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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktinformation och juridisk information
1.1.1 Kontaktuppgifter

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:

Område Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och Syd-
amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 900 649 115

Frankrike och franskspråkiga re-
gioner Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Förväntad livslängd

Brainlab tillhandahåller åtta års service för programvara. Under denna period erbjuds
uppdateringar av programvara samt support på fältet.

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna handbok innehålla fel.
Vänligen kontakta oss på igs.manuals@brainlab.com om du har förslag på hur vi kan förbättra
denna handbok.

Tillverkare

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.1.2 Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätten. Ingen del
av denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken

Brainlab® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och
andra länder.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. För
detaljer se:
https://www.brainlab.com/patent/

Integrerad programvara från tredjepart

• Denna programvara baseras delvis på arbete utfört av Independent JPEG Group.
• Denna programvara innehåller biblioteket OpenJPEG. För en fullständig beskrivning av

upphovsrätt, friskrivningsklausuler och licens, se http://www.openjpeg.org.
• Delar av programvaran baseras på CyberVrml97-paketet skrivit av Satoshi Konno.
• Denna programvara är delvis baserad på Xerces C++ 3.1.1, som utvecklats av Apache

Software Foundation. För en fullständig beskrivning av upphovsrätt, friskrivningsklausuler och
licens, se http://xerces.apache.org/.

• Denna produkt innehåller libtiff 4.0.4 beta. För en fullständig beskrivning av upphovsrätt,
friskrivningsklausuler och licens, se http://www.remotesensing.org/libtiff/.

CE-märkning

• CE-märkningen som finns på Spine & Trauma 2D visar att den uppfyller de
grundläggande kraven i EU-rådets direktiv 93/42/EEG, det medicintekniska
direktivet (MDD).

• Enligt de principer som fastställs i MDD är Spine & Trauma 2D en produkt av
klass IIb.

OBS: CE-märkets giltighet kan endast bekräftas för produkter tillverkade av Brainlab. 

Kasseringsanvisningar

Elektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med lagstadgade be-
stämmelser. För information om WEEE-direktivet (hantering av elektriskt och elektro-
niskt avfall), besök:
www.brainlab.com/en/sustainability

Kontaktinformation och juridisk information
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Försäljning i USA

I USA får denna produkt enligt federal lag endast köpas av eller på order av läkare.
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1.2 Symboler

Varningar

Varning
Varningar anges med en varningstriangel. De innehåller säkerhetskritisk information om
möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är förknippade med
felaktig användning av utrustningen.

Försiktighet

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller
säkerhetskritisk information om möjliga problem med utrustningen. Sådana problem kan
vara funktionsfel på utrustningen, att utrustningen kan gå sönder, bli skadad eller att
egendom kan bli skadad.

Anmärkningar

OBS: Anmärkningar är formaterade med kursiv stil och visar på ytterligare praktiska råd. 

Symboler

10 Användarhandbok för programvara Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3



1.3 Avsedd användning

Indikationer för användning

Spine & Trauma 2D är avsett som ett pre- och intraoperativt, bildlett lokaliseringssystem som
möjliggör minimalinvasiv kirurgi. Det länkar en frihandssond som spåras av ett passivt
markörsensorsystem till en virtuell datorbildsrymd på en patients pre- eller intraoperativa bilddata
som bearbetas av ett bildbaserat kirurgisystem från Brainlab.
Systemet är indicerat för alla medicinska tillstånd där användning av stereotaktisk kirurgi kan vara
lämpligt, och där en referens till en fast anatomisk struktur, t.ex. skallen, en benstruktur som
tubulära ben, pelvis, calcaneus och talus, scapula eller kota, kan identifieras i förhållande till en
genomlysningsbaserad modell av anatomin. Förutom den bildledda navigeringen, möjliggör Spine
& Trauma 2D också bildfri navigering av banor för traumaprocedurer.
Exempel på procedurer omfattar, men är inte begränsade till:
• Ryggradsprocedurer och ryggimplantatprocedurer som t.ex. placering av pedikelskruvar.
• Behandling av bäcken- och acetabulumfrakturer såsom skruvplacering eller Ilio-sakral

skruvfixering.
• Frakturbehandlingar med t.ex. skruvar eller externa fixeringar i de tubulära benen.
• Retrograd borrning av osteokondrala lesioner.

Avsedd användare

Avsedda användare av Spine & Trauma 2D är kirurger och vårdpersonal.

Patientgrupp

Alla patienter i alla åldrar, där en referens till en fast anatomisk struktur kan upprättas. För barn
med en öppen epifysplatta; denna struktur får inte skadas för att undvika negativa effekter på
tillväxten.

Plats för användning

Applikationen ska användas i operationssalen.

Rimlighetsgranskning

Varning
Före patientbehandling ska rimligheten för all information till och från systemet granskas.

ALLMÄN INFORMATION
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1.4 Kompatibilitet med medicinsk utrustning
1.4.1 Medicinska instrument från Brainlab

Kompatibla medicinska instrument från Brainlab

Spine & Trauma 2D är kompatibelt med:
• Adapter för kirurgiskt motorsystem (SMS)
• Mejselnavigeringssats
• Reflekterande markörsfärer för engångsbruk
• Borrledare och tillbehör
• Fluoro 3D/2D-registreringssats
• Fluoro registreringssats (rev. 2)
• Instrumentadaptersats, StarLink-gränssnitt
• Instrumentadaptersats, StarLock-gränssnitt
• Kalibreringsmatris för instrument, rev. 4.0 (ICM4)
• Minimalinvasiv referensanordning 3 mm, Y-geometri
• Referensanordning X-Press (Y-, T-geometri)
• X-Press benfixeringar (1-stifts, 2-stifts)
• Förlängd pekare med vass spets
• Röntgengenomlysbar referensklämma för ryggrad - sats
• Referenspannband med referensanordning för pannband
• Ryggradssond - sats
• Referenssats för ryggraden, anterior/lateral/snedställd
• Ryggradsreferens X-klämma
• Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning (och tillbehörspaket)

Andra instrument från Brainlab

Ytterligare instrument kan tillkomma efter publicering av denna handbok. Kontakta Brainlabs
support om du har frågor angående instrumentkompatibilitet med Brainlabs programvara.

Varning
Använd endast de instrument och reservdelar som specificerats av Brainlab med Spine &
Trauma 2D. Att använda icke-godkända instrument eller reservdelar kan negativt påverka
den medicintekniska utrustningens säkerhet och/eller effektivitet och äventyra säkerheten
för patient, användare och/eller miljön.

Kompatibilitet med medicinsk utrustning
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1.4.2 Medicinsk programvara från Brainlab

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

Om du har frågor om programvarans kompatibilitet med Brainlab-enheter, kontakta då Brainlabs
support.

Varning
Endast den medicinska programvara från Brainlab som specificerats av Brainlab får
installeras och användas med systemet.

ALLMÄN INFORMATION
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1.4.3 Medicinsk utrustning som inte kommer från Brainlab

Kompatibel medicinsk utrustning som inte kommer från Brainlab

Medicinsk utrustning Modell/Tillverkare

C-bågar Olika, kontakta Brainlabs support

Genomskinliga sterila C-bågdraperingar Så som specificeras i Användarhandbok för in-
strument

Gängade Kirschnertrådar 3,0 mm (för fixering
av MIRA-Y 3 mm) Övrigt

Elborr Övrigt

Förkalibrerade instrument och axel för förka-
librerade instrument från tredje part

• DePuy Synthes
• Aesculap
• ulrich

Kontakta Brainlabs support för att se specifika
kompatibla instrument

Varning
Användning av instrument från andra 3:epartstillverkare, med gränssnitt som inte har
testats och validerats som kompatibla av Brainlab, kan påverka noggrannheten vid
navigationen, vilket utgör en risk för patienten.

Övrig utrustning som inte kommer från Brainlab

Varning
Att använda kombinationer av medicinsk utrustning som inte har godkänts av Brainlab kan
påverka utrustningarnas säkerhet och/eller effektivitet negativt och utgöra en risk för
patientens, användarens och/eller miljöns säkerhet.

Varning
Fluoro-registreringssatser får endast användas med C-bågar som har godkänts av
Brainlab. Om du planerar att använda C-bågar som ännu inte har konfigurerats med
systemet bör du kontakta Brainlabs support. Brainlab kan inte hållas ansvarigt i händelse
av användning av icke-godkänd C-båge.

Ett förkalibrerat instrument kan endast användas för navigering om det har aktiverats av
Brainlabs support.

Kompatibilitet med medicinsk utrustning
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1.4.4 Programvara som inte kommer från Brainlab

Auktorisering

Endast behöriga anställda vid Brainlab får installera programvara i Brainlabs system. Du
får inte installera eller avlägsna några programapplikationer.

Kompatibel programvara som inte tillhör Brainlab

Spine & Trauma 2D är kompatibelt med:
• Microsoft 7 operativsystem
• Operativsystemet Windows 8

OBS: Vänligen kontakta Brainlabs support för information om kompatibla servicepaket. 

Annan programvara som inte tillhör Brainlab

Varning
Endast programvara som specificerats av Brainlab får installeras och användas med Spine
& Trauma 2D. Programvara från tredje part får inte installeras.

Drivrutinuppdateringar

Varning
Drivrutinuppdateringar får inte installeras.

ALLMÄN INFORMATION
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1.4.5 Policy gällande uppdateringar av antivirus och Windows

Windows-uppdateringar

Det rekommenderas att uppdateringar från Microsoft installeras när de blir tillgängliga.
Microsoft-uppdateringar måste konfigureras enligt följande:
1. Installera endast säkerhetsuppdateringar och kritiska uppdateringar för Microsoft

operativsystem.
2. Uppdateringar får inte installeras under patientbehandling.
3. Avaktivera popup-meddelanden.
Brainlab rekommenderar:
1. Schemalägg nedladdning och installation av uppdateringar vid systemavstängning.
2. Testa systemet tillsammans med en kirurg/läkare efter att en uppdatering har installerats.

Installation av antivirusprogram

Brainlab rekommenderar att systemet skyddas med aktuellt antivirusprogram. Även om
utrustningens säkerhet och effektivitet är säkerställd måste man vara medveten om att detta kan
påverka systemets prestanda negativt, t.ex. inläsning av patientdata. Systemprestandan måste
verifieras av Brainlabs support efter installation av antivirusprogram.

Konfiguration av antivirusprogram

Antivirusprogram måste konfigureras enligt följande:
1. Aktivera endast vid åtkomst/realtidsskanning och på begäran/schemalagd skanning:

- Vid åtkomst/realtidsskanning kan aktiveras permanent.
- På begäran/schemalagda skanningar får inte aktiveras under patientbehandling. Det

rekommenderas att fullständiga skanningar schemaläggs vid systemavstängning.
2. Andra funktioner i antivirusprogrammet måste avaktiveras, t.ex. webbläsare/e-postskanner,

extra brandvägg osv.
3. Följande mappar får inte ändras av antivirusprogrammet:

- C:\Brainlab, D:\Brainlab och F:\Brainlab
- C:\PatientData, D:\PatientData och F:\PatientData

4. Uppdateringar får inte installeras under patientbehandling.
5. Avaktivera popup-meddelanden.

Försiktighetsåtgärder

Varning
Uppdateringar av antivirusprogram eller Windows-uppdateringar får inte laddas ned eller
installeras under patientbehandling.

Varning
Antivirusprogram eller Windows-uppdateringar får inte startas om under
patientbehandling.

Varning
Antivirusprogrammet måste konfigureras på ett sådant sätt så att fullständiga skanningar
inte sker under patientbehandling.

Varning
Brainlab kräver att antivirusprogrammet inte ändrar Brainlab-katalogerna.

Kompatibilitet med medicinsk utrustning
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1.5 Utbildning och dokumentation
1.5.1 Utbildning

Utbildning från Brainlab

För att säkerställa säker och lämplig användning ska samtliga användare delta i ett
träningsprogram som hålls av en representant för Brainlab innan de använder systemet.

Handlett stöd

Innan du använder systemet för kirurgiska ingrepp där datorstödd navigering anses vara
nödvändig, skall ett tillräckligt antal fullständiga procedurer utföras med en Brainlab-representant
närvarande för att ge vägledning vid behov.

Ansvar

Varning
Detta system ger endast assistans till kirurgen, och ersätter inte kirurgens erfarenhet och/
eller ansvar under användningen av det.

ALLMÄN INFORMATION
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1.5.2 Dokumentation

Avsedd målgrupp

Denna användarhandbok är avsedd för all personal i det kliniska teamet som använder
programmet Spine & Trauma 2D eller tillhörande utrustning.

Att läsa användarhandböcker

Användarhandböckerna beskriver komplex medicinsk utrustning och kirurgisk
navigeringsprogramvara som måste användas med försiktighet.
Det är viktigt att alla användare av system, instrument och programvara:
• Läser användarhandböckerna noggrant innan de hanterar utrustningen
• Alltid har tillgång till användarhandböckerna

Tillgängliga användarhandböcker

Användarhandbok Innehåll

Användarhandböcker för
programvara

• Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
• Beskrivning av installation av systemet i operationssalen
• Detaljerade programinstruktioner

Användarhandböcker för in-
strument Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Handbok för rengöring, des-
infektion och sterilisering

Detaljerad information om rengöring, desinfektion och sterilisering
av instrument

Användarhandböcker för sy-
stemet Omfattande information om systeminställning

Teknisk användarhandbok Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikatio-
ner och efterlevnad

Utbildning och dokumentation
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2 ÖVERSIKT
PROGRAMVARA

2.1 Grundläggande funktioner
2.1.1 Systemöversikt

Allmän information

Spine & Trauma 2D är ett trådlöst, pekskärmsbaserat planerings- och navigeringsprogram som
har utformats för intraoperativ användning under traumakirurgi. Det kan installeras på
navigeringssystem från Brainlab.

Varning
Spine & Trauma 2D får endast användas för behandlingar som beskrivs i avsnittet Avsedd
användning (se s. 11). Använd inte programmet för andra typer av behandlingar.

Trådlös spårning

Figur 1 
Infraröda blixtar från kameran reflekteras av reflekterande markörsfärer på
instrumentspårningsanordningar och patientreferensanordningar. Systemet använder dessa
reflexioner för att beräkna instrumentets tredimensionella position i förhållande till
referensanordningen.
När bildinhämtningen har slutförts, kan instrumentets position i förhållande till patienten
bestämmas exakt och spåras av systemet.

Bildformat som stöds

Genomlysningsbilder i 2D av patienten inhämtas intraoperativt och läses in till
navigeringsprogrammet Spine & Trauma 2D för planering och navigering.

ÖVERSIKT PROGRAMVARA
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Varning
Spine & Trauma 2D får inte användas för diagnostisk bildbehandling.

Grundläggande funktioner
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2.1.2 Öppna programmet

Innan du börjar

Varning
Innan någon procedur påbörjas, ska du se till att du är bekant med hanteringen av alla
nödvändiga instrument och tillbehör. För detaljerad information om instrumenthantering,
se Användarhandbok för instrument.

Allmän information

Efter att systemet slagits på kan du komma åt Spine & Trauma 2D genom Content Manager.
OBS: Det är möjligt att starta programmet även om kameran ännu inte har anslutits. 

Hur man öppnar programmet

Steg

1. Sätt på systemet med hjälp av strömbrytaren.

2.
Beroende på din konfiguration:
Välj det förkonfigurerade arbetsflödet på urvalssidan, eller
Markera ikonen Spine & Trauma 2D i Content Manager.

3.
Välj befintlig patient eller skapa en patientprofil.
OBS: Du kan också välja en sjukdom. Om du gör det blir ett urval av de mest passande
uppgifterna för detta tillstånd tillgängligt i patientvalet. 

4. Välja ut relevanta data om preoperativa data skall användas.

ÖVERSIKT PROGRAMVARA
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2.1.3 Växla mellan programvaran och Content Manager

Så här växlar du till Content Manager

Steg

Tryck på hemknappen i menyfältet.

Content Manager visas.

Grundläggande funktioner
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2.2 Användargränssnitt
2.2.1 Översikt

Huvudskärmens skärmlayout (exempel)

⑤

⑥

③ ④

②

①

⑦

Figur 2 

Nr Komponent Beskrivning

① Flik(ar) Växla mellan olika vyer

② Navigeringsvyer
• Visar inhämtade patientbilder
• Vyn kan justeras med knapparna som tillhandahålls
• Varierar beroende på vald procedur och valt steg

③ Verktygsfält Erbjuder olika funktioner beroende på den valda proceduren
och det aktuella steget

④ Camera App För instrumentspårning

⑤ Patientinformation Namn och ID

⑥ Arbetsflödespanel Visar aktuellt och nästa steg så att du kan navigera fram och
tillbaka i proceduren

⑦ Funktionsområdet Varierar beroende på aktuellt steg

ÖVERSIKT PROGRAMVARA
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Dialogrutans layout (exempel)

②

①

③

Figur 3 

Nr Komponent

① Arbetsflödesknappar

② Vy(er)

③ Menyknappar

Användargränssnitt
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2.2.2 Arbetsflödespanel

Översikt

I arbetsflödespanelen kan du gå framåt eller bakåt genom huvudstegen i arbetsflödet.

Skärmlayout

①

②

③

④

Figur 4 

Nr Komponent

① Knappen Back tar dig tillbaka till föregående steg

② Aktuellt steg

③ Nästa steg

④ Knappen Next öppnar nästa steg

ÖVERSIKT PROGRAMVARA
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2.2.3 Verktygsfält

Knappar i verktygsfältet

Knapp Namn Funktion

Startsida
Minimerar programmet och återgår till Content Manager
där du kan exportera data, stänga ner systemet eller bör-
ja en ny behandling.

Systeminställningar Öppnar System-menyn för att konfigurera systeminställ-
ningarna.

Förkalibrerade instrument Aktiverar val och validering/verifiering av förkalibrerade
instrument.

Instrumentvisning Växlar mellan en solid 3D- eller konturerad 2D-vy av in-
strumentet.

Borrvinkelkon Öppnar dialogrutan för justering av borrvinkelkon.

Zoom/panorering Aktiverar zoomnings- och panoreringsfunktioner.

Vänd/rotera Aktiverar vändnings- och rotationsfunktioner.

Ljusstyrka/kontrast Aktiverar justering av ljusstyrka eller kontrast.

Zooma in/ut i vyer i olika dialogrutor.

Skärmdump Tar en skärmdump av aktuell skärm/dialogruta.

Användargränssnitt
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2.2.4 Allmänna knappar

Allmän information

Olika knappar finns tillgängliga i huvudskärmar och dialogrutor, beroende på det aktuella steget.
• Blå/grön skuggning anger att knappen finns tillgänglig
• Gul skuggning anger att knappen är vald för närvarande
• Grå skuggning anger att knappen har avaktiverats

Vanliga knappar

Knapp Funktion

Slutför åtgärden för det aktuella steget och öppnar nästa dialogruta eller huvud-
skärm.

Tar dig tillbaka till föregående steg.

Avslutar det aktuella steget utan att spara dina inställningar.

Stänger en dialogruta och tar dig tillbaka till föregående dialogruta eller huvud-
skärm.

Ångrar din senaste åtgärd.

OBS: Andra knappar med specifika funktioner beskrivs tillsammans med motsvarande steg. 

ÖVERSIKT PROGRAMVARA
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2.3 Camera App

Allmän information

För lyckad registrering och navigering måste kameran ha en oförhindrad vy över instrument och
referensanordning.
Kameravyn visas i en ruta uppe till höger i programvaran. Om du klickar på denna ruta
expanderas vyn till en helskärmspanel med kameravisning.
Camera App-panelen ger dig återkoppling i realtid om hur synliga instrumenten och
referensanordningen är för kameran. Dessutom indikerar bilderna på panelen de relativa
positionerna för instrumenten och referensanordningen som är synliga för båda kameralinserna.
OBS: Ett meddelande visas om kameraanslutningen bryts eller om signalen från en trådlös
kamera inte är stark nog. Ett meddelande visas också när kameran är i uppvärmningsläge eller
har fått en stöt. 

Camera App-skärm

① ②

③

④

⑤

Figur 5 

Nr Komponent Förklaring

① Spårningskorridor

Visar instrumentens och/eller referensanordningarnas avstånd i
förhållande till kameran.
För bästa synlighet och noggrannhet ska alla spårningssfärerna
vara inom den blå korridoren.

② Kamerakontroller Visar positioneringsknapparna för kameramotorkontrollen.

③ Knapp för kameracen-
trering

Används för att centrera kameran.
OBS: Att centrera kameran tar upp till 5 sekunder. Ett andra
klick inaktiverar centreringsfunktionen. 

④ Markörsfär Markörsfären från ett instrument och/eller en anordning marke-
ras röd när den är osynlig för kameran.

⑤ Kamerans synfält Visar instrumentens och/eller referensanordningarnas position i
förhållande till kameran.

Camera App
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Färgkonventioner för Camera App

Färg Refererade instrument

Gul Referensanordning

Grön Aktiv pekare, förkalibrerade instrument

Orange Kalibrerade instrument

Blå ICM4, registreringssats

Ljusgrön Skannerreferens

Magenta Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning

Grå Markörsfärens geometri är synlig för båda kameralinserna men kan inte tolkas

Grå stjärnor Markörsfärens geometri är synlig för endast en kamera och kan inte tolkas

Fantomgeometrier

Varning
Programmet upptäcker instrument som använder fördefinierade instrumentgeometrier. En
oavsiktlig konstellation av kända instrument kan generera en annan känd
instrumentgeometri under en kort stund.

ÖVERSIKT PROGRAMVARA
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2.4 Systemnoggrannhet

Markörsfärer

För att möjliggöra navigeringsspårning, måste reflekterande markörsfärer monteras på referens-
och spårningsanordningar.

Varning
Kontrollera att ytorna på alla reflekterande markörsfärer är i gott skick innan användning.
För att ge den högsta noggrannheten, se till att den reflekterande ytan inte håller på att
lossna.

Varning
Om du monterar nya sfärer på en adapter, pekare eller patientreferensanordning,
kontrollera att markörerna är ordentligt fastskruvade på stiften.

För att säkerställa korrekt navigering måste kameralinserna hela tiden ha fri sikt över
instrumentens markörsfärer.

Om en referensanordning inte kan detekteras av kameran, ska du säkerställa att
markörsfärerna är rena, torra och oskadda samt att referensanordningen inte är böjd.

Referensanordningar

Referensanordningar måste hela tiden sitta ordentligt fast på benet.

Säkerhetsåtgärder

Om en anordning flyttas eller blir instabil, ska du verifiera noggrannheten och vid behov montera
den på nytt.

Om noggrannheten försämras eller om någon anordning måste monteras på nytt, ska du uppre-
pa genomlysningsregistreringen innan du utför navigering.

Varning
Se till att de relevanta referensanordningarna för varje procedur sitter ordentligt fast på rätt
bensegment och hela tiden är synliga för kameran.

Varning
Varje förflyttning av referensanordningen i förhållande till den behandlade strukturen
kommer att ha en negativ effekt på navigeringen och kan leda till felaktig visning, vilket
skapar en fara för patienten.

Varning
Använd inte adaptrar med samma geometri för fler än ett instrument samtidigt. I annat fall
kommer systemet inte att kunna identifiera instrumentet.

Varning
Navigerade instrument tilldelas olika prioriteter. Om flera navigerade instrument befinner
sig i kamerans synfält kan den information som visas i navigeringsvyerna bero på vilket
synligt instrument som har högst prioritet.

Kalibrering av instrument

Om ett instrument inte är förkalibrerat, måste det kalibreras med ICM4 före användningen.
Förkalibrerade instrument måste valideras och verifieras med hjälp av dialogrutan Precalibrated
Tools.

Systemnoggrannhet
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Noggrannhetskontroller under navigering

Under planering och navigation måste du se till att noggrannheten är tillräcklig för varje
operationssteg (t.ex. skruvplacering), inklusive förväntad relativ anatomisk förflyttning på grund av
den kraft som utövas.
Metoder finns för att kontrollera noggrannheten är t.ex.:
• Fluoroskopi: Jämför instrumentets placering på genomlysningsbilden med återgivningen i

programmet.
• Verifiering med riktmärken: Håll pekarspetsen mot kända anatomiska riktmärken på

benstrukturen eller mot områden av referensanordningen som är synliga i
genomlysningsbilden. Om den förväntade relativa förflyttningen överstiger noggrannhetskraven
ska du montera om referensanordningen i en bättre position och sedan registrera patienten och
verifiera på nytt.

ÖVERSIKT PROGRAMVARA

Användarhandbok för programvara Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3 31



Systemnoggrannhet
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3 KOMMA IGÅNG
3.1 Standardprocedurer

Innan du börjar

Varning
Innan någon procedur påbörjas, ska du se till att du är bekant med hanteringen av alla
nödvändiga instrument och tillbehör. För detaljerad information om instrumenthantering,
se Användarhandbok för instrument.

Standardarbetsflöde

Steg

1. Installera systemet, starta applikationen och anslut C-bågen.

2. Drapera patienten, lägg snittet och förbered benytan.

3. Välj C-båge och välj procedur.

4.
Välj instrument och implantat, och utför kalibrering.
OBS: Detta steg kan utföras när som helst under proceduren. 

5. Fäst referensanordning(arna).

6. Inhämta och verifiera genomlysningsbilder.

7. Planera proceduren.

8. Navigera proceduren.

OBS: Vissa procedurer kanske inte innehåller alla ovan nämnda steg. 

KOMMA IGÅNG
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3.2 Installation i operationssalen

Allmän information

Installation i operationssalen varierar beroende på proceduren, rummets planlösning och på vilket
navigeringssystem som används. Se alltid till att:
• Kameran och bildskärmen inte begränsar operationsteamets rörelser
• Kameran har fri sikt över referensanordningar och instrument

Se Användarhandbok för system för detaljerad information om transport och inställning av
systemet.

Installationsexempel

Nedan visas exempel på installationer i operationssalen med en takmonterad plattform.

Figur 6 

Hur man ställer in operationssalen

Steg

1. Flytta systemet till önskat läge.

2. Positionera kameran vid huvudändan eller fotändan av operationsbordet på ett avstånd
om ungefär 2 m från operationsområdet och riktad mot det ben som ska opereras.

3. Drapera systemet efter behov (t.ex. kamerahandtag) (se Användarhandbok för sy-
stem).

4. Drapera C-bågen (se Användarhandbok för instrument eller tillverkarens instruktioner).

5. Justera bildskärmen till en praktisk och lätt åtkomlig position för kirurgen eller operations-
assistenten.

6. Anslut och sätt på systemet (se Användarhandbok för system).

C-båganslutning

Antingen en analog eller en digital C-båge kan anslutas till systemet.

C-bågtyp Anslutning till systemet

Analog C-båge Via videokabel

Digital C-båge Via korsad LAN-kabel

Installation i operationssalen
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Säkerställ att respektive kabel som ansluter navigeringssystemet till C-bågen är inkopplad och att
korrekt videoingång är vald innan man påbörjar bildinhämtningen.
Om ett felmeddelande visas under bildinhämtning som informerar dig om att C-båganslutningen
har avbrutits, ska du kontrollera kabelanslutningen.

Montering av registreringssatser och korrigeringsplatta

Registreringssats Draperingsprocedur för C-båge

Fluoro registreringssats rev. 2.0 Drapera C-bågen som vanligt och montera sedan registre-
ringssatsen.

Fluoro 3D/2D-registreringssats Montera registreringssatsen på C-bågen före draperingen.

Korrigeringsplatta till handhållen
registreringsenhet för 2D-ge-
nomlysning

Montera korrigeringsplattan på C-bågen före draperingen.

OBS: Fluoro-registreringssats rev. 2 kan även användas utan drapering. 

För detaljerad information om hantering av Fluoro-registreringssats och handhållen
registreringsenhet för 2D-genomlysning, se s. 74 och Användarhandbok för instrument.

Start av C-bågen

Steg

Anslut och sätt på C-bågen enligt anvisningarna i tillverkarens användarhandbok.

Varning
Håll den draperade C-bågen och den monterade Fluoro-registreringssatsen steril under
hela den kirurgiska proceduren.

Upprätta synlighet

Säkerställ att instrumenten är synliga från alla relevanta kirurgiska positioner.
Säkerställ att markörsfärerna för ICM4 och instrumentanordningen är riktade direkt mot kameran
under kalibrering och verifiering. Att rotera ett instrument, pekare eller ICM4 med hänsyn till
kameravinkeln kan påverka instrumentets visade noggrannhet.
Geometrierna får inte vara delvis blockerade eller maskerade, då det kan göra att felaktig
kalibrering och navigering inträffar.

Varning
Före ingreppet ska kameran placeras så att båda objektiven har en tydlig och fri sikt till
sfärmarkörerna på spårningsanordningarna. De måste hela tiden vara synliga för kameran
under registrering och navigering, annars är spårning inte möjligt.

KOMMA IGÅNG
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3.3 Inställning av proceduren
3.3.1 Patientidentifiering

Hur man anger patientens namn

Om du inte har valt en befintlig patient eller skapat en patient i Content Manager/Patient
Browser, uppmanas du att ange patientens namn och ID.

①

Figur 7 

Steg

1. Ange patientens namn med hjälp av pekskärmens tangentbord.

2. Använd höger pilknapp ① eller tryck på Id-fältet för att flytta markören.

3. Ange patientens ID.

4. Tryck på Next för att fortsätta.

OBS: Om skärmdumparna inte har anonymiserats (se s. 142), märks alla skärmdumpar som
sparats under proceduren med namn och ID. 

Inställning av proceduren
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3.3.2 Val av C-båge

Allmän information

Om fler än en C-båge har konfigurerats, uppmanas du att välja en C-båge efter du angett
patientens uppgifter.
För att lägga till eller ta bort en C-båge, eller ändra inställningarna för C-bågen, ska du kontakta
Brainlabs support.
OBS: Om endast en C-båge har konfigurerats, visas inte den här dialogrutan. 

Hur man väljer C-bågen

Figur 8 

Steg

Tryck på ikonen för önskad C-båge.
C-bågen väljs och skärmen Procedure Selection öppnas.

Hur man ändrar val av C-båge

Om du senare vill ändra ditt val av C-båge måste du öppna valet via menyn Fluoro.

KOMMA IGÅNG
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3.4 Val av procedur
3.4.1 Menyer för val av procedur

Skärmlayout för val av procedur

① ②

Figur 9 

Nr Komponent

① Skelettmansmeny

② Menyn Basic Procedures

Hur man väljer en procedur med hjälp av menyn Basic Procedures

Steg

1. Tryck på önskad procedurknapp.

2.
• Om du har valt skruvnavigering ska du konfigurera procedurstegen.
• Om du har valt enkel genomlysning eller bildfri navigering, öppnas dialogrutan Patient

Preparation.

Val av procedur
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Hur man väljer en procedur med hjälp av skelettmansmenyn

①

②

③

Figur 10 

Steg

1. Välj en anatomisk region ①.

2. Välj ett underområde ②.

3. Välj önskad procedur ③.

4. Konfigurera procedursteg.

KOMMA IGÅNG
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3.4.2 Tillgängliga procedurer

Proceduregenskaper

Procedur Funktioner

Fracture Reduction

• Välj med hjälp av skelettmansmeny
• Frakturreduktion med två fragment av femur, humerus eller tibia
• Instrumentnavigering till ingångspunkt och interlocking
• Jämförelse obehandlad sida för femurlängd och rotation

Screw Navigation

• Välj med hjälp av skelettmansmenyn eller menyn Basic Procedu-
res

• Planering och navigering av flera skruvar
• Valfria funktionerna Drill Limitation Sphere och Drill Angle Cone

Simple Fluoro
• Välj med hjälp av menyn Basic Procedures
• Navigering av instrument på genomlysningsbilder

Image Free Navigation

• Välj med hjälp av skelettmansmenyn eller menyn Basic Procedu-
res

• Borrning av banor som identifierats av pekarspetsen
• Inga genomlysningsbilder eller monterade referenser behövs

Procedurer för överkropp

Benvävnad Underområde Procedur

Axel Scapula Screws

Ryggrad Pedicle Screws

Humerus

Proximal Screws

Skaft
Shaft Screws

Fracture Reduction

Distal
Screws

Image Free

Underarm

Proximal
Screws

Image Free

Distal
Screws

Image Free

Procedurer för underkroppen

Benvävnad Underområde Procedur

Bäcken

Sakroiliakaled (SI) SI Screws

Ventralt bäcken Pubic Screws

Acetabulum och ilium
Column Screws

Pelvic Screws

Femur
Proximal

Parallel Screws

Fracture Reduction

Skaft Shaft Screws

Val av procedur
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Benvävnad Underområde Procedur

Fracture Reduction

Distal

Screws

Fracture Reduction

Image Free

Tibia

Proximal

Screws

Fracture Reduction

Image Free

Skaft
Screws

Fracture Reduction

Distal
Screws

Fracture Reduction

Vrist Screws

KOMMA IGÅNG
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3.4.3 Konfiguration av proceduren

Allmän information

Alternativa navigeringssteg och inställningar kan väljas eller väljas bort under konfigurering av
proceduren.
Steg som är nödvändiga för proceduren kan inte väljas bort. Alternativ som har avaktiverats är
antingen inte möjliga med den valda proceduren eller inte tillgängliga med din programvarulicens.

Skärmlayout för konfiguration av proceduren (exempel)

③

②

①

Figur 11 

Nr Komponent Förklaring

① Blå ram, ej förkryssat Tillgängligt men inte valt

② Gul ram, förkryssat Valt eller nödvändigt

③ Grå Avaktiverat eller kan inte ändras

Val av procedur
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3.4.4 Konfigurationsalternativ

Valalternativ

Beroende på det valda området och arbetsflödet kan du välja från nedanstående
konfigurationsalternativ.
Om något av nedanstående alternativ inte visas i dialogrutan, är det inte aktuellt för den valda
proceduren. I vissa fall kan val av ett alternativ antingen aktivera eller avaktivera tillhörande
alternativ.

Alternativ Beskrivning

Fracture Reduction
• Hämta genomlysningsbilder från frakturområdet.
• Navigera frakturreduktionen.

Rotation/Length
• Planera anatomiska riktmärken.
• Visa aktuell extremitetslängd och rotationsvinkel under navigering.

Entry Point Navigera ingångspunkten för en intramedullarär (IM)-spik.

Non-treated Side
• Hämta genomlysningsbilder från den obehandlade sidan.
• Jämför extremitetslängd och rotationsvinkel med den behandlade

sidan.

Retrograde Utför operationen med en retrograd metod.

Drill Limitation Sphere
• Signalerar när en skruv lämnar eller förs in i ett definierat område

under planeringen och navigeringen.
• Endast skruvprocedurer.

KOMMA IGÅNG
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3.5 Patientförberedelser
3.5.1 Översikt

Montering av referensanordning

Efter att val av procedur och konfigurationen har slutförts, uppmanar programmet dig att montera
referensanordningen(arna) på relevant ben.
Om en referensanordning endast är nödvändig för tillvalsbilder, visas den gråtonad.
För detaljerad information om hantering och montering av referensanordningar, se
Användarhandbok för instrument.
OBS: Man behöver inte använda referensanordning(ar) vid procedurer utan bilder. 

Skärmlayout (exempel)

Figur 12 

Patientförberedelser
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3.5.2 Referensanordningar

Allmän information

Referensanordningar är nödvändiga för att systemet ska kunna spåra benets position och rörelse
under hela proceduren, och navigera instrument med hjälp av genomlysningsbilderna.
Referensanordningar som stöds av Spine & Trauma 2D anges på s. 12.
Om du använder referensanordningar med både T- och Y-geometrier, ska du placera dem sida
vid sida i stället för framför varandra så att kameran kan skilja mellan dem.

Varning
Se till att de relevanta referensanordningarna för varje procedur sitter ordentligt fast på rätt
bensegment och hela tiden är synliga för kameran.

Montering för frakturreduktion

• Fäst referenspannbandet på den obehandlade sidan (tillval, endast femur)
• Fäst T-referensanordningen på det distala bensegmentet
• Fäst Y-referensanordningen på det proximala bensegmentet

OBS: Placera referensanordningen på så sätt att den inte hindrar införandet av implantatet. 

Montering för skruvfixering

Fäst Y-referensanordningen på det ben som ska behandlas.
Om du utför en SI-skruvprocedur ska du fästa anordningen på den sida av bäckenet som fäster till
korsbenet:
• Om den högra sakroiliakaleden är bruten, måste referensanordningen monteras på den

vänstra höftbenskammen så att referensanordningen har ett fast rumsligt läge i förhållande till
korsbenet.

• Om det inte finns en betydande förskjutning mellan höftbenskammen och korsbenet går det att
montera referensanordningen på samma sida som frakturen.

Säkerställa säker montering

Varning
Dra åt alla skruvar på referensanordningen ordentligt innan du skannar patienten eller utför
patientregistreringen. Om referensanordningen rör på sig under patientregistreringen
måste du göra om registreringen, annars kommer registreringen att bli felaktig.

Varning
Öppna inte några av de vinkeljusteringsskruvarna på referensanordningen när
patientregistreringen har slutförts.

Varning
Kontrollera att referensanordningarna är ordentligt fästa mot patientens skelettben. Varje
rörelse på anordningarna påverkar negativt mätningskoordinatsystemet och kan leda till
felaktig instrumentvisning. Detta utgör en risk för patienten. Se dock till att inte skada
patientens skelettben vid anslutningen av anordningarna.

Varning
Om 1-stifts benfixering storlek small inte kan fästas ordentligt på benet genom det
huvudsakliga snittet måste ett andra snitt läggas i ett område med mindre vävnad som
täcker benet för att säkerställa navigeringsnoggrannhet och säker montering.

KOMMA IGÅNG
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Säkerställa tillräckligt utrymme

Ta hänsyn till kirurgiinstrumentens storlek när du positionerar referensanordningen.
Tillräckligt utrymme bör finnas för att möjliggöra snitt och borrning utan att behöva flytta
anordningen.

Se till att placeringen av referensanordningen inte hindrar kirurgen innan man fäster den
på det relevanta bensegmentet.

Innan registreringen påbörjas ska ett rörelseomfångstest utföras för att verifiera att den
monterade benfixeringen inte kommer i kontakt med tjock vävnad under efterföljande
procedur. Om vävnadskollision är sannolik måste snittet göras större för att minska
eventuell vävnadsanspänning på benfixeringen. I annat fall kan den böjas eller lossna,
vilket kan leda till felaktigheter i navigeringen.

Patientförberedelser
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4 KALIBRERING
4.1 Kalibrering av instrument
4.1.1 Översikt

Innan du börjar

Läs Användarhandbok för instrument innan du hanterar Brainlab-instrument.

Krävd kalibrering

För att systemet ska kunna navigera ett instrument måste dess axel och diameter först kalibreras
och sedan verifieras med hjälp av en kalibreringsmatris för instrument (ICM4).
För kalibrering och användning måste instrumentet ha en adapter med monterade markörsfärer.

När man ska kalibrera

Det rekommenderas att utföra kalibrering eller validera instrument direkt före användning, men
innan snittet läggs. Dialogrutan för kalibreringen öppnas när systemet upptäcker både ett
instruments markörsfärer samt ICM4 i kamerans synfält.
OBS: Detta gäller också när fliken ”förkalibrerade instrument” är öppen. 

Bästa metod för kalibrering och navigering

Säkerställ att markörsfärerna för ICM4 och instrumentanordningen är riktade direkt mot kameran
under kalibrering och verifiering. Att rotera ett instrument, pekare eller ICM4 med hänsyn till
kameravinkeln kan påverka instrumentets visade noggrannhet.
Geometrierna får inte vara delvis blockerade eller maskerade, då det kan göra att felaktig
kalibrering och navigering inträffar.

Varning
För att minimera risken för fel på grund av felaktig instrumenthantering utförs
instrumentkalibreringen precis före användning.

Varning
Använd största möjliga spårningsanordning på instrumentadaptern. Detta maximerar
kalibreringsnoggrannheten.

Varning
Montera spårningsanordningen så att anordningens längsta arm står i linje med
instrumentets axel.

Varning
Verifiera instrumentkalibreringens noggrannhet under operationen genom att vidröra
kända anatomiska riktmärken med instrumentet och bekräfta att dessa visas korrekt på
skärmen.

KALIBRERING
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Instrumenttyper

För kalibreringsändamål kategoriseras instrument såsom:
• Spetsig spets (t.ex. sylar, sonder)
• Platt spets (t.ex. borrledare, rörinstrument)
• Skruvar
• Mejslar

Flexibla eller böjda instrument

Varning
Kalibrera inte böjda eller krökta instrument. Resultatet blir felaktigt. Flexibla instrument
måste kalibreras och användas tillsammans med en borrledare och du måste förlita dig på
endast djupinformationen.

Varning
Endast styva instrument på vilka en instrumentadapter kan monteras, kan kalibreras och
användas för navigering.
OBS: Se s. 56 för mer information om kalibrering av flexibla instrument. 

Korrekt hantering av instrumentadaptrar

Varning
Dra åt alla instrumentadapterskruvar ordentligt innan kalibreringen påbörjas.

Varning
Ändra inte positionen för instrumentadapterns spårningsanordning under operationen.
Varje form av anordningens rörelse resulterar i felaktig instrumentspårning, vilket kan
utsätta patienten för fara.

Varning
Om du avlägsnar en instrumentadapter från ett kalibrerat instrument för att använda den på
ett nytt instrument, måste du kalibrera den på nytt.

Avbryta kalibreringen

Du kan när som helst avbryta en kalibrering genom att trycka på Cancel i dialogrutan för
kalibrering.

Kalibrering av instrument
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4.1.2 Användning av ICM4

Allmän information

Kalibreringsmatrisen för instrument rev. 4.0 (ICM4) används för att:
• Kalibrera och verifiera instrument
• Validera och verifiera förkalibrerade instrument

ICM4 kalibrerar instrumentets axel, skaftlängden och spetsens diameter (eller bredden för
mejslar).

ICM-funktioner för kalibrering av ryggrads- och traumainstrument

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Figur 13 

Nr Komponent

① V-insats

② Referensplan 2

③ Referensplan 3

④ Kalibreringsuttag (exempel)

⑤ Referensplan 1

⑥ Referensplan 4 (ej synligt i bilden)

⑦ Vridningspunkter

V-insats

Använd V-insatsen ① för att kalibrera instrument med långa skaft eller alla instrument som har
skaft som inte passar tättslutande in i ett av kalibreringsuttagen.
Om du använder V-insatsen måste du noggrant kontrollera diameterresultatet. Värdet beräknas
baserat på instrumentskaftet.

Varning
Kalibrera inte konformade instrument med V-insatsen. Det leder till felaktig visning av
instrumentaxeln.

Uttag

Kalibreringsuttagen ④ är det bästa valet för att kalibrera kortare instrument vars spetsar inte når
referensplan 4 ⑥ när instrumentet är positionerat i V-insatsen.

KALIBRERING
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Varning
Använd alltid det uttag som har den minsta möjliga diameter som instrumentet får plats i. I
annat fall kan kalibreringen bli felaktig. Använd endast 30 mm-uttaget om
instrumentspetsen inte ryms i de andra. Underlåtenhet att göra detta kan leda till stora
felaktigheter i kalibreringen.

Referensplan

ICM4 har fyra referensplan. De kan identifieras med hjälp av numren som har etsats in på dem.
Använd referensplan 1 och 2 för att kalibrera spetsen på mejslar och instrument med platt spets.

Vridningspunkter

Det finns två vridpunkter ⑦ på ICM4, en på sidan och en på undersidan. Använd dessa för att
kalibrera spetsarna på vassa instrument.

Kalibrering av instrument
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4.1.3 Instrumentadaptrar

Allmän information

För att systemet ska kunna navigera ett instrument måste det utrustas med en adapter samt
kalibreras och verifieras med hjälp av ICM4.
Dialogrutan Calibration öppnas när ett instrument som har utrustats med en instrumentadapter
och ICM4 hålls i kamerans synfält.

Nödvändiga instrumentadaptrar

① ②

③ ④

Figur 14 

Nr Adapter Behövs för:

① StarLink Standardinstrument: Spetsigt instrument, skruv,
borr, mejsel

② Adapter till kirurgiskt motorsystem Flexibla instrument: Kirschnertråd, borrskär

③
IGS-verktyg Star Unit ”förhandska-
librerad” med 4 eller 3 markörsfärers
geometri

Spinal IGS-instrumentset

④ IGS-verktyg Star Unit ”kalibrering
med ICM4” (storlek M/L och L) Spinal IGS-instrumentset

KALIBRERING
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4.1.4 Kalibreringsarbetsflöde

Översikt

Nedan följer en översikt över instrumentkalibreringens olika steg. Mer detaljerade instruktioner för
enskilda steg finns på följande sidor.

Steg

1.
Håll instrumentet och ICM4 i kamerans synfält.
Dialogrutan Instrument Calibration öppnas.

2.
Kalibrera instrumentet i V-insatsen eller ett uttag på ICM4.
Detta kalibrerar axeln och definierar initiala kalibreringsvärden för såväl skaftens diameter
som spets.

3.
Verifiera kalibreringsresultatets noggrannhet.
Du kan behöva utföra ytterligare steg för att förbättra spetsens och diameterns kalibrer-
ingsprecision.

4.

Om såväl axel- som spetskalibreringen är bra (låga vinkel- och avståndsavvikelser och
korrekt diameter visas på skärmen) godkänner du kalibreringen och fortsätter till naviger-
ingen.
Om axelkalibreringen inte är tillräckligt noggrann får du ett varningsmeddelande som re-
kommenderar dig att göra om den initiala kalibreringen. Om du godkänner en lägre nog-
grannhet måste du fortsätta med försiktighet.
• Om spetskalibreringsnoggrannheten är låg bör du utföra ytterligare spetskalibrering.
• För att korrigera en felberäknad diameter (eller ange en mejselbredd) definierar du dia-

metern eller mejselbredden manuellt.
OBS: Efter eventuella ytterligare kalibreringar måste kalibreringsresultatet verifieras igen. 

Kalibrering av skruvar

För att kalibrera en skruv för du in den i den skruvmejsel du ska använda för att navigera dess
placering och kalibrerar dem tillsammans. Se s. 52 för mer information om skruvkalibrering.

Varning
Om en skruvmejsel har kalibrerats med en skruv och senare används med en annan skruv,
måste den omkalibreras.

Kalibrering av instrument
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4.1.5 Automatisk kalibrering

Allmän information

Automatisk kalibrering aktiveras när man håller ett instrument utrustad med lämplig
spårningsanordning tillsammans med ICM4 i kamerans synfält.
Utför kalibreringen med hjälp av V-insatsen eller ett uttag. Dialogrutan Instrument Calibration
visar kalibreringens förlopp.

Hur man använder V-insatsen

Figur 15 

Steg

1.

Placera instrumentets skaft i V-insatsen ovanpå ICM4 och se till att den vidrör referens-
plan 4 (se s. 49).
OBS: Om du använder V-insatsen för att kalibrera ett instrument vars spets inte vidrör re-
ferensplan 4, så måste du utföra ytterligare steg för att kalibrera instrumentspetsen (se s.
61). 

2.
Rotera instrumentet ungefär 45° längs dess egen axel inuti V-insatsen.
Programvaran beräknar instrumentets diameter och bana och öppnar dialogrutan Verify
Calibration (se s. 59).

Hur man använder ett uttag

Figur 16 
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Steg

1.
För in instrumentspetsen i uttaget med den minsta möjliga diametern.
OBS: Spetsen måste vidröra botten på uttaget och passa in tätt. Sitter den löst blir kalib-
reringen felaktig. 

2.
Rotera instrumentet längs dess långa axel.
Programvaran beräknar instrumentets kalibrering och bana, och öppnar dialogrutan Veri-
fy Calibration.

Varning
Efter den automatiska detekteringen av uttaget verifierar du att det upptäckta uttaget är det
rätta. Om fel uttag har detekterats ska du utföra spetskalibrering eller trycka på Back för att
göra om kalibreringen manuellt.

Nästa steg

Alternativ

Om kalibreringsnoggrannheten är låg, öppnas varningsfönstret Instrument Calibration.
Följ stegen för låg kalibreringsnoggrannhet (se s. 57).

Om kalibreringen är noggrann ska du verifiera kalibreringen.

Tryck på Manual för att växla till manuell kalibrering med hjälp av uttagen (se s. 55).
OBS: Detta kan vara till hjälp om du stöter på problem, t.ex. med tunna eller icke-styva instru-
ment. 

Tryck på Cancel för att stänga dialogrutan och avsluta kalibreringen.

Kalibrering av instrument
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4.1.6 Manuell kalibrering

Allmän information

Använd manuell kalibrering för instrument som inte kan kalibreras med hjälp av automatisk
kalibrering, t.ex. flexibla eller icke-styva instrument.

Hur man utför manuell kalibrering

Figur 17 

Steg

1. Välj instrumentdiameter genom att trycka på motsvarande uttag i dialogrutan Instrument
Calibration. Välj den minsta diameter som instrumentet får plats i.

2. För in instrumentspetsen i uttaget.

3. Håll instrumentet helt stilla tills kalibreringen är färdig och dialogrutan för verifiering öpp-
nas.

Övriga alternativ

Alternativ

För att återgå till automatisk kalibrering trycker du på Back.

För att avsluta eller starta om kalibreringen trycker du på Cancel.

KALIBRERING
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4.1.7 Kalibrering av flexibla instrument

Allmän information

Nedanstående steg beskriver kalibreringen av flexibla instrument, t.ex.:
• Kirschnertrådar (t.ex. för vägledning av kanylerade spikar och/eller skruvar)
• Borrskär

OBS: I anvisningarna nedan hänvisar ”flexibelt instrument” till ett av ovan nämnda exempel. 

Hur man kalibrerar flexibla instrument

Flexibla instrument måste kalibreras och användas med en borrledare. Annars skulle
kalibreringen bli kraftigt felaktig.

Steg

1. Välj en borrledare från Brainlab med lämplig ledarrördiameter och verifiera den för navi-
gering.

2. Sätt in det flexibla instrumentet i borrledaren från Brainlab.

3.
Kalibrera det flexibla instrumentets längd med hjälp av en monterad adapter för kirur-
giskt motorsystem.
OBS: Välj fliken Calibrate Others om dialogrutan Select PCI öppnas först. 

Varning
Se till att den valda borrledaren som visas på skärmen matchar den borrledare som du
faktiskt använder.

Varning
Verifiera alltid kalibreringens noggrannhet innan du påbörjar navigeringen.

Kalibrering av instrument
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4.1.8 Låg kalibreringsnoggrannhet

Allmän information

Varningsfönstret för låg kalibreringsnoggrannhet öppnas efter automatisk kalibrering om
programmet upptäcker ”spel” i instrumentaxeln under kalibreringen. Detta kan uppstå om:
• Referensanordningen som används är för liten.
• Instrumentadaptern inte var ordentligt fäst vid instrumentet.
• Markörsfärerna på instrumentadaptern eller ICM4 är smutsiga, blöta eller inte korrekt

monterade.
• Instrumentet kalibrerades med hjälp av ett uttag med för stor diameter.

Figur 18 

Alternativ för låg kalibreringsnoggrannhet

Alternativ

Om du använder en mejsel eller ett rörinstrument, eller om du vill förbättra kalibreringsnoggrann-
heten, trycker du på Back och upprepar kalibreringen.
Följ dessa rekommendationer för att förbättra resultatet:
• Använd om möjligt en större spårningsanordning på instrumentadaptern.
• Dra åt adapteranslutningen till instrumentet.
• Kontrollera markörsfärerna på ICM4 och adaptern. Säkerställ att de är rena, torra och ordent-

ligt påskruvade på sina stift.

Om du kalibrerar en skruv eller ett instrument med vass spets och vill fortsätta med den aktuella
kalibreringen trycker du på Next.
Detta aktiverar ytterligare kalibreringssteg.

För att avsluta kalibreringen trycker du på Cancel.

Viktig information om låg noggrannhet

Varning
Det är inte möjligt att godkänna en låg kalibreringsnoggrannhet för en mejsel eller ett
rörinstrument. Om varningsmeddelandet visas måste du göra om kalibreringen, annars kan
man inte göra flera kalibreringar av instrumentsspetsar.

KALIBRERING
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Varning
Om en varning om låg kalibreringsnoggrannhet visas efter kalibrering ska du noga granska
kalibreringsresultaten i dialogrutan Verify Calibration.

Kalibrering av instrument

58 Användarhandbok för programvara Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3



4.1.9 Kalibreringsverifiering

Allmän information

Verifiera alltid att kalibreringen är korrekt. I dialogrutan Verify Calibration kan du kontrollera
resultaten. I denna dialogrutan kan du också:
• Korrigera resultaten genom att specificera diametern (vassa instrument eller rörinstrument)

eller bredden (mejslar).
• Förbättra kalibreringsnoggrannheten genom att använda spetskalibrering.

Verifieringsprocedur

Instrument Procedur

Spetsigt instrument

Placera instrumentets spets på referensplan 2 eller 4, och i en av vrid-
ningspunkterna.

Skruv

Borr/flexibelt instru-
ment

Mejsel
• Placera mejselns spets på det plan där den kalibrerades.
• Håll mejseln antingen vinkelrätt mot planet eller i en vinkel om ungefär

45° mot planet.

Dialogrutan Verify Calibration

①
②

③

Figur 19 

Nr Komponent

① Knappen Tip Selection

② Knappen Re-calibrate Tip

③ Kalibrerad diameter samt vinkel- och avståndsavvikelse

Hur man verifierar kalibreringen

Steg

1.
Med dialogrutan Verify Calibration öppen:
• håll instrumentet stadigt i ett uttag eller V-insatsen, eller
• håll spetsen mot ett referensplan eller en vridningspunkt

KALIBRERING
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Steg

2. Kontrollera att visad diameter är korrekt och att axelns avvikelse (Angle) och spetsens
avvikelse (Distance) är minimala ③.

3. Om vinkel- och avståndsavvikelserna är små och diametern är korrekt, trycker du på
Next.

Övriga alternativ

Alternativ

Håll instrumentet stilla i fem sekunder för att kunna ta en skärmdump.

För att upprepa kalibreringen trycker du på Back.

För att förbättra spetskalibreringen av ett instrument med vass spets trycker du på Re-calibrate
Tip och vrider i en av vridningspunkterna.

För att korrigera en diameter, storlek eller breddkalibrering, trycker du på Tip Selection för att
öppna en annan dialogruta där du kan välja spets och justera dimensioner.

• För att avsluta eller göra om kalibreringen trycker du på Cancel.
• Dialogrutan stängs fem sekunder efter det att ICM4 har avlägsnats från kamerans synfält.

Kalibrering av instrument
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4.1.10 Ytterligare spetskalibrering

Allmän information

Spetskalibreringen förbättrar axelkalibreringen och är särskilt användbar om instrumentet:
• inte kalibrerades korrekt från början
• kalibrerades med hjälp av V-insatsen, men instrumentets spets inte vidrörde referensplan 4

OBS: Spetskalibrering är obligatorisk för mejslar och rörinstrument. 

Checklista för kalibrering

Varning
Kontrollera alltid att längden på det kalibrerade instrumentet är korrekt. Om inte, utför
spetskalibrering.

Varning
Använd endast de färgade ICM4-områdena som anges av programmet för spetskalibrering.

Varning
Om instrumentet flyttas parallellt mot dess axel under kalibreringen kommer inte spetsen
att kalibreras. Det kommer då att vara nödvändigt att kalibrera spetsen.

Varning
När korta instrument som inte når längst ner i uttaget (eller referensplan 4 vid kalibrering
med hjälp av V-insatsen) kalibreras, måste du utföra spetskalibrering.

Hur man kalibrerar spetsarna på spetsiga instrument och skruvar

Figur 20 

Steg

1. I dialogrutan Select Tool Tip trycker du på Pointed eller Screw efter behov.

2.
Ange diameter och skruvlängd efter behov och tryck sedan på Next.
OBS: För att mäta diametern på skaftet kan du hålla instrumentet mot linjalen på refe-
rensplan 2 på ICM4. 

3.
Vrid instrumentspetsen eller skruva in en vridningspunkt på ICM4.
När spetskalibreringen har slutförts öppnas dialogrutan för verifiering igen och visar de
nya värdena.

4. Verifiera kalibreringen.

5. Tryck på Next för att fortsätta.

KALIBRERING

Användarhandbok för programvara Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3 61



Så här kalibrerar du instrument med platta spetsar

Figur 21 

Steg

1. I dialogrutan Select Tool Tip trycker du på Flat.

2.
Ange diameter och tryck sedan på Next.
OBS: För att mäta diametern på skaftet kan du hålla instrumentet mot linjalen på refe-
rensplan 2 på ICM4. 

3. Håll instrumentspetsen platt mot referensplan 1 eller 2 tills verifieringsdialogrutan öppnas
igen.

4. Verifiera kalibreringsnoggrannheten genom att hålla instrumentspetsen på det plan i vilket
det kalibrerades.

5. Tryck på Next för att fortsätta.

Hur man kalibrerar spetsen på mejslar

Figur 22 

Kalibrering av instrument
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Steg

1. I dialogrutan Select Tool Tip trycker du på Chisel.

2.
Ange diameter och mejselbredd och tryck sedan på Next.
OBS: För att mäta diametern på skaftet kan du hålla instrumentet mot linjalen på refe-
rensplan 2 på ICM4. 

3. Håll mejselspetsen platt mot referensplan 1 eller 2 tills dialogrutan för verifiering öppnas
igen.

4.

Verifiera kalibreringsnoggrannheten genom att hålla mejselns spets på det plan i vilket det
kalibrerades.
OBS: Håll mejseln antingen vinkelrätt mot planet eller i en vinkel om ungefär 45° mot pla-
net. 

5. Tryck på Next för att fortsätta.

KALIBRERING
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4.2 Förkalibrerade instrument
4.2.1 Översikt

Allmän information

Spine & Trauma 2D stöder navigeringen av utvalda Brainlab-instrument och förkalibrerade
instrument från annan tillverkare. De här instrumentens dimensioner och axlar finns lagrade i
programmets databas.
För att möjliggöra navigering måste instrumentet vara utrustat med en instrumentadapter med en
geometri med 3 eller 4 markörsfärer. Ett instrument utrustat med en 3-markörsfärgeometri kan
navigeras samtidigt som ett instrument med en 4-markörsfärgeometri, om båda instrumenten har
validerats.

Varning
För information om användning, rengöring, desinfektion och sterilisering av tredjeparts
förkalibrerade instrument, se instrumenttillverkarens användarhandböcker.

Varning
Innan du använder förkalibrerade instrument ska du kontrollera att det instrument du
faktiskt använder visas i programmet och verifiera instrumentets noggrannhet med hjälp
av ICM4.

Noggrannhet och validering

Instrument måste valideras före varje användning. Efter validering kan instrumentet användas
under resten av proceduren eller tills några ändringar i hårdvaran görs (t.ex. modifierad
instrumentspets).
Om instrumentverifieringen indikerar försämrad noggrannhet ska du validera instrumentet på nytt.

Förkalibrerade instrument
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4.2.2 Åtkomst till förkalibrerade instrument

Hur man väljer ett förkalibrerat instrument

Figur 23 

Steg

1. Tryck på knappen för förkalibrerat instrument i menyraden eller håll det förka-
librerade instrumentet tillsammans med ICM4 i kamerans synfält.

2.
Tryck på instrumenttillverkaren (t.ex. Brainlab).
OBS: Om du redan har använt ett förkalibrerat instrument under proceduren öppnas fliken
Used Instruments som standard. 

3.
Välj instrument från listan.
OBS: Du kan identifiera ditt instrument med hjälp av komponentnumret som har graverats
in på instrumentets sida. 

4. Om du blir ombedd validerar du förkalibreringen (se s. 67).

5. Verifiera valideringen (se s. 69).

Byte av instrument

För att byta till ett annat förkalibrerat instrument, upprepar du stegen ovan. Använd inte ett
förkalibrerat instrument utan att först välja det i programmet.
Namnet på och tillverkaren av det valda förkalibrerade instrumentet visas i huvudvyn.
Om ett instrument har kalibrerats och samma referensgeometri senare används för att annat
instrument efteråt måste det nya instrumentet kalibreras på nytt.
OBS: Det är inte möjligt att spåra två identiska geometrier samtidigt (t.ex. identiska
spårningsanordningar som är monterade på två olika instrument). 

KALIBRERING
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Fliken Used Instruments

①

Figur 24 
När ett instruments kalibrering har verifierats, visas det under fliken Used Instruments och kan
väljas för användning när som helst under operationen utan ytterligare validering.
Om du har använt några instrument, finns denna flik tillgänglig via knappen för förkalibrerat
instrument i menyraden.
För att välja ett instrument öppnar du fliken Used Instruments och väljer instrumentet i listan.
Tryck sedan på Next.
Efter val av instrument fortsätter programmet till instrumentverifieringen.
OBS: Valideringar av använda instrument lagras i den här listan för efterföljande sessioner. Tryck
på Clear All ① för att radera innehållet i denna lista.
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4.2.3 Validering av förkalibrerade instrument

När man ska validera instrument

Utför validering så snart meddelandet öppnas under val av förkalibrerat instrument.
Du kan validera/verifiera instrumenten när som helst under operationen. Det rekommenderas
dock att utföra dessa steg när man väljer instrument för att spara tid under proceduren.
OBS: Under validering av förkalibrerat instrument är det inte möjligt att kalibrera andra instrument. 

Valideringsinformation

Valideringsproceduren kontrollerar att noggrannheten för det förkalibrerade instrumentet befinner
sig inom toleransintervallet.

Hur man validerar ett förkalibrerat instrument

Figur 25 

Steg

1. Då dialogrutan Instrument Validation öppnas, följer du instruktionerna i dialogrutan.

2.
• Om dialogrutan anger att valideringen lyckades, verifierar du instrumentet och trycker

sedan på Next.
• För att avsluta valideringen trycker du på Cancel.

KALIBRERING
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Dialogrutan Validation Failed

Om valideringen inte lyckades, t.ex. för att instrumentet är böjt eller skadat öppnas en
varningsdialogruta.

Figur 26 

Steg

Slutför de kontroller som anges i programvaran och tryck sedan på Back för att upprepa valider-
ingen.

Förkalibrerade instrument
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4.2.4 Verifiering av förkalibrerade instrument

Allmän information

För att förhindra användandet av skadade instrument som inte kan navigeras noggrant, måste du
verifiera valideringen av förkalibrerade instrument innan du använder dem.
Verifieringen aktiveras automatiskt:
• Efter att ha valt ett förkalibrerat instrument för användning (om validering inte behövs), eller
• Efter validering av ett instrument

Hur man verifierar

Figur 27 

Steg

1. Håll instrumentet mot ICM4 medan du kontrollerar den position som visas i dialogrutan.

2. Om instrumentvalideringen är korrekt trycker du på Next.

Övriga alternativ

Alternativ

Håll instrumentet stilla i fem sekunder för att kunna ta en skärmdump.

För att upprepa valideringen trycker du på Validate.

• För att avsluta verifieringen trycker du på Cancel.
• Dialogrutan stängs fem sekunder efter det att ICM4 har avlägsnats från kamerans synfält.
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5 INHÄMTNING OCH
REGISTRERING AV
BILDER

5.1 Nödvändiga instrument
5.1.1 Översikt

Allmän information

Registrering av genomlysningsbilder möjliggör att systemet kan beräkna bildens tredimensionella
positionen i förhållande till de monterade referensanordningarna, vilket i sin tur möjliggör
instrumentnavigeringen.
Den registreringssats/handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning som används
detekteras automatiskt av programmet när den befinner sig i kamerans synfält.
För detaljerad information om de instrument som beskrivs i detta kapitel, se Användarhandbok
för instrument.

Innan du börjar

Patienten ska placeras på operationsbordet, och draperas på vanligt sätt.

Varning
I fall instrumenten som ska användas för registreringen inte är draperade måste de vara
sterila.

Bildformat som stöds

Bildtyp Förklaring

Patientbilder i 2D
Inhämtats för navigering med hjälp av en C-båge.
OBS: Kontakta Brainlabs support för information om godkända C-bågar. 

Kalibreringsbilder
Möjliggör registrering genom att tillhandahålla ytterligare information till
programmet om volframmarkörerna täcktes över under inhämtningen av
genomlysningsbilder (se s. 88).

Instrument för inhämtning

Genomlysningsbilder registreras med hjälp av:
• En Fluoro-registreringssats som har monterats på C-bågen ① (rev. 2 som visas nedan), eller
• Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning med korrigeringsplatta som har

monterats på C-bågen ②
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① ②①

Figur 28 

Information om drapering

• Fluoro-registreringssats (rev. 2) kan användas steril eller draperad.
• Fluoro 3D/2D-registreringssats måste draperas med den drapering som specificeras i

Användarhandbok för instrument.
• Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning måste vara steril och

justeringsplattan måste vara draperad.
OBS: För information om kompatibla draperingar, se Användarhandbok för instrument eller
kontakta Brainlabs support. 

Nödvändiga instrument
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5.1.2 Användning av pekare

Allmän information

Spine & Trauma 2D stöder förlängd pekare med vass spets för att verifiera inhämtade
genomlysningsbilder.

Korrekt användning av pekare

Varning
Kontrollera att pekaren inte är böjd eller skadad med hjälp av kontrollstiftet på
steriliseringsbrickan. Om man använder skadade pekare eller instrument kan detta leda till
bristande noggrannhet under patientregistreringen och navigering, vilket kan orsaka
allvarliga patientskador.

Använd endast den förlängda pekaren med vass spets för alla registrerings- och
navigeringssteg i Spine & Trauma 2D.
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5.1.3 Hantera registreringssatser

Montering av registreringssats

Fluoro-registreringssatser måste monteras på C-bågen enligt beskrivningen i
Användarhandbok för instrument.

Säkerställa tillräckligt utrymme

Registreringssats Krav på montering

Fluoro registreringssats (rev.
2)

• Den nedre kalibreringsplattan kan tas bort efter inhämtning
av en kalibreringsbild.

• Den övre ringen måste förbli monterad under hela proce-
duren.

Fluoro 3D/2D-registreringssats

• 2D-registreringsringen kan tas bort efter inhämtning av en
kalibreringsbild.

• 3D-registreringsringen måste sitta kvar under hela proce-
duren.

Varning
Fluoro-registreringssatser bör aldrig komma i kontakt med patienten under användning.

Varning
För att förhindra patientskada och/eller skador på instrument, måste du säkerställa att det
finns tillräckligt utrymme mellan Fluoro-registreringssatsen, patienten och
referensanordning(-arna) innan bildinhämtningen.

Reflekterande markördiskar

Fluoro-registreringssatser är utrustade med inbyggda reflekterande markördiskar. Se till att
minst fem markördiskar är synliga vid inhämtning av bilder.

Synlighet för volframmarkörer

Figur 29 
Åtminstone fyra av de stora markörerna i cirkeln plus den stora markören som ligger utanför
cirkeln, måste detekteras av programmet.
Om sikten till någon av markörerna blockeras (t.ex. av metalliska retraktorer), måste du också
inhämta kalibreringsbilder för att framgångsrikt kunna registrera genomlysningsbilderna (se s.
88).

Nödvändiga instrument
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Ta bort onödiga metallföremål (t.ex. instrument) från röntgenstrålarnas synfält, så att bilden kan
inhämtas på rätt sätt.
Referensanordningar måste hela tiden vara synliga.

Nästa steg

När Fluoro-registreringssatsen har monterats på C-bågen kan du påbörja bildinhämtningen.

Varning
Se alltid till att Fluoro-registreringssatsen har monterats ordentligt på C-bågen och att
markördiskarna är helt införda innan genomlysningsregistreringen påbörjas.

INHÄMTNING OCH REGISTRERING AV BILDER
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5.1.4 Hantera handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning

Allmän information

Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning är ett bärbart registreringsinstrument,
som används för inhämtning av registrerbara 2D-bilder. Handhållen registreringsenhet för 2D-
genomlysning är inte monterad på C-bågen och måste hållas av kirurgen under bildtagningen.
När du använder en C-båge med en konventionell bildförstärkare, måste korrigeringsplattan
monteras på C-bågen.
För detaljerad information om hantering av handhållen registreringsenhet för 2D-
genomlysning, se din Användarhandbok för instrument.

Korrigeringsplattor är inte kompatibla med platta C-bågar.

Sterilitet

När du hämtar in bilder från den obehandlade sidan, kan handhållen registreringsenhet för 2D-
genomlysning användas i en osteril miljö.
Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning måste steriliseras innan du inhämtar
bilder av behandlingssidan.

Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning och tillbehör

①

③

②

⑥

⑦

⑧

⑨

④ ⑤

Figur 30 

Nr Komponent

① Gummiband (små, stora)

② Plasthållare

③ Huvud på handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning

④ Spärrar

⑤ Reflekterande markörsfärer för engångsbruk

⑥ Handtag

Nödvändiga instrument
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Nr Komponent

⑦ Plastklämmor

⑧
Korrigeringsplattor (9 tum, 12 tum)
OBS: Det är inte möjligt att använda handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning
till registrering med en 6 tums C-båge. 

⑨ Självhäftande kudde

Korrekt användning

①

Figur 31 
Huvudet på handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning måste befinna sig helt inom
röntgenstrålfältet när en genomlysningsbild tas. Använd spärrar som finns på ovansidan och
sidorna av handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning för att positionera huvudet i
strålfältets mitt och hålla det stadigt på plats.
Tryck försiktigt handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning mot bildförstärkaren eller
stabilisera den på patienten eller bordet för bästa registreringskvalitet.
Alla fyra markörsfärer måste vara synliga för kameran under bildinhämtningen.
OBS: Använd steril, självhäftande tejp ① för att skydda överdraget från skador till följd av att man
trycker handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning mot bildförstärkaren. 
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5.2 Obligatoriska och valfria bilder
5.2.1 Frakturreduktionsbilder

Allmän information

Var och en av de nödvändiga bilderna används för en särskild beräkning eller navigeringsuppgift
som är nödvändig för en framgångsrik navigering.
Beroende på procedurens konfiguration kan man ta ytterligare bilder som extra hjälp vid planering
och navigering.
OBS: Idealiskt sett ska förskjutningen mellan de inhämtade bilderna vara 90°. 

För information om bilder av den obehandlade sidan, se s. 95.

Bilder för femoral frakturreduktion

Denna tabell visar vilka bilder som behövs, beroende på vilka funktioner som valdes under
procedurkonfigurationen:

Bild Behövs för:

Femoral Head AP • Beräkning av rotation/längd och/eller
• Anterograd metodFemoral Head Lateral

Femoral Condyles AP

• Beräkning av rotation/längd och/eller
• Retrograd metod

Femoral Condyles (True) Lateral
OBS: Se till att bildprojiceringen är riktigt lateralt, an-
nars kommer en felaktig beräkning av rotation/längd att
uppstå. 

Fracture AP
Navigering av fraktursegment

Fracture Lateral

Bilder för tibia frakturreduktion

Bild Behövs för:

Tibia Plateau AP
Anterograd metod

Tibia Plateau Lateral

Tibia Malleoli AP
Retrograd metod

Tibia Malleoli Lateral

Fracture AP
Navigering av fraktursegment

Fracture Lateral

Bilder för humerus frakturreduktion

Bild Behövs för:

Humerus Head AP
Anterograd metod

Humerus Head Lateral

Elbow AP
Retrograd metod

Elbow Lateral

Obligatoriska och valfria bilder
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Bild Behövs för:

Fracture AP
Navigering av fraktursegment

Fracture Lateral

Bilder för interlocking

För lyckad interlockingnavigering är det nödvändigt att bilden Interlock 1 ”tittar” rakt in i
implantathålen.

Bild Obligatorisk eller tillval

Interlock 1 Obligatorisk

Interlock 2
Tillval

Oblique
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5.2.2 Bilder för skruvprocedurer

Allmän information

Bilder som behövs för skruvprocedurer kan vara olika för varje enskild procedur. I samtliga fall
måste dock respektive kroppsområde omfattas av bilder av två eller flera olika bildplan.

Bilder för axelprocedurer

Bild Obligatorisk eller tillval

AP
Obligatorisk

Axillary

Oblique Tillval

Bilder för vristprocedurer

Bild Obligatorisk eller tillval

AP
Obligatorisk

Lateral

Oblique Tillval

Bilder för ryggradsprocedurer

Bild Obligatorisk eller tillval

Pedicle Axial
Obligatorisk

Lateral

Oblique Tillval

Bilder för skruvprocedurer i underarmen

Bild Obligatorisk eller tillval

AP
Obligatorisk

Lateral

Oblique Tillval

Bilder för bäckenprocedurer

Bild Procedur Obligatorisk eller tillval

Inlet
SI Screw Obligatorisk

Outlet

Lateral
SI Screw Obligatorisk

Pubic Screws Tillval

AP
SI Screw

Tillval
Pubic Screws

Obligatoriska och valfria bilder
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Bild Procedur Obligatorisk eller tillval

Ala
Column Screws

Obligatorisk
Pubic Screws

Obturator process
Column Screws

Obligatorisk
Pubic Screws

Oblique
Column Screws Tillval

Pelvic Screws Obligatorisk

Bilder för femurskruvar

Bild Procedur Obligatorisk eller tillval

Femoral Head AP
Parallel Screws

Obligatorisk
DHS-like Plates

Femoral Head Lateral
Parallel Screws

Obligatorisk
DHS-like Plates

Femoral Shaft AP
Femur Shaft Screws Obligatorisk

Femoral Shaft Lateral

Femoral Condyles AP
Distal Femur Screws Obligatorisk

Femoral Condyles Lateral

Oblique Any Tillval

Bilder för tibiaskruvar

Bild Procedur Obligatorisk eller tillval

Tibia Plateau AP
Proximal Tibia Screws Obligatorisk

Tibia Plateau Lateral

Tibia Shaft AP
Tibia Shaft Screws Obligatorisk

Tibia Shaft Lateral

Tibia Malleoli AP
Distal Tibia Screws Obligatorisk

Tibia Malleoli Lateral

Oblique Any Tillval

Bilder för humerusskruvar

Bild Procedur Obligatorisk eller tillval

Humerus Head AP
Proximal Humerus Screws Obligatorisk

Humerus Head Axillary

Humerus Shaft AP
Humerus Shaft Screws Obligatorisk

Humerus Shaft Lateral

Elbow AP
Distal Humerus Screws Obligatorisk

Elbow Lateral

Oblique Any Tillval
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5.3 Lyckad bildinhämtning
5.3.1 Säkerställande av synlighet

Markörsfärers synlighet

För att säkerställa att alla instrument är tydligt synliga för systemet och för att underlätta noggrann
registrering ska du kontrollera alla markörsfärers reflexionsförmåga.
Reflekterande markörsfärer måste vara ordentligt fastsatta på de relevanta kirurgiska
instrumenten.

Varning
För att säkerställa synligheten ska man endast använda rena, torra markörsfärer.

Kamerapositionering

Kameran måste positioneras så att båda linserna hela tiden har fri sikt över operationsområdet
och referensanordningar under proceduren, i alla relevanta positioner i operationssalen. För mer
information om kamerans synfält, se s. 28.

Varning
För att säkerställa korrekt patientregistrering, ska du kontrollera att de reflekterande
skivorna och reflekterande markörsfärer inte blockeras från kamerans synfält.

Varning
Placera kameran så att Fluoro-registreringssatsen, referensanordningarna på patienten
samt instrumenten tydligt kan ses av kameralinserna. Referensanordningar måste alltid
vara synliga för kameralinserna, i annat fall är spårningen inte möjlig.

Artefakter orsakade av reflektioner - särskilt under bildinhämtning och registrering - kan
orsaka felaktigheter. Säkerställ att ljuskällor eller föremål som är mycket reflekterande inte
påverkar kamerans synfält.

Lyckad bildinhämtning
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5.3.2 Tips för lyckad bildinhämtning

Användning av C-bågen

Minimera C-bågens och patientens rörelser under bildinhämtningen.

Varning
Modifiera inte bilderna på C-bågens skärm (exempelvis genom förstoring, rotation osv.)
innan inhämtningen är bekräftad.

Innan du hämtar in nya bilder med C-bågen, ska du se till att skärmen för bildinhämtning
visas på bildskärmen. I annat fall, kan navigeringsprogrammet inte detektera de inhämtade
bilderna.

Positionering av C-bågen

Figur 32 
Strålkonen måste överlappas under bildinhämtning (se exempel ovan).

Återmonterade eller justerade referensanordningar

Varning
Om en referensanordnings position justeras efter bildinhämtningen, ska du radera
genomlysningsbilderna och inhämta nya. Annars kan planeringens och navigeringens
noggrannhet inte garanteras.

Varning
Om noggrannheten minskar eller om en referensanordning måste fästas på nytt efter
registreringen, måste du upprepa registreringen innan du fortsätter till navigeringen.
Relativa rörelser kan inte kompenseras eller visas av systemet och kan resultera i felaktiga
navigeringsuppgifter och allvarlig patientskada.
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5.4 Att utföra bildinhämtning
5.4.1 Översikt

Allmän information

Antalet och typen av inhämtade genomlysningsbilder varierar beroende på procedur och steg som
valts vid procedurkonfigurationen.
Ytterligare tillvalsbilder kan inhämtas och användas vid planering och navigering. Dessa bilder
betecknas med ordet ”optional” i bildvyn.
Du kan inhämta flera bilder som är relevanta för en vy. Du väljer den önskade, aktiva bilden
genom att använda bildbiblioteket (se s. 96).

Skärmlayout för inhämtning av bild (exempel)

②

①

③

Figur 33 

Nr Komponent

① Flikar

② Vyer

③ Synlighetsindikatorer

Att utföra bildinhämtning
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Synlighetsindikatorer

① ②

Figur 34 
Synlighetsindikatorer ① på skärmen för bildhämtning identifierar om de(n) önskade
referensanordningen/arna och Fluoro-registreringssatsen/handhållen registreringsenhet för
2D-genomlysning är synliga för kameran.
• Grönt med bock: synligt för kameran
• Rött: inte synligt för kameran

Alla synlighetsindikatorer måste vara gröna vid bildinhämtningen. Om en eller flera
synlighetsindikatorer är röda, hörs ett klickande ljud tills all nödvändig hårdvara är synlig för
kameran.
Om en bild inhämtas när en nödvändig hårdvara inte är synlig för kameran, hörs ett varningsljud
och en motsvarande ikon visas i vyn ②. Inhämta dessa bilder igen med hjälp av all nödvändig
hårdvara som är synlig för kameran.

Följdordningen för bildinhämtning

Du kan bestämma i vilken ordning du hämtar in bilderna och därmed undvika onödiga rörelser hos
C-bågen.
Men om du utför en femoral frakturreduktion med jämförelse av den obehandlade sidan, ska
bilder på den obehandlade sidan hämtas in först eftersom de har hämtats in i en osteril miljö.
För information om inhämtning och inläsning av bilder på den obehandlade sidan, se s. 95.

Hur man inhämtar patientbilder

① ②

Figur 35 
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Steg

1.
Se till att referensanordningarna och Fluoro-registreringssats/handhållen registre-
ringsenhet för 2D-genomlysning är synliga för kameralinserna (t.ex. synlighetsindikato-
rerna är gröna) och att inga instrument skymmer kamerans synfält.

2. Generera en bild av den relevanta benstrukturen med hjälp av C-bågen.

3.

Vänta tills bilden överförs till navigeringssystemet och visas i vyerna för bildinhämtning.
Nu hörs en ljussignal som bekräftelse.
OBS: Om du använder en Ziehm digital C-båge, anger den gråa pilsymbolen ① att du
måste överföra bilden manuellt från C-bågen till systemet. 

4. Tryck på den blå handikonen ② för att tilldela bilden till den relevanta vyn.

5.
• Om bildinhämtningen lyckades, ska du verifiera bilden.
• Om bildinhämtningen inte lyckades visas ett motsvarande felmeddelande. Du måste

hämta in bilden på nytt.

6.
Vid behov kan du använda manipuleringsalternativen i menyraden för att förbättra bild-
kvaliteten (se s. 93).
Om bilden är användbar, ska du upprepa steg 1-5 tills alla bilder har hämtats in.

Om en pekare eller ett instrument befinner sig i kamerans synfält vid inhämtningen, eller
om manipuleringsläget har aktiverats (se s. 93), kan bilderna inte överföras till
programmet.

Skakningsvarning för handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning

Figur 36 
Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning måste hållas stilla under bildtagningen.
Om handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning flyttades under bildtagningen kan
bilden inte registreras och ovanstående ikon för skakningsvarning visas.
Gör om bildtagningen medan du håller handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning
stilla.

Varning om att registreringen misslyckades med handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning

Om varningen Registration Failed visas under bildinhämtningen, kan motsvarande bild inte
registreras.
Ta bort alla skymmande (t.ex. metall) föremål och kontrollera och/eller korrigera möjliga orsaker.
Efter korrigering måste bildinhämtningen göras om.
• Registreringsmarkörer för handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning kunde inte

detekteras i bild eller bild kunde inte registreras för navigering:
- Placera handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning rakt under bildförstärkaren

Att utföra bildinhämtning
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- Ändra positionen/orienteringen på handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning
något

• Registreringsmarkörer för korrigeringsplattan kunde inte detekteras:
- Se till att korrigeringsplattan har monterats och placerats på korrekt sätt
- Se till att korrekt C-båge har valts i programmet

Ogiltiga bilder

Steg

Om en bild är ogiltig och inte kan användas, trycker du på knappen Invalid i vyn för att
flytta bilden till arkivet för ogiltiga bilder (se s. 97).
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5.4.2 Kalibreringsbilder

Allmän information

Kalibreringsbilder används för att underlätta patientbildregistreringen, i fall en bild inte innehåller
tillräcklig information.
OBS: Kalibreringsbilder är inte tillgängliga vid användning av handhållen registreringsenhet för
2D-genomlysning. 

Innan du börjar

• Kalibreringsbilder ska helst inhämtas innan man påbörjar operationen.
• Referensanordningarna behöver inte monteras under inhämtningen av kalibreringsbilder.
• Se till att den nedre kalibreringsplattan för Fluoro-registreringssats har monterats ordentligt

innan du börjar hämta in kalibreringsbilder.

Innan kalibreringsbilden inhämtas ska du se till att alla onödiga föremål mellan
röntgenkällan och bildförstärkaren har tagits bort.

Även om bildsegment som är skymda av markördiskarna rekonstrueras kan det hända att
det inte går att återställa mindre föremål som skymdes, t.ex. Kirschnertrådar eller
skruvspetsar kanske ser förvrängda ut.

Hur man förvärvar kalibreringsbilder

①

②

Figur 37 

Steg

1.

Tryck på knappen Calibration Images ① på skärmen Image Acquisition.
Dialogrutan Acquire Calibration Image ② öppnas.
OBS: Inhämtning av kalibreringsbilder kan även nås via Fluoro-menyn. 

2. Hämta in bilden med C-bågen och tryck på Next för att registrera bilden.

3. Efter en lyckad bildregistrering trycker du på Next för att godkänna bilden.

4. Upprepa steg 1-3 för alla önskade C-bågpositioner.

Att utföra bildinhämtning
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Varning
Modifiera inte bilderna på C-bågens skärm (exempelvis genom förstoring, rotation osv.)
innan inhämtningen är bekräftad.

Varning
Efter inhämtning av kalibreringsbilderna ska man inte ändra Fluoro-registreringssatsens
läge på bildförstärkaren. Om Fluoro-registreringssatsen exempelvis roteras, lutas eller
flyttas vertikalt, måste kalibreringsbilden hämtas in på nytt.

Nästa steg

Alternativ

Tryck på Close för att återgå till skärmen Image Acquisition där du kan ta genomlysningsbilder
av patienten.

Tryck på Next för att ta en till kalibreringsbild.

Om bildregistreringen inte lyckades, trycker du på Back på varningssidan för att återgå till hu-
vudskärmen och hämta in ytterligare en kalibreringsbild.
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5.4.3 Verifiering av genomlysningsbilder

Allmän information

Figur 38 
När bildinhämtningen har slutförts måste bilderna verifieras.
Hjälptexten i skärmens nedre högra hörn anger när verifieringsläget är aktiverat. När läget Image
Verification är aktiverat, kan man inte hämta in flera bilder.

Varning
Bekräfta registreringsnoggrannheten i genomlysningsvyerna genom att hålla pekarens
spets mot kända anatomiska riktmärken och verifiera deras position på skärmen.

Hur man verifierar bilder

①

②

③
Figur 39 

Att utföra bildinhämtning
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Steg

1. Se till att referensanordningarna är synliga för kameran ① och håll sedan pekaren i ka-
merans synfält för att aktivera bildverifieringen.

2. Vid behov kan du använda knapparna för manipulationsläget ② för att justera bildens
kvalitet och position i vyn.

3. Håll pekarspetsen mot kända anatomiska riktmärken på benstrukturen eller mot områden
av referensanordningen som är synliga i genomlysningsbilden.

4. Se till att pekaren på skärmen överensstämmer med pekarens faktiska position.

5.
• När alla bilder har verifierats trycker du på Next för att fortsätta.
• För att ställa in en bild som ogiltig ska du använda knappen Invalid ③.
• Avlägsna pekaren från kamerans synfält för att återaktivera bildinhämtningen.

OBS: För att undvika onödig ompositionering av C-bågen rekommenderas det att verifiera
bildnoggrannheten varje gång en bild har inhämtats och innan C-bågen flyttas. 

Varning
Om du använder bilder som refererar två segment (frakturbilder) kan man endast verifiera
det proximala segmentet (Y-geometri). För att verifiera det distala segmentet (T-geometri)
måste du öppna bildbiblioteket och ändra referensanordningens tilldelning.

Faktorer som påverkar noggrannheten

Varning
Förvrängningsnivån kan vara högre i kanterna på de inhämtade bilderna. Därför ska du
även verifiera noggrannheten inom dessa områden om de innehåller strukturer som är av
intresse.

Varning
Innan du godkänner genomlysningsbilder i navigeringsprogrammet ska du se till att de är
noggranna och att de visar den önskade benstrukturen.

Varning
Se till att C-bågen, drapering och/eller registreringsenheten (t.ex. fluoro-
registreringssatsen eller handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning) inte delvis
täcker referensgeometrierna, annars leder detta till bristande noggrannhet. Man ska alltid
verifiera bildnoggrannheten efter inhämtningen.

Att bekräfta verifieringen

När alla bilder har hämtats in, och innan du kan fortsätta till planering och navigering, öppnas
dialogrutan Image Verification. Du måste godkänna noggrannheten för alla bilder som ska
användas.
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Figur 40 

Alternativ

Om alla bilder är riktiga, ska du trycka på Next.

Om en eller flera bilder inte har verifierats, trycker du på Verify för att starta verifieringen.

Om du vill inhämta en eller flera bilder på nytt, trycker du på Back.

Att utföra bildinhämtning
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5.4.4 Bildmanipuleringsläge

Allmän information

Manipuleringsläget finns tillgängligt efter bildinhämtningen, samt på alla huvudskärmar som visar
genomlysningsbildvyer. Med hjälp av de tre knapparna för manipuleringsläge, kan man justera
olika bildegenskaper.
För att använda manipuleringsläget trycker du på motsvarande knapp och sedan på den bild som
du vill manipulera. För att stänga av manipuleringsläget trycker du åter på knappen.
När manipuleringsläget är aktiverat, kan man inte hämta in flera bilder.

Pan/Zoom

Pan: Flytta fingret längs panoreringens skjutreglage eller någon annanstans på bilden
för att växla bildposition.
Zoom:
• Om man trycker på knappen ”+” förstoras vyn (maxvärde: 300 %).
• Om man trycker på knappen ”-” förminskas vyn (minsta värde: 30 %).

①

②

Figur 41 

Nr Komponent

① Skjutreglage för panorering

② Zoomknappar

Flip/Rotate

Flip: Tryck för att spegelvända bilden vid dess vertikala mittaxel.
Rotate: Tryck på de böjda pilknapparna eller flytta fingret längs skjutreglaget för rota-
tion, eller någon annanstans i bilden för att rotera bilden medurs eller moturs.
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③

①

②

Figur 42 

Nr Komponent

① Böjda pilknappar

② Skjutreglage för rotation

③ Vändknappen

Brightness/Contrast

Brightness: Flytta fingret uppåt för att öka eller nedåt för att minska ljusstyrkan.
Contrast: Flytta fingret åt höger för att öka eller åt vänster för att minska kontrasten.

②

①

③
Figur 43 

Nr Komponent

① Skjutreglage för ljusstyrka

② Skjutreglage för kontrast

③ Reset: Återställer till ursprungliga värden

Att utföra bildinhämtning
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5.5 Bilder på den obehandlade sidan
5.5.1 Inhämta och spara bilderna

Allmän information

Att hämta in och planera bilder från den obehandlade sidan är ett tillvalssteg i proceduren för
femoral frakturreduktion för att jämföra rotationen och längden med behandlingssidan. För varje
nödvändig bild på behandlingssidan, måste du också ta en motsvarande bild på den obehandlade
sidan (med undantag för frakturplatsen).
Inhämtningen av bilder på den obehandlade sidan kräver användning av en
pannbandsreferensanordning monterad på femur på den obehandlade sidan. Data från den
obehandlade sidan kan inhämtas i en osteril miljö. Man ska därför ta bilder på den obehandlade
sidan innan man påbörjar operationen.

Varning
Flytta inte på benet under inhämtning av bilder av den obehandlade sidan. Bilderna kan
annars bli felaktiga, vilket leder till felaktig planeringsinformation beträffande femurlängd
och rotation.

Hur man monterar referensanordningen med pannband

Figur 44 

Steg

1. Placera pannbandet runt patientens distala lår, nära knäet, där det inte hindrar operatio-
nen.

2. Efter att man har fäst pannbandet med kardborrebandet ska man fästa referensanord-
ningen på pannbandet.

OBS: För detaljerad information, se Användarhandbok för instrument. 

Hur man inhämtar bilder på den obehandlade sidan

Steg

1. Inhämta bilder på den obehandlade sidan.

2. Planera proceduren med hjälp av bilderna på den obehandlade sidan, tills du får ett med-
delande om att den obehandlade sidan är klar (se ovan).
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5.6 Bildbibliotek

Allmän information

Beroende på dina inhämtade genomlysningsbilder kan det hända att bilderna byts ut eller tilldelas
individuella navigeringsvyer på nytt vid behov.

Hur man öppnar bildbiblioteket

Steg

Tryck på ögonikonen i bildvyn som du vill byta ut.
Bildbiblioteket öppnas.

Flikar för bildbiblioteket

① ②

Figur 45 

Nr Flik Förklaring

① Fluoro

Innehåller giltiga genomlysningsbilder som kan tilldelas till vyn.
OBS: Endast bilder från det valda området är synliga. För att visa bilder för ett
annat område, trycker du på Close för att återgå till skärmen Image Acquisi-
tion och öppnar sedan bildbiblioteket för det berörda området. 

② Invalid
Innehåller bilder som ställts in som ogiltiga.
OBS: Ogiltiga bilder måste verifieras innan de kan tilldelas till en vy. 

Bildbibliotek
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Hur man flyttar en bild till ett arkiv med ogiltiga bilder

Steg

Tryck på knappen Invalid på skärmen Image Acquisition.
Bilden flyttas till arkivet för ogiltiga bilder. Om du senare bestämmer dig för att använ-
da denna bild måste den verifieras innan du använder den för planering och naviger-
ing.

Hur man tilldelar en bild

Steg

1. Välj den bild du vill visa genom att trycka på motsvarande ikon.

2. Tryck på Set för att tilldela bilden till din valda bildvy.

Övriga alternativ

Alternativ

För att ställa in en bild under fliken Fluoro som ogiltig, trycker du på Invalid.

För att öppna den valda bilden i dialogrutan Image Verification trycker du på Verify.
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5.7 Att återställa genomlysningsregistrering

Allmän information

Om systemet kraschar, t.ex. på grund av ett strömavbrott, kan du återställa en tidigare registrering
och de inhämtade bilderna. Alternativt kan du registrera patienten på nytt.
OBS: Det kan ta upp till två minuter för programmet att återställa sessionen. 

Hur man återställer sessionen

Efter att ha startat om programmet öppnas dialogrutan för att återställa session.

Figur 46 

Steg

1. Se till att referensanordningarna inte har flyttats sedan den egistrering som skulle åter-
ställas har slutförts.

2.

• Tryck på Yes för att återställa senaste patientdata. Dialogrutan Patient Preparation
öppnas (se s. 44).

• För att öppna en ny procedur och inhämta nya bilder trycker du på No och startar om
programmet.

Dialogrutan Patient Preparation

Om du återställer senaste patientdata måste du bekräfta att referensanordningarna inte har
flyttats.

Figur 47 

Att återställa genomlysningsregistrering
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Alternativ

Om referensanordningarna inte har flyttats, väljer du Yes och trycker sedan på Next.

Om referensanordningarna har flyttats, eller om du är osäker när det gäller registreringens nog-
grannhet, väljer du No (discard data) och trycker sedan på Next.
Bildinhämtningen startar.
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6 PLANERING OCH
NAVIGERING

6.1 Procedurer för frakturreduktion
6.1.1 Översikt

Allmän information

Proceduren för frakturreduktion utgör det mest omfattande arbetsflödet i Spine & Trauma 2D.
Samtliga steg beskrivs i detalj i detta avsnitt.
Om du har hämtat in och planerat bilder på den obehandlade sidan, ska du se till att läsa in rätt
patientdata när du påbörjar operationen.

Steg i allmänt arbetsflöde

Steg

1.
Osteril

Inhämta bilder på den obehandlade sidan (femur).

2. Planera den obehandlade sidan (femur).

3.

Sterilt

Inhämta bilder på fraktursidan.

4. Planera fraktursidan.

5. Navigera frakturreduktionen.

6. Inhämta interlocking-bilder (valfritt).

7. Navigera interlocking (valfritt).

OBS: Arbetsflödesstegen kan variera beroende på din procedurkonfiguration (se s. 42). 

PLANERING OCH NAVIGERING
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6.1.2 Planeringsöversikt

Allmän information

När du har hämtat in och verifierat de relevanta bilderna, uppmanas du att planera proceduren.
Bensegmenten måste planeras för alla frakturreduktionsprocedurer. När det gäller femorala
frakturreduktionsprocedurer, kan man även identifiera rotationen/längden.
Rotationen definieras av den bakre kondylaxeln och femurhalsens axel (proximal axel).
Längden definieras av punkten på trochanter major och interkondylpunkten.

Hur man identifierar rotation/längd

Dessa steg är endast relevanta för femorala frakturreduktionsprocedurer.
Stegen nedan utförs på samma sätt på den obehandlade sidan som på fraktursidan. Planeringen
av den obehandlade sidan slutförs vanligen före operationen.

Steg Se

1. Definiera femurhuvudets mitt. Sida 103

2. Definiera trochanterspetsen. Sida 104

3. Definiera den bakre kondylaxeln och mittpunkten mellan kondylerna. Sida 105

Varning
Se till att bildregistreringen och den anatomiska punktdefinitionen är noggranna. Fel kan
leda till en felaktig beräkning av rotationen/längden och kan leda till allvarliga
patientskador.

Hur man planerar benfragment

Nedanstående steg är relevanta för samtliga frakturreduktionsprocedurer.

Steg Se

1. Definiera benfragmentens axlar. Sida 106

2. Definiera benfragmentens konturer. Sida 108

Procedurer för frakturreduktion
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6.1.3 Femurhuvudets mitt

Hur man definierar femurhuvudets mitt

Femurhuvudets mitt är startpunkten för femurhalsens axel. Den projicerade axeln på femurhalsen
är den första axeln som man använder när man definierar rotationsvinkeln.
Detta steg är lika för den obehandlade sidan och fraktursidan.

① ③

②

Figur 48 

Steg

1.
Inom en vy ska du trycka på lårbenshuvudets mitt och använda pilarna ② för att placera
sfären så att den täcker hela lårbenshuvudet men inte korsar bäckenet.
OBS: Planeringssfären kan sättas på/stängas av med hjälp av kryssrutan ①.
 

2. Använd Diameter-kontrollerna ③ för att förstora eller förminska sfärstorleken vid behov.

3. Då sfären har placerats i en enda vy, låser du positionen med låsknappen och
justerar sfären i den andra vyn.

4. Verifiera att punkten som anger mitten på sfären placeras direkt på femurhuvudets mitt i
båda vyerna.

5. Tryck på Next för att fortsätta.
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6.1.4 Trochanterspets

Hur man definierar trochanterspetsen

Spetsen på trochanter major definieras som ändpunkten för femurhalsens axel.
Detta steg är lika för den obehandlade sidan och fraktursidan.

①

Figur 49 

Steg

1. I ena vyn trycker du på trochanterspetsen för att positionera punkten. Använd pilknappar-
na ① för finjusteringar, vid behov.

2. När du har positionerat punkten för trochanterspetsen i den ena vyn, låser du po-
sitionen med hjälp av låsknappen och justerar den andra vyn efter behov.

3. Tryck på Next för att fortsätta.

Procedurer för frakturreduktion
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6.1.5 Bakre kondylaxel och punkt mellan kondylerna

Hur man definierar den femorala, bakre kondylaxeln och punkten mellan kondylerna

Detta steg är lika för den obehandlade sidan och fraktursidan.

①

Figur 50 

Steg

1. I den vänstra vyn placerar du punkten på den spets på kondylytan som är längst bak. An-
vänd pilknapparna ① för finjusteringar, vid behov.

2. I den högra vyn, centrerar du punkten mellan kondylerna, genom att klicka i vyn eller med
hjälp av pilknapparna för att justera punkten längs med kondylaxeln.

3. Tryck på Next för att fortsätta.
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6.1.6 Fragment Axis Definition

Allmän information

Definitionen av fragmentaxeln är relevant för samtliga frakturreduktionsprocedurer. Den är inte
tillämplig för den obehandlade sidan.
OBS: De AP- och laterala bilderna som har använts, måste överlappa och visa samma
benområde, för att kunna definiera bensegmenten och benaxeln på ett noggrant sätt. Dessutom
måste det finnas en vinkel på minst 30° mellan de bilder som används för definition av
fragmentaxlar. Om bilderna inte uppfyller dessa krav visas en varning och du kan inte fortsätta,
utan måste gå tillbaka och hämta in nya bilder. 

Dialogrutan Fragment Axis Definition

Benfragmentaxlarna utgör grunden för noggrann segmentering och bestämmer riktningen på
navigeringsplanen vid frakturreduktion.
I detta steg definierar du axlarna på såväl de proximala som de distala bensegmenten av det
frakturerade benet.

③

①

②

Figur 51 

Nr Komponent

① Gult streck: Ej vald benfragmentaxel

② Rött streck: Benfragmentaxel som valdes aktivt

③ Pilknappar för axeljustering

Hur man definierar benfragmentaxlarna

Steg

1. I ena vyn trycker du på varje benfragment för att placera axelns mitt.

2. Använd de böjda pilarna ③ för att justera axelns rotation längs med mitten på det aktiva
bensegmentet, så att den är i linje med den anatomiska axeln på fragmentet.

3. Tryck på den andra fragmentaxeln för att ändra den aktiva axeln.

4.
Tryck på Next för att fortsätta.
Automatisk segmentering av benfragmenten börjar nu.
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Varning
Om axlarna justeras mot t.ex. corticalis i stället för längs mitten på det relevanta
bensegmentet, kommer den automatiska segmenteringen av fragmenten att bli felaktig och
måste justeras manuellt.
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6.1.7 Konturering av benfragmenten

Hur man konturerar benfragmenten

Benfragmenten segmenteras automatiskt baserat på axeldefinitionen. Se till att den automatiska
segmenteringen är korrekt och använd manuell justering vid behov, eftersom segmenteringen
definierar benaxlarna som används för navigeringen.

① ②

Figur 52 

Steg

1.
I dialogrutan Outline Proximal Fragment använder du punktvalsknappen eller
trycker på en av punkterna för justering.
OBS: Den aktivt valda punkten är röd ①.
 

2.
Tryck i vyn dit du vill flytta den aktiva punkten.
Använd pilknapparna ② för finjusteringar, och se till att kontureringar riktas in så noggrant
som möjligt med det faktiska benfragmentet.

3. Tryck på Next för att öppna dialogrutan Outline Distal Fragment.

4. Upprepa steg 1 och 2 för det distala fragmentet.

5. Tryck på Next för att fortsätta till navigeringen.

Varning
För att kunna verifiera att konturen har placerats över rätt bensegment (proximalt eller
distalt), håller du pekaren mot lämpliga anatomiska riktmärken.

Varning
Se till att de proximala och distala fragmenten är noggrant konturerade, annars kan
navigeringsfelaktigheter uppstå.
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6.1.8 Översikt över navigering

Innan du börjar

Innan du börjar med navigeringen, ska du se till att:
• De registrerade bilderna ger en fullgod vy över frakturområdet.
• Alla nödvändiga instrument har kalibrerats.

Om ett instrument har en felaktig bana kommer den virtuella förlängningen av instrumentets spets
också att vara felaktig.

Navigeringssteg

Följande tabell beskriver var du kan hitta mer information om specifika navigeringssteg.

Steg Se

1. Identifiera och förborra ingångspunkten. Sida 111

2. Navigera Kirschnertråden. Sida 131

3. Reducera frakturen. Sida 112

4. Utför interlocking. Sida 114

Skärmlayout för navigering

Figur 53 
Skärmen Fracture Reduction består av fyra flikar:
• Find Entry Point
• Fracture Reduction
• Distal and Fracture
• Proximal and Fracture

PLANERING OCH NAVIGERING
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På fliken Find Entry Point, som är standardfliken när skärmen öppnas, kan du navigera till
ingångspunkten. De övriga flikarna ger hjälp vid frakturreduktionen. Under navigeringen väljer du
den flik som ger dig den bästa vyn över den specifika proceduren och det aktuella steget.

Procedurer för frakturreduktion
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6.1.9 Navigering av ingångspunkten

Allmän information

Ingångspunkten måste fastställas innan man kan föra in ett implantat.
Följande kan användas för att navigera till ingångspunkten:
• Pekare
• Förkalibrerat instrument
• Kalibrerat instrument
• Flexibelt instrument (t.ex. Kirschnertråd) med borrledare

Hur man fastställer och förborrar ingångspunkten

Steg

1. Flytta det förvalda instrumentet längs med patienten genom att använda den planerade
banan för att bestämma en lämplig plats för snittet.

2. Lägg snittet och preparera mjukvävnaden.

3.
För in borrledaren och förborra ingångspunkten enligt standardproceduren.
Då ingångspunkten har definierats och förborrats kan tillbörligt flexibelt instrument (t.ex.
Kirschnertråd) navigeras (se s. 130).

PLANERING OCH NAVIGERING
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6.1.10 Flikar för frakturreduktion

Skärmlayout

⑤

③

④

①

②

Figur 54 

Nr Komponent

①

AutoPilot-vy:
• Grönt hårkors: retrograd metod
• Blått hårkors: anterograd metod

OBS: Cylinderns bas är röd tills målvinkeln är mindre än 2° och det återstående djupet är
mindre än 2 mm. 

② Projicerad vinkelmätare: beskriver vinkeln mellan de båda fragmentaxlar som projiceras i
bildplanet på motsvarande frakturbild (AP, lateral). Vinkelvärdet gäller endast denna bild.

③
Frakturbild:
• Blå konturering: proximalt bensegment (Y-referensanordning)
• Grön konturering: distalt bensegment (T-referensanordning)

④

• Blå skaftaxel: proximalt bensegment
• Grön skaftaxel: distalt bensegment

OBS: Skaftaxlarna utgör grunden för AutoPilot-navigeringen. 

⑤

• Aktuell benlängd och rotationsvärden
• Om data om den obehandlade sidan används, visas en andra kolumn med dessa vär-

den
OBS: Kontrollera att benlängden och rotationsvärdena motsvarar den faktiska kliniska si-
tuationen. Jämför den frakturerade sidan med den obehandlade sidan för att verifiera vär-
denas rimlighet. 

Hur man navigerar en femoral frakturreduktion

Navigering är inte möjlig om inte både Y- och T-referensanordningarna är synliga för kameran.
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Steg

1. Använd AutoPilot, projicerade vinkelmätare och vyer för att manipulera bensegmenten
så att axlarna inriktas på rätt sätt.

2. Använd benfragmentens axlar ③, konturer ② och benlängden och rotationsvärdena ④
för att verifiera att bensegmenten har placerats ordentligt.

3. Om du använder data från den obehandlade sidan bör benlängden och rotationsvärdena
på den frakturerade sidan vara så nära den obehandlade sidan som möjligt.

Skärmlayout för flikarna Distal and Fracture och Proximal and Fracture

Flikarna Distal and Fracture och Proximal and Fracture har kompletta navigeringsfunktioner.

① ②

③
Figur 55 

Nr Komponent

①
• Blå konturering: proximalt bensegment (Y-referensanordning)
• Grön konturering: distalt bensegment (T-referensanordning)

②
• Blå skaftaxel: proximalt bensegment
• Grön skaftaxel: distalt bensegment

③ Projicerade vinkelmätare: beskriver vinkeln mellan de båda fragmentaxlar som projiceras
i bildplanet på motsvarande frakturbild (AP, lateral). Vinkelvärdet gäller endast denna bild.

Hur man utför grundläggande benreduktion

Steg

1. Med hjälp av skärmdisplayen manipulerar du bensegmenten så att skaftaxlarna inriktas
på rätt sätt.

2. Kontrollera att benets faktiska position är korrekt.
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6.1.11 Interlocking

Allmän information

Interlockingstegen består av inhämtning av bilder efter att implantatet har förts in och navigering
av införandet av interlockingskruvarna.
Följande kan användas för att navigera interlocking:
• Förkalibrerat instrument
• Kalibrerat instrument
• Flexibelt instrument (t.ex. Kirschnertråd) med borrledare

Arbetsflöde

Steg

1. Välj referensanordningen (Y- eller T-anordning).

2. Inhämta interlockingbilder, i vilka implantatet är synligt.

3. Navigera införandet av interlockingskruvar.

Hur man väljer referensanordning för interlocking

Figur 56 

Steg

1.
Tryck på den aktiva referensen för navigering av interlocking.
OBS: Om du senare ändrar den aktiva referensen måste du inhämta nya interlockingbil-
der. 

2. Tryck på Next.
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Skärmlayout för inhämtning av interlockingbilder

①

②

Figur 57 
För lyckad interlockingnavigering är det nödvändigt att bilden Interlock 1 ”tittar” rakt in i
implantathålen ①. Därför kan det vara nödvändigt att upprepa bildinhämtningen om inte alla
interlockinghål i implantatet är parallella. Använd knappen Back ② för att återgå till
bildhämtningsskärmen.

Skärmlayout för navigering av interlocking

①

②

Figur 58 
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Nr Komponent

①
Instrumentframställning i 2D
OBS: Standardinstrumentframställningen är tvådimensionell för att möjliggöra bättre vi-
sualisering, men det är möjligt att byta till 3D (se s. 138). 

② Djupkontroll

Hur man navigerar interlockingskruvar

Steg

1. Justera instrumentet så att borrbanan inriktas på rätt sätt.

2. Med hjälp av djupkontroll och navigeringsvyerna som vägledning kan du föra in interlock-
ingskruvar enligt standardprocedur.

Djupkontroll

①

Figur 59 
Maximumlängden av djupkontrollsfunktionen är 160 mm. Det återstående borrdjupet ① och en
motsvarande varning grundar sig på ett sammanlagt djup om 160 mm.
En ljudsignal varnar en gång när det återstående djupet når 2 mm och en gång vid 1 mm, samt
flera gånger vid 0 mm eller om djupet har överskridits.
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6.2 Skruvprocedurer
6.2.1 Översikt

Allmän information

Det är möjligt att planera och navigera flera skruvar i en procedur.

Steg i arbetsflödet

Steg

1. Inhämta bilder.

2. Ställ in Drill Limitation Sphere (valfritt).

3. Planera skruv(ar).

4. Navigera skruvinförandet.

OBS: Arbetsflödesstegen kan variera beroende på din procedurkonfiguration (se s. 42). 

Tillvalsfunktioner

Om du väljer funktionen Drill Limitation Sphere i procedurkonfigurationen, uppmanas du att
definiera Drill Limitation Sphere innan du påbörjar skruvplaneringen (se s. 133).
Du kan när som helst under planeringen och navigeringen definiera en drill angle cone som visas
vid instrumentets spets (se s. 136).
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6.2.2 Skruvplanering

Allmän information

Du kan antingen använda pekskärmen eller ett instrument för skruvplanering. Dessa två metoder
beskrivs i detalj i följande avsnitt.
Flera skruvar kan planeras samtidigt inom samma bild(er).
Skruvar måste vara inom följande storleksgränser:
• Längd: 15-160 mm
• Diameter: 2-12 mm

Varning
Planera eller navigera inte skruvar i bilder med otillräcklig information.

Skärmlayout för planering

⑥

②

⑤④

①

③

Figur 60 

Nr Komponent Funktion

① Varning om borr-
begränsning

Identifierar avståndet till ”break-in” eller ”break-out” för Drill Limita-
tion Sphere (se s. 133).

② Böjda pilar Rotera den aktiva skruvaxeln medurs eller moturs vid mitten av skru-
ven i denna vy.

③ Pilar Flytta den aktiva skruvens position uppåt, nedåt, åt vänster eller åt
höger.

④ Drill Limitation
Sphere Definierat område som skruven inte får penetrera eller lämna.

Skruvprocedurer
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Nr Komponent Funktion

⑤ Planerade skruvar

• Röd: skruv har markerats aktivt.
• Blå: skruv har inte markerats.

OBS: För att göra ändringar på en blå skruv ska du använda knap-
pen Switch tills önskad skruv har valts. 

⑥
Justeringsverkty-
gen Length/
Diameter

Skruvens längd kan justeras i steg om 1 mm och skruvens diameter i
steg om 0,5 mm.

Knappar på planeringsskärmen

Knapp Funktion

Lägger till en skruv parallellt med den aktuella valda skruven. Den senast tillagda
skruven väljs automatiskt.
OBS: Om knappen Pointer har valts och en pekare eller ett annat instrument be-
finner sig i kamerans synfält, läggs en skruv till vid spetsen av instrumentet med
den högsta prioriteten. 

Tar bort den valda skruven.

Väljer nästa skruv.

Aktiverar skruvplacering med en pekare eller ett instrument.

Aktiverar funktionen för parallell skruvplacering (om man trycker på pekskärmen
flyttas skruven parallellt med den aktuella axeln utan ändring av skruvlängd eller
vinkel).

Ångrar din senaste åtgärd.
OBS: Du kan ångra flera åtgärder. Tänk på att när du väl har ångrat en åtgärd
måste du upprepa detta steg manuellt. 

Låser den planerade skruvpositionen i respektive vy.
OBS: Det är endast möjligt att låsa en vy åt gången. Skruvlängden kan ändras om
en vy har låsts. Låsning är inte möjligt när knappen Parallel är aktiverad. 

Skruvplanering med hjälp av pekskärmen

Steg

1.
Tryck på Add.
En ny skruv visas i vyerna.

2.

Justera målpunkten (skruvspets) och/eller införandepunkten (änden på skruven) genom
att trycka på skärmen dit du vill flytta den/dem.
OBS: Du kan antingen flytta skruvspetsen eller skruvens ände beroende på vilket som är
närmast punkten som du pekar på. 

3.
Justera den valda skruvens axel genom att använda pilen eller de böjda pilknapparna.
OBS: För att flytta skruvaxeln parallellt med dess aktuella position väljer du knappen Pa-
rallel och trycker på skärmen. 
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Steg

4.

Vid behov justerar du skruvens diameter och längd med hjälp av justeringsverktygen.
OBS: Skruvlängden kan även justeras genom att tryck i vyn. Om du trycker nära skruvens
spets flyttas spetsen till punkten där du tryckte. Om du trycker nära skruvens ände, flyttas
änden. 

5.

Vid behov kan du använda låsknappen för att låsa positionen i en vy, medan
du justerar skruven i en annan vy.
OBS: Om Parallel-läget har aktiverats, går det inte att se låsknappen. Vyer
som tidigare var låsta låses upp. 

6.
Se till att skruven planeras noggrant i alla vyer.
Använd pekaren eller instrumentet för att bekräfta att positionen på skärmen stämmer
överens med patientens faktiska anatomi.

7.
Upprepa steg 1-6 tills alla skruvar har planerats.
Tryck på Next för att fortsätta till navigeringen.

Skruvens axel måste inriktas med den önskade banans axel. Detta gäller i synnerhet i
genomlysningsbilden, där axeln är vinkelrät mot bildplanet.

Skruvplanering med hjälp av pekare

Planeringsproceduren nedan beskriver användningen av en pekare. Du kan även använda något
annat kompatibelt, kalibrerat instrument.
Om det finns fler än ett instrument i kamerans synfält, används instrumentet med den högsta
prioriteten för planeringen.

Figur 61 

Steg

1.
Tryck på knappen Pointer.
OBS: Ta bort eventuella instrument med högre prioritet från kamerans synfält. 

2.
Håll pekarens spets mot önskad ingångspunkt, så att den visas i alla relevanta vyer.
Verifiera att den aktiva skruvens position och pekarens axel som visas på skärmen stäm-
mer överens med patientens faktiska anatomi.

3. Vid behov kan du flytta och/eller rotera pekaren för att placera skruven i önskat läge.

4.

Täck över en av de reflekterande markörsfärerna på pekaren för att ställa in den planera-
de skruvens position.
OBS: Se till att alla instrument har tagits bort från kamerans synfält, annars kommer skru-
vens position att rubbas. 

5. Tryck åter på knappen Pointer.
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Steg

6. Använd pekskärmens planeringsfunktioner för att göra nödvändiga justeringar.

7. Upprepa steg 1-6 tills alla skruvar har planerats.

8. Tryck på Next för att fortsätta till navigeringen.

OBS: För att endast flytta ingångspunkten, men inte ändra skruvens riktning, aktiverar du
knapparna Parallel och Pointer på samma gång. 

Hur man tar bort en skruv

Steg

1. Använd knappen Switch för att välja den önskade skruven.

2.
Tryck på Remove.
Den valda skruven tas bort från vyerna.
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6.2.3 Skruvnavigering

Innan du börjar

Innan du för in de planerade skruvarna, ska du se till att:
• De registrerade bilderna ger en fullgod vy över frakturområdet.
• Bensegmenten har ställts in ordentligt.
• Alla nödvändiga instrument har kalibrerats.

Varning
Verifiera att alla skruvar har planerats korrekt innan skruvarna placeras.

Skärmlayout för skruvnavigering

③

④

⑤

①

②

Figur 62 

Nr Komponent Förklaring

① Aktuell bana Visas som en streckad linje

② Instrumentframställ-
ning Navigerat instrument

③ Navigeringsvyer

• Röd skruv: för närvarande vald för navigering
• Blå skruv: inte vald
• Grå skruv: planerad återgivning av inställd skruv
• Ljusblått streck: borrbana

④ Indikator för planerad
skruv/fri bana

Anger:
• Antalet planerade skruvar
• Längd och diameter för den aktuella navigerade skruven
• Skruven som markerats för närvarande eller fri navigeringsbana

⑤ AutoPilot-vy Se s. 123
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Varning
Om endast en genomlysningsbild finns tillgänglig för ett specifikt område, ska du fortsätta
med yttersta försiktighet när du placerar skruvar.

Knappar på navigeringsskärmen

Knapp Funktion

Slutför navigering av den valda skruven.

Möjliggör ytterligare navigering av en tidigare inställd skruv.

Väljer nästa skruv för navigering.

Döljer alla skruvar, förutom den som har valts för navigering.

AutoPilot-vy - planerad skruvnavigering

AutoPilot-vyn är en tredimensionell skruvplaceringsguide.
Den visas när det navigerade instrumentet kommer inom 25 mm och 40° från skruvens planerade
ingångspunkt.

②

①

③

④

Figur 63 

Nr Komponent

① Anger avstånd och riktning till den planerade ingångspunkten.

② Anger avvikelse mellan den planerade och den faktiska instrumentvinkeln.

③

• Blått hårkors: instrument
• Röd cylinder: planerad skruv

OBS: Det navigerade instrumentet måste inriktas med skruvens förplanerade bana. 
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Nr Komponent

④

Djupkontroll: fastställs av det aktuella instrumentets position i förhållande till den planera-
de skruvlängden.
I exemplet ovan planerades en 111 mm lång skruv:
• Aktuellt djup är 22 mm
• Återstående djup är 89 mm

Hur man navigerar en planerad skruv

Steg

1.
Med hjälp av vyerna och AutoPilot som vägledning, navigerar du borrledaren/borren till
den planerade ingångspunkten och inriktar instrumentets bana till den planerade skruva-
xeln.

2. För in borrskäret i borrledaren för att borra det nödvändiga hålet (om tillämpligt).

3. För in skruven enligt standardprocedur.

4.
Tryck på Set för att bekräfta placeringen.
Om det finns planerade skruvar kvar väljs nästa planerade skruv automatiskt för naviger-
ing.

OBS: Det är även möjligt att navigera flexibla instrument (t.ex. Kirschnertrådar) på skärmen
Screw Navigation. 

Efter skruvplaceringen verifierar du att alla skruvar har placerats som planerat.

Hur man navigerar en fri bana

Navigering av fria banor gör det möjligt att navigera införandet av skruvar som inte förplanerats.
Det är möjligt att navigera så många fria banor som behövs.

③

④

②

①

Figur 64 
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Steg

1. Tryck på Switch ③ tills en fri navigeringsbana har markerats för navigering.

2.

Med hjälp av djupkontroll ④ och navigeringsvyerna ① som vägledning kan du föra in
skruven enligt standardproceduren.
OBS: Djupkontrollsfunktionen för den fria banan fungerar på samma sätt som djupkontrol-
len för interlocking (se s. 116). 

3.
När du har slutfört navigeringen trycker du på Set ②.
En ny fri bana genereras automatiskt och väljs för navigering.

4.
• För att återgå till en planerad skruvnavigering trycker du på Switch tills rätt skruv har

valts.
• För att fortsätta trycker du på Next. Dialogrutan Close Application öppnas.

Nästa steg

Efter att alla planerade skruvar har bekräftats genom att trycka på Set, hörs ljudsignalen som
bekräftar borrdjupet tills instrumentet tas bort från kamerans synfält.
Ta bort instrumentet från kamerans synfält för att stoppa ljudsignalen eller tryck på Next för att
fortsätta. Dialogrutan Close Application öppnas.
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6.3 Enkel genomlysning

Allmän information

Med hjälp av arbetsflödet för enkel genomlysning kan du inhämta och navigera bilder utan att
specificera ett ben eller en procedur.

Innan du börjar

Innan du börjar med navigeringen, ska du se till att:
• Genomlysningsbilderna ger en fullgod vy över frakturområdet.
• Bensegmenten har ställts in ordentligt.
• Alla nödvändiga instrument har kalibrerats.

Steg i arbetsflödet

Steg

1. Inhämta bilder.

2. Navigera proceduren.

Hur man navigerar en enkel genomlysningsprocedur

②
①

Figur 65 

Steg

1. Inhämta och verifiera en eller flera genomlysningsbilder som du ska använda för naviger-
ing.

Enkel genomlysning

126 Användarhandbok för programvara Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3



Steg

2.

Med hjälp av djupindikatorn ② och varningskonen ① som vägledning kan du navigera det
nödvändiga instrument/de nödvändiga instrumenten på genomlysningsbilderna medan du
utför procedurer enligt vanlig praxis.
OBS: Djupkontrollen för enkel genomlysningsprocedur fungerar på samma sätt som djup-
kontrollen för interlocking. 

3.
När du har slutfört alla navigeringssteg trycker du på Next.
Dialogrutan Close Application öppnas.

OBS: Det är även möjligt att navigera flexibla instrument (t.ex. Kirschnertrådar) på skärmen
Simple Fluoro Navigation. 

PLANERING OCH NAVIGERING
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6.4 Bildfri navigering

Allmän information

Den bildfria proceduren omfattar användning av en pekare, borrledare och en borr som har
utrustats med en SMS-adapter för att navigera skruvar.
Inga genomlysningsbilder inhämtas för detta arbetsflöde. Den nödvändiga banan bestäms av den
kortaste vägen mellan pekarspets och borrledarens spets.

Figur 66 

Innan du börjar

Innan du börjar med navigeringen, ska du se till att:
• Bensegmenten har ställts in ordentligt.
• Det förkalibrerade instrumentet har valts och validerats/verifierats.
• Borren har valts och kalibrerats (se s. 47).

Skärmlayout för navigering

④

①

③②

Figur 67 

Bildfri navigering
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Nr Komponent

① Pekarspets: En gul punkt representerar målpunkten

② Streckad linje: Aktuell bana som baseras på det faktiska instrumentets position/riktning

③ Rött streck: Nödvändig bana

④
AutoPilot-vy och djupkontroll
OBS: Djupkontrollen bestäms av avståndet mellan pekarspetsen och borrledarens spets. 

Hur man navigerar det bildfria arbetsflödet

①

Figur 68 

Steg

1.
Efter val av procedur öppnas dialogrutan ① som beskriver hur du ska hålla pekaren och
borrledaren.
Tryck på Next.

2. Håll pekarspetsen mot den önskade målpunkten och borrledaren mot ingångspunkten.

3.
Fortsätt att hålla pekaren stadigt.
Med hjälp av navigeringsvyerna och AutoPilot som vägledning, roterar du borrledaren ef-
ter behov så att banorna är i linje.

4. För in borren i borrledaren.

5. Medan du ser till att den aktuella banan är i linje med den nödvändiga banan, borrar du
längs den visade banan.

6.
• Upprepa steg 2-5 tills navigeringen har slutförts.
• Tryck på Next för att fortsätta. Dialogrutan Close Application öppnas.

Varning
För att kunna navigera noggrant måste du hålla pekaren helt stilla.

PLANERING OCH NAVIGERING

Användarhandbok för programvara Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3 129



6.5 Navigering av flexibla instrument
6.5.1 Översikt

Allmän information

Nedanstående steg beskriver navigeringen av flexibla instrument, t.ex.:
• Kirschnertrådar (t.ex. för vägledning av kanylerade spikar och/eller skruvar)
• Borrskär

OBS: I anvisningarna nedan hänvisar ”flexibelt instrument” till ett av ovan nämnda exempel. 

Innan du börjar

Steg

1. Kalibrera det flexibla instrumentets längd med hjälp av en monterad adapter för kirur-
giskt motorsystem (se s. 56).

2. Välj en borrledare från Brainlab med lämplig ledarrördiameter och verifiera den för navi-
gering.

3. För in det flexibla instrumentet i borrledaren från Brainlab.

Varning
Se till att den valda borrledaren som visas på skärmen matchar den borrledare som du
faktiskt använder.

Varning
Verifiera alltid kalibreringens noggrannhet innan du påbörjar navigeringen (se s. 59).

Varningskon

Sannolikheten för felaktig borrning på grund av böjning av det flexibla instrumentet ökar med en
minskning av diametern hos det flexibla instrumentet samt ett större borrdjup. För att bli påmind
om detta, visas en varningskon som ökar i storlek när man använder ett instrument med mindre
diameter och när borrdjupet ökar.
OBS: För att undvika att synligheten försämras blir diametern på slutet av varningskonen inte
större än 6 cm. 

Varning
Navigering av flexibla instrument kan leda till felaktigheter om instrumentet böjs under
placeringen. Om du är orolig att det flexibla instrumentets faktiska väg avviker från dess
projicerade väg ska du verifiera den faktiska positionen genom att inhämta ytterligare
genomlysningsbilder.

Varning
Om varningskonen skymmer synligheten för känsliga strukturer bör du inhämta ytterligare
genomlysningsbilder.

Varning
En borrledare från Brainlab måste användas för att navigera Kirschnertrådar eller borrskär.
Annars kan endast den kalibrerade axeln för det flexibla instrumentet visas, utan
varningskonen som visar det möjliga rörelseomfånget.

Navigering av flexibla instrument
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6.5.2 Navigering av flexibla instrument

Navigeringsvyer för flexibla instrument

När du börjar borra, visar programmet borrledarens position på genomlysningsbilderna. Den
faktiska bana som det flexibla instrumentet följer beror på hur stadigt man håller borren på plats.
Den blå varningskonen som visas runt axeln indikerar att du inte ska böja borren eller utöva tryck
på den vinkelrätt mot dess planerade bana när man borrar.

①

②

③

Figur 69 

Nr Komponent Funktion

① Borraxel Streckad linje: nuvarande navigeringsbana för borrledaren

② Blå kon Anger det flexibla instrumentets faktiska djup

③ Borrledare Instrumentframställning

Hur man navigerar

Steg

1. Efter att snitt och preparering av mjukvävnad har slutförts ska du förborra ingångspunk-
ten.

2. Inrikta borrledaren med den nödvändiga banan.

3. Borra det flexibla instrumentet in i benet genom den förborrade ingångspunkten, med
hjälp av navigeringsvyerna, varningskonen och AutoPilot-vyn som vägledning.

Böjning av flexibla instrument under borrningen

Kliniskt relevant böjning kan uppstå eftersom flexibla instrument kan:
1. avvika på grund av kortikal benvävnad:
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Figur 70 
2. böjas av det vinkelräta trycket som utövas på borrledaren:

Figur 71 

Nästa steg

Efter att du har lyckats navigera det flexibla instrumentet, ska du avlägsna borrledaren och
fortsätta med proceduren.

Navigering av flexibla instrument
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6.6 Extra navigeringsfunktioner
6.6.1 Drill Limitation Sphere

Allmän information

Drill Limitation Sphere är en extra funktion som finns att tillgå vid skruvprocedurer som utförs på
sfäriska anatomiska områden.
Funktionen varnar användaren under planering och navigering om en skruv, borr eller borrledare:
• lämnar den definierade sfären (Break-Out Warning) eller
• penetrerar den definierade sfären (Break-In Warning)

Du uppmanas att definiera Drill Limitation Sphere innan planeringsskärmen öppnas.
Drill Limitation Sphere kan stängas av när som helst under proceduren.

Innan du börjar

Du kan aktivera/avaktivera funktionen Drill Limitation Sphere under procedurkonfigurationen.
Instrumenten som behövs måste kalibreras för att kunna använda funktionen Drill Limitation
Sphere.

Varning
Avståndet till Drill Limitation Sphere baseras på den idealiska instrumentaxeln och tar inte
hänsyn till eventuell böjning av flexibla verktyg.

Hur man definierar Drill Limitation Sphere

②
④

③

①

Figur 72 

Steg

1. Dialogrutan Define Drill Limitation Sphere öppnas efter att du har bekräftat genomlys-
ningsbildens noggrannhet.

2. Tryck på en vy för att placera sfären, och använd sedan pilknapparna ③ för att finjustera
sfärens position.

3. Justera sfärens diameter efter behov med hjälp av justeringsverktygen ④.
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Steg

4. Vid behov kan du använda låsknappen för att låsa positionen i en vy, medan du
justerar sfären i en annan vy.

5. Ange om sfären ska fungera som en Break-In Warning eller Break-Out Warning ①.

6. Tryck på Next för att ställa in Drill Limitation Sphere och fortsätta till planering.

OBS: Att använda en annan planeringsmetod än den procedur som beskrivs här kan leda till att
programvaran beräknar och visar annorlunda värden. 

Varning
Varningen för Drill Limitation Sphere baseras endast på den tredimensionella
planeringssfären och inte på ledens anatomi. Se till att du har placerat sfären korrekt och
att bildregistreringen är noggrann.

Övriga alternativ

Alternativ

För att utföra justeringar på Drill Limitation Sphere efter att du har fortsatt, trycker du på Back
tills dialogrutan Define Drill Limitation Sphere öppnas igen.

För att avaktivera varningen trycker du på Back tills dialogrutan Define Drill Limitation Sphere
öppnas igen och markerar Off ②.

Sfärfärg och meddelandetext - skruvplanering

Under skruvplaneringen tillämpas funktionen Drill Limitation Sphere endast på den aktiva
skruven, inte på instrument. Hänsyn tas till såväl längd som diameter hos den planerade skruven.

① ② ③ ④

Figur 73 

Nr Komponent

①
När en skruv befinner sig i vyn, visas ett meddelande som indikerar avståndet till ”break-
in” eller ”break-out”.
OBS: Meddelandet ”break-out” visas endast om en skruv befinner sig i sfären. 

② Sfären är grön förutom när en skruv överskrider eller kommer inom 2 mm från att över-
skrida Drill Limitation Sphere.

③ Om skruven överskrider, eller hamnar inom 2 mm från att överskrida Drill Limitation
Sphere, blir sfären och meddelandetexten röd.

④ Gul: Den aktiva skruvens volym där den genomskär sfären.
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Även om den visas som en cylinder med en spets, baseras den sfäröverskridande
beräkningen för planerade skruvar på antagandet att skruven har en perfekt cylinderform.
Skillnaden mellan en perfekt cylinder och den visade skruven ökar med skruvens diameter.

Sfärfärg och meddelandetext - skruvnavigering

Under navigeringen tillämpas Drill Limitation Sphere när knappen Show Sphere aktiveras.
OBS: Beräkningen baseras på instrumentets diameter och bana. Drill Limitation Sphere är inte
tillgängligt vid användning av Brainlabs förkalibrerade syl, rak sond eller krökt sond. 

③

①

②

Figur 74 

Nr Komponent

① Avstånd till överskridande sfär

② Drill Limitation Sphere

③

Röd prick: närmaste genomskärningspunkt i instrumentets bana.
OBS: Om en break-out-varning har aktiverats, visas den röda pricken och avståndsinfor-
mation när instrumentet har gått in i Drill Limitation Sphere. Den röda pricken identifi-
erar sfärens närmaste utgångspunkt. 
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6.6.2 Drill Angle Cone

Allmän information

Drill Angle Cone är en tillvalsfunktion vid skruvprocedurer som utgör ett visuellt hjälpmedel under
navigeringen. Denna funktion visar en kon vid änden på det navigerade instrumentet och hjälper
till att ange med vilken vinkel man håller instrumentet under navigeringen.
Storleken på konen kan justeras efter behov.

Hur man ställer in Drill Angle Cone

②

①

Figur 75 

Steg

1.
Tryck på knappen Drill Angle Cone i menyraden.
Dialogrutan Set Drill Angle Cone öppnas.

2. Justera konens vinkel med hjälp av skjutreglaget och knapparna ②.

3. Kontrollera den inställda konstorleken genom att föra in borrledaren i bildvyn ① i dialogru-
tan Set Drill Angle Cone.

4.
• Tryck på Next för att fortsätta medan Drill Angle Cone visas.
• Tryck på Hide för att avaktivera Drill Angle Cone och för att stänga dialogrutan.

Viktiga överväganden

Borrens bana som navigeras i genomlysningsvyerna måste vara parallell i förhållande till
bildplanet.

Varning
När du använder Drill Angle Cone ska du se till att både instrumentet och referensbenytan
är parallella i förhållande till bildplanet. Om så inte är fallet kan det bli nödvändigt att
inhämta en ny bild.
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Övriga alternativ

Alternativ

För att avaktivera Drill Angle Cone i planerings- eller navigeringsskärmarna, trycker du åter på
knappen Drill Angle Cone.

För att återaktivera eller göra ändringar i inställningar för Drill Angle Cone trycker du på knap-
pen Drill Angle Cone för att öppna dialogrutan Set Drill Angle Cone.
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6.6.3 Byte av instrumentframställning

Instrumentframställning i 2D/3D

②
①

Figur 76 
Det navigerade instrumentet kan visas i antingen 2D ① eller 3D ②.

Hur man byter instrumentframställning

Steg

• Tryck på instrumentvisningsknappen i menyfältet för att ställa om instrumentfram-
ställningen efter behov. Knappen aktiveras därefter.

• För att byta tillbaka till standardinstrumentframställningen trycker du åter på instru-
mentvisningsknappen.

Extra navigeringsfunktioner

138 Användarhandbok för programvara Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3



7 SYSTEMINSTÄLLNINGAR
7.1 Menyn System
7.1.1 Översikt

Allmän information

Menyn System ger tillgång till allmän information och systemkontroller inklusive:
• Programvaruversion och Brainlabs servicenummer
• Inställningar för ljud, språk och skärmdumpar
• Genomlysningsverktyg
• Lagring och förhandsvisning av skärmdumpar

Hur man öppnar menyn System

Steg

Tryck på systemknappen för att öppna menyn System.
OBS: Om du trycker på Close på någon flik stängs menyn System. 
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7.1.2 Programvaruinformation

Hur man kommer till programinformationen

Figur 77 

Steg

Välj Information. 
Fönstret visar programvaruversionen och Brainlabs kontaktuppgifter.

Menyn System
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7.1.3 Att justera inställningar för ljud, språk och skärmdumpar

Översikt

Med hjälp av alternativet Settings kan du:
• Justera ljudsignaler som programmet avger under proceduren
• Välja språk för programmets gränssnitt
• Anonymisera skärmdumpar

Hur man kommer åt ljudinställningarna

Steg

1. Välj Settings.

2. Välj fliken Sound.

Alternativ för systemljud

Figur 78 

Alternativ

För att aktivera/avaktivera systemljud, t.ex. när man trycker på en knapp, trycker du på kryssru-
tan Sound Output.
OBS: Varningsljud kan inte avaktiveras. 

För att justera ljudvolymen använder du skjutreglaget eller pilknapparna.
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Hur man justerar språkinställningar

Figur 79 

Steg

1. Välj Settings.

2. Välj fliken Language.

3. Tryck på knappen för önskat språk.

Hur man anonymiserar skärmdumparna

Figur 80 

Steg

1. Välj Settings.

2. Välj fliken Options.

Menyn System
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Steg

3.

För att anonymisera alla skärmdumpar aktiverar du kryssrutan Anonymize Screenshots.
Alla skärmdumpar från huvudskärmarna kommer att innehålla en grå list i stället för pa-
tientdata.
OBS: Alla skärmdumpar som inhämtats innan man aktiverade detta alternativ innehåller
fortfarande patientdata. 

Varning
Om inte skärmdumparna har anonymiserats, visas patientens namn och ID på alla
skärmdumpar. För att skydda patientsekretessen måste du se till att tillgång till
skärmdumpar begränsas till relevant vårdpersonal.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Användarhandbok för programvara Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3 143



7.1.4 Menyn Fluoro

Så här kommer du till menyn Fluoro

Figur 81 

Steg

Välj Fluoro.
Fönstret visar de tillgängliga genomlysningsverktygen.

Hur man väljer C-båge

Val av C-båge är endast tillgängligt om fler än en C-båge har konfigurerats.

Steg

1.
Tryck på knappen C-arm Selection.
Dialogrutan Select C-arm öppnas.

2. Tryck på ikonen för den C-båge som du ska använda.

Hur man kommer åt inhämtning av kalibreringsbilder

Steg

1.
Tryck på knappen Calibration Images.
Dialogrutan Acquire Calibration Image öppnas.

2. Inhämta kalibreringsbilder enligt anvisningarna på s. 88.

Varning
Kalibreringsbilder är inte tillgängliga vid användning av handhållen registreringsenhet för
2D-genomlysning.

Menyn System
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