
OR UZSTĀDĪŠANA
Programmatūras versijas: Spine 5.6.x
1. DARBĪBA (1. OPCIJA)
Kakla procedūras - C1/C2 saskaņā ar Magerl: 
• pacients pozīcijā uz vēdera;
• mugurkaula atskaites X skava, izmērs S, ar C2 

piestiprinātu Y atskaites matricu;
• monitors un kamera gultas galvgalī.
1. DARBĪBA (2. OPCIJA)
Kakla procedūras - kakla dorsālie instrumenti:
• pacients pozīcijā uz vēdera;
• mugurkaula atskaites X skava, izmērs S, ar 

attiecīgajam skriemelim piestiprinātu Y atskaites 
matricu; 

• monitors iepretim terapijas pusei, kamera - gultas 
kājgalī.
1. DARBĪBA (3. OPCIJA)
Gurnu/krūškurvja procedūras:
• pacients pozīcijā uz vēdera;
• mugurkaula atskaites X skava ar attiecīgajam 

skriemelim piestiprinātu Y atskaites matricu:
- ja sistēma ir gultas galvgalī: atskaites matrica 
kraniālajā virzienā (skatīt attēlu);

- ja sistēma ir gultas kājgalī: atskaites matrica astes 
skriemeļu virzienā.
2. DARBĪBA
• Pievienojiet sistēmu elektrotīklam.
• Pievienojiet tīkla kabeli (ja tiek lietots).
• Ieslēdziet sistēmu.
• Nospiediet Spine ikonu.
• Ja veicat datortomogrāfisku procedūru, skenēšanas 

datus ielādējiet navigācijas stacijā.
• Ja veicat fluoroskopisku procedūru vai ja 

datortomogrāfijas dati ir ielādēti no tīkla, ievietojiet tukšu 
tilpdisku vai USB zibatmiņas disku, lai saglabātu 
ķirurģijas datus.
Piezīme: šī rokasgrāmata neaizstāj lietotāja rokasgrāmatu lasīšanu.



INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Eiropa, Āfrika, Āzija, Austrālija: +49 89 99 15 68 44
ASV un Kanāda: +1 800 597 5911
Japāna: +81 3 3769 6900
Latīņamerika: +55 11 3256-8301
Francija: +33-800-67-60-30

E-pasts: support@brainlab.com
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3. DARBĪBA
• Pārklājiet pacientu.
• Visiem instrumentiem piestipriniet atstarojošās marķieru 

lodītes.
• Stingri nostipriniet mugurkaula atskaites X skavu (vai 

MIRA, vai mugurkaula atskaites matricu) pie kaula.
• Atskaites matricu piestipriniet pie mugurkaula 

atskaites X skavas (vai MIRA, vai mugurkaula 
atskaites matricas).

• Visus savienojumus fiksējiet ar komplektā iekļauto 
uzgriežņatslēgu.
4. DARBĪBA
Pozicionējiet sistēmu tā, lai:
• ķirurgs bez grūtībām varētu redzēt monitoru;
• kamera būtu 1,5-2,1 metra attālumā no atskaites 

matricas;
• atskaites matrica un navigācijas instrumenti kamerai 

būtu redzami.
5. DARBĪBA
Pārbaudiet instrumentu un atskaites matricas 
redzamību.
• Zaļš statusa lauks = matrica un instrumenti ir redzami.
• Zaļas lodītes = rādītājs.
• Dzeltenas lodītes = instrumenti vai matrica pirms 

pacienta reģistrācijas nav kalibrēti.
• Sarkanas lodītes = matrica pēc pacienta reģistrācijas.
• Zilas lodītes = reģistrācijas komplekts vai ICM4.
• Pelēkas lodītes/apļi = neidentificēts instruments.
6. DARBĪBA
Ja veicat fluoroskopisku procedūru: 
• piestipriniet sterilu reģistrācijas komplektu pārklātajai C 

veida svirai vai;
• piestipriniet nesterilu reģistrācijas komplektu un 

pārklājiet C veida sviru, gādājot, ka pārklāja krokas 
neaizsedz atstarojošos diskus.
IESĪBAS:

asgrāmatā ir uzņēmumam 
a informācija, ko aizsargā 
ības. 
 šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst 
vai tulkot, ja vien nav saņemta 
 atļauja no Brainlab. 

nta versija: 1.0

umurs: 60904-29LV

SAISTĪBAS:

Šajā rokasgrāmatā grozījumus var izdarīt 
bez iepriekšēja paziņojuma, un tas nerada 
saistības Brainlab. 

Plašāku informāciju skatiet Brainlab 
pārdošanas standarta noteikumu un 
nosacījumu sadaļā „Saistību ierobežojumi“.



REĢIONU SAVIETOŠANA
Programmatūras versijas: Spine 5.6.x
1. DARBĪBA
• Izvēlnes joslā nospiediet pogu Register.
• Nospiediet Region Matching.
2. DARBĪBA
• Dialoglogā Bone Threshold ar pogu Detect vai ar 

slīdni, vai ar bultiņu pogām regulējiet kaula slieksni 
(ekrānā redzamajai kaula virsmai jābūt līdzenai).

• Nospiediet Proceed.

PIEZĪME: ja dialoglogs Bone Threshold netiek 
atvērts automātiski, varat nospiest pogu Toolbox un 
atlasīt Bone Threshold cilnē Settings.
3. DARBĪBA
• Operējamo skriemeli atlasiet vai nu ar bultiņām, vai arī 

nospiežot tieši uz attēlotā mugurkaula dialoglogā Select 
Vertebra.

• Nospiediet Level Definition.
4. DARBĪBA
• Dialoglogā Level Definition pozicionējiet zilo modeli uz 

attiecīgā skriemeļa datu komplektā, izmantojot bultiņu 
pogas un Scale vadīklas.

• Nospiediet Proceed.
Piezīme: šī rokasgrāmata neaizstāj lietotāja rokasgrāmatu lasīšanu.



INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Eiropa, Āfrika, Āzija, Austrālija: +49 89 99 15 68 44
ASV un Kanāda: +1 800 597 5911
Japāna: +81 3 3769 6900
Latīņamerika: +55 11 3256-8301
Francija: +33-800-67-60-30

E-pasts: support@brainlab.com
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5. DARBĪBA
• Sākuma punktu (sarkano lodīti) pozicionējiet atlasītā 

skriemeļa smailā izauguma vai cita izvirzīta 
robežpunkta augšpusē.

• Izmantojot rādītāju, iegūstiet iespējami precīzāku 
punktu uz skriemeļa.

• Pīkstiens apstiprina sākuma punkta iegūšanu.

PIEZĪME: pēc sākuma punkta iegūšanas atskaites 
matricu vairs nedrīkst kustināt.
6. DARBĪBA
• Iegūstiet dažus pirmos punktus norādītajos zaļajos 

reģionos.
• Iegūstiet atlikušos punktus uz visa šā paša skriemeļa 

virsmas laukuma.

PIEZĪME: neatlasiet punktus uz blakus skriemeļa. 
Tam var sekot reģistrācijas atteice.
7. DARBĪBA
• Turiet rādītāju uz vismaz 3 robežpunktiem uz pacienta 

skriemeļa un pārbaudiet ekrānā redzamo pozīciju 
salīdzinājumā ar pacienta mugurkaula faktisko pozīciju.

• Ja reģistrācija ir precīza, nospiediet Proceed.

PIEZĪME: ja precizitāte ir neapmierinoša, manuāli 
regulējiet iegūtos punktus (Corrective Matching) 
vai nospiediet Try Again, lai atkārtotu reģistrāciju.
8. DARBĪBA (IZVĒLES DARBĪBA NEIZDEVUŠĀS 
REĢISTRĀCIJAS GADĪJUMĀ)
Veiciet Corrective Matching:
• ar bultiņu pogām atkārtoti orientējiet iegūtos punktus 

atbilstīgi anatomiskajiem robežpunktiem;
• nospiediet Match.

PIEZĪME: šajā skatījumā orientācijas noteikšanai var 
izmantot rādītāju.
IESĪBAS:

asgrāmatā ir uzņēmumam 
a informācija, ko aizsargā 
ības. 
 šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst 
vai tulkot, ja vien nav saņemta 
 atļauja no Brainlab. 

nta versija: 1.0

umurs: 60904-29LV

SAISTĪBAS:

Šajā rokasgrāmatā grozījumus var izdarīt 
bez iepriekšēja paziņojuma, un tas nerada 
saistības Brainlab. 

Plašāku informāciju skatiet Brainlab 
pārdošanas standarta noteikumu un 
nosacījumu sadaļā „Saistību ierobežojumi“.



SAPĀROTO PUNKTU REĢISTRĀCIJA
Programmatūras versijas: Spine 5.6.x
1. DARBĪBA
• Izvēlnes joslā nospiediet pogu Register.
• Nospiediet Paired Points.
2. DARBĪBA
• Dialoglogā Bone Threshold ar pogu Detect vai ar 

slīdni, vai ar bultiņu pogām regulējiet kaula slieksni 
(ekrānā redzamajai kaula virsmai jābūt līdzenai).

• Nospiediet Proceed.

PIEZĪME: ja dialoglogs Bone Threshold netiek 
atvērts automātiski, varat nospiest pogu Toolbox un 
atlasīt Bone Threshold cilnē Settings.
3. DARBĪBA (IZVĒLES)
Ja pirmsoperācijas plānošanas laikā ar iPlan Spine ir 
pievienoti reģistrācijas marķieri:
• operējamo skriemeli atlasiet vai nu ar bultiņām, vai arī 

nospiežot tieši uz attēlotā mugurkaula dialoglogā Select 
Vertebra;

• nospiediet Proceed.
4. DARBĪBA
• Izmantojiet bultiņu pogas, lai pozicionētu aktīvo punktu 

(spilgti sarkans punkts) uz skriemeļa vietā, kur vēlaties 
to iegūt.

• Izmantojot rādītāju, iegūstiet iespējami precīzāku 
punktu uz skriemeļa.

• Pīkstiens apstiprina punkta iegūšanu.
• Tādā pašā veidā uz tā paša skriemeļa iegūstiet vēl 

3 punktus.
• Nospiediet Proceed.
Piezīme: šī rokasgrāmata neaizstāj lietotāja rokasgrāmatu lasīšanu.



INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Eiropa, Āfrika, Āzija, Austrālija: +49 89 99 15 68 44
ASV un Kanāda: +1 800 597 5911
Japāna: +81 3 3769 6900
Latīņamerika: +55 11 3256-8301
Francija: +33-800-67-60-30

E-pasts: support@brainlab.com
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5. DARBĪBA
• Turiet rādītāju uz vismaz 3 robežpunktiem uz pacienta 

skriemeļa un pārbaudiet ekrānā redzamo pozīciju 
salīdzinājumā ar pacienta mugurkaula faktisko pozīciju.

• Ja reģistrācija ir precīza, nospiediet Proceed.

PIEZĪME: ja precizitāte ir neapmierinoša, nospiediet 
Try Again, lai atkārtotu reģistrāciju, vai nospiediet 
Surface Matching, lai iegūtu vēl 20 punktus.
6. DARBĪBA (IZVĒLES)
• Dialoglogā Surface Matching ar rādītāju uz tā paša 

skriemeļa iegūstiet vēl 20 virsmas punktus.
• Ja reģistrācija ir precīza, nospiediet Proceed.

PIEZĪME: ja precizitāte ir neapmierinoša, manuāli 
regulējiet iegūtos punktus (Corrective Matching) 
vai nospiediet Try Again, lai atkārtotu visu 
reģistrāciju.
7. DARBĪBA (IZVĒLES DARBĪBA NEIZDEVUŠĀS 
REĢISTRĀCIJAS GADĪJUMĀ)
Veiciet koriģējošo savietošanu:
• ar bultiņu pogām atkārtoti orientējiet iegūtos punktus 

atbilstīgi anatomiskajiem robežpunktiem;
• nospiediet Match.

PIEZĪME: šajā skatījumā orientācijas noteikšanai var 
izmantot rādītāju.
IESĪBAS:

asgrāmatā ir uzņēmumam 
a informācija, ko aizsargā 
ības. 
 šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst 
vai tulkot, ja vien nav saņemta 
 atļauja no Brainlab. 

nta versija: 1.0

umurs: 60904-29LV

SAISTĪBAS:

Šajā rokasgrāmatā grozījumus var izdarīt 
bez iepriekšēja paziņojuma, un tas nerada 
saistības Brainlab. 

Plašāku informāciju skatiet Brainlab 
pārdošanas standarta noteikumu un 
nosacījumu sadaļā „Saistību ierobežojumi“.



2D ATTĒLU IEGŪŠANA
Programmatūras versijas: Spine 5.6.x
1. DARBĪBA
• Izvēlnes joslā nospiediet pogu Register.
• Nospiediet Acquire Fluoro.
• Atlasiet attēlu tipu (fluoroskopijas vai kalibrēšanas 

attēls) un attēlu virzienu (AP, laterāls vai slīps).
• Nodrošiniet, lai kameras skats uz reģistrācijas 

komplektu un atskaites matricu nebūtu aizšķērsots.
2. DARBĪBA
• Pozicionējiet pacientu tā, lai attēlu iegūšanas nolūkā 

varētu piekļūt interesējošajam reģionam.
• Ja iespējams, interesējošajā reģionā noņemiet visu 

metāla aparatūru, kas varētu traucēt attēlu iegūšanā.

PIEZĪME: atkārtotas neizdevušās attēlu iegūšanas 
gadījumā, iespējams, ir nepieciešams kalibrēšanas 
attēls.
3. DARBĪBA
• Lai navigācijai iegūtu vajadzīgo attēlu no C veida sviras, 

nospiediet Acquire.
• Pēc attēlu iegūšanas nospiediet vienu no pogām 

Apply Filter, lai optimizētu spilgtumu un kontrastu.

PIEZĪME: lai modificētu uz C veida sviras iegūtos 
attēlus, vispirms jānospiež poga Acquire.
4. DARBĪBA
• Turiet rādītāju uz vismaz 3 robežpunktiem uz pacienta 

skriemeļa un pārbaudiet ekrānā redzamo pozīciju 
salīdzinājumā ar pacienta mugurkaula faktisko pozīciju.

• Ja reģistrācija ir precīza, nospiediet Proceed.
• 3. darbība jāatkārto saistībā ar katru naviģējamo AP, 

laterālo vai slīpo pozīciju.
Piezīme: šī rokasgrāmata neaizstāj lietotāja rokasgrāmatu lasīšanu.



INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Eiropa, Āfrika, Āzija, Austrālija: +49 89 99 15 68 44
ASV un Kanāda: +1 800 597 5911
Japāna: +81 3 3769 6900
Latīņamerika: +55 11 3256-8301
Francija: +33-800-67-60-30

E-pasts: support@brainlab.com

AUTORT

Šajā rok
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autorties
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pavairot 
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Dokume
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IESĪBAS:

asgrāmatā ir uzņēmumam 
a informācija, ko aizsargā 
ības. 
 šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst 
vai tulkot, ja vien nav saņemta 
 atļauja no Brainlab. 

nta versija: 1.0

umurs: 60904-29LV

SAISTĪBAS:

Šajā rokasgrāmatā grozījumus var izdarīt 
bez iepriekšēja paziņojuma, un tas nerada 
saistības Brainlab. 

Plašāku informāciju skatiet Brainlab 
pārdošanas standarta noteikumu un 
nosacījumu sadaļā „Saistību ierobežojumi“.



DT FLUOROSKOPIJU SAVIETOŠANA
Programmatūras versijas: Spine 5.6.x
1. DARBĪBA
• Izvēlnes joslā nospiediet pogu Register.
• Nospiediet CT-Fluoro Matching.
• Dialoglogā Bone Threshold ar pogu Detect vai ar 

slīdni, vai bultiņu pogām regulējiet kaula slieksni (kaula 
virsmai jābūt līdzenai).

• Nospiediet Proceed.

PIEZĪME: ja dialoglogs Bone Threshold netiek 
atvērts automātiski, varat nospiest pogu Toolbox un 
atlasīt Bone Threshold cilnē Settings.
2. DARBĪBA
• Iegūstiet AP un laterālos fluoroskopijas attēlus no C 

veida sviras (skatīt nodaļu „2D attēlu iegūšana“), 
nospiežot attiecīgās pogas cilnē Fluoro Image.

• Nospiediet Proceed.

PIEZĪME: var iegūt arī attiecīgos kalibrēšanas 
attēlus.
3. DARBĪBA
• Operējamo skriemeli atlasiet vai nu ar bultiņām, vai arī 

nospiežot tieši uz attēlotā mugurkaula dialoglogā 
Select Vertebra.

• Nospiediet Segmentation.
4. DARBĪBA
• Ar bultiņu pogām pozicionējiet zilo skriemeļa modeli uz 

reģistrējamā skriemeļa.
• Ar Scale vadīklām regulējiet skriemeļa modeļa izmēru.
• Lai sāktu segmentēšanu, nospiediet Proceed, un, lai 

turpinātu, dialoglogā Select Vertebra vēlreiz nospiediet 
šo pogu.
Piezīme: šī rokasgrāmata neaizstāj lietotāja rokasgrāmatu lasīšanu.



INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Eiropa, Āfrika, Āzija, Austrālija: +49 89 99 15 68 44
ASV un Kanāda: +1 800 597 5911
Japāna: +81 3 3769 6900
Latīņamerika: +55 11 3256-8301
Francija: +33-800-67-60-30

E-pasts: support@brainlab.com
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5. DARBĪBA
• Izmantojiet cilvēka figūru, lai, skarot ekrānu, noteiktu 

galvas virzienu.
• Nospiediet Proceed.
6. DARBĪBA
• Iespējami precīzi pozicionējiet segmentēto skriemeli 

virs AP un laterālajiem fluoroskopijas attēliem.
• Ar pogām Fine un Coarse Adjustment precīzi 

pielāgojiet ieregulējumu.
• Lai sāktu automātisko DT fluoroskopiju savietošanu, 

nospiediet Proceed.
PIEZĪME: ja skriemeļa segmentācija nav apmierinoša 
(piem., smailais izaugums vai šķērsizaugums ir 
nogriezts), nospiediet Segmentation, lai procesu 
atkārtotu.
7. DARBĪBA
• Pārbaudiet DT fluoroskopiju savietošanas rezultāta 

precizitāti, salīdzinot anatomiskos robežpunktus 
fluoroskopijas attēlos ar tiem pašiem robežpunktiem 
pārklātajā DT attēlā.

• Ja reģistrācija ir precīza, nospiediet Proceed. Ja nav, 
nospiediet Try Again, lai atkārtotu savietošanas 
procesu.
8. DARBĪBA
• Turiet rādītāju uz vismaz 3 robežpunktiem uz pacienta 

skriemeļa un pārbaudiet ekrānā redzamo pozīciju 
salīdzinājumā ar pacienta mugurkaula faktisko pozīciju.

• Ja reģistrācija ir precīza, nospiediet Proceed. Ja nav, 
nospiediet Try Again, lai atkārtotu reģistrāciju.
IESĪBAS:

asgrāmatā ir uzņēmumam 
a informācija, ko aizsargā 
ības. 
 šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst 
vai tulkot, ja vien nav saņemta 
 atļauja no Brainlab. 

nta versija: 1.0

umurs: 60904-29LV

SAISTĪBAS:

Šajā rokasgrāmatā grozījumus var izdarīt 
bez iepriekšēja paziņojuma, un tas nerada 
saistības Brainlab. 

Plašāku informāciju skatiet Brainlab 
pārdošanas standarta noteikumu un 
nosacījumu sadaļā „Saistību ierobežojumi“.



PLĀNOŠANA UN NAVIGĀCIJA
Programmatūras versijas: Spine 5.6.x
1. DARBĪBA
Veiciet skrūves plānošanu:
• nospiediet P2 un naviģējiet uz vajadzīgo implanta 

atrašanās vietu;
• izvēlnes joslā definējiet implanta izmērus;
• lai plānotu papildu skrūves, vēlreiz nospiediet P2, vai 

nospiediet P3, lai naviģētu.
PIEZĪME: arī atstarojošās marķiera lodītes 
aizsegšana un instrumenta izņemšana no skata lauka 
saglabā atmiņā implanta pozīciju.
2. DARBĪBA
• Pārbaudiet plānoto skrūves pozīciju.
• Nospiediet Yes, lai apstiprinātu plānoto skrūvi, vai 

nospiediet No, lai atkārtotu plānošanu.
3. DARBĪBA
• Naviģējiet instrumentu uz plānoto pozīciju.
• Nospiediet.

- P2, lai plānotu nākamo skrūvi.
- P1, lai atgrieztos navigācijas pārskatā.
- P3, lai naviģētu citu plānoto skrūvi.
Piezīme: šī rokasgrāmata neaizstāj lietotāja rokasgrāmatu lasīšanu.



INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Eiropa, Āfrika, Āzija, Austrālija: +49 89 99 15 68 44
ASV un Kanāda: +1 800 597 5911
Japāna: +81 3 3769 6900
Latīņamerika: +55 11 3256-8301
Francija: +33-800-67-60-30

E-pasts: support@brainlab.com
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IESĪBAS:

asgrāmatā ir uzņēmumam 
a informācija, ko aizsargā 
ības. 
 šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst 
vai tulkot, ja vien nav saņemta 
 atļauja no Brainlab. 

nta versija: 1.0

umurs: 60904-29LV

SAISTĪBAS:

Šajā rokasgrāmatā grozījumus var izdarīt 
bez iepriekšēja paziņojuma, un tas nerada 
saistības Brainlab. 

Plašāku informāciju skatiet Brainlab 
pārdošanas standarta noteikumu un 
nosacījumu sadaļā „Saistību ierobežojumi“.



INSTRUMENTU KALIBRĒŠANA
Programmatūras versijas: Spine 5.6.x
1. DARBĪBA
• Atstarojošās marķieru lodītes piestipriniet piemērotam 

instrumentu adapterim un instrumentu kalibrēšanas 
matricai, vers. 4 (ICM4).

• Instrumentu adapteri uzstādiet uz instrumenta, kuru 
vēlaties naviģēt.
2. DARBĪBA
• Turiet ICM4 un izvēlēto instrumentu kameras skata 

laukā, lai aktivizētu kalibrēšanas procedūru (attālums 
līdz kamerai: no 1,5 līdz 2,1 metram).
3. DARBĪBA (1. OPCIJA)
V veida ieliktņa kalibrēšana:
• kalibrējiet asi, izmantojot V veida ieliktni;
• izvēlieties instrumenta uzgali (piem., smailu, kaltveida);
• vēlreiz nospiediet attiecīgo pogu, lai veiktu uzgaļa 

kalibrēšanu (izvēles).

PIEZĪME: uzgaļa kalibrēšana ir obligāta, ja 
instrumenta uzgalis neskar atskaites plakni vai ja 
vēlaties kalibrēšanu uzlabot.
3. DARBĪBA (2. OPCIJA)
Spraudligzdas kalibrēšana:
• ievietojiet instrumenta galu iespējami mazākajā 

spraudligzda un rotējiet instrumentu;
• norises joslā ir redzams kalibrēšanas statuss.

PIEZĪME: visā šīs procedūras laikā instrumenta 
galam jāskaras pie kalibrēšanas spraudligzdas 
pamatnes.
Piezīme: šī rokasgrāmata neaizstāj lietotāja rokasgrāmatu lasīšanu.



INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Eiropa, Āfrika, Āzija, Austrālija: +49 89 99 15 68 44
ASV un Kanāda: +1 800 597 5911
Japāna: +81 3 3769 6900
Latīņamerika: +55 11 3256-8301
Francija: +33-800-67-60-30

E-pasts: support@brainlab.com

AUTORT

Šajā rok
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autorties
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pavairot 
rakstiska
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Artikula n
3. DARBĪBA (3. OPCIJA)
Manuāla kalibrēšana:
• nospiediet pogu Manual;
• ievietojiet instrumenta galu iespējami mazākajā 

spraudligzdā;
• atlasiet attiecīgo spraudligzdu ekrānā;
• turiet instrumentu nekustīgi, līdz norises josla norāda 

pabeigtu procesu.
4. DARBĪBA
• Pārbaudiet kalibrēšanas precizitāti ar ICM4 (piem., 

V veida ieliktņa, šarnīrpunkta vai atskaites plaknes).
IESĪBAS:

asgrāmatā ir uzņēmumam 
a informācija, ko aizsargā 
ības. 
 šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst 
vai tulkot, ja vien nav saņemta 
 atļauja no Brainlab. 

nta versija: 1.0

umurs: 60904-29LV

SAISTĪBAS:

Šajā rokasgrāmatā grozījumus var izdarīt 
bez iepriekšēja paziņojuma, un tas nerada 
saistības Brainlab. 

Plašāku informāciju skatiet Brainlab 
pārdošanas standarta noteikumu un 
nosacījumu sadaļā „Saistību ierobežojumi“.



IEPRIEKŠ KALIBRĒTI INSTRUMENTI
Programmatūras versijas: Spine 5.6.x
1. DARBĪBA
Ja lietojat urbja vadierīci, samontējiet to:
• izsekošanas matricu piestipriniet rokturim, pievelkot 

uzgriezni;
• izsekošanas matricai piestipriniet urbja vadierīces 

caurulīti;
• izsekošanas matricai piestipriniet atstarojošās marķieru 

lodītes.
2. DARBĪBA
Ja lietojat mugurkaula instrumentu komplektu, 
samontējiet to:
• izsekošanas matricai vajadzīgo piestipriniet uzgali 

(ar marķējumu Iepriekš kalibrēts);
• piestipriniet vajadzīgo rokturi;
• izsekošanas matricai piestipriniet atstarojošās marķieru 

lodītes.
3. DARBĪBA
Aktivizējiet instrumentu:
• atveriet Toolbox;
• atlasiet Brainlab (vai citu instrumentu ražotāju);
• atlasiet vajadzīgo instrumentu (pārbaudiet produkta 

kodu).
4. DARBĪBA
Pārbaudiet instrumentu:
• Instrumenta skaitītājs = 0 Q pārejiet pie 5. DARBĪBAS.
• Instrumenta skaitītājs > 0 Q pārbaudiet instrumentu. Ja 

tas ir neprecīzs, pārejiet pie 5. DARBĪBAS.
• Ja lietojat Drill Guide, pārbaudes nolūkā turiet to 

norādītajā spraudligzdā.
• Ja lietojat mugurkaula instrumentu komplektu, 

pārbaudes nolūkā turiet to šarnīrpunktā.
Piezīme: šī rokasgrāmata neaizstāj lietotāja rokasgrāmatu lasīšanu.



INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Eiropa, Āfrika, Āzija, Austrālija: +49 89 99 15 68 44
ASV un Kanāda: +1 800 597 5911
Japāna: +81 3 3769 6900
Latīņamerika: +55 11 3256-8301
Francija: +33-800-67-60-30

E-pasts: support@brainlab.com
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5. DARBĪBA
• Validējiet instrumentu atbilstīgi norādījumiem ekrānā.

PIEZĪME: ja instrumenta skaitītājs ir sasniedzis nulli, 
instrumenta validēšana ir obligāta.
6. DARBĪBA
Ja pārbaude/validēšana bijusi sekmīga, tagad 
instruments ir aktivizēts.
Ja validēšana nav bijusi sekmīga vai ja pārbaude 
izrādās neprecīza, pārbaudiet, vai:
• ir izvēlēts pareizais instruments;
• instruments ir pareizi samontēts;
• instrumenta atstarojošās marķieru lodītes un ICM4 ir tīri, 

sausi un stingri pieskrūvēti.
IESĪBAS:

asgrāmatā ir uzņēmumam 
a informācija, ko aizsargā 
ības. 
 šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst 
vai tulkot, ja vien nav saņemta 
 atļauja no Brainlab. 

nta versija: 1.0

umurs: 60904-29LV

SAISTĪBAS:

Šajā rokasgrāmatā grozījumus var izdarīt 
bez iepriekšēja paziņojuma, un tas nerada 
saistības Brainlab. 

Plašāku informāciju skatiet Brainlab 
pārdošanas standarta noteikumu un 
nosacījumu sadaļā „Saistību ierobežojumi“.
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