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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje a právní formulace
1.1.1 Kontaktní údaje

Podpora

Pokud v této příručce nebudete moci najít požadované informace nebo pokud máte nějaké dotazy
či problémy, obraťte se na technickou podporu společnosti Brainlab:

Oblast Telefon a fax E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední a Jižní
Amerika

Telefon: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brazílie Telefon: (0800) 892 1217

Velká Británie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Telefon: +34 900 649 115

Francie a francouzsky mluvící regiony Telefon: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Telefon: +49 89 991568
1044
Fax: +49 89 991568 5811

Japonsko
Telefon: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Očekávaná servisní životnost

Brainlab poskytuje servis pro software po dobu osmi let. Během této doby jsou nabízeny
aktualizace softwaru i podpora na místě.

Připomínky uživatelů

Navzdory pečlivé kontrole může tato příručka obsahovat chyby.
Máte-li nějaké návrhy ohledně toho, jak tuto příručku vylepšit, obraťte se na nás prosím na adrese
igs.manuals@brainlab.com.

Výrobce

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Německo

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.1.2 Právní formulace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno
jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu
společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

• Curve™ je přihlášená ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo v USA a
společnosti Brainlab KK v Japonsku.

• Kick® je ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo v USA.

Ochranné známky jiných společností

• Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Informace o patentech

Tento produkt může být předmětem jednoho nebo několika patentů či podaných patentových
přihlášek. Podrobnější informace naleznete na webu https://www.brainlab.com/patent/.

Integrovaný software třetích stran

• Tento program se zčásti zakládá na práci společnosti Independent JPEG Group.
• Tento program obsahuje knihovnu OpenJPEG. Úplný popis autorských práv, odmítnutí

zodpovědnosti a licence naleznete na webu http://www.openjpeg.org.
• Tento program se zčásti zakládá na programu Xerces C++ 3.1.1 vytvořeného společností

Apache Software Foundation. Úplný popis autorských práv, odmítnutí zodpovědnosti a licence
naleznete na webu http://xerces.apache.org/.

• Tento produkt obsahuje software libtiff 4.0.4beta. Úplný popis autorských práv, odmítnutí
zodpovědnosti a licence naleznete na webu http://www.remotesensing.org/libtiff/.

Označení CE

Označení CE znamená, že příslušný produkt společnosti Brainlab vyhovuje zá-
kladním požadavkům směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.
Podle principů stanovených ve směrnici o zdravotnických prostředcích je pro-
gram Spine & Trauma 3D produkt třídy IIb.

POZNÁMKA: platnost tohoto označení CE lze potvrdit pouze pro produkty vyrobené společností
Brainlab.
 

Pokyny k likvidaci

Elektrického a elektronického zařízení se zbavujte tak, aby to bylo v souladu s místní-
mi zákony. Informace o směrnici WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment,
odpad z elektrických a elektronických zařízení) najdete na adrese:
www.brainlab.com/en/sustainability

Kontaktní údaje a právní formulace
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Prodej v USA

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na lékařský předpis.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.2 Symboly
1.2.1 Symboly použité v této příručce

Varování

Varování jsou označena symbolem výstražného trojúhelníku. Obsahují velmi důležité
bezpečnostní informace o možnosti zranění, úmrtí nebo jiných vážných následků při
nesprávném používání zařízení.

Upozornění

Upozornění jsou označena kruhovým varovným symbolem. Obsahují důležité bezpečnostní
informace o možných problémech se zařízením. Mezi takové problémy patří například
selhání funkce, porucha zařízení, poškození zařízení nebo poškození majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: poznámky jsou tištěny kurzívou a uvádějí další užitečné rady.
 

Symboly
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1.3 Účel použití
1.3.1 Použití systému

Indikace pro použití

Spine & Trauma 3D slouží jako intraoperativní lokalizační systém řízený obrazem pro minimálně
invazivní chirurgické zákroky. Propojuje ruční sondu sledovanou pomocí systému snímajícího
pasivní markery s prostorem virtuálního počítačového obrazu předoperačních nebo
intraoperativních obrazových 2D nebo 3D dat pacienta.
Systém Spine & Trauma 3D umožňuje počítačem řízenou navigaci lékařských obrazových dat,
která lze pořídit před operací nebo během operace pomocí příslušného systému pro pořizování
snímků.
Program umožňuje plánování velikosti šroubového implantátu a orientaci v rigidních kostních
strukturách pomocí předem nakalibrovaných a dále individuálně kalibrovaných chirurgických
nástrojů. Systém je určen pro použití při takových zdravotních obtížích, kde může být vhodný
stereotaktický chirurgický zákrok a kde lze podle CT, MR, 2D fluoro zobrazení nebo 3D
rekonstrukce fluoro zobrazení a / nebo modelu anatomie, založeného na obrazových datech
identifikovat vztah k rigidní anatomické struktuře, jako je například lebka, pánev a dlouhá kost
nebo obratel.

Určený uživatel

Určenými uživateli programu jsou chirurgové a jejich kliničtí spolupracovníci.

Skupina pacientů

Jedná se o populaci pacientů, která trpí takovými zdravotními obtížemi, při nichž může být vhodný
stereotaktický chirurgický zákrok a kde lze podle CT, 2D fluoro zobrazení nebo 3D rekonstrukce
fluoro zobrazení identifikovat vztah k rigidní anatomické struktuře, jako je například lebka, pánev a
dlouhá kost nebo obratel.

Místo použití

Aplikace je určena k použití na operačních sálech.

Odpovědnost

Tento systém chirurgovi nebo uživateli pouze pomáhá, ale v žádném případě nemůže
nahradit jeho zkušenosti ani jej zbavit profesní odpovědnosti.

Pečlivé zacházení s hardwarem

Součásti systému a příslušné nástroje tvoří velmi přesné mechanické díly. Nakládejte s
nimi opatrně.

Součásti systému a příslušné nástroje může používat pouze školený zdravotnický
personál.

Kontrola hodnověrnosti

Před léčbou pacienta zkontrolujte věrohodnost veškerých vstupních i výstupních informací
systému.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4 Kompatibilita s lékařskými přístroji
1.4.1 Lékařské nástroje společnosti Brainlab

Kompatibilní lékařské nástroje společnosti Brainlab

Systém Spine & Trauma 3D je kompatibilní s těmito produkty:
• Registrační sada 3D Fluoro pro Ziehm Vision FD Vario 3D
• Adaptér pro chirurgický motorizovaný systém (SMS)
• Samolepicí ploché značky pro Zeego
• Samolepicí ploché značky iCT
• Kostní fixátor „1-pin“
• Kostní fixátor „2-pin“
• Jednorázové nacvakávací dálkové ovládání
• Jednorázové reflexní kuličky
• Rouška pro 2D registrační sadu Fluoro
• Registrační sada DrapeLink pro C-rameno Ziehm Vision RFD
• Vodič vrtáku a příslušenství
• Registrační sada Fluoro 3D/2D
• Registrační sada Fluoro, rev. 2
• Rouška pro iCT snímání
• Sestava adaptéru nástroje (StarLink)
• Matrice pro kalibraci nástrojů, rev. 4.0 (ICM4)
• Přídavné adaptéry nástrojů
• Minimálně invazivní reference, X-Press (geometrický tvar Y)
• Rouška pacienta
• Pedikulární jehla
• Prodloužené ukazovátko s ostrým hrotem
• Radiolucentní svorka páteřní reference
• Reference pro páteřní svorky
• Páteřní reference pro přední / laterální / šikmý přístup
• Nástroje pro IGS operace páteře
• Referenční páteřní X-svorka
• Standardní kraniální reference se 4 reflexními kuličkami
• Ruční registrační zařízení Fluoro 2D (a balík příslušenství)

Jiné nástroje Brainlab

Další zdravotnické prostředky mohou být dostupné po vydání této příručky. Máte-li jakékoli otázky
týkající se kompatibility nástrojů se softwarem společnosti Brainlab, kontaktujte zákaznickou
podporu společnosti Brainlab.

S programem Spine & Trauma 3D používejte pouze nástroje a náhradní součásti, které
určila společnost Brainlab. Použití neautorizovaných nástrojů / náhradních součástí může
nežádoucím způsobem ovlivnit bezpečnost a / nebo účinnost zdravotnického prostředku a
ohrozit pacienta, uživatele a / nebo prostředí.

Kompatibilita s lékařskými přístroji
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1.4.2 Lékařský software společnosti Brainlab

Autorizace

Instalovat software do systému smějí pouze autorizovaní zaměstnanci společnosti
Brainlab. Neinstalujte ani neodstraňujte žádné softwarové aplikace.

Kompatibilní zdravotnický software společnosti Brainlab

Systém Spine & Trauma 3D je kompatibilní s těmito produkty:
• Content Manager 2.3
• Patient Selection 4.2
• DICOM Viewer 3.1
• Image Fusion 3.0
• iPlan Spine 3.0

Další software společnosti Brainlab

Další kompatibilní software Brainlab může být k dispozici po vydání této uživatelské příručky.
Pokud máte jiné programové verze než ty, jež jsou uvedeny výše, spojte se s pracovníky
technické podpory společnosti Brainlab, kteří vám objasní podrobnosti ohledně kompatibility s
přístroji společnosti Brainlab.

Do systému se smí instalovat a se systémem se smí používat pouze lékařský program
Brainlab specifikovaný společností Brainlab.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4.3 Lékařské přístroje od jiných společností

Kompatibilní lékařské přístroje od jiných výrobců

Zdravotnický prostředek Model Výrobce

C-ramena Různé

Průhledné sterilní krytí C-ramene Podle specifikace v příručce k použití nástrojů

Závitové Kirschnerovy dráty (pro upevnění
reference MIRA-Y, 3 mm) 3 nebo 4 mm Různé

Elektrická vrtačka Různé

Předkalibrované nástroje a nástroje s předka-
librovanou osou jiných výrobců

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich

S dotazem na konkrétní kompatibilní nástroje se
obraťte na podporu společnosti Brainlab

POZNÁMKA: informace o konkrétních podporovaných modelech a výrobcích vám poskytne
podpora společnosti Brainlab.
 

Použití nástrojů od ostatních výrobců s rozhraními, která společnost Brainlab netestovala
a nevalidovala jako kompatibilní, by mohlo mít vliv na přesnost navigace a ohrozit
pacienta.

Další prostředky od jiných společností

Použití kombinací zdravotnických prostředků, které nebyly schváleny společností Brainlab,
může nežádoucím způsobem ovlivnit bezpečnost a / nebo účinnost zařízení a ohrozit
bezpečnost pacienta, uživatele a / nebo prostředí.

Kompatibilní skenery a C-ramena

Používejte pouze kompatibilní skenery a C-ramena. Kompletní seznam kompatibilních zařízení
vám poskytne podpora společnosti Brainlab.

Společnost Brainlab nenese žádnou odpovědnost v případě použití neschválených
skenerů nebo C-ramen.

Integrace nástrojů třetí strany

Tento program podporuje navigaci vybraných předem nakalibrovaných nástrojů třetí strany.
Kompletní seznam předem nakalibrovaných nástrojů třetí strany, podporovaných programem, vám
poskytne podpora společnosti Brainlab.

Předem nakalibrovaný nástroj lze k navigaci použít pouze v případě, že jej aktivoval
odborník technické podpory společnosti Brainlab.

Návod k obsluze a k manipulaci s předem nakalibrovanými nástroji třetí strany najdete v
návodech, které dodávají výrobci daných nástrojů.

Kompatibilita s lékařskými přístroji
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1.4.4 Software od jiných společností

Autorizace

Instalovat program do systému smějí pouze autorizovaní zaměstnanci společnosti
Brainlab. Neinstalujte ani neodstraňujte žádné softwarové aplikace.

Kompatibilní software od jiných společností

Systém Spine & Trauma 3D je kompatibilní s těmito produkty:
• Operační systém Microsoft Windows 7
• Operační systém Windows 8

POZNÁMKA: informace, které se týkají kompatibilních servisních balíčků, vám poskytne podpora
společnosti Brainlab.
 

Další software od jiných společností

Se systémem Spine & Trauma 3D se smí instalovat a používat pouze software určený
společností Brainlab.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.5 Školení a dokumentace
1.5.1 Školení

Školení společnosti Brainlab

Pro zajištění bezpečného a správného používání systému by se všichni jeho uživatelé měli
nejdříve zúčastnit školení vedeného zástupcem společnosti Brainlab.

Hlídaná podpora

Před použitím systému pro chirurgické zákroky, při nichž je počítačová navigace pokládána za
naprosto nezbytnou, proveďte dostatečný počet kompletních zákroků za přítomnosti zástupce
společnosti Brainlab, aby mohl v případě potřeby poradit a dávat pokyny.

Školení a dokumentace
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1.5.2 Dokumentace

Cíloví čtenáři

Chirurgové nebo jejich asistenti s přístupem k systému pro pořizování 2D nebo 3D snímků (jako je
CT nebo C-rameno (ve 2D nebo 3D režimu)) v kombinaci s navigačním systémem společnosti
Brainlab.

Čtení uživatelských příruček

Uživatelské příručky popisují komplexní zdravotnické prostředky a chirurgický navigační program,
které se musí používat s velkou opatrností.
Je důležité, aby všichni uživatelé systému, nástrojů a softwaru:
• pečlivě uživatelské příručky nastudovali před tím, než začnou se zařízením manipulovat,
• měli k uživatelským příručkám neustálý přístup.

POZNÁMKA: tato uživatelská příručka může obsahovat informace, které se nevztahují k vaší
konkrétní licenci. Otázky, týkající se funkcí popsaných v této uživatelské příručce, vám poskytne
podpora společnosti Brainlab.
 

Dostupné uživatelské příručky

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelské příručky k pro-
gramu

• Přehled plánování léčby a obrazem řízené navigace.
• Popis nastavení systému na operačním sále.
• Podrobné pokyny k používání programu.

Příručky k použití nástrojů Podrobné pokyny k zacházení s nástroji.

Příručka k čištění, dezinfek-
ci a sterilizaci Podrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů.

Příručky k obsluze systému Komplexní informace o nastavení systému.

Technická příručka Podrobné technické informace o systému včetně specifikací a sou-
ladu s normami.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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2 PŘEHLED PROGRAMU
2.1 Otevírání programu

Všeobecné informace

Po zapnutí systému je program Spine & Trauma 3D přístupný prostřednictvím programu Content
Manager.
Přečtěte si uživatelskou příručku k programu Patient Selection/Content Manager.
POZNÁMKA: program je možné spustit, i když kamera zatím nebyla připojena.
 

Otevírání programu

Kroky

1. Zapněte systém pomocí vypínače napájení.

2.
V závislosti na konfiguraci:
• Na obrazovce pro výběr vyberte předem nakonfigurovaný pracovní postup, nebo
• V programu Content Manager vyberte ikonu Spine & Trauma 3D.

3.
Vyberte stávajícího pacienta nebo vytvořte profil pacienta.
POZNÁMKA: můžete také vybrat onemocnění. Pak bude ve výběru pacientů k dispozici
také výběr nejvhodnějších dat pro tento zdravotní stav.
 

4. Pokud se mají použít předoperační data, vyberte příslušná data.

POZNÁMKA: program Spine & Trauma 3D je rovněž možné spustit bez výběru pacienta. V
takovém případě budou použity informace o pacientovi ze skeneru nebo C-ramena. Další
informace o programu Content Manager naleznete v příslušné uživatelské příručce
k programu.
 

PŘEHLED PROGRAMU
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2.2 Camera App

Všeobecné informace

Pro úspěšnou registraci a navigaci nesmí mít kamera ničím blokovaný výhled na nástroje a
referenci.
Zobrazení z kamery se nachází v okně v pravé horní části rozhraní programu. Pokud na toto okno
klepnete, zobrazení modulu Element kamery se roztáhne na celou obrazovku.
Zobrazení Camera App poskytuje zpětnou vazbu o viditelnosti nástrojů a reference pro kameru
v reálném čase. Snímky ve zobrazení dále udávají relativní polohy nástrojů a reference, které jsou
viditelné pro obě čočky kamery.
POZNÁMKA: pokud dojde k přerušení spojení s kamerou nebo pokud není signál bezdrátového
připojení kamery dostatečně silný, zobrazí se zpráva. Zpráva se také zobrazí, když je kamera
v režimu zahřívání nebo došlo k nárazu.
 

Zobrazení Camera App

① ②

③

④

⑤

Obrázek 1 

Č. Součást Vysvětlení

① Sledovací koridor

Zobrazuje vzdálenost nástrojů a/nebo referencí vzhledem ke
kameře.
Pro zajištění optimální viditelnosti a přesnosti je nutné, aby se
všechny sledovací kuličky nacházely uvnitř modrého koridoru.

② Ovládací prvky kamery Zobrazují polohovací tlačítka řízení motoru kamery.

③ Středicí tlačítko kamery
Používá se k vystředění kamery.
POZNÁMKA: vystředění kamery trvá až 5 sekund. Funkce
vystředění se deaktivuje druhým klepnutím.
 

④ Reflexní kulička Pokud je reflexní kulička nástroje nebo reference neviditelná pro
kameru, je označená červenou barvou.

⑤ Zorné pole kamery Zobrazuje polohu nástrojů a/nebo referencí vzhledem ke ka-
meře.

Camera App
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Konvence barev v zobrazení Camera App

Barva Referenční nástroj

Žlutá Reference

Zelená Aktivní ukazovátko, předem nakalibrovaný nástroj

Oranžová Nakalibrované nástroje

Modrá ICM4, registrační sada

Světle zelená Reference skeneru

Purpurová Ruční registrační zařízení Fluoro 2D

Šedá Geometrie reflexních kuliček je viditelná pro obě čočky kamery, ale nelze ji iden-
tifikovat

Šedé hvězdy Geometrie reflexních kuliček je viditelná pouze pro jednu čočku kamery a nelze ji
identifikovat

Geometrie fantomů

Program detekuje nástroje na základě předem definovaných geometrických tvarů. Náhodná
konstelace známých nástrojů může na krátký čas vygenerovat další geometrický tvar
známého nástroje.

PŘEHLED PROGRAMU
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2.3 Tlačítka programu

Všeobecné informace

Panel nabídek obsahuje tlačítka pro přístup k funkcím registrace, navigace a nastavení systému.
V závislosti na aktuálním kroku pracovního postupu může rovněž obsahovat tlačítka pro úpravu
zobrazení snímků.

Tlačítka systému

Tlačítko Název Funkce Viz

Home
Minimalizuje aplikaci a vrací do programu Con-
tent Manager, kde je možné exportovat data, vy-
pnout systém nebo zahájit nové ošetření.

Strana 19

System Information Otevře nabídku System pro konfiguraci nastave-
ní systému.

Strana
24

Patient Orientation Otevře dialogové okno Select Patient Orienta-
tion.

Strana
60

Screenshot Vytvoří snímek aktuální obrazovky. Strana
24

O snímcích obrazovky

Snímky obrazovky můžete vytvářet v libovolný okamžik. Lze je zobrazit prostřednictvím programu
Content Manager. V nastavení systému můžete vybrat možnost anonymizace snímků obrazovky
(viz str. 24).

Pokud nejsou snímky obrazovky anonymizovány, zobrazí se na každém z nich jméno
pacienta. Mějte na paměti, že i když jsou snímky anonymizovány, zobrazí se v názvu
souboru snímku obrazovky jméno pacienta. Z důvodu ochrany osobních údajů pacienta
zajistěte, aby přístup ke snímkům obrazovky měl pouze příslušný lékařský personál.

Tlačítka přiblížení

Tlačítko Funkce

Přibližuje

Oddaluje

Tlačítka programu
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Tlačítka formátu snímků

Obrázek 2 
Je možné načíst maximálně dva soubory obrazových dat. Tyto soubory dat mohou být ve dvou
různých formátech (např. CT a MR) nebo se může jednat o dva soubory dat CT. Některé
obrazovky obsahují tlačítka, s jejichž pomocí si můžete zvolit, který soubor dat se zobrazí ve 2D.
Vybraný soubor dat bude zvýrazněn žlutě. Naplánovaná data se zobrazí ve všech sloučených
souborech dat.

Uzamčení středu a posouvání

Obrázek 3 
Možnost Lock View Center se zobrazuje na obrazovkách navigace a ověření přesnosti.
Na těchto obrazovkách se zobrazení řídí hrotem nástroje nebo ukazovátka a souvisle se pohybuje
současně s ukazovátkem nebo nástrojem. Chcete-li uzamknout zobrazení v aktuální poloze,
stiskněte ikonu zámku.

Obrázek 4 
Případně můžete ručně nastavit střed zobrazení pomocí posouvání zobrazení. Chcete-li posunout
zobrazení, odstraňte ukazovátko nebo nástroj ze zorného pole kamery, a poté proveďte úpravy
pomocí posuvníků nebo stiskem a přetažením snímku do zobrazení. Chcete-li vrátit zpět
posouvání, stiskněte tlačítko Reset Panning.
Stisknutím ikony zámku uzamknete zobrazení v požadované poloze.
Chcete-li zobrazení odemknout, stiskněte znovu ikonu zámku.

Další tlačítka

Ostatní tlačítka jsou popsána v příslušných sekcích.

PŘEHLED PROGRAMU
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2.4 Nastavení systému

Tlačítko Informace o systému

Tlačítko System Information otevře dialogové okno s čísly podpory společnosti
Brainlab a verzí programu. Poskytuje rovněž přístup k možnostem Screenshots a
Settings.
Všechna nastavení uvedená níže jsou přístupná pomocí tlačítka System Informa-
tion.

Anonymizace snímků obrazovky

Obrázek 5 
Pokud chcete, aby na snímcích obrazovky nebyly uvedeny informace o pacientech, přejděte do
okna Settings a na kartě Options zaškrtněte políčko Anonymize Screenshots.

Nastavení systému
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Aktivace nacvakávacího dálkového ovládání

Obrázek 6 
Na kartě Options v okně Settings můžete pomocí zaškrtávacího políčka aktivovat/deaktivovat
funkci nacvakávacího dálkového ovládání (Clip-On Remote Control) (viz str. 29).

Nastavení zvuku

Možnosti zvuku naleznete v okně Settings na kartě Sound.

Obrázek 7 

Možnosti

Pomocí zaškrtávacího políčka zapnete/vypnete výstup systémových zvuků.

Pomocí posuvníku upravte hlasitost systémových zvuků.

PŘEHLED PROGRAMU
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Možnosti

Pomocí zaškrtávacího políčka zapnete/vypnete zvuk tlačítka.

Výběr jazyka

Obrázek 8 
Na kartě Language v okně Settings vyberte požadovaný jazyk grafického uživatelského rozhraní.
POZNÁMKA: karta Language se zobrazí, pouze pokud je v systému k dispozici více než jeden
jazyk.
 

Možnosti fluoro

Obrázek 9 

Nastavení systému
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Možnosti

Pokud je nakonfigurováno více C-ramen, lze vybrat C-rameno po stisknutí tlačítka C-arm Selec-
tion.

Chcete-li otevřít dialogové okno pro pořizování kalibračních snímků, stiskněte tlačítko Calibra-
tion Images.

Jak vybrat C-rameno

Obrázek 10 

Kroky

1. Stiskněte tlačítko C-arm Selection v okně Fluoro.

2. Stiskněte C-rameno, které budete používat, a pak tlačítko Next.

3. Zobrazí se dialogové okno C-Arm Connection Check. Zkontrolujte spolehlivost připojení
k C-rameni a stiskněte tlačítko Next.

4. Zobrazí se dialogové okno zesilovače obrazu s pokyny k nastavení C-ramene, pokud
používáte ruční registrační zařízení Fluoro 2D.

Jak otevřít pořizování kalibračních snímků

Kroky

1.
Stiskněte tlačítko Calibration Images v okně Fluoro.
Otevře se dialogové okno Acquire Calibration Image.

2. Pořiďte kalibrační snímky podle popisu na str. 51.

PŘEHLED PROGRAMU
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2.5 Navigace v pracovním postupu

Všeobecné informace

Navigační oblast na hlavních obrazovkách umožňuje navigovat v pracovním postupu programu.

Rozvržení obrazovky

①

②

③

④

⑤

⑥

Obrázek 11 

Č. Součást

① Aktuální krok

② Další krok

③ Back: Návrat k předchozímu kroku

④ Plan: Spustí pracovní postup plánování šroubu (viz str. 127)

⑤ Next: Pokračujte k dalšímu kroku

⑥ Register: Otevře dialogové okno New Registration / Scan (viz str. 30)

Navigace v pracovním postupu
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2.5.1 Nacvakávací dálkové ovládání

Všeobecné informace

Nacvakávací dálkové ovládání umožňuje aktivní registraci pacientů a ovládání programu
v kombinaci s prodlouženým ukazovátkem s ostrým hrotem.
Další informace o používání nacvakávacího dálkového ovládání pro registraci pacientů
naleznete na str. 80.

Ovládání programu

Tlačítka se symbolem blesku ① lze ovládat pomocí nacvakávacího dálkového ovládání.

②

①

Obrázek 12 

Možnosti

Stisknutím a podržením ovládacího tlačítka ② lze přecházet mezi tlačítky.
Vybrané tlačítko je zvýrazněno žlutě.

Když krátce stisknete ovládací tlačítko ②, „stisknete“ tím i vybrané tlačítko.

POZNÁMKA: pokud je povolen zvuk tlačítka (viz str. 25), budou generovány zvukové signály,
které oznamují změnu vybraného tlačítka a „stisknutí“ tlačítka.
 

PŘEHLED PROGRAMU
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2.5.2 Dialogové okno New Registration / Scan

Možnosti dialogového okna New Registration / Scan

Dialogové okno New Registration / Scan se otevře po stisknutí tlačítka Register na jedné
z hlavních obrazovek.

Obrázek 13 

Možnosti Viz

Chcete-li pořídit data pro automatickou registraci, stiskněte tlačítko New Scan. Strana 67

Pokud chcete zahájit přiřazení párových bodů jako manuální registraci, stiskněte
tlačítko Paired Point Match. Strana 81

Pokud chcete zahájit přiřazení regionů jako manuální registraci, stiskněte tlačítko
Region Match. Strana 86

Pokud chcete zahájit přiřazení fluoro jako manuální registraci, stiskněte tlačítko
Fluoro Match. Strana 90

Navigace v pracovním postupu
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2.6 Dostupné pracovní postupy
2.6.1 Automatické registrační pracovní postupy

Automatická registrace Fluoro 3D

Pracovní postup

1. Nastavení systému

2. Připravte pacienta a připojte referenci

3. Sestavte C-rameno a definujte isocentr

4. Zastavte respiraci

5. Proveďte skenování

6. Povolte respiraci

7. Ověřte přesnost a spusťte navigaci

POZNÁMKA: další informace naleznete na str. 70.
 

Automatická registrace iCT, AIRO a Angio

Automatické registrace pro iCT, AIRO a Angio se provádějí pomocí technologie pro automatickou
registraci snímků. Pokyny k požadovaným krokům si přečtěte v uživatelské příručce
k programu pro automatickou registraci snímků.

PŘEHLED PROGRAMU
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2.6.2 Pracovní postup manuální registrace

Manuální registrace - všechny typy dat

Pracovní postup

1. Nastavení systému

2. Vyberte pacienta/soubor dat a spusťte program

3. Připravte pacienta a připojte referenci

4. Proveďte manuální registraci

5. Ověřte přesnost a spusťte navigaci

POZNÁMKA: další informace naleznete na str. 75.
 

Dostupné pracovní postupy
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2.7 Úvod do registrace

Všeobecné informace

Je možné buď:
• Odeslat data přímo ze skeneru nebo C-ramene do navigačního systému, nebo
• Načíst předoperační data (viz str. 77).

Pro dosažení nejlepších výsledků pořiďte snímky podle příslušného protokolu skenování.

Možnosti registrace

Dostupné registrační metody závisí na typu dat, která jste pořídili.

Metoda registrace CT Fluoro 3D

Automatic Registration iCT Siemens, Ziehm

Paired Point Matching CT Ziehm, Siemens

Region Matching CT Není dostupné

Fluoro Match CT Siemens

POZNÁMKA: je možné načíst maximálně dva soubory dat. Tyto soubory dat mohou být ve dvou
různých formátech (např. CT a MR) nebo se může jednat o dva soubory dat CT. Samotná data z
MR nelze pro registraci použít.
 

Možnosti spojení snímků

Spojení snímků je možné u dat z CT a MR nebo z CT a Fluoro 3D. Spojení snímků je také možné
u neregistrovaných dat CT a registrovaných dat Fluoro 3D.
Další informace naleznete na str. 63.

PŘEHLED PROGRAMU
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2.7.1 Obnovení registrace

Všeobecné informace

V případě výpadku napájení budete vyzváni, abyste program restartovali. Program můžete
restartovat buď s použitím předchozích registračních informací nebo bez jakýchkoli registračních
informací.

Jak obnovit registraci

① ②

Obrázek 14 

Možnosti

Po zobrazení výzvy v programu Content Manager stiskněte tlačítko Restart ① a pokračujte
s obnovenou registrací.
Dojde k načtení dat pacienta a otevře se obrazovka Patient Information ②. Zkontrolujte, zda
jsou informace o pacientovi správné.
POZNÁMKA: po obnovení ověřte registraci (viz str. 72).
 

V programu Content Manager se stisknutím tlačítka Cancel ① vrátíte na hlavní obrazovku.

Předchozí registrace se zruší a již ji nebude možné znovu obnovit.

Úvod do registrace
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3 NASTAVENÍ PROCEDURY
3.1 Nastavení na operačním sále

Všeobecné informace

Nastavení systému závisí na tom, na jaké platformě se používá. Diagramy v této části znázorňují
příklady nastavení na operačním sále s různými navigačními systémy Brainlab.
Nezávisle na použité platformě:
• Součásti systému by neměly omezovat pohyb týmu na operačním sále.
• Kamera musí mít za všech okolností ničím nerušený záběr na referenci a aktivní nástroje

v chirurgickém poli.
Podrobné informace o přepravě a nastavení systému naleznete v příručce k obsluze systému.

Kompatibilita s jiným zařízení operačního sálu

Pokud používáte mobilní systém (např. Curve, Curve Ceiling-Mounted nebo Kick)
v uspořádání se dvěma místnostmi, systém musí zůstat na stejné straně skeneru jako při
kalibraci skeneru.

Navigační systém může vytvářet rušení, které by mohlo zhoršit funkci jiných zařízení.
Zejména infračervené světlo sledovacího systému může vyvolávat rušení, které by mohlo
ovlivnit zařízení operačního sálu fungující v infračerveném spektru.

Aspekty kamery

Infračervené artefakty způsobené odrazy mohou ovlivnit optickou navigační přesnost
systému. Nedovolte, aby se do zorného pole kamery dostal reflexní materiál nebo zdroje
infračerveného světla, protože mohou snížit přesnost systému, zejména během
automatické registrace.

Zajištění dobré viditelnosti

Ujistěte se, že jsou nástroje vidět ve všech relevantních chirurgických pozicích.

Před chirurgickým zákrokem umístěte kameru tak, aby měly obě čočky čistý a ničím
neblokovaný záběr na reflexní kuličky na sledovacích adaptérech. Ty musí být během
pořizování snímků při operaci, během registrace a navigace neustále vidět na kameře, jinak
není možné sledování.

Jak nastavit operační sál

Kroky

1. Přemístěte systém do požadované polohy.

NASTAVENÍ PROCEDURY

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 35



Kroky

2. Umístěte kameru na konec pro nohy nebo hlavu operačního stolu do vzdálenosti přibližně
2 m od chirurgického pole. Nasměrujte kameru na kost, která se má operovat.

3. Zarouškujte systém podle potřeby (např. rukojeť kamery) (viz Příručka k obsluze systé-
mu).

4. Zarouškujte skener podle potřeby (viz Příručka k použití nástrojů).

5. Nastavte monitor do polohy, která bude pohodlná a přístupná pro chirurga nebo asistenta.

6. Zapojte součásti systému.

Nastavení operačního sálu - C-rameno (příklad)

Obrázek 15 

Nastavení na operačním sále
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Nastavení operačního sálu - iCT (příklad)

Obrázek 16 
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3.2 Příprava pro chirurgický zákrok

Než začnete

Před zahájením této procedury se ujistěte, že jste dobře obeznámeni s tím, jak se správně
zachází s požadovanými nástroji a příslušenstvími společnosti Brainlab.

Sterilita

Nástroje používané k provedení manuální registrace musí být sterilní.

Viditelnost nástroje

Ujistěte se, že reflexní kuličky na matrici ICM4 a sestava nástroje vždy směřují přímo na kameru.
Natočení nástroje, ukazovátka nebo matrice ICM4 vzhledem k úhlu kamery může ovlivnit přesnost
zobrazeného nástroje.

Reference

Chcete-li provést registraci a navigaci, musíte ke kosti, která bude operována, pevně připevnit
referenci.
Informace o zacházení s referencemi a jejich připevňování si přečtěte v příručce k použití
nástrojů.

Aby nedošlo k žádnému poškození, reference musí být dobře připevněna k pevné struktuře
v oblasti zájmu, nejlépe k obratli nebo kostnímu útvaru, který se má operovat. Celá
anatomie mezi místem upevnění reference a kostním útvarem, který se má operovat, musí

Příprava pro chirurgický zákrok
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být pevná. Při připevňování reference pečlivě zvažujte pohyby kosti během procedury tak,
aby to referenci neovlivnilo.

Během procedury nesmí dojít k posunutí reference ve vztahu k anatomické oblasti
pacienta. Jakýkoliv pohyb může negativně ovlivnit celý měřící systém souřadnic, což
povede k nesprávnému zobrazení nástroje a poranění pacienta.

Před registrací a navigací zkontrolujte, zda je reference dobře připevněna a zda jsou
veškeré šrouby utaženy.

Radiolucentní páteřní svorka

Při pořizování snímků během lumbálních nebo thorakálních výkonů se doporučuje používat
radiolucentní páteřní svorku, aby se minimalizoval výskyt kovových artefaktů ve snímcích.

Radiolucentní páteřní svorka

Při pořizování snímků během lumbálních nebo thorakálních výkonů se doporučuje používat
radiolucentní páteřní svorku, aby se minimalizoval výskyt kovových artefaktů ve snímcích.

Pohyb reference

Obrázek 17 
Pokud je zjištěn pohyb reference, zobrazí se v programu upozornění. Zkontrolujte přesnost
registrace tím, že podržíte hrot ukazovátka nebo nástroje na minimálně třech anatomických
orientačních bodech a ověříte jejich polohu v programu. Ujistěte se, že je reference/referenční
svorka bezpečně zafixována.
POZNÁMKA: poté, co je ukazovátko detekováno v zorném poli kamery, upozornění na detekci
pohybu reference zmizí.
 

K pohybu může dojít i bez toho, aby se aktivovalo upozornění na pohyb reference.
Absence upozornění na detekci pohybu nezaručuje přesnost.

Pokud se reference posune (k jinému obratli nebo i během připojení ke stejnému obratli),
provedená registrace bude neplatná a je tudíž nutno registraci opakovat.

NASTAVENÍ PROCEDURY
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Reflexní kuličky

Aby se zajistilo, že budou veškeré nástroje jasně viditelné v systému a aby se usnadnila přesná
registrace, zkontrolujte odrazivost reflexních kuliček.
Reflexní kuličky musí být bezpečně připevněny k příslušným chirurgickým nástrojům.
Před každým použitím ověřte, že povrchy všech reflexních kuliček jsou v dobrém stavu. K
zajištění nejvyšší přesnosti se ujistěte, že se reflexní povrch neodlupuje.

Aby se zajistila viditelnost, používejte pouze čisté a suché reflexní kuličky.

Ujistěte se, že jsou všechny reflexní kuličky dobře viditelné pro kameru, jinak mohou být
negativně ovlivněny výsledky registrace.

Při montáži nových kuliček na adaptér, ukazovátko nebo referenci pacienta se ujistěte, že
jsou značky důkladně přišroubované a zarovnané s povrchem.

Pokud kamera nemůže detekovat referenci, ověřte, zda jsou reflexní kuličky čisté, suché,
nepoškozené a že reference není ohnutá.

Příprava pro chirurgický zákrok
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4 ZOBRAZOVACÍ NÁSTROJE
4.1 Požadované nástroje pro C-rameno

Všeobecné informace

Registrace fluoro snímků umožňuje systému vypočítat trojrozměrnou pozici snímku vzhledem
k připojené referenci, a tím umožňuje navigaci nástrojů.
Podrobné informace o nástrojích pro C-rameno si přečtěte v příručce k použití nástrojů.

Nástroje pro pořizování snímků

Fluoro snímky jsou registrovány pomocí:
• registrační sady Fluoro namontované na C-rameno ① (rev. 2 vyobrazené níže),
• ručního registračního zařízení Fluoro 2D s korekční deskou namontovanou na C-rameno
② (nebo bez korekční desky u C-ramen s plochým panelem),

• registrační sada DrapeLink pro C-rameno Ziehm Vision RFD ③.

②①

③

Obrázek 18 

ZOBRAZOVACÍ NÁSTROJE
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Informace o rouškování

• Registrační sadu Fluoro (rev. 2) lze použít sterilní nebo zarouškovanou.
• Registrační sadu Fluoro 3D/2D a registrační sadu 3D Fluoro pro Ziehm Vision FD Vario

3D je nutné zarouškovat rouškami uvedenými v příručce k použití nástrojů, nebo v kombinaci
s rouškou pacienta při skenování.

• Ruční registrační zařízení Fluoro 2D musí být sterilní a C-rameno (s připojenou korekční
deskou) musí být zarouškováno.

• Registrační sada DrapeLink pro C-rameno Ziehm Vision RFD musí být sterilní a C-rameno
musí být zarouškováno. Registrační sada je připevněna k zarouškovaným adaptérům.

POZNÁMKA: informace o kompatibilních rouškách si přečtěte v příručce k použití nástrojů nebo
se obraťte na technickou podporu Brainlab.
 

Požadované nástroje pro C-rameno
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4.1.1 Registrační sady

Kompatibilní nástroje pro C-rameno

C-ramena lze použít pro registraci společně s následujícími systémy:
• Registrační sada Fluoro (rev. 2)
• Registrační sada Fluoro 3D/2D
• Registrační sada 3D Fluoro pro Ziehm Vision FD Vario 3D
• Ruční registrační zařízení Fluoro 2D s korekční deskou
• Registrační sada DrapeLink pro C-rameno Ziehm Vision RFD

Výše uvedené nástroje musí být připojeny k C-rameni, jak je popsáno v příručce k použití
nástrojů.
C-ramena s plochým panelem lze použít pro registraci s ručním registračním zařízením Fluoro
2D (bez korekční desky).

Zajištění dostatečného prostoru

Registrační sada Požadavky na připojení

Registrační sada Fluoro (rev. 2)
• Spodní kalibrační desku lze po pořízení kalibračního sním-

ku odstranit.
• Horní kruh musí zůstat během zákroku připevněn.

Registrační sada Fluoro 3D/2D 3D registrační kruh musí zůstat během zákroku připevněn.

Registrační sada 3D Fluoro pro
Ziehm Vision FD Vario 3D

Reference Fluorostar musí být připevněna(y) k rozhraním,
které mají nejlepší polohu vůči kameře v místě počátku ske-
nování.

Registrační sady Fluoro se nikdy během použití nesmí dostat do kontaktu s pacientem.

Chcete-li zabránit poranění pacienta a/nebo poškození nástrojů, před pořizováním snímků
zajistěte, aby byl mezi registrační sadou Fluoro a pacientem a referencí dostatečný prostor.

Reflexní terčíky

Registrační sada Fluoro (rev. 2) a registrační sada Fluoro 3D/2D jsou vybaveny integrovanými
reflexními terčíky. Zajistěte, aby bylo při pořizování snímků vidět minimálně pět terčíků.

Další kroky

Po připojení registrační sady Fluoro k C-rameni můžete zahájit pořizování snímků.

Před zahájením fluoro registrace vždy ověřte, zda je registrační sada Fluoro spolehlivě
připevněna k C-rameni a zda jsou terčíky správně zasunuty.

ZOBRAZOVACÍ NÁSTROJE
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4.1.2 Použití ručního registračního zařízení Fluoro 2D pro pořizování 2D snímků

Všeobecné informace

Ruční registrační zařízení Fluoro 2D je přenosný registrační nástroj používaný pro získání
registrovatelných 2D snímků. Ruční registrační zařízení Fluoro 2D nelze připevňovat k C-
ramenu a během pořizování 2D snímků jej musí držet chirurg v poli rentgenového záření.
Při použití C-ramene s konvenčním zesilovačem obrazu je nutno k C-rameni připevnit korekční
desku.
Podrobné informace o manipulaci s ručním registračním zařízením Fluoro 2D si přečtěte
v příručce k použití nástrojů.

Korekční desky nelze použít pro C-ramena s plochým panelem.

Správné používání

①

Obrázek 19 
Při pořizování fluoro snímku musí být hlavice ručního registračního zařízení Fluoro 2D celá ve
svazku rentgenových paprsků. K umístění hlavice do středu svazku paprsků a zachování její
stability sledujte zarážky na horní ploše a po stranách ručního registračního zařízení Fluoro 2D.
Pro co nejlepší kvalitu registrace jemně přitlačte ruční registrační zařízení Fluoro 2D proti
zesilovači obrazu nebo jej stabilizujte na pacientovi nebo na stole.
Všechny čtyři reflexní kuličky musí být během pořizování snímku vidět na kameře.
POZNÁMKA: na ochranu roušky před poškozením v důsledku tlaku ručního registračního
zařízení Fluoro 2D na zesilovač obrazu použijte sterilní lepicí pásku ①.
 

Požadované nástroje pro C-rameno
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Varování před chvěním ručního registračního zařízení Fluoro 2D

Obrázek 20 
Ruční registrační zařízení Fluoro 2D musíte během pořizování snímků držet nehybně. Pokud se
ruční registrační zařízení Fluoro 2D během pořizování snímků pohne, snímek nelze registrovat
a objeví se výstražná ikona chvění zobrazená výše.
Opakujte pořízení snímku a držte ruční registrační zařízení Fluoro 2D bez hnutí.

Varování o neúspěšné registraci ručního registračního zařízení Fluoro 2D

Pokud se během pořizování snímků objeví varování Registration Failed, příslušný snímek nelze
registrovat.
Odstraňte veškeré překážející (například kovové) předměty, zkontrolujte a napravte možné
příčiny. Po nápravě je nutno opakovat pořízení snímku.
• Registrační markery ručního registračního zařízení Fluoro 2D nelze na snímku identifikovat

nebo se snímek nepodařilo registrovat pro navigaci:
- Umístěte ruční registrační zařízení Fluoro 2D přímo pod zesilovač obrazu.
- Změňte mírně polohu/orientaci ručního registračního zařízení Fluoro 2D.

• Registrační markery korekční desky nelze identifikovat:
- Zkontrolujte, zda je korekční deska správně namontována a umístěna.
- Zkontrolujte, zda je v programu vybráno správné C-rameno.

ZOBRAZOVACÍ NÁSTROJE
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4.2 Použití C-ramen
4.2.1 Použití C-ramene během operace

Než začnete

Pacienta umístěte na operační stůl a zarouškujte obvyklým způsobem.

Pokud nejsou zarouškované, musí být nástroje používané k provedení registrace sterilní.

Připojení a spuštění

Při provádění automatické registrace připojte C-rameno k navigačnímu systému a spusťte C-
rameno ještě předtím, než zahájíte pořizování snímků. Pokud byste zahájili pracovní postup
pořizování snímků před spuštěním C-ramene, může se zobrazit chybová zpráva, že C-rameno
není připojeno.
Jestliže se tato chyba zobrazí, spusťte C-rameno a stiskněte v dialogovém okně zprávy tlačítko
Proceed.
Stejná zpráva se může zobrazit i v případě, že dojde ke ztrátě spojení s C-ramenem. V takovém
případě zkontrolujte připojení kabelů a stiskněte tlačítko Proceed. Poté lze obnovit pořizování
snímků.
Před pořizováním nových snímků s C-ramenem zkontrolujte, zda se zobrazila obrazovka
pořizování snímků. V opačném případě navigační program nebude schopen detekovat pořízené
snímky.

Zajištění dostatečného prostoru

Aby se předešlo zranění pacienta a / nebo poškození nástrojů, zajistěte dostatek prostoru,
aby registrační sada nekolidovala s pacientem nebo referencí. Vždy proveďte kontrolu
kolize před skenováním.

Viditelnost pomocí kamery

Kamera musí být umístěna tak, aby měly obě čočky během zákroku ničím neblokovaný záběr na
chirurgické pole a referenci ve všech relevantních pozicích na operačním sále. Další informace o
zorném poli kamery naleznete na str. 20.

Požadované reference a registrační součásti musí být viditelné pro kameru během
pořizování snímků, jinak program nebude moci snímek zaregistrovat.

Přesvědčte se, že C-rameno, rouška a/nebo registrační zařízení (např. registrační sada
Fluoro nebo ruční registrační zařízení Fluoro 2D) částečně nezakrývají geometrii reference,
jinak může dojít k nepřesnostem. Po pořízení snímku vždy ověřte jeho přesnost.

Důležité aspekty

Před přijetím fluoro snímků se ujistěte, že jsou přesné a ukazují požadovaný obratel.

Před potvrzením pořízení nijak snímky na monitoru C-ramene neupravujte (tj. nezvětšujte,
nepřevracejte atd.).

Použití C-ramen
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Při pořízení nového fluoro snímku systém automaticky detekuje polohu reference a
registrační sady. Přesto je nutné ověřit přesnost registrace tím, že podržíte hrot ukazovátka
alespoň na třech známých anatomických orientačních bodech a ověříte jejich polohu
v programu (viz str. 72).

V případě integrace zařízení jiného výrobce (např. C-ramene) s navigačním systémem se
přesvědčte, že byl proveden test lékařského elektrického zařízení podle normy IEC 60601-1.

ZOBRAZOVACÍ NÁSTROJE
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4.2.2 3D fluoro snímky

Než začnete

Při pořizování 3D snímků se zesilovačem obrazu odpojte 2D registrační kruh.

Změny C-ramena

V případě provedení jakýchkoli změn (např. hardwaru, softwaru nebo konfigurace) na C-
ramenu musí odpovědný zástupce nemocnice ihned informovat servis společnosti
Brainlab, protože by mohlo dojít k ovlivnění přesnosti navigace.

Bude-li provedena rekalibrace (např. z důvodu změny hardwaru nebo aktualizace
softwaru), musíte informovat servis společnosti Brainlab.

Zajištění kvality snímku

Doporučujeme používat 3D fluoro snímky pořízené v režimu vysokého rozlišení.

Nekompletní skeny mohou vést k navigačním nepřesnostem. Doporučujeme přenášet
pouze kompletní skeny.

C-ramena nemusí vytvářet dostatečně kvalitní snímky pro umístění šroubů nebo navigaci.

Orientace pacienta

Ujistěte se, že jste vybrali správnou orientaci pacienta a pozici C-ramene v průvodci
pořizováním snímků na konzoli C-ramene. V opačném případě se orientace pacienta na
navigační stanici nezobrazí správně.

Není určeno k diagnostickému použití

3D C-ramena nejsou certifikována pro diagnostické použití.
Kvalita snímků se může lišit v závislosti na anatomii pacienta, artefaktech nebo technických
specifikacích C-ramene. Protože všechny tyto aspekty mohou ovlivnit plánování a navigaci, před
použitím snímků ověřte a potvrďte vhodnost kvality snímků pro navigaci.

Ve zobrazeném souboru dat se mohou vyskytovat artefakty. Ty závisí na kvalitě snímků
získaných z C-ramene. Artefakty se mohou objevit v důsledku omezeného rozsahu
skenování C-ramene.

Zkontrolujte, zda jste vybrali správného pacienta a odešlete nejaktuálnější sken z C-ramene
do navigačního systému. Pokud pošlete více skenů, program vás vyzve, abyste vybrali ten
správný.

C-rameno Siemens 3D

Při zadávání jména nebo ID pacienta u C-ramene Siemens 3D nepoužívejte speciální znak „/“. V
opačném případě bude soubor dat nekompatibilní s navigačním programem.

Použití C-ramen
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4.2.3 2D snímky pro registraci přiřazení fluoro

Registrační sady

Pokud používáte registrační sadu Fluoro 3D/2D nebo registrační sadu Fluoro rev. 2,
zkontrolujte, zda je připojen 2D registrační kruh a zda je pro obě čočky kamery viditelných
alespoň pět reflexních terčíků.

Pokud používáte pro pořizování 2D snímků registrační sadu Fluoro 3D/2D nebo registrační
sadu Fluoro rev. 2 (pro kalibrační snímky nebo registraci 2D snímků), musí být připojen 2D
navigační kruh.

Důležité aspekty

Úroveň deformace obrazu může být vyšší na okrajích pořízených fluoro snímků. Jestliže se
v těchto oblastech nalézají nějaké zkoumané struktury, ověřte v nich přesnost.

Dokonce i v případě, že budou rekonstruovány segmenty snímku zakryté wolframovými
značkami, se nemusí podařit obnovit menší objekty, které byly zakryty (například
Kirschnerovy dráty nebo hroty šroubů).

Umístění C-ramena

Obrázek 21 
Kužel paprsků se musí při pořizování snímků překrývat, jak je patrné z obrázku výše.

ZOBRAZOVACÍ NÁSTROJE
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Wolframové markery

Registrační sady mají dvě desky, do kterých jsou zabudovány wolframové značky.

① ②

Obrázek 22 
Při fluoro registraci musí program detekovat alespoň čtyři z velkých wolframových markerů
v kruhu ① a velký wolframový marker, který leží vně kruhu ②.
Pokud jsou některé markery zakryty (například kovovými retraktory), pro úspěšnou registraci
fluoro snímků bude možná nutné pořídit kalibrační snímky (viz str. 51).
Odstraňte přebytečné kovové předměty (například nástroje) ze zorného pole rentgenu, aby bylo
možné správně pořídit snímek.
Reference musí být viditelná po celou dobu.
POZNÁMKA: malé předměty (Kirschnerovy dráty, hroty šroubů) se mohou na 2D fluoro snímcích
jevit jako deformované. Je tomu tak z důvodu algoritmu, který odstraňuje wolframové značky.
 

Použití C-ramen
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4.2.4 2D kalibrační snímky

2D kalibrační snímky

• Kalibrační snímky se používají k usnadnění registrace snímku pacienta, pokud snímek sám o
sobě neobsahuje dostatek informací.

• Kalibrační snímky je vhodné v ideálním případě pořizovat před zahájením chirurgického
zákroku.

• Reference nemusí být během pořizování kalibračního snímku připevněna.
• Před pořizováním kalibračních snímků se přesvědčte, že je spolehlivě připevněna spodní

kalibrační deska registrační sady Fluoro.

Při použití ručního registračního zařízení Fluoro 2D nejsou kalibrační snímky k dispozici.

Před pořízením kalibračního snímku zkontrolujte odstranění veškerých zbytečných
předmětů mezi zdrojem rentgenu a zesilovačem obrazu.

Jak pořídit kalibrační snímky

①

②

Obrázek 23 

Kroky

1.

Na obrazovce Image Acquisition stiskněte tlačítko Calibration Images ①.
Otevře se dialogové okno Acquire Calibration Image ②.
POZNÁMKA: pořizování kalibračních snímků lze spustit také prostřednictvím nabídky
Fluoro (viz str. 26).
 

2. Pořiďte snímek pomocí C-ramene a stisknutím tlačítka Next snímek zaregistrujte.

3. Po úspěšné registraci snímek potvrďte stisknutím tlačítka Next.

4. Opakujte kroky 1-3 pro všechny požadované pozice C-ramene.

Pokud jsou k dispozici jiné reference a navigační systémy nebo skenery, použijte zásadně
kombinaci použitou při kalibraci.

Po pořízení kalibračních snímků neměňte polohu registrační sady Fluoro na zesilovači
obrazů. Pokud by došlo například k otočení, nahnutí nebo vertikálnímu posunu registrační
sady Fluoro, je nutné kalibrační snímek pořídit znovu.

ZOBRAZOVACÍ NÁSTROJE
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Další kroky

Možnosti

Stisknutím tlačítka Close se vrátíte na obrazovku Image Acquisition, kde můžete pořídit fluoro
snímky pacienta.

Stisknutím tlačítka Next pořídíte další kalibrační snímek.

Pokud je registrace snímku neúspěšná, stiskněte tlačítko Back ve výstražném dialogovém okně,
vraťte se na hlavní obrazovku a pořiďte další kalibrační snímek.

Použití C-ramen
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4.3 Použití CT skenerů

Kalibrace skeneru

Nemocniční technici musí pravidelně kontrolovat přesnost skeneru pomocí sady kalibračního
fantomu iCT. Další informace si přečtěte v příručce k použití nástrojů.

Kdykoli se otevře nebo mechanicky změní kryt intraoperačního skeneru, je nutné, aby
podpora společnosti Brainlab zkontrolovala přesnost kalibrace skeneru. To by měl provést
i výrobce skeneru po rutinní údržbě.

Některé aktualizace softwaru skeneru vyžadují ověření přesnosti registrace a navigace. Po
aktualizacích softwaru skeneru je nutné provést ověřovací sken a zkontrolovat přesnost
registrace.

Pokud se skener používá delší dobu bez správného servisu, může přestat správně
fungovat nebo může být nepřesný. Abyste tomu zabránili, měli byste každých šest měsíců
kontaktovat podporu společnosti Brainlab a naplánovat inspekce.

Nastavení skeneru

Chcete-li zajistit kompatibilitu skenovaných CT snímků s programem a usnadnit přesnou navigaci,
požádejte podporu společnosti Brainlab o více informací k doporučovanému nastavení skeneru.
Další informace jsou k dispozici také v protokolu skenování.

Kolizní testy

Kolizní test je nutno provést po dokončení závěrečného nastavení. Je-li to možné, uložte pozici
operačního stolu, aby se nastavení dalo snadno znovu použít pro skenování během operace.

Zkontrolujte, zda zvolené nastavení pacienta je vhodné pro CT skener a že dostupný
rozsah skenování je dost velký na to, aby pokryl celou oblast zájmu. Zejména dbejte na to,
aby pacientova reference byla namontována tak, aby se minimalizovalo riziko kolize s CT
skenerem.

Po připevnění nebo nastavení hardwaru (například referenční svorky nebo roušky) vždy
proveďte kolizní test.

Pokud je reference připevněna ke kosti pacienta, zkontrolujte, zda nekoliduje se součástmi
skeneru během skenování. V případě potřeby zkontrolujte, zda sterilní rouška pro snímání
nevisí dolů, protože by mohla kolidovat s pacientem nebo referencí. Vždy proveďte
kontrolu kolize.

Orientace pacienta

Zkontrolujte, zda jste v programu skeneru vybrali správnou orientaci pacienta. V opačném
případě se nebude orientace pacienta zobrazovat v navigačním programu správně.

Náklon portálu

CT skeny, které byly pořízeny s jiným než nulovým náklonem portálu, je nutno zaregistrovat
manuálně - v tomto případě nelze použít automatickou registraci.
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Tloušťka řezu

Tloušťka řezu pro CT skeny nesmí přesáhnout 2 mm.

Červený vykřičník v softwaru označuje, že řezy jsou příliš silné.

Nekompatibilita

Zásadně neumísťujte do zorného pole kamery referenční systém Brainsuite iMRI (pro Siemens
1.5T), když používáte automatickou registraci pro Spine & Trauma 3D, protože s tímto
programem není kompatibilní.

Umístění stolu

Pokud dojde během automatické registrace k přesunu pacienta nebo stolu na operačním
sále, registrace bude nepřesná.

Chybový stav

Pokud CT skener ohlásí chybu mezi dvěma po sobě následujícími skeny, souřadnice v
obrazových datech mohou být méně přesné a mohou ovlivnit přesnost navigace.
Nepoužívejte soubory dat, které byly pořízeny bezprostředně po chybovém stavu.

Použití CT skenerů
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5 MANIPULACE SE
ZOBRAZENÍM

5.1 Tlačítka zobrazení

Všeobecné informace

Zobrazení snímků často obsahuje tlačítka, s jejichž pomocí lze umístit prvky na obrazovce.
POZNÁMKA: většina tlačítek zobrazení po stisknutí nepřestává fungovat.
 

Manipulace se snímky

Tlačítka Název Funkce

Flip Převrátí snímek o 180° kolem středové osy.

Rotate Otočí snímek okolo osy po nebo proti směru hodinových ruči-
ček.

Přesun aktivního prvku

Tlačítka Název Funkce

Up/down Přesune aktivní prvek nahoru nebo dolů.

Left/right Přesune aktivní prvek doleva nebo doprava.

Curved Otočí aktivní prvek po nebo proti směru hodinových ručiček.

Procházení řezů skenu

Tlačítka Název Funkce

Scroll Umožňuje procházení řezy skenu.

MANIPULACE SE ZOBRAZENÍM
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5.2 Oříznutí snímku

Všeobecné informace

Funkce oříznutí snímku je dostupná na většině hlavních obrazovek při použití 3D dat.

Neořezávejte struktury, které jsou potřebné pro registraci.

Rozvržení obrazovky

③

① ②

Obrázek 24 

Č. Součást

① Ovladače velikosti

② Ořezávací rámeček (žlutý)

③ Tlačítko Undo

Jak oříznout snímky

Kroky

1. Stiskněte tlačítko pro oříznutí na kterékoli hlavní obrazovce.

2. Pomocí šipek v zobrazení umístěte ořezávací rámeček.

3. Velikost ořezávacího rámečku upravte pomocí posuvníků.

4. Po umístění ořezávacího rámečku tak, aby obsahoval pouze oblast zájmu, stiskněte zno-
vu tlačítko pro oříznutí, a dokončete tak oříznutí.

5. Chcete-li se vrátit k původnímu souboru dat, stiskněte tlačítko Undo.

POZNÁMKA: ořezávací rámeček nelze otáčet.
 

Oříznutí snímku

56 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



5.3 Hranice kosti a windowing
5.3.1 Hranice kosti

Všeobecné informace

Hranice kosti je hodnota, při jejímž překročení program vyhodnotí skenované objekty jako kosti,
a nikoli tkáně.
Když je hranice kosti správně nastavena, nejsou vidět žádné tkáně a povrch kosti se na snímcích
jeví hladký a souvislý, zejména v oblastech, kde se mají pořizovat registrační body. Pokud je
hranice příliš vysoká nebo naopak příliš nízká, v systému souřadnic dojde k rozporu mezi
skutečnou kostí a (viditelnou) kostí navigovanou, což povede k nepřesné registraci pacienta.

Kvalita zvolené hranice kosti ovlivňuje přesnost přiřazení výsledku. Ujistěte se, že máte
hranici kosti nastavenou tak, aby se zobrazoval hladký povrch kosti.

Otevření nastavení hranice kosti

Nastavení hranice kosti je povinným krokem ve všech metodách manuální registrace.
Lze je spustit také stisknutím tlačítka windowing na jakékoli hlavní obrazovce.

Jak nastavit hranici kosti

②

①

③

Obrázek 25 

Kroky

1.

Hranici kosti zvýšíte/snížíte tak, že stisknete tlačítka se šipkami nebo posunete prstem
posuvník ①.
Případně můžete hranici kosti také upravit tažením prstem po snímku (levém nebo pra-
vém).
POZNÁMKA: stisknutím tlačítka Reset ③ vrátíte hranici kosti na původní hodnotu vypočí-
tanou programem.
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Kroky

2.
• Procházejte mezi řezy pomocí tlačítek se šipkami.
• K otáčení podle potřeby použijte posuvníky ② nebo tiskněte tlačítka přímo v zobrazení.
• Zkontrolujte nastavení hranice při různých úrovních a úhlech.

3.
Pokračujte stisknutím tlačítka Next.
POZNÁMKA: pokud jste zadali hranici kosti pomocí tlačítka pro windowing, opětovným
stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte k aktuálnímu kroku.
 

Doladění hranice kosti

Nastavte hranici kosti tak detailně, aby bylo vidět co nejvíce kosti a co nejméně tkáně.
Manuální registrace se může provádět teprve tehdy, když je povrch kosti jasně viditelný.

Zkontrolujte vypočítaný 3D povrchový model a pokud není povrch znázorněn jednotně (tj.
například jsou zobrazeny artefakty vně anatomických oblastí, a naopak díry v
anatomických oblastech), nastavte hranici kosti dle potřeby.

Hranice kosti a windowing
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5.3.2 Windowing

Všeobecné informace

Ikona funkce windowing vám umožňuje nastavit jas a kontrast naskenovaných snímků. Provádí se
to upřesněním vztahu mezi hodnotou šedi a intenzitou zobrazení.
Správné nastavení windowingu pomáhá optimalizovat zobrazení dat.

Změna nastavení windowingu CT dat ovlivňuje viditelnost některých struktur.

Jak nastavit windowing

①

②

Obrázek 26 

Kroky

1. Stiskněte tlačítko windowing.

2. Pomocí posuvníků v zobrazení upravte jas ① a kontrast ②.

3. Dalším stisknutím tlačítka windowing ukončíte nastavení jasu a kontrastu.

MANIPULACE SE ZOBRAZENÍM
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5.4 Orientace pacienta a zarovnání os
5.4.1 Orientace pacienta

Všeobecné informace

Orientace pacienta, kterou zadáte do programu, rozhoduje o orientaci sagitálních a koronálních
řezů a o tom, jak se zobrazují axiální řezy. Zkontrolujte, zda jsou zobrazené hodnoty správné, aby
bylo možno správně navigovat ve snímcích.

Toto dialogové okno lze otevřít také stisknutím tlačítka orientace pacienta na kterékoli
hlavní obrazovce.

POZNÁMKA: změna orientace pacienta pouze ovlivní zobrazení dat v programu. Nijak neovlivní
vlastní soubor dat.
 

Nezapomeňte zvolit správnou orientaci pacienta. V opačném případě se nebude orientace
pacienta zobrazovat v navigačním programu správně.

Jak zvolit orientaci

U snímků pořizovaných během operace je počáteční orientace pacienta předem vybrána
v označení souboru dat DICOM.

Obrázek 27 

Kroky

1. Vyberte polohu Prone, Supine, Left nebo Right.

2. Vyberte stranu, ze které bude chirurg přistupovat k pacientovi - Left Side nebo Right Si-
de.

3. Vyberte orientaci pacienta na operačním stole vzhledem k pohledu chirurga na dotykovou
obrazovku (Feet/Head nebo Head/Feet).

4. Stiskněte tlačítko Next.

Orientace pacienta a zarovnání os

60 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



5.4.2 Zarovnání osy

Všeobecné informace

Nesprávné zarovnání osy může způsobit nesprávnou orientaci během navigace. Pokud pacient
nebyl ve skeneru v napřímené poloze nebo pokud skener přijal nesprávné označení orientace,
pomocí funkce Axis Alignment můžete zarovnat snímky pacienta přesněji podle os definovaných
v programu.

Jak opravit zarovnání osy

Obrázek 28 

Kroky

1. Stiskněte tlačítko Axis Alignment.

2.
Na obrazovce zarovnání osy stiskněte zakřivené šipky ve zobrazení a zarovnejte osy s
tečkovanými modrými čarami.
POZNÁMKA: osy můžete vrátit do předchozího zarovnání stisknutím tlačítka Reset.
 

3. Pokud je to nutné, změňte orientaci zaškrtnutím políčka Anterior - Posterior nebo Head
- Feet.

4.
Znovu stiskněte tlačítko Axis Alignment.
POZNÁMKA: pokud funkci Axis Alignment nevypnete, můžete změny zarovnání os ulo-
žit tlačítkem Next nebo Back.
 

POZNÁMKA: to, zda se anatomické osy upraví po registraci, nijak neovlivní přesnost registrace a
navigace.
 

MANIPULACE SE ZOBRAZENÍM
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5.5 Naplánované objekty

Předoperační plánovaná data

Pokud jste naplánovali načtená data v programu iPlan nebo DICOM Viewer, na obrazovce
Patient Information se zobrazí seznam předem naplánovaných objektů (například předmětů,
sloučených snímků a označených bodů).
Trajektorie se zobrazí na obrazovce Screw Planning.
Během postupu Accuracy Verification se zobrazují předem naplánované objekty a označené
body.

Předem naplánované objekty lze během registrace a navigace zobrazit/skrýt pomocí
tlačítka Object.

POZNÁMKA: více informací o používání předem naplánovaných bodů s registrací Paired Point
Matching najdete na str. 82.
 

Naplánované objekty
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6 SPOJENÍ SNÍMKŮ
6.1 Spojení snímků pro páteř

Element Image Fusion

Spojení snímků se provádí pomocí modulu Brainlab Image Fusion. Pokyny k požadovaným
krokům naleznete v uživatelské příručce k programu Image Fusion.

Skeny

Funkce spojení snímků podporuje následující kombinace dat:
• CT a MR
• CT a fluoro 3D
• CT a CT

POZNÁMKA: kombinace fluoro 3D a MR nebo fluoro 3D a fluoro 3D snímků nejsou podporovány.
Dále nejsou podporovány jiné modality než CT, MR a fluoro 3D.
 

Pokud se mají skeny použít pro spojení snímků, musí oblasti skenování dvou různých
souborů dat pro spojení obsahovat překrývající se oblasti. Překrývající se oblasti musí
zahrnovat kostní struktury (například sousední obratle).

Spojení a pomocná registrace snímků jsou určeny pouze pro výkony na páteři.

Přesnost spojení snímků

Podle nainstalované verze modulu Image Fusion při provedení manuálního spojení (tj. bez
stisknutí tlačítka Fusion v modulu Image Fusion) nemusí dojít k exportu oblasti zájmu.
Aplikace pro páteř v takovém případě nezobrazí žádnou oblast zájmu.

Při otevření spojení snímků je oblast zájmu nastavena na rozsah, který je vhodný pro
většinu případů. Před zahájením automatického spojení nastavte optimální oblast pro
spojení pomocí změny polohy a velikosti rámečku označujícího oblast zájmu. Po
přizpůsobení souborů dat a nastavení oblasti zájmu lze zahájit spojení.

Zkontrolujte, zda je rámeček oblasti zájmu umístěn na kosti, k níž je připevněna reference.

Ke stanovení správného propojení s druhým souborem obrazových dat používá algoritmus
pouze objemová data prvního souboru obrazových dat v oblasti zájmu pro spojení. To
znamená, že počáteční velikost a poloha oblasti zájmu ovlivní výsledek spojení snímků.

Rámeček oblasti zájmu by měl být dostatečně velký, aby obsáhnul všechny oblasti,
přičemž uložení by mělo být přesné, bez nerelevantních dat.

SPOJENÍ SNÍMKŮ
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Stejná kostní struktura, jaká se použila pro registraci pacienta, se musí použít i pro spojení
snímků. V opačném případě může dojít k posunutí druhého souboru dat během navigace.

Ověření

Zkontrolujte a vizuálně ověřte výsledky spojení snímků. Pokud jsou výsledky
automatického spojení snímků nedostatečné, vylepšete spojení manuálně přizpůsobením
sad snímků a oblasti zájmu. Potvrďte jen správně spojené soubory dat.

Spojení snímků pro páteř
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6.2 Pomocná registrace

Všeobecné informace

Pomocná registrace je postup, při němž se neregistrovaná předoperační data propojí s
automatickou registrací.

Pracovní postup

Kroky

1. Spusťte program Spine & Trauma 3D s načtenými předoperačními daty.

2. V dialogovém okně New Registration / Scan stiskněte tlačítko New Scan (viz str. 30).

3. Budete vyzváni k ověření registrace.

4.
Zobrazí se stránka pro výběr dat. Vyberte oba soubory dat, které chcete propojit. V tomto
případě soubory dat tvoří předoperační CT sken a fluoro 3D sken pořízený nově během
operace.

5. Proveďte propojení snímků pomocí modulu Image Fusion.

6. Po dokončení spojení ověřte registraci u obou souborů dat (viz str. 72).

POZNÁMKA: můžete případně začít provedením intra-operativního skenu a předoperační data
načíst později.
 

Nekonzistentnosti ve jménu pacienta

Pokud se jméno pacienta ve dvou souborech dat liší, objeví se upozornění, že dojde ke sloučení
souboru dat v rámci operace a použije se jméno pacienta ze souboru předoperačních dat.

SPOJENÍ SNÍMKŮ
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7 AUTOMATICKÁ
REGISTRACE

7.1 Přehled

Než začnete

Před zahájením pracovního postupu automatické registrace si musíte přečíst příslušné informace,
které začínají na str. 41, a porozumět jim.

Pracovní postupy registrace

Spine & Trauma 3D nabízí funkci automatické registrace dat Fluoro 3D získaných během
operace (viz str. 70).
Při pořizování jednoho z těchto souborů dat během operace s použitím tohoto programu a
kompatibilního C-ramene nebo skeneru jej tento program automaticky registruje.
Automatické registrace pro iCT, AIRO a Angio se provádějí pomocí modulu Brainlab Element pro
automatickou registraci snímků. Pokyny k požadovaným krokům si přečtěte v uživatelské
příručce k programu pro automatickou registraci snímků.
Můžete také použít soubory dat pořízené před operací. V takovém případě je nutné provést
manuální registraci (viz str. 75).

Automatickou registraci nelze použít k registraci dat pořízených před operací. Chcete-li
použít soubory dat pořízené před operací, je nutná manuální registrace (viz str. 75) nebo
pomocná registrace (viz str. 65).

Registrace při spuštění

Nejrychlejším způsobem registrace pacienta je pořídit soubor dat bezprostředně po spuštění.
Program automaticky zaregistruje pacienta po pořízení snímku, takže bezprostředně po ověření
přesnosti můžete zahájit navigaci.
POZNÁMKA: pro automatickou registraci je nutno data pořídit během operace.
 

Jak vybrat skener nebo C-rameno

Kroky

1. Pokud je nakonfigurováno více skenerů nebo C-ramen, stiskněte tlačítko New Scan.

2. Vyberte C-rameno nebo skener pro zahájení předoperačního zobrazování.

Kompatibilita

Při automatické registraci pomocí programu Spine & Trauma 3D používejte pouze kompatibilní
C-ramena a skenery. Kompletní seznam kompatibilních skenerů a C-ramen vám poskytne
podpora společnosti Brainlab.

AUTOMATICKÁ REGISTRACE
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Pohyb během registrace

Před přemístěním pacienta nebo operačního stolu zajistěte, aby byl registrační proces
dokončen a zkontrolujte, zda je registrace přesná. Pokud dojde k pohybu, nelze registraci
obnovit.

Po zahájení registrační procedury neměňte polohu reference.

Změna dat

Plánovaná data pacienta pro navigaci není možné registrovat automaticky (s výjimkou
pomocné registrace (viz str. 65)). Žádným způsobem neměňte obrazová data (např. otočení,
převrácení, kontrast, zvětšení). Zkontrolujte, zda se originální informace DICOM odesílají
přímo do navigačního systému bez prodlev. V opačném případě nelze provést
automatickou registraci.

Dokončení automatické registrace

Registrace se neuloží, dokud nedokončíte ověření přesnosti registrace stisknutím tlačítka Next
(viz str. 72).

Po úspěšném provedení automatické registrace se veškeré dříve provedené registrace
odstraní.

Optimalizace kvality skenování

Aby se předešlo nepřesnostem při skenování v důsledku dýchacích pohybů, společnost
Brainlab doporučuje před provedením skenování provést hyperoxygenaci pacienta, a poté
deaktivovat umělou ventilaci během výdechové fáze. Procedura by neměla trvat déle než
dvě minuty, a proto není pro pacienta nebezpečná.

Skeny by neměly obsahovat artefakty. Deformace obrazu může vést ke špatné segmentaci
a snížení přesnosti registrace. Můžete se tomu vyhnout tím, že odstraníte nepotřebné
kovové nebo reflexní předměty (například retraktory) z regionu skenování.

Zajištění úspěšného přenosu dat

Připojte 3D C-rameno přímo k navigačnímu systému pomocí kříženého kabelu. Pokud je 3D C-
rameno připojeno prostřednictvím nemocniční sítě, přenosová rychlost bude do značné míry
záviset na provozu v síti. Doporučujeme přenášet data prostřednictvím nemocniční sítě pouze
tehdy, když používáte navigační systém montovaný na strop.

Před přenosem 3D skenů zkontrolujte, zda byla procedura skenování správně dokončena.
Nekompletní soubor dat může vést k navigačním nepřesnostem.

Přerušené skeny

Pokud se do navigačního systému přenese nekompletní nebo přerušený sken, zobrazí se
upozornění. Pokud sken obsahuje dostatečné množství dat, pokračujte stisknutím tlačítka
Accept.

Přehled
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7.1.1 Použití starších skenů

Soubory dat starší než 24 hodin

Z bezpečnostních důvodů lze skeny starší než 24 hodin použít, pouze pokud jsou zaregistrovány
manuálně (viz str. 75).

Možnosti

Chcete-li načíst jiný soubor dat, stiskněte tlačítko Back.

Chcete-li zrušit registraci, stiskněte tlačítko Cancel.
POZNÁMKA: tlačítkem Cancel se vrátíte na hlavní obrazovku. Protože však soubor dat není za-
registrován, nelze jej použít pro navigaci.
 

Pokud chcete tento soubor dat načíst a zaregistrovat ručně, stiskněte tlačítko Register.

AUTOMATICKÁ REGISTRACE
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7.2 Automatická registrace Fluoro 3D dat
7.2.1 C-rameno Siemens 3D

Pracovní postup

① ②

③ ④

Obrázek 29 

Kroky

1. V dialogovém okně New Registration / Scan stiskněte tlačítko New Scan (viz str. 30).

2.
Připravte C-rameno. Postupujte podle pokynů v konzole skeneru a v dialogovém okně
Prepare C-arm for 3D Scan ①.
Pokračujte stisknutím tlačítka Next nebo počkejte 30 sekund.

3.

Proveďte kontrolu kolize a poté přesuňte C-rameno zpět do laterální polohy. Nastavte ka-
meru požadovaným způsobem ②.
Program zkontroluje, zda jsou detekovány všechny nezbytné struktury. Zkontrolujte, zda
je kamera umístěna tak, aby bylo C-rameno a reference pacienta vystředěny v zorném
poli kamery.

4. Zvažte zastavení dýchání pacienta.

5.

Proveďte skenování ③. Pokud jste zastavili dýchání pacienta, po dokončení skenování
obnovte jeho normální dýchání.
POZNÁMKA: pokud musíte sken ručně odeslat do navigačního systému, vždy posílejte
aktuální sken z konzoly 3D C-ramena. Pokud sken odešlete přímo z hlavního okna, pošle
se pouze jeden řez.
 

6. Na obrazovce Patient Information ④ zkontrolujte, zda je sada snímků dostatečná a zda
jsou data správná.

7. V dialogovém okně Select Patient Orientation definujte orientaci pacienta (viz str. 60).

8. Ověřte registraci (viz str. 72).

Automatická registrace Fluoro 3D dat
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7.2.2 C-rameno Ziehm 3D

Pracovní postup

① ②

③ ④

Obrázek 30 

Kroky

1. V dialogovém okně New Registration / Scan stiskněte tlačítko New Scan (viz str. 30).

2.

Připravte C-rameno. Postupujte podle pokynů v konzole skeneru a v dialogovém okně
Prepare C-arm for Scanning ①.
POZNÁMKA: pokud používáte C-rameno s plochým panelem, připevněte adaptér(y) fluo-
rostar.
 

3.

Proveďte kontrolu kolize a poté přesuňte C-rameno zpět do laterální polohy. Nastavte ka-
meru požadovaným způsobem ②.
Program zkontroluje, zda jsou detekovány všechny nezbytné struktury. Zkontrolujte, zda
je kamera umístěna tak, aby bylo C-rameno a reference pacienta vystředěny v zorném
poli kamery.

4. Zvažte zastavení dýchání pacienta.

5. Sešlápnutím levého nožního spínače proveďte sken ③. Pokud jste zastavili dýchání pa-
cienta, po dokončení skenování obnovte jeho normální dýchání.

6. Na obrazovce Patient Information ④ zkontrolujte, zda je sada snímků dostatečná a zda
jsou data správná.

7. V dialogovém okně Select Patient Orientation definujte orientaci pacienta (viz str. 60).

8. Ověřte registraci (viz str. 72).

AUTOMATICKÁ REGISTRACE
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7.3 Ověření automatické registrace

Všeobecné informace

Vždy zkontrolujte přesnost registrace tím, že podržíte hrot ukazovátka nebo nástroje na
minimálně třech anatomických orientačních bodech a ověříte jejich polohu v programu.

Ověřte, zda je registrace u pacienta a souboru dat na správné úrovni. Přesnost je nutno
kontrolovat na kostní struktuře, kterou budete ošetřovat.

Jak ověřit přesnost registrace

Po úspěšné automatické registraci budete vyzváni, abyste provedli vizuální kontrolu přesnosti.

Obrázek 31 

Krok

Ověřte přesnost podržením hrotu ukazovátka nebo nástroje alespoň u těchto orientačních bodů:
1. Zadní/přední:

- Na zadní části processus spinosus. Je nutné ověřovat přímo na kosti, nikoli na ligamentum
supraspinale.

- Na několika místech povrchu kosti laminy.
2. Levý/pravý:

- Na levé straně processus spinosus přibližně ve střední výšce a pak na pravé straně.
- Na levém a pravém fasetovém kloubu (ideálně v prostoru kloubu), pokud jsou přístupné.

3. Kraniální/kaudální:
- Na kraniální straně processus spinosus a pak na kaudální části.

• U každého ověřovacího bodu porovnejte polohu ukazovátka na pacientovi s polohou zobraze-
nou v navigačním systému.

• Přesnost registrace lze také ověřit podržením ukazovátka přesně u hrotů referenční svorky (je
možné ověřit všechny směry: zadní/přední, levý/pravý a kraniální/kaudální) nebo i u zubu refe-
renční svorky, pokud je přístupný.

Pečlivě zvažte, zda je stanovená přesnost vhodná pro danou proceduru.
Na ukazovátko nebo nástroj během ověřování nepůsobte silou.
POZNÁMKA: chcete-li uzamknout zobrazení v aktuální poloze, stiskněte ikonu zámku (viz str.
23).
 

Ověření automatické registrace
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Minimálně invazivní ověření

Pokud provádíte minimálně invazivní zákrok, který omezuje ověření na minimálně tři orientační
body, proveďte následující kontrolu přesnosti:

Kroky

1. Zasuňte nástroj do řezu tak, aby se bezpečně dotýkal anatomického orientačního bodu
nebo základny reference.

2.

Pořiďte fluoro snímky nástroje na kosti:
• Fluoro snímek Lateral k ověření správnosti registrace pro kraniální/kaudální a zadní/

přední směr.
• Snímek AP Fluoro k ověření správnosti registrace pro levý/pravý a kraniální/kaudální

směr.

3. Zkontrolujte, zda poloha nástroje zobrazená na obrazovce odpovídá poloze na fluoro
snímku.

Přesnost registrace lze také ověřit podržením ukazovátka přesně u hrotů referenční svorky (je
možné ověřit všechny směry: zadní/přední, levý/pravý a kraniální/kaudální) nebo i u zubu
referenční svorky, pokud je přístupný.
Pečlivě zvažte, zda je stanovená přesnost vhodná pro danou proceduru.

Další kroky

Možnosti

Pokud je přesnost uspokojivá, stiskněte tlačítko Next.
POZNÁMKA: tlačítko Next je neaktivní, pokud ukazovátko a reference nejsou viditelné.
 

Pokud je přesnost nedostatečná, můžete:
• Provést manuální registraci (viz str. 75) nebo
• Provést nové skenování

Chcete-li zrušit registraci, stiskněte tlačítko New Registration.
Pokud se jedná o první navigaci, program znovu otevře dialogové okno New Scan / Registra-
tion.

Pečlivě zvažte, zda je stanovená přesnost vhodná pro danou proceduru.

AUTOMATICKÁ REGISTRACE
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8 MANUÁLNÍ REGISTRACE
8.1 Možnosti manuální registrace

Všeobecné informace

Soubory fluoro 3D, CT nebo angio dat pořízených před operací je nutno zaregistrovat manuálně.
Manuální registraci lze provést i po automatické registraci.
Všechny body se musí pořídit v naskenovaném regionu. Podobně je také nutno vygenerovat
všechny segmentace v naskenovaném regionu.
POZNÁMKA: doporučujeme používat k manuální registraci skeny vytvořené v souladu s
příslušným skenovacím protokolem.
 

Spuštění manuální registrace

Při načítání předoperačního skenu se nabídka manuální registrace otevře automaticky po
nadefinování orientace pacienta.
Pokud vaše licence nabízí více typů registrace, otevře se dialogové okno Select Registration
Method. Stiskněte ikonu pro metodu, kterou chcete použít.

Uložení registrace

Registrace se neuloží, dokud nedokončíte ověření přesnosti registrace stisknutím tlačítka Next.

Typy manuální registrace

Metoda registrace Viz

Paired Point Matching Strana 81

Region Matching Strana 86

Fluoro Match Strana 90

POZNÁMKA: přiřazení regionů a přiřazení fluoro jsou validovány pouze pro operace páteře.
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Volitelná manuální registrace

Pokud jste použili při skenování během operace automatickou registraci, můžete si zvolit i
manuální registraci.

Obrázek 32 

Kroky

1. Na panelu pracovního postupu stiskněte tlačítko Register.

2. Vyberte metodu registrace, kterou chcete použít.

Optimalizace nastavení snímků

Před zahájením registrace musíte nastavit hranici kosti.
Doporučujeme rovněž optimalizovat nastavení windowingu a zarovnání osy pomocí následujících
tlačítek:

Tlačítka Možnost nastavení snímku Viz

Windowing/Hranice kosti Strana 57

Zarovnání osy Strana 61

Možnosti manuální registrace
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8.1.1 Načtení dat pacienta

Všeobecné informace

Systém Spine & Trauma 3D podporuje používání skenů pořízených před operací, ty je ale nutné
zaregistrovat manuálně.

Je možné načíst soubory dat pouze od jednoho pacienta. Při načítání dat od druhého
pacienta budete vyzváni ke sloučení těchto dvou pacientů.

Načítání dvou souborů dat CT

Při načítání dvou souborů dat CT musíte v dialogovém okně Select Data Set for
Registration vybrat soubor dat, který budete registrovat.
POZNÁMKA: jestliže jeden soubor dat obsahuje předem naplánovaná data, zajistěte, aby byl
tento soubor dat použit pro registraci.
 

Obrázek 33 

MANUÁLNÍ REGISTRACE
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Jak načíst předoperační data

Pokud jste předoperační data pacienta nevybrali v programu Content Manager nebo chcete
načíst jiný nebo další soubor dat, můžete data načíst stisknutím tlačítka Load Data v dialogovém
okně pro výběr dat.

Obrázek 34 

Omezení velikosti

Soubory dat by neměly být větší než 750 řezů a oblast skenování by neměla být delší než
30 cm. Delší oblast skenování by mohla negativně ovlivnit znázornění 3D modelu kosti.

Starší předoperační skeny

Starší skeny mohou obsahovat jinou anatomii pacienta (například kostní struktury
odstraněné při předchozí operaci či rostoucí tumor). Pokud jsou rozdíly mezi
předoperačními diagnostickými snímky a skutečnou anatomií pacienta, může se snížit
přesnost registrace.

Možnosti manuální registrace
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8.1.2 Použití ukazovátka

Všeobecné informace

Ukazovátko se používá ke spojení virtuální polohy a 3D znázornění pacientovy kosti v programu
vzhledem ke skutečné pozici v anatomii pacienta.
Díky tomu může program poskytovat navigační informace během chirurgického zákroku.
Pořízení bodu znamená, že program uložil polohu hrotu ukazovátka vzhledem k poloze kosti
podle reference.
Program tak může:
• Určit umístění kostní struktury vzhledem k referenci.
• Umístit pořízený orientační bod do správné relativní polohy vzhledem k 3D modelu kosti.

Manipulace s ukazovátkem

Pro akvizici bodu se systémem Spine & Trauma 3D používejte pouze prodloužené
ukazovátko s ostrým hrotem.

Před operací pomocí zkušební šablony ve sterilizačním boxu zkontrolujte, zda není
ukazovátko ohnuté. Ohnuté ukazovátko nebo ukazovátko se zlomeným hrotem by mohlo
způsobit extrémní nepřesnosti při registraci pacienta, a proto jej nesmíte používat.

S ukazovátkem zacházejte s nejvyšší možnou opatrností.

Před pořizováním bodů k tomu připravte povrch kosti. Body pořizujte přímo na povrchu
kosti, nikoli na tkáni, protože by to mohlo vést k nepřesné registraci.

Jestliže se během akvizice bodu hrot ukazovátka smekne z kosti, může dojít k akvizici
bodů „ve vzduchu“, což sníží přesnost registrace. Během akvizice bodu se ujistěte, že je
hrot ukazovátka vždy přímo na kosti ve skenovaném regionu.

Standardní registrace pomocí ukazovátka

Při standardní registraci pomocí ukazovátka otáčíte kalibrovaným prodlouženým ukazovátkem
s ostrým hrotem, abyste pořídili (zaregistrovali) konkrétní orientační body na pacientově kosti.

Obrázek 35 

Krok

Podržte hrot ukazovátka v označeném orientačním bodu a jemně ukazovátkem otáčejte kolem
jeho hrotu.
• Pokud se hrot během otáčení pohne, bod nebude pořízen.
• Když pořídíte bod, program označí další bod, který se má pořídit, nebo otevře další krok.

MANUÁLNÍ REGISTRACE
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Registrace pomocí nacvakávacího dálkového ovládání

Nacvakávací dálkové ovládání umožňuje aktivní registraci pacientů a ovládání programu
v kombinaci s prodlouženým ukazovátkem s ostrým hrotem. Další informace o ovládacích
funkcích programu naleznete na str. 29.

①

Obrázek 36 

Kroky

1. Držte hrot ukazovátka v označeném orientačním bodě.

2.

Stiskněte ovládací tlačítko ①.
• Pokud se hrot při stisknutí tlačítka pohne, bod nebude pořízen.
• Když pořídíte bod, program označí další bod, který se má pořídit, nebo otevře další

krok.

Možnosti manuální registrace
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8.2 Přiřazení párových bodů

Všeobecné informace

Přiřazení párových bodů lze použít k registraci nebo opětovné registraci souborů dat pacientů.
V pracovním postupu Paired Point Matching definujete registrační body na snímku kosti a poté
je pořídíte na skutečné kosti pomocí ukazovátka. Tím se porovnají obrazová data s 3D modelem
kosti.

Pro maximální přesnost

Všechny body musí být pořízeny na stejné kostní struktuře. Zkontrolujte, zda jsou pořízené
body na stejné úrovni na obrazovce i na pacientovi.

Pořiďte body na více rovinách, při různých hloubkách a na co největší ploše kosti.

Pořizujte body pouze na té kosti, k níž je připevněná reference.

Definované orientační body by měly pokrývat co nejrozsáhlejší oblast kosti.

Registrujte kost, do níž chcete umístit šrouby.

Pracovní postup přiřazení párových bodů

Kroky

1. Otevřete dialogové okno Paired Point Matching.

2. Definujte úroveň obratle předem naplánovaných bodů (pokud je to vhodné).

3. Naplánujte body na modelu kosti.

4. Pořiďte body na kosti.

5. Ověřte registraci.
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8.2.1 Předem naplánované body

Všeobecné informace

V pracovním postupu Paired Point Matching lze použít body, které byly předem naplánovány
v programu iPlan.
Pokud načtené soubory dat obsahují předem naplánované body, budete vyzváni, abyste
nadefinovali úroveň obratle.

Jak nadefinovat úroveň předem naplánovaných bodů

①

②

Obrázek 37 

Kroky

1.

Pomocí tlačítek +/- ① vyberte úroveň:
• „+“ přesune výběr v kaudálním směru
• „-“ přesune výběr v kraniálním směru

POZNÁMKA: popisek ② se skládá z anatomické části páteře (SAC: sacrum, L: lumbální,
T: thorakální, C: cervikální) a čísla vybraného obratle (sacrum: žádný, lumbální: 1-6, tho-
rakální: 1-12, cervikální: 1-7).
 

2. Stiskněte tlačítko Next.

POZNÁMKA: pokud nejsou předem naplánované body dostupné na správné úrovni, stisknutím
tlačítka Skip můžete pokračovat bez výběru.
 

Zkontrolujte, zda se předem naplánované body nacházejí na správné úrovni obratle.
Předem naplánované body na nesprávné úrovni mohou vést k nepřesné registraci.

Přiřazení párových bodů
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8.2.2 Registrace párových bodů

Všeobecné informace

Postup Paired Point Matching umožňuje:
• Naplánovat až 10 bodů
• Naplánovat nebo pořídit body v libovolném pořadí
• Znovu naplánovat body, které již byly pořízeny
• Zobrazit kost jako 2D řezy nebo jako 3D model
• Použití funkce přichycení ke kosti, aby se předešlo plánování bodů mimo kost

Rozvržení obrazovky

④

①
②

⑤
⑥

③ ⑦

Obrázek 38 

Č. Tlačítko/prvek Funkce

① Delete Odstraní aktivní bod.

② Replan Vrátí pořízený bod do stavu „nepořízený“, aby jej bylo možno znovu
naplánovat.

③ New Přidá nový bod do plánu.

④ Aktivní bod Bod, který se aktuálně plánuje, zakroužkovaný žlutě.

⑤ Tlačítko přichycení
ke kosti

„Přichytí“ aktivní bod k nejbližšímu bodu na kosti (pokud je napláno-
ván mimo kost).
POZNÁMKA: je aktivní pouze v režimu 2D zobrazení.
 

⑥ Tlačítko 2D/3D Přepíná snímek kosti mezi 2D řezem a 3D modelem.

⑦ Ukazatele Umožňují vám zvolit bod, který chcete naplánovat.

O bodech

Všechny body musí být pořízeny na stejné kostní struktuře.
Každý bod je očíslován a je mu přiřazeno indikační tlačítko s odpovídajícím číslem ⑦. Můžete
pořídit až deset bodů. Když pořídíte bod, program aktivuje další. Program vyžaduje minimální
vzdálenost 2 mm mezi body pro přiřazování párových bodů.
Platí následující barevné kódy:
• Červená: nezískaný
• Zelená: získaný
• Zvýrazněná žlutá: aktivní bod
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Jak provádět registraci s použitím párových bodů

Kroky

1. Bod, který chcete naplánovat, aktivujte stisknutím jeho indikátoru ⑦. Aktivní bod se zvý-
razní žlutým kroužkem.

2.

Stiskněte snímek, na který chcete umístit aktivní bod, nebo jej přesuňte pomocí tlačítek
se šipkami.
POZNÁMKA: pro lepší plánování zvětšete pomocí tlačítek přiblížení zobrazení vedle po-
ložky Overview.
 

3.
Buď pořiďte bod nebo stiskněte indikátor a naplánujte další bod.
POZNÁMKA: body, které jsou příliš blízko u sebe, nejsou programem akceptovány.
 

4. Opakujte kroky 1-3, dokud nenaplánujete a nepořídíte alespoň čtyři body.

5.

Po pořízení alespoň čtyř bodů ověřte přesnost (str. 99).
• Pokud je přesnost přijatelná, pokračujte stisknutím tlačítka Next.
• Pokud je přesnost příliš nízká, můžete přidat další body nebo znovu naplánovat body,

které jste již pořídili.
POZNÁMKA: pokud téměř všechny body leží na jedné rovině, tlačítko Next nebude aktiv-
ní. Abyste mohli pokračovat, musíte naplánovat a pořídit další body.
 

Jak přidat body

Krok

Stiskněte tlačítko New ③.
Poté, co pořídíte minimálně čtyři body, program ohlásí hodnotu přesnosti a aktualizuje ji po
pořízení každého dalšího bodu.

POZNÁMKA: pokud jste naplánovali bod, ale nepořídili jste jej, program jej při počítání přesnosti
nebude brát v úvahu.
 

Jak znovu naplánovat body

Možnosti

Chcete-li znovu naplánovat nepořízený bod, stisknutím jeho indikačního tlačítka jej aktivujete.

Chcete-li znovu naplánovat pořízený bod, stisknutím jeho indikačního tlačítka jej aktivujte a pak
stiskněte tlačítko Replan ②. Aby mohl být zahrnut do registrace, musíte jej znovu pořídit.

Jak odstranit body

Krok

Vyberte indikátor bodu a stiskněte tlačítko Delete ①.
Můžete odstranit pořízené i nepořízené body. Když odstraníte bod, vyšší čísla bodů se změní na
nižší. Program nepodporuje nespojité série bodů (například 1, 2, 4, 7).

Přiřazení párových bodů
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Režim 2D zobrazení a funkce přichycení ke kosti

①
②

Obrázek 39 

Možnosti

Chcete-li naplánovat body na 2D řezech skenu a nikoli na snímcích 3D modelu kosti, stiskněte
přepínač 2D/3D ②.
Když přejdete do 2D režimu, aktivuje se tlačítko pro přichycení ke kosti ①. Stisknutím tohoto tla-
čítka přichytíte aktivní bod k nejbližšímu bodu na kosti. Tím se zabrání neúmyslnému plánování
bodů mimo kost.

Chcete-li deaktivovat funkci přichycení ke kosti, stiskněte znovu tlačítko.
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8.3 Přiřazení regionů

Všeobecné informace

Při registraci přiřazením regionů definujete kost, kterou budete operovat, a poté vás program
provede pořízením bodů na pacientově obratli; nejprve v konkrétních regionech a poté tam, kde je
bude možné na kosti nejlépe pořídit.
Program tyto body přiřadí k CT skenům pořízeným před operací tak, aby vytvořil systém
souřadnic pro navigaci.

Všechny body pro přiřazení regionů musí být pořízeny na stejné kostní struktuře.

Zkontrolujte, zda jsou plánované regiony a pořízené body na stejné úrovni na obrazovce i
na pacientovi.

V přiřazování regionů pokračujte teprve tehdy, když je na skenu jasně vidět odpovídající
povrch kosti.

Příprava chirurgického místa

Připravte chirurgické místo tak, aby šlo body pořídit přímo na povrchu kosti. Body, které
nebudou pořízeny přímo na kosti, by mohly vést k nepřesné registraci.

Přiřazení regionů je určeno pouze pro zákroky na páteři.

Pracovní postup Region Matching

Kroky

1. Otevřete nabídku Region Matching.

2. Nastavte hranici kosti.

3. Definujte úroveň obratle (tři body).

4. Pořiďte body v nadefinovaných regionech.

5. Pořiďte další body na kosti.

6. Ověřte registraci.

Přiřazení regionů
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8.3.1 Nadefinování úrovně a akvizice bodu

Všeobecné informace

Po otevření registrace pomocí postupu Region Matching musíte nadefinovat hranici kosti (viz str.
57). Po nastavení hranice kosti budete vyzváni, abyste nadefinovali příslušnou úroveň obratle
označením tří regionů a pořízením 20 bodů v těchto regionech.

Nadefinujte regiony na snímku co nejpřesněji. Čím přesnější přiřazení, tím lepší přesnost
registrace.

Jak definovat úroveň

①

④

②

③

Obrázek 40 

Kroky

1.

Klikněte do zobrazení a naplánujte tři regiony na požadovaném obratli:
• Střed / processus spinosus ①
• Pravostranná lamina ②
• Levostranná lamina ③

2. V levé horní položce Overview ④ zkontrolujte, zda byl definován správný obratel.

3. Stiskněte tlačítko Next.

Ověřte, zda je zobrazená úroveň správná.

Jak pořídit body

Program vás provede pořízením 20 bodů na obratli. Výsledný shluk bodů lze podle potřeby
přemístit (viz str. 103).

Pořiďte body na více rovinách, při různých hloubkách a na co největší ploše kosti. Po
prvním výsledku přiřazení lze podle potřeby pořídit další body (viz str. 103).
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Během registrace se v programu zobrazuje ukazovátko. Tato vizualizace slouží pouze pro
hrubou orientaci a nemusí odrážet přesnou skutečnou polohu.

① ②

Obrázek 41 

Kroky

1.
Pomocí ukazovátka nebo nacvakávacího dálkového ovládání pořiďte jeden bod v kaž-
dém ze tří regionů ①, které jste definovali při určování úrovně (viz str. 87).
Nadefinované oblasti budou zvýrazněny žlutě, červeně a zeleně.

2.

Pořiďte dalších 17 bodů v různých pozicích na obratli definovaném třemi regiony ②.
Zkontrolujte, zda jste pořídili body v různých hloubkách.
POZNÁMKA: body, které jsou příliš blízko u sebe, nejsou programem akceptovány.
 

3.
Až bude na kosti pořízen dostatečný počet bodů, otevře se obrazovka ověření (viz str.
99).
Ověřte přesnost registrace.

POZNÁMKA: stisknutím tlačítka Remove last point odstraníte naposledy pořízený bod.
 

Zkontrolujte, zda pořizujete body na stejném obratli, který je nadefinován v definici úrovně.

Přiřazení regionů
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Detekce přehození levé a pravé strany

Pokud během definování úrovně dojde omylem k záměně levostranné a pravostranné laminy (viz
str. 87), otevře se dialogové okno Left-Right Swap Detected.
Ve výchozím nastavení je vybráno tlačítko Left-Right Switched a levostranná a pravostranná
lamina se zamění automaticky.

Obrázek 42 

Kroky

1.
Ověřte orientaci modelu kosti tak, že umístíte ukazovátko na anatomické orientační body
a zkontrolujete, zda poloha ukazovátka v programu odpovídá skutečné poloze na anato-
mii pacienta.

2. Stiskněte tlačítko Next.

POZNÁMKA: pokud levostranná a pravostranná lamina ve skutečnosti zaměněny nebyly, zrušte
výběr tlačítka Left-Right Switched, ověřte správnost orientace v zobrazeních a stiskněte tlačítko
Next.
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8.4 Přiřazení fluoro

Než začnete

Před zahájením pracovního postupu Fluoro Match se ujistěte, že jste si přečetli související
informace začínající na str. 41 a porozuměli jim.

Všeobecné informace

Registrace postupem Fluoro Match používá předoperační data CT nebo fluoro 3D data systému
Siemens v kombinaci s 2D fluoro snímky, pořízenými během operace.

Pracovní postup Fluoro Match je určen pouze pro zákroky na páteři.

Pracovní postup Fluoro Match

Kroky

1. Otevřete nabídku Fluoro Match s načtenými daty CT nebo fluoro 3D daty systému Sie-
mens.

2. Nadefinujte úroveň, pak proveďte segmentaci příslušného obratle.

3. Pořiďte 2D fluoro snímky.

4. Zaregistrujte 2D fluoro snímky a ověřte přesnost.

5. Předběžné umístění.

6. Program přiřadí model kosti k fluoro snímkům.

7. Ověřte registraci.

Přiřazení fluoro
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8.4.1 Definice úrovně

Jak definovat úroveň

① ②

③ ④

⑤

Obrázek 43 

Kroky

1. Po otevření registrace Fluoro Match budete vyzváni k nastavení hranice kosti (viz str.
57). Po nastavení hranice kosti stiskněte tlačítko Next.

2. Stisknutím modelu kosti definujte úroveň obratle ① a stiskněte tlačítko Next.

3.

Upravte model ②.
• Pomocí tlačítek se šipkami nebo kliknutím do pohledů umístěte modrý model na

příslušný obratel.
• Podle potřeby změňte pomocí nástroje Scaling velikost modrého modelu.
• Pro zobrazení větší/menší části kostní struktury použijte nástroj Model Transparency.
• Zobrazení kostní struktury zlepšíte úpravou hranice kosti (karta 3D Model Adjustment)

nebo nastavení windowingu (karta DRR Model Adjustment).
• Až bude modrý model správně zarovnán, stiskněte tlačítko Next.

POZNÁMKA: mezi 3D modelem kosti a modelem DRR můžete přepínat pomocí karet v
dolní části obrazovky.
 

4. Ukazatel průběhu informuje o tom, že probíhá segmentace obratle ③.

5.

Segmentovaný obratel se zobrazí na obrazovce Level Definition ④.
• Pokud je segmentace přijatelná, stisknutím tlačítka Next přejděte k pořizování 2D sním-

ků.
• Pokud segmentace není přijatelná, stiskněte tlačítko Redo Segmentation ⑤. Vrátíte se

na obrazovku Model Adjustment ②.
POZNÁMKA: pokud budete navigovat ve více obratlích, opakujte kroky 3-5 pro další ob-
ratel. Segmentací všech obratlů nyní ušetříte čas během chirurgického zákroku.
 

Preventivní opatření

Ujistěte se, že segmentovaný obratel je obratlem, který se bude ošetřovat. Pečlivě ověřte
výsledek segmentace v dialogovém okně Level Definition.
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Pečlivě ověřte umístění obratle v dialogovém okně Model Adjustment.

Přiřazení fluoro
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8.4.2 Pořizování 2D snímků

Než začnete

Před pořizováním nových snímků musíte otevřít dialogové okno Acquire 2D Images. V
opačném případě program fluoro snímek nerozpozná.

Požadavky pro pořizování snímků

V registraci přiřazení fluoro pokračujte teprve tehdy, když je na skenu jasně vidět
odpovídající povrch kosti.

Fluoro snímky může program zaregistrovat teprve tehdy, když se zobrazí obrazovka
pořízení fluoro snímku.

Předozadní a laterální snímky musí obsahovat kompletní požadovaný obratel. Oba snímky
se musí překrývat a musí mít dostatečnou odchylku úhlu (> 30°).

Aby bylo možné přiřadit a zaregistrovat fluoro snímky, odstraňte ukazovátko nebo nástroj
ze zorného pole kamery.
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Jak pořídit snímky pro přiřazení fluoro

Můžete si stanovit, v jakém pořadí budete snímky pořizovat. Vyhnete se tak zbytečným pohybům
C-ramene.

①

② ③

Obrázek 44 

Kroky

1. Ujistěte se, že jsou všechny požadované nástroje viditelné pro kameru ①.

2. Pořiďte snímek na C-rameni.

3.
Stisknutím modré ikony ruky ③ přiřadíte snímek k příslušnému zobrazení (předozadnímu
nebo laterálnímu).
Snímek se přenese do navigačního systému a zobrazí se v navigačních zobrazeních.

4.
Ověřte přesnost snímku (viz str. 95).
Ověřený snímek se objeví v přiřazeném zobrazení.

5.
Opakujte kroky 1-3 pro další snímek.
Po ověření obou snímků stiskněte tlačítko Next a pokračujte k pracovnímu postupu Fluo-
ro Match (viz str. 97).

POZNÁMKA: u C-ramen Ziehm šedá šipka ② udává, že musíte přenést snímek z C-ramene do
systému manuálně. Pomocí levého nožního spínače pořídíte 2D snímek a pomocí pravého
nožního snímače odešlete snímek do navigačního systému.
 

Přiřazení fluoro
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Jak ověřit přesnost 2D snímku

Obrázek 45 

Kroky

1.
Podržte hrot ukazovátka na minimálně třech anatomických orientačních bodech a zkon-
trolujte, zda hrot ukazovátka na obrazovce odpovídá skutečné poloze ukazovátka na kos-
ti.

2. Podle potřeby můžete zvýšit kvalitu snímku pomocí možností manipulace se fluoro sním-
ky (viz str. 95).

3.
Pokud je fluoro snímek přijatelný, stiskněte tlačítko Accept.
POZNÁMKA: tlačítko Accept zůstává neaktivní, dokud se ukazovátko nepřemístí do zor-
ného pole kamery.
 

Před zahájením registrace přiřazení fluoro vždy ověřte přesnost každého snímku tak, že
podržíte hrot ukazovátka na minimálně třech anatomických orientačních bodech a ověříte
jejich polohu v programu.

Přesnost snímku je klíčová, protože nepřesné fluoro snímky mohou vést k chybným
výsledkům registrace přiřazení fluoro, a tím i k nesprávné navigaci.

Možnosti fluoro

Program umožňuje manipulovat s pořízenými 2D snímky. Možnosti fluoro popsané níže jsou
k dispozici v dialogovém okně Fluoro Options a v dialogovém okně Verify Image (viz str. 95).

Dialogové okno Fluoro Options se otevírá tlačítkem fluoro v příslušném zobrazení.
Na níže uvedeném příkladu jsou vyobrazeny aktivované funkce otočení a převrácení.

MANUÁLNÍ REGISTRACE
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Obrázek 46 

Možnosti

Aktivuje funkce otočení a převrácení.

Aktivuje funkce přiblížení a posunu.

Aktivuje funkci windowingu pro úpravu jasu a kontrastu.

Vrátí zpět nastavení windowingu.

POZNÁMKA: pro úpravy nastavení otočení, posunu a windowingu použijte dotykové ovladače a
posuvníky v pohledech.
 

Přiřazení fluoro
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8.4.3 Provádění přiřazení fluoro

Preventivní opatření

Pokud algoritmus pro přiřazení poskytuje nepřesné výsledky v důsledku rušivých
kovových předmětů, odstraňte z obratle všechny kovové předměty (s výjimkou referenční
svorky) a pořiďte nové fluoro snímky. Pokud nemůžete odstranit kovové předměty z
obratlů, znovu pořiďte fluoro snímky z trochu jiné orientace/pozice.

Registrace přiřazení fluoro

① ②

③ ④

Obrázek 47 

Kroky

1. Umístěním lidské postavy na snímek určete směr hlavy ① a stiskněte tlačítko Next.

2.

Pomocí tlačítek se šipkami umístěte na fluoro snímek model kosti ②.
• Pomocí tlačítek Fine a Coarse vyberte menší nebo větší přírůstky nastavení pro tlačít-

ka se šipkami.
• Chcete-li změnit vzhled segmentovaného obratle, použijte tlačítka DRR / 3D Model a

tlačítka Invisible, Transparent, Normal a Opaque.
• Pokud je to nutné, můžete stisknutím tlačítka Exclude vyloučit artefakty (viz dále).

Až bude model kosti zarovnán s maximální možnou přesností, stiskněte tlačítko Next.

3. Ukazatel průběhu informuje o tom, že probíhá přiřazení ③.

4.

Podle potřeby můžete pomocí tlačítka DRR / 3D Model a tlačítek Transparent, Normal a
Opaque ověřit překrytí segmentovaného obratle na fluoro snímcích ④.
• Pokud je překrytí přesné, stisknutím tlačítka Next ověřte přesnost registrace (viz str.

99).
• Chcete-li provést změny, stiskněte tlačítko Back.
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Vyloučení artefaktů

Jestliže po pořízení 2D snímku stisknete tlačítko Exclude, zobrazí se dialogové okno Exclude
Artifacts to Optimize the Match. Zde můžete ve fluoro snímku určit oblasti, které nemají být
použity v algoritmu pro CT-Fluoro Match.

Obrázek 48 

Kroky

1.

Vyloučení artefaktu z algoritmu CT-Fluoro Match:
• Stiskněte tlačítko Exclude.
• Vyberte Brush Size.
• Vybarvěte artefakt (červenou barvou).

Tlačítkem Transparent můžete zobrazit a tlačítkem Invisible skrýt 3D model segmento-
vaného obratle.

2.

Zahrnutí (inverze vyloučení) oblastí do algoritmu CT-Fluoro Match:
• Stiskněte tlačítko Include.
• Vyberte Brush Size.
• Vymažte z artefaktu červenou barvu.

3.
• Tlačítkem Undo vrátíte zpět provedené změny.
• Tlačítkem Cancel zrušíte proces.
• Tlačítkem OK uložíte provedené změny.

POZNÁMKA: pokud bylo k pořízení snímků použito ruční registrační zařízení Fluoro 2D, jeho
stíny se ve fluoro snímcích automaticky zamaskují (vyloučí, vybarví červeně).
 

Přiřazení fluoro
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8.5 Ověření přesnosti

Všeobecné informace

Ověření přesnosti je procedura shodná pro všechny registrační metody. Při provádění registrace
postupem Region Matching je k dispozici další tlačítko Improve Registration (viz str. 102).

Vždy zkontrolujte přesnost registrace tím, že podržíte hrot ukazovátka nebo nástroje na
minimálně třech anatomických orientačních bodech a ověříte jejich polohu v programu.
Pokud je přesnost registrace nedostatečná, doporučuje se registraci opakovat.

Ověřte, zda je registrace u pacienta a souboru dat na správné úrovni. Přesnost se musí
kontrolovat na ošetřované kostní struktuře.

Jak ověřit registraci

Obrázek 49 

Krok

Ověřte přesnost podržením hrotu ukazovátka nebo nástroje alespoň u těchto orientačních bodů:
1. Zadní/přední:

- Na zadní části processus spinosus. Je nutné ověřovat přímo na kosti, nikoli na ligamentum
supraspinale.

- Na několika místech povrchu kosti laminy.
2. Levý/pravý:

- Na levé straně processus spinosus přibližně ve střední výšce a pak na pravé straně.
- Na levém a pravém fasetovém kloubu (ideálně v prostoru kloubu), pokud jsou přístupné.

3. Kraniální/kaudální:
- Na kraniální straně processus spinosus a pak na kaudální části.

• U každého ověřovacího bodu porovnejte polohu ukazovátka na pacientovi s polohou zobraze-
nou v navigačním systému.

• Přesnost registrace lze také ověřit podržením ukazovátka přesně u hrotů referenční svorky (je
možné ověřit všechny směry: zadní/přední, levý/pravý a kraniální/kaudální) nebo i u zubu refe-
renční svorky, pokud je přístupný.

Pečlivě zvažte, zda je stanovená přesnost vhodná pro danou proceduru.
Na ukazovátko nebo nástroj během ověřování nepůsobte silou.
POZNÁMKA: pokud se zobrazí odchylka v přesnosti, objeví se ve zobrazení červená výstražná
zpráva.
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POZNÁMKA: chcete-li uzamknout zobrazení v aktuální poloze, stiskněte ikonu zámku (viz str. 23).
 

Pokud je přesnost nedostatečná, doporučuje se zvýšit přesnost registrace (viz str. 102)
nebo registraci opakovat. Nedoporučuje se pokračovat v navigaci s nízkou přesností.

Minimálně invazivní ověření

Pokud provádíte minimálně invazivní zákrok, který omezuje ověření na minimálně tři orientační
body, proveďte následující kontrolu přesnosti:

Kroky

1. Zasuňte nástroj do řezu tak, aby se bezpečně dotýkal anatomického orientačního bodu
nebo základny reference.

2.

Pořiďte fluoro snímky nástroje na kosti:
• Fluoro snímek Lateral k ověření správnosti registrace pro kraniální/kaudální a zadní/

přední směr.
• Fluoro snímek AP k ověření správnosti registrace pro levý/pravý a kraniální/kaudální

směr.

3. Zkontrolujte, zda poloha nástroje zobrazená na obrazovce odpovídá poloze na fluoro
snímku.

Přesnost registrace lze také ověřit podržením ukazovátka přesně u hrotů referenční svorky (je
možné ověřit všechny směry: zadní/přední, levý/pravý a kraniální/kaudální) nebo i u zubu
referenční svorky, pokud je přístupný.
Pečlivě zvažte, zda je stanovená přesnost vhodná pro danou proceduru.

Další kroky

Možnosti

Pokud je přesnost uspokojivá, stiskněte tlačítko Next.
POZNÁMKA: tlačítko Next je neaktivní, pokud ukazovátko/nástroj a reference nejsou viditelné.
 

Pokud provádíte pracovní postup Region Matching, stisknutím tlačítka Improve Registration
si zobrazíte možnosti vylepšení registrace (viz str. 102).

Chcete-li opakovat kteroukoli část procesu registrace, stiskněte tlačítko Back.

Chcete-li registraci ukončit, stiskněte tlačítko Cancel. Registrace se neuloží.

Odstraňování problémů: Hodnoty nízké přesnosti

Příčiny nízké přesnosti Jak se jim vyhnout/jak je napravit

Pohyb reference

• Před zahájením registrace zkontrolujte, zda jsou všechny šrou-
by na referenci dotaženy a během registrace ani po ní je nepo-
volujte.

• Zkontrolujte, zda je reference dobře upevněna ke kosti.
• Během registrace nebo po ní nepůsobte na referenci tlakovou

nebo rotační silou.

Nesprávné nastavení hrani-
ce kosti

• Nastavte hranici pečlivě, aby se vyloučily veškeré měkké tkáně.
• Je-li to nutné, přenastavte hranici a proveďte znovu registraci.

Pořizování bodů mimo sou-
bor dat (manuální registra-
ce)

• Pořizujte body pouze na kosti, která se bude operovat.
• V případě přiřazení párových bodů použijte funkci přichycení

ke kosti.

Ověření přesnosti
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Příčiny nízké přesnosti Jak se jim vyhnout/jak je napravit

Poškození ukazovátka
• Před použitím jakéhokoli ukazovátka zkontrolujte, zda je jeho

hrot zarovnán s kalibrační značkou v pouzdře ukazovátka.
• Nepoužívejte poškozené nebo ohnuté ukazovátko.
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8.6 Zlepšení registrace - Region Matching

Všeobecné informace

Níže uvedené možnosti zlepšení přesnosti registrace jsou dostupné při provádění registrace
postupem Region Matching.

① ②

Obrázek 50 
Pokud provádíte registraci postupem Region Matching a nenajde se shoda ① nebo pokud
stisknete během ověření přesnosti tlačítko Improve Registration ②, zobrazí se níže uvedené
možnosti vylepšení registrace.
POZNÁMKA: doporučená metoda pro aktuální situaci se zobrazí oranžově.
 

Re-Plan and Re-acquire

Po stisknutí této možnosti lze zvýšit přesnost registrace novým definováním tří regionů pořizování
(viz str. 87) a opětovným pořízením bodu v každém regionu (viz str. 87).

Acquire More Points

Stisknutím této možnosti zlepšíte přesnost registrace pořízením 10 dalších bodů.

Manual Correction

Po stisknutí této možnosti lze zvýšit přesnost registrace manuální úpravou polohy celého shluku
bodů (viz str. 103).

Zlepšení registrace - Region Matching
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8.6.1 Oprava přiřazení

Všeobecné informace

Pokud některé pořízené body nejsou umístěny na kosti, může být nutné přemístit shluk bodů.
Pomocí funkce Corrective Matching můžete přemístit všechny pořízené body jako skupinu.
Chcete-li k této funkci získat přístup, vyberte možnost Manually correct the acquired points
v dialogovém okně Improve Registration / No Match Found a stiskněte tlačítko Next.

Jak opravit shluk bodů

Obrázek 51 

Kroky

1. Pomocí tlačítek se šipkami přemístěte shluk bodů.

2.

Stiskněte tlačítko Next.
Program zkontroluje správnost přiřazení regionů.
POZNÁMKA: pokud je náprava shluku bodů neplatná, program vás vyzve, abyste tento
krok opakovali.
 

3. Novou registraci ověřte na obrazovce Verification of Registration.
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9 KALIBRACE NÁSTROJŮ
9.1 Kalibrace
9.1.1 Přehled

Než začnete

Před manipulací s nástroji Brainlab si přečtěte příručku k použití nástrojů.

Kalibrace

Aby mohl systém navigovat nástroj, je nutné nejprve kalibrovat a pak ověřit jeho osu a průměr
pomocí matrice pro kalibraci nástrojů, rev. 4.0 (ICM4).
Pro kalibraci a použití musí mít nástroj adaptér s připojenými reflexními kuličkami.

Kdy provádět kalibraci

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, kalibrujte a validujte nástroje přímo před použitím. Když
systém detekuje v zorném poli kamery reflexní kuličky nástroje a ICM4, otevře se dialogové okno
kalibrace.
POZNÁMKA: to platí i v případě, že je otevřena karta předem nakalibrovaných nástrojů.
 

Nejlepší způsoby kalibrace a navigace

Ujistěte se, že reflexní kuličky na matrici ICM4 a sestava nástroje během kalibrace a ověření
směřují přímo na kameru. Natočení nástroje, ukazovátka nebo matrice ICM4 vzhledem k úhlu
kamery může ovlivnit přesnost zobrazeného nástroje.
Aby nedošlo k nepřesné kalibraci a navigaci, geometrie nesmí být částečně zakrytá ani
zamaskovaná.

Chcete-li minimalizovat možnost chyb kvůli nesprávnému zacházení s nástrojem,
provádějte kalibraci nástroje přímo před použitím.

Na adaptér nástroje nasazujte největší možný sledovací adaptér. Tím se maximalizuje
přesnost kalibrace.

Připevňujte sledovací adaptér tak, aby bylo jeho nejdelší rameno v zákrytu s osou nástroje.

Pedikulární jehlu kalibrujte pouze se zasunutou vložkou jehly.

Během chirurgického výkonu ověřte přesnost kalibrace nástroje tím, že přiložíte nástroj ke
známým anatomickým orientačním bodům a potvrdíte, že se na obrazovce správně
zobrazují.

KALIBRACE NÁSTROJŮ
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Typy nástrojů

Pro účely kalibrace lze nástroje kategorizovat jako:
• Špičatý hrot (například šídla, sondy)
• Tupý hrot (například vodiče vrtáků, trubice)
• Šrouby
• Dlátka

Pružné nebo ohnuté nástroje

Ohnuté nebo zakřivené nástroje nekalibrujte. Výsledek nebude přesný. Pružné nástroje je
nutno kalibrovat a používat společně s vodičem vrtáku a musíte se držet výhradně
informací o hloubce.

Kalibrovat a používat pro navigaci lze pouze pevné nástroje, na které lze upevnit adaptér
nástroje.
POZNÁMKA: další informace o kalibraci pružných nástrojů najdete na str. 113.
 

Správná manipulace s adaptéry nástrojů

Před zahájením kalibrace pevně utáhněte všechny šrouby adaptéru nástrojů.

Během chirurgického výkonu neměňte polohu sledovacího adaptéru nástrojů. Jakýkoliv
pohyb reference bude mít za následek nepřesné sledování nástroje, které by mohlo ohrozit
pacienta.

Pokud odstraníte nějaký adaptér nástrojů z jednoho nakalibrovaného nástroje kvůli použití
na nástroji jiném, musíte provést novou kalibraci.

Zrušení kalibrace

Kalibraci můžete kdykoli zrušit stisknutím tlačítka Cancel v dialogovém okně kalibrace.

Kalibrace
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9.1.2 Používání ICM4

Všeobecné informace

Matrice ICM4 slouží ke kalibraci osy nástroje, délky dříku a průměru (v případě dláta šířky) hrotu.
Matrici ICM4 můžete také použít k validaci a ověření předkalibrovaných nástrojů.

Prvky matrice ICM relevantní pro kalibraci nástrojů na páteř

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Obrázek 52 

Č. Součást

① Vidlicová vložka

② Referenční rovina 2

③ Referenční rovina 3

④ Kalibrační zásuvky (příklady)

⑤ Referenční rovina 1

⑥ Referenční rovina 4 (není viditelná na snímku)

⑦ Otočné body

Vidlicová vložka

Vidlicová vložka ① je vhodná pro kalibraci nástrojů s dlouhým dříkem a všech nástrojů, které
snadno nezapadají do žádné z kalibračních zásuvek.
Použijete-li vidlicovou vložku, pečlivě zkontrolujte výsledek průměru. Hodnota se vypočítává na
základě dříku nástroje.

Vidlicovou vložku nepoužívejte ke kalibraci kuželovitých nástrojů. To má za následek
nesprávné zobrazení osy nástroje.

Zásuvky

Kalibrační zásuvky ④ jsou nejvhodnější pro kalibraci kratších nástrojů, jejichž hroty při umístění
nástroje do vidlicové vložky nedosahují k referenční rovině 4 ⑥.

Vždy používejte zásuvku s nejmenším možným průměrem, do jakého se nástroj vejde.
Jinak nebude kalibrace přesná. 30 mm zásuvky používejte pouze v případě, že se hrot
nástroje nevejde do žádné jiné. V opačném případě může být kalibrace vysoce nepřesná.

KALIBRACE NÁSTROJŮ
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Referenční roviny

Matrice ICM4 má čtyři referenční roviny. Ty se rozlišují podle čísel, která jsou na nich vyleptána.
Pomocí referenční roviny 1 nebo 2 kalibrujte hroty dlátek a tupých nástrojů.

Otočné body

Na matrici ICM4 se nacházejí dva otočné body ⑦, jeden na boku a druhý vespod. Používejte je
ke kalibraci hrotů špičatých nástrojů.

Kalibrace
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9.1.3 Pracovní postup kalibrace

Přehled

Zde je přehled kroků prováděných při kalibraci nástroje. Podrobnější pokyny k jednotlivým krokům
najdete na následujících stránkách.

Pracovní postup

1.
Podržte nástroj a matrici ICM4 v zorném poli kamery.
Jakmile systém detekuje reflexní kuličky matrice ICM4 a adaptér nástroje, automaticky se
otevře dialogové okno kalibrace.

2.
Nástroj kalibrujte ve vidlicové vložce nebo v zásuvce matrice ICM4.
Tím se kalibruje osa a definují počáteční hodnoty kalibrace pro průměr dříku i pro hrot.

3.
Ověřte přesnost kalibračních výsledků.
Možná budete muset provést další kroky, abyste zlepšili přesnost kalibrace hrotu a prů-
měru.

4.

Pokud je kalibrace osy i hrotu v pořádku (nízká odchylka vzdálenosti a správný průměr,
jak je vyobrazeno v levé dolní části obrazovky), kalibraci přijměte a přejděte k navigaci.
Není-li kalibrace osy příliš přesná, objeví se varování, které vám doporučí počáteční kali-
braci opakovat. Nízkou přesnost můžete přijmout, ale musíte pokračovat opatrně.
• Pokud má nízkou přesnost kalibrace hrotu, můžete provést přídavnou kalibraci hrotu

(viz str. 117).
• Chcete-li napravit špatně vypočtený průměr (nebo nastavit šířku dlátka), můžete prů-

měr nebo šířku dlátka definovat ručně.
POZNÁMKA: po jakékoliv změně nebo přídavné kalibraci znovu ověřte výsledky kalibra-
ce.
 

Kalibrace šroubů

Chcete-li nakalibrovat šroub, zasuňte jej do šroubováku, který budete používat při navigovaném
umísťování šroubu, a nakalibrujte je spolu. Další informace o kalibraci šroubů naleznete na str.
117.

Pokud byl šroubovák nakalibrován společně se šroubem a později se použije s jiným
šroubem, je nutno jej znovu nakalibrovat.
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9.1.4 Automatická kalibrace

Počáteční kalibrace

Proveďte kalibraci buď ve vidlicové vložce, nebo v zásuvce. V dialogovém okně Instrument
Calibration se zobrazí průběh kalibrace.
Pokud nastanou obtíže (například u tenkých nebo poddajných nástrojů), vyberte zásuvku a
spusťte manuální kalibraci (viz str. 112).

Jak používat vidlicovou vložku

Obrázek 53 

Kroky

1.

Umístěte dřík nástroje do vidlicové vložky (nahoře na matrici ICM4). Hrot nástroje se musí
dotýkat referenční roviny 4 (viz str. 107).
POZNÁMKA: pokud ke kalibraci nástroje použijete vidlicovou vložku a hrot nástroje se
nedotkne referenční roviny 4 matrice ICM4, budete muset provést další kroky kalibrace
hrotu nástroje.
 

2.
Otočte nástroj ve vidlicové vložce zhruba o 45° podél jeho dlouhé osy.
Program vypočítá průměr a trajektorii nástroje a otevře dialogové okno Verify Calibration
(viz str. 115).

Použití zásuvky

Kroky

1.
Zaveďte hrot nástroje do zásuvky s nejmenším možným průměrem.
POZNÁMKA: hrot se musí dotýkat dna zásuvky a měl by pevně zapadnout. Volné usaze-
ní povede k nepřesné kalibraci.
 

2.
Otáčejte nástrojem podél jeho dlouhé osy.
Program vypočítá průměr a trajektorii nástroje a otevře dialogové okno Verify Calibra-
tion.

Kalibrace
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Po automatické detekci zásuvky ověřte, že je detekovaná zásuvka tou správnou. Bude-li
detekována nesprávná zásuvka, proveďte kalibraci hrotu nebo zrušte proces kalibrace a
opakujte jej v podobě kalibrace manuální.

Další kroky

Možnosti

Pokud je přesnost kalibrace nízká, otevře se varování Instrument Calibration (viz str. 114).
Řiďte se kroky pro nízkou přesnost kalibrace.

Pokud je kalibrace přesná, ověřte ji (viz str. 115).

Chcete-li kalibraci ukončit nebo opakovat, stiskněte tlačítko Cancel.
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9.1.5 Manuální kalibrace

Všeobecné informace

Manuální kalibraci použijte u nástrojů, které nelze nakalibrovat pomocí automatické kalibrace.

Jak provést manuální kalibraci

Obrázek 54 

Kroky

1. Zvolte průměr nástroje stisknutím příslušné zásuvky v dialogovém okně Instrument Cali-
bration. Vyberte nejmenší průměr, do kterého nástroj padne.

2. Zasuňte do zásuvky hrot nástroje.

3. Nástroj držte zcela nehybně, dokud nebude kalibrace hotová a neotevře se dialogové
okno ověření.

Další možnosti

Možnosti

Chcete-li se vrátit k automatické kalibraci, stiskněte tlačítko Back.

Pokud chcete kalibraci ukončit nebo spustit znovu, stiskněte tlačítko Cancel.
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9.1.6 Kalibrace pružných nástrojů

Všeobecné informace

Níže uvedené kroky popisují kalibraci pružných nástrojů, například:
• Kirschnerových drátů (například pro navádění kanylovaných hřebů a / nebo šroubů).
• Vrtáky.

POZNÁMKA: v následujících informacích se pojem „pružný nástroj“ vztahuje ke kterémukoli z
výše zmíněných příkladů.
 

Jak kalibrovat pružné nástroje

Kroky

1. Vyberte vodič vrtáku Brainlab s vhodným průměrem trubice vodiče a ověřte jej pro navi-
gaci.

2. Vložte pružný nástroj do vodiče vrtáku Brainlab.

3.

Pomocí připojeného adaptéru pro chirurgický motorizovaný systém kalibrujte délku
pružného nástroje.
POZNÁMKA: pokud se nejprve otevře dialogové okno Select PCI, vyberte kartu Calibra-
te Others.
 

Zkontrolujte, zda vodič vrtáku znázorněný na obrazovce odpovídá skutečnému vodiči
vrtáku, který používáte.

Před zahájením navigace vždy zkontrolujte přesnost kalibrace (viz str. 115).

KALIBRACE NÁSTROJŮ

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 113



9.1.7 Varování při nízké přesnosti kalibrace

Všeobecné informace

Varování před nízkou přesností kalibrace se otevírá po automatické kalibraci v případě, že
program detekuje během kalibrace pohyb osy nástroje. K tomu může dojít v následujících
situacích:
• Použitá reference je příliš malá.
• Adaptér nástrojů není pevně připevněn k nástroji.
• Reflexní kuličky na adaptéru nástrojů nebo matrici ICM4 jsou znečištěné, vlhké nebo

nesprávně připevněné.
• Nástroj byl kalibrován pomocí zásuvky, která má příliš velký průměr.

Obrázek 55 

Možnosti při nízké přesnosti kalibrace

Možnosti

Pokud používáte dláto nebo nástroj s plochým hrotem nebo chcete zvýšit přesnost kalibrace,
stiskněte tlačítko Back a opakujte kalibraci.
Chcete-li zlepšit výsledek, řiďte se těmito doporučeními:
• Je-li to možné, na adaptér nástrojů nasaďte větší sledovací adaptér.
• Utáhněte připojení adaptéru k nástroji.
• Zkontrolujte reflexní kuličky na matrici ICM4 a na adaptéru. Musí být čisté, suché a pevně přiš-

roubované ke svým kolíčkům.

Pokud kalibrujete šroub nebo ostrý nástroj a chcete v současné kalibraci pokračovat, stiskněte
tlačítko Next.
Tím se aktivuje další krok kalibrace.

Chcete-li kalibraci ukončit, stiskněte tlačítko Cancel.

Důležité

Pokud se po kalibraci otevřela zpráva o nízké přesnosti, pečlivě zkontrolujte výsledek
kalibrace v dialogovém okně pro ověření kalibrace.

Kalibrace
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9.1.8 Ověření kalibrace

Všeobecné informace

Vždy ověřujte, že je kalibrace přesná. Kontrolu výsledků kalibrace vám umožní dialogové okno
Verify Calibration. Z tohoto dialogového okna také můžete:
• Opravit výsledky zadáním průměru (špičatého nebo tupého nástroje) nebo šířky (dlátka)
• Zlepšit přesnost kalibrace použitím kalibrace hrotu

Dialogové okno Verify Calibration

①
②

③

Obrázek 56 

Č. Součást

① Tlačítko Tip Selection

② Tlačítko Re-calibrate Tip

③ Kalibrovaný průměr a odchylka úhlu a vzdálenosti

Jak ověřit kalibraci

Kroky

1.
Pokud je otevřeno dialogové okno Verify Calibration:
• Podržte nástroj nehybně v zásuvce nebo vidlicové vložce nebo
• Přiložte hrot k referenční rovině či otočnému bodu.

2. Zkontrolujte, zda je zobrazený průměr správný a zda jsou odchylky úhlu osy (Angle)
a odchylky hrotu (Distance) minimální.

3. Pokud je odchylka vzdálenosti malá a průměr je správný, stiskněte tlačítko Next.

Další možnosti

Možnosti

Podržte nástroj nehybně po dobu pěti sekund, aby bylo možné udělat snímek obrazovky.

Chcete-li opakovat kalibraci, stiskněte tlačítko Back.

Pokud chcete zvýšit přesnost kalibrace nástroje s ostrým hrotem, stiskněte tlačítko Re-calibrate
Tip a otáčejte nástroj v jednom z otočných bodů.
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Uživatelská příručka k programu Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 115



Možnosti

Chcete-li opravit kalibraci průměru, velikosti nebo šířky, stisknutím tlačítka Tip Selection
otevřete další dialogové okno, v němž můžete vybrat hrot a upravit rozměry.

• Chcete-li ukončit nebo opakovat kalibraci, stiskněte tlačítko Cancel.
• Dialogové okno se zavře pět sekund po odstranění matrice ICM4 ze zorného pole kamery.

Rozšiřující informace

Další informace o manipulaci s matricí ICM4 najdete v příručce k použití nástrojů.

Kalibrace
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9.1.9 Přídavná kalibrace hrotu

Všeobecné informace

Kalibrace hrotu zlepšuje kalibraci osy, a je tedy obzvláště vhodná v situacích, kdy nástroj:
• Nebyl zpočátku nakalibrován správně.
• Byl nakalibrován s použitím vidlicové vložky, ale hrot nástroje se nedotýkal referenční roviny 4.

POZNÁMKA: u dlátek a nástrojů s tupým hrotem je kalibrace hrotu povinností.
 

Kontrolní seznam kalibrace

• Vždy kontrolujte, zda je správná délka nakalibrovaného nástroje. Není-li tomu tak, proveďte
kalibraci hrotu.

• Při kalibraci hrotu nástroje používejte pouze vyznačené oblasti matrice ICM4.
• Přesunete-li během kalibrace nástroj paralelně k jeho ose, jeho hrot nebude nakalibrován.

Otevře se dialogové okno pro kalibraci hrotu.

Kalibraci hrotu musíte provádět při kalibraci krátkých nástrojů, které nedosahují dna
zásuvky (nebo, v případě kalibrace pomocí vidlicové vložky, nedosahují referenční roviny
4).

Jak kalibrovat hroty špičatých nástrojů a šroubů

Obrázek 57 

Kroky

1. V dialogovém okně Select Tool Tip stiskněte podle potřeby tlačítko Pointed nebo Screw.

2.
Zadejte požadovaný průměr a délku šroubu a stiskněte tlačítko Next.
POZNÁMKA: chcete-li změřit průměr dříku, můžete nástroj přiložit k pravítku na referenč-
ní rovině 2 matrice ICM4.
 

3.
Otáčejte hrotem nástroje nebo šroubem v otočném bodě matrice ICM4.
Po dokončení kalibrace hrotu se znovu otevře dialogové okno ověření, v němž se zobrazí
nové hodnoty.

4. Ověřte kalibraci.

5. Pokračujte stisknutím tlačítka Next.
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Jak nakalibrovat hroty tupých nástrojů

Obrázek 58 

Kroky

1. V dialogovém okně Select Tool Tip stiskněte tlačítko Flat.

2.
Zadejte průměr a stiskněte tlačítko Next.
POZNÁMKA: chcete-li změřit průměr dříku, můžete nástroj přiložit k pravítku na referenč-
ní rovině 2 matrice ICM4.
 

3. Podržte hrot tupého nástroje proti referenční rovině 1 nebo 2, dokud se znovu neotevře
dialogové okno ověření.

4. Ověřte přesnost kalibrace tím, že podržíte hrot nástroje na té rovině, ve které byl nakali-
brován.

5. Pokračujte stisknutím tlačítka Next.

Jak nakalibrovat hroty dlátek

Obrázek 59 
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Kroky

1. V dialogovém okně Select Tool Tip stiskněte tlačítko Chisel.

2.
Zadejte průměr a šířku dlátka a stiskněte tlačítko Next.
POZNÁMKA: chcete-li změřit průměr dříku, můžete nástroj přiložit k pravítku na referenč-
ní rovině 2 matrice ICM4.
 

3. Podržte hrot dlátka naplocho proti referenční rovině 1 nebo 2, dokud se znovu neotevře
dialogové okno ověření.

4.
Ověřte přesnost kalibrace tím, že podržíte hrot dlátka na té rovině, ve které byl nakalibro-
ván.
POZNÁMKA: držte dlátko buď kolmo k rovině, nebo v úhlu přibližně 45° k rovině.
 

5. Pokračujte stisknutím tlačítka Next.
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9.2 Předem nakalibrované nástroje
9.2.1 Používání předem nakalibrovaných nástrojů

Všeobecné informace

Spine & Trauma 3D podporuje navigaci vybraných předkalibrovaných nástrojů společnosti
Brainlab a jiných výrobců. Rozměry a osy těchto nástrojů jsou uloženy v databázi v programu. Tím
šetří váš čas během zákroku.
Chcete-li povolit navigaci, musí být nástroj vybaven adaptérem nástroje s geometrií 3 nebo 4
reflexních kuliček.

Informace o používání, čištění a sterilizaci předem nakalibrovaných nástrojů třetích stran
najdete v uživatelských příručkách dodávaných výrobcem těchto nástrojů.

Před použitím předem nakalibrovaných nástrojů zkontrolujte, zda je používaný nástroj
zobrazen v programu, a zkontrolujte přesnost nástroje pomocí matrice ICM4.

Přesnost a validace

Nástroje musí být před každým použitím validovány. Po validaci lze nástroj použít pro zbytek
procedury nebo do té doby, než se změní nástroj nebo sledovací adaptér.
Pokud se při ověření nástroje ukáže ztráta přesnosti, proveďte znovu validaci nástroje.

Předem nakalibrované nástroje
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9.2.2 Přístup k předem nakalibrovaným nástrojům

Jak vybrat nástroj

Obrázek 60 

Kroky

1. Stiskněte tlačítko Precalibrated Instrument na panelu nabídek nebo podržte
předkalibrovaný nástroj společně s matricí ICM4 v zorném poli kamery.

2. Na kartě Select PCI vyberte požadovaného výrobce nástroje (např. Brainlab).

3. Vyberte kategorii nástroje (např. Drill Guide).

4.
Vyberte konkrétní nástroj (např. Drill Guide 1.8 mm 41839-70).
POZNÁMKA: vyhledejte nástroj podle vyrytého čísla dílu na boku.
 

5. Budete-li k tomu vyzváni, validujte předkalibraci (viz str. 123).

6. Ověřte validaci (viz str. 125).

Změna na jiný nástroj

Chcete-li přejít na jiný předem nakalibrovaný nástroj, opakujte stejné kroky. Dávejte pozor, abyste
předem nakalibrovaný nástroj použili teprve poté, co jej nejprve vyberete v programu.
Na hlavní obrazovce se ukazují název a výrobce zvoleného předem nakalibrovaného nástroje.
POZNÁMKA: není možné sledovat dvě identické geometrie současně (například identické
sledovací adaptéry připojené ke dvěma různým nástrojům). Při použití dvou různých sledovacích
geometrií (např. při použití adaptéru s geometrií 3 a 4 reflexních kuliček) je však možné sledovat
dva nástroje současně.
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Karta Typical PCIs

①

Obrázek 61 
Pokud byla u tohoto pacienta zadána klasifikace nemoci, na kartě Typical PCIs se zobrazí
nástroje, které se obvykle používají pro dané onemocnění.

Předem nakalibrované nástroje
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9.2.3 Validace

Všeobecné informace

Proces validace kontrolujte, zda přesnost předem nakalibrovaného nástroje ještě spadá do
rozsahu nezbytné tolerance.
POZNÁMKA: předem nakalibrované nástroje lze validovat kdykoli po spuštění programu.
 

Jak validovat předem nakalibrovaný nástroj

Obrázek 62 

Kroky

1. Když se otevře dialogové okno Check Instrument, postupujte podle pokynů, které jsou
v něm uvedeny.

2.
• Pokud dialogové okno oznámí, že validace proběhla úspěšně, ověřte nástroj (viz str.

125) a stiskněte tlačítko Next.
• Chcete-li validaci ukončit, stiskněte tlačítko Cancel.
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Dialogové okno Troubleshooting

Pokud validace neproběhne úspěšně, například dojde k ohnutí nebo poškození nástroje,
stisknutím tlačítka Help otevřete následující dialogové okno.

Obrázek 63 

Krok

Dokončete kontroly určené programem, stiskněte tlačítko OK a opakujte validaci.

Předem nakalibrované nástroje
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9.2.4 Ověření

Jak ověřit předem nakalibrované nástroje

Před použitím předem nakalibrovaných nástrojů musíte ověřit přesnost jejich validace, aby se
předešlo použití poškozených nástrojů, které nelze přesně navigovat.

Obrázek 64 

Kroky

1. Držte nástroj na matrici ICM4 a kontrolujte jeho polohu v dialogovém okně.

2. Pokud je validace nástroje přesná, stiskněte tlačítko Next.

Další možnosti

Možnosti

Podržte nástroj nehybně po dobu pěti sekund, aby bylo možné udělat snímek obrazovky.

• Chcete-li ukončit ověřování, stiskněte tlačítko Cancel.
• Dialogové okno se zavře pět sekund po odstranění matrice ICM4 ze zorného pole kamery.
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10 PLÁNOVÁNÍ A NAVIGACE
10.1 Přehled navigace
10.1.1 Pracovní postup

Všeobecné informace

Program Spine & Trauma 3D vás provede navigačními obrazovkami pro plánování a umístění
jednotlivých šroubů a poté se spustí celý proces znovu.
Pracovním postupem můžete procházet stisknutím tlačítka Next po dokončení každého kroku.
Chcete-li se vrátit k předchozímu kroku, stiskněte tlačítko Back.

Před přechodem na další šroub zkontrolujte, zda byl ten předchozí správně naplánován.

Odoperování tumoru

Zkontrolujte, zda trajektorie v první fázi vede ke tkáni tumoru. Po ošetření nemusí
zobrazená data CT již znázorňovat polohu a velikost ošetřeného tumoru.

PLÁNOVÁNÍ A NAVIGACE
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10.1.2 Navigace nástrojů

Sledování nástrojů

Aby byl systém schopen navigovat chirurgický nástroj, musí být k nástroji připevněny reflexní
kuličky, a to buď přímo (např. ukazovátko), nebo pomocí reference adaptéru nástrojů. Program
poté v navigačních zobrazeních zobrazí virtuální znázornění nástroje v reálném čase.
Jiné navigované nástroje než ukazovátka musí být před použitím nakalibrovány a ověřeny.
Předem nakalibrované nástroje musí být před použitím nakalibrovány a ověřeny. Informace o
kalibraci, validaci a ověření nástrojů naleznete na str. 105.

Zobrazení dříku trokaru

Pokud je s navigovaným vodičem vrtáku Brainlab (1,8 mm a 2,5 mm) nebo nástrojem jiného
výrobce použit dřík trokaru, dbejte na to, aby v navigačním programu nebyl zobrazen hrot trokaru
(obvykle 1-3 mm).

Použití referencí

Systém souřadnic pro navigaci je založen na poloze reference, která se stanoví během registrace.
Veškeré změny polohy reference vzhledem ke kosti po registraci naruší systém souřadnic.
Pokud se reference po registraci pohne nebo přestane být stabilní, znovu ji stabilizujte a ihned
poté ověřte přesnost systému. Pokud se přesnost snížila, opakujte před zahájením navigace
registraci.

Plánování a umísťování šroubu byste měli provádět pouze na té kosti, k níž je připevněna
reference a která byla zaregistrována. Protože navigační systém nekompenzuje relativní
pohyby mezi kostmi, může nedodržení této zásady vést k nepřesnému plánování a navigaci
šroubu.

Navigace nástroje s adaptérem pro chirurgický motorizovaný systém (SMS)

Obrázek 65 
Při navigaci nástroje s adaptérem pro chirurgický motorizovaný systém společně s vodičem
vrtáku se v programu zobrazí takzvaný „kužel nejistoty“.
Pravděpodobnost nepřesného vrtání v důsledku ohnutí pružného nástroje se zvyšuje s menším
průměrem pružného nástroje a s větší hloubkou. Aby na to program upozornil, zvětší se velikost
výstražného kužele, když je použit nástroj s menším průměrem a když se zvyšuje hloubka vrtu.

Pokud se kužel dostane k citlivým strukturám, pořiďte další fluoro snímky k ověření
aktuální skutečné polohy nástroje.

Přehled navigace
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10.1.3 Přesnost navigace

Dostatečná přesnost

Síla vyvinutá při každém chirurgickém kroku (např. umístění šroubu nebo implantátu) vyvolá určitý
očekávaný pohyb v anatomii. K zajištění dostatečné přesnosti je nutné tento pohyb vzít před
provedením chirurgického zákroku v úvahu. Ke způsobům zajištění dostatečné přesnosti patří:
• Fluoroskopie: Porovnání umístění nástroje ve fluoro snímku se znázorněním v programu.
• Kontrola přesnosti s ověřením orientačního bodu (popsána dále).

Pokud očekávaný pohyb v anatomii překračuje požadavek na přesnost, změňte polohu
reference tak, aby vyvolávala menší nebo žádný relativní pohyb v anatomii, a pak proveďte
novou registraci a ověření. Každý pohyb reference vzhledem k ošetřované struktuře bude
mít nežádoucí vliv na navigaci a může vést k nepřesnému zobrazení, což může ohrozit
pacienta.

Kdy kontrolovat přesnost

Během procedury navigace pravidelně kontrolujte, zda je zachována požadovaná úroveň
přesnosti. Program vás k tomu vyzve každých 30 minut prostřednictvím červené karty Accuracy
Verification.
Pokud bude zjištěn pohyb reference, budete vyzváni ke kontrole přesnosti oznámením
v programu (viz str. 39).

Přesnost kontrolujte vždy, když na kost působíte silou, například při otevření pediklu.

Jak provádět kontroly přesnosti

①
Obrázek 66 

POZNÁMKA: Vzdálenost mezi svislými čarami značky je 5 mm ①.
 

POZNÁMKA: chcete-li uzamknout zobrazení v aktuální poloze, stiskněte ikonu zámku (viz str. 23).
 

Kroky

1.
Stisknutím karty Accuracy Verification otevřete zobrazení pro ověření.
Program znázorní všechna zobrazení jako přiblížená.
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Kroky

2.
Podržte ukazovátko nebo hrot nástroje na anatomickém orientačním bodu na kosti a zaji-
stěte, aby poloha znázorněná na obrazovce odpovídala skutečné poloze pacienta.
Na ukazovátko nebo nástroj během ověřování nepůsobte silou.

Navigace při nízké přesnosti se nedoporučuje, protože by mohla vést ke zranění pacienta.

Pokud jste se rozhodli provádět navigaci s nízkými hodnotami přesnosti, buďte extrémně
opatrní. Pravidelně ověřujte přesnost polohy tím, že podržíte hrot ukazovátka na známých
anatomických orientačních bodech a porovnáte orientační bod se strukturou zobrazenou v
programu. To je mimořádně důležité v hlubších oblastech páteře.

Slabý výkon systému

V případě slabého výkonu systému se zobrazí varovná zpráva.

Obrázek 67 

Možnosti ke zlepšení výkonu

Na krátkou dobu zastavte navigaci a počkejte, dokud varování nezmizí.

Zpomalte pohyb nástroje.

Zmenšete počet viditelných nástrojů v zorném poli kamery.

Použijte reprezentaci nástroje ve 3D (viz str. 144).

Použijte zobrazení s menší spotřebou zdrojů systému (např. zobrazení 2D místo 3D).

POZNÁMKA: jestliže varování ani po vyzkoušení těchto možností nezmizí, postupujte mimořádně
opatrně.
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10.2 Kroky navigace
10.2.1 Základní navigace

Všeobecné informace

Po registraci program zobrazí základní obrazovku navigace. To vám umožní sledovat nástroje, ale
nenavede je to k plánovanému šroubu.
Tento krok lze použít k navigaci na zamýšlený vstupní bod.

Rozvržení obrazovky

Obrázek 68 

Možnosti

Chcete-li navigovat ukazovátko nebo nástroj, umístěte je do zorného pole kamery. V navigač-
ních zobrazeních se objeví virtuální znázornění adaptérů nástroje v reálném čase.

Chcete-li pokračovat plánováním šroubu, stiskněte tlačítko Plan.

Chcete-li zobrazit CT skeny na anatomických rovinách, stiskněte kartu Anatomic Planes (viz
str. 140).

Pokud chcete přizpůsobit navigační zobrazení, stiskněte ikonu oka na kartě Overview
(viz str. 142).

Chcete-li uzamknout zobrazení v aktuální poloze, stiskněte ikonu zámku (viz str. 23).
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10.2.2 Plánování šroubu

Všeobecné informace

Režim plánování šroubu umožňuje nadefinovat rozměry šroubu, trajektorii a místo zavedení. Tyto
informace pak program využívá, aby vás vedl při navigaci nástrojů pro přípravu otvoru na šroub a
umístění šroubu.
• Pro plánování šroubu můžete použít ukazovátko či jakýkoliv jiný nástroj.
• Plánování šroubu v průběhu operace nelze provádět, dokud jste nezaregistrovali kost.

Neplánujte ani neumísťujte šrouby na neregistrované obratle nebo na snímky s
nedostatečnými informacemi.

Rozvržení obrazovky

⑦

①

④

⑤

⑥

②
③

Obrázek 69 

Č. Součást

① Ukazovátko nebo nástroj.

②
Plánované šrouby (modré).
POZNÁMKA: plánované šrouby jsou viditelné, pokud je aktivní tlačítko Show All.
 

③ Aktivní šroub (červený).

④ Ukazatel aktivního šroubu.

⑤ Ovladače délky a průměru.

⑥
• Tlačítko Store: Uloží polohu aktivního šroubu.
• Tlačítko Show All: Zobrazí/skryje všechny plánované šrouby (modré).

⑦ Tlačítko Replan Last Screw: Umožňuje provádět změny u posledního uloženého šroubu.
Poloha se již neukládá. Dalším stisknutím tlačítka Store uložíte polohu šroubu.

Kroky navigace
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Jak plánovat šroub

Kroky

1.

Pomocí ovládacích prvků Length a Diameter ⑤ definujte rozměry šroubu, který plánuje-
te.
POZNÁMKA: nastavení hodnoty Diameter se provádí v přírůstcích po 0,5 mm. Nastavení
hodnoty Length se provádí v přírůstcích po 1,0 mm.
 

POZNÁMKA: pokud byla zadána klasifikace nemoci, bude předem vybrána délka šroubu.
 

2. Pomocí navigovaného nástroje ③ nastavte virtuální šroub ② do požadované polohy a
trajektorie.

3.

Stisknutím tlačítka Store nebo pomocí nacvakávacího dálkového ovládání uložte plá-
novanou polohu (tj. polohu šroubu na obrazovce).
POZNÁMKA: pokud zakryjete rukou některé z reflexních kuliček nástroje, poloha šroubu
se dočasně uloží. Ponechte nástroj mimo zorné pole kamery a stisknutím tlačítka Store
uložte plánovanou polohu.
 

4. Stisknutím tlačítka Next přejdete ke zpřesnění šroubu.

POZNÁMKA: doporučujeme odstranit neplatné plánované šrouby, které nebudou navigovány.
 

Inverzní plánování šroubu

①

Obrázek 70 
Pokud je pro délku šroubu nastavena záporná hodnota ①, šroub se zobrazí uvnitř nástroje (hrot
šroubu u hrotu nástroje).
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10.2.3 Doladění šroubu

Všeobecné informace

Doladění šroubu umožňuje provádět jemná nastavení za účelem optimalizace plánované polohy a
trajektorie šroubu. Doladění šroubu provádějte vždy, abyste zajistili věrohodnost předem
naplánovaných šroubů.
Simulace plánované trajektorie šroubu se zobrazuje v pravém horním zobrazení. Tak můžete
vidět celý průběh trajektorie a zajistit, aby nebyly poškozeny žádné kritické struktury.

Rozvržení obrazovky

③

④

①

②

⑧

⑥

⑨

⑤

⑦

Obrázek 71 

Č. Součást

① Žlutý proužek: Označuje úroveň šroubu v simulaci trajektorie.

②
Plánované šrouby (modré).
POZNÁMKA: plánované šrouby jsou viditelné, pokud je aktivní tlačítko Show All.
 

③ Aktivní šroub (červený): Červený kruh označuje, které části šroubu se nastavení pomocí
šipek týká (tj. špičky, středu nebo hlavy šroubu).

④ Tlačítko spustit/pozastavit pro simulaci trajektorie šroubu.

⑤ Simulace trajektorie s indikátorem hloubky.

⑥ Ukazatel aktivního šroubu.

⑦ Ovladače délky a průměru.

⑧
• Tlačítko New Screw: Přidá nový šroub paralelně s aktivním šroubem.
• Tlačítko Show All: Zobrazí/skryje všechny plánované šrouby (modré).

⑨ Tlačítko Delete: Odstraní aktivní šroub.

Jak přemístit šroub

Kroky

1. Stiskněte střed šroubu v jednom ze zobrazení. Tím se zvýrazní střed šroubu.

Kroky navigace
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Kroky

2. Pomocí šipek ve zobrazení přesuňte celý šroub do požadované polohy. Můžete se také
posouvat uvnitř zobrazení.

Jak doladit trajektorii šroubu

Kroky

1. Pomocí tlačítek přiblížení zvětšete snímek.

2.
Stiskněte buď hlavu, nebo hrot šroubu v jednom ze zobrazení.
Tím se zvýrazní a aktivuje odpovídající konec šroubu.

3.
Pomocí šipek nebo kliknutím do zobrazení upravte polohu šroubu. Délka šroubu se po
provedení úprav změní.
Nevybraný konec šroubu zůstává na místě, čímž se mění celková trajektorie šroubu.

Jak si zobrazit trajektorii šroubu

Kroky

1. Stisknutím tlačítka Play ④ zobrazíte prezentaci trajektorie šroubu.

2. Stisknutím tlačítka Pause ④ pozastavíte trajektorii na jakékoli úrovni.

POZNÁMKA: podle potřeby můžete stisknutím ukazatele hloubky ⑤ zobrazit trajektorii protínající
konkrétní hloubku.
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10.3 Umístění šroubu

Všeobecné informace

V zobrazeních umístění program znázorňuje aktivní plánovaný šroub v jeho poloze a poskytuje
zobrazení Autopilot a Probe’s Eye pro navádění trajektorie nástroje do plánovaného místa
šroubu.
POZNÁMKA: šrouby umístěné mimo aktuální hloubku jsou zobrazeny jako průhledné.
 

Mějte na paměti, že umístění šroubu je pouze tak přesné, jak přesná je registrace snímku.

Přehled umístění šroubu

⑦

⑤

⑥

①

②

③
④

⑧

⑨

⑪
⑩

Obrázek 72 

Č. Součást

① Aktivní šroub (červený)

②
Plánované šrouby (modré)
POZNÁMKA: plánované šrouby jsou viditelné, pokud je aktivní tlačítko Show All.
 

③ Ukazovátko nebo nástroj

④ Zobrazení Inline Axial

⑤ Zobrazení Autopilot s ukazatelem hloubky

⑥ Zobrazení Probe’s Eye

⑦ Ukazatel aktivního šroubu

⑧ Ovladače délky a průměru

⑨ Tlačítko Show All: Zobrazí/skryje všechny plánované šrouby (modré)

⑩ Tlačítko Delete: Odstraní aktivní šroub

⑪ Zobrazení Inline Sagittal

Umístění šroubu
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Zobrazení Autopilot

Zobrazení Autopilot se objeví, když se navigovaný nástroj dostane do zorného pole kamery.
Pokud je plánováno více šroubů, Autopilot sleduje šroub, který je nejblíže k nástroji.
Pokud je v zorném poli kamery více nástrojů, Autopilot sleduje nástroj s nejvyšší prioritou.

①

②

Obrázek 73 

Č. Součást

① Aktivní šroub (zobrazení zarovnáno s osou aktivního šroubu).

②
Ukazatel hloubky.
Měřítko zobrazuje aktuální hloubku nástroje nebo šroubu, když se pohybuje z naplánova-
ného vstupního bodu směrem k cílovému bodu.

POZNÁMKA: bude-li šroub zaveden příliš hluboko, tj. pod plánovaný cíl, systém vydá varovný
zvukový signál.
 

Zobrazení Probe’s Eye

Zobrazení Probe’s Eye znázorňuje trajektorii šroubu při různých hloubkách v načtených datech.
Zobrazení 0 mm označuje aktuální hloubku hrotu nástroje.

Obrázek 74 
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Jak navigovat k plánovanému šroubu

Kroky

1.
Vyberte nástroj, který budete používat.
Pokud není kalibrován, proveďte kalibraci a ověření (viz str. 105). Pokud používáte
předkalibrovaný nástroj, můžete být vyzváni k jeho validaci nebo ověření (viz str. 120).

2. Zkontrolujte, zda se rozměry šroubu ⑧ na obrazovce shodují se skutečným navigovaným
šroubem.

3. Pomocí zpětné vazby z navigačních zobrazení slaďte trajektorii nástroje s naplánovanou
polohou šroubu během použití.

4.
Až tento postup dokončíte, opakujte kroky 1-3 pro všechny plánované šrouby.
Po umístění všech šroubů se stiskem tlačítka Next vrátíte do přehledu navigace (viz str.
131).

Pokud jsou dva šrouby naplánovány blízko u sebe, jsou sousední šrouby znázorněny
modře, i když je tlačítko Show All deaktivováno. Zajistěte, aby navigace sledovala správný
šroub.

Umístění šroubu
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10.4 Další možnosti navigace

Volitelné funkce zobrazení

Program nabízí následující volitelné funkce navigace a plánování šroubů:
• Zobrazení Anatomic Planes
• Zobrazení Fusion Inline
• Vybraná přizpůsobitelná zobrazení
• Reprezentace nástroje ve 2D/3D
• Měření ukazovátkem
• Odsazení hrotu nástroje
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10.4.1 Karta Anatomic Planes

Všeobecné informace

Tato karta umožňuje zobrazit obrazová data na základě anatomických (např. ortogonálních) rovin.
To je rozdíl oproti přímému zobrazení na standardních navigačních obrazovkách.
Na kartě Anatomic Planes jsou všechna zobrazení zarovnána na střed prvního souboru dat.

Zobrazování

Obrázek 75 

Krok

Stiskněte kartu Anatomic Planes na navigační obrazovce.

Další možnosti navigace
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10.4.2 Karta Fusion Inline

Všeobecné informace

Při použití spojených souborů dat lze pomocí karty Fusion Inline zobrazit soubory dat jednotlivě,
zatímco navigace může probíhat v obou souborech dat současně.
Na kartě Fusion Inline jsou všechna zobrazení zarovnána na střed prvního souboru dat.

Zobrazování

Obrázek 76 

Krok

Stiskněte kartu Fusion Inline na navigační obrazovce.
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10.4.3 Úpravy zobrazení

Všeobecné informace

Program vám umožňuje nastavit a uložit konfigurace zobrazení. Na kartě Overview a během
plánování šroubu lze k jednotlivým oddílům zobrazení přiřazovat různé snímky nebo
rekonstrukce. V levé horní části každého zobrazení je uveden aktuální typ zobrazení.
Veškeré změny v konfiguraci zobrazení budou uloženy pro budoucí relace.

Jak upravit zobrazení

Obrázek 77 

Kroky

1.
Na kartě Overview nebo během plánování šroubu stiskněte ikonu oka ve zo-
brazení, které chcete změnit.
Otevře se dialogové okno View Selection.

2.
Vyberte si požadované zobrazení stisknutím odpovídající ikony.
Dialogové okno se zavře a vybrané zobrazení se objeví na hlavní obrazovce.

3. Opakujte kroky 1-2 pro všechna zobrazení, která chcete změnit.

Dostupná zobrazení

Zobrazení Popis

Axial/Sagittal/
Coronal

Axiální, sagitální nebo koronální rekonstrukce kosti na základě aktuálního umí-
stění hrotu nástroje.

Inline Axial/In-
line Sagittal

Šikmé axiální zobrazení podél středové osy nástroje, s čarou znázorňující vir-
tuální prodloužení trajektorie nástroje. Toto zobrazení se používá k plánování
úhlu ze vstupního bodu k cíli a při vedení nástroje podél stanovené trajektorie.

Inline Axial SI Doporučeno pro zákroky s laterálními přístupy, například sakroiliakální šrouby.

Probe’s Eye

Znázorňuje struktury, které leží pod hrotem nástroje při různých hloubkách.
Čtyři kolmé rekonstrukce řezů ukazující různé hloubky od hrotu nástroje
(0-15 mm). To je zejména užitečné pro řízení navigací. Umístění hrotu nástroje
určuje nitkový kříž.

3D (AP) 3D dorzální nebo frontální zobrazení.

Další možnosti navigace
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Zobrazení Popis

3D (Lateral) 3D laterální zobrazení.

3D (Free) 3D rekonstrukce souboru dat, lze je otočit nezávisle na ostatních zobrazeních.

DRR (AP) Digitální rekonstrukční radiografie v předozadním směru.

DRR (Lateral) Digitální rekonstrukční radiografie v laterálním směru.

DRR (Free) Digitální rekonstrukční radiografie, lze je otočit nezávisle na jiných pohledech.

POZNÁMKA: přímá zobrazení jsou zobrazena jen v režimu navigace, když je viditelný nástroj.
Jestliže není viditelný žádný nástroj, v režimu posouvání se zobrazí odpovídající ortogonální řez.
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10.4.4 Přepínání reprezentace nástrojů

Reprezentace nástroje ve 2D/3D

① ②

Navigovaný nástroj je možné zobrazit ve 3D ① nebo 2D ②.

Jak přepnout reprezentaci nástroje

Krok

• V liště nabídky stiskněte tlačítko zobrazení nástroje, chcete-li přepnout reprezentaci
nástroje. Tlačítko je poté aktivováno.

• Chcete-li přepnout reprezentaci nástroje zpět do výchozího nastavení, stiskněte tla-
čítko zobrazení nástroje ještě jednou.

Další možnosti navigace

144 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



10.4.5 Měření ukazovátkem

Všeobecné informace

Pokud aktivujete měření ukazovátkem, program nepřetržitě zobrazuje vzdálenost od
nadefinovaného bodu na kosti k aktuální poloze hrotu ukazovátka.

Mějte na paměti, že měření ukazovátkem je pouze tak přesné, jak přesná je registrace
snímku.

Na nastavení windowingu a tloušťky řezu závisí, zda budou výsledky měření přesně
zohledňovat skutečné rozměry naměřených kostních struktur.

Jak aktivovat měření ukazovátkem

Obrázek 78 

Kroky

1. Stisknutím tlačítka Measurement na panelu nabídek otevřete dialogové okno
Activate Measurement.

2.

Otáčením ukazovátka nebo pomocí nacvakávacího dálkového ovládání určete počá-
teční bod měřítka.
Až bude bod určen, dialogové okno Activate Measurement se zavře a na každém zobra-
zení bude vzdálenost od počátečního bodu k hrotu ukazovátka žlutá.
Tlačítko Measurement je zvýrazněno žlutou barvou.

3. Chcete-li deaktivovat měření ukazovátkem, stiskněte znovu tlačítko Measurement.
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10.4.6 Nastavení odsazení hrotu

Všeobecné informace

Funkce Tip Offset umožňuje virtuální prodloužení hrotu navigovaného nástroje, například při
plánování zavádění šroubu nebo incize kůže. Když je nakonfigurováno odsazení hrotu, navigační
zobrazení nástroj zobrazí virtuálně prodloužený.
Maximální odsazení je 200 mm.

Navigace pomocí funkce Tip Offset

Skutečný nástroj se zobrazuje zeleně a jeho hrot označuje zelený nitkový kříž. Prodloužený hrot
navigovaného nástroje se zobrazuje červeně a označuje jej červený nitkový kříž.
POZNÁMKA: při zahájení registrace se odsazení hrotu nástroje automaticky nastaví na nulu.
Chcete-li navigovat pomocí odsazení hrotu, po dokončení registrace jej musíte znovu nadefinovat.
 

Jak nastavit odsazení hrotu

Obrázek 79 

Kroky

1.

Na panelu nabídek stiskněte tlačítko Offset.
Otevře se dialogové okno Tip Offset.
POZNÁMKA: když se nakonfiguruje odsazení, tlačítko se zvýrazní žlutě.
 

2.
Nastavení odsazení:
• Po přírůstcích 1 mm pomocí tlačítek +/-.
• Po větších přírůstcích pomocí měřítka. Aktuální nastavení se zvýrazní žlutě.

3.
Stisknutím tlačítka OK nastavíte odsazení.
Navigační zobrazení neukazují nástroj s prodlouženým hrotem.

Odstranění odsazení hrotu

Kroky

1. Znovu stiskněte tlačítko Offset.
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Kroky

2. Stiskněte tlačítko Reset (nebo nastavte odsazení na 0).

3. Stiskněte tlačítko OK.

Po skončení práce s odsazeným hrotem jej vždy nastavte na nulu, abyste zabránili
chybám. Má-li odsazení hrotu jakoukoliv jinou hodnotu než nula, postupujte opatrně.

Pokud má nástroj nepřesnou trajektorii, odsazení hrotu bude rovněž nepřesné.
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