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1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Данни за контакт и правна информация
1.1.1 Данни за контакт

Поддръжка

Ако не можете да откриете в това ръководство информация, от която се нуждаете, или ако
имате въпроси или проблеми, свържете се с поддръжката на Brainlab:

Регион Телефон и факс Имейл

САЩ, Канада, Централна и Южна
Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217

Обединено кралство Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и френскоговорящи регио-
ни Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия, Европа
Тел.: +49 89 991568 1044
Факс: +49 89 991568 5811

Япония
Тел.: +81 3 3769 6900
Факс: +81 3 3769 6901

Очакван експлоатационен срок

Brainlab предоставя осемгодишен експлоатационен срок за софтуера. През този период се
предлагат както софтуерни актуализации, така и обслужване на място.

Обратна връзка

Въпреки внимателния преглед на това ръководство е възможно наличие на грешки.
Свържете се с нас на igs.manuals@brainlab.com, ако имате предложения относно начина, по
който можем да подобрим това ръководство.

Производител

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Германия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.1.2 Правна информация

Авторско право

Това ръководство съдържа собствена информация, защитена с авторско право. Нито една
част от това ръководство не може да бъде възпроизвеждана или превеждана без изричното
писмено съгласие на Brainlab.

Търговски марки на Brainlab

• Curve™ е заявка за регистрация на марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ и на
Brainlab KK в Япония.

• Kick® е търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или в САЩ.

Търговски марки, които не са на Brainlab

• Microsoft® и Windows® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.

Информация за патент

Този продукт може да е обхванат от един или повече патенти или изчакващи решение
заявки за регистрация. Вижте https://www.brainlab.com/patent/ за повече подробности.

Интегриран софтуер на трети лица

• Този софтуер се базира частично на разработката на Independent JPEG Group.
• Този софтуер съдържа библиотеката на OpenJPEG. За пълно описание на авторските
права, отказите от права/отговорност и лицензите вижте http://www.openjpeg.org.

• Този софтуер се базира частично на Xerces C++ 3.1.1 – разработка на Apache Software
Foundation. За пълно описание на авторските права, отказите от права/отговорност и
лицензите вижте http://xerces.apache.org/.

• Този продукт включва libtiff 4.0.4 beta. За пълно описание на авторските права, отказите
от права/отговорност и лицензите вижте http://www.remotesensing.org/libtiff/.

СЕ етикет

CE етикетът показва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основните
изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета на Европа („ДМИ“).
Съгласно принципите, изложени в ДМИ, Spine & Trauma 3D е продукт от
Клас IIб.

ЗАБЕЛЕЖКА: валидността на CE етикета може да се потвърди само за продукти,
произведени от Brainlab.
 

Инструкции за изхвърляне

Изхвърляйте електрическото и електронно оборудване единствено в съответс-
твие със законовите разпоредби. За информация относно Директивата относно
отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) посетете:
www.brainlab.com/en/sustainability

Данни за контакт и правна информация
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Продажби в САЩ

Федералното законодателство на САЩ ограничава продажбата на това изделие: то може да
бъде продавано само от лекар или по лекарска заявка.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Символи
1.2.1 Символи, използвани в това ръководство

Предупреждения

Предупреждение
Съобщенията тип „предупреждение“ са маркирани с триъгълни предупредителни
символи. Те съдържат изключително важна информация за целите на безопасността
във връзка с възможни наранявания, смърт или други сериозни последици от
неправилната употреба на оборудването.

Внимание

Съобщенията тип „внимание“ са обозначени с кръгли символи за повишено
внимание. Те съдържат изключително важна информация относно възможни
проблеми с устройството. Подобни проблеми са неизправностите в устройството,
отказ на устройството, повреда в устройството или материални щети.

Забележки

ЗАБЕЛЕЖКА: забележките са изписани с курсив и дават допълнителни полезни съвети.
 

Символи
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1.3 Предназначение
1.3.1 Използване на системата

Показания за употреба

Spine & Trauma 3D е изделие, предназначено за система за интраоперативна образно
направлявана локализация, която позволява минимално инвазивна хирургия. То свързва
свободна сонда, проследявана от сензорна система с пасивни маркери, към виртуално
пространство с компютърни изображения, изградени върху преоперативни и
интраоперативни данни с 2D или 3D образи на пациента.
Spine & Trauma 3D позволява компютърно подпомагана навигация на данни за медицински
образи, които може да се заснемат преоперативно или интраоперативно чрез подходяща
система за заснемане на образи.
Софтуерът предлага планиране на размера на винтов имплант и навигация върху твърди
костни структури с предварително калибрирани и допълнително индивидуално калибрирани
хирургически инструменти. Системата е показана за всяко медицинско състояние, при което
употребата на стереотактична хирургия може да е подходяща, и в случаите, когато може да
се установи твърда анатомична структура, като например череп, таз, дълга кост или
прешлен, спрямо заснемания образ (КТ, МР, 2D флуороскопски образ или 3D реконструкция
на флуороскопски образ) и/или базиран на данни за образи анатомичен модел.

Предвидена група потребители

Предвидената група потребители на софтуера са хирурзи и болничен персонал.

Група пациенти

Групата пациенти включва всяко медицинско състояние, при което употребата на
стереотактична хирургия може да е подходяща, и случаите, когато може да се установи
твърда анатомична структура, като например череп, таз, дълга кост или прешлен, спрямо
заснемания образ (КТ, 2D флуороскопски образ или 3D реконструкция на флуороскопски
образ).

Място на използване

Приложението следва да се използва в операционни зали.

Отговорност

Предупреждение
Тази система предоставя единствено допълнително съдействие на хирурга или
потребителя и по никакъв начин не замества опита и/или отговорността на хирурга
или потребителя по време на нейното използване.

Внимателно боравене с хардуера

Инструментариумът от аксесоари и компоненти на системата се състои от прецизни
механични части. Работете внимателно с тях.

Предупреждение
Само обучен медицински персонал може да работи с инструментариума от аксесоари
и компоненти на системата.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Преглед на правдоподобността

Предупреждение
Преди лечението на пациента проверете правдоподобността на цялата информация,
въведена в системата и излязла от нея.

Предназначение
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1.4 Съвместимост с медицински устройства
1.4.1 Медицински инструменти на Brainlab

Съвместими медицински инструменти на Brainlab

Spine & Trauma 3D е изделие, съвместимо със следните:
• Комплект за флуороскопска 3D регистрация за Ziehm Vision FD Vario 3D
• Адаптер за хирургична моторна система (Surgical Motor System, SMS)
• Залепващи се плоски маркери за Zeego
• Залепващи се плоски iCT маркери
• Костен фиксатор с 1 щифт
• Костен фиксатор с 2 щифта
• Дистанционно с щипка за еднократна употреба
• Рефлекторни маркерни сфери за еднократна употреба
• Покривало за комплект за флуороскопска 2D регистрация
• Комплект за регистрация DrapeLink за C-рамо Ziehm Vision RFD
• Пробивен водач и аксесоари
• Комплект за флуороскопска 3D/2D регистрация
• Комплект за флуороскопска регистрация, ред. 2
• Покривало за iCT сканиране
• Установка за инструментен адаптер (StarLink)
• Матрица за калибриране на инструменти, ред. 4.0 (ICM4)
• Допълнителни инструментни адаптери
• Минимално инвазивна референтна установка, X-Press (Y-геометрия)
• Покривало за пациента
• Игла за педикуларен достъп
• Показалец, удължен, с остър връх
• Рентгенопроницаема спинална референтна клампа
• Референтна установка за спинални клампи
• Спинална референтна установка за антериорен/латерален/кос подход
• Спинални IGS инструменти
• Спинална референтна X-клампа
• Стандартна краниална установка с 4 маркерни сфери
• Ръчно устройство за флуороскопска 2D регистрация (и пакет с аксесоари)

Други инструменти на Brainlab

Допълнителен инструментариум може да стане наличен след издаването на това
ръководство. Свържете се с поддръжката на Brainlab, ако имате някакви въпроси относно
съвместимостта на инструмент със софтуера на Brainlab.

Предупреждение
Използвайте единствено инструменти и резервни части, които са указани от Brainlab
като съвместими със софтуера Spine & Trauma 3D. Използването на неразрешени
инструменти/резервни части може да се отрази неблагоприятно на безопасността
и/или ефективността на медицинското изделие и да застраши пациента, потребителя
и/или околната среда.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.4.2 Медицински софтуер на Brainlab

Упълномощаване

Само упълномощени от Brainlab служители имат правото да инсталират софтуер в
системата. Не инсталирайте и не премахвайте каквито и да е софтуерни приложения.

Съвместим медицински софтуер на Brainlab

Spine & Trauma 3D е изделие, съвместимо със следните:
• Content Manager 2.3
• Patient Selection 4.2
• DICOM Viewer 3.1
• Image Fusion 3.0
• iPlan Spine 3.0

Друг софтуер на Brainlab

Друг съвместим софтуер на Brainlab може да стане наличен след издаването на
ръководство за потребителя.
Ако използвате версии на софтуер, които са различни от посочените по-горе, се свържете с
поддръжката на Brainlab за уточнение относно съвместимостта с изделията на Brainlab.

Предупреждение
В системата може да се инсталира и използва единствено медицински софтуер на
Brainlab, посочен от Brainlab.

Съвместимост с медицински устройства
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1.4.3 Медицински устройства, които не са на Brainlab

Съвместими медицински устройства, които не са на Brainlab

Медицинско устройство Модел Производител

C-рамене Различни

Прозрачни стерилни покривала за C-рамо Както е указано в Ръководството за потре-
бителя на инструмента

Киршнерови телове с резба (за фиксиране
на MIRA-Y 3 mm) 3 или 4 mm Различни

Електрическа бормашина Различни

Предварително калибрирани инструменти
за оста и предварително калибрирани ин-
струменти на трети лица

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich
Свържете се с поддръжката на Brainlab за кон-
кретни съвместими инструменти.

ЗАБЕЛЕЖКА: за информация относно конкретните поддържани модели и производители
се свържете с поддръжката на Brainlab.
 

Предупреждение
Използването на инструменти от други производители, явяващи се трети лица, с
интерфейси, които не са били тествани и валидирани като съвместими с Brainlab,
може да засегне точността на навигацията, което да създаде риск за пациента.

Други устройства, които не са на Brainlab

Предупреждение
Използването на комбинации от медицински устройства, които не са разрешени от
Brainlab, може да повлияе неблагоприятно на безопасността и/или ефективността на
устройствата и да застраши безопасността на пациента, потребителя и/или околната
среда.

Съвместими скенери и C-рамене

Използвайте само съвместими скенери и C-рамене. За пълен списък на съвместимостта се
свържете с поддръжката на Brainlab.

Предупреждение
Brainlab не поема отговорност, ако се използват неодобрени скенери или C-рамене.

Интегриране на инструменти на трети лица

Този софтуер поддържа навигацията на избрани предварително калибрирани инструменти
на трети лица. За пълен списък на предварително калибрираните инструменти на трети
лица, които в момента се поддържат от софтуера, се свържете с поддръжката на Brainlab.

Предупреждение
Предварително калибриран инструмент може да се използва за навигация само ако е
бил активиран от специалист от поддръжката на Brainlab.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Предупреждение
Инструкциите за използване и боравене с предварително калибрирани инструменти
на трети лица може да се намерят в ръководствата, предоставени от
производителите на инструментите.

Съвместимост с медицински устройства
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1.4.4 Софтуер, който не е на Brainlab

Упълномощаване

Само упълномощени от Brainlab служители имат правото да инсталират софтуер в
системата на Brainlab. Не инсталирайте и не премахвайте каквито и да е софтуерни
приложения.

Съвместим софтуер, който не е на Brainlab

Spine & Trauma 3D е изделие, съвместимо със следните:
• Операционна система Microsoft Windows 7
• Операционна система Windows 8
ЗАБЕЛЕЖКА: за информация относно съвместимите пакети с услуги се свържете с
поддръжката на Brainlab.
 

Друг софтуер, който не е на Brainlab

Предупреждение
Само софтуер, указан от Brainlab, може да се инсталира и използва със Spine &
Trauma 3D.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.5 Обучение и документация
1.5.1 Обучение

Обучение на Brainlab

За да се гарантира безопасната и целесъобразна употреба, преди да използват системата,
всички потребители следва да преминат курс на обучение, провеждан от представител на
Brainlab.

Поддръжка при контролирани условия

Преди да се използва системата за хирургични процедури, когато компютърно
подпомаганата навигация се счита за критично важна, извършете достатъчен брой пълни
процедури в присъствието на представител на Brainlab, за да предостави напътствия, ако се
наложи.

Обучение и документация
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1.5.2 Документация

Предвидена аудитория

Хирурзи или техни асистенти с достъп до система за заснемане на 3D или 2D образи (като
например КТ или C-рамо (в 2D или 3D режим)) в комбинация със система за навигация на
Brainlab.

Прочит на ръководствата за потребителя

Ръководствата за потребителя описват сложни медицински устройства и софтуер за
хирургична навигация, които трябва да се използват внимателно.
Важно е всички потребители на системата, инструментите и софтуера:
• Внимателно да прочетат ръководствата за потребителя, преди да пристъпят към работа с
оборудването

• Да имат достъп до ръководствата за потребителя по всяко време
ЗАБЕЛЕЖКА: това ръководство за потребителя може да съдържа информация, която не
е относима за вашия специфичен лиценз. За въпроси, свързани с функциите, описани в
това ръководство за потребителя, се свържете с поддръжката на Brainlab.
 

Предлагани ръководства за потребителя

Ръководство за потре-
бителя

Съдържание

Ръководства за потреби-
теля на софтуера

• Преглед на планирането на лечението и образно направля-
ваната навигация

• Описание на системното организиране в ОЗ
• Подробни инструкции за софтуера

Ръководства за потреби-
теля на инструмента Подробни инструкции за работа с инструмента

Ръководство за почиства-
не, дезинфекция и стери-
лизация

Подробности относно почистването, дезинфекцията и стерили-
зацията на инструментариума

Ръководства за потреби-
теля на системата Задълбочена информация относно системните настройки

Техническо ръководство
за потребителя

Подробна техническа информация относно системата, включи-
телно спецификации и съответствия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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2 ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
2.1 Отваряне на софтуера

Обща информация

След като включите системата, можете да осъществите достъп до Spine & Trauma 3D чрез
Content Manager.
Направете справка с Ръководството за потребителя на софтуера Patient Selection/
Content Manager.
ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е да стартирате софтуера дори и ако камерата все още не е
свързана.
 

Отваряне на софтуера

Стъпки

1. Включете системата с помощта на превключвателя.

2.
В зависимост от конфигурацията ви:
• Изберете предварително конфигурирания работен поток в екрана за избор, или
• Изберете иконата Spine & Trauma 3D в Content Manager.

3.

Изберете съществуващия пациент или създайте пациентски профил.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете също да изберете заболяване. Ако направите това, избор
на най-подходящите данни за това състояние става наличен в избора на па-
циент.
 

4. Изберете съответните данни, ако ще се използват преоперативни данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е да стартирате Spine & Trauma 3D и без да изберете пациент.
В този случай се използва пациентската информация от скенера или от C-рамото. За
повече информация относно Content Manager вижте съответното Ръководство за
потребителя на софтуера.
 

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 Spine & Trauma 3D Вер. 2.6 21



2.2 Camera App

Обща информация

За успешна регистрация и навигация камерата трябва да има несмущаван изглед към
инструментите и референтната установка.
Изгледът на камерата се визуализира в квадратче горе вдясно на софтуера. Ако щракнете
върху квадратчето, изгледът се разширява до показване на елемента на камерата на пълен
екран.
Дисплеят на Camera App ви предоставя обратна връзка в реално време за видимостта на
инструментите и референтната установка към камерата. В допълнение образите в дисплея
указват относимите позиции на инструментите и референтната установка, видими за двата
обектива на камерата.
ЗАБЕЛЕЖКА: появява се съобщение, ако връзката на камерата се изгуби или ако
сигналът на безжичната връзка на камерата не е достатъчно силен. Също така се
появява съобщение, ако камерата е в режим на загряване или ако бъде блъсната.
 

Дисплей на Camera App

① ②

③

④

⑤

Фигура 1 

№ Компонент Пояснение

① Коридор на проследя-
ване

Показва разстоянието на инструментите и/или референтни-
те установки по отношение на камерата.
За оптимални видимост и точност всички проследяващи
сфери трябва да бъдат вътре в синия коридор.

② Контроли на камерата Показва позициониращите бутони за контролиране на мото-
ра на камерата.

③ Бутон за центриране
на камерата

Използван за центриране на камерата.
ЗАБЕЛЕЖКА: центрирането на камерата отнема до 5 се-
кунди. Повторно щракване деактивира функцията за цен-
триране.
 

④ Маркерна сфера Маркерната сфера от инструмент и/или установка е марки-
рана в червено, когато е невидима за камерата.

Camera App
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№ Компонент Пояснение

⑤ Зрително поле на ка-
мерата

Показва позицията на инструментите и/или референтните
установки по отношение на камерата.

Цветови обозначения на Camera App

Цвят Инструмент, за който се отнася

Жълто Референтна установка

Зелено Активен показалец, предварително калибриран инструмент

Оранжево Калибрирани инструменти

Синьо ICM4, комплект за регистрация

Светло зеле-
но Скенерна референция

Магента Ръчно устройство за флуороскопска 2D регистрация

Сиво Геометрията на маркерната сфера е видима и за двата обектива на камера-
та, но не може да се идентифицира

Сиви зве-
здички

Геометрията на маркерната сфера е видима само за един от обективите на
камерата и не може да се идентифицира

Фантомни геометрии

Предупреждение
Софтуерът засича инструментите с помощта на предварително дефинирани
геометрии на инструменти. Случайно подреждане на познати инструменти може да
генерира друга позната геометрия на инструмент за кратък период от време.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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2.3 Софтуерни бутони

Обща информация

Лентата на менюто съдържа бутони за достъп до функциите за регистрация, навигация и
регулиране на системата. В зависимост от текущата стъпка на работния поток тя може да
съдържа и бутони за регулиране на изгледите на образа.

Системни бутони

Бутон Наименование Функция Вижте

Начало

Минимизира приложението и връща към
Content Manager, където можете да експорти-
рате данни, да изключите системата или да
стартирате ново третиране.

Стр. 21

Информация за
системата

Отваря менюто System за конфигуриране на
настройките на системата. Стр. 26

Ориентация на па-
циента

Отваря диалоговия прозорец Select Patient
Orientation. Стр. 67

Екранна снимка Прави екранна снимка на текущия екран. Стр. 26

Относно екранните снимки

Можете да генерирате екранни снимки във всеки момент. Те могат да се преглеждат от
Content Manager. Можете да изберете да анонимизирате екранните снимки в настройките
на системата (вижте стр. 26).

Предупреждение
Освен ако екранните снимки се анонимизират, името на пациента се появява на всяка
от тях. Обърнете внимание, че дори когато се анонимизират, името на пациента се
появява в наименованието на файла на екранната снимка. За да запазите
поверителността на личните данни на пациента, се уверете, че достъпът до
екранните снимки е ограничен до съответния медицински персонал.

Бутони за мащабиране

Бутон Функция

Увеличаване на мащаба

Намаляване на мащаба

Софтуерни бутони
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Бутони за формат на образа

Фигура 2 
Възможно е да се заредят максимум два набора от данни за образи. Тези набори от данни
може да са от два различни формата (напр. КТ и МР) или да са два набора от КТ данни.
Няколко екрана съдържат бутони за избор кой набор от данни да се визуализира в 2D
изгледа.
Избраният набор от данни се осветява в жълто. Планираните данни се показват във всички
слети набори от данни.

Заключване на центъра на изгледа и панорамиране

Фигура 3 
Опцията Lock View Center се появява в екраните за навигация и потвърждаване на
точността.
На тези екрани изгледите следват върха на показалеца или инструмента и непрекъснато се
преместват, когато показалецът или инструментът се движи. За да заключите изгледите в
текущата им позиция, натиснете иконата за заключване.

Фигура 4 
Друг вариант е ръчно да зададете центъра на изгледа, като панорамирате изгледите. За да
панорамирате изгледа, махнете показалеца или инструмента от зрителното поле на
камерата, след което направете корекции, като използвате лентите на плъзгача или като
натискате и плъзгате изображението в изгледа. За да отмените действието по
панорамиране, натиснете Reset Panning.
Натиснете иконата за заключване, за да заключите изгледа в желаната позиция.
За да отключите изгледите, натиснете иконата за заключване отново.

Допълнителни бутони

Други бутони са описани в съответните раздели.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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2.4 Настройки на системата

Бутон за информация за системата

Бутонът System Information отваря диалогов прозорец, показващ номерата на
поддръжката на Brainlab и версията на софтуера. Той предоставя и достъп до
опциите Screenshots и Settings.
Всички настройки, показани по-долу, са достъпни чрез бутона System
Information.

Анонимизиране на екранни снимки

Фигура 5 
Изберете квадратчето за отметка Anonymize Screenshots в раздела Options под Settings,
за да изключите пациентската информация от екранните снимки.

Настройки на системата
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Активиране на дистанционното с щипка

Фигура 6 
В раздела Options под Settings използвайте квадратчето за отметка, за да активирате/
деактивирате функционалността Clip-On Remote Control (вижте стр. 32).

Регулиране на звука

Опциите за звука могат да бъдат намерени под Settings в раздела Sound.

Фигура 7 

Опции

Използвайте квадратчето за отметка, за да разрешите/забраните излизането на звук от
системата.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Опции

Използвайте лентата на плъзгача, за да регулирате силата на звука на системата.

Използвайте квадратчето за отметка, за да разрешите/забраните звука на бутона.

Избиране на език

Фигура 8 
В раздела Language под Settings изберете желания език за графичния потребителски
интерфейс.
ЗАБЕЛЕЖКА: разделът Language се появява само ако са налични няколко езика за
системата ви.
 

Настройки на системата
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Флуороскопски опции

Фигура 9 

Опции

Ако са конфигурирани няколко C-рамене, C-рамото може да се избере чрез C-arm
Selection.

За да отворите диалоговия прозорец за заснемане на калибровъчен образ, натиснете
Calibration Images.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Как се избира C-рамо

Фигура 10 

Стъпки

1. Натиснете бутона C-arm Selection под Fluoro.

2. Натиснете C-рамото, което ще използвате, след което натиснете Next.

3. Появява се диалоговият прозорец C-Arm Connection Check. Уверете се, че е нали-
це добра връзка към C-рамото, и натиснете Next.

4.
Появява се диалогов прозорец за усилвателя на образа, който ви инструктира как
да настроите C-рамото, ако използвате Ръчно устройство за флуороскопска 2D
регистрация.

Как се отваря заснемането на калибровъчен образ

Стъпки

1.
Натиснете бутона Calibration Images под Fluoro.
Отваря се диалоговият прозорец Acquire Calibration Image.

2. Заснемете калибровъчни образи, както е описано на стр. 56.

Настройки на системата
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2.5 Навигация на работния поток

Обща информация

Областта на навигацията в основните екрани ви позволява да навигирате през софтуерния
работен поток.

Оформление на екрана

①

②

③

④

⑤

⑥

Фигура 11 

№ Компонент

① Текуща стъпка

② Следваща стъпка

③ Back: Връща към предишната стъпка

④ Plan: Стартира работния поток за планиране на винта (вижте стр. 137)

⑤ Next: Продължава към следващата стъпка

⑥ Register: Отваря диалоговия прозорец New Registration / Scan (вижте стр. 33)

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 Spine & Trauma 3D Вер. 2.6 31



2.5.1 Дистанционно с щипка

Обща информация

Дистанционното с щипка позволява активна пациентска регистрация и софтуерен контрол
в комбинация с Показалеца, удължен, с остър връх.
За повече информация относно използването на Дистанционното с щипка за пациентска
регистрация вижте стр. 90.

Софтуерен контрол

Бутоните със символ светкавица ① могат да бъдат контролирани чрез Дистанционното с
щипка.

②

①

Фигура 12 

Опции

Натиснете и задръжте контролния бутон ② надолу, за да превключите между бутоните.
Избраният бутон се осветява в жълто.

Натиснете контролния бутон ② за кратко, за да „натиснете“ избрания бутон.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако е включен звукът на бутона (вижте стр. 27), се издават звукови
сигнали, за да укажат кога избраният бутон се променя и кога е „натиснат“ бутон.
 

Навигация на работния поток
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2.5.2 Диалогов прозорец New Registration / Scan

Опции на „New Registration / Scan“

Диалоговият прозорец New Registration / Scan се отваря след натискане на бутона
Register в един от основните екрани.

Фигура 13 

Опции Вижте

За да получите нови данни за автоматична регистрация, натиснете New
Scan. Стр. 75

За да започнете напасване на двойка точки като ръчна регистрация, натисне-
те Paired Point Match. Стр. 91

За да започнете напасване на област като ръчна регистрация, натиснете
Region Match. Стр. 96

За да започнете напасване на флуороскопски образи като ръчна регистрация,
натиснете Fluoro Match. Стр. 100

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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2.6 Налични работни потоци
2.6.1 Работни потоци за автоматична регистрация

Автоматична регистрация – 3D флуороскопия

Работен поток

1. Настройка на системата

2. Подготвяне на пациента и закрепване на референтна установка

3. Настройка на C-рамо и определяне на изоцентър

4. Задържане на респирацията

5. Извършване на сканиране

6. Разрешаване на респирацията

7. Потвърждаване на точността и начало на навигацията

ЗАБЕЛЕЖКА: за повече информация вижте стр. 79.
 

Автоматична регистрация iCT, AIRO, Angio

Автоматична регистрация за iCT, AIRO и Angio се извършва с Автоматична регистрация
на образи. Направете справка с Ръководството за потребителя на софтуера за
Автоматична регистрация на образи за инструкции относно необходимите стъпки.

Налични работни потоци
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2.6.2 Работен поток за ръчна регистрация

Ръчна регистрация – Всички видове данни

Работен поток

1. Настройка на системата

2. Избор на пациент/набор от данни и стартиране на софтуера

3. Подготвяне на пациента и закрепване на референтна установка

4. Извършване на ръчна регистрация

5. Потвърждаване на точността и начало на навигацията

ЗАБЕЛЕЖКА: за повече информация вижте стр. 85.
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2.7 Въведение в регистрацията

Обща информация

Възможно е или да:
• Изпратите данните директно от скенера или C-рамото към навигационната система, или
да

• Заредите преоперативните данни (вижте стр. 87).
За най-добри резултати извършете заснемането на образа съгласно съответния протокол за
сканиране.

Опции на регистрацията

Наличните методи за регистрация зависят от вида на данните, които сте получили.

Метод за регистрация КТ 3D флуороскопия

Automatic Registration iCT Siemens, Ziehm

Paired Point Matching КТ Ziehm, Siemens

Region Matching КТ Няма

Fluoro Match КТ Siemens

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е да се заредят максимум два набора от данни. Тези набори от
данни може да са от два различни формата (напр. КТ и МР) или да са два набора от КТ
данни. МР данни не могат да се използват самостоятелно за регистрация.
 

Опции за сливане на образи

Сливането на образи е възможно с КТ и МР данни или с КТ данни и данни от 3D
флуороскопия. Сливането на образи е възможно и с нерегистрирани КТ данни и
регистрирани данни от 3D флуороскопия.
За повече информация вижте стр. 71.

Въведение в регистрацията
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2.7.1 Възстановяване на регистрация

Обща информация

В случай на прекъсване на захранването ще бъдете помолени да рестартирате софтуера.
Можете или да рестартирате софтуера, използвайки информацията на предишната
регистрация, или да рестартирате без каквато и да е информация за регистрация.

Как се възстановява регистрация

① ②

Фигура 14 

Опции

В Content Manager, когато сте подканени, натиснете Restart ①, за да продължите с въз-
становената регистрация.
Пациентските данни се зареждат и екранът Patient Information ② се отваря. Проверете
дали пациентската информация е вярна.
ЗАБЕЛЕЖКА: след възстановяването потвърдете регистрацията (вижте стр. 82).
 

В Content Manager натиснете Cancel ①, за да се върнете към основния екран.

Предишната регистрация се отхвърля и не може да се възстано-
ви отново.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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3 ПРОЦЕДУРНА
ОРГАНИЗАЦИЯ

3.1 Организация на операционната зала

Обща информация

Настройката на системата зависи от използваната платформа. Диаграмите в този раздел
показват примери на организация на ОЗ с различни системи за навигация на Brainlab.
Независимо от използваната платформа:
• Системните компоненти не трябва ограничават движението на екипа на ОЗ.
• Камерата трябва да има ясен изглед към референтната установка и активните
инструменти в хирургичното поле по всяко време.

Подробна информация за транспортирането и настройката на системата е предоставена
във вашето Ръководство за потребителя на системата.

Съвместимост с друго оборудване на ОЗ

Ако използвате мобилна система (напр. Curve, Curve Ceiling-Mounted или Kick) при
организацията на две зали, системата трябва да остане от същата страна на скенера,
както е била при калибрирането на скенера.

Възможно е системата за навигация може да създаде смущение, което може да
засегне работата на друго оборудване. В частност инфрачервената светлина на
проследяващата система може да смути базираното на ИЧ лъчи оборудване в ОЗ.

Преценки за камерата

Предупреждение
Инфрачервените артефакти, причинени от отражения, може да повлияят на точността
на оптичната навигация на системата. Не позволявайте на отразяващи материали или
източници на инфрачервена светлина да навлизат в зрителното поле на камерата,
тъй като могат да намалят точността, в частност – по време на автоматична
регистрация.

Установяване на добра видимост

Уверете се, че инструментариумът е видим от всички съответни хирургични позиции.

Предупреждение
Преди операцията позиционирайте камерата, така че и двата обектива да имат ясен и
несмущаван изглед към маркерните сфери на проследяващите установки. Те трябва
да са видими за камерата непрекъснато по време на интраоперативните заснемане на
образ, регистрация и навигация, в противен случай проследяването не е възможно.
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Как се организира ОЗ

Стъпки

1. Преместете системата в желаната позиция.

2.
Позиционирайте камерата в горния или долния край на операционната маса на раз-
стояние от приблизително 2 m от хирургичното поле. Насочете камерата към костта,
която ще се оперира.

3. Покрийте системата, както е необходимо (напр. дръжката на камерата) (вижте Ръ-
ководство за потребителя на системата).

4. Покрийте скенера, както е необходимо (вижте Ръководство за потребителя на ин-
струмента).

5. Регулирайте монитора в позиция, която е удобна за и достъпна от хирурга или аси-
стента.

6. Включете системните компоненти.

C-рамо при организация на ОЗ – Примери

Фигура 15 

Организация на операционната зала
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iCT при организация на ОЗ – Примери

Фигура 16 

ПРОЦЕДУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 Spine & Trauma 3D Вер. 2.6 41



3.2 Подготовка за операция

Преди да започнете

Преди да започнете процедурата, се уверете, че сте запознати с правилното боравене
с необходимите инструменти и аксесоари на Brainlab.

Стерилност

Предупреждение
Инструментариумът, използван за извършване на ръчна регистрацията, трябва да
бъде стерилен.

Видимост на инструментите

Уверете се, че маркерните сфери на ICM4 и инструментната установка винаги сочат
директно камерата по време на използване.
Завъртането на инструмента, показалеца или ICM4 спрямо ъгъла на камерата може да
засегне показаната точност на инструмента.

Референтни установки

За да се извършат регистрация и навигация, към костта, която ще се оперира, трябва
здраво да се прикрепи референтна установка.
Направете справка със своето Ръководство за потребителя на инструмента за
информация относно боравенето със и прикрепването на референтни установки.

Подготовка за операция
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Предупреждение
Без да предизвиква каквато и да е увреда, референтна установка трябва да се
прикрепи здраво към твърда структура в зоната на интерес, за предпочитане
прешлен или костна структура, която ще се оперира. Цялата анатомия между точката
на закрепване на референтната установка и костната структура, която се оперира,
трябва да бъде твърда. Когато се прикрепва установката, внимателно отчетете
движенията на костта по време на процедурата, така че установката да не се
смущава.

Предупреждение
Не местете референтна установка спрямо анатомията на пациента по време на
процедурата. Всяко движение може да засегне цялата координатна система на
измерване, което да доведе до некоректно показване на инструмента или до
нараняване на пациента.

Предупреждение
Преди регистрация и навигация се уверете, че референтна установка е здраво
закрепена и всички винтове са затегнати.

Рентгенопроницаема спиранална клампа

Препоръчва се да използвате Рентгенопроницаемата спиранална клампа, когато
заснемате интраоперативни образи за лумбални и торакални процедури, за да се
минимизират металните артефакти.

Рентгенопроницаема спиранална клампа

Препоръчва се да използвате Рентгенопроницаемата спиранална клампа, когато
заснемате интраоперативни образи за лумбални и торакални процедури, за да се
минимизират металните артефакти.

Движение на референтната установка

Фигура 17 
Ако се засече движение на референтната установка, в софтуера се появява известие.
Проверете точността на регистрацията, като задържите върха на показалеца или
инструмента поне на три анатомични ориентира и потвърдите тяхната позиция в софтуера.
Уверете се, че фиксирането на референтна установка/клампата е стабилно.
ЗАБЕЛЕЖКА: след като показалецът се засече в зрителното поле на камерата,
известието за засичане на движение на референтната установка изчезва.
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Предупреждение
Движение може да се появи без активиране на известието за засичане на движение на
референтната установка. Отсъствието на известие за засичане не гарантира точност.

Предупреждение
Ако референтната установка се премести (към друг прешлен или докато е прикрепена
към същия прешлен), всяка извършена регистрация става остаряла и регистрацията
трябва да се повтори.

Маркерни сфери

За да се гарантира, че всички инструменти са ясно видими за системата и за да се спомогне
точната регистрация, проверете отразяващата способност на всички маркерни сфери.
Рефлекторните маркерни сфери трябва да са закрепени стабилно към съответните
хирургически инструменти.
Преди всеки казус потвърждавайте, че повърхностите на всички рефлекторни маркерни
сфери са в добро състояние. За да се осигури най-висока прецизност, се уверявайте, че
отразяващата повърхност не е забелена.

Предупреждение
За да се осигури видимост, използвайте само чисти и сухи маркерни сфери.

Предупреждение
Уверете се, че всички маркерни сфери са напълно видими за камерата, иначе
резултатите от регистрацията може да се повлияят неблагоприятно.

Предупреждение
Когато се монтират нови сфери на адаптер, показалец или пациентска референтна
установка, се уверете, че маркерите са напълно завинтени и подравнени.

Ако дадена референтна установка не може да се засече от камерата, потвърдете, че
маркерните сфери са чисти, сухи и неувредени, както и че референтна установка не е
огъната.

Подготовка за операция
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4 ОБРАЗЕН
ИНСТРУМЕНТАРИУМ

4.1 Необходим инструментариум на C-рамо

Обща информация

Регистрацията на флуороскопски образи позволява системата да калкулира триизмерната
позиция на образа спрямо прикрепената референтна установка, което пък позволява
навигацията на инструментите.
За подробна информация относно инструментариума на C-рамото направете справка със
своето Ръководство за потребителя на инструмента.

Инструментариум за заснемане

Флуороскопските образи се регистрират чрез:
• Комплект за флуороскопска регистрация, монтиран на C-рамото ① (ред. 2 е показана
по-долу), или

• Ръчно устройство за флуороскопска 2D регистрация с Пластина за корекция,
монтирано на C-рамото ② (или без Пластина за корекция с плоскопанелни C-рамене)

• Комплект за регистрация DrapeLink за C-рамо Ziehm Vision RFD ③

ОБРАЗЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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②①

③

Фигура 18 

Информация за покриването

• Комплектът за флуороскопска регистрация (ред. 2) може да се използва стерилен или
покрит.

• Комплектът за флуороскопска 3D/2D регистрация и Комплектът за флуороскопска
3D регистрация за Ziehm Vision FD Vario 3D трябва да са покрити чрез покривалата,
указани в Ръководството за потребителя на инструмента, или в комбинация с
Покривало за сканиране на пациент.

• Ръчното устройство за флуороскопска 2D регистрация трябва да е стерилно, а C-
рамото (с прикрепена Пластина за корекция) трябва да е покрито.

• Комплектът за регистрация DrapeLink за C-рамо Ziehm Vision RFD трябва да е
стерилен, а C-рамото трябва да е покрито. Комплектът за регистрация е прикрепен към
покритите адаптери.

ЗАБЕЛЕЖКА: за информация относно съвместимите покривала направете справка със
своето Ръководство за потребителя на инструмента или се свържете с
поддръжката на Brainlab.
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4.1.1 Комплекти за регистрация

Съвместим инструментариум на C-рамо

C-раменете може да се използват за регистрация заедно със:
• Комплект за флуороскопска регистрация (ред. 2)
• Комплект за флуороскопска 3D/2D регистрация
• Комплект за флуороскопска 3D регистрация за Ziehm Vision FD Vario 3D
• Ръчно устройство за флуороскопска 2D регистрация с Пластина за корекция
• Комплект за регистрация DrapeLink за C-рамо Ziehm Vision RFD
Горният инструментариум може да се прикрепи към C-рамото, както е описано във вашето
Ръководство за потребителя на инструмента.
Плоскопанелни C-рамене може да се използват за регистрация с Ръчното устройство за
флуороскопска 2D регистрация (без Пластина за корекция).

Осигуряване на достатъчно пространство

Комплект за регистрация Изисквания за закрепване

Комплект за флуороскопска
регистрация (ред. 2)

• По-долната пластина за калибриране може да се пре-
махне след заснемане на калибровъчен образ.

• Горният пръстен трябва да остане прикрепен през ця-
лото време на процедурата.

Комплект за флуороскопска
3D/2D регистрация

Пръстенът за 3D регистрация трябва да остане прикре-
пен през цялото време на процедурата.

Комплект за флуороскопска 3D
регистрация за Ziehm Vision FD
Vario 3D

Устройствата Fluorostar трябва да се прикрепят към ин-
терфейсите, като е най-добре да са ориентирани към ка-
мерата в позицията за стартиране на сканирането.

Предупреждение
Комплектите за флуороскопска регистрация не трябва да влизат в контакт с пациента
в който и да е момент по време на използването.

Предупреждение
За да се предотврати нараняване на пациента и/или увреждане на инструментите,
преди заснемане на образа се уверете, че е предоставено достатъчно пространство
между Комплекта за флуороскопска регистрация и пациентските и референтните
установки.

Рефлекторни маркерни дискове

Комплектът за флуороскопска регистрация (ред. 2) и Комплектът за флуороскопска
3D/2D регистрация са оборудвани с интегрирани рефлекторни маркерни дискове. Уверете
се, че поне пет маркерни диска са видими при заснемането на образите.

Следващи стъпки

След като Комплектът за флуороскопска регистрация е прикрепен към C-рамото, можете
да започнете със заснемането на образа.

Предупреждение
Винаги се уверявайте, че избраният Комплект за флуороскопска регистрация е
закрепен стабилно към C-рамото и че маркерните дискове са напълно поставени,
преди да започнете флуороскопската регистрация.
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4.1.2 Използване на Ръчно устройство за флуороскопска 2D регистрация за
заснемане на 2D образ

Обща информация

Ръчното устройство за флуороскопска 2D регистрация е мобилно устройство за
регистрация, използвано за заснемане на подлежащи на регистрация 2D образи. Ръчното
устройство за флуороскопска 2D регистрация не е прикрепено към C-рамото и трябва да
се постави и държи в рамките на снопа рентгенови лъчи по време на заснемането на 2D
образ.
Когато използвате C-рамо с конвенционален усилвател на образа, Пластината за корекция
трябва да се прикрепи към C-рамото.
За подробна информация относно боравенето с Ръчно устройство за флуороскопска 2D
регистрация направете справка със своето Ръководство за потребителя на
инструмента.

Пластините за корекция не са предназначени за използване с плоскопанелни C-
рамене.

Правилно използване

①

Фигура 19 
Главата на Ръчното устройство за флуороскопска 2D регистрация трябва да бъде
напълно в снопа рентгенови лъчи, когато се заснема флуороскопски образ. Следвайте
стоповете, позиционирани най-отгоре и от страните на Ръчното устройство за
флуороскопска 2D регистрация, за да позиционирате главата в центъра на снопа и да я
поддържате неподвижна.
Натиснете Ръчното устройство за флуороскопска 2D регистрация нежно към усилвателя
на образа или го стабилизирайте върху пациента или масата за най-добро качество на
регистрацията.
Всичките четири маркерни сфери трябва да са видими за камерата по време на
заснемането на образа.
ЗАБЕЛЕЖКА: използвайте тиксо ①, за да защитите покривалото от увреждане поради
натискането на Ръчното устройство за флуороскопска 2D регистрация към
усилвателя на образа.
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Предупреждение за разклащане на Ръчното устройство за флуороскопска 2D регистрация

Фигура 20 
Ръчното устройство за флуороскопска 2D регистрация трябва да се държи неподвижно,
когато се заснемат образите. Ако Ръчното устройство за флуороскопска 2D регистрация
е било преместено по време на заснемането, образът не може да се регистрира и се
появява горната икона за предупреждение за разклащане.
Повторете заснемането, докато държите Ръчното устройство за флуороскопска 2D
регистрация неподвижно.

Предупреждение за неуспешна регистрация с Ръчното устройство за флуороскопска 2D регистрация

Ако предупреждението Registration Failed се появи по време на заснемането на образа,
съответният образ не може да се регистрира.
Премахнете всякакви пречещи (напр. метални) предмети и проверете и/или коригирайте
възможните причини. След корекцията получаването на образа трябва да се повтори.
• Маркерите за регистрация на Ръчното устройство за флуороскопска 2D регистрация
не може да се засекат в образа или образът не може да се регистрира за навигация:
- Поставете Ръчното устройство за флуороскопска 2D регистрация директно под
усилвателя на образа.

- Леко променете позицията/ориентацията на Ръчното устройство за флуороскопска
2D регистрация.

• Маркерите за регистрация на Пластината за корекция не може да се засекат:
- Уверете се, че Пластината за корекция е правилно монтирана и позиционирана.
- Уверете се, че е избрано правилното C-рамо в софтуера.

ОБРАЗЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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4.2 Използване на C-рамене
4.2.1 Интраоперативно използване на C-рамо

Преди да започнете

Пациентът трябва да се постави на операционната маса и да се покрие по обичайния
начин.

Предупреждение
Освен ако не е покрит, инструментариумът, използван за извършване на
регистрацията, трябва да бъде стерилен.

Свързване и стартиране

Когато се извършва автоматична регистрация, свържете C-рамото към системата за
навигация и стартирайте C-рамото, преди да започнете заснемането на образ. Ако въведете
работния поток за заснемане на образ, преди да стартирате C-рамото, е възможно да
получите съобщение за грешка, че няма връзка към C-рамото.
Ако получите това съобщение, стартирайте C-рамото, след което натиснете Proceed в
диалоговия прозорец на съобщението за грешка.
Същото съобщение може да се появи, ако връзката към C-рамото се загуби. В този случай
проверете свързването на кабела и натиснете Proceed. Тогава заснемането на образа може
да се възобнови.
Преди заснемане на нови образи с C-рамото се уверете, че екранът за заснемане на образ
е показан. В противен случай софтуерът на навигацията няма да засече заснетите образи.

Осигуряване на достатъчно пространство

Предупреждение
За да се предотврати нараняване на пациента и/или увреждане на инструментите, се
уверете, че има достатъчно пространство, така че комплектът за регистрация да не се
сблъска с пациента или референтната установка. Винаги извършвайте проверка за
избягване на сблъсък преди сканиране.

Видимост на камерата

Камерата трябва да се постави така, че и двата обектива да имат несмущаван изглед на
хирургичната област и референтна установка във всеки момент на процедурата и във
всички съответни позиции на ОЗ. За повече информация относно зрителното поле на
камерата вижте стр. 22.

Предупреждение
Необходимите референтна установка и компоненти на регистрацията трябва да са
видими за камерата по време на заснемането, в противен случай образът не може да
се регистрира от софтуера.

Предупреждение
Уверете се, че C-рамото, покривалото и/или устройството за регистрация (напр.
Комплект за флуороскопска регистрация или Ръчно устройство за флуороскопска 2D
регистрация) не покриват частично референтните геометрии, в противен случай може
да се появят неточности. Винаги потвърждавайте точността на образа след
заснемането му.

Използване на C-рамене
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Важни преценки

Предупреждение
Преди да приемете флуороскопски образи, се уверете, че те са точни и показват
съответния прешлен, който е обект на интерес.

Предупреждение
Не модифицирайте образите на монитора на C-рамото (напр. чрез увеличаване,
завъртане и т.н.), преди да потвърдите получаването.

Предупреждение
Системата автоматично засича позицията на референтна установка и комплекта за
регистрация, когато се заснеме нов флуороскопски образ. Независимо от това
точността на регистрацията трябва да се потвърди, като се задържи върхът на
показалеца на минимум три анатомични ориентира и се потвърди тяхната позиция в
софтуера (вижте стр. 82).

Предупреждение
Когато се интегрира устройство на трето лице (напр. C-рамо) със системата за
навигация, се уверете, че е извършен тест на медицинската електрическа система
съгласно IEC 60601-1.
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4.2.2 3D флуороскопски образи

Преди да започнете

Предупреждение
Разкачете пръстена за 2D регистрация, когато заснемате 3D образи с усилвателя на
образа.

Промени на C-рамото

Предупреждение
В случай че се извършат някакви промени (напр. хардуер, софтуер или
конфигурация) на C-рамото, отговорният представител на болницата трябва да
информира обслужването на Brainlab незабавно, тъй като може да се засегне
точността на навигацията.

Предупреждение
Ако се извърши повторно калибриране (напр. поради промяна/актуализация на
хардуера или поради софтуерна актуализация), трябва да информирате
обслужването на Brainlab.

Осигуряване на качество на образа

Препоръчително е 3D флуороскопските образи да се заснемат в режим на висока
разделителна способност.

Предупреждение
Непълните сканирания може да доведат до навигационни неточности.
Препоръчително е да се прехвърлят само пълни сканирания.

Предупреждение
C-раменете може да не произведат достатъчно качествен образ за навигация или
поставяне на винта.

Ориентация на пациента

Предупреждение
Уверете се, че сте избрали правилните ориентация на пациента и позиция на C-
рамото в съветника за заснемане на образ на конзолата на C-рамото. В противен
случай ориентацията на пациента в навигационната станция няма да се визуализира
правилно.

Неподходящо за диагностична употреба

3D C-раменете не са сертифицирани за диагностична употреба.
Качеството на образа може да варира в зависимост от анатомията на пациента,
артефактите или техническите спецификации на C-рамото. Тъй като това може да повлияе
на планирането и навигацията, преди използване потвърдете и одобрете достатъчността на
качеството на образа за навигацията.

Предупреждение
В показания набор от данни може да се появят артефакти. Те зависят от качеството на
образа, получен от C-рамото. Артефакти може да се появят поради ограничения
радиус на сканиране на C-рамото.

Използване на C-рамене
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Предупреждение
Уверете се, че сте избрали правилния пациент и изпращате най-новото сканиране от
C-рамото към системата за навигация. Ако изпращате няколко сканирания, софтуерът
ви подканва да изберете правилното.

3D C-само на Siemens

Не използвайте специални знаци „/“, когато въвеждате името или ИД на пациента в 3D C-
рамото на Siemens. В противен случай наборът от данни ще бъде несъвместим със
софтуера за навигация.
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4.2.3 2D образи за регистрация с Напасване на флуороскопски образи

Комплекти за регистрация

Ако използвате Комплекта за флуороскопска 3D/2D регистрация или Комплекта за
флуороскопска регистрация, ред. 2, се уверете, че пръстенът за 2D регистрация е
прикрепен и че поне пет рефлекторни маркерни диска са видими и за двата обектива на
камерата.

Предупреждение
Ако Комплектът за флуороскопска 3D/2D регистрация или Комплектът за
флуороскопска регистрация, ред. 2 се използва за заснемане на 2D образ (за
калибровъчни образи или регистрация на 2D образ), пръстенът за 2D навигация
трябва да е закрепен.

Важни преценки

Предупреждение
Нивото на изкривяване може да е по-високо в краищата на заснетия флуороскопски
образ. Потвърдете точността в тези зони, ако съдържат структури, които са обект на
интерес.

Дори ако сегментите на образа, възпрепятствани от волфрамовите маркери се
възстановят, може да не е възможно да се възстановят по-малките предмети, които
са били възпрепятствани (напр. киршнерови телове или върхове на винтове).

Позициониране на C-рамото

Фигура 21 
Конусът на лъчите трябва да се припокрива по време на заснемане на образа, както е
показано по-горе.

Използване на C-рамене
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Волфрамови маркери

Комплектите за регистрация имат две пластини, в които са интегрирани волфрамови
маркери.

① ②

Фигура 22 
За флуороскопска регистрация софтуерът трябва да засече поне четири от големите
волфрамови маркери в кръга ①, плюс големия волфрамов маркер, който се намира извън
кръга ②.
Ако някои от маркерите са блокирани от изгледа (напр. от метални ретрактори), е възможно
да се наложи да заснемете калибровъчни образи, за да регистрирате успешно
флуороскопските образи (вижте стр. 56).
Премахнете ненужните метални предмети (напр. инструменти) от зрителното поле на
рентгеновите лъчи, така че образът да може да се заснеме правилно.
Референтната установка трябва да е видима във всеки момент.
ЗАБЕЛЕЖКА: малките предмети (киршнерови телове, върхове на винтове) може да се
появят деформирани в 2D флуороскопските образи. Това се дължи на алгоритъма, който
премахва волфрамовите маркери.
 

ОБРАЗЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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4.2.4 2D калибровъчни образи

2D калибровъчни образи

• Калибровъчните образи се използват за подпомагане на регистрацията на образа на
пациента, ако даден образ не съдържа достатъчно информация.

• В идеалния случай калибровъчните образи трябва да се заснемат, преди да започне
операцията.

• Референтната установка не трябва да бъде прикрепена по време на заснемане на
калибровъчен образ.

• Уверете се, че долната пластина за калибриране на Комплекта за флуороскопска
регистрация е стабилно прикрепена преди заснемането на калибровъчни образи.

Предупреждение
Калибровъчни образи не са налични, когато се използва Ръчно устройство за
флуороскопска 2D регистрация.

Преди да се заснеме калибровъчен образ, се уверете, че всички ненужни предмети
между източника на рентгеновите лъчи и усилвателя на образа са премахнати.

Как се заснемат калибровъчни образи

①

②

Фигура 23 

Стъпки

1.

Натиснете бутона Calibration Images ① в екрана Image Acquisition.
Отваря се диалоговият прозорец Acquire Calibration Image ②.
ЗАБЕЛЕЖКА: достъп до заснемането на калибровъчни образи може да се осъще-
стви и чрез менюто Fluoro (вижте стр. 29).
 

2. Заснемете образ чрез C-рамото и натиснете Next, за да регистрирате образа.

3. След успешната регистрация на образа натиснете Next, за да потвърдите образа.

4. Повторете стъпки от 1 до 3 за всички желани позиции на C-рамото.

Предупреждение
Ако са налични различни референтни установки и системи за навигация или скенери,
използвайте единствено тази комбинация, която е използвана по време на
калибриране.

Използване на C-рамене
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Предупреждение
След заснемане на калибровъчни образи не променяйте позицията на Комплекта за
флуороскопска регистрация върху усилвателя на образа. Ако Комплектът за
флуороскопска регистрация е например завъртян, наклонен или изместен
вертикално, калибровъчният образ трябва да се заснеме отново.

Следващи стъпки

Опции

Натиснете Close, за да се върнете към екрана Image Acquisition, където можете да засне-
мете флуороскопски образи на пациента.

Натиснете Next, за да направите друг калибровъчен образ.

Ако регистрирането на образа е неуспешно, натиснете Back на предупредителния диало-
гов прозорец, за да се върнете към основния екран и да заснемете друг калибровъчен
образ.

ОБРАЗЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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4.3 Използване на КТ скенери

Калибриране на скенер

Техниците в болницата трябва редовно да потвърждават точността на скенера с помощта
на iCT комплекта за калибровъчен фантом. За повече информация направете справка с
Ръководството за потребителя на инструмента.

Предупреждение
Всеки път, когато капакът на интраоперативен скенер се отвори или измени
механично, точността на калибрирането на скенера трябва да се провери от
поддръжката на Brainlab. Това трябва да се извърши и след рутинна поддръжка от
производителя на скенера.

Предупреждение
Някои актуализации на софтуера на скенера изискват потвърждаване на точността на
регистрацията и навигацията. След актуализациите на софтуера на скенера е
необходимо да извършите сканиране за потвърждаване и да проверите точността на
регистрацията.

Ако скенерът се използва за продължителен период от време без надлежно
обслужване, системата може да спре да функционира правилно и да стане неточна.
За да се предотврати това, трябва да се свържете с поддръжката на Brainlab и да
организирате инспекции на всеки шест месеца.

Настройки на скенера

За да се гарантира, че КТ сканиранията са съвместими със софтуера и за да се подпомогне
точната навигация, помолете поддръжката на Brainlab за информация относно
препоръчителните настройки на скенера. Допълнителна информация е налична и в
протокола за сканирането.

Тестове за избягване на сблъсък

Тест за избягване на сблъсък трябва да се извърши след установяване на финалната
настройка. Ако е възможно, запазете позицията на операционната маса за лесно
възпроизвеждане на настройката за интраоперативно сканиране.

Предупреждение
Уверете се, че цялата настройка на пациента попада в КТ скенера и че наличният
обхват на сканиране е достатъчно голям, за да покрие цялата зона, която
представлява интерес. В частност – пациентската референтна установка трябва да се
монтира по начин, който минимизира риска от сблъсък с КТ скенера.

Предупреждение
Винаги извършвайте тест за избягване на сблъсък, след като прикрепите или
регулирате хардуера (като например референтна клампа или покривало).

Предупреждение
Ако референтна установка се прикрепи към костта на пациента, се уверете, че не се
сблъсква с компонентите на скенера по време на сканирането. Ако е приложимо,
проверете дали стерилното покривало за сканиране не виси надолу, тъй като така
може да се блъсне в пациента или в референтната установка. Винаги извършвайте
проверка за избягване на сблъсък.

Използване на КТ скенери
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Ориентация на пациента

Предупреждение
Задължително избирайте правилната ориентация на пациента в софтуера на скенера.
В противен случай ориентацията на пациента няма да се визуализира правилно в
софтуера на навигацията.

Накланяне на корпуса

КТ сканиранията, които са били заснети с накланяне на корпуса, различно от нула, трябва
да се регистрират ръчно и не могат да бъдат регистрирани с помощта на автоматична
регистрация.

Дебелина на срез

Предупреждение
Дебелината на среза за КТ сканирания не трябва да надвишава 2 mm.
Червен удивителен знак в софтуера указва, че срезовете са твърде дебели.

Несъвместимост

Никога не въвеждайте Референтната система Brainsuite iMRI (за Siemens 1.5T) в зрителното
поле на камерата, когато използвате автоматична регистрация за Spine & Trauma 3D, тъй
като е несъвместима със софтуера.

Позициониране на масата

Предупреждение
Регистрацията става неточна, ако пациентът или масата на ОЗ се премести по време
на автоматична регистрация.

Състояние на грешка

Предупреждение
Ако КТ скенерът докладва за грешка между две последователни сканирания,
координатите в данните за образа може да са по-малко точни и може да засегнат
точността на навигацията. Не използвайте набори от данни, които са получени
непосредствено след състояние на грешка.

ОБРАЗЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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5 МАНИПУЛАЦИЯ НА
ИЗГЛЕДА

5.1 Бутони на изгледа

Обща информация

Изгледите на образа често съдържат бутони, които може да се използват за позициониране
на елементите на екрана.
ЗАБЕЛЕЖКА: повечето бутони на изгледа функционират непрекъснато, ако са
натиснати.
 

Манипулиране на образи

Бутони Наименова-
ние

Функция

Обръщане Обръщане на образа на 180° около централната му ос.

Завъртане Завъртане на образа по посока на часовниковата стрелка
или обратно на часовниковата стрелка около оста му.

Преместване на активния елемент

Бутони Наименова-
ние

Функция

Нагоре/надо-
лу Преместване на активния елемент нагоре или надолу.

Наляво/
надясно Преместване на активния елемент наляво или надясно.

Извито Извъртане на активния елемент обратно на часовникова-
та стрелка или по посока на часовниковата стрелка.

МАНИПУЛАЦИЯ НА ИЗГЛЕДА
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Превъртане през срезовете на сканирането

Бутони Наименова-
ние

Функция

Превъртане Превъртане през срезовете на сканирането.

Бутони на изгледа
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5.2 Изрязване на образа

Обща информация

Изрязването на образа е налично на повечето основни екрани, когато се използват 3D
данни.

Предупреждение
Не изрязвайте структури, които са необходими за регистрацията.

Оформление на екрана

③

① ②

Фигура 24 

№ Компонент

① Контроли за размер

② Поле за изрязване (жълто)

③ Бутон за отмяна

Как се изрязват образи

Стъпки

1. Натиснете бутона за изрязване на който и да е основен екран.

2. Позиционирайте полето за изрязване с помощта на стрелките в изгледите.

3. Регулирайте размера на полето за изрязване с помощта на лентите на плъзгача.

4. След като полето за изрязване е позиционирано така, че да съдържа само зоната на
интерес, натиснете бутона за изрязване отново, за да завършите изрязването.

5. За да се върнете към първоначалния набор от данни, натиснете Undo.

ЗАБЕЛЕЖКА: не е възможно да завъртите полето за изрязване.
 

МАНИПУЛАЦИЯ НА ИЗГЛЕДА
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5.3 Праг на костта и контрастиране
5.3.1 Праг на костта

Обща информация

Прагът на костта е стойността, над която софтуерът определя обекти в сканиранията като
кост, а не като тъкан.
Когато прагът на костта е зададен правилно, не се вижда тъкан и повърхността на костта в
образите се появява гладка и твърда, особено в области, където ще се нанасят точки за
регистрацията. Ако прагът е твърде нисък или твърде висок, ще има несъответствие в
координатната система между реалната кост и (видимата) навигирана кост, което ще доведе
до неточна пациентска регистрация.

Предупреждение
Качеството на избрания праг на костта влияе на точността на резултата от
напасването. Задължително задавайте прага така, че да се показва гладка
повърхност на костта.

Отваряне на регулирането на прага на костта

Задаването на прага на костта е задължителна стъпка при всички методи за ръч-
на регистрация. До него може да се осъществи достъп и чрез натискане на буто-
на за контрастиране на който и да е основен екран.

Как се задава прагът на костта

②

①

③

Фигура 25 

Стъпки

1.

Натиснете бутоните със стрелки или преместете пръста си по лентата на плъзгача,
① за да увеличите/намалите прага на костта.
Опционално плъзнете пръста си в образа (наляво или надясно), за да регулирате
прага на костта.
ЗАБЕЛЕЖКА: натиснете Reset ③, за да нулирате прага на костта, както ориги-
нално е изчислен от софтуера.
 

Праг на костта и контрастиране
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Стъпки

2.

• Превъртете през срезовете с помощта на стрелките за превъртане.
• Използвайте лентите за въртене ② или натиснете директно в изгледа, за да за-
въртите, както е необходимо.

• Проверете настройките на прага при различни нива и ъгли.

3.

Натиснете Next, за да продължите.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако въведете регулиране на прага на костта чрез бутона за кон-
трастиране, натиснете бутона отново, за да се върнете към текущата си
стъпка.
 

Фина настройка на прага на костта

Предупреждение
Регулирайте прага възможно най-добре, като се уверявате, че се вижда предимно
кост и възможно най-малко тъкан. Ръчна регистрация може да се извърши само ако
повърхността на костта е ясно видима.

Предупреждение
Инспектирайте изчисления 3D модел на повърхността и ако повърхността не е
представена равномерно (напр. са показани артефакти извън или отвори вътре в
анатомичните области), регулирайте прага на костта, както е необходимо.

МАНИПУЛАЦИЯ НА ИЗГЛЕДА
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5.3.2 Контрастиране

Обща информация

Контрастирането ви позволява да регулирате яркостта и контраста на сканираните образи
чрез дефиниране на връзката между сивата стойност и интензивността на дисплея.
Правилните настройки на контрастиране помагат за оптимизиране на дисплея на данните.

Предупреждение
Промяната на настройките на контрастиране на КТ данните влияе на това дали някои
структури са видими, или не.

Как се задава контрастиране

①

②

Фигура 26 

Стъпки

1. Натиснете бутона за контрастиране.

2. Използвайте лентите на плъзгача в изгледите, за да регулирате яркостта ① и кон-
траста ②.

3. Натиснете бутона за контрастиране отново, за да затворите функцията за контра-
стиране.

Праг на костта и контрастиране
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5.4 Ориентация на пациента и подравняване на ос
5.4.1 Ориентация на пациента

Обща информация

Ориентацията на пациента, въведена в софтуера, определя ориентирането на сагиталните
и короналните срезове и начина на показване на аксиалните срезове. Уверете се, че
показаните стойности са правилни, така че образите да могат да се навигират правилно.

До диалоговия прозорец може да се осъществи достъп чрез натискане на буто-
на за ориентация на пациента на който и да е основен екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: промяната на ориентацията на пациента засяга само начина, по който се
визуализират данните в софтуера. Тя не изменя действителния набор от данни.
 

Предупреждение
Задължително избирайте правилната ориентация на пациента. В противен случай
ориентацията на пациента няма да се визуализира правилно в софтуера на
навигацията.

Как се избира ориентация

За интраоперативни образи първоначалната ориентация на пациента е избрана
предварително на база на етикетирането на DICOM набора от данни.

Фигура 27 

Стъпки

1. Изберете позицията на пациента (Prone, Supine, лежащ на Left или Right страна).

2. Изберете страната, от която хирургът ще подхожда към пациента (Left Side или
Right Side).

3. Изберете ориентацията на пациента на операционната маса във връзка с изгледа
на хирурга на сензорния екран (или Feet/Head или Head/Feet.

4. Натиснете Next.

МАНИПУЛАЦИЯ НА ИЗГЛЕДА
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5.4.2 Подравняване на ос

Обща информация

Неправилно подравняване на оста може да причини неправилна ориентация по време на
навигация. Ако пациентът не е позициониран изправен в скенера или ако сканирането е
получило неправилен етикет на ориентацията, използвайте Axis Alignment, за да
подравните образите на пациента по-прецизно към осите, дефинирани в софтуера.

Как се коригира подравняването на оста

Фигура 28 

Стъпки

1. Натиснете бутона Axis Alignment.

2.

В екрана за корекция на оста натиснете извитите стрелки в изгледите, за да подрав-
ните осите със сините пунктирни линии.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете да върнете осите в предишното им подравняване, като
натиснете Reset.
 

3. Ако е необходимо, изберете квадратчетата за отметка Anterior - Posterior или Head
- Feet, за да смените ориентацията.

4.
Натиснете отново бутона Axis Alignment.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако не изключите Axis Alignment, натискането на Next или Back
също записва вашите промени в подравняването на оста.
 

ЗАБЕЛЕЖКА: точността на навигацията и регистрацията не се засягат, ако
анатомичните оси се регулират след регистрация.
 

Ориентация на пациента и подравняване на ос

68 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 Spine & Trauma 3D Вер. 2.6



5.5 Планирани обекти

Преоперативни планирани данни

Ако сте планирали заредените данни в iPlan или DICOM Viewer, списък на предварително
планирани обекти е видим в екрана Patient Information (напр. предмети, слети образи и
етикетирани точки).
Траекториите се показват в екрана Screw Planning.
По време на Accuracy Verification се показват предварително планирани обекти и
етикетирани точки.

Предварително планирани обекти може да се показват/скриват по време на ре-
гистрация и навигация с помощта на бутона Object.

ЗАБЕЛЕЖКА: за повече информация относно използването на предварително планирани
точки с регистрацията Paired Point Matching вижте стр. 92.
 

МАНИПУЛАЦИЯ НА ИЗГЛЕДА
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6 СЛИВАНЕ НА ОБРАЗИ
6.1 Сливане на образи за гръбначен стъпб

Елемент на сливане на образи

Сливането на образи се извършва с Image Fusion на Brainlab. Вижте Ръководството за
потребителя на софтуера, Image Fusion за инструкции относно стъпките, които са
необходими.

Сканирания

Следните комбинации данни се поддържат за сливането на образи:
• КТ и МР
• КТ и флуороскопска 3D регистрация
• КТ и КТ
ЗАБЕЛЕЖКА: комбинации от 3D флуороскопия и МР или от 3D флуороскопия и 3D
флуороскопия не се поддържат. Допълнително модалности, различни от КТ, МР и 3D
флуороскопия, не се поддържат.
 

Предупреждение
Областите на сканиране на двата различни набора от данни за сливане трябва да
съдържат области на припокриване, ако сканиранията ще се използват за сливане на
образи. Припокриващите се области трябва да включват костни структури (напр.
съседни прешлени).

Предупреждение
Сливането на образи и съвместната регистрация са предназначени само за спинални
процедури.

Точност на сливането на образи

Предупреждение
В зависимост от инсталираната версия на Image Fusion извършването на ръчно
сливане (т.е. без натискане на бутона Fusion в Image Fusion) може да не експортира
зоната на интерес. В този случай приложението за гръбначен стъпб не визуализира
никаква зона на интерес.

Предупреждение
Когато се отвори сливането на образи, зоната на интерес се задава на обхват, който е
полезен в повечето случаи. Преди да стартирате автоматично сливане, задайте
оптималния обхват на сливане, като позиционирате и преоразмерите полето на
зоната на интерес. След като се регулират наборите от данни и се зададе зона на
интерес, сливането може да се стартира.

СЛИВАНЕ НА ОБРАЗИ
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Предупреждение
Уверете се, че полето на зоната на интерес е поставено върху костта, към която е
прикрепена референтната установка.

Предупреждение
Само данните за обема на главния набор от данни за образа в зоната на интерес на
сливането се използват от алгоритъма, за да се определи правилното напасване към
втория набор от данни за образа. Това означава, че първоначалните размер и
позиция на зоната на интерес на сливането ще засегнат резултата от сливането на
образите.

Предупреждение
Полето на зоната на интерес трябва да бъде достатъчно голямо, за да включи всички
области, където напасването трябва да бъде прецизно, като ирелвантните данни
остават навън.

Същата костна структура, която се използва за пациентската регистрация, трябва да
се използва за сливане на образи. Ако ли не, вторият набор от данни може да се
превключи по време на навигация.

Потвърждаване

Предупреждение
Инспектирайте и потвърдете визуално резултатите от сливането на образите. Ако
резултатът от автоматичното сливане на образи е недостатъчен, подобрете
сливането ръчно, като регулирате наборите от данни и зоната на интерес.
Одобрявайте само правилно слети набори от данни.

Сливане на образи за гръбначен стъпб
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6.2 Съвместна регистрация

Обща информация

Съвместната регистрация е процедурата на сливане на нерегистррирани преоперативни
данни към автоматична регистрация.

Работен поток

Стъпки

1. Стартирайте софтуера Spine & Trauma 3D със заредените преоперативни данни.

2. В диалоговия прозорец New Registration / Scan натиснете New Scan (вижте стр.
33).

3. Подканени сте да потвърдите регистрацията.

4.
Страницата за избор на данни се появява. Изберете двата набора с данни, които ще
се сливат. В този случай наборите от данни са преоперативното КТ сканиране и но-
вополученото интраоперативно 3D флуороскопско сканиране.

5. Извършете сливане на образи с помощта на Image Fusion.

6. След като сливането е завършено, потвърдете регистрацията в двата набора от
данни (вижте стр. 82).

ЗАБЕЛЕЖКА: можете опционално да стартирате извършване на интраоперативно
сканиране и по-късно да заредите преоперативните данни.
 

Несъответствия на името на пациента

Ако името на пациента се различава в двата набора от данни, се появява съобщение, което
ви информира, че интраоперативният набор от данни ще се слее и ще приеме името на
пациента от преоперативния набор от данни.

СЛИВАНЕ НА ОБРАЗИ
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7 АВТОМАТИЧНА
РЕГИСТРАЦИЯ

7.1 Преглед

Преди да започнете

Преди да започнете работен поток на автоматична регистрация, задължително прочетете и
разберете съответната информация, като започнете от страница стр. 45.

Работни потоци за регистрация

Spine & Trauma 3D предлага автоматична регистрация на интраоперативно получени данни
от 3D флуороскопия (вижте стр. 79).
При получаването на един от тези набори от данни интраоперативно с помощта на
софтуера и съвместимо C-рамо или скенер софтуерът автоматично ги регистрира.
Автоматична регистрация за iCT, AIRO и Angio се извършва с Brainlab Element Автоматична
регистрация на образи. Направете справка с Ръководството за потребителя на
софтуера за Автоматична регистрация на образи за инструкции относно необходимите
стъпки.
Можете да изберете и да използвате преоперативно получени набори от данни. За да
направите това, трябва да извършите ръчна регистрация (вижте стр. 85).

Предупреждение
Автоматичната регистрация не може да се използва за регистриране на
преоперативно получени данни. За да използвате преоперативно получени набори от
данни, се изисква ръчна регистрация (вижте стр. 85) или съвместна регистрация
(вижте стр. 73).

Регистрация при стартиране

Най-бързият начин за регистрация на пациента е да се получат данните, зададени директно
след стартиране. Софтуерът автоматично регистрира пациента след заснемане на образа,
така че незабавно след потвърждаването на точността да можете да започнете
навигацията.
ЗАБЕЛЕЖКА: за автоматична регистрация данните трябва да се получат
интраоперативно.
 

Как се избира скенер или C-рамо

Стъпки

1. Ако са конфигурирани няколко скенера или C-рамене, натиснете New Scan.

2. Изберете C-рамото или скенера, за да стартирате преоперативно заснемане на
образ.

АВТОМАТИЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
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Съвместимост

Използвайте само съвместими C-рамене и скенери за автоматична регистрация със Spine
& Trauma 3D. За пълен списък със съвместимите скенери и C-рамене се свържете с
поддръжката на Brainlab.

Движение по време на регистрация

Предупреждение
Уверете се, че процесът на регистрация е завършен и регистрацията е точна, преди да
преместите пациента или масата на ОЗ. Регистрацията не може да се възстанови, ако
някое от двете е преместено.

Предупреждение
Не модифицирайте позицията на референтната установка след стартиране на
процедурата за регистрация.

Промяна на данните

Предупреждение
Не е възможно автоматично да регистрирате планирани пациентски данни за
навигация (освен чрез съвместна регистрация (вижте стр. 73)). Не променяйте
данните за образа на скенера по никакъв начин (напр. въртене, обръщане, контраст,
увеличаване). Уверете се, че оригиналната DICOM информация е изпратена за
регистрация директно към системата за навигация без забавяне, в противен случай
автоматичната регистрация не може да се извърши.

Завършване на автоматична регистрация

Регистрацията не се съхранява, докато не завършите потвърждаването на точността на
регистрацията, като натиснете Next (вижте стр. 82).

След извършване на успешна автоматична регистрация всякакви предишни
регистрации ще се изтрият.

Оптимизиране на качеството на сканиране

Предупреждение
За да се предотвратят неточностите поради движения, породени от дишането,
Brainlab препоръчва хипернасищане с кислород на пациента, последвано от
деактивиране на изкуственото обдишване във фазата на издишването, преди да се
извърши сканирането. Процедурата не би трябвало да отнеме повече от две минути и
поради това не е вредна за пациента.

Предупреждение
Сканиранията не трябва да съдържат артефакти. Изкривяването на образа може да
доведе до лошо сегментиране, намаляващо точността на регистрацията. Можете да
избегнете това, като премахнете ненужните метални или рефлекторни предмети
(напр. ретрактори) от зоната на скенера.

Осигуряване на успешен трансфер на данни

Свържете 3D C-рамото директно към системата за навигация чрез кръстосан кабел. Ако 3D
C-рамото е свързано чрез мрежата на болницата, скоростта на предаване ще зависи силно

Преглед
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от количеството трафик в мрежата. Препоръчително е данните да се прехвърлят само чрез
мрежата на болницата, ако използвате монтирана за тавана система за навигация.

Предупреждение
Преди да прехвърлите 3D сканирания, проверете дали процедурата на сканирането е
извършена правилно. Непълен набор от данни може да доведе до навигационни
неточности.

Прекъснати сканирания

Ако напълно или прекъснато сканиране се прехвърля към системата за навигация, се
показва известие. Ако в сканирането са включени достатъчно данни, натиснете Accept, за
да продължите.

АВТОМАТИЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
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7.1.1 Използване на по-стари сканирания

Набор от данни, който е по-стар от 24 часа

От съображения за безопасност сканиранията, които са по-стари от 24 часа, могат да се
използват само ако са регистрирани ръчно (вижте стр. 85).

Опции

За да заредите друг набор от данни, натиснете Back.

За да анулирате регистрацията, натиснете Cancel.
ЗАБЕЛЕЖКА: Cancel ви връща към основния екран. Въпреки това обаче, тъй като набо-
рът от данни не е регистриран, той не може да се използва за регистрация.
 

За да заредите този набор от данни и да го регистрирате ръчно, натиснете Register.

Преглед
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7.2 Автоматична регистрация на данни от 3D
флуороскопия

7.2.1 3D C-само на Siemens

Работен поток

① ②

③ ④

Фигура 29 

Стъпки

1. Натиснете New Scan в диалоговия прозорец New Registration / Scan (вижте стр.
33).

2.
Подгответе C-раменете. Следвайте инструкциите на конзолата на скенера и диало-
говия прозорец Prepare C-arm for 3D Scan ①.
Натиснете Next или изчакайте 30 секунди, за да продължите.

3.

Извършете проверка за избягване на сблъсък, след това преместете C-рамото
обратно в латералната позиция. Регулирайте камерата, както е необходимо ②.
Софтуерът проверява дали всички необходими структури се засичат. Уверете се, че
камерата е позиционирана така, че C-рамото и референтната установка на пациен-
та са центрирани в зрителното поле на камерата.

4. Погрижете се за задържането на респирацията на пациента.

5.

Извършете сканирането ③. След като сканирането е завършено, позволете на па-
циента да диша нормално, ако респирацията е била задържана.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако трябва да изпратите ръчно скенера към системата за навига-
ция, винаги изпращайте текущото сканиране от конзолата на 3D C-рамото. Ако
искате да изпратите сканирането директно от основния прозорец, се изпраща
само един срез.
 

6. В екрана Patient Information ④ потвърдете, че наборът от образи е достатъчен и че
данните са правилни.

АВТОМАТИЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
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Стъпки

7. Определете ориентацията на пациента в диалоговия прозорец Select Patient
Orientation (вижте стр. 67).

8. Потвърдете регистрацията (вижте стр. 82).

Автоматична регистрация на данни от 3D флуороскопия
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7.2.2 Ziehm 3D C-рамо

Работен поток

① ②

③ ④

Фигура 30 

Стъпки

1. Натиснете New Scan в диалоговия прозорец New Registration / Scan (вижте стр.
33).

2.

Подгответе C-раменете. Следвайте инструкциите на конзолата на скенера и диало-
говия прозорец Prepare C-arm for Scanning ①.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако използвате плоскопанелно C-рамо, прикрепете устройствата
Fluorostar.
 

3.

Извършете проверка за избягване на сблъсък, след това преместете C-рамото
обратно в латералната позиция. Регулирайте камерата, както е необходимо ②.
Софтуерът проверява дали всички необходими структури се засичат. Уверете се, че
камерата е позиционирана така, че C-рамото и референтната установка на пациен-
та са центрирани в зрителното поле на камерата.

4. Погрижете се за задържането на респирацията на пациента.

5.
Извършете сканирането ③, като задържите надолу левия педален превключвател.
След като сканирането е завършено, позволете на пациента да диша нормално, ако
респирацията е била задържана.

6. В екрана Patient Information ④ потвърдете, че наборът от образи е достатъчен и че
данните са правилни.

7. Определете ориентацията на пациента в диалоговия прозорец Select Patient
Orientation (вижте стр. 67).

8. Потвърдете регистрацията (вижте стр. 82).

АВТОМАТИЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
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7.3 Потвърждаване на автоматична регистрация

Обща информация

Предупреждение
Винаги потвърждавайте точността на регистрацията, като задържите върха на
показалеца или инструмента поне на три анатомични ориентира и потвърдите
тяхната позиция в софтуера.

Предупреждение
Потвърдете, че регистрацията е на правилното ниво на пациента и набора от данни.
Точността трябва да се проверява на костната структура, която ще третирате.

Как се потвърждава точността на регистрацията

След успешна автоматична регистрация сте подканени да извършите визуална проверка на
точността.

Фигура 31 

Потвърждаване на автоматична регистрация
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Стъпка

Потвърдете точността, като задържите върха на показалеца или инструмента поне на
следните ориентири:
1. Постериорно/антериорно:

- На постериорната част на спинозния израстък. Задължително потвърждавайте ди-
ректно върху костта, а не върху супраспиналния лигамент.

- На няколко места върху костната повърхност на ламината.
2. Наляво/надясно:

- На лявата страна на спинозния израстък на приблизително средна височина и след
това на дясната страна.

- На лявата и дясната фасетна става (в идеалния случай в рамките на пространството
на ставата), ако е достъпна.

3. Краниално/каудално:
- На краниалната страна на спинозния израстък и след това на каудалната част.

• За всяка точка на потвърждаването сравнете позицията на показалеца върху пациента с
позицията, показана на системата за навигация.

• Точността на регистрацията може също да се потвърди, като се задържи показалецът
внимателно към върховете на референтната клампа (Всички посоки може да се потвърд-
ят: постериорно/антериорно, вляво/вдясно и краниално/каудално) или дори към зъб на
референтната клампа, ако е достъпен.

Внимателно решете дали определената точност е подходяща за текущата процедура.
Не прилагайте сила към показалеца или инструмента по време на потвърждаването.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да заключите изгледите в позиция, натиснете иконата за заключване
(вижте стр. 25).
 

Минимално инвазивно потвърждаване

Ако извършвате минимално инвазивна процедура, ограничаваща потвърждаването на най-
малко три ориентира, направете следната проверка на точността:

Стъпки

1. Поставете инструмента в среза така, че стабилно да се допира до анатомичен
ориентир или основа на референтна установка.

2.

Заснемете флуороскопски образи на инструмента върху костта:
• Lateral Fluoro образ за потвърждаване на правилната регистрация за краниално/
каудално и постериорно/антериорно.

• AP Fluoro образ за потвърждаване на правилната регистрация за ляво/дясно и
краниално/каудално.

3. Потвърдете, че показваната на екрана позиция на инструмента съответства на пози-
цията във флуороскопския образ.

Точността на регистрацията може също да се потвърди, като се задържи показалецът
внимателно към върховете на референтната клампа (Всички посоки може да се потвърдят:
постериорно/антериорно, вляво/вдясно и краниално/каудално) или дори към зъб на
референтната клампа, ако е достъпен.
Внимателно решете дали определената точност е подходяща за текущата процедура.

Следващи стъпки

Опции

Ако точността е задоволителна, натиснете Next.
ЗАБЕЛЕЖКА: бутонът Next не е активен, освен ако показалецът и референтната
установка са видими.
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Опции

Ако точността е недостатъчна, можете:
• Или да извършите ръчна регистрация (вижте стр. 85), или
• Да извършите ново сканиране

За да анулирате регистрацията, натиснете New Registration.
Софтуерът отваря отново диалоговия прозорец New Scan / Registration, ако това е първа-
та навигация.

Внимателно решете дали определената точност е подходяща за текущата процедура.

Потвърждаване на автоматична регистрация
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8 РЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
8.1 Опции за ръчна регистрация

Обща информация

Преоперативно получените набори от данни от 3D флуороскопия, КТ или ангиография
трябва да се регистрират ръчно. Ръчна регистрация може да се извърши и след
автоматична регистрация.
Всички точки трябва да се нанесат в сканираната област. По сходен начин всички
сегментирания трябва да се генерират в сканираната област.
ЗАБЕЛЕЖКА: препоръчително е да използвате сканирания, създадени в съответствие с
подходящия протокол за сканиране при ръчна регистрация.
 

Осъществяване на достъп до ръчна регистрация

Когато се зарежда преоперативно сканиране, ръчната регистрация се отваря автоматично
след дефиниране на ориентацията на пациента.
Ако лицензът ви предлага повече от един вид регистрация, се отваря диалоговият прозорец
Select Registration Method. Натиснете иконата за метода, който искате да използвате.

Съхранение на регистрация

Регистрацията не се съхранява, докато не завършите потвърждаването на точността на
регистрацията, като натиснете Next.

Видове ръчна регистрация

Метод за регистрация Вижте

Paired Point Matching Стр. 91

Region Matching Стр. 96

Fluoro Match Стр. 100

ЗАБЕЛЕЖКА: Region Matching и Fluoro Match са утвърдени само за спинални процедури.
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Опционална ръчна регистрация

Ако сте използвали автоматична регистрация с интраоперативно сканиране, можете също
да изберете да регистрирате ръчно.

Фигура 32 

Стъпки

1. Натиснете Register в панела на работния поток.

2. Изберете метода за регистрация, който искате да използвате.

Оптимизиране на настройките на образа

Преди да започнете регистрацията, от вас се изисква да зададете прага на костта.
Препоръчително е също да оптимизирате настройките за контрастиране и подравняването
на оста с помощта на следните бутони:

Бутони Опции за настройка на образа Вижте

Контрастиране/Праг на костта Стр. 64

Подравняване на ос Стр. 68

Опции за ръчна регистрация
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8.1.1 Зареждане на данните на пациента

Обща информация

Spine & Trauma 3D поддържа използването на преоперативно получени сканирания, които
трябва да се регистрират ръчно.

Възможно е да се зареждат само набори от данни от един пациент. Ако данните от
втори пациент се заредят, ще бъдете подканени да слеете двата пациента.

Зареждане на два набора от КТ данни

Предупреждение
Ако заредите два набора от КТ данни, трябва да изберете кой набор от данни ще
регистрирате в диалоговия прозорец Select Data Set for Registration.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако един набор от данни включва предварително планирани данни, се
уверете, че този набор от данни се използва за регистрация.
 

Фигура 33 
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Как се зареждат преоперативни данни

Ако преоперативни пациентски данни не са избрани от Content Manager или ако искате да
заредите различен или допълнителен набор от данни, можете да го заредите в диалоговия
прозорец за избор на данни, като натиснете Load Data.

Фигура 34 

Ограничение за размера

Наборите от данни не трябва да надвишават 750 среза и областта на сканиране не
трябва да е по-дълга от 30 cm. По-дълга област на сканиране може да повлияе
неблагоприятно на презентацията на 3D костния модел.

По-стари преоперативни сканирания

Предупреждение
По-стари сканирания може да включват различна анатомия на пациента (напр.
премахнати в предишни операции костни структури, растеж на тумор). Ако има
разлики между преоперативните, диагностични образи и действителната анатомия на
пациента, точността на регистрацията може да бъде засегната.

Опции за ръчна регистрация
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8.1.2 Използване на показалеца

Обща информация

Показалецът се използва за напасване на виртуална позиция и 3D презентация на кост на
пациент в софтуера към действителната позиция на анатомията на пациента.
Това позволява на софтуера да предостави навигационна информация по време на
операцията.
Когато се нанесе дадена точка, това означава, че софтуерът е съхранил позицията на върха
на показалеца спрямо позицията на костта според референтната установка.
По този начин софтуерът:
• Определя местоположението на костната структура спрямо референтната установка.
• Поставя нанесения ориентир в правилната относима позиция на костния 3D модел.

Боравене с показалец

Предупреждение
Използвайте Показалеца, удължен с остър връх, само за нанасяне на точки със Spine
& Trauma 3D.

Предупреждение
Преди операцията използвайте изпитателния манометър на тавата за стерилизация,
за да проверите дали показалецът не е огънат. Огънат показалец или показалец със
счупен връх може да доведе до крайни неточности по време на пациентската
регистрация и не трябва да се използва.

Предупреждение
Работете изключително внимателно с показалеца.

Предупреждение
Подгответе повърхността на костта, преди да нанесете точки. Нанасяйте точки
директно върху повърхността на костта, а не върху тъканта, в противен случай това
може да доведе до неточна регистрация.

Предупреждение
Ако върхът на показалеца се измести от костта по време на нанасянето на точките,
последните може да се нанесат „във въздуха“, намалявайки точността на
регистрацията. По време на нанасянето на точките, се уверете, че върхът на
показалеца винаги е директно върху костта в сканираната област.

Стандартна регистрация на показалец

При стандартната регистрация на показалец завъртате калибриран Показалец, удължен, с
остър връх, за да нанесете (регистрирате) конкретни ориентири върху костта на пациента.

Фигура 35 
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Стъпка

Задръжте върха на показалеца върху посочения ориентир и завъртете показалеца леко
около върха му.
• Ако върхът се движи по време на завъртането, точката няма да се нанесе.
• Когато точката е нанесена, софтуерът указва следващата точка за нанасяне или отваря
следващата стъпка.

Регистриране с помощта на дистанционното с щипка

Дистанционното с щипка позволява активна пациентска регистрация и софтуерен контрол
в комбинация с Показалеца, удължен, с остър връх. За повече информация относно
контролните функции на софтуера вижте стр. 32.

①

Фигура 36 

Стъпки

1. Задръжте върха на показалеца на посочения ориентир.

2.

Натиснете контролния бутон ①.
• Ако върхът се движи, когато натискате бутона, точката няма да се нанесе.
• Когато точката е нанесена, софтуерът указва следващата точка за нанасяне или
отваря следващата стъпка.

Опции за ръчна регистрация
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8.2 Напасване на двойки точки

Обща информация

Напасването на двойки точки може да се използва за регистриране или повторно
регистриране на набори от пациентски данни.
В Paired Point Matching дефинирате точките за регистрация на образа на костта, след
което ги нанасяте върху реалната кост с помощта на показалеца. Това взаимообвързва
данните за образа с костния 3D модел.

За най-добра точност

Предупреждение
Всички точки трябва да се нанесат върху една и съща костна структура. Уверете се,
че нанесените точки са на същото ниво върху екрана и върху пациента.

Предупреждение
Нанесете точки в повече от една равнина, на различна дълбочина и през възможно
най-голяма област от костта.

Предупреждение
Нанасяйте точки само върху костта, на която е прикрепена референтната установка.

Предупреждение
Дефинираните ориентири трябва да обхващат възможно най-голяма област от костта.

Предупреждение
Регистрирайте костта, в която искате да поставите винтовете.

Работен поток за Paired Point Matching

Стъпки

1. Отворете Paired Point Matching.

2. Определете нивото на прешлена на предварително планираните точки (ако е прило-
жимо).

3. Планирайте точките върху костния модел.

4. Нанесете точки върху костта.

5. Потвърдете регистрацията.
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8.2.1 Предварително планирани точки

Обща информация

Възможно е да използвате точки, които са били предварително планирани в iPlan с Paired
Point Matching.
Ако зареденият набор от данни съдържа предварително планирани точки, сте подканени да
дефинирате нивото на прешлена.

Как се дефинира нивото на предварително планирани точки

①

②

Фигура 37 

Стъпки

1.

Използвайте бутоните + / - ①, за да изберете нивото:
• „+“ премества избора в каудалната посока
• „-“ премества избора в краниалната посока
ЗАБЕЛЕЖКА: етикетът ② се състои от анатомичната част на гръбначния
стълб (SAC: сакрум, L: лумбален, T: торакален, C: цервикален) и броя на избрани-
те прешлени (сакрум: неналично, лумбален: 1 – 6, торакален: 1 – 12, цервикален:
1 – 7).
 

2. Натиснете Next.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако предварително планирани точки не са налични на правилното ниво,
натиснете Skip, за да продължите без избор.
 

Предупреждение
Потвърдете, че предварително планираните точки се появяват на правилното ниво на
прешлените. Предварително планираните точки на неправилното ниво може да
доведат до неточна регистрация.

Напасване на двойки точки
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8.2.2 Регистрация на двойки точки

Обща информация

Методът Paired Point Matching ви позволява да:
• Планирате до 10 точки
• Планирате или нанасяте точки в произволен ред
• Препланирате точки, които вече са били нанесени
• Преглеждате костта като 2D срезове или като 3D модел
• Използвайте функцията за прилепяне към костта, за да избегнете планиране на точки
извън костта

Оформление на екрана

④

①
②

⑤
⑥

③ ⑦

Фигура 38 

№ Бутон/елемент Функция

① Delete Изтрива активната точка.

② Replan Нулира нанесената точка към състояние „ненанесена“, така че
да може да се планира отново.

③ New Добавя друга точка за планиране.

④ Активна точка Точката, която се планира в момента, оградена в жълт кръг.

⑤ Бутон за приле-
пяне към костта

„Прилепва“ активната точка към най-близката точка върху костта
(ако е планирана извън костта).
ЗАБЕЛЕЖКА: активно е само в режим на 2D изглед.
 

⑥ Бутон за 2D/3D Превключва образа на костта между 2D срез и 3D модел.

⑦ Индикатори Позволява ви да изберете точката, която искате да планирате.

Относно точките

Всички точки трябва да се нанесат върху една и съща костна структура.
Всяка точка е номерирана и има индикаторен бутон със съответстващ номер ⑦. Можете да
нанесете до десет точки. Веднага след като нанесете точка, софтуерът активира
следващата. Софтуерът изисква минимално разстояние от 2 mm между точките за Paired
Point Matching.
Следният цветови код се прилага:
• Червено: ненанесена
• Зелено: нанесена
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• Осветено жълто: активна точка

Как се регистрира с помощта на двойки точки

Стъпки

1. Активирайте точката, която искате да планирате, с натискане на нейния индикатор
⑦. Активната точка се осветява в жълт кръг.

2.

Натиснете образа, където искате да поставите активната точка, или използвайте бу-
тоните със стрелки за позициониране, за да я преместите.
ЗАБЕЛЕЖКА: за по-добро планиране използвайте бутоните за мащабиране, за да
увеличите изгледите до Overview.
 

3.
Или нанесете точката, или натиснете индикатора, за да планирате друга точка.
ЗАБЕЛЕЖКА: точки, които са твърде близо една до друга, не се приемат от соф-
туера.
 

4. Повторете стъпки 1 – 3, докато поне четири точки са планирани и нанесени.

5.

След като сте нанесли поне четири точки, потвърдете точността (стр. 109).
• Ако точността е приемлива, натиснете Next, за да продължите.
• Ако точността е твърде ниска, можете да добавите нови точки или да препланира-
те точките, които вече сте нанесли.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако нанесените точки лежат почти всичките в една равнина, буто-
нът Next не е активиран. Планирайте и нанесете допълнителни точки, за да
продължите.
 

Как се добавят точки

Стъпка

Натиснете New ③.
След като сте нанесли поне четири точки, софтуерът докладва стойност на точност и я ак-
туализира след нанасяне на всяка допълнителна точка.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако сте планирали точка, но не сте я нанесли още, софтуерът не я взема
под внимание, когато калкулира точността.
 

Как се препланират точки

Опции

За да препланирате ненанесена точка, натиснете нейния индикаторен бутон, за да я акти-
вирате.

За да препланирате нанесена точка, натиснете нейния индикаторен бутон, за да я активи-
рате, и натиснете Replan ②. Трябва да я нанесете отново, за да бъде включена в реги-
страцията.

Как се изтриват точки

Стъпка

Изберете индикатора на точката и натиснете Delete ①.
Можете да изтриете както нанесени, така и ненанесени точки. Когато изтривате точка, точ-
ките с по-големи номера се преномерират с по-малки. Софтуерът не поддържа серии от
точки с прекъсване (напр. 1, 2, 4, 7).

Напасване на двойки точки
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Режим на 2D изглед и прилепяне към костта

①
②

Фигура 39 

Опции

За да планирате точки върху 2D образ на срез за сканиране, а не върху 3D образи на ко-
стен модел, натиснете бутона за превключване между 2D/3D ②.
Бутонът за прилепяне към костта ① се активира, когато превключите към 2D. Натискането
на този бутон прилепва активната точка към най-близката точка върху костта. Това предот-
вратява инцидентното планиране на точки извън костта.

За да деактивирате прилепянето към костта, натиснете бутона отново.

РЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
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8.3 Напасване на област

Обща информация

В регистрацията Region Matching вие дефинирате костта, върху която оперирате, след
това софтуерът ви ръководи да нанесете точките върху прешлена на пациента; първата в
специфични области а след това – където най-добре можете да ги нанесете върху костта.
Софтуерът напасва нанесените точки към преоперативно заснетото КТ сканиране, за да
установи координатна система за навигация.

Предупреждение
Всички точки за Region Matching трябва да се нанесат върху една и съща костна
структура.

Предупреждение
Планираните области и нанесените точки трябва да са на същото ниво върху екрана и
върху пациента.

Предупреждение
Продължете с Region Matching само ако съответната костна повърхност може ясно да
се идентифицира в сканирането.

Подготовка на хирургичното място

Предупреждение
Подгответе хирургичното място, така че точките да могат да се нанесат директно
върху костната повърхност. Точки, които не са нанесени директно върху костта, може
да доведат до неточна регистрация.

Предупреждение
Region Matching е предназначено само за спинални процедури.

Работен поток за Region Matching

Стъпки

1. Отворете Region Matching.

2. Регулирайте прага на костта.

3. Определете нивото на прешлена (три точки).

4. Нанесете точките в дефинираните региони.

5. Нанесете допълнителни точки върху костта.

6. Потвърдете регистрацията.

Напасване на област
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8.3.1 Дефиниране на нивото и получаване на точки

Обща информация

След като отворите регистрацията Region Matching, трябва да определите прага на костта
(вижте стр. 64). След като прагът на костта се зададе, сте подканени да определите нивото
на прешлена, като укажете три области и след това нанесете 20 точки в тези области.

Предупреждение
Определете областите възможно най-прецизно върху образа. Колкото по-близко е
напасването, толкова по-добра е точността на регистрацията.

Как се дефинира нивото

①

④

②

③

Фигура 40 

Стъпки

1.

Натиснете в изгледите, за да планирате три области върху прешлена, който е обект
на интерес:
• Централен/спинозен израстък ①
• Дясна ламина ②
• Лява ламина ③

2. Потвърдете горе вляво в Overview ④, че е дефиниран правилният прешлен.

3. Натиснете Next.

Предупреждение
Потвърдете, че показаното ниво е правилно.

РЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
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Как се нанасят точки

Софтуерът ви ръководи през нанасянето на 20 точки върху прешлена. Полученият като
резултат облак с точки може да се препозиционира, ако е необходимо (вижте стр. 113).

Предупреждение
Нанесете точки в повече от една равнина, на различна дълбочина и през възможно
най-голяма област от костта. Ако е необходимо, допълнителни точки може да се
нанесат след първите резултати на напасването (вижте стр. 113).

Предупреждение
По време на регистрацията показалецът се визуализира в софтуера. Тази
визуализация е предназначена само за грубо ориентиране и не може да се отрази на
точната действителна позиция.

① ②

Фигура 41 

Стъпки

1.

Използвайте показалеца или Дистанционното с щипка, за да нанесете една точка
във всяка от трите области ①, които сте определили по време на определянето на
нивото (вижте стр. 97).
Дефинираните области са осветени в жълто, червено и зелено.

2.

Нанесете 17 допълнителни точки в различни позиции върху прешлена, определен от
трите области ②. Задължително нанесете точките на различна дълбочина.
ЗАБЕЛЕЖКА: точки, които са твърде близо една до друга, не се приемат от соф-
туера.
 

3.
Когато достатъчно точки са нанесени върху костта, се отваря екранът за потвържда-
ване (вижте стр. 109).
Потвърдете точността на регистрацията.

ЗАБЕЛЕЖКА: натискането на Remove last point изтрива най-скоро нанесената точка.
 

Предупреждение
Уверете се, че нанасяте точки върху същия прешлен, който е определен при
дефинирането на нивото.

Напасване на област
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Засичане на смяна ляво-дясно

Ако лявата и дясната ламини са били сменени инцидентно по време на дефинирането на
нивото (вижте стр. 97), се отваря диалоговият прозорец Left-Right Swap Detected.
Бутонът Left-Right Switched е избран по подразбиране и лявата и дясната ламини се
сменят автоматично.

Фигура 42 

Стъпки

1.
Потвърдете ориентацията на костния модел, като поставите показалеца на анато-
мичните ориентири и проверите дали позицията на показалеца в софтуера съвпада
с действителната позиция върху анатомията на пациента.

2. Натиснете Next.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако лявата и дясната ламини не са се сменили в действителност,
деселектирайте бутона Left-Right Switched, потвърдете правилната ориентация в
изгледите и натиснете Next.
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8.4 Напасване на флуороскопски образи

Преди да започнете

Преди да започнете работния процес за Fluoro Match, задължително прочетете и разберете
съответната информация, като започнете от стр. 45.

Обща информация

Регистрацията Fluoro Match използва преоперативни КТ данни или данни от 3D
флуороскопия, извършена с оборудване на Siemens, комбинирани с интраоперативни 2D
флуороскопски образи.

Предупреждение
Fluoro Match е предназначено само за спинални процедури.

Работен поток за Fluoro Match

Стъпки

1. Отворете Fluoro Match със заредени КТ данни или данни от 3D флуороскопия, из-
вършена с оборудване на Siemens.

2. Определете нивото, след което извършете сегментиране на съответния прешлен.

3. Заснемете 2D флуороскопски образи.

4. Регистрирайте 2D флуороскопските образи и потвърдете точността.

5. Препозиционирайте.

6. Софтуерът напасва костния модел с флуороскопските образи.

7. Потвърдете регистрацията.

Напасване на флуороскопски образи
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8.4.1 Дефиниране на нивото

Как се дефинира нивото

① ②

③ ④

⑤

Фигура 43 

Стъпки

1. След като отворите регистрацията Fluoro Match, сте подканени да зададете прага
на костта (вижте стр. 64). След като зададете прага на костта, натиснете Next.

2. Натиснете върху костния модел, за да дефинирате нивото на прешлена ①, след
което натиснете Next.

3.

Регулирайте модела ②.
• Използвайте бутоните със стрелки или натиснете в изгледите, за да позиционира-
те синия модел върху съответния прешлен.

• Ако е необходимо, променете размера на синия модел с помощта на инструмента
Scaling.

• За да видите повече/по-малко от костната структура, използвайте инструмента
Model Transparency.

• Регулирайте прага на костта (раздел 3D Model Adjustment) или настройките за
контрастиране (раздел DRR Model Adjustment), за да подобрите дисплея на кост-
ната структура.

• Когато синият модел е подравнен правилно, натиснете Next.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете да превключите между костния 3D модел и DRR модел с по-
мощта на разделите в дъното на екрана.
 

4. Лента за напредъка указва, че прешленът се сегментира ③.

5.

Сегментираният прешлен се визуализира върху екрана Level Definition ④.
• Ако сегментирането е задоволително, натиснете Next, за да продължите със за-
снемането на 2D образ.

• Ако сегментирането е незадоволително, натиснете Redo Segmentation ⑤. Върна-
ти сте към екрана Model Adjustment ②.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако ще навигирате повече от един прешлен, повторете стъпки 3 –
 5 за следващия прешлен. Сегментирането на всички прешлени сега спестява
време при протичането на операцията.
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Предпазни мерки

Предупреждение
Уверете се, че сегментираният прешлен е този, който се третира. Внимателно
потвърдете резултатите от сегментирането в диалоговия прозорец „Level Definition“.

Предупреждение
Внимателно потвърдете поставянето на прешлена в диалоговия прозорец „Model
Adjustment“.

Напасване на флуороскопски образи
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8.4.2 Заснемане на 2D образ

Преди да започнете

Предупреждение
Трябва да отворите диалоговия прозорец Acquire 2D Images, преди да заснемете нови
образи. В противен случай новите флуороскопски образи не се разпознават от
софтуера.

Изисквания за заснемане на образи

Предупреждение
Продължете с регистрацията Fluoro Match само ако съответната костна повърхност
може ясно да се идентифицира в сканирането.

Предупреждение
Флуороскопските образи може да се регистрират от софтуера само ако се показва
екранът за заснемане на флуороскопски образи.

Всички прешлени, които представляват интерес, трябва да се включат изцяло както в
АП образа, така и в латералния образ. Двата образа трябва да се припокрият и да
имат достатъчно отклонение на ъгъла (> 30°).

Премахнете показалеца или инструмента от зрителното поле на камерата, за да
присвоите и регистрирате флуороскопските образи.
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Как се заснемат образи за Fluoro Match

Можете да определите в какъв ред да заснемете образи, като по този начин се
предотвратяват ненужните движения на C-рамото.

①

② ③

Фигура 44 

Стъпки

1. Уверете се, че целият необходим инструментариум е видим за камерата ①.

2. Заснемете образ на C-рамото.

3.

Натиснете иконата със синя ръка ③, за да назначите образа към подходящия изглед
(АП или латерален).
Образът се прехвърля към системата за навигация и се визуализира в изгледите на
навигацията.

4.
Потвърдете точността на образа (вижте стр. 105).
Потвърденият образ се появява в назначения изглед.

5.
Повторете стъпки 1 – 3 за втория образ.
След като и двата образа се потвърдят, натиснете Next, за да продължите към
Fluoro Match (вижте стр. 107).

ЗАБЕЛЕЖКА: за Ziehm C-рамене иконата със сива стрелка ② указва, че трябва ръчно да
прехвърлите образа от C-рамото към системата. Използвайте левия педален
превключвател, за да получите 2D образа и десния педален превключвател, за да
изпратите образа към системата за навигация.
 

Напасване на флуороскопски образи
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Как се потвърждава точността на 2D образа

Фигура 45 

Стъпки

1.
Задръжте върха на показалеца поне на три анатомични ориентира и потвърдете, че
върхът на показалеца на екрана съвпада с действителната позиция на показалеца
върху костта.

2. Опционално използвайте опцията за флуороскопска манипулация, за да подобрите
качеството на образа (вижте стр. 105).

3.
Ако флуороскопският образ е приемлив, натиснете Accept.
ЗАБЕЛЕЖКА: бутонът Accept остава деактивиран, докато показалецът е въве-
ден в зрителното поле на камерата.
 

Предупреждение
Преди да стартирате регистрация Fluoro Match, винаги потвърждавайте точността на
всяко изображение, като задържите върха на показалеца на поне три анатомични
ориентира и потвърдите тяхната позиция в софтуера.

Предупреждение
Точността на софтуера е критично важна, тъй като неточните флуороскопски образи
може да доведат до лоши резултати от регистрацията Fluoro Match и следователно до
неточна навигация.

Флуороскопски опции

Софтуерът ви позволява да манипулирате заснетите 2D образи. Флуороскопските опции,
описани по-долу, са налични в диалоговия прозорец Fluoro Options, както и в диалоговия
прозорец Verify Image ( вижте стр. 105).

До диалоговият прозорец Fluoro Options се осъществява достъп чрез флуоро-
скопския бутон в съответния изглед.
Примерът по-долу показва функциите за въртене и обръщане активирани.

РЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
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Фигура 46 

Опции

Активира функциите на въртене и обръщане.

Активира функциите на мащабиране и панорамиране.

Активира функцията за контрастиране за регулиране на яркостта и контраста.

Отмяна на регулирането на контрастирането.

ЗАБЕЛЕЖКА: за функциите за въртене, панорамиране и контрастиране използвайте
сензорните контроли и лентите на плъзгачите в изгледите, за да направите корекции.
 

Напасване на флуороскопски образи
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8.4.3 Извършване на Fluoro Match

Предпазни мерки

Предупреждение
Ако алгоритъмът на напасване предоставя неточни резултати поради отвличащи
вниманието метални обекти, махнете всички метални предмети (с изключение на
референтната клампа) от прешлена и заснемете нови флуороскопски образи. Ако не
можете да премахнете металните обекти от прешлена, заснемете отново
флуороскопските образи от леко различна ориентация/позиция.

Регистрация Fluoro Match

① ②

③ ④

Фигура 47 

Стъпки

1. Поставете човешката фигура върху образа, за да определите посоката на главата
①, след което натиснете Next.

2.

Използвайте бутоните със стрелки, за да позиционирате костния модел върху флуо-
роскопския образ ②.
• Използвайте бутоните Fine и Coarse, за да изберете малки или големи стъпки на
регулиране за бутоните със стелки.

• Използвайте бутона DRR / 3D Model и бутоните Invisible, Transparent, Normal и
Opaque, за да промените изгледа на сегментирания прешлен.

• Ако е необходимо, можете да изключите артефакти, като натиснете Exclude (виж-
те по-долу).

Когато костният модел е подравнен възможно най-точно, натиснете Next.

3. Лента за напредъка указва, че напасването се извършва ③.

4.

Опционално използвайте бутона DRR / 3D Model и бутоните Transparent, Normal и
Opaque, за да потвърдите припокриването на сегментирания прешлен върху флуо-
роскопските образи ④.
• Ако припокриването е точно, натиснете Next, за да потвърдите точността на реги-
страцията (вижте стр. 109).

• Натиснете Back, за да направите промени.

РЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
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Изключване на артефакти

Диалоговият прозорец Exclude Artifacts to Optimize the Match се визуализира, ако
натиснете Exclude след заснемане на 2D образ. Това ви позволява да изключите области
във флуороскопския образ от отчитане в CT-Fluoro Match алгоритъма.

Фигура 48 

Стъпки

1.

За да изключите артефакт от CT-Fluoro Match алгоритъма:
• Щракнете върху Exclude.
• Изберете Brush Size.
• Оцветете артефакта (червен цвят).
Можете да покажете 3D модела на сегментирания прешлен, като щракнете върху
Transparent. или да го скриете с Invisible.

2.

За да включите (обратно на изключването) области в CT-Fluoro Match алгоритъма:
• Щракнете върху Include.
• Изберете Brush Size.
• Изтрийте червения цвят от артефакта.

3.
• Щракнете върху Undo, за да отмените промените.
• Щракнете върху Cancel, за да отхвърлите процеса.
• Щракнете върху OK, за да съхраните промените си.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако Ръчно устройство за флуороскопска 2D регистрация е било
използвано за заснемане на образи, неговите сенки автоматично се маскират
(изключват, оцветяват в червено) във флуороскопските образи.
 

Напасване на флуороскопски образи
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8.5 Потвърждаване на точността

Обща информация

Потвърждаването на точността е една и съща процедура за всички методи за регистрация.
Когато се извършва регистрация Region Matching, е наличен допълнителен бутон Improve
Registration (вижте стр. 112).

Предупреждение
Винаги потвърждавайте точността на регистрацията, като задържите върха на
показалеца или инструмента поне на три анатомични ориентира и потвърдите
тяхната позиция в софтуера. Ако точността на регистрацията е недостатъчна, се
препоръчва повторна регистрацията.

Предупреждение
Потвърдете, че регистрацията е на правилното ниво на пациента и набора от данни.
Точността трябва да се проверява върху третираната костна структура.

Как се потвърждава регистрацията

Фигура 49 

РЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
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Стъпка

Потвърдете точността, като задържите върха на показалеца или инструмента поне на
следните ориентири:
1. Постериорно/антериорно:

- На постериорната част на спинозния израстък. Задължително потвърждавайте ди-
ректно върху костта, а не върху супраспиналния лигамент.

- На няколко места върху костната повърхност на ламината.
2. Наляво/надясно:

- На лявата страна на спинозния израстък на приблизително средна височина и след
това на дясната страна.

- На лявата и дясната фасетна става (в идеалния случай в рамките на пространството
на ставата), ако е достъпна.

3. Краниално/каудално:
- На краниалната страна на спинозния израстък и след това на каудалната част.

• За всяка точка на потвърждаването сравнете позицията на показалеца върху пациента с
позицията, показана на системата за навигация.

• Точността на регистрацията може също да се потвърди, като се задържи показалецът
внимателно към върховете на референтната клампа (Всички посоки може да се потвърд-
ят: постериорно/антериорно, вляво/вдясно и краниално/каудално) или дори към зъб на
референтната клампа, ако е достъпен.

Внимателно решете дали определената точност е подходяща за текущата процедура.
Не прилагайте сила към показалеца или инструмента по време на потвърждаването.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако е показано отклонение в точността, в изгледите се появява червено
предупредително съобщение.
 

ЗАБЕЛЕЖКА: за да заключите изгледите в позиция, натиснете иконата за заключване
(вижте стр. 25).
 

Предупреждение
Ако точността е недостатъчна, се препоръчва да подобрите точността на
регистрацията (вижте стр. 112) или да повторите регистрацията. Препоръчва се да
продължите към навигация с ниска точност.

Минимално инвазивно потвърждаване

Ако извършвате минимално инвазивна процедура, ограничаваща потвърждаването на най-
малко три ориентира, направете следната проверка на точността:

Стъпки

1. Поставете инструмента в среза така, че стабилно да се допира до анатомичен
ориентир или основа на референтна установка.

2.

Заснемете флуороскопски образи на инструмента върху костта:
• Латерално флуороскопски образ за потвърждаване на правилната регистрация за
краниално/каудално и постериорно/антериорно.

• АП флуороскопски образ за потвърждаване на правилната регистрация за ляво/
дясно и краниално/каудално.

3. Потвърдете, че показваната на екрана позиция на инструмента съответства на пози-
цията във флуороскопския образ.

Точността на регистрацията може също да се потвърди, като се задържи показалецът
внимателно към върховете на референтната клампа (Всички посоки може да се потвърдят:
постериорна/антериорна, лява/дясна и краниална/каудална) или дори към зъб на
референтната клампа, ако е достъпен.
Внимателно решете дали определената точност е подходяща за текущата процедура.

Потвърждаване на точността
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Следващи стъпки

Опции

Ако точността е задоволителна, натиснете Next.
ЗАБЕЛЕЖКА: бутонът Next не е активен, освен ако показалецът/инструментът и ре-
ферентната установка са видими.
 

Ако извършвате Region Matching, натиснете Improve Registration за опции за подобрява-
не на регистрацията (вижте стр. 112).

За да направите отново която и да е част от процеса на регистрация, натиснете Back.

За да излезете от регистрацията, натиснете Cancel. Регистрацията не е записана.

Отстраняване на проблеми: Лоши стойности на точността

Причина за лошата точ-
ност

Как да се избегне/коригира

Движение на референтна-
та установка

• Уверете се, че всички винтове върху референтна установка
са затегнати, преди да започнете регистрацията, и не ги
разхлабвайте по време или след регистрацията.

• Уверете се, че установката е здраво прикрепена към костта.
• Не прилагайте сила или въртящ момент към установката по
време или след регистрацията.

Неподходяща настройка
на прага на костта

• Задайте прага внимателно, за да изключите цялата мека
тъкан.

• Ако е необходимо, нулирайте прага и започнете регистра-
цията отново.

Нанасяне на точки извън
набора от данни (ръчна
регистрация)

• Нанесете точки само върху костта, която ще се оперира.
• При Paired Point Matching използвайте функцията за при-
лепяне към костта.

Повреда на показалеца

• Преди да използвате какъвто и да е показалец, проверете
дали върхът съвпада с маркировката за калибриране в ма-
нометъра на показалеца.

• Не използвайте увреден или изкривен показалец.

РЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
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8.6 Подобряване на регистрацията – Region
Matching

Обща информация

Долните опции за подобряване на точността на регистрацията са налични, когато се
извършва регистрация Region Matching.

① ②

Фигура 50 
Ако извършвате регистрация Region Matching и не е намерено съвпадение ① или ако
натиснете Improve Registration по време на потвърждаване на точността ②, ви се
предлагат следните опции за подобряване на регистрацията.
ЗАБЕЛЕЖКА: препоръчаният метод за текущата ситуация се появява в оранжево.
 

Re-Plan and Re-acquire

Натиснете тази опция, за да подобрите точността на регистрацията, като дефинирате
отново трите области на нанасяне (вижте стр. 97) и нанесете отново точка във всяка област
(вижте стр. 98).

Acquire More Points

Натиснете тази опция за подобряване на точността на регистрацията, като нанесете 10
допълнителни точки.

Manual Correction

Натиснете тази опция, за да подобрите точността на регистрацията, като ръчно регулирате
позицията на целия облак с точки (вижте стр. 113).

Подобряване на регистрацията – Region Matching
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8.6.1 Корективно напасване

Обща информация

Възможно е да се наложи да препозиционирате облака с точки, ако някои нанесени точки не
се намират върху костта. Използвайки Corrective Match, можете да препозиционирате
всички нанесени точки като група.
За достъп до тази функция изберете Manually correct the acquired points в диалоговия
прозорец Improve Registration / No Match Found и натиснете Next.

Как се коригира облакът с точки

Фигура 51 

Стъпки

1. Използвайте бутоните със стрелки, за да преместите облака с точки.

2.

Натиснете Next.
Софтуерът проверява валидността на Region Matching.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако корекцията на облака с точки е невалидна, софтуерът ви под-
канва да повторите тази стъпка.
 

3. Потвърдете новата регистрация в екрана Verification of Registration.

РЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
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Подобряване на регистрацията – Region Matching
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9 КАЛИБРИРАНЕ НА
ИНСТРУМЕНТИ

9.1 Калибриране
9.1.1 Преглед

Преди да започнете

Прочетете своето Ръководство за потребителя на инструмента, преди да боравите с
инструменти на Brainlab.

Калибриране

За да може системата да навигира даден инструмент, неговите ос и диаметър трябва първо
да се калибрират, а след това да се потвърдят с помощта на Матрицата за калибриране
на инструменти, ред. 4.0 (ICM4).
За калибриране и използване инструментът трябва да има адаптер с прикрепени маркерни
сфери.

Кога се калибрира

За най-добри резултати калибрирайте или валидирайте инструментите директно преди
употребата. Диалоговият прозорец за калибриране се отваря, когато системата засече както
маркерни сфери на инструмента, така и ICM4 в зрителното поле на камерата.
ЗАБЕЛЕЖКА: това е вярно и когато разделът за предварително калибрирани
инструменти е отворен.
 

Най-добри практики за калибриране и навигация

Уверете се, че маркерните сфери на ICM4 и инструментната установка сочат директно
камерата по време на калибриране и потвърждаване. Завъртането на инструмента,
показалеца или ICM4 спрямо ъгъла на камерата може да засегне показаната точност на
инструмента.
Геометриите не трябва да са частично блокирани или маскирани, иначе може да се появят
неточно калибриране и навигация.

Предупреждение
За да минимизирате възможността за грешки поради неправилно боравене с
инструмента, извършете калибрирането на инструмента директно преди използване.

Предупреждение
Използвайте възможно най-голямата установка за проследяване на инструментния
адаптер. Това максимизира точността на калибрирането.

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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Предупреждение
Прикрепете установката за проследяване, така че най-дългото рамо на установката да
е подравнено с оста на инструмента.

Предупреждение
Калибрирайте иглата за педикуларен достъп само когато е сглобена с иглената
вложка.

Предупреждение
Потвърдете точността на калибрирането на инструмента по време на операцията,
като докоснете инструмента, за да узнаете анатомичните ориентири, и потвърдите, че
те се показват правилно на екрана.

Видове инструменти

За целите на калибрирането инструментите се категоризират като:
• С остър връх (напр. шила, сонди)
• С плосък връх (напр. пробивни водачи, маркучи)
• Винтове
• Длета

Гъвкави или извити инструменти

Предупреждение
Не калибрирайте извити или огънати инструменти. Резултатът ще бъде неточен.
Гъвкавите инструменти трябва да се калибрират и използват заедно с пробивен
водач и трябва да разчитате само на информацията за дълбочината.

Предупреждение
Само твърди инструменти, на които може да се прикрепи инструментен адаптер, може
да се калибрират и използват за навигация.
ЗАБЕЛЕЖКА: вижте стр. 123 за повече информация относно калибрирането на гъвкави
инструменти.
 

Правилно боравене с инструментните адаптери

Предупреждение
Затегнете здраво всички винтове на инструментния адаптер, преди да започнете
калибрирането.

Предупреждение
Не променяйте позицията на установката за проследяване на инструментния адаптер
по време на операцията. Всяко движение на установката ще доведе до неточно
проследяване на инструмента, което може да е опасно за пациента.

Предупреждение
Ако премахнете инструментния адаптер от един калибриран инструмент, за да го
използвате на друг инструмент, трябва да извършите ново калибриране.

Анулиране на калибрирането

Можете да анулирате калибрирането по всяко време, като натиснете Cancel в диалоговия
прозорец на калибрирането.

Калибриране
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9.1.2 Използване на ICM4

Обща информация

Използвайте ICM4 за калибриране на оста, дължината на ствола и диаметъра на върха (или
широчината за длета) на инструмента.
Можете също да използвате ICM4, за да валидирате и потвърдите предварително
калибрирани инструменти.

ICM функции, относими за калибрирането на спинален инструмент

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Фигура 52 

№ Компонент

① V-канал

② Референтна равнина 2

③ Референтна равнина 3

④ Гнезда на калибрирането (примери)

⑤ Референтна равнина 1

⑥ Референтна равнина 4 (не в видима в образа)

⑦ Осеви точки

V-канал

Използвайте V-канала ① за калибриране на инструменти с дълги стволове или всякакви
инструменти, чиито стволове не пасват плътно в някое от гнездата на калибрирането.
Ако използвате V-канала, проверете резултата за диаметъра внимателно. Стойността се
калкулира на базата на ствола на инструмента.

Предупреждение
Не калибрирайте конични инструменти с помощта на V-канала. Това води до
неправилно показване на оста на инструмента.

Гнезда

Гнездата за калибриране ④ са най-добрият избор за калибриране на по-къси инструменти с
върхове, които не достигат до референтна равнина 4 ⑥, когато инструментът се
позиционира във V-канала.

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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Предупреждение
Винаги използвайте гнездото с възможно най-малък диаметър, в което влиза
инструментът. Иначе калибрирането може да е неточно. Използвайте гнездото от
30 mm само ако върхът на инструмента не пасва в другите. Ако не направите това,
резултатът може да бъде изключително неточно калибриране.

Референтни равнини

ICM4 има четири референтни равнини. Те могат да се идентифицират по номерата,
посочени върху тях. Използвайте референтна равнина 1 или 2, за да калибрирате
върховете на длетата и плосковърхите инструменти.

Осеви точки

Има две осеви точки ⑦ на ICM4, едната е отстрани, а другата – отдолу. Използвайте ги за
калибриране на върховете на заострени инструменти.

Калибриране
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9.1.3 Работен поток на калибрирането

Преглед

Следва преглед на стъпките за калибриране на инструмент. По-подробни инструкции за
отделните стъпки се намират на следващите страници.

Работен поток

1.
Задръжте инструмента и ICM4 в зрителното поле на камерата.
Диалоговият прозорец на калибрирането се отваря автоматично, когато системата
открие рефлекторните маркерни сфери на ICM4 и инструментен адаптер.

2.
Калибрирайте инструмента във V-канала или гнездото на ICM4.
Това калибрира оста и дефинира първоначалната стойност на калибрирането както
за диаметъра на ствола, така и за върха.

3.
Потвърдете точността на резултатите от калибрирането.
Възможно е да се наложи да извършите допълнителни стъпки, за да подобрите пре-
цизността на калибрирането на върха и диаметъра.

4.

Ако калибрирането и на оста, и на върха е добро (ниско отклонение на разстоянието
и правилен диаметър – както е показано на долната лява половина на екрана),
приемете калибрирането и продължете към навигацията.
Ако калибрирането на оста не е достатъчно, предупреждение препоръчва да повто-
рите първоначалното калибриране. Ако приемете ниска точност, трябва да продъл-
жите с внимание.
• Ако точността на калибрирането на върха е ниска, трябва да извършите допълни-
телно калибриране на върха (вижте стр. 128).

• За да коригирате неправилно калкулиран диаметър (или да зададете широчина
на длетото), можете ръчно да дефинирате диаметъра или широчината на длетото.

ЗАБЕЛЕЖКА: след всяка модификация или допълнително калибриране потвърде-
те отново резултатите от калибрирането.
 

Калибриране на винтовете

За да калибрирате винт, поставете го в отвертката, която ще използвате за навигиране на
поставянето му, и ги калибрирайте заедно. Вижте стр. 128 за повече информация относно
калибрирането на винт.

Предупреждение
Ако отвертката е била калибрирана с винта и по-късно се използва с различен винт,
трябва да се калибрира отново.

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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9.1.4 Автоматично калибриране

Първоначално калибриране

Извършете калибриране с помощта или на V-канала, или на гнездо. Диалоговият прозорец
Instrument Calibration показва напредъка на вашето калибриране.
Ако срещнете трудност (напр. с тънки или нетвърди инструменти), изберете гнездо, за да
инициирате ръчно калибриране (вижте стр. 122).

Как се използва V-канала

Фигура 53 

Стъпки

1.

Поставете ствола на инструмента във V-канала (най-отгоре на ICM4). Върхът на ин-
струмента трябва да докосва референтната равнина 4 (вижте стр. 117).
ЗАБЕЛЕЖКА: ако използвате V-канала за калибриране на инструмент и върхът
на инструмента не докосва референтната равнина 4 на ICM4, ще се наложи да
извършите допълнителни стъпки, за да калибрирате върха на инструмента.
 

2.
Завъртете инструмента на около 45° по дългата му ос в рамките на V-канала.
Софтуерът изчислява диаметъра и траекторията на инструмента и отваря диалого-
вия прозорец Verify Calibration (вижте стр. 126).

Използване на гнездо

Стъпки

1.
Вмъкнете върха на инструмента в гнездото с възможно най-малкия диаметър.
ЗАБЕЛЕЖКА: върхът трябва да докосва дъното на гнездото и да пасва плътно.
Разхлабено напасване ще доведе до неточно калибриране.
 

2.
Завъртете инструмента по дългата му ос.
Софтуерът изчислява калибрирането и траекторията на инструмента и отваря диа-
логовия прозорец Verify Calibration.

Калибриране
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Предупреждение
След автоматично засичане не гнездото потвърдете, че засеченото гнездо е
правилното. Ако е засечено неправилното гнездо, извършете калибриране на върха
или анулирайте и повторете калибрирането с помощта на ръчно калибриране.

Следващи стъпки

Опции

Ако точността на калибрирането е ниска, се отваря предупреждение Instrument
Calibration (вижте стр. 124).
Следвайте стъпките за ниска точност на калибрирането.

Ако калибрирането е точно, потвърдете калибрирането (вижте стр. 126).

Ако искате да излезете от или да повторите калибрирането, натиснете Cancel.

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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9.1.5 Ръчно калибриране

Обща информация

Използвайте ръчно калибриране за инструменти, които не могат да бъдат калибрирани с
помощта на автоматично калибриране.

Как се извършва ръчно калибриране

Фигура 54 

Стъпки

1.
Изберете диаметъра на инструмента, като натиснете съответното гнездо в диалого-
вия прозорец Instrument Calibration. Изберете най-малкия диаметър, в който пасва
инструментът.

2. Вмъкнете върха на инструмента в гнездото.

3. Задръжте инструмента напълно неподвижен, докато завърши калибрирането и се
отвори диалоговият прозорец за потвърждаване.

Други опции

Опции

За да се върнете към автоматично калибриране, натиснете Back.

За да излезете от или да рестартирате калибрирането, натиснете Cancel.

Калибриране
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9.1.6 Калибриране на гъвкави инструменти

Обща информация

Следващите стъпки очертават калибрирането на гъвкави инструменти, напр.:
• Киршнерови телове (напр. за направляване на канулирани пирони и/или винтове)
• Пробивно свредло
ЗАБЕЛЕЖКА: в следващата информация „гъвкав инструмент“ се отнася за всеки от
горните примери.
 

Как се калибрират гъвкави инструменти

Стъпки

1. Изберете пробивен водач на Brainlab със съответния диаметър на направляващия
маркуч и го потвърдете за навигация.

2. Поставете гъвкавия инструмент в пробивния водач на Brainlab.

3.

Калибрирайте дължината на гъвкавия инструмент с помощта на прикрепен Адаптер
за хирургична моторна система.
ЗАБЕЛЕЖКА: изберете раздела Calibrate Others, ако първо се отвори диалогови-
ят прозорец Select PCI.
 

Предупреждение
Уверете се, че избраният пробивен водач, показан на екрана, съвпада с
действителния пробивен водач, който използвате.

Предупреждение
Винаги потвърждавайте точността на калибрирането, преди да започнете навигацията
(see стр. 126).

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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9.1.7 Предупреждение за ниска точност на калибрирането

Обща информация

Предупреждението за ниска точност на калибрирането се отваря след автоматично
калибриране, ако софтуерът засече играене в оста на инструмента по време на
калибриране. Това може да случи, ако:
• Използваната референтна установка е твърде малка.
• Инструментният адаптер не е здраво прикрепен към инструмента.
• Маркерните сфери върху инструментния адаптер или ICM4 са мръсни, мокри или
неправилно прикрепени.

• Инструментът е бил калибриран с помощта на гнездо, което е твърде малко като
диаметър.

Фигура 55 

Опции при ниска точност на калибрирането

Опции

Ако използвате длето или плосковърх инструмент или искате да подобрите точността на
калибрирането, натиснете Back и повторете калибрирането.
За да подобрите резултата, следвайте тези препоръки:
• Ако е възможно, използвайте по-голяма установка за проследяване на инструментния
адаптер.

• Затегнете връзката на адаптера към инструмента.
• Проверете маркерните сфери на ICM4 и адаптера. Уверете се, че са чисти, сухи и здра-
во затегнати в щифтовете им.

Ако калибрирате винт или островърх инструмент и искате да продължите с наличното ка-
либриране, натиснете Next.
Това активира допълнителна стъпка за калибриране.

Ако искате да излезете от калибрирането, натиснете Cancel.

Калибриране
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Важно

Предупреждение
Ако след калибрирането се появи предупреждение за ниска точност на
калибрирането, прегледайте внимателно резултата от калибрирането в диалоговия
прозорец за потвърждаване.

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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9.1.8 Потвърждаване на калибрирането

Обща информация

Винаги потвърждавайте, че калибрирането е точно. Диалоговият прозорец Verify Calibration
ви позволява да проверите резултатите. От този диалогов прозорец можете също:
• Да коригирате резултатите, като укажете диаметъра (заострени или плосковърхи
инструменти) или широчината (длета).

• Да подобрите точността на калибрирането, използвайки калибриране на върха.

Диалогов прозорец „Verify Calibration“

①
②

③

Фигура 56 

№ Компонент

① Бутон „Tip Selection“

② Бутон „Re-calibrate Tip“

③ Калибрирани диаметър, ъгъл и отклонение на разстоянието

Как се потвърждава калибрирането

Стъпки

1.
Когато диалоговият прозорец Verify Calibration е отворен:
• Задръжте инструмента неподвижен в гнездо или във V-канала, или
• Задръжте върха към референтна равнина или осева точка.

2. Проверете дали показаният диаметър е правилен и дали отклонението на оста
(Angle) и отклонението на върха (Distance) са минимални.

3. Ако отклонението на разстоянието е малко и диаметърът е правилен, натиснете
Next.

Други опции

Опции

Задръжте инструмента неподвижен за пет секунди, за да направите екранна снимка.

За да повторите калибрирането, натиснете Back.

Калибриране
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Опции

За да подобрите калибрирането на върха на островърх инструмент, натиснете Re-calibrate
Tip и завъртете в една от осевите точки.

За да коригирате диаметъра, размера или широчината на калибрирането, натиснете Tip
Selection, за да отворите друг диалогов прозорец, където можете да изберете върха и да
регулирате размерите.

• За да излезете от калибрирането или да повторите калибрирането, натиснете Cancel.
• Диалоговият прозорец се затваря пет секунди след премахването на ICM4 от зрителното
поле на камерата.

Допълнително четене

За допълнителна информация относно боравенето с ICM4 вижте своето Ръководство за
потребителя на инструмента.

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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9.1.9 Допълнително калибриране на върха

Обща информация

Калибрирането на върха подобрява калибрирането на оста и затова е особено полезно, ако
инструментът:
• Не е бил калибриран правилно първоначално.
• Е бил калибриран с помощта на V-канал, но върхът на инструмента не е докоснал
референтната равнина 4.

ЗАБЕЛЕЖКА: калибрирането на върха е задължително за длета и плоски инструменти.
 

Контролен списък на калибрирането

• Винаги проверявайте дали дължината на калибрирания инструмент е правилна. Ако не е,
извършете калибриране на върха.

• Когато калибрирате върха на инструмента на даден инструмент, използвайте само
указните области на ICM4.

• Ако инструментът се премести паралелно на оста му по време на калибриране, неговият
връх няма да се калибрира. Отваря се диалоговият прозорец за калибриране на върха.

Предупреждение
Когато калибрирате къси инструменти, които не достигат дъното на гнездото (или
референтната равнина 4 при калибриране с помощта на V-канала), трябва да
извършите калибриране на върха.

Как се калибрират върхове на заострени инструменти и винтове

Фигура 57 

Стъпки

1. В диалоговия прозорец Select Tool Tip натиснете Pointed или Screw, както е нео-
бходимо.

2.

Въведете диаметъра и дължината на винта, както е необходимо, след което натис-
нете Next.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да измерите диаметъра на ствола, можете да задържите ин-
струмента нагоре към линийката на референтната равнина 2 на ICM4.
 

3.
Завъртете върха на инструмента или винта в осева точка на ICM4.
След като калибрирането на върха е завършено, се отваря отново диалоговият про-
зорец за потвърждаване, показвайки новите стойности.

4. Потвърдете калибрирането.

5. Натиснете Next, за да продължите.

Калибриране
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Как се калибрират върхове на плосковърхи инструменти

Фигура 58 

Стъпки

1. В диалоговия прозорец Select Tool Tip натиснете Flat.

2.
Въведете диаметъра, след което натиснете Next.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да измерите диаметъра на ствола, можете да задържите ин-
струмента нагоре към линийката на референтната равнина 2 на ICM4.
 

3. Задръжте върха на инструмента хоризонтално изравнен спрямо референтна равни-
на 1 или 2, докато се отвори отново диалоговият прозорец за потвърждаване.

4. Потвърдете точността на калибрирането, като държите върха на инструмента върху
равнината, в която е бил калибриран.

5. Натиснете Next, за да продължите.

Как се калибрират върхове на длета

Фигура 59 

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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Стъпки

1. В диалоговия прозорец Select Tool Tip натиснете Chisel.

2.

Въведете диаметъра и широчината на длетото, както е необходимо, след което на-
тиснете Next.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да измерите диаметъра на ствола, можете да задържите ин-
струмента нагоре към линийката на референтната равнина 2 на ICM4.
 

3. Задръжте върха на длетото хоризонтално изравнен спрямо референтна равнина 1
или 2, докато се отвори отново диалоговият прозорец за потвърждаване.

4.

Потвърдете точността на калибрирането, като задържите върха на длетото върху
равнината, в която е бил калибриран.
ЗАБЕЛЕЖКА: задръжте длетото или перпендикулярно на равнината, или на ъгъл
от приблизително 45° към равнината.
 

5. Натиснете Next, за да продължите.

Калибриране
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9.2 Предварително калибрирани инструменти
9.2.1 Използване на предварително калибрирани инструменти

Обща информация

Spine & Trauma 3D поддържа навигацията на избрани предварително калибрирани
инструменти на Brainlab и трети лица. Размерите и осите на тези инструменти се
съхраняват в база данни в софтуера. Това ви спестява време при протичането на
операцията.
За да се разреши навигацията, инструментът трябва да бъде оборудван с инструментен
адаптер с 3 или 4 геометрии на маркерни сфери.

Предупреждение
Информация за използването, дезинфекцията и стерилизацията на предварително
калибрирани инструменти на трети лица може да се открие в ръководствата за
потребителя от производителя на инструмента.

Предупреждение
Преди да използвате предварително калибрирани инструменти, проверете дали
действителният инструмент, който използвате, се показва в софтуера и потвърдете
точността на инструмента с помощта на ICM4.

Точност и валидиране

Инструментите трябва да се валидират преди всяко използване. След валидирането
инструментът трябва да се използва за остатъка на процедурата или докато инструментът
или установката за проследяване се промени.
Ако потвърждаването на инструмента покаже загуба на точност, валидирайте отново
инструмента.

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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9.2.2 Осъществяване на достъп до предварително калибрирани инструменти

Как се избира инструмент

Фигура 60 

Стъпки

1.
Натиснете бутона Precalibrated Instrument в лентата на менюто или за-
дръжте предварително калибрирания инструмент заедно с ICM4 в зрител-
ното поле на камерата.

2. В раздела Select PCI изберете желания производител на инструмента (напр.
Brainlab).

3. Изберете категорията на инструмента (напр. Drill Guide).

4.
Изберете конкретния инструмент (напр. Drill Guide 1.8 mm 41839-70).
ЗАБЕЛЕЖКА: потърсете гравирания номер на частта отстрани на инструмен-
та, за да го идентифицирате.
 

5. Ако сте подканени, валидирайте предварителното калибриране (вижте стр. 134).

6. Потвърдете валидирането (вижте стр. 136).

Смяна с друг инструмент

За да смените с друг предварително калибриран инструмент, повторете същите стъпки.
Задължително не използвайте предварително калибриран инструмент, без първо да го
изберете в софтуера.
Името и производителят на избрания предварително калибриран инструмент се показват в
основния екран.
ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е да проследите двете идентични геометрии едновременно
(напр. идентични установки на проследяване, прикрепени към два различни
инструмента). Въпреки това обаче в възможно да проследите два инструмента
едновременно, когато използвате две различни геометрии на проследяване (напр.
използване на 3 или 4 маркерни установки).
 

Предварително калибрирани инструменти
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Раздел „Typical PCIs“

①

Фигура 61 
Ако класификация на заболяване е въведена за този пациент, често използваните
инструменти за това състояние се визуализират в раздела Typical PCIs.

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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9.2.3 Валидиране

Обща информация

Процесът на валидиране проверява дали точността на предварително калибриран
инструмент все още е в необходимия обхват на толеранса.
ЗАБЕЛЕЖКА: предварително калибрираните инструменти може да се валидират по
всяко време след настройката на софтуера.
 

Как се валидира предварително калибриран инструмент

Фигура 62 

Стъпки

1. Когато диалоговият прозорец Check Instrument се отвори, следвайте инструкциите
в диалоговия прозорец.

2.
• Ако диалоговият прозорец укаже, че валидирането е успешно, потвърдете инстру-
мента (вижте стр. 136), след което натиснете Next.

• За да излезете от валидирането, натиснете Cancel.

Предварително калибрирани инструменти
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Диалогов прозорец за отстраняване на неизправности

Ако валидирането не е успешно, напр. инструментът е огънат или увреден, натиснете Help,
за да видите следващия диалогов прозорец.

Фигура 63 

Стъпка

Завършете проверките, указани в софтуера, след което натиснете OK, за да повторите ва-
лидирането.

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ
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9.2.4 Потвърждаване

Как се потвърждават предварително калибрирани инструменти

Трябва да потвърдите точността на валидирането на предварително калибрирания
инструмент, преди да го използвате, за да предотвратите използването на увредени
инструменти, които не могат да бъдат навигирани точно.

Фигура 64 

Стъпки

1. Задръжте инструмента към ICM4, докато проверявате позицията, показана в диало-
говия прозорец.

2. Ако валидирането на инструмента е точно, натиснете Next.

Други опции

Опции

Задръжте инструмента неподвижен за пет секунди, за да направите екранна снимка.

• За да излезете от потвърждаването, натиснете Cancel.
• Диалоговият прозорец се затваря пет секунди след премахването на ICM4 от зрителното
поле на камерата.

Предварително калибрирани инструменти
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10 ПЛАНИРАНЕ И
НАВИГАЦИЯ

10.1 Преглед на навигацията
10.1.1 Работен поток

Обща информация

Софтуерът Spine & Trauma 3D ви ръководи през екраните на навигацията за планиране и
поставяне на всеки винт, след което стартира процеса отново.
За да се придвижвате през работния поток, натискайте Next след приключването на всяка
стъпка или се връщайте към предишна стъпка, като натискате Back.

Потвърждавайте, че всеки винт е правилно планиран, преди да се придвижите към
следващия.

Туморни операции

Предупреждение
Бъдете информирани, че траекторията изначално ви води към туморната тъкан. След
третирането показаните КТ данни може вече да не представят позицията и размера на
третирания тумор.

ПЛАНИРАНЕ И НАВИГАЦИЯ
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10.1.2 Навигиране на инструменти

Проследяване на инструменти

За да може системата да навигира хирургически инструмент, инструментът трябва да има
маркерни сфери, прикрепени към него или директно (напр. показалец), или чрез адаптерна
установка. Софтуерът показва виртуална презентация на инструмента в реално време в
изгледите на навигацията.
Навигираните инструменти, различни от показалци, трябва да се калибрират и
потвърждават преди употреба. Предварително калибрираните инструменти трябва да се
валидират и потвърдят преди употреба. За информация относно начина на калибриране,
валидирането и потвърждаването на инструментите вижте стр. 115.

Дисплей на троакарната вложка

Ако троакарна вложка се използва с навигиран пробивен водач на Brainlab (1,8 mm и
2,5 mm) или с инструмент на трето лице, имайте предвид, че върхът на троакара
(обикновено 1 – 3 mm) не се визуализира в софтуера на навигацията.

Използване на референтни установки

Координатната система за навигация се базира на позицията на референтна установка,
както е установена по време на регистрацията. Всякакви промени в позицията на
референтна установка спрямо костта след регистрацията смущават координатната система.
Ако референтна установка се премести и стане нестабилна след регистрацията,
стабилизирайте я отново и незабавно след това потвърдете точността на системата. Ако
точността е намалена, повторете регистрацията, преди да започнете навигацията.

Предупреждение
Планирането и поставянето на винта трябва да се извършва само върху костта, към
която е прикрепена референтна установка и която е регистрирана. Тъй като системата
за навигация не компенсира относими движения между костите, обратното може да
доведе до неточно планиране и навигиране на винта.

Навигация на инструмента с SMS адаптер

Фигура 65 
Когато навигирате даден инструмент с Адаптера за хирургична моторна система заедно с
пробивен водач, т. нар. „конус на неопределеност“ се показва в софтуера.
Вероятността от неточно пробиване поради извиване на гъвкавия инструмент се увеличава
при по-малък диаметър на гъвкавия инструмент и при по-голяма дълбочина. Като
напомняне за това предупредителен конус се увеличава по размер, когато се използва
инструмент с по-малък диаметър, както и с нарастването на дълбочината на пробиването.

Преглед на навигацията
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Предупреждение
Ако конусът достигне до чувствителни структури, заснемете допълнителни
флуороскопски образи, за да потвърдите текущата реална позиция на инструмента.

ПЛАНИРАНЕ И НАВИГАЦИЯ
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10.1.3 Точност на навигацията

Достатъчна точност

Силата, прилагана по време на всяка хирургическа стъпка (напр. поставяне на винт или
имплант) причинява определено очаквано анатомично движение. За да се гарантира
достатъчна точност, вземете това анатомично движение под внимание, преди да извършите
операцията. Методи за гарантиране на достатъчна точност включват:
• Флуороскопия: Сравняване на местоположението на инструмента във флуороскопския
образ с презентацията в софтуера.

• Проверка на точността с потвърждаване на ориентира (описано по-долу).

Предупреждение
Ако очакваното анатомично движение надвиши изискванията за точност, монтирайте
отново референтна установка в позиция, която причинява по-малко или невлияещо
анатомично движение, след което регистрирайте и потвърдете отново. Всяко
движение на референтната установка по отношение на третираната структура ще има
негативен ефект върху навигацията и може да доведе до неточно показване,
създаващо опасност за пациента.

Кога се проверява точността

По време на процедурата по навигация проверявайте редовно дали се поддържа
необходимото ниво на точност. Софтуерът ви подканва да правите това на интервали от 30
минути чрез червен раздел Accuracy Verification.
Ако се засече движение на референтна установка, сте подканени да проверите точността
чрез известие в софтуера (вижте стр. 43).

Проверявайте точността всеки път, когато е приложена сила към костта, напр. при
отваряне на педикула.

Как се извършват проверки на точността

①
Фигура 66 

ЗАБЕЛЕЖКА: има 5 mm между всяка делителна чертичка ①.
 

ЗАБЕЛЕЖКА: за да заключите изгледите в позиция, натиснете иконата за заключване
(вижте стр. 25).
 

Преглед на навигацията
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Стъпки

1.
Натиснете раздела Accuracy Verification, за да отворите изгледите на потвържда-
ване.
Софтуерът показва всеки изглед с уголемен мащаб.

2.

Задръжте върха на показалеца или инструмента към анатомичните ориентири върху
костта и се уверете, че позицията, показана на екрана, кореспондира с тази върху
пациента.
Не прилагайте сила към показалеца или инструмента по време на потвърждаване-
то.

Предупреждение
Навигиране с ниска точност не се препоръчва, тъй като може да причини нараняване
на пациента.

Предупреждение
Прилагайте изключително внимание, ако сте избрали да навигирате с лоши стойности
на точността. Редовно потвърждавайте позиционната точност, като задържате върха
на показалеца, за да узнаете анатомичните ориентири и да сравните ориентира със
структурата, показана в софтуера. Това е особено важно в по-дълбоките области на
гръбначния стълб.

Ниска производителност на системата

В случай на ниска производителност на системата се появява предупредително съобщение.

Фигура 67 

Опции за подобряване на производителността

Спрете навигацията за кратко и изчакайте, докато изчезне предупреждението.

Забавете движението на инструмента.

Намалете броя на видимите инструменти в зрителното поле на камерата.

Използвайте 3D презентация на инструмента (вижте стр. 156).

Използвайте изгледи, които консумират по-малко ресурси на системата (напр. 2D вместо
3D изгледи).

ПЛАНИРАНЕ И НАВИГАЦИЯ
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ЗАБЕЛЕЖКА: ако предупреждението все още се появява, след като сте опитали тези
опции, продължете с изключително внимание.
 

Преглед на навигацията
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10.2 Стъпки на навигацията
10.2.1 Основна навигация

Обща информация

След регистрацията софтуерът показва екрана на основната навигация. Това ви позволява
да проследявате инструментите, но не ги насочва към планиран винт.
Тази стъпка може да се използва за навигиране към точката, в която смятате да извършите
въвеждането.

Оформление на екрана

Фигура 68 

Опции

За да навигирате показалеца или инструмента, въведете го в зрителното поле на камера-
та. Виртуална и в реално време презентация на инструмента се появява в изгледите на
екрана.

За да продължите към планирането на винта, натиснете Plan.

За да прегледате КТ сканиранията в анатомичните равнини, натиснете раздела Anatomic
Planes (вижте стр. 152).

За да персонализирате навигационните изгледи, натиснете иконата с око в раз-
дела Overview (вижте стр. 154).

За да заключите изгледите в позиция, натиснете иконата за заключване (вижте
стр. 25).

ПЛАНИРАНЕ И НАВИГАЦИЯ
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10.2.2 Планиране на винт

Обща информация

Режимът на планиране ви позволява да определете размерите, траекторията и точката на
въвеждане на винта. Софтуерът използва тази информация, за да ви ръководи в
навигирането на инструментите за подготовка на отвора на винта и поставянето на винта:
• Можете да използвате показалец или който и да е друг инструмент за планиране на
винта.

• Не можете да извършите преоперативно планиране на винта, докато костта не е
регистрирана.

Предупреждение
Не планирайте и не поставяйте винтове на нерегистриран прешлен или в образи с
недостатъчна информация.

Оформление на екрана

⑦

①

④

⑤

⑥

②
③

Фигура 69 

№ Компонент

① Показалец или инструмент

②
Планирани винтове (синьо)
ЗАБЕЛЕЖКА: планираните винтове са видими, ако е активиран бутонът Show
All.
 

③ Активен винт (червено)

④ Индикатор на активен винт

⑤ Контроли за дължина и диаметър

⑥
• Бутон Store: Съхранява позицията на активния винт
• Бутон Show All: Показва/скрива всички планирани винтове (синьо)

⑦
Бутон Replan Last Screw: Позволява ви да правите промени в последния съхранен
винт. Позицията вече не е съхранена. Натиснете Store отново, за да съхраните по-
зицията на винта.

Стъпки на навигацията
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Как се планира винт

Стъпки

1.

Използвайте контролите Length и Diameter ⑤, за да определите размерите на вин-
та, който планирате.
ЗАБЕЛЕЖКА: регулирането на Diameter е със стъпка от 0,5 mm. Регулирането
на Length е със стъпка от 1 mm.
 

ЗАБЕЛЕЖКА: ако е въведена класификация на заболяването, дължината на вин-
та е предварително избрана.
 

2. Използвайте навигирания инструмент ③, за да поставите виртуалния винт ② на же-
ланите позиция и траектория.

3.

Натиснете Store или използвайте Дистанционното с щипка, за да запишете плани-
раната позиция (т.е. позицията на винта върху екрана).
ЗАБЕЛЕЖКА: ако покриете една от рефлекторните маркерни сфери на инстру-
мента с помощта на ръката си, тя временно съхранява позицията на винта.
Дръжте инструмента скрит от зрителното поле на камерата, след което на-
тиснете Store, за да запишете планираната позиция.
 

4. Натиснете Next, за да продължите с фините настройки на винта.

ЗАБЕЛЕЖКА: препоръчва се да изтриете старите планирани винтове, които няма да се
навигират.
 

Инверсивно планиране на винт

①

Фигура 70 
Ако дължината на винта е зададена на отрицателно число ①, винтът се показва вътре в
инструмента (върхът на винта е на върха на инструмента).
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10.2.3 Фина настройка на винта

Обща информация

Фината настройка на винта ви позволява да направите фини корекции, за да се
оптимизират планираните позиция и траекторията на винта. Винаги извършвайте фина
настройка на винта, за да гарантирате правдоподобността на предварително планираните
винтове.
Симулация на траекторията на планирания винт се показва в горния десен дисплей. Това
ви позволява да виждате целия курс на траекторията и да гарантирате, че не е проникнато
във важни структури.

Оформление на екрана

③

④

①

②

⑧

⑥

⑨

⑤

⑦

Фигура 71 

№ Компонент

① Жълта лента: Указва нивото на винта, показано в симулацията на траекторията.

②
Планирани винтове (синьо).
ЗАБЕЛЕЖКА: планираните винтове са видими, ако е активиран бутонът Show
All.
 

③ Активен винт (червено): Червен кръг посочва коя част от винта се засяга от корек-
циите със стрелки (т.е. входна част, среда, глава на винта).

④ Бутон за пускане/пауза за симулиране на траекторията на винта.

⑤ Симулация на траекторията с индикатор на дълбочината.

⑥ Индикатор на активен винт.

⑦ Контроли за дължина и диаметър

⑧
• Бутон New Screw: Добавя нов екран, паралелен на активния винт.
• Бутон Show All: Показва/скрива всички планирани винтове (синьо).

⑨ Бутон Delete: Изтрива активния винт.

Стъпки на навигацията
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Как се препозиционира винт

Стъпки

1. Натиснете центъра на винта в един от изгледите. Това осветява центъра на винта.

2. Използвайте стрелките в изгледа, за да преместите целия винт в желаната позиция.
Можете също да панорамирате вътре в изгледа.

Как се настройва фино траекторията на винта

Стъпки

1. Използвайте бутоните за мащабиране за увеличаване на образа.

2.
Натиснете или главата, или върха на винта в един от изгледите.
Това осветява и активира съответния край на винта.

3.

Използвайте стрелките или натиснете в изгледите, за да регулирате позицията на
винта. Дължината на винта се променя, като се правят корекции.
Неизбраният край на винта остава на място, с което се пременя цялостната траек-
тория на винта.

Как се преглежда траекторията на винта

Стъпки

1. Натиснете бутона Play ④, за да видите слайдшоу на траекторията на винта.

2. Натиснете бутона Pause ④, за да поставите на пауза траекторията на някое ниво.

ЗАБЕЛЕЖКА: допълнително натиснете индикатора на дълбочината ⑤, за да се покаже
траекторията, когато пресича определена дълбочина.
 

ПЛАНИРАНЕ И НАВИГАЦИЯ
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10.3 Поставяне на винта

Обща информация

В изгледите на поставянето софтуерът показва активно планиран винт в позиция и
предоставя изгледа Autopilot и изгледа Probe’s Eye за насочване на траекторията на
инструмента към планираната позиция на винта.
ЗАБЕЛЕЖКА: винтовете, които са разположени извън текущата дълбочина, са
представени прозрачно.
 

Предупреждение
Бъдете информирани, че поставянето на винта е само толкова точно, колкото е
регистрацията на образа.

Преглед на поставянето на винта

⑦

⑤

⑥

①

②

③
④

⑧

⑨

⑪
⑩

Фигура 72 

№ Компонент

① Активен винт (червено)

②
Планирани винтове (синьо)
ЗАБЕЛЕЖКА: планираните винтове са видими, ако е активиран бутонът Show
All.
 

③ Показалец или инструмент

④ Изглед Inline Axial

⑤ Изглед Autopilot с индикатор на дълбочината

⑥ Изглед Probe’s Eye

⑦ Индикатор на активен винт

⑧ Контроли за дължина и диаметър

⑨ Бутон Show All: Показва/скрива всички планирани винтове (синьо)

⑩ Бутон Delete: Изтрива активния винт

⑪ Изглед Inline Sagittal

Поставяне на винта
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Изглед Autopilot

Изгледът Autopilot се появява, когато навигираният инструмент навлезе в зрителното поле
на камерата. Ако са планирани няколко инструмента, Autopilot проследява винта, който се
намира най-близо до инструмента.
Ако в зрителното поле на камерата има няколко инструмента, Autopilot проследява
инструмента с най-високия приоритет.

①

②

Фигура 73 

№ Компонент

① Активен винт (преглед, подравнен към оста на активния винт)

②
Индикатор на дълбочината
Скалата показва текущата дълбочина на инструмента или винта, когато се движи от
планираната точка на въвеждане към целевата точка.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако винтът е поставен твърде дълбоко, т.е. под планираната цел,
системата издава алармен сигнал.
 

Изглед Probe’s Eye

Изгледът Probe’s Eye показва траекторията на винта на различни дълбочини в заредените
данни. Изгледът на 0 mm е текущата дълбочина на върха на инструмента.

Фигура 74 
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Как се навигира към планирания винт

Стъпки

1.

Изберете инструмента, който ще използвате.
Ако не е калибриран, калибрирайте го и го потвърдете (вижте стр. 115). Ако използ-
вате предварително калибриран инструмент, е възможно да бъдете подканени да
валидирате или да потвърдите инструмента (вижте стр. 131).

2. Потвърдете, че размерите на винта ⑧ върху екрана съвпадат с действително нави-
гирания винт.

3.
Използвайте обратната връзка от изгледите на навигацията, за да подравните
траекторията на инструмента към планираната позиция на винта по време на из-
ползването.

4.
Когато приключите, повторете стъпки от 1 до 3 за всички планирани винтове.
След като поставите всички винтове, натиснете Next, за да се върнете към прегледа
на навигацията (вижте стр. 143).

Предупреждение
Ако два винта се планират близо един до друг, близките винтове са показани в синьо
дори ако бутонът „Show All“ е деактивиран. Уверете се, че навигацията проследява
правилния винт.

Поставяне на винта
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10.4 Допълнителни опции на навигацията

Опционални функции на дисплея

Софтуерът предлага следните допълнителни функции на екраните за навигация и
планиране:
• Изглед Anatomic Planes
• Изглед Fusion Inline
• Избрани персонализуеми изгледи
• 2D/3D презентация на инструмента
• Измерване на показалеца
• Изместване на върха на инструмента

ПЛАНИРАНЕ И НАВИГАЦИЯ
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10.4.1 Раздел Anatomic Planes

Обща информация

Разделът ви предоставя опцията за преглед на данните за образа на база на анатомични
(напр. ортогонални) равнини. Това е в контраст с линейните изгледи на стандартния екран
на навигацията.
В раздела Anatomic Planes всички изгледи са подравнени към центъра на основния набор
от данни.

Как се преглежда

Фигура 75 

Стъпка

Натиснете раздела Anatomic Planes в екрана на навигацията.

Допълнителни опции на навигацията
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10.4.2 Раздел Fusion Inline

Обща информация

Когато се използват слети данни, разделът Fusion Inline може да се използва за преглед на
наборите от данни индивидуално, когато се навигира едновременно на двата набора от
данни.
В раздела Fusion Inline всички изгледи са подравнени към центъра на основния набор от
данни.

Как се преглежда

Фигура 76 

Стъпка

Натиснете раздела Fusion Inline в екрана на навигацията.
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10.4.3 Персонализиране на изгледите

Обща информация

Софтуерът ви позволява да настройвате и съхранявате конфигурации на изгледите.
Различни образи или реконструкции може да се назначават на всяка част от изгледа в
раздела Overview и по време на планиране на винт. Текущият вид изглед е посочен горе
вляво на всеки изглед.
Всякакви промени в конфигурацията на изгледа ще се съхраняват за бъдещи сесии.

Как се персонализират изгледи

Фигура 77 

Стъпки

1.
В раздела Overview или по време на планиране на винт натиснете икона-
та с око в изгледа, който искате да промените.
Отваря се диалоговият прозорец View Selection.

2.
Изберете желания изглед чрез натискане на съответната икона.
Диалоговият прозорец се затваря и избраният изглед се показва в основния екран.

3. Повторете стъпки 1 и 2 за всички изгледи, които искате да промените.

Налични изгледи

Изглед Описание

Axial/Sagittal/
Coronal

Аксиална, сагитална или коронална реконструкция на костта на база на
текущото местоположение на върха на инструмента.

Inline Axial/
Inline Sagittal

Косо аксиален/сагитален изглед по централната ос на инструмента с ли-
ния, показваща виртуално удължение на траекторията на инструмента.
Изгледът е полезен за планиране на ъгъла от точката на въвеждане към
целта и за насочване на инструмента по определената траектория.

Inline Axial SI Препоръчва се за процедури с латерални подходи, напр. сакроилиачни
винтове.

Допълнителни опции на навигацията
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Изглед Описание

Probe’s Eye

Показва структурите, които лежат под върха на инструмента на различни
дълбочини. Четири перпендикулярни реконструкции на среза показват
различни дълбочини от върха на инструмента (0 – 15 mm). Това е особено
полезно за ръководенето на навигацията. Местоположението на върха на
инструмента се указва от визирен кръст.

3D (AP) 3D заден или преден изглед.

3D (Lateral) 3D латерален изглед.

3D (Free) 3D реконструкция на набора от данни, може да се завърти независимо от
другите изгледи.

DRR (AP) Цифрова реконструктивна рентгенография в АП посока.

DRR (Lateral) Цифрова реконструктивна рентгенография в латерална посока.

DRR (Free) Цифрова реконструктивна рентгенография, може да се завърти независи-
мо от другите изгледи.

ЗАБЕЛЕЖКА: линейни изгледи се показват само в режим на навигация, когато даден
инструмент е видим. Ако не са видими инструменти, съответният ортогонален срез се
показва в режим на панорамиране.
 

ПЛАНИРАНЕ И НАВИГАЦИЯ
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10.4.4 Превключване на презентацията на инструмента

2D/3D презентация на инструмента

① ②

Навигираният инструмент може да се покаже в 3D ① или 2D ②.

Как се превключва презентацията на инструмента

Стъпка

• В лентата на менюто натиснете бутона за показване на инструмента, за да
превключите презентацията на инструмента. Тогава бутонът се активира.

• За да превключите обратно към презентацията на инструмента по подразби-
ране, натиснете отново бутона за показване на инструмента.

Допълнителни опции на навигацията
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10.4.5 Измерване на показалеца

Обща информация

Ако активирате измерване на показалеца, софтуерът непрекъснато показва разстоянието от
определена точка на костта към настоящата позиция на върха на показалеца.

Предупреждение
Бъдете информирани, че измерването на показалеца е само толкова точно, колкото е
и регистрацията на образа.

Предупреждение
В зависимост от настройките за контрастиране и дебелината на среза резултатите на
измерването може да не отразят с точност действителните размери на измерените
костни структури.

Как се активира измерване на показалеца

Фигура 78 

Стъпки

1. Натиснете бутона Measurement в лентата на менюто, за да отворите диа-
логовия прозорец Activate Measurement.

2.

Нанесете началната точка на линийката, като въртите показалеца или използвате
Дистанционното с щипка.
Когато точката е нанесена, диалоговият прозорец Activate Measurement се затваря
и разстоянието от началната точка до върха на показалеца е жълто във всеки из-
глед.
Бутонът Measurement се осветява в жълто.

3. За да деактивирате измерването на показалеца, натиснете бутона Measurement от-
ново.

ПЛАНИРАНЕ И НАВИГАЦИЯ
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10.4.6 Задаване на изместване на върха

Обща информация

Функцията Tip Offset ви позволява виртуално да удължите върха на навигирания
инструмент, напр. да планирате поставяне на винт или срязване на кожата. След като
отклонението на върха на инструмента е конфигурирано, изгледите на навигацията
показват инструмента с виртуално удължената дължина.
Максималното изместване е 200 mm.

Навигиране с изместване на върха

Действителният инструмент е показан в зелено и върхът му е указан чрез зелен визирен
кръст. Удълженият връх на навигирания инструмент е показан в червено и указан с червен
визирен кръст.
ЗАБЕЛЕЖКА: изместването на върха автоматично се нулира до нула, когато започнете
регистрацията. Ако искате да навигирате с помощта на изместване на върха, трябва
да го определите отново след приключване на регистрацията.
 

Как се задава изместване на върха

Фигура 79 

Стъпки

1.

Натиснете бутона Offset в лентата на менюто.
Отваря се диалоговият прозорец Tip Offset.
ЗАБЕЛЕЖКА: когато изместването е конфигурирано, бутонът се осве-
тява в жълто.
 

2.

Регулиране на изместването:
• Чрез стъпки от 1 mm с помощта на бутоните + / -.
• Чрез по-големи стъпки с помощта на линийката. Жълто осветяване показва теку-
щата настройка.

3.
Натиснете OK, за да зададете изместването.
Изгледите на навигацията сега показват инструмента с удължен връх.

Допълнителни опции на навигацията

158 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.2 Spine & Trauma 3D Вер. 2.6



Премахване на изместване на върха

Стъпки

1. Натиснете бутона Offset отново.

2. Натиснете бутона Reset (или задайте изместването на 0).

3. Натиснете OK.

Предупреждение
След работа с изместване на връх винаги нулирайте до нула, за да избегнете грешки.
Продължете с внимание, ако изместването на върха е с някаква стойност, различна от
нула.

Предупреждение
Ако даден инструмент има неточна траектория, изместването на върха също ще бъде
неточно.

ПЛАНИРАНЕ И НАВИГАЦИЯ
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