµοποιείτε ένα διατρητικό οδηγό, κρατήστε τον 
στην υποδεικνυόµενη υποδοχή για επιβεβαίωση.

• Αν χρησιµοποιείτε ένα σετ εργαλείων σπονδυλικής στήλης, 
κρατήστε το στο σηµείο περιστροφής για επιβεβαίωση.
Σηµείωση. Ο οδηγός αυτός δεν υποκαθιστά την ανάγνωση των εγχειριδίων χρήστη.
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ΒHΜΑ 5
• Επικυρώστε το εργαλείο σύµφωνα µε τις οδηγίες στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η επικύρωση του εργαλείου είναι υποχρεωτική 
αν ο µετρητής του εργαλείου έχει φτάσει στο µηδέν.
ΒHΜΑ 6
Αν η επιβεβαίωση/επικύρωση ήταν επιτυχής, πλέον το 
εργαλείο ενεργοποιείται.
Αν η επικύρωση δεν ήταν επιτυχής ή αν η επιβεβαίωση 
φαίνεται να είναι ανακριβής, ελέγξτε ότι:
• Έχει επιλεχθεί το σωστό εργαλείο.
• Το εργαλείο έχει συναρµολογηθεί σωστά.
• Τα αντανακλαστικά σφαιρίδια στο εργαλείο και το ICM4 είναι 
καθαροί, στεγνοί και βιδωµένοι σφιχτά.
ΤΙΚA ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
ριµένος οδηγός περιλαµβάνει 
τικές πληροφορίες που προστατεύονται 
µατικά δικαιώµατα (κόπιραϊτ). 
ύεται η αναπαραγωγή ή η µετάφραση 
ποτε µέρους του παρόντος οδηγού 
ητή έγγραφη άδεια της Brainlab. 

ηση Εγγράφου: 1.0
τοιχείου: 60904-29EL

ΕΥΘΥΝΗ:
Ο οδηγός υπόκειται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούµενη ειδοποίηση και δεν αποτελούν 
δέσµευση εκ µέρους της Brainlab. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε 
ανατρέξτε στην ενότητα “Περιορισµοί Ευθύνης” 
στο Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων 
της Brainlab.


	∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ OR
	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΙΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
	ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 2D
	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ CT-FLUORO
	ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ & ΠΛΟΗΓΗΣΗ
	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
	ΠΡΟΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

