
KONFIGURACJA SALI OPERACYJNEJ
Wersje oprogramowania: Spine 5.6.x
CZYNNOŒĆ 1 (OPCJA 1)

Zabiegi na kręgosłupie szyjnym – C1/C2 według 

klasyfikacji Magerla: 

• Pacjent w pozycji na brzuchu.

• Kręgosłupowa klamra referencyjna X-Clamp rozmiar S 

z układem odniesienia Y podłączonym do C2.

• Monitor i aparat w wezgłowiu łóżka.
CZYNNOŒĆ 1 (OPCJA 2)

Zabiegi na kręgosłupie szyjnym – oprzyrządowanie dla 

zabiegów szyjno-grzbietowych:

• Pacjent w pozycji na brzuchu.

• Kręgosłupowa klamra referencyjna X-Clamp rozmiar S 

z układem odniesienia Y podłączona do odpowiedniego 

kręgu. 

• Monitor po stronie przeciwnej niż badana, aparat w 

nogach łóżka.
CZYNNOŒĆ 1 (OPCJA 3)

Zabiegi na odcinku lędŸwiowym/piersiowym:

• Pacjent w pozycji na brzuchu.

• Kręgosłupowa klamra referencyjna X-Clamp z układem 

odniesienia Y podłączona do odpowiedniego kręgu:

- Jeœli system znajduje się przy wezgłowiu łóżka: układ 

odniesienia w kierunku dogłowowym (zob. ilustrację).

- Jeœli system znajduje się w nogach łóżka: układ 

odniesienia w kierunku doogonowym.
CZYNNOŒĆ 2

• Podłączyć system.

• Podłączyć kabel sieciowy (jeœli jest używany).

• Włączyć system.

• Nacisnąć ikonę Spine.

• W przypadku wykonywania zabiegu na podstawie 

tomografu komputerowego załadować dane skanowania 

do stacji nawigacyjnej.

• W przypadku wykonywania zabiegu na podstawie 

rejestracji fluoroskopowej lub jeœli dane z tomografu 

zostały załadowane przez sieć, włożyć pusty dysk Zip lub 

pamięć USB, aby zapisać dane operacji.
Uwaga. Ten przewodnik nie zastępuje instrukcji obsługi.
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CZYNNOŒĆ 3

• Obłożyć pacjenta.

• Podłączyć odblaskowe markery kulowe do wszystkich 

przyrządów.

• Prawidłowo podłączyć kręgosłupową klamrę 

odniesienia X-Clamp (alternatywnie MIRA lub 

Kręgosłupowy układ odniesienia) do koœci.

• Podłączyć układ odniesienia do kręgosłupowej klamry 

odniesienia X-Clamp (alternatywnie MIRA lub 

Kręgosłupowego układu odniesienia).

• Zablokować wszystkie połączenia przy użyciu 

dołączonego klucza.
CZYNNOŒĆ 4

Ustawić system w odpowiedniej pozycji, aby:

• chirurg mógł dokładnie widzieć monitor;

• aparat znajdował się 1,5–2,1 metra od układu odniesienia;

• układ odniesienia i nawigowane instrumenty były 

widoczne dla aparatu.
CZYNNOŒĆ 5

Sprawdzić widocznoœć instrumentu i układu odniesienia:

• Zielone pole statusu = układ i instrumenty widoczne.

• Zielone kule = wskaŸnik.

• Żółte kule = instrument lub układ nieskalibrowany przed 

rejestracją pacjenta.

• Czerwone kule = układ po rejestracji pacjenta.

• Niebieskie kule = zestaw rejestracyjny lub ICM4.

• Szare kule/okręgi = niezidentyfikowany instrument.
CZYNNOŒĆ 6

Jeœli wykonywana jest operacja na podstawie zdjęcia 

fluoroskopowego: 

• podłączyć sterylny zestaw rejestracyjny do obłożonego 

ramienia C-arm lub

• podłączyć niesterylny zestaw rejestracyjny i obłożyć ramię 

C-arm, upewniając się, że odblaskowe dyski nie są 

zasłonięte przez fałdy zasłony.
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ŁĄCZENIE OBSZARÓW
Wersje oprogramowania: Spine 5.6.x
CZYNNOŒĆ 1

• Nacisnąć przycisk Register w menu.

• Wybrać opcję Region Matching.
CZYNNOŒĆ 2

• W oknie dialogowym Bone Threshold dostosować próg 

koœci przy użyciu przycisku Detect, suwaka lub 

przycisków strzałek (wyœwietlona powierzchnia koœci 

powinna być gładka).

• Nacisnąć przycisk Proceed.

UWAGA. Jeœli okno dialogowe Bone Threshold nie 

otworzy się automatycznie, można nacisnąć przycisk 

Toolbox i wybrać opcję Bone Threshold w zakładce 

Settings.
CZYNNOŒĆ 3

• Wybrać kręg do operacji, używając strzałek lub 

bezpoœrednio przyciskając kręg na obrazku w oknie 

dialogowym Select Vertebra.

• Wybrać opcję Level Definition.
CZYNNOŒĆ 4

• W oknie dialogowym Level Definition ustawić niebieski 

model na odpowiadającym kręgu w zestawie danych przy 

użyciu przycisków strzałek i kontrolek Scale.

• Nacisnąć przycisk Proceed.
Uwaga. Ten przewodnik nie zastępuje instrukcji obsługi.
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CZYNNOŒĆ 5

• Umieœcić punkt początkowy (czerwoną kulę) na górze 

wyrostka kolczystego lub na innym widocznym znaczniku 

wybranego kręgu.

• Przy użyciu wskaŸnika wykonać akwizycję punktu na 

kręgu z możliwie największą dokładnoœcią.

• Sygnał dŸwiękowy potwierdza rozpoczęcie akwizycji 

punktu początkowego.

UWAGA. Po akwizycji punktu początkowego nie będzie 

można przesuwać układu odniesienia.
CZYNNOŒĆ 6

• Wykonać akwizycję pierwszych kilku punktów w 

oznaczonych zielonych obszarach.

• Wykonać akwizycję pozostałych punktów na całej 

powierzchni tego samego kręgu.

UWAGA. Należy unikać wybierania punktów na 

sąsiadujących kręgach. Może to prowadzić do nieudanej 

rejestracji.
CZYNNOŒĆ 7

• Przyłożyć wskaŸnik do co najmniej 3 punktów 

orientacyjnych na kręgu pacjenta i zweryfikować pozycję 

wyœwietloną na ekranie, porównując z rzeczywistą pozycją 

na kręgosłupie pacjenta.

• Jeœli rejestracja jest dokładna, nacisnąć przycisk 

Proceed.

UWAGA. Jeœli dokładnoœć jest niezadowalająca, ręcznie 

dostosować punkty po wykonanej akwizycji (przy użyciu 

funkcji Corrective Matching) lub nacisnąć przycisk Try 

Again, aby powtórzyć rejestrację.
CZYNNOŒĆ 8 (OPCJONALNA, W PRZYPADKU 

NIEUDANEJ REJESTRACJI)

Wykonać procedurę Corrective Matching:

• Użyć przycisków strzałek do zmiany orientacji punktów po 

akwizycji względem anatomicznych punktów 

referencyjnych.

• Nacisnąć przycisk Match.

UWAGA. W tym widoku wskaŸnik może być używany do 

orientacji.
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REJESTRACJA PAR PUNKTÓW
Wersje oprogramowania: Spine 5.6.x
CZYNNOŒĆ 1

• Nacisnąć przycisk Register w menu.

• Nacisnąć opcję Paired Points.
CZYNNOŒĆ 2

• W oknie dialogowym Bone Threshold dostosować próg 

koœci przy użyciu przycisku Detect, suwaka lub 

przycisków strzałek (wyœwietlona powierzchnia koœci 

powinna być gładka).

• Nacisnąć przycisk Proceed.

UWAGA. Jeœli okno dialogowe Bone Threshold nie 

otworzy się automatycznie, można nacisnąć przycisk 

Toolbox i wybrać opcję Bone Threshold w zakładce 

Settings.
CZYNNOŒĆ 3 (OPCJONALNA)

Jeœli podczas planowania przedoperacyjnego dodane 

zostały markery rejestracyjne przy użyciu iPlan Spine:

• Wybrać kręg do operacji, używając strzałek lub 

bezpoœrednio przyciskając kręg na obrazku w oknie 

dialogowym Select Vertebra.

• Nacisnąć przycisk Proceed.
CZYNNOŒĆ 4

• Użyć przycisków strzałek do umieszczenia aktywnego 

punktu (jasnoczerwonej kropki) na kręgu w miejscu, w 

którym ma być wykonana akwizycja obrazu.

• Przy użyciu wskaŸnika wykonać akwizycję punktu na 

kręgu z możliwie największą dokładnoœcią.

• Sygnał dŸwiękowy potwierdza rozpoczęcie akwizycji 

punktu.

• W ten sam sposób wykonać akwizycję 3 kolejnych 

punktów na tym samym kręgu.

• Nacisnąć przycisk Proceed.
Uwaga. Ten przewodnik nie zastępuje instrukcji obsługi.
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CZYNNOŒĆ 5

• Przyłożyć wskaŸnik do co najmniej 3 punktów 

orientacyjnych na kręgu pacjenta i zweryfikować pozycję 

wyœwietloną na ekranie, porównując z rzeczywistą pozycją 

na kręgosłupie pacjenta.

• Jeœli rejestracja jest dokładna, nacisnąć przycisk Proceed.

UWAGA. Jeœli dokładnoœć jest niezadowalająca, 

nacisnąć przycisk Try Again, aby powtórzyć rejestrację, 

lub przycisk Surface Matching, aby wykonać akwizycję 

20 kolejnych punktów.
CZYNNOŒĆ 6 (OPCJONALNA)

• W oknie dialogowym Surface Matching wykonać 

akwizycję 20 dodatkowych punktów powierzchni przy 

użyciu wskaŸnika na tym samym kręgu.

• Jeœli rejestracja jest dokładna, nacisnąć przycisk Proceed.

UWAGA. Jeœli dokładnoœć jest niezadowalająca, ręcznie 

dostosować punkty po akwizycji (przy użyciu funkcji 

Corrective Matching) lub nacisnąć przycisk Try Again, 

aby powtórzyć cały proces rejestracji.
CZYNNOŒĆ 7 (OPCJONALNA, W PRZYPADKU 

NIEUDANEJ REJESTRACJI)

Wykonać procedurę Corrective Matching:

• Użyć przycisków strzałek do zmiany orientacji punktów po 

akwizycji względem anatomicznych punktów 

referencyjnych.

• Nacisnąć przycisk Match.

UWAGA. W tym widoku wskaŸnik może być używany do 

orientacji.
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AKWIZYCJA OBRAZU DWUWYMIAROWEGO
Wersje oprogramowania: Spine 5.6.x
CZYNNOŒĆ 1

• Nacisnąć przycisk Register na pasku menu.

• Nacisnąć przycisk Acquire Fluoro.

• Wybrać rodzaj obrazu (fluoroskopowy lub kalibracyjny) 

oraz kierunek obrazu (AP, boczny lub skoœny).

• Upewnić się, że aparat ma niezakłócony widok zestawu 

rejestracyjnego i układu odniesienia.
CZYNNOŒĆ 2

• Ułożyć pacjenta tak, aby badany obszar był dostępny dla 

akwizycji obrazu.

• Jeœli to możliwe, usunąć z badanego obszaru wszelkie 

metalowe obiekty, które mogą zakłócać akwizycję obrazu.

UWAGA. Powtarzające się nieudane akwizycje obrazu 

może œwiadczyć o koniecznoœci utworzenia obrazu 

kalibracyjnego.
CZYNNOŒĆ 3

• Aby dokonać akwizycji wymaganego obrazu z ramienia C-

arm w celu nawigacji, nacisnąć przycisk Acquire.

• Po akwizycji obrazu nacisnąć jeden z przycisków Apply 

Filter w celu zoptymalizowania jasnoœci i kontrastu.

UWAGA. Aby po wykonanej akwizycji zmodyfikować 

obrazy z ramienia C-arm, konieczne jest wczeœniejsze 

naciœnięcie przycisku Acquire.
CZYNNOŒĆ 4

• Przyłożyć wskaŸnik do co najmniej 3 punktów 

orientacyjnych na kręgu pacjenta i zweryfikować pozycję 

wyœwietloną na ekranie, porównując z rzeczywistą pozycją 

na kręgosłupie pacjenta.

• Jeœli rejestracja jest dokładna, nacisnąć przycisk 

Proceed.

• Powtórzyć krok 3 dla każdej nawigacji z pozycji AP, 

bocznej lub skoœnej.
Uwaga. Ten przewodnik nie zastępuje instrukcji obsługi.
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DOPASOWYWANIE OBRAZU 
FLUOROSKOPOWEGO I TOMOGRAFICZNEGO
Wersje oprogramowania: Spine 5.6.x
CZYNNOŒĆ 1

• Nacisnąć przycisk Register w menu.

• Nacisnąć przycisk CT-Fluoro Matching.

• W oknie dialogowym Bone Threshold dostosować próg 

koœci przy użyciu przycisku Detect, suwaka lub przycisków 

strzałek (powierzchnia koœci powinna być gładka).

• Nacisnąć przycisk Proceed.

UWAGA. Jeœli okno dialogowe Bone Threshold nie 

otworzy się automatycznie, można nacisnąć przycisk 

Toolbox i wybrać opcję Bone Threshold w zakładce 

Settings.
CZYNNOŒĆ 2

• Wykonać akwizycję obrazów fluoroskopowych AP i 

bocznych z ramienia C-arm (zob. Akwizycja obrazu 

dwuwymiarowego), naciskając odpowiednie przyciski w 

zakładce Fluoro Image.

• Nacisnąć przycisk Proceed.

UWAGA. Można również wykonać akwizycję 

odpowiadających obrazów kalibracyjnych.
CZYNNOŒĆ 3

• Wybrać kręg do operacji, używając strzałek lub 

bezpoœrednio przyciskając kręg na obrazku w oknie 

dialogowym Select Vertebra.

• Nacisnąć przycisk Segmentation.
CZYNNOŒĆ 4

• Użyć przycisków strzałek do umieszczenia niebieskiego 

modelu kręgu na kręgu, który ma być rejestrowany.

• Użyć kontrolek Scale, aby dopasować rozmiar modelu 

kręgu.

• Nacisnąć przycisk Proceed, aby zacząć segmentację, i po 

raz kolejny w oknie dialogowym Select Vertebra, aby 

kontynuować.
Uwaga. Ten przewodnik nie zastępuje instrukcji obsługi.
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CZYNNOŒĆ 5

• Dotykając ekranu, okreœlić kierunek głowy pacjenta na 

podstawie rysunku przedstawiającego człowieka.

• Nacisnąć przycisk Proceed.
CZYNNOŒĆ 6

• Umieœcić wybrany kręg na fluoroskopowym obrazie AP i 

bocznym z możliwie największą dokładnoœcią.

• Użyć przycisków Fine oraz Coarse Adjustment, aby 

skorygować ułożenie.

• Nacisnąć przycisk Proceed, aby rozpocząć automatyczne 

dopasowywanie obrazu fluoroskopowego i 

tomograficznego.

UWAGA. Jeœli segmentacja kręgu nie jest odpowiednia 

(np. wyrostek kolczysty lub poprzeczny jest ucięty), 

nacisnąć przycisk Segmentation, aby powtórzyć.
CZYNNOŒĆ 7

• Sprawdzić dokładnoœć wyniku dopasowywania obrazów, 

porównując anatomiczne punkty odniesienia na obrazach 

fluoroskopowych z tymi samymi punktami na nałożonym 

obrazie z tomografu.

• Jeœli rejestracja jest dokładna, nacisnąć przycisk Proceed. 

W przeciwnym razie nacisnąć przycisk Try Again, aby 

powtórzyć proces dopasowywania.
CZYNNOŒĆ 8

• Przyłożyć wskaŸnik do co najmniej 3 punktów 

orientacyjnych na kręgu pacjenta i zweryfikować pozycję 

wyœwietloną na ekranie, porównując z rzeczywistą pozycją 

na kręgosłupie pacjenta.

• Jeœli rejestracja jest dokładna, nacisnąć przycisk Proceed. 

W przeciwnym razie nacisnąć przycisk Try Again, aby 

powtórzyć rejestrację.
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PLANOWANIE I NAWIGACJA
Wersje oprogramowania: Spine 5.6.x
CZYNNOŒĆ 1

Wykonać planowanie œruby:

• Nacisnąć przycisk P2 i nawigować do żądanej lokalizacji 

implantu.

• Zdefiniować wymiary implantu w menu.

• Nacisnąć ponownie przycisk P2, aby zaplanować dodatkowe 

œruby, lub nacisnąć przycisk P3, aby nawigować.

UWAGA. Pozycja implantu zostanie również zachowana w 

przypadku zakrycia odblaskowego markera kulowego i 

usunięcia instrumentu z pola widzenia.
CZYNNOŒĆ 2

• Sprawdzić planowaną pozycję œruby.

• Nacisnąć przycisk Yes, aby zaakceptować zaplanowaną 

œrubę, lub przycisk No, aby powtórzyć planowanie.
CZYNNOŒĆ 3

• Nawigować instrument do planowanej pozycji.

• Nacisnąć:

- P2, aby zaplanować następną œrubę;

- P1, aby powrócić do przeglądu nawigacji;

- P3, aby nawigować inną zaplanowaną œrubę.
Uwaga. Ten przewodnik nie zastępuje instrukcji obsługi.
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KALIBRACJA INSTRUMENTU
Wersje oprogramowania: Spine 5.6.x
CZYNNOŒĆ 1

• Dołączyć odblaskowe markery kulowe do odpowiedniego 

urządzenia dopasowującego instrumenty oraz do 

macierzy kalibracji przyrządu wersji 4 (ICM4).

• Zamontować urządzenie dopasowujące instrumenty do 

instrumentu, który ma być nawigowany.
CZYNNOŒĆ 2

• Przytrzymać macierz ICM4 i wybrany instrument w polu 

widzenia aparatu, aby aktywować procedurę kalibracji 

(odległoœć od aparatu: 1,5–2,1 metra).
CZYNNOŒĆ 3 (OPCJA 1)

Wykonywanie kalibracji przy użyciu wkładki V-kształtnej:

• Przeprowadzić kalibrację osi przy użyciu wkładki 

V-kształtnej.

• Wybrać końcówkę instrumentu (np. ostrą, dłuto).

• Nacisnąć odpowiedni przycisk ponownie, aby 

przeprowadzić kalibrację końcówki (opcjonalnie).

UWAGA. Kalibracja końcówki jest konieczna, jeœli 

końcówka instrumentu nie dotyka płaszczyzny 

referencyjnej lub jeœli kalibracja ma zostać poprawiona.
CZYNNOŒĆ 3 (OPCJA 2)

Wykonywanie kalibracji przy użyciu ramki:

• Włożyć końcówkę instrumentu do najmniejszej możliwej 

ramki i obrócić instrument.

• Pasek postępu wskazuje status kalibracji.

UWAGA. Końcówka instrumentu musi dotykać spodu 

ramki kalibracyjnej podczas trwania tej procedury.
Uwaga. Ten przewodnik nie zastępuje instrukcji obsługi.
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CZYNNOŒĆ 3 (OPCJA 3)

Wykonywanie ręcznej kalibracji:

• Nacisnąć przycisk Manual.

• Włożyć końcówkę instrumentu do możliwie najmniejszej 

ramki.

• Wybrać odpowiadającą ramkę na ekranie.

• Trzymać instrument nieruchomo do momentu, gdy pasek 

postępu wskaże zakończenie kalibracji.
CZYNNOŒĆ 4

• Sprawdzić dokładnoœć kalibracji przy użyciu macierzy 

ICM4 (np. wkładki V-kształtnej, punktu obrotu lub 

płaszczyzny referencyjnej).
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WSTĘPNIE SKALIBROWANE INSTRUMENTY
Wersje oprogramowania: Spine 5.6.x
CZYNNOŒĆ 1

Jeœli używana jest prowadnica wiertła, należy ją złożyć:

• podłączyć układ œledzenia do uchwytu, montując 

nakrętkę;

• podłączyć rurkę prowadnicy wiertła do układu œledzenia;

• podłączyć odblaskowe markery kulowe do układu 

œledzenia.
CZYNNOŒĆ 2

Jeœli używany jest zestaw instrumentów 

kręgosłupowych, należy go złożyć:

• podłączyć odpowiednią końcówkę do układu œledzenia 

(oznaczoną jako wstępnie skalibrowana);

• podłączyć odpowiedni uchwyt;

• podłączyć odblaskowe markery kulowe do układu 

œledzenia.
CZYNNOŒĆ 3

Aktywować instrument:

• wyœwietlić okno Toolbox;

• w y b r ać opcję Brainlab (lub innego producenta 

instrumentu);

• wybrać wymagany instrument (sprawdzić kod produktu).
CZYNNOŒĆ 4

Sprawdzić instrument:

• Licznik instrumentu = 0 Q przejœć do CZYNNOŒCI 5.

• Licznik instrumentu > 0 Q sprawdzić instrument. Jeœli 

wskazanie jest niedokładne, przejœć do CZYNNOŒCI 5.

• Jeœli wykorzystywana jest prowadnica wiertła, 

przytrzymać ją w okreœlonej ramce w celu weryfikacji.

• Jeœli jest używany zestaw instrumentów 

kręgosłupowych, należy przytrzymać go w punkcie 

obrotu w celu weryfikacji.
Uwaga. Ten przewodnik nie zastępuje instrukcji obsługi.
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CZYNNOŒĆ 5

• Sprawdzić instrument według instrukcji na ekranie.

UWAGA. Walidacja instrumentu jest obowiązkowa, jeœli 

licznik instrumentu wskazuje zero.
CZYNNOŒĆ 6

Jeœli weryfikacja/walidacja została zakończona 

pomyœlnie, instrument został aktywowany.

Jeœli walidacja nie została zakończona pomyœlnie lub 

wynik weryfikacji jest niedokładny, upewnić się, że:

• wybrano prawidłowy instrument;

• instrument został prawidłowo złożony;

• odblaskowe markery kulowe instrumentu i ICM4 są 

czyste, suche i mocno przykręcone.
 AUTORSKIE:

 instrukcja obsługi zawiera 

je chronione przez prawa autorskie. 

nie, przetwarzanie, rozprowadzanie 

enie jakiegokolwiek fragmentu 

i bez pisemnego zezwolenia firmy 

 jest zabronione. 

okumentu: 1.0

rtykułu: 60904-29PL

ODPOWIEDZIALNOŒĆ:

Ten przewodnik może ulec zmianie bez 

wczeœniejszego powiadomienia i nie 

stanowi on żadnego zobowiązania ze strony 

firmy Brainlab. 

Więcej informacji można znaleŸć w sekcji 

Ograniczenia odpowiedzialnoœci w 

dokumencie Standardowe warunki 

sprzedaży firmy Brainlab.


	KONFIGURACJA SALI OPERACYJNEJ
	ŁĄCZENIE OBSZARÓW
	REJESTRACJA PAR PUNKTÓW
	AKWIZYCJA OBRAZU DWUWYMIAROWEGO
	DOPASOWYWANIE OBRAZU FLUOROSKOPOWEGO I TOMOGRAFICZNEGO
	PLANOWANIE I NAWIGACJA
	KALIBRACJA INSTRUMENTU
	WSTĘPNIE SKALIBROWANE INSTRUMENTY

