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1 YLEISIÄ TIETOJA
1.1 Yhteystiedot ja juridiset tiedot
1.1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä ohjeesta tai sinulla on kysymyksiä tai ongelmia laitteen
käytössä, voit ottaa yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Alue Puhelin ja faksi Sähköposti

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja Etelä-
Amerikka

Puh. +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasilia Puh. (0800) 892 1217

Iso-Britannia Puh. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puh. +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alueet Puh. +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eurooppa
Puh. +49 89 991568 1044
Faksi: +49 89 991568 5811

Japani
Puh. +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa ohjelmistolle huoltoa kahdeksan vuoden ajan. Tänä aikana sekä
ohjelmistopäivityksiä että huoltopalveluja on saatavilla.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä.
Lähetä palautetta osoitteeseen igs.manuals@brainlab.com, jos haluat ehdottaa parannuksia
tähän käyttöohjeeseen.

Valmistaja

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Saksa
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1.1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia yrityskohtaisia tietoja. Tämän käyttöohjeen
mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tuotemerkit

• Curve™ on Brainlab AG:n tavaramerkkihakemus Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa sekä Brainlab
KK:n tavaramerkkihakemus Japanissa.

• Kick® on Brainlab AG:n tavaramerkki Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

• Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Patenttitiedot

Tätä tuotetta saattaa suojata yksi tai useampi patentti tai vireillä oleva patenttihakemus. Katso
lisätietoja osoitteesta https://www.brainlab.com/patent/.

Integroidut muiden valmistajien ohjelmistot

• Tämä ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön.
• Tämä ohjelmisto sisältää OpenJPEG-kirjaston. Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista,

vastuuvapauslausekkeista ja lisenssistä on osoitteessa http://www.openjpeg.org.
• Tämä ohjelmisto perustuu osittain Apache Software Foundation -yrityksen kehittelemään

Xerces C++ 3.1.1 -versioon. Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista, vastuuvapauslausekkeista
ja lisenssistä on osoitteessa http://xerces.apache.org/.

• Tähän tuotteeseen sisältyy libtiff 4.0.4beta. Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista,
vastuuvapauslausekkeista ja lisenssistä on osoitteessa http://www.remotesensing.org/libtiff/.

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuotteet täyttävät neuvoston direktiivin
93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
MDD-direktiivissä säädettyjen periaatteiden mukaan Spine & Trauma 3D on luo-
kan IIb tuote.

HUOMAUTUS: ainoastaan Brainlabin valmistamien tuotteiden CE-merkinnän oikeellisuus voidaan
vahvistaa.
 

Hävitysohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää lakisääteisten määräysten mukaan. Katso
lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta WEEE-direktiivistä
(Waste Electrical and Electronic Equipment):
www.brainlab.com/en/sustainability

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Yhteystiedot ja juridiset tiedot
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1.2 Symbolit
1.2.1 Tässä ohjeessa käytetyt symbolit

Varoitukset

Varoitukset merkitään varoituskolmioilla. Ne sisältävät turvallisuuteen liittyviä varoituksia,
joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa jopa hengenvaarallisen onnettomuuden tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreillä huomautussymboleilla. Ne sisältävät oleellisia
turvallisuuteen liittyviä tietoja ja ilmoittavat mahdollisesta laiteviasta. Mahdollisia ongelmia
ovat esimerkiksi laitteen virhetoiminnot, laitteen vika, laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutunut vaurio.

Lisätiedot

HUOMAUTUS: lisätiedot näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä.
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1.3 Käyttötarkoitus
1.3.1 Järjestelmän käyttö

Käyttöaiheet

Spine & Trauma 3D on intraoperatiiviseen käyttöön tarkoitettu kuvaohjattu paikannusjärjestelmä
minimaalisesti invasiivisiin leikkauksiin. Se linkittää käsiohjatun anturin ja sen seurantaan
tarkoitetun passiivisen markkerisensorijärjestelmän potilaan preoperatiivisten tai intraoperatiivisten
2D- tai 3D-kuvatietojen virtuaaliseen kuvatilaan.
Spine & Trauma 3D -ohjelmiston avulla tietokoneella voidaan navigoida lääketieteellisiä
kuvatietoja, jotka on voitu hankkia preoperatiivisesti tai intraoperatiivisesti asianmukaisella
kuvantamisjärjestelmällä.
Ohjelmistolla voidaan suunnitella ruuvi-implantin koko ja navigoida jäykkiä luurakenteita
esikalibroiduilla ja yksitellen kalibroiduilla kirurgisilla lisätyökaluilla. Järjestelmä on tarkoitettu
kaikkiin lääketieteellistä hoitoa edellyttäviin tilanteisiin, joissa stereotaktinen leikkaus saattaa olla
soveltuva hoitotoimenpide, ja joissa jäykkiä anatomisia rakenteita, kuten kalloa, lantiota, pitkiä
luita tai nikamia voidaan tutkia saadulla kuvalla (TT, MR, 2D-läpivalaisukuvat tai 3D-
läpivalaisukuvan rekonstruktio) ja/tai kuvatietopohjaisella anatomiamallilla.

Suunniteltu käyttäjä

Ohjelmisto on suunniteltu kirurgien ja heidän hoitohenkilöstönsä käyttöön.

Potilasryhmä

Potilasväestöön sisältyvät kaikki lääketieteellistä hoitoa edellyttävät tilanteet, joissa stereotaktinen
leikkaus saattaa olla soveltuva hoitotoimenpide, ja joissa jäykkiä anatomisia rakenteita, kuten
kalloa, lantiota, pitkiä luita tai nikamia voidaan tutkia hankittavalla kuvalla (TT, 2D-läpivalaisukuvat
tai 3D-läpivalaisukuvan rekonstruktio).

Käyttöpaikka

Sovellusta on tarkoitus käyttää leikkaussaleissa.

Vastuu

Tämä järjestelmä on tarkoitettu ainoastaan kirurgin tai käyttäjän apuvälineeksi, eikä se
korvaa kirurgin tai käyttäjän ammatissaan hankkimaa kokemusta eikä poista kirurgin tai
käyttäjän vastuuta järjestelmän käytön aikana.

Laitteiston huolellinen käsittely

Järjestelmäkomponenteissa ja lisälaitteissa on herkkiä tarkkuusosia. Käsittele
komponentteja ja laitteita varoen.

Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää
järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Tarkista ennen potilaan hoitamista kaiken järjestelmään kuuluvan tietojen syötön ja
tulostuksen luotettavuus.

Käyttötarkoitus
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1.4 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
1.4.1 Brainlabin lääkinnälliset instrumentit

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset instrumentit

Spine & Trauma 3D on yhteensopiva seuraavien kanssa:
• 3D-fluoro-rekisteröintisarja Ziehm Vision FD Vario 3D:lle
• Sovitin kirurgista moottorijärjestelmää varten (SMS)
• Liimapintaiset lattamarkkerit Zeegolle
• Liimapintaiset iCT-lattamarkkerit
• 1-tappinen luunkiinnitin
• 2-tappinen luunkiinnitin
• Kertakäyttöisen klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen väliset erotusetäisyydet
• Kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot
• Leikkausliina 2D-fluoro-rekisteröintisarjalle
• DrapeLink-rekisteröintisarja C-varsimallille Ziehm Vision RFD
• Poraohjain ja vaihto-osat
• Fluoro 3D/2D -rekisteröintisarja
• Fluoro-rekisteröintisarja, versio 2
• iCT-laitteen suojus
• Instrumenttisovitusalusta (StarLink)
• Instrumenttien kalibrointimatriisi, versio 4.0 (ICM4)
• Valinnaiset instrumenttisovittimet
• Minimaalisesti invasiivinen viitejärjestelmä X-Press (Y-geometria)
• Potilaan leikkausliina
• Pedikkelin käyttöneula
• Teräväkärkinen pidennetty osoitin
• Radiokuultava selkärangan viitekiinnitin
• Selkärankakiinnitinten viitejärjestelmä
• Selkärangan viitejärjestelmä anterioriseen/lateraaliseen/viistoon menetelmään
• Selkärangan IGS-instrumentit
• Spinaalinen X-viitekiinnitin
• Kraniaalinen standardiviitejärjestelmä neljällä markkeripallolla
• Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D (ja lisävarustepakkaus)

Muut Brainlab-instrumentit

Muita instrumentteja saatetaan julkistaa markkinoille tämän käyttöohjeen julkaisemisen jälkeen.
Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos tarvitset lisätietoja instrumenttien yhteensopivuudesta
Brainlab-ohjelmistojen kanssa.

Käytä vain instrumentteja ja osia, joiden Brainlab on ilmoittanut olevan yhteensopivia
Spine & Trauma 3D -ohjelmiston kanssa. Valtuuttamattomien instrumenttien/varaosien
käyttö voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi lääkinnällisen laitteen
tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai ympäristölle.

YLEISIÄ TIETOJA
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1.4.2 Brainlabin lääkintäohjelmisto

Valtuudet

Vain valtuutetut Brainlabin työntekijät saavat asentaa ohjelmistoja järjestelmään. Älä
asenna tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Spine & Trauma 3D on yhteensopiva seuraavien kanssa:
• Content Manager 2.3
• Patient Selection 4.2
• DICOM Viewer 3.1
• Image Fusion 3.0
• iPlan Spine 3.0

Muut Brainlab-ohjelmistot

Muita yhteensopivia Brainlab-ohjelmistoja saatetaan julkistaa markkinoille tämän käyttöoppaan
julkaisemisen jälkeen.
Jos käytät edellä mainituista versioista poikkeavia ohjelmistoversioita, ota yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden yhteensopivuudesta Brainlabin laitteiden kanssa.

Vain Brainlabin erityisesti mainitsemia Brainlabin lääkinnällisiä laitteita saa asentaa
järjestelmään ja käyttää siinä.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
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1.4.3 Muut kuin Brainlabin valmistamat lääkinnälliset laitteet

Yhteensopivat muiden kuin Brainlabin valmistamat lääkinnälliset laitteet

Lääketieteellinen laite Malli Valmistaja

C-varret Useita

C-varren läpinäkyvät suojat Kuten on eritelty Instrumenttien käyttöohjees-
sa.

Kierteitetyt K-piikit (MIRA-Y 3 mm:n kiinnityk-
seen) 3 tai 4 mm Useita

Sähköpora Useita

Muiden valmistajien esikalibroidut instrumen-
tit

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich

Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen liittyen yk-
sittäisiin yhteensopiviin instrumentteihin.

HUOMAUTUS: tietoa tietyistä tuetuista malleista ja valmistajista saa ottamalla yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen.
 

Sellaisten muiden valmistajien instrumenttien käyttö, joita Brainlab ei ole testannut tai
hyväksynyt, voi vaikuttaa navigoinnin tarkkuuteen ja aiheuttaa riskejä potilaalle.

Muut muiden kuin Brainlabin valmistamat laitteet

Sellaisten lääkinnällisten laitteiden käyttö yhdessä, joiden yhdistelmäkäyttöä Brainlab ei
ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi
lääkinnällisen laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai
ympäristölle.

Yhteensopivat kuvauslaitteet ja C-varret

Käytä ainoastaan yhteensopivia kuvauslaitteita ja C-varsia. Täydellisen luettelon yhteensopivista
laitteita saa ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Brainlab ei hyväksy vastuuvelvollisuutta, jos käytetään muita kuin hyväksyttyjä
kuvauslaitteita tai C-varsia.

Muiden valmistajien instrumenttien integroiminen

Tämä ohjelmisto tukee valittujen muiden valmistajien esikalibroitujen instrumenttien navigaatiota.
Täydellisen luettelon ohjelmiston tällä hetkellä tukemista muiden valmistajien esikalibroiduista
instrumenteista saa ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Esikalibroitua instrumenttia voi käyttää navigointiin vain, jos sen on Brainlabin
asiantuntijatukihenkilön aktivoima.

Muiden valmistajien esikalibroitujen instrumenttien käyttö- ja käsittelyohjeet ovat
instrumentin valmistajan toimittamissa oppaissa.

YLEISIÄ TIETOJA
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1.4.4 Muiden kuin Brainlabin ohjelmistot

Valtuudet

Vain valtuutetut Brainlabin työntekijät saavat asentaa ohjelmistoja Brainlab-järjestelmään.
Älä asenna tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.

Yhteensopivat muut kuin Brainlabin ohjelmistot

Spine & Trauma 3D on yhteensopiva seuraavien kanssa:
• Microsoft Windows 7 -käyttöjärjestelmä
• Windows 8 -käyttöjärjestelmä

HUOMAUTUS: lisätietoja yhteensopivista Service Packeista saat ottamalla yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen.
 

Muut muiden kuin Brainlabin ohjelmistot

Spine & Trauma 3D -ohjelmiston yhteyteen voidaan asentaa ja sen kanssa voidaan käyttää
vain Brainlabin määrittelemiä ohjelmistoja.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden kanssa
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1.5 Koulutus ja dokumentaatio
1.5.1 Koulutus

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttämistä kaikkien käyttäjien on osallistuttava Brainlabin edustajan
pitämään koulutusohjelmaan.

Valvottu tuki

Ennen kuin käytät järjestelmää kirurgisiin toimenpiteisiin, joissa käytetään tietokoneavusteista
navigointia, suorita riittävän monta täydellistä toimenpidettä Brainlabin edustajan ollessa paikalla,
jotta saat tarvittaessa neuvoja.
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1.5.2 Dokumentaatio

Kohderyhmä

Kirurgit tai heidän avustajansa, joilla on Brainlabin navigointijärjestelmään yhdistetyn (TT:n tai C-
varren (2D- tai 3D-tilassa)) 3D- tai 2D-kuvantamisjärjestelmän käyttöoikeus.

Käyttöohjeiden lukeminen

Käyttöohjeet sisältävät tietoja monimutkaisista lääketieteellisistä laitteista ja kirurgisista
navigointiohjelmistoista, joita on käytettävä varoen.
On tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien ja ohjelmistojen käyttäjät:
• lukevat käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat katsoa tietoja käyttöohjeista kaikkina ajankohtina

HUOMAUTUS: tämä käyttöohje saattaa sisältää tietoja, jotka eivät koske sinulle myönnettyä
käyttöoikeutta. Ota tässä käyttöohjeessa kuvattuja ominaisuuksia koskevissa kysymyksissä
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.
 

Saatavilla olevat käyttöohjeet

Käyttöohje Sisällysluettelo

Ohjelmistojen käyttöohjeet
• Hoidon suunnittelun ja kuvaohjatun navigaation yleiskuvaus
• Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
• Ohjelmiston yksityiskohtaiset ohjeet

Instrumenttien käyttöohjeet Instrumenttien käsittelyn yksityiskohtaiset ohjeet

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohje

Instrumenttien puhdistuksen, desinfioinnin ja steriloinnin yksityis-
kohdat

Järjestelmän käyttöohjeet Järjestelmäasetusten yksityiskohtaiset tiedot

Tekninen käyttöohje Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tiedot
ja yhteensopivuustiedot

Koulutus ja dokumentaatio
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2 OHJELMISTON
YLEISKUVAUS

2.1 Ohjelmiston avaaminen

Yleisiä tietoja

Järjestelmän käynnistämisen jälkeen voit käyttää Spine & Trauma 3D -ohjelmistoa Content
Managerin välityksellä.
Katso Patient Selection/Content Manager -ohjelmiston käyttöohje.
HUOMAUTUS: ohjelmisto voidaan käynnistää silloinkin, kun kameraa ei vielä ole kytketty.
 

Ohjelmiston avaaminen

Vaiheet

1. Kytke järjestelmä päälle virtakytkimellä.

2.
Määritysten mukaan:
• Valitse esimääritetty työnkulku valintanäytössä tai
• Valitse Spine & Trauma 3D -kuvake Content Managerissa.

3.

Valitse olemassa oleva potilas tai luo uusi potilasprofiili.
HUOMAUTUS: voit myös valita sairauden. Jos teet valinnan, kyseisestä tilaa koskevien
parhaiten soveltuvien tietojen valintamahdollisuus on käytettävissä potilasvalinnan yhtey-
dessä.
 

4. Valitse asiaankuuluvat tiedot, jos käytetään preoperatiivisia tietoja.

HUOMAUTUS: Spine & Trauma 3D voidaan käynnistää myös valitsematta potilasta. Siinä
tapauksessa käytetään kuvauslaitteen tai C-varren potilastietoja. Lisätietoja Content Managerista
on vastaavassa Ohjelmiston käyttöohjeessa.
 

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.2 Camera App

Yleisiä tietoja

Jotta rekisteröinti ja navigointi onnistuisi, kamerasta on oltava esteetön näköyhteys
instrumentteihin ja viitejärjestelmään.
Kameranäkymä näytetään ohjelmiston oikeassa yläkulmassa olevassa ruudussa. Jos napsautat
ruutua, näkymä laajennetaan koko näytön kameraelementtinäytöksi.
Camera App -näyttö antaa reaaliaikaista tietoa instrumenttien ja viitejärjestelmän näkyvyydestä
kameralle. Lisäksi näytössä näkyvät kuvat ilmaisevat kummallekin kameran linssille näkyvien
instrumenttien ja viitejärjestelmän suhteelliset sijainnit.
HUOMAUTUS: jos kameran yhteys katkeaa tai jos langattoman kameran yhteyssignaali ei ole
riittävän voimakas, näkyviin tulee viesti. Viesti näytetään myös, jos kamera on lämpenemistilassa
tai jos siihen on törmätty.
 

Camera App -näyttö

① ②

③

④

⑤

Kuva 1 

Nro Komponentti Kuvaus

① Seurantakäytävä

Näyttää instrumenttien ja/tai viitejärjestelmien etäisyyden suh-
teessa kameraan.
Parhaan mahdollisen näkyvyyden ja tarkkuuden aikaansaami-
seksi kaikkien seurantapallojen pitäisi olla sinisen käytävän si-
säpuolella.

② Kameran ohjaimet Näyttää kameran moottorin ohjauksen sijoituspainikkeet.

③ Kameran keskityspaini-
ke

Käytetään kameran keskittämiseen.
HUOMAUTUS: kameran keskittäminen kestää jopa 5 sekuntia.
Toisella napsautuksella keskitysominaisuus poistetaan käytöstä.
 

④ Markkeripallo Instrumentin ja/tai alustan markkeripallo on merkitty punaisella,
kun se ei ole kameran näkyvissä.

⑤ Kameran kuvausala Näyttää instrumenttien ja/tai viitejärjestelmien aseman suhtees-
sa kameraan.

Camera App
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Camera App -värit

Väri Viittauksen kohteena oleva instrumentti

Keltainen Viitejärjestelmä

Vihreä Aktiivinen osoitin, esikalibroitu työkalu

Oranssi Kalibroidut instrumentit

Sininen ICM4, rekisteröintisarja

Vaaleanvih-
reä Kuvauslaitteen viite

Magenta Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D

Harmaa Markkeripallon geometria näkyy molemmissa kameran linsseissä, mutta sitä ei
voida tunnistaa

Harmaat täh-
det

Markkeripallon geometria näkyy vain yhdessä kameran linsseissä, eikä sitä voi-
da tunnistaa

Fantomigeometriat

Ohjelmisto havaitsee instrumentit käyttämällä ennalta määritettyjä
instrumenttigeometrioita. Tahaton tunnettujen instrumenttien rypäs saattaa luoda lyhyeksi
aikaa muun tunnetun instrumenttigeometrian.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.3 Ohjelmistopainikkeet

Yleisiä tietoja

Valikkorivi sisältää painikkeet rekisteröinnin käyttöönottoa, navigointia ja järjestelmän
säätötoimintoja varten. Se saattaa kulloisenkin työnkulkuvaiheen mukaan sisältää myös
painikkeita kuvanäkymien säätöä varten.

Järjestelmäpainikkeet

Painike Nimi Tehtävä Katso

Home
Pienentää sovelluksen ja palaa Content Mana-
geriin, jossa voit viedä tietoja, sammuttaa järjes-
telmän tai käynnistää uuden hoidon.

Sivu 17

System Information Avaa System-valikon järjestelmäasetusten mää-
rittämistä varten. Sivu 22

Patient Orientation Avaa Select Patient Orientation -valintaikku-
nan. Sivu 58

Screenshot Ottaa näyttökuvan kulloisestakin näytöstä. Sivu 22

Tietoa näyttökuvista

Voit luoda näyttökuvia milloin tahansa. Niitä voidaan tarkastella Content Managerista. Voit
muuttaa näyttökuvat nimettömiksi järjestelmäasetuksissa (katso s. 22).

Jos näyttökuvat eivät ole nimettömiä, potilaan nimi näytetään jokaisessa näyttökuvassa.
Huomaa, että potilaan nimi näytetään näyttökuvan tiedostonimessä silloinkin, kun
kuvakaappaukset ovat nimettömiä. Jotta potilastiedot säilyvät luottamuksellisina, varmista,
että näyttökuvien käyttöoikeus rajoitetaan koskemaan vain näyttökuvia tarvitsevia
henkilöstön jäseniä.

Zoomauspainikkeet

Painike Tehtävä

Lähennys

Loitonnus

Ohjelmistopainikkeet
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Kuvamuotopainikkeet

Kuva 2 
Ladata voidaan enintään kaksi kuvatietojoukkoa. Nämä tietojoukot voivat olla kahdessa eri
muodossa (esim. TT ja MR) tai kahdesta TT-tietojoukosta. Useat näytöt sisältävät painikkeita,
joilla valitaan 2D-näkymässä näytettävä tietojoukko.
Valittu tietojoukko on korostettu keltaisella. Suunnitellut tiedot esitetään kaikkien yhdistettyjen
tietojoukkojen kohdalla.

Lock View Center ja panorointi

Kuva 3 
Lock View Center -vaihtoehto näytetään navigointinäytöillä ja tarkkuuden tarkistusnäytöillä.
Näillä näytöillä näkymät seuraavat osoitinta tai instrumentin kärkeä ja siirtyvät jatkuvasti
osoittimen tai instrumentin ollessa liikkeessä. Näkymät voidaan lukita niiden kulloiseenkin
asentoon painamalla lukituskuvaketta.

Kuva 4 
Vaihtoehtoisesti voit asettaa näkymäkeskuksen manuaalisesti panoroimalla näkymät. Voit
panoroida näkymän poistamalla osoittimen tai instrumentin kameran kuvausalalta, tekemällä
sitten säädöt liukusäädinten avulla tai painamalla ja vetämällä kuvan näkymään. Voit kumota
panorointitoimen painamalla Reset Panning.
Voit lukita näkymän haluttuun asemaan painamalla lukituskuvaketta.
Voit poistaa näkymien lukituksen painamalla lukituskuvaketta uudelleen.

Muut painikkeet

Muita painikkeita on kuvattu asiaankuuluvissa osioissa.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.4 Järjestelmäasetukset

System Information -painike

System Information -painikkeella avataan valintaikkuna, jossa näytetään Brainlabin
asiakastukinumerot ja ohjelmistoversio. Se tarjoaa myös pääsyn käyttämään
Screenshots- ja Settings-vaihtoehtoja.
Kaikkia alla esitettäviä asetuksia päästään käyttämään System Information -painik-
keella.

Näyttökuvien määrittäminen nimettömiksi

Kuva 5 
Voit jättää potilastiedot pois näyttökuvista valitsemalla Settings-kohdan Options-välilehden
Anonymize Screenshots -valintaruutu.

Järjestelmäasetukset
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Klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen aktivointi

Kuva 6 
Voit aktivoida Clip-On Remote Control -toiminnon tai poistaa sen käytöstä Settings-kohdan
Options-välilehden valintaruudun avulla (katso s. 27).

Äänen säätäminen

Äänivaihtoehdot ovat Settings-kohdan Sound-välilehdellä.

Kuva 7 

Asetukset

Voit ottaa järjestelmän ääniulostulon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valintaruudun avulla.

Säädä järjestelmän äänenvoimakkuutta liukusäätimen avulla.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 23



Asetukset

Voit ottaa painikkeiden äänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä valintaruudun avulla.

Kielen valitseminen

Kuva 8 
Voit valita graafisen käyttöliittymän kielen Settings-kohdan Language-välilehdessä.
HUOMAUTUS: Language-välilehti näytetään vain, jos järjestelmässä on käytettävissä useita
kieliä.
 

Fluoro-vaihtoehdot

Kuva 9 

Järjestelmäasetukset
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Asetukset

Jos on määritetty useampia C-varsia, C-varsi voidaan valita C-arm Selection -toiminnolla.

Voit avata kalibrointikuvan kuvaamisen valintaikkunan painamalla Calibration Images -painiket-
ta.

C-varren valitseminen

Kuva 10 

Vaiheet

1. Paina Fluoro-kohdassa C-arm Selection -painiketta.

2. Paina C-vartta, jota aiot käyttää, ja paina sitten Next.

3. Näkyviin tulee C-Arm Connection Check. Tarkista, että yhteys C-varteen on hyvä ja pai-
na Next.

4. Kuvan vahvistimen kohdalla näytetään valintaikkuna, jossa annetaan ohjeet C-varren
määrittämiseksi, jos käytät Kädessä pidettävää rekisteröintilaitetta Fluoro 2D.

Kalibrointikuvan kuvaamisen avaaminen

Vaiheet

1.
Paina Fluoro-kohdassa Calibration Images -painiketta.
Acquire Calibration Image -valintaikkuna avautuu.

2. Noudata kalibrointikuvien kuvauksessa kuvausta, joka on annettu seuraavassa kohdassa:
s. 49.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.5 Työnkulun navigointi

Yleisiä tietoja

Päänäyttöjen navigointialueen avulla voit navigoida ohjelmiston työnkulussa.

Näytön asettelu

①

②

③

④

⑤

⑥

Kuva 11 

Nro Komponentti

① Nykyinen vaihe

② Seuraava vaihe

③ Back: Palaa edelliseen vaiheeseen

④ Plan: Käynnistä ruuvin suunnittelutyönkulku (katso s. 125)

⑤ Next: Jatka seuraavaan vaiheeseen

⑥ Register: Avaa New Registration / Scan -valintaikkunan (katso s. 28)

Työnkulun navigointi
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2.5.1 Klipsikiinnitettävä kauko-ohjain

Yleisiä tietoja

Klipsikiinnitettävä kauko-ohjain mahdollistaa aktiivisen potilaan rekisteröinnin ja ohjelmiston
ohjauksen yhdessä teräväkärkisen pidennetyn osoittimen kanssa.
Lisätietoja klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen käytöstä potilaiden rekisteröinnissä on
seuraavassa kohdassa: s. 78.

Ohjelmiston ohjaus

Salamamerkillä ① merkittyjä painikkeita voi ohjata klipsikiinnitettävällä kauko-ohjaimella.

②

①

Kuva 12 

Asetukset

Voit siirtyä painikkeesta toiseen painamalla ohjauspainiketta ② ja pitämällä sitä painettuna.
Valittu painike näkyy keltaisella korostettuna.

Voit ”painaa” valittua painiketta painamalla lyhyesti ohjauspainiketta ②.

HUOMAUTUS: jos painikkeiden äänet ovat käytössä (katso s. 23), valitun painikkeen
muuttumisesta ja painikkeen ”painamisesta” ilmoitetaan äänimerkeillä.
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2.5.2 New Registration / Scan -valintaikkuna

New Registration / Scan -asetukset

New Registration / Scan -valintaikkuna avataan, kun on painettu Register-painiketta yhdellä
päänäytöistä.

Kuva 13 

Asetukset Katso

Voit hankkia uusia tietoja automaattista rekisteröintiä varten painamalla New Scan. Sivu 65

Voit käynnistää parillisten pisteiden täsmäytyksen manuaalisena rekisteröintinä
painamalla Paired Point Match -painiketta. Sivu 79

Voit käynnistää alueiden täsmäytyksen manuaalisena rekisteröintinä painamalla
Region Match -painiketta. Sivu 84

Voit käynnistää fluorotäsmäytyksen manuaalisena rekisteröintinä painamalla Fluo-
ro Match -painiketta. Sivu 88

Työnkulun navigointi
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2.6 Käytettävissä olevat työnkulut
2.6.1 Työnkulut automaattisella rekisteröinnillä

Fluoro 3D automaattisella rekisteröinnillä

Työnkulku

1. Järjestelmäasetukset

2. Valmistele potilas ja kiinnitä viitejärjestelmä

3. Aseta C-varsi ja määritä isosentri

4. Pyydä potilasta pidättämään hengitystä

5. Suorita kuvaus

6. Anna potilaan hengittää jälleen

7. Tarkista tarkkuus ja käynnistä navigointi

HUOMAUTUS: lisätietoja on seuraavassa kohdassa: s. 68.
 

Automaattinen rekisteröinti: iCT, AIRO, Angio

Automaattinen iCT-, AIRO- ja Angio-rekisteröinti suoritetaan Automaattinen kuvanrekisteröinti -
toiminnon avulla. Katso ohjeet Automaattisen kuvanrekisteröintiohjelmiston käyttöohjeesta
vaadittaviin vaiheisiin.
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2.6.2 Työnkulku manuaalisella rekisteröinnillä

Manuaalinen rekisteröinti – kaikki tietotyypit

Työnkulku

1. Järjestelmäasetukset

2. Valitse potilas- tai tietojoukko ja käynnistä ohjelmisto

3. Valmistele potilas ja kiinnitä viitejärjestelmä

4. Suorita manuaalinen rekisteröinti

5. Tarkista tarkkuus ja käynnistä navigointi

HUOMAUTUS: lisätietoja on seuraavassa kohdassa: s. 73.
 

Käytettävissä olevat työnkulut
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2.7 Johdanto rekisteröintiin

Yleisiä tietoja

On mahdollista joko:
• lähettää tiedot suoraan kuvauslaitteesta tai C-varresta navigointijärjestelmään tai
• ladata preoperatiiviset tiedot (katso s. 75).

Parhaat tulokset saadaan aikaan suorittamalla kuvaaminen asiaankuuluvan kuvausprotokollan
avulla.

Rekisteröintiasetukset

Käytettävissä olevat rekisteröintimenetelmät riippuvat kuvattujen tietojen tyypistä.

Rekisteröintimenetelmä TT Fluoro 3D

Automatic Registration iCT Siemens, Ziehm

Paired Point Matching TT Ziehm, Siemens

Region Matching TT Ei ole

Fluoro Match TT Siemens

HUOMAUTUS: tietojoukkoja voidaan ladata enintään kaksi. Nämä tietojoukot voivat olla kahdessa
eri muodossa (esim. TT ja MR) tai kahdesta TT-tietojoukosta. Ainoastaan MR-tietoja ei voida
käyttää rekisteröintiin.
 

Kuvien yhdistämisasetukset

Kuvien yhdistäminen on mahdollista TT- ja MR-tietojen tai TT- ja Fluoro 3D -tietojen avulla. Kuvien
yhdistäminen on mahdollista myös rekisteröimättömien TT-tietojen ja rekisteröityjen Fluoro 3D -
tietojen avulla.
Lisätietoja on seuraavassa kohdassa: s. 61.
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2.7.1 Rekisteröinnin palauttaminen

Yleisiä tietoja

Virtakatkoksen sattuessa pyydämme käynnistämään ohjelmiston uudelleen. Voit käynnistää
ohjelmiston uudelleen joko aiempien rekisteröintitietojen avulla tai ilman minkäänlaisia
rekisteröintitietoja.

Rekisteröinnin palautus

① ②

Kuva 14 

Asetukset

Voit jatkaa palautetun rekisteröinnin avulla painamalla Restart ① Content Managerissa.
Potilastiedot ladataan, ja Patient Information -näyttö ② avautuu. Tarkista, että potilastiedot ovat
oikeat.
HUOMAUTUS: tarkista rekisteröinti palautuksen jälkeen (katso s. 70).
 

Voit palata päänäytölle painamalla Content Managerissa Cancel ①.

Aiempi rekisteröinti hylätään, eikä sitä voida palauttaa uudelleen.

Johdanto rekisteröintiin
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3 TOIMENPIDEASETUKSET
3.1 Leikkaussaliasetukset

Yleisiä tietoja

Järjestelmäasetukset riippuvat käytettävästä alustasta. Tämän osion kaavioissa esitetään
esimerkkejä erilaisten Brainlab-navigointijärjestelmien kanssa käytettävistä
leikkaussaliasetuksista.
Käytettävästä alustasta riippumatta:
• Järjestelmäkomponentit eivät saa rajoittaa leikkaussalissa toimivan tiimin liikkumista.
• Kameralla on aina oltava esteetön näkymä viitejärjestelmään ja aktiivisiin instrumentteihin

leikkausalueella.
Tarkempia tietoja järjestelmän kuljettamisesta ja asetuksista on järjestelmän käyttöohjeessa.

Yhteensopivuus muun leikkaussalivälineistön kanssa

Jos käytät siirrettävää järjestelmää (esim. Curve, Curve Ceiling-Mounted tai Kick) kahden
salin asetelmassa, järjestelmän on oltava kuvauslaitteeseen nähden samalla puolella kuin
kuvauslaitteen kalibroinnin yhteydessä.

Navigointijärjestelmä voi aiheuttaa häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa toisen laitteen
toimintaan. Seurantajärjestelmän infrapunavalo voi erityisesti aiheuttaa häiriöitä IR-
pohjaisissa leikkaussalilaitteissa.

Kameraa koskevat huomautukset

Heijastusten aiheuttamat infrapuna-artefaktit saattavat vaikuttaa järjestelmän optiseen
navigointitarkkuuteen. Älä anna heijastavan materiaalin tai infrapunavalon lähteiden päästä
kameran kuvausalalle, sillä ne saattavat heikentää tarkkuutta etenkin automaattisen
rekisteröinnin aikana.

Hyvän näkyvyyden varmistus

Varmista, että instrumentit ovat näkyvillä kaikista olennaisista leikkausasennoista.

Sijoita kamera ennen leikkausta niin, että molemmissa linsseissä on selkeä ja esteetön
näkymä seurantajärjestelmien merkkipalloihin. Niiden on aina näyttävä kamerassa
intraoperatiivisen kuvantamisen, rekisteröinnin ja navigoinnin aikana. Muussa tapauksessa
seuranta ei ole mahdollista.

Leikkaussaliasetusten määrittäminen

Vaiheet

1. Siirrä järjestelmä haluttuun asemaan.
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Vaiheet

2. Sijoita kamera leikkauspöydän jalkopäähän tai pääpuoleen noin 2 metrin etäisyydelle leik-
kausalueesta. Kohdista kamera leikkauksen kohteena olevaan luuhun.

3. Suojaa järjestelmä tarpeen mukaan (esim. kameran kahva) (katso Järjestelmän käyttö-
ohje).

4. Suojaa kuvauslaite tarpeen mukaan (katso Instrumenttien käyttöohje).

5. Säädä monitori kirurgille tai avustajalle sopivaan ja helppokäyttöiseen sijaintiin.

6. Kytke järjestelmäkomponentit virransyöttöön.

Leikkaussaliasetukset, C-varsi – esimerkki

Kuva 15 

Leikkaussaliasetukset
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Leikkaussaliasetukset, iCT – esimerkki

Kuva 16 
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3.2 Leikkauksen valmistelut

Ennen aloittamista

Varmista ennen toimenpiteen aloittamista, että olet perehtynyt Brainlabin vaadittavien
instrumenttien ja lisävarusteiden oikeaan käsittelyyn.

Steriiliys

Manuaalisen rekisteröinnin suorittamisessa käytettävien instrumenttien on oltava steriilejä.

Instrumentin näkyvyys

Varmista, että ICM4:n ja instrumenttialustan markkeripallot osoittavat suoraan kameraan käytön
aikana.
Instrumentin, osoittimen tai ICM4:n kiertäminen suhteessa kameran kulmaan saattaa vaikuttaa
näytetyn instrumentin tarkkuuteen.

Viitejärjestelmät

Jotta rekisteröinti ja navigointi voidaan suorittaa, viitejärjestelmän on oltava kunnolla kiinnitetty
leikattavaan luuhun.
Tiedot viitejärjestelmien käsittelystä ja kiinnittämisestä löytyvät Instrumenttien käyttöohjeesta.

Viitejärjestelmä on vahinkoa aiheuttamatta kiinnitettävä lujasti jäykkään rakenteeseen
tutkimusalueella, mieluiten leikattavaan nikama- tai luurakenteeseen. Koko
viitejärjestelmän kiinnityspisteen ja leikattavan luurakenteen välisen anatomian on oltava

Leikkauksen valmistelut
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jäykkä. Kun kiinnität alustaa, ota huolellisesti huomioon luun liikkeet toimenpiteen aikana,
jottei alusta liiku.

Älä siirrä viitejärjestelmää suhteessa potilaan anatomiaan toimenpiteen aikana. Kaikki
siirrot saattavat vaikuttaa koko mittauskoordinaattijärjestelmään ja aiheuttaa väärän
instrumenttinäytön ja vaarantaa potilaan turvallisuuden.

Varmista ennen rekisteröintiä ja navigointia, että viitejärjestelmä on kiinnitetty lujasti ja että
kaikki ruuvit on kiristetty.

Läpikuultava selkärangan kiinnitin

Metalliartefaktien vähentämiseksi minimiin on suositeltavaa käyttää läpikuultavaa selkärangan
kiinnitintä otettaessa intraoperatiivisia kuvia lantion ja rintakehän alueelta.

Viitejärjestelmän liike

Kuva 17 
Jos havaitaan viitejärjestelmän liikettä, ohjelmistossa näytetään ilmoitus. Tarkista rekisteröinnin
tarkkuus pitelemällä osoitinta tai instrumentin kärkeä vähintään kolmen anatomisen
merkintäpisteen kohdalla ja tarkistaen niiden asema ohjelmistossa. Varmista, että viitejärjestelmä /
kiinnitin on kiinnitetty tiukasti.
HUOMAUTUS: kun osoitin havaitaan kameran kuvausalalla, viitejärjestelmän havaittua liikettä
koskeva ilmoitus poistuu näkyvistä.
 

Liikettä saattaa tapahtua, vaikka viitejärjestelmän havaittua liikettä koskeva ilmoitus ei
aktivoidu. Havainnointi-ilmoituksen puuttuminen ei takaa tarkkuutta.

Jos viitejärjestelmää siirretään (toisen nikaman kohdalle tai sen ollessa kiinnitettynä
samaan nikamaan), suoritettu rekisteröinti vanhentuu, ja rekisteröinti on uusittava.

Markkeripallot

Tarkista kaikkien markkeripallojen heijastavuus sen varmistamiseksi, että kaikki instrumentit
näkyvät selkeästi järjestelmässä ja jotta tarkka rekisteröinti helpottuu.
Heijastavat markkeripallot on kiinnitettävä tiukasti asiaankuuluviin kirurgisiin instrumentteihin.
Varmista, että kaikkien heijastavien markkeripallojen pinnat ovat hyvässä kunnossa ennen
jokaista tapausta. Suurimman tarkkuuden takaamiseksi on varmistettava, ettei heijastava pinta ole
lohkeillut.

TOIMENPIDEASETUKSET
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Käytä näkyvyyden takaamiseksi ainoastaan puhtaita ja kuivia markkeripalloja.

Varmista, että kaikki markkeripallot näkyvät täysin kamerassa. Muussa tapauksessa ne
saattavat vaikuttaa kielteisesti rekisteröintituloksiin.

Kun kiinnität uusia palloja sovittimen, osoittimen tai potilaan viitejärjestelmään, varmista,
että merkit ovat kunnolla kiinnitettynä ja samassa tasossa.

Jos kamera ei havaitse viitejärjestelmää, tarkista, että markkeripallot ovat puhtaita, kuivia
ja ehjiä ja ettei viitejärjestelmä ole taipunut.

Leikkauksen valmistelut
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4 KUVANTAMIS-
INSTRUMENTIT

4.1 Vaadittavat C-varsi-instrumentit

Yleisiä tietoja

Fluoroskopiakuvien rekisteröinnin avulla järjestelmä voi laskea kiinnitettyyn viitejärjestelmään
liittyvän kuvan kolmiulotteisen aseman mahdollistaen näin instrumenttien navigoinnin.
Katso C-varsi-instrumentteja koskevat yksityiskohtaiset tiedot Instrumenttien käyttöohjeesta.

Kuvantamisinstrumentit

Fluoroskopiakuvat rekisteröidään seuraavasti:
• C-varteen ① asennettu Fluoro-rekisteröintisarja (alla esitetty versio 2) tai
• Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D yhdessä korjauslevyn kanssa asennettuna

C-varteen ② (tai ilman korjauslevyä litteän paneelin C-varsilla)
• DrapeLink-rekisteröintisarja C-varsimallille Ziehm Vision RFD ③

②①

③

Kuva 18 

KUVANTAMISINSTRUMENTIT
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Suojaustiedot

• Fluoro-rekisteröintisarjaa (versio 2) voidaan käyttää steriilinä tai se voidaan suojata.
• Fluoro 3D/2D -rekisteröintisarja ja 3D Fluoro -rekisteröintisarja Ziehm Vision FD Vario

3D:lle on suojattava Instrumenttien käyttöohjeessa määritetyillä leikkausliinoilla tai yhdessä
Potilassuojuksen kanssa.

• Kädessä pidettävän rekisteröintilaitteen Fluoro 2D on oltava steriili, ja C-varsi (yhdessä
siihen kiinnitetyn korjauslevyn kanssa) on suojattava.

• C-varsimallin Ziehm Vision RFD DrapeLink-rekisteröintisarjan on oltava steriili, ja C-varren
on oltava suojattu. Rekisteröintisarja kiinnitetään suojattuihin sovittimiin.

HUOMAUTUS: katso yhteensopivia leikkausliinoja koskevat tiedot Instrumenttien
käyttöohjeesta tai ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.
 

Vaadittavat C-varsi-instrumentit
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4.1.1 Rekisteröintisarjat

Yhteensopivat C-varsi-instrumentit

C-varsia voidaan käyttää rekisteröintiin yhdessä seuraavien instrumenttien kanssa:
• Fluoro-rekisteröintisarja (versio 2)
• Fluoro 3D/2D -rekisteröintisarja
• 3D-fluoro-rekisteröintisarja Ziehm Vision FD Vario 3D:lle
• Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D yhdessä korjauslevyn kanssa
• DrapeLink-rekisteröintisarja C-varsimallille Ziehm Vision RFD

Yllä mainitut instrumentit on kiinnitettävä C-varteen Instrumenttien käyttöohjeessa kuvatulla
tavalla.
Litteän paneelin C-varsia voidaan käyttää rekisteröintiin yhdessä Kädessä pidettävän
rekisteröintilaitteen Fluoro 2D kanssa (ilman korjauslevyä).

Riittävän tilan varmistaminen

Rekisteröintisarja Kiinnitystä koskevat vaatimukset

Fluoro-rekisteröintisarja (ver-
sio 2)

• Alempi kalibrointilevy voidaan poistaa kalibrointikuvan ku-
vaamisen jälkeen.

• Ylemmän renkaan on oltava kiinnitettynä koko toimenpi-
teen ajan.

Fluoro 3D/2D -rekisteröintisarja 3D-rekisteröintirenkaan on oltava kiinnitettynä koko toimenpi-
teen ajan.

3D-fluoro-rekisteröintisarja Ziehm
Vision FD Vario 3D:lle

Fluorostari(e)n on oltava kiinnitetty kuvauksen alkamisasen-
nossa parhaiten kameraan suunnattuihin liitäntöihin.

Fluoro-rekisteröintisarjat eivät saa missään käytön vaiheessa joutua kosketukseen potilaan
kanssa.

Jotta estetään potilaan loukkaantuminen ja/tai instrumenttien vaurioituminen, varmista
ennen kuvaamista, että Fluoro-rekisteröintisarjan ja potilaan sekä viitejärjestelmien välillä
on riittävästi tilaa.

Heijastavat merkkilevyt

Fluoro-rekisteröintisarja (versio 2) ja Fluoro 3D/2D -rekisteröintisarja on varustettu
integroiduilla heijastavilla merkkilevyillä. Varmista, että kuvia kuvattaessa on näkyvissä vähintään
viisi merkkilevyä.

Seuraavat vaiheet

Kun Fluoro-rekisteröintisarja on kiinnitetty C-varteen, voit aloittaa kuvien kuvaamisen.

Varmista aina, että valittu Fluoro-rekisteröintisarja on kiinnitetty kunnolla C-varteen ja että
merkkilevyt ovat kokonaan paikoillaan ennen fluoro-rekisteröinnin aloittamista.

KUVANTAMISINSTRUMENTIT
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4.1.2 Kädessä pidettävän rekisteröintilaitteen Fluoro 2D käyttö 2D-kuvantamiseen

Yleisiä tietoja

Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D on siirrettävä rekisteröintityökalu, jota käytetään
rekisteröitävien 2D-kuvien kuvaamiseen. Kädessä pidettävää rekisteröintilaitetta Fluoro 2D ei
ole kiinnitetty C-varteen ja kirurgin on sijoitettava se ja pideltävä sitä röntgensäteen sisällä 2D-
kuvantamisen aikana.
Käytettäessä tavanomaisella kuvanvahvistimella varustettua C-vartta C-varteen on kiinnitettävä
korjauslevy.
Katso Kädessä pidettävän rekisteröintilaitteen Fluoro 2D käsittelyä koskevat yksityiskohtaiset
tiedot Instrumenttien käyttöohjeesta.

Korjauslevyjä ei ole tarkoitettu käytettäväksi litteän paneelin C-varsien kanssa.

Asianmukainen käyttö

①

Kuva 19 
Kädessä pidettävän rekisteröintilaitteen Fluoro 2D pään on oltava kokonaan röntgensäteen
sisällä, kun fluorokuvaa kuvataan. Käytä Kädessä pidettävän rekisteröintilaitteen Fluoro 2D
päällä ja sivulla sijaitsevia pysäyttimiä pään sijoittamiseen säteen keskelle ja sen pitämiseen
paikoillaan.
Paina Kädessä pidettävää rekisteröintilaitetta Fluoro 2D hellästi kuvanvahvistinta vasten tai
vakauta se potilaalla tai pöydällä, jotta saavutetaan paras rekisteröintilaatu.
Kaikkien neljän markkeripallon on näyttävä kamerassa kuvantamisen aikana.
HUOMAUTUS: käytä steriiliä teippiä ① suojuksen suojaamiseen, jotta vältytään vahingoilta
painettaessa Kädessä pidettävää rekisteröintilaitetta Fluoro 2D kuvanvahvistinta vasten.
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Kädessä pidettävän rekisteröintilaitteen Fluoro 2D ravisteluvaroitus

Kuva 20 
Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D on pidettävä kuvantamisen aikana paikoillaan.
Jos Kädessä pidettävää rekisteröintilaitetta Fluoro 2D siirrettiin kuvantamisen aikana, kuvaa ei
voida rekisteröidä, ja yllä oleva ravisteluvaroituskuvake tulee näkyviin.
Toista kuvannus pitäen Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D vakaana.

Kädessä pidettävän rekisteröintilaitteen Fluoro 2D rekisteröinnin epäonnistumisvaroitus

Jos kuvantamisen aikana tulee näkyviin Registration Failed -varoitus, vastaavaa kuvaa ei voida
rekisteröidä.
Poista esteenä olevat esineet (esim. metalliesineet) ja tarkista ja/tai korjaa esteiden mahdolliset
syyt. Korjauksen jälkeen kuvantaminen on toistettava.
• Kädessä pidettävän rekisteröintilaitteen Fluoro 2D rekisteröintimarkkereita ei havaittu

kuvassa tai kuvaa ei voitu rekisteröidä navigointia varten:
- Sijoita Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D suoraan kuvanvahvistimen alle.
- Muuta hieman Kädessä pidettävän rekisteröintilaitteen Fluoro 2D sijaintia/suuntausta.

• Korjauslevyn rekisteröintimarkkereita ei havaittu:
- Varmista, että korjauslevy on asennettu ja sijoitettu oikein.
- Varmista, että ohjelmistossa on valittuna oikea C-varsi.

KUVANTAMISINSTRUMENTIT
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4.2 C-varsien käyttö
4.2.1 Intraoperatiivinen C-varren käyttö

Ennen aloittamista

Potilas on sijoitettava leikkauspöydälle ja suojattava tavanomaiseen tapaan.

Jos rekisteröinnin suorittamisessa käytettäviä instrumentteja ei ole suojattu, niiden on
oltava steriilejä.

Liitäntä ja käynnistäminen

Liitä automaattista rekisteröintiä suoritettaessa C-varsi navigointijärjestelmään ja käynnistä C-varsi
ennen kuvantamisen aloittamista. Jos kuvantamisen työnkulku syötetään ennen C-varren
käynnistämistä, saatat saada virheviestin, jonka mukaan yhteyttä C-varteen ei ole.
Jos saat tämän virheviestin, käynnistä C-varsi ja paina sitten Proceed virheviestin
valintaikkunassa.
Sama viesti saattaa tulla näkyviin, jos yhteys C-varteen katkeaa. Tarkista siinä tapauksessa
kaapeliliitos ja paina Proceed-painiketta. Sen jälkeen kuvantamista voidaan jatkaa.
Varmista ennen uusien kuvien kuvaamista C-varrella, että kuvantamisnäyttö on näkyvissä.
Muussa tapauksessa navigointiohjelmisto ei havaitse kuvattuja kuvia.

Riittävän tilan varmistaminen

Varmista potilaan loukkaantumisen ja/tai instrumenttien vaurioitumisen ehkäisemiseksi,
että tilaa on riittävästi, jotta rekisteröintisarja ei törmää potilaaseen tai viitejärjestelmään.
Suorita aina ennen kuvausta törmäystesti.

Kameran näkyvyys

Kamera on sijoitettava niin, että molemmilla linsseillä on esteetön näköala leikkausalueelle ja
viitejärjestelmään koko toimenpiteen ajan kaikissa asiaankuuluvissa leikkaussaliasennoissa.
Katso seuraavasta kohdasta lisätietoja kameran kuvausalasta: s. 18.

Vaadittavan viitejärjestelmän ja rekisteröintikomponenttien on näyttävä kamerassa
kuvantamisen aikana. Muussa tapauksessa ohjelmisto ei voi rekisteröidä kuvaa.

Varmista, että C-varsi, leikkausliina ja/tai rekisteröintilaite (esim. Fluoro-rekisteröintisarja
tai Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D) eivät peitä viitegeometrioita osittain.
Muussa tapauksessa saattaa ilmetä epätarkkuutta. Tarkista kuvan tarkkuus aina
kuvantamisen jälkeen.

Tärkeitä näkökohtia

Varmista ennen fluorokuvien hyväksymistä, että ne ovat tarkkoja ja tutkittava nikama on
näkyvissä.

Älä muokkaa C-varren monitorissa olevia kuvia (esim. suurentamalla, kääntämällä jne.),
ennen kuin kuvaaminen on vahvistettu.

Järjestelmä havaitsee automaattisesti viitejärjestelmän ja rekisteröintisarjan sijainnin, kun
uusi fluorokuva kuvataan. Siitä huolimatta rekisteröinnin tarkkuus on tarkistettava

C-varsien käyttö
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pitämällä osoitinta vähintään kolmen anatomisen merkintäpisteen kohdalla ja tarkistamalla
niiden sijainti ohjelmistosta (katso s. 70).

Varmista integroitaessa kolmannen osapuolen laite (esim. C-varsi) navigointijärjestelmään,
että lääkinnällisen sähköjärjestelmän testi on suoritettu standardin IEC 60601-1 mukaan.

KUVANTAMISINSTRUMENTIT
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4.2.2 3D-fluorokuvat

Ennen aloittamista

Irrota 2D-rekisteröintirengas kuvattaessa 3D-kuvia kuvanvahvistimella.

C-varren muutokset

Jos C-varteen tehdään muutoksia (esim. laitteistoon, ohjelmistoon tai asetuksiin), sairaalan
vastuussa olevien edustajien on otettava yhteyttä Brainlabiin välittömästi, koska
navigointitarkkuus saattaa heikentyä.

Jos suoritetaan uudelleenkalibrointi (esim. laitteiston muutoksen tai päivityksen tai
ohjelmistopäivityksen vuoksi), on siitä ilmoitettava Brainlabille.

Kuvanlaadun varmistaminen

On suositeltavaa käyttää korkearesoluutiotilassa kuvattuja 3D-fluorokuvia.

Epätäydelliset kuvaukset saattavat navigoinnin epätarkkuuteen. On suositeltavaa siirtää
ainoastaan valmiita kuvauksia.

C-varsilla ei ehkä saada aikaan ruuvin asetteluun tai navigointiin riittävää kuvanlaatua.

Potilaan asento

Varmista, että C-varren konsolin ohjatussa kuvantamistoiminnossa valitaan oikea potilaan
ja C-varren asento. Muussa tapauksessa potilaan asentoa ei näytetä oikein
navigointiasemassa.

Ei diagnostiseen käyttöön

3D-C-varsia ei ole sertifioitu diagnostiseen käyttöön.
Kuvanlaatu saattaa vaihdella potilaan anatomiasta, artefakteista tai C-varren teknisistä tiedoista
johtuen. Koska tämä saattaa vaikuttaa suunnitteluun ja navigointiin, tarkista ja hyväksy
kuvanlaadun soveltuvuus navigointiin ennen käyttöä.

Näytettävässä tietojoukossa saattaa esiintyä artefakteja. Ne riippuvat C-varresta
vastaanotetun kuvan laadusta. Artefakteja saattaa esiintyä C-varren rajallisen
kuvaussäteen vuoksi.

Varmista, että on valittu oikea potilas, ja lähetä uusin kuvaus C-varresta
navigointijärjestelmään. Jos lähetät useita kuvauksia, ohjelmisto kehottaa sinua
valitsemaan oikean kuvauksen.

Siemens 3D -C-varsi

Älä käytä erikoismerkkejä ”/” syöttäessäsi potilaan nimen tai tunnuksen Siemens 3D -C-varteen.
Muussa tapauksessa tietojoukko ei ole yhteensopiva navigointiohjelmiston kanssa.

C-varsien käyttö
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4.2.3 2D-kuvat fluorotäsmäytysrekisteröintiin

Rekisteröintisarjat

Jos käytetään Fluoro 3D/2D -rekisteröintisarjaa tai Fluoro-rekisteröintisarjan versiota 2,
varmista, että rekisteröintirengas on kiinnitettynä ja että molemmissa kameran linsseissä näkyy
vähintään viisi heijastavaa merkkilevyä.

Jos Fluoro 3D/2D -rekisteröintisarjaa tai Fluoro-rekisteröintisarjan versiota 2 käytetään 2D-
kuvantamiseen (kalibrointikuviin tai 2D-kuvien rekisteröintiin), 2D-navigointirenkaan on
oltava kiinnitettynä.

Tärkeitä näkökohtia

Vääristymän taso saattaa olla korkeampi kuvatun fluorokuvan reunoilla. Tarkista näiden
alueiden tarkkuus, jos ne sisältävät kiinnostavia rakenteita.

Vaikka volframimerkkien peittämät kuvalohkot rekonstruoidaan, pienempiä peittoon
jääneitä kohteita (esim. K-piikit tai ruuvien kärjet) ei ehkä voida palauttaa.

C-varren sijoittaminen

Kuva 21 
Sädekartion on oltava yllä esitetyllä tavalla päällekkäinen kuvantamisen aikana.
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Volframimerkit

Rekisteröintisarjassa on kaksi levyä, joihin volframimerkit on integroitu.

① ②

Kuva 22 
Fluororekisteröinnissä ohjelmiston on havaittava vähintään neljä suurta volframimerkkiä
ympyrässä ①, sekä suuri volframimerkki, joka sijaitsee ympyrän ulkopuolella ②.
Jos yhden tai useamman volframimerkin näkyvyys on estynyt esim. metallisten levittimien vuoksi,
saatat joutua kuvaamaan myös kalibrointikuvat, jotta fluorokuvien rekisteröiminen onnistuu (katso
s. 49).
Poista tarpeettomat metalliesineet (esim. instrumentit) röntgensäteen näkymäkentästä, jotta
kuvaus voidaan suorittaa oikein.
Viitejärjestelmän on oltava aina näkyvissä.
HUOMAUTUS: pienet esineet (K-piikit, ruuvien kärjet) saattavat näkyä muotonsa menettäneinä
2D-fluorokuvissa. Tämä johtuu algoritmista, joka poistaa volframimerkit.
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4.2.4 2D-kalibrointikuvat

2D-kalibrointikuvat

• Kalibrointikuvia käytetään apuna potilaan kuvan rekisteröinnissä, jos kuvan sisältämät tiedot
ovat riittämättömät.

• Kalibrointikuvat pitäisi kuvata mieluiten ennen leikkauksen aloittamista.
• Viitejärjestelmän ei tarvitse olla kiinnitettynä kalibrointikuvien kuvauksen aikana.
• Varmista ennen kalibrointikuvien kuvaamista, että Fluoro-rekisteröintisarjan alempi

kalibrointilevy on kiinnitetty lujasti.

Kalibrointikuvat eivät ole käytettävissä käytettäessä Kädessä pidettävää
rekisteröintilaitetta Fluoro 2D.

Varmista ennen kalibrointikuvan kuvaamista, että kaikki tarpeettomat esineet on poistettu
röntgenlähteen ja kuvanvahvistimen väliltä.

Kalibrointikuvien kuvaaminen

①

②

Kuva 23 

Vaiheet

1.

Paina Calibration Images -painiketta ① Image Acquisition -näytöllä.
Acquire Calibration Image -valintaikkuna ② avautuu.
HUOMAUTUS: kalibrointikuvan kuvaus voidaan ottaa käyttöön myös Fluoro-valikon kaut-
ta (katso s. 24).
 

2. Kuvaa kuva C-varrella ja rekisteröi kuva painamalla Next.

3. Vahvista kuva sen onnistuneen rekisteröinnin jälkeen painamalla Next.

4. Toista vaiheet 1–3 kaikissa halutuissa C-varren sijainneissa.

Jos käytettävissä on eri viitejärjestelmiä ja navigointijärjestelmiä tai -kuvauslaitteita, käytä
vain samaa yhdistelmää kuin kalibroinnin aikana.

Älä muuta Fluoro-rekisteröintisarjan asentoa kuvanvahvistimessa kalibrointikuvien
kuvaamisen jälkeen. Jos Fluoro-rekisteröintisarjaa on esimerkiksi kierretty, kallistettu tai
siirretty pystysuoraan, kalibrointikuva on kuvattava uudelleen.

KUVANTAMISINSTRUMENTIT
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Seuraavat vaiheet

Asetukset

Painamalla Close voit palata Image Acquisition -näytölle, jossa voit kuvata fluorokuvia poti-
laasta.

Voit kuvata toisen kalibrointikuvan painamalla Next.

Jos kuvan rekisteröinti epäonnistuu, voit palata päänäytölle ja kuvata toisen kalibrointikuvan pai-
namalla varoitusvalintaikkunassa Back.

C-varsien käyttö
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4.3 TT-kuvauslaitteiden käyttö

Kuvauslaitteen kalibrointi

Sairaalateknikoiden on säännöllisesti tarkistettava kuvauslaitteen tarkkuus iCT-
kalibrointifantomisarjan avulla. Lisätietoja löytyy Instrumenttien käyttöohjeesta.

Kun intraoperatiivisen kuvauslaitteen kansi avataan tai sitä muokataan mekaanisesti,
Brainlabin asiakastuen on tarkistettava kuvauslaitteen kalibroinnin tarkkuus. Tämä on
tehtävä kuvauslaitteen valmistajan suorittaman rutiinikunnossapidon jälkeen.

Tietyt kuvauslaitteen ohjelmiston päivitykset vaativat rekisteröinnin ja navigoinnin
tarkkuuden vahvistusta. Kuvauslaitteen ohjelmiston päivitysten jälkeen on suoritettava
vahvistuskuvaus ja tarkistettava rekisteröinnin tarkkuus.

Jos kuvauslaitetta käytetään pitkään ilman asianmukaista huoltoa, järjestelmä ei ehkä toimi
oikein tai se saattaa olla epätarkka. Voit välttyä tältä ottamalla yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen ja sopimalla kuuden kuukauden välein suoritettavista tarkastuksista.

Kuvauslaitteen asetukset

Jotta varmistetaan, että TT-kuvaukset ovat ohjelmiston kanssa yhteensopivia ja jotta täsmällinen
navigointi helpottuu, pyydä Brainlabin asiakastuelta tietoja suositelluista kuvauslaiteasetuksista.
Lisätietoja on saatavilla myös kuvausprotokollassa.

Törmäystestit

Törmäystesti on suoritettava lopullisten asetusten määrittämisen jälkeen. Tallenna
mahdollisuuksien mukaan leikkauspöydän asento, jotta intraoperatiivisen kuvauksen asetukset
voidaan toistaa vaivattomasti.

Varmista, että potilasasetukset mahtuvat kokonaisuudessaan TT-kuvauslaitteeseen ja että
käytettävissä oleva kuvausala on riittävän suuri kattaakseen koko tutkittavan alueen.
Etenkin potilaan viitejärjestelmä on asennettava niin, että riski törmäyksestä TT-
kuvauslaitteen kanssa voidaan vähentää minimiin.

Suorita aina törmäystesti laitteiston (kuten viitetelineen tai suojuksen) kytkemisen tai
säädön jälkeen.

Jos viitejärjestelmä on kiinnitetty potilaan luuhun, varmista, että se ei törmää kuvauksen
aikana kuvauslaitteen komponentteihin. Tarkista soveltuvin osin, että steriili kuvaussuojus
ei riipu alaspäin, sillä se saattaa törmätä potilaaseen tai viitejärjestelmään. Suorita aina
törmäystesti.

Potilaan asento

Varmista, että valitset oikean potilaan asennon kuvauslaitteen ohjelmistossa. Muussa
tapauksessa potilaan asentoa ei näytetä oikein navigointiohjelmistossa.

Kanturin kallistus

TT-kuvaukset, jotka on kuvattu kanturin kallistuksella, jonka arvo on muu kuin nolla, on
rekisteröitävä manuaalisesti, eikä niiden rekisteröintiin voida käyttää automaattista rekisteröintiä.

KUVANTAMISINSTRUMENTIT
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Leikkeen paksuus

TT-kuvausten leikepaksuus saa olla enintään 2 mm.

Jos leikkeen paksuus on liian suuri, siitä ilmoitetaan ohjelmistossa punaisella huutomerkillä.

Yhteensopimattomuus

Älä koskaan tuo Brainsuite iMRI -viitejärjestelmää (Siemens 1.5T:lle) kameran kuvausalaan
sovellettaessa automaattista rekisteröintiä Spine & Trauma 3D:hen, sillä se ei ole yhteensopiva
ohjelmiston kanssa.

Pöydän sijoittaminen

Rekisteröinti muuttuu epätarkaksi, jos potilasta tai leikkauspöytää siirretään automaattisen
rekisteröinnin aikana.

Virheen tila

Jos TT-kuvauslaite ilmoittaa virheestä kahden perättäisen kuvauksen välillä, kuvatietojen
koordinaatit eivät ehkä ole tarkkoja ja ne saattavat vaikuttaa navigointitarkkuuteen. Älä
käytä tietojoukkoja, jotka on kuvattu välittömästi virhetilan jälkeen.

TT-kuvauslaitteiden käyttö
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5 NÄKYMÄN
MUOKKAAMINEN

5.1 Näkymäpainikkeet

Yleisiä tietoja

Kuvanäkymät sisältävät usein painikkeita, joita voidaan käyttää elementtien sijoittamiseen
näytölle.
HUOMAUTUS: useimmat näkymäpainikkeet ovat jatkuvasti toiminnassa, jos ne painetaan alas.
 

Kuvien muokkaaminen

Painikkeet Nimi Tehtävä

Flip Käännä kuvaa 180° keskiakselinsa ympäri.

Rotate Kierrä kuvaa myötäpäivään tai vastapäivään akselinsa ympä-
ri.

Aktiivisen elementin siirtäminen

Painikkeet Nimi Tehtävä

Up/down Siirtää aktiivista elementtiä ylös tai alas.

Left/right Siirtää aktiivista elementtiä vasemmalle tai oikealle.

Curved Kääntää aktiivista elementtiä vasta- tai myötäpäivään.

Kuvattujen leikkeiden selaaminen

Painikkeet Nimi Tehtävä

Scroll Selaa kuvattuja leikkeitä.

NÄKYMÄN MUOKKAAMINEN
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5.2 Kuvan rajaaminen

Yleisiä tietoja

Kuvan rajaaminen on 3D-tietoja käytettäessä saatavilla useimmissa päänäytöissä.

Älä rajaa rakenteita, joita tarvitaan rekisteröinnissä.

Näytön asettelu

③

① ②

Kuva 24 

Nro Komponentti

① Koon ohjaimet

② Rajausruutu (keltainen)

③ Undo-painike

Kuvien rajaaminen

Vaiheet

1. Paina rajauspainiketta missä tahansa päänäytössä.

2. Sijoita rajausruutu käyttämällä näkymien nuolia.

3. Säädä rajausruudun kokoa liukusäädinten avulla.

4. Kun rajausruutu on sijoitettu niin, että se sisältää vain kohdealueen, paina rajauspainiket-
ta uudelleen rajauksen päättämiseksi.

5. Voit palauttaa alkuperäisen tietojoukon painamalla Undo-painiketta.

HUOMAUTUS: rajausruutua ei voi kiertää.
 

Kuvan rajaaminen
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5.3 Luun raja-arvo ja ikkunointi
5.3.1 Luun raja-arvo

Yleisiä tietoja

Luun raja-arvo on arvo, jonka yläpuolella ohjelmisto määrittää kuvauksissa olevat objektit luuksi,
ei kudokseksi.
Kun luun raja-arvo on asetettu oikein, kudosta ei ole näkyvissä, ja kuvissa oleva luun pinta
näyttää sileältä ja kiinteältä etenkin alueilla, joilla on tarkoitus kuvata rekisteröintipisteitä. Jos raja-
arvo on liian matala tai liian korkea, todellisen luun ja (näkyvän) navigoidun luun välisessä
koordinaattijärjestelmässä on ristiriitaisuutta, joka johtaa potilaan virheelliseen rekisteröintiin.

Valitun luun raja-arvon laatu vaikuttaa täsmäytystuloksen tarkkuuteen. Varmista, että raja-
arvo asetetaan niin, että näytetään sileä luun pinta.

Luun raja-arvon säädön avaaminen

Luun raja-arvon asettaminen on pakollinen vaiheen kaikissa manuaalisissa rekisteröin-
timenetelmissä. Sitä voidaan käyttää myös painamalla ikkunointipainiketta millä pää-
näytöllä tahansa.

Luun raja-arvon asettaminen

②

①

③

Kuva 25 

Vaiheet

1.

Voit määrittää suuremman/pienemmän luun raja-arvon painamalla nuolipainikkeita tai siir-
tämällä sormeasi liukusäädintä ① pitkin.
Vaihtoehtoisesti voit säätää luun raja-arvoa vetämällä sormeasi kuvassa (vasemmalle tai
oikealle).
HUOMAUTUS: voit nollata luun raja-arvon ohjelmiston alkuaan laskemaan arvoon paina-
malla Reset ③.
 

NÄKYMÄN MUOKKAAMINEN
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Vaiheet

2.
• Selaa leikkeitä selausnuolten avulla.
• Kierrä tarpeen mukaan käyttämällä kiertopalkkeja ② tai painamalla suoraan näkymää.
• Tarkista raja-arvoasetukset eri tasoilla ja eri kulmissa.

3.
Jatka painamalla Next-painiketta.
HUOMAUTUS: jos siirryit luun raja-arvon säätöön ikkunointipainikkeen kautta, voit palata
nykyiseen vaiheeseen painamalla painiketta uudelleen.
 

Luun raja-arvon hienosäätö

Säädä raja-arvoa mahdollisimman hyvin varmistamalla, että näkyvissä on enimmäkseen
luuta ja mahdollisimman vähän kudosta. Manuaalinen rekisteröinti voidaan suorittaa vain,
jos luun pinta on selvästi näkyvissä.

Tarkasta laskettu 3D-pintamalli. Jos pinta ei ole yhdenmukaisesti edustettuna (esim.
anatomisten alueiden ulkopuolella näkyy artefaktoja tai niiden sisäpuolella on aukkoja),
säädä luun raja-arvoa tarpeen mukaan.

Luun raja-arvo ja ikkunointi
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5.3.2 Ikkunointi

Yleisiä tietoja

Ikkunoinnin avulla voit säätää kuvattujen kuvien kirkkautta ja kontrastia määrittelemällä harmaan
arvon ja näytön intensiteetin välisen suhteen.
Asianmukaiset ikkunointiasetukset auttavat näyttämään tiedot optimaalisesti.

TT-tietojen ikkunointiasetusten muuttaminen vaikuttaa siihen, ovatko jotkin rakenteet
näkyvissä.

Ikkunoinnin määrittäminen

①

②

Kuva 26 

Vaiheet

1. Paina Ikkunointi-painiketta.

2. Voit säätää kirkkautta ① ja kontrastia ② käyttämällä näkymissä liukusäätimiä.

3. Sulje ikkunointitoiminto painamalla uudelleen Ikkunointi-painiketta.

NÄKYMÄN MUOKKAAMINEN
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5.4 Potilaan asento ja akselin kohdistus
5.4.1 Potilaan asento

Yleisiä tietoja

Ohjelmistoon syötetyllä potilaan asennolla määritetään sagittaalisten ja koronaalisten leikkeiden
suunta ja se, miten aksiaaliset leikkeet näytetään. Varmista, että näytettävät arvot ovat oikeat,
jotta kuvia voidaan navigoida oikein.

Valintaikkuna voidaan ottaa käyttöön painamalla potilaan asentopainiketta millä pää-
näytöllä tahansa.

HUOMAUTUS: potilaan asennon muuttaminen vaikuttaa vain siihen, miten tiedot näytetään
ohjelmistossa. Se ei muuta varsinaista tietojoukkoa.
 

Varmista, että valitset oikean potilaan asennon. Muussa tapauksessa potilaan asentoa ei
näytetä oikein navigointiohjelmistossa.

Asennon valitseminen

Intraoperatiivisissa kuvissa alustava potilaan asento valitaan etukäteen DICOM-tietojoukon
merkintöjen perusteella.

Kuva 27 

Vaiheet

1. Valitse potilaan asento Prone, Supine, Left tai Right.

2. Valitse, miltä puolelta kirurgi lähestyy potilasta (Left Side tai Right Side).

3. Valitse potilaan asento leikkauspöydällä suhteessa kirurgin kosketusnäyttönäkymään (jo-
ko Feet/Head tai Head/Feet).

4. Paina Next-painiketta.

Potilaan asento ja akselin kohdistus

58 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



5.4.2 Axis Alignment

Yleisiä tietoja

Virheellinen akselin kohdistus saattaa johtaa navigoinnin aikana virheelliseen asentoon. Jos
potilasta ei asemoitu suoraan kuvauslaitteessa tai jos kuvauksen suuntamerkintä on virheellinen,
kohdista potilaan kuvat tarkemmin ohjelmistossa määritettyihin akseleihin Axis Alignment -
toiminnon avulla.

Akselin kohdistuksen korjaaminen

Kuva 28 

Vaiheet

1. Paina Axis Alignment -painiketta.

2.

Kohdista akselit sinisten katkoviivojen kanssa painamalla näkymien kaarevia nuolia akse-
linkorjausnäytöllä.
HUOMAUTUS: voit palauttaa akseleiden aiemman kohdistuksen painamalla Reset-paini-
ketta.
 

3. Voit tarvittaessa vaihtaa asentoa valitsemalla Anterior - Posterior- tai Head - Feet -valin-
taruudut.

4.
Paina Axis Alignment -painiketta uudelleen.
HUOMAUTUS: jos et poista Axis Alignment -toimintoa käytöstä, voit tallentaa akselin
kohdistukseen tekemäsi muutokset myös painamalla Next- tai Back-painiketta.
 

HUOMAUTUS: anatomisten akseleiden säätäminen rekisteröinnin jälkeen ei vaikuta rekisteröintiin
ja navigoinnin tarkkuuteen.
 

NÄKYMÄN MUOKKAAMINEN
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5.5 Suunnitellut objektit

Preoperatiiviset suunnitellut tiedot

Jos olet suunnitellut ladatut tiedot iPlanissa tai DICOM Viewerissä, luettelo ennalta
suunnitelluista objekteista on näkyvissä Patient Information -näytöllä (esim. objektit, yhdistetyt
kuvat ja nimiöidyt pisteet).
Reitit näytetään Screw Planning -näytöllä.
Accuracy Verification -tarkistuksen aikana näytetään ennalta suunnitellut objektit ja nimiöidyt
pisteet.

Ennalta suunnitellut objektit voidaan näyttää tai piilottaa rekisteröinnin ja navigoinnin
aikana Object-painikkeen avulla.

HUOMAUTUS: katso lisätietoja ennalta suunniteltujen pisteiden käytöstä Paired Point Matching
-rekisteröinnissä seuraavasta kohdasta: s. 80.
 

Suunnitellut objektit
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6 KUVIEN YHDISTÄMINEN
6.1 Selkärankakuvien yhdistäminen

Elementtikuvien yhdistäminen

Kuvien yhdistäminen suoritetaan Brainlab Image Fusion -sovelluksella. Katso tarvittavia vaiheita
koskevat ohjeet Image Fusion -ohjelmiston käyttöohjeesta.

Kuvaukset

Kuvien yhdistämisessä tuetaan seuraavia tietoyhdistelmiä:
• TT ja MR
• TT ja fluoro-3D
• TT ja TT

HUOMAUTUS: seuraavia yhdistelmiä ei tueta: fluoro-3D ja MR tai fluoro-3D ja fluoro-3D. Muita
kuin TT-, MR- ja fluoro-3D-tiloja ei myöskään tueta.
 

Kahden eri tietojoukon kuvausalueiden on sisällettävä päällekkäisiä alueita, jos
kuvannuksia on tarkoitus käyttää kuvien yhdistämiseen. Päällekkäisten alueiden on
sisällettävä luurakenteita (esim. viereisiä nikamia).

Kuvien yhdistäminen ja yhteisrekisteröinti on tarkoitettu ainoastaan
selkärankatoimenpiteisiin.

Kuvien yhdistämisen tarkkuus

Asennetun Image Fusion -version mukaan manuaalisen yhdistämisen suorittaminen (l.
ilman, että painetaan Fusion-painiketta Image Fusion -ohjelmistossa) ei ehkä johda
kohdealueen vientiin. Siinä tapauksessa selkärankasovelluksessa ei näytetä kohdealueita.

Kun kuvien yhdistäminen avataan, kohdealue asetetaan alueelle, josta on hyötyä
useimmissa tapauksissa. Aseta yhdistämisen paras mahdollinen alue ennen automaattisen
yhdistämisen käynnistämistä sijoittamalla kohdealueruutu ja muuttamalla sen kokoa.
Tietojoukkojen säätämisen ja kohdealueen asettamisen jälkeen yhdistäminen voidaan
käynnistää.

Varmista, että kohdealueruutu on sijoitettu luulle, johon viitejärjestelmä on kiinnitetty.

Algoritmissa käytetään ainoastaan yhdistelykohdealueen sisällä olevan ensisijaisen
kuvatietojoukon tilavuustietoja määrittämään sen asianmukainen yhteensopivuus
toissijaiseen kuvatietojoukkoon nähden. Tämä tarkoittaa, että yhdistelykohdealueen
alkuperäinen koko ja asema vaikuttaa kuvien yhdistämistulokseen.

Kohdealueruudun on oltava juuri niin suuri, että se pitää sisällään kaikki alueet, joilla
yhteensopivuus on tarkkaa, ja muut kuin asiaankuuluvat tiedot jäävät sen ulkopuolelle.

KUVIEN YHDISTÄMINEN
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Kuvien yhdistämiseen on käytettävä samaa luurakennetta kuin potilaan rekisteröintiin.
Muussa tapauksessa toinen tietojoukko saattaa siirtyä navigoinnin aikana.

Tarkistaminen

Tarkasta kuvien yhdistämisen tulokset ja tarkista ne silmämääräisesti. Jos automaattisen
kuvien yhdistämisen tulokset ovat riittämättömät, tehosta kuvien yhdistämistä
manuaalisesti säätämällä kuvajoukkoja ja kohdealuetta. Hyväksy vain oikein yhdistetyt
tietojoukot.

Selkärankakuvien yhdistäminen
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6.2 Yhteisrekisteröinti

Yleisiä tietoja

Yhteisrekisteröinti on toimenpide, jossa rekisteröimättömät preoperatiiviset tiedot yhdistetään
automaattiseen rekisteröintiin.

Työnkulku

Vaiheet

1. Käynnistä Spine & Trauma 3D -ohjelmisto niin, että preoperatiiviset tiedot on ladattu.

2. Paina New Registration / Scan -valintaikkunassa New Scan (katso s. 28).

3. Sinua kehotetaan tarkistamaan rekisteröinti.

4.
Näytetään tietojenvalintasivu. Valitse molemmat yhdistettävät tietojoukot. Tässä tapauk-
sessa tietojoukkoja ovat preoperatiivinen TT-kuvaus ja äskettäin otettu intraoperatiivinen
Fluoro 3D -kuvaus.

5. Suorita kuvien yhdistäminen Image Fusion -ohjelmiston avulla.

6. Kun kuvien yhdistäminen on suoritettu loppuun, tarkista molempien tietojoukkojen rekiste-
röinti (katso s. 70).

HUOMAUTUS: vaihtoehtoisesti voit käynnistää toimenpiteen suorittamalla intraoperatiivisen
kuvauksen ja lataamalla preoperatiiviset tiedot myöhemmin.
 

Epäjohdonmukaisuudet potilaan nimessä

Jos potilaan nimi ei ole sama kahdessa tietojoukossa, sinulle ilmoitetaan, että intraoperatiivinen
tietojoukko yhdistetään ja että siihen sovelletaan preoperatiivisen tietojoukon potilasnimeä.

KUVIEN YHDISTÄMINEN
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Yhteisrekisteröinti
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7 AUTOMAATTINEN
REKISTERÖINTI

7.1 Yleiskuvaus

Ennen aloittamista

Varmista ennen automaattisen rekisteröinnin työnkulun käynnistämistä, että olet lukenut ja
ymmärtänyt asiaankuuluvat tiedot alkaen seuraavasta kohdasta: s. 39.

Rekisteröinnin työnkulut

Spine & Trauma 3D -ohjelmisto rekisteröi automaattisesti intraoperatiivisesti kuvatut Fluoro 3D -
tiedot (katso s. 68).
Kuvattaessa yhtä näistä tietojoukoista intraoperatiivisesti käyttäen ohjelmistoa ja yhteensopivaa
C-vartta tai kuvauslaitetta ohjelmisto rekisteröi sen automaattisesti.
Automaattinen iCT-, AIRO- ja Angio-rekisteröinti suoritetaan Brainlab Elementin Automaattinen
kuvanrekisteröinti -toiminnon avulla. Katso ohjeet Automaattisen
kuvanrekisteröintiohjelmiston käyttöohjeesta vaadittaviin vaiheisiin.
Voit myös päättää käyttää preoperatiivisesti kuvattuja tietojoukkoja. Sitä varten sinun on
suoritettava manuaalinen rekisteröinti (katso s. 73).

Automaattista rekisteröintiä ei voida käyttää preoperatiivisesti kuvattujen tietojen
rekisteröintiin. Jotta voidaan käyttää preoperatiivisesti kuvattuja tietojoukkoja, vaaditaan
manuaalista rekisteröintiä (katso s. 73) tai yhteisrekisteröintiä (katso s. 63).

Rekisteröinti käynnistyksen yhteydessä

Nopein tapa rekisteröidä potilas on kuvata tietojoukko heti käynnistyksen jälkeen. Ohjelmisto
rekisteröi potilaan automaattisesti kuvantamisen jälkeen, joten voit aloittaa navigoinnin heti
tarkkuuden tarkistamisen jälkeen.
HUOMAUTUS: automaattista rekisteröintiä varten tiedot on kuvattava intraoperatiivisesti.
 

Kuvauslaitteen tai C-varren valitseminen

Vaiheet

1. Jos useampi kuin yksi kuvauslaite tai C-varsi on määritetty, paina New Scan.

2. Käynnistä preoperatiivinen kuvantaminen valitsemalla C-varsi tai kuvauslaite.

Yhteensopivuus

Käytä Spine & Trauma 3D -ohjelmistolla tehtävään automaattiseen rekisteröintiin ainoastaan
yhteensopivia C-varsia ja kuvauslaitteita. Täydellisen luettelon yhteensopivista kuvauslaitteista ja
C-varsista saat ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

AUTOMAATTINEN REKISTERÖINTI

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 65



Rekisteröinnin aikana tapahtuva liike

Varmista ennen potilaan tai leikkauspöydän siirtämistä, että rekisteröintiprosessi on
suoritettu loppuun ja että rekisteröinti on tarkka. Rekisteröintiä ei voida palauttaa, jos
potilasta tai leikkauspöytää siirretään.

Älä muuta viitejärjestelmän asentoa rekisteröintitoimenpiteen käynnistämisen jälkeen.

Tietojen muuttaminen

Suunniteltuja potilastietoja ei voida automaattisesti rekisteröidä navigointia varten
(yhteisrekisteröintiä lukuun ottamatta (katso s. 63)). Älä muuta kuvauslaitteen kuvatietoja
millään tavoin (esim. kiertämällä, kääntämällä, säätämällä kontrastia tai suurentamalla).
Varmista, että alkuperäiset DICOM-tiedot lähetetään rekisteröintiä varten viipymättä
suoraan navigointijärjestelmään. Muussa tapauksessa automaattista rekisteröintiä ei voida
suorittaa.

Automaattisen rekisteröinnin saattaminen päätökseen

Rekisteröinti tallennetaan vasta, kun rekisteröinnin tarkkuus on tarkistettu painamalla Next-
painiketta (katso s. 70).

Kun automaattinen rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti, aiemmat rekisteröinnit
poistetaan.

Kuvauslaadun optimointi

Hengityksestä johtuvan liikkeen aiheuttamien kuvauksen epätarkkuuksien ehkäisemiseksi
Brainlab suosittaa, että potilaalle annetaan ylipainehappihoitoa ja että keinotekoinen
hengitys poistetaan käytöstä uloshengitysvaiheessa ennen kuvauksen suorittamista.
Toimenpiteen pitäisi kestää enintään kaksi minuuttia, eikä se siis ole potilaalle haitaksi.

Kuvaukset eivät saa sisältää artefakteja. Kuvavääristymä saattaa aiheuttaa huonon
segmentoinnin, joka vähentää rekisteröinnin tarkkuutta. Tämä voidaan välttää poistamalla
tarpeettomat metalliset tai heijastavat esineet (esim. sisäänvetimet) kuvausalueelta.

Onnistuneen tiedonsiirron varmistaminen

Kytke 3D-C-varsi suoraan navigointijärjestelmään ylimenokaapelin välityksellä. Jos 3D-C-varsi on
kytketty sairaalaverkon välityksellä, lähetysnopeus on erittäin riippuvainen verkon liikenteen
määrästä. Jos käytät kattoon asennettua navigointijärjestelmää, on suositeltavaa siirtää tietoja
vain sairaalaverkon välityksellä.

Tarkista ennen 3D-kuvausten siirtämistä, että kuvaustoimenpide on suoritettu oikein
loppuun. Epätäydellinen tietojoukko saattaa johtaa epätarkkuuksiin navigoinnissa.

Keskeytetyt kuvaukset

Jos navigointijärjestelmään siirretään epätäydellinen tai keskeytetty kuvaus, näkyviin tulee
ilmoitus. Jos kuvaukseen sisällytetään riittävät tiedot, jatka painamalla Accept.

Yleiskuvaus
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7.1.1 Vanhempien kuvausten käyttö

24 tuntia vanhempi tietojoukko

Turvallisuussyistä yli 24 tuntia vanhempia kuvauksia voidaan käyttää vain, jos ne on rekisteröity
manuaalisesti (katso s. 73).

Asetukset

Voit ladata toisen tietojoukon painamalla Back.

Voit peruuttaa rekisteröinnin painamalla Cancel.
HUOMAUTUS: painamalla Cancel palaat päänäytölle. Koska tietojoukkoa ei kuitenkaan ole re-
kisteröity, sitä ei voida käyttää navigointiin.
 

Voit ladata nämä tiedot ja rekisteröidä ne manuaalisesti painamalla Register.

AUTOMAATTINEN REKISTERÖINTI
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7.2 3D Fluoro -tietojen automaattinen rekisteröinti
7.2.1 Siemens 3D -C-varsi

Työnkulku

① ②

③ ④

Kuva 29 

Vaiheet

1. Paina New Scan -painiketta New Registration / Scan -valintaikkunassa (katso s. 28).

2.
Valmistele C-varsi. Noudata kuvauslaitteen konsolissa ja Prepare C-arm for 3D Scan -
valintaikkunassa ① olevia ohjeita.
Voit jatkaa painamalla Next tai odottamalla 30 sekuntia.

3.

Suorita törmäystesti ja siirrä sitten C-varsi takaisin lateraaliseen asemaan. Säädä kame-
raa tarpeen mukaan ②.
Ohjelmisto tarkistaa, että kaikki tarvittavat rakenteet on havaittu. Varmista, että kamera on
sijoitettu niin, että C-varsi ja potilaan viitejärjestelmä ovat keskellä kameran kuvausalaa.

4. Harkitse, pyydetäänkö potilasta pidättämään hengitystä.

5.

Suorita kuvaus ③. Kun kuvaus on valmis, anna potilaan hengittää vapaasti, jos olet pyy-
tänyt häntä pidättämään hengitystä.
HUOMAUTUS: jos kuvaus on lähetettävä navigointijärjestelmään manuaalisesti, lähetä
nykyinen kuvaus aina 3D-C-varren konsolista. Jos lähetys tapahtuu suoraan pääikkunas-
ta, lähetetään vain yksittäinen leike.
 

6. Tarkista Patient Information -näytöllä ④, että kuvajoukko on riittävä ja että tiedot ovat oi-
kein.

7. Määritä potilaan suuntaus Select Patient Orientation -valintaikkunassa (katso s. 58).

8. Tarkista rekisteröinti (katso s. 70).

3D Fluoro -tietojen automaattinen rekisteröinti
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7.2.2 Ziehm 3D -C-varsi

Työnkulku

① ②

③ ④

Kuva 30 

Vaiheet

1. Paina New Scan -painiketta New Registration / Scan -valintaikkunassa (katso s. 28).

2.

Valmistele C-varsi. Noudata kuvauslaitteen konsolissa ja Prepare C-arm for Scanning -
valintaikkunassa ① olevia ohjeita.
HUOMAUTUS: jos käytät litteän paneelin C-vartta, kiinnitä fluorostar(it).
 

3.

Suorita törmäystesti ja siirrä sitten C-varsi takaisin lateraaliseen asemaan. Säädä kame-
raa tarpeen mukaan ②.
Ohjelmisto tarkistaa, että kaikki tarvittavat rakenteet on havaittu. Varmista, että kamera on
sijoitettu niin, että C-varsi ja potilaan viitejärjestelmä ovat keskellä kameran kuvausalaa.

4. Harkitse, pyydetäänkö potilasta pidättämään hengitystä.

5. Suorita kuvaus ③ pitelemällä vasenta jalkakytkintä alhaalla. Kun kuvaus on valmis, anna
potilaan hengittää vapaasti, jos olet pyytänyt häntä pidättämään hengitystä.

6. Tarkista Patient Information -näytöllä ④, että kuvajoukko on riittävä ja että tiedot ovat oi-
kein.

7. Määritä potilaan suuntaus Select Patient Orientation -valintaikkunassa (katso s. 58).

8. Tarkista rekisteröinti (katso s. 70).
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7.3 Automaattisen rekisteröinnin tarkistaminen

Yleisiä tietoja

Tarkista aina rekisteröinnin tarkkuus pitelemällä osoitinta tai instrumentin kärkeä vähintään
kolmen anatomisen merkintäpisteen kohdalla ja tarkistaen niiden asema ohjelmistossa.

Tarkista, että rekisteröinti on potilaan ja tietojoukon oikealla tasolla. Tarkkuus on
tarkistettava hoidettavaksi tarkoitetusta luurakenteesta.

Rekisteröinnin tarkkuuden tarkistaminen

Onnistuneen automaattisen rekisteröinnin jälkeen sinua kehotetaan suorittamaan silmämääräinen
tarkkuuden tarkistus.

Kuva 31 

Automaattisen rekisteröinnin tarkistaminen
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Vaihe

Tarkista tarkkuus pitelemällä osoitinta tai instrumentin kärkeä vähintään seuraavien merkintäpis-
teiden kohdalla:
1. Posteriorinen / anteriorinen:

- Okahaarakkeen posteriorinen osa. Varmista, että tarkistus tehdään suoraan luusta ja ei
okahaarakkeen yläpuolisesta ligamentista.

- Monet laminan luupinnan kohdat.
2. Vasen / oikea:

- Okahaarakkeen vasemmalla puolella noin puolivälin korkeudella ja sen jälkeen oikealla
puolella.

- Vasemmassa ja oikeassa luuhaarakkeen nivelessä (ihanteellisessa tapauksessa niveltilas-
sa), jos siihen päästään käsiksi.

3. Kraniaalinen / kaudaalinen:
- Okahaarakkeen kraniaalisella puolella ja sen jälkeen kaudaalisessa osassa.

• Vertaile kussakin tarkistuspisteessä osoittimen asemaa potilaassa navigointijärjestelmässä
näytettävään asemaan.

• Rekisteröintitarkkuus voidaan tarkistaa myös pitelemällä osoitinta huolellisesti viitetelineen
kärkien kohdalla (kaikki suunnat voidaan tarkistaa: posteriorinen / anteriorinen, vasen / oikea
ja kraniaalinen / kaudaalinen) tai jopa viitetelineen hammastuksen kohdalla, jos siihen pääs-
tään käsiksi.

Päätä tarkkaa harkintaa käyttäen, soveltuuko määritetty tarkkuus kulloiseenkin toimenpiteeseen.
Älä kohdista osoittimeen tai instrumenttiin tarkistuksen aikana voimaa.
HUOMAUTUS: näkymät voidaan lukita asentoonsa painamalla lukituskuvaketta (katso s. 21).
 

Minimaalisesti invasiivinen tarkistus

Jos suoritat minimaalisesti invasiivisen toimenpiteen, joka rajoittaa vähintään kolmen
merkintäpisteen tarkistamista, suorita seuraava tarkkuuden tarkistus:

Vaiheet

1. Aseta instrumentti viiltoon niin, että se koskettaa lujasti anatomista merkintäpistettä tai vii-
tejärjestelmän kantaa.

2.

Ota luun päällä olevasta instrumentista fluorokuvia.
• Lateral Fluoro -kuvalla tarkistetaan oikea kraniaalinen / kaudaalinen ja posteriorinen /

anteriorinen rekisteröinti.
• AP Fluoro -kuvalla tarkistetaan oikea vasen / oikea ja kraniaalinen / kaudaalinen rekis-

teröinti.

3. Tarkista, että näytöllä esitettävä instrumentin asema vastaa fluorokuvan asemaa.

Rekisteröintitarkkuus voidaan tarkistaa myös pitelemällä osoitinta huolellisesti viitetelineen kärkien
kohdalla (kaikki suunnat voidaan tarkistaa: posteriorinen / anteriorinen, vasen / oikea ja
kraniaalinen / kaudaalinen) tai jopa viitetelineen hammastuksen kohdalla, jos siihen päästään
käsiksi.
Päätä tarkkaa harkintaa käyttäen, soveltuuko määritetty tarkkuus kulloiseenkin toimenpiteeseen.

Seuraavat vaiheet

Asetukset

Jos tarkkuus on riittävä, valitse Next.
HUOMAUTUS: Next-painike on käytössä vain, jos osoitin ja viitejärjestelmä ovat näkyvissä.
 

Jos tarkkuus on riittämätön, voit toimia seuraavasti:
• suorittaa manuaalisen rekisteröinnin (katso s. 73) tai
• suorita uusi kuvaus.

AUTOMAATTINEN REKISTERÖINTI
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Asetukset

Voit peruuttaa rekisteröinnin painamalla New Registration.
Ohjelmisto avaa New Scan / Registration -valintaikkunan uudelleen, jos tämä on ensimmäinen
navigointi.

Päätä tarkkaa harkintaa käyttäen, soveltuuko määritetty tarkkuus kulloiseenkin toimenpiteeseen.

Automaattisen rekisteröinnin tarkistaminen
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8 MANUAALINEN
REKISTERÖINTI

8.1 Manuaaliset rekisteröintivaihtoehdot

Yleisiä tietoja

Preoperatiivisesti kuvatut Fluoro 3D-, TT- tai angiotietojoukot on rekisteröitävä manuaalisesti.
Manuaalinen rekisteröinti voidaan myös suorittaa automaattisen rekisteröinnin jälkeen.
Kaikki pisteet on määritettävä kuvatulta alueelta. Vastaavasti myös kaikki segmentoinnit on
luotava kuvatulla alueella.
HUOMAUTUS: on suositeltavaa käyttää manuaaliseen rekisteröintiin soveltuvan
kuvausprotokollan mukaisesti luotuja kuvauksia.
 

Manuaalisen rekisteröinnin käyttö

Preoperatiivista kuvausta ladattaessa manuaalinen rekisteröinti avautuu automaattisesti potilaan
asennon määrittämisen jälkeen.
Jos lisenssisi oikeuttaa useampaan rekisteröintityyppiin, Select Registration Method -
valintaikkuna avautuu. Paina haluamasi menetelmän kuvaketta.

Rekisteröinnin tallentaminen

Rekisteröinti tallennetaan vasta, kun rekisteröinnin tarkkuus on tarkistettu painamalla Next-
painiketta.

Manuaaliset rekisteröintityypit

Rekisteröintimenetelmä Katso

Paired Point Matching Sivu 79

Region Matching Sivu 84

Fluoro Match Sivu 88

HUOMAUTUS: Region Matching ja Fluoro Match validoidaan ainoastaan
selkärankatoimenpiteissä.
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Valinnainen manuaalinen rekisteröinti

Jos käytit automaattista rekisteröintiä yhdessä intraoperatiivisen kuvauksen kanssa, voit myös
valita manuaalisen rekisteröinnin.

Kuva 32 

Vaiheet

1. Paina työnkulkupaneelissa Register.

2. Valitse rekisteröintimenetelmä, jota haluat käyttää.

Kuva-asetusten optimointi

Ennen rekisteröinnin aloittamista sinun on asetettava luun raja-arvo.
On suositeltavaa optimoida myös ikkunointiasetukset ja akselin kohdistus seuraavien painikkeiden
avulla:

Painikkeet Kuva-asetusvaihtoehto Katso

Ikkunointi/Luun raja-arvo Sivu 55

Akselin kohdistus Sivu 59

Manuaaliset rekisteröintivaihtoehdot
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8.1.1 Potilastietojen lataaminen

Yleisiä tietoja

Spine & Trauma 3D tukee preoperatiivisesti kuvattujen kuvausten käyttöä. Ne on rekisteröitävä
manuaalisesti.

Tietojoukkoja voidaan ladata vain yhdeltä potilaalta. Jos ladataan toisen potilaan tiedot,
ohjelmisto kehottaa yhdistämään nämä kaksi potilasta.

Kahden TT-tietojoukon lataaminen

Jos lataat kaksi TT-tietojoukkoa, sinun on valittava, minkä tietojoukon rekisteröit Select
Data Set for Registration -valintaikkunassa.
HUOMAUTUS: jos toinen tietojoukoista sisältää ennalta suunniteltuja tietoja, varmista, että tätä
tietojoukkoa käytetään rekisteröintiin.
 

Kuva 33 

Preoperatiivisten tietojen lataaminen

Jos preoperatiivisia potilastietoja ei valittu Content Managerista tai jos haluat ladata muun tai
ylimääräisen tietojoukon, voit ladata sen tietojenvalintaikkunasta painamalla Load Data.

Kuva 34 
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Kokorajoitus

Tietojoukkojen koko saa olla enintään 750 leikettä ja kuvausalueen pituus voi olla enintään
30 cm. Pidempi kuvausalue saattaa vaikuttaa kielteisesti 3D-luumallin esitykseen.

Vanhemmat preoperatiiviset kuvaukset

Vanhemmissa kuvauksissa potilaan anatomia saattaa olla erilainen (esim. aiemmissa
leikkauksissa on poistettu luurakenteita tai on syntynyt kasvaimia). Jos preoperatiivisten,
diagnostisten kuvien ja potilaan todellisen anatomian välillä on eroja, rekisteröintitarkkuus
saattaa heikentyä.

Manuaaliset rekisteröintivaihtoehdot
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8.1.2 Osoittimen käyttäminen

Yleisiä tietoja

Osoittimen avulla virtuaalinen paikka ja 3D-esitys potilaan luusta ohjelmistossa täsmäytetään
todelliseen paikkaan potilaan anatomiassa.
Näin ohjelmisto voi antaa navigointitietoja leikkauksen aikana.
Kun piste määritetään, ohjelmisto on tallentanut osoittimen kärjen sijainnin suhteessa
viitejärjestelmän mukaiseen luun asemaan.
Näin ohjelmisto:
• Määrittää luurakenteen sijainnin suhteessa viitejärjestelmään.
• Sijoittaa määritetyn merkintäpisteen oikeaan suhteelliseen asemaan 3D-luumallissa.

Osoittimen käsittely

Käytä Spine & Trauma 3D -ohjelmistolla tehtävään pisteiden määrittämiseen ainoastaan
teräväkärkistä pidennettyä osoitinta.

Tarkista ennen leikkausta sterilointiastian testausmittarin avulla, että osoitin ei ole
taipunut. Taipunut osoitin tai osoitin, jonka kärki on rikkoutunut, saattaa johtaa
äärimmäiseen epätarkkuuteen potilaan rekisteröinnin aikana, eikä sitä saa käyttää.

Noudata erityistä varovaisuutta osoitinta käsitellessäsi.

Valmistele luun pinta ennen pisteiden määrittelyä. Määritä pisteet suoraan luun pinnalla, ei
kudoksessa. Muussa tapauksessa määritys saattaa johtaa virheelliseen rekisteröintiin.

Jos osoittimen kärki siirtyy luusta pisteen määrittämisen aikana, pisteet voidaan määrittää
myös ilmassa. Tämä kuitenkin vähentää rekisteröinnin tarkkuutta. Varmista pisteiden
määrittämisen aikana, että osoittimen kärki on aina suoraan kuvatun alueen luun kohdalla.

Vakiorekisteröinti osoittimella

Osoittimella tehtävässä vakiorekisteröinnissä kalibroitua teräväkärkistä pidennettyä osoitinta
käännetään potilaan luussa olevien erityisten merkintäpisteiden määrittämiseksi
(rekisteröimiseksi).

Kuva 35 

Vaihe

Pitele osoittimen kärkeä osoitetun merkintäpisteen kohdalla ja kierrä osoitinta hieman kärkensä
ympäri.
• Jos kärki siirtyy kiertämisen aikana, pistettä ei määritetä.
• Kun piste määritetään, ohjelmisto osoittaa seuraavan määritettävän pisteen tai avaa seuraa-

van vaiheen.
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Rekisteröinti klipsikiinnitettävällä kauko-ohjaimella

Klipsikiinnitettävä kauko-ohjain mahdollistaa aktiivisen potilaan rekisteröinnin ja ohjelmiston
ohjauksen yhdessä teräväkärkisen pidennetyn osoittimen kanssa. Katso lisätietoja ohjelmiston
ohjaustoiminnoista seuraavasta kohdasta: s. 27.

①

Kuva 36 

Vaiheet

1. Pitele osoittimen kärkeä osoitetun merkintäpisteen kohdalla.

2.

Paina ohjauspainiketta ①.
• Jos kärki siirtyy painiketta painettaessa, pistettä ei määritetä.
• Kun piste määritetään, ohjelmisto osoittaa seuraavan määritettävän pisteen tai avaa

seuraavan vaiheen.

Manuaaliset rekisteröintivaihtoehdot
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8.2 Parillisten pisteiden täsmäyttäminen

Yleisiä tietoja

Parillisten pisteiden täsmäyttämistä voidaan käyttää potilaan tietojoukkojen rekisteröintiin tai
uudelleenrekisteröintiin.
Paired Point Matching -toiminnossa määrität rekisteröintipisteitä luun kuvalle ja määrität ne sitten
varsinaisella luulla osoitinta käyttäen. Näin kuvatiedot korreloidaan 3D-luumalliin.

Parhaan mahdollisen tarkkuuden aikaansaaminen

Kaikki pisteet on määritettävä samasta luurakenteesta. Varmista, että määritetyt pisteet
ovat samalla tasolla näytöllä ja potilaalla.

Määritä pisteitä useammalta tasolta, eri syvyyksiltä ja mahdollisimman suurelta osasta
luuta.

Määritä pisteet vain luusta, johon viitejärjestelmä on kiinnitetty.

Määritettyjen merkintäpisteiden on peitettävä mahdollisimman suuri osa luusta.

Rekisteröi luu, johon haluat sijoittaa ruuveja.

Paired Point Matching -työnkulku

Vaiheet

1. Avaa Paired Point Matching.

2. Määritä ennalta suunniteltujen pisteiden nikaman taso (soveltuvin osin).

3. Suunnittele pisteet luumallissa.

4. Määritä pisteet luussa.

5. Tarkista rekisteröinti.
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8.2.1 Ennalta suunnitellut pisteet

Yleisiä tietoja

On mahdollista käyttää iPlanissa Paired Point Matching -toiminnon avulla ennalta suunniteltuja
pisteitä.
Jos ladattu tietojoukko sisältää ennalta suunniteltuja pisteitä, sinua kehotetaan määrittämään
nikaman taso.

Ennalta suunniteltujen pisteiden tason määrittäminen

①

②

Kuva 37 

Vaiheet

1.

Valitse taso painikkeilla +/– ①:
• + siirtää valintaa kaudaalisuunnassa
• – siirtää valintaa kraniaalisessa suunnassa

HUOMAUTUS: merkintä ② koostuu selkärangan anatomisesta osasta (SAC: ristiluu, L:
lanne, T: rintakehä, C: kaularanka) ja valittujen nikamien määrästä (ristiluu: ei lainkaan,
lanne: 1–6, rintakehä: 1–12, kaularanka: 1–7).
 

2. Paina Next-painiketta.

HUOMAUTUS: jos ennalta suunniteltuja pisteitä ei ole saatavilla oikealla tasolla, jatka ilman
valintaa painamalla Skip.
 

Tarkista, että ennalta suunnitellut pisteet näkyvät oikealla nikaman tasolla. Väärällä tasolla
olevat ennalta suunnitellut pisteet saattavat johtaa epätarkkaan rekisteröintiin.

Parillisten pisteiden täsmäyttäminen
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8.2.2 Parillisten pisteiden rekisteröinti

Yleisiä tietoja

Paired Point Matching -toiminnon avulla voit:
• suunnitella jopa 10 pistettä
• suunnitella tai määrittää pisteitä missä järjestyksessä tahansa
• suunnitella uudelleen pisteet, jotka on jo määritetty
• tarkastella luuta 2D-leikkeinä tai 3D-mallina
• välttää pisteiden suunnittelua luun ulkopuolelle käyttämällä luuhunkiinnitystoimintoa

Näytön asettelu

④

①
②

⑤
⑥

③ ⑦

Kuva 38 

Nro Painike/elementti Tehtävä

① Delete Poistaa aktiivisen pisteen.

② Replan Asettaa määritetyn pisteen uudelleen ”määrittämättömään” tilaan,
jotta se voidaan suunnitella uudelleen.

③ New Lisää uuden pisteen suunnitelmaan.

④ Aktiivinen piste Kulloinkin suunniteltava piste keltaisella ympyröitynä.

⑤ Luuhunkiinnitys-
painike

”Kiinnittää” aktiivisen pisteen lähimpään pisteeseen luussa (jos se on
suunniteltu luun ulkopuolelle).
HUOMAUTUS: aktiivinen vain 2D-näkymätilassa.
 

⑥ 2D/3D-painike Siirtyy luukuvassa 2D-leikkeen ja 3D-mallin välillä.

⑦ Ilmaisimet Voit valita pisteen, jonka haluat suunnitella.

Tietoa pisteistä

Kaikki pisteet on määritettävä samasta luurakenteesta.
Kaikki pisteet on numeroitu, ja niitä vastaa samalla numerolla varustettu ilmaisinpainike ⑦. Voit
määrittää enintään kymmenen pistettä. Kun määrität pisteen, ohjelmisto aktivoi seuraavan
pisteen. Ohjelmisto vaatii vähintään 2 mm etäisyyden Paired Point Matching -toiminnolla
määritettävien pisteiden välillä.
Noudatetaan seuraavaa värikoodausta:
• Punainen: ei määritetty
• Vihreä: määritetty
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• Korostettu keltaisella: aktiivinen piste

Rekisteröinti parillisten pisteiden avulla

Vaiheet

1. Aktivoi piste, jonka haluat suunnitella, painamalla sen ilmaisinta ⑦. Aktiivinen piste koros-
tetaan ympyröimällä se keltaisella.

2.

Paina kuvaa, johon haluat sijoittaa aktiivisen pisteen, tai siirrä sitä sijoitukseen käytettävil-
lä nuolipainikkeilla.
HUOMAUTUS: voit parantaa suunnittelua suurentamalla näkymiä Overview-näytön vie-
reisillä zoomauspainikkeilla.
 

3.
Määritä piste tai suunnittele toinen piste painamalla ilmaisinta.
HUOMAUTUS: ohjelmisto ei hyväksy pisteitä, jotka ovat liian lähellä toisiaan.
 

4. Toista vaiheet 1–3, kunnes on suunniteltu ja määritetty vähintään neljä pistettä.

5.

Tarkista tarkkuus vähintään neljän pisteen määrittämisen jälkeen (s. 97).
• Jos tarkkuus on hyväksyttävä, jatka valitsemalla Next.
• Jos tarkkuus on liian alhainen, voit lisätä uusia pisteitä tai suunnitella uudelleen jo mää-

rittämiäsi pisteitä.
HUOMAUTUS: jos lähes kaikki määritetyt pisteet ovat samalla tasolla, Next-painike ei ole
käytettävissä. Voit jatkaa suunnittelemalla ja määrittämällä lisäpisteitä.
 

Pisteiden lisääminen

Vaihe

Paina New ③.
Kun olet määrittänyt vähintään neljä pistettä, ohjelmisto ilmoittaa tarkkuusarvon ja päivittää sen
kunkin lisäpisteen määrittämisen jälkeen.

HUOMAUTUS: jos olet suunnitellut pisteen mutta et määrittänyt sitä, ohjelmisto ei ota sitä
huomioon tarkkuuslaskennassa.
 

Pisteiden uudelleensuunnittelu

Asetukset

Voit suunnitella määrittämättömän pisteen uudelleen painamalla sen ilmaisinpainiketta sen akti-
voimiseksi.

Voit suunnitella määritetyn pisteen uudelleen painamalla sen ilmaisinpainiketta sen aktivoimisek-
si ja painamalla Replan ②. Se on määritettävä uudelleen, jotta se sisällytetään rekisteröintiin.

Pisteiden poistaminen

Vaihe

Valitse pisteen ilmaisin ja paina Delete ①.
Voit poistaa sekä määritettyjä että määrittämättömiä pisteitä. Kun piste poistetaan, numerojärjes-
tyksessä korkeammalla sijaitsevat pisteet siirretään alemmas. Ohjelmisto ei tue epäjatkuvaa pis-
tesarjaa (esim. 1, 2, 4, 7).

Parillisten pisteiden täsmäyttäminen
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2D-näkymätila ja luuhunkiinnitys

①
②

Kuva 39 

Asetukset

Voit suunnitella pisteet 3D-luumallikuvien sijaan 2D-kuvausleikekuvissa painamalla 2D/3D-vaih-
topainiketta ②.
Luuhunkiinnitys-painike ① aktivoidaan 2D:hen siirryttäessä. Tätä painiketta painettaessa aktiivi-
nen piste kiinnitetään lähimpään pisteeseen luussa. Näin pisteitä ei voida tahattomasti suunnitel-
la luun ulkopuolelle.

Luuhunkiinnitys voidaan poistaa käytöstä painamalla painiketta uudelleen.
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8.3 Alueen täsmäyttäminen

Yleisiä tietoja

Region Matching -rekisteröinnissä määritetään leikattava luu, ja ohjelmisto ohjaa sinut
määrittämään potilaan nikamassa olevat pisteet ensin tietyiltä alueilta ja sen jälkeen sieltä, missä
ne voidaan parhaiten määrittää luussa.
Ohjelmisto täsmää määritetyt pisteet preoperatiivisesti kuvattuihin TT-kuvauksiin ja määrittää
koordinaattijärjestelmän navigointia varten.

Kaikki Region Matching -toiminnossa käytettävät pisteet on määritettävä samasta
luurakenteesta.

Suunniteltujen alueiden ja määritettyjen pisteiden on oltava samalla tasolla sekä näytöllä
että potilaalla.

Jatka Region Matching -toimintoa vain, jos vastaava luun pinta voidaan selvästi tunnistaa
kuvauksessa.

Leikkauskohdan valmistelut

Valmistele leikkauskohta siten, että pisteet voidaan määritellä suoraan luun pinnalta.
Pisteet, joita ei ole kuvattu suoraan luun pinnalta, saattavat johtaa epätarkkaan
rekisteröintiin.

Region Matching on tarkoitettu ainoastaan selkärankatoimenpiteisiin.

Region Matching -työnkulku

Vaiheet

1. Avaa Region Matching.

2. Säädä luun raja-arvoa.

3. Määritä nikaman taso (kolme pistettä).

4. Määritä pisteet määritellyillä alueilla.

5. Määritä lisäpisteet luussa.

6. Tarkista rekisteröinti.

Alueen täsmäyttäminen
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8.3.1 Tason määrittely ja pisteiden määrittäminen

Yleisiä tietoja

Region Matching -rekisteröinnin avaamisen jälkeen on määritettävä luun raja-arvo (katso s. 55).
Kun luun raja-arvo on määritetty, sinua kehotetaan määrittelemään asianmukainen nikaman taso
määrittelemällä kolme aluetta ja määrittämällä sitten näiltä alueilta 20 pistettä.

Määritä alueet mahdollisimman tarkkaan kuvassa. Mitä tarkempi täsmäytys, sitä parempi
on rekisteröintitarkkuus.

Tason määritteleminen

①

④

②

③

Kuva 40 

Vaiheet

1.

Voit suunnitella kohdenikamassa kolme aluetta painamalla näkymiä:
• Keskiosa/okahaarake ①
• Oikea lamina ②
• Vasen lamina ③

2. Tarkista vasemmasta yläkulmasta (Overview ④), että on määritetty oikea nikama.

3. Paina Next-painiketta.

Tarkista, että näytettävä taso on oikea.

Pisteiden määrittäminen

Ohjelmisto opastaa sinut nikaman 20 pisteen määrittämisen läpi. Tuloksena oleva pistepilvi
voidaan sijoittaa tarvittaessa uudelleen (katso s. 101).

Määritä pisteitä useammalta tasolta, eri syvyyksiltä ja mahdollisimman suurelta osasta
luuta. Lisäpisteitä voidaan tarvittaessa määrittää ensimmäisen täsmäytystuloksen jälkeen
(katso s. 101).
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Rekisteröinnin aikana osoitin näytetään ohjelmistossa. Tämä visualisointi on tarkoitettu
ainoastaan karkeaan suuntaukseen, eikä se ehkä heijasta varsinaista tarkkaa asentoa.

① ②

Kuva 41 

Vaiheet

1.
Määritä yksi piste kullakin tason määrittelemisen yhteydessä määrittämälläsi kolmella alu-
eella ① käyttämällä osoitinta tai klipsikiinnitettävää kauko-ohjainta (katso s. 85).
Määritetyt alueet on korostettu keltaisella, punaisella ja vihreällä.

2.

Määritä 17 lisäpistettä nikaman eri asemissa, jotka määritetään kolmella alueella ②. Var-
mista, että pisteet määritetään eri syvyyksillä.
HUOMAUTUS: ohjelmisto ei hyväksy pisteitä, jotka ovat liian lähellä toisiaan.
 

3.
Kun luuhun on määritetty riittävästi pisteitä, tarkistusnäyttö avautuu (katso s. 97).
Tarkista rekisteröinnin tarkkuus.

HUOMAUTUS: valitsemalla Remove last point voit poistaa viimeksi määritetyn pisteen.
 

Varmista, että pisteet määritetään samassa nikamassa kuin tason määrittelyssä
määritettiin.

Alueen täsmäyttäminen
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Vasen-oikea-vaihdon havaitseminen

Jos vasen ja oikea lamina vaihtuivat tahattomasti tason määrittelyn aikana (katso s. 85), Left-
Right Swap Detected -valintaikkuna avautuu.
Left-Right Switched -painike valitaan oletusarvoisesti, ja vasen ja oikea lamina vaihdetaan
automaattisesti.

Kuva 42 

Vaiheet

1. Tarkista luumallin asento sijoittamalla osoitin anatomisiin merkintäpisteisiin ja tarkistamal-
la, että osoittimen asema ohjelmistossa vastaa todellista asentoa potilaan anatomiassa.

2. Paina Next-painiketta.

HUOMAUTUS: jos vasenta ja oikeaa laminaa ei varsinaisesti vaihdettu, poista Left-Right
Switched -painikkeen valinta, tarkista oikea asento näkymissä ja paina Next.
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8.4 Fluorotäsmäytys

Ennen aloittamista

Varmista ennen Fluoro Match -työnkulun käynnistämistä, että olet lukenut ja ymmärtänyt
asiaankuuluvat tiedot alkaen seuraavasta kohdasta: s. 39.

Yleisiä tietoja

Fluoro Match -rekisteröinnissä käytetään preoperatiivisia TT- tai Siemens fluoro 3D -tietoja
intraoperatiivisiin 2D-fluorokuviin yhdistettynä.

Fluoro Match on tarkoitettu ainoastaan selkärankatoimenpiteisiin.

Fluoro Match -työnkulku

Vaiheet

1. Avaa Fluoro Match yhdessä ladattujen TT- tai Siemens fluoro 3D -tietojen kanssa.

2. Määrittele taso ja suorita sitten asiaankuuluvien nikamien segmentointi.

3. Määritä 2D-fluorokuvat.

4. Rekisteröi 2D-fluorokuvat ja tarkista tarkkuus.

5. Esiasemointi.

6. Ohjelmisto täsmäyttää luumallin fluorokuviin.

7. Tarkista rekisteröinti.

Fluorotäsmäytys
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8.4.1 Tason määrittäminen

Tason määritteleminen

① ②

③ ④

⑤

Kuva 43 

Vaiheet

1. Fluoro Match -rekisteröinnin avaamisen jälkeen sinua kehotetaan asettamaan luun raja-
arvo (katso s. 55). Paina luun raja-arvon asettamisen jälkeen Next.

2. Määrittele painamalla luumallia nikaman taso ① ja paina sitten Next.

3.

Säädä mallia ②.
• Sijoita sininen malli asiaankuuluvaan nikamaan käyttämällä nuolipainikkeita tai paina-

malla näkymiä.
• Muuta sinisen mallin kokoa tarvittaessa Scaling-työkalun avulla.
• Näet luurakenteesta suuremman tai pienemmän osan Model Transparency -työkalua

käyttämällä.
• Voit parantaa luurakenteen näyttöä säätämällä luun raja-arvoa (3D Model Adjustment

-välilehti) tai ikkunointiasetuksia (DRR Model Adjustment -välilehti).
• Kun sininen malli on kohdistettu oikein, paina Next.

HUOMAUTUS: voit siirtyä 3D-luumallista DRR-malliin ja takaisin käyttämällä näytön ala-
reunassa olevia välilehtiä.
 

4. Tilapalkki osoittaa, että nikamaa segmentoidaan ③.

5.

Segmentoitu nikama näkyy Level Definition -näytöllä ④.
• Jos segmentointi on tyydyttävä, voit jatkaa 2D-kuvantamiseen painamalla Next.
• Jos segmentointi ei ole tyydyttävä, paina Redo Segmentation ⑤. Palaat Model Ad-

justment -näytölle ②.
HUOMAUTUS: jos navigoit useamman kuin yhden nikaman, toista vaiheet 3–5 seuraa-
vassa nikamassa. Kaikkien nikamien segmentointi tässä vaiheessa auttaa säästämään
aikaa leikkauksen aikana.
 

Varotoimet

Varmista, että segmentoitava nikama vastaa hoidettavaa nikamaa. Tarkista
segmentointitulos huolellisesti Level Definition -valintaikkunassa.
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Tarkista huolellisesti nikaman sijoitus Model Adjustment -valintaikkunassa.

Fluorotäsmäytys
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8.4.2 2D-kuvantaminen

Ennen aloittamista

Ennen uusien kuvien kuvantamista on avattava Acquire 2D Images -valintaikkuna. Muussa
tapauksessa ohjelmisto ei tunnista uutta fluorokuvaa

Kuvantamista koskevat vaatimukset

Jatka Fluoro Match -rekisteröintiä vain, jos vastaava luun pinta voidaan selvästi tunnistaa
kuvauksessa.

Fluorokuvat voidaan rekisteröidä ohjelmistossa vain, jos näytetään fluorokuvien
kuvantamisnäyttö.

Kohdenikama on sisällytettävä kokonaisuudessaan sekä A-P-kuviin että lateraalisiin kuviin.
Molempien kuvien on oltava päällekkäisiä, ja niiden kulman poikkeaman on oltava riittävä
(> 30°).

Poista osoitin tai instrumentti kameran kuvausalalta, jotta fluorokuvat voidaan määrittää ja
rekisteröidä.

MANUAALINEN REKISTERÖINTI
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Kuvantaminen Fluoro Match -toimintoa varten

Voit määrittää, missä järjestyksessä kuvantaminen suoritetaan ja välttää näin C-varren
tarpeetonta liikettä.

①

② ③

Kuva 44 

Vaiheet

1. Varmista, että kaikki tarvittavat instrumentit näkyvät kamerassa ①.

2. Ota kuva C-varrella.

3.
Voit määrätä kuvan käytettäväksi asianmukaisessa näkymässä (A-P tai lateraalinen) pai-
namalla sinistä käsikuvaketta ③.
Kuva siirretään navigointijärjestelmään ja näytetään navigointinäkymissä.

4.
Tarkista kuvan tarkkuus (katso s. 93).
Tarkistettu kuva näkyy määritetyssä näkymässä.

5.
Toista vaiheet 1–3 toiselle kuvalle.
Kun molemmat kuvat on tarkistettu, jatka Fluoro Match -toimintoon painamalla Next (kat-
so s. 95).

HUOMAUTUS: Ziehm C-varsissa harmaa nuolikuvake ② osoittaa, että kuva on siirrettävä C-
varresta järjestelmään manuaalisesti. Ota 2D-kuva vasemmalla jalkakytkimellä ja lähetä kuva
navigointijärjestelmään oikealla jalkakytkimellä.
 

Fluorotäsmäytys
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2D-kuvan tarkkuuden tarkistaminen

Kuva 45 

Vaiheet

1. Pitele osoittimen kärkeä vähintään kolmen anatomisen merkintäpisteen kohdalla ja tarkis-
ta, että näytöllä oleva osoittimen kärki vastaa todellista osoittimen asemaa luussa.

2. Vaihtoehtoisesti voit parantaa kuvan laatua Fluoro-muokkausasetuksilla (katso s. 93).

3.
Jos fluorokuva on hyväksyttävä, valitse Accept.
HUOMAUTUS: Accept-painike on poistettu käytöstä, kunnes osoitin tuodaan kameran
kuvausalalle.
 

Tarkista aina ennen Fluoro Match -rekisteröinnin aloittamista kunkin kuvan tarkkuus
pitelemällä osoittimen kärkeä vähintään kolmen anatomisen merkintäpisteen kohdalla ja
tarkistamalla niiden asema ohjelmistossa.

Kuvan tarkkuus on ratkaisevan tärkeää, sillä epätarkat fluorokuvat voivat johtaa
heikkolaatuisiin Fluoro Match -rekisteröinnin tuloksiin ja näin ollen epätarkkaan
navigointiin.

Fluoro-vaihtoehdot

Ohjelmiston avulla voidaan muokata otettuja 2D-kuvia. Alla kuvatut fluoro-vaihtoehdot ovat
käytettävissä sekä Fluoro Options -valintaikkunassa että Verify Image -valintaikkunassa (katso
s. 93).

Fluoro Options -valintaikkunaa käytetään soveltuvan näkymän fluoro-painikkeen
avulla.
Alla olevassa esimerkissä esitetään aktivoidut kierto- ja kääntötoiminnot.
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Kuva 46 

Asetukset

Aktivoi kierto- ja kääntötoiminnot.

Aktivoi zoomaus- ja panorointitoiminnot.

Aktivoi ikkunointitoiminnon kirkkauden ja kontrastin säätöä varten.

Peruuttaa ikkunoinnin säädön.

HUOMAUTUS: käytä näkymissä säätöjen tekemiseen kierto-, panorointi- ja ikkunointitoiminnoissa
kosketusohjaimia ja liukupalkkeja.
 

Fluorotäsmäytys
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8.4.3 Fluoro Match -toiminnon suorittaminen

Varotoimet

Jos täsmäytysalgoritmi tuottaa häiritsevistä metalliesineistä johtuen epätarkat tulokset,
poista kaikki metalliesineet (viitetelinettä lukuun ottamatta) nikamasta ja kuvaa fluorokuvat
uudelleen. Jos et voi poistaa metalliesineitä nikamasta, kuvaa fluorokuvat uudelleen
hieman erilaisesta asennosta/asemasta.

Fluoro Match -rekisteröinti

① ②

③ ④

Kuva 47 

Vaiheet

1. Määritä pään suunta ① sijoittamalla ihmishahmo kuvaan ja paina sitten Next.

2.

Sijoita luumalli fluorokuvaan ② nuolipainikkeiden avulla.
• Voit valita nuolipainikkeiden pieniä tai suuria säätövälejä käyttämällä Fine- ja Coarse-

painikkeita.
• Voit muuttaa segmentoidun nikaman ulkoasua DRR / 3D Model -painikkeen sekä Invi-

sible-, Transparent-, Normal- ja Opaque-painikkeiden avulla.
• Tarvittaessa voit sulkea artefaktit pois painamalla Exclude-painiketta (katso alla).

Kun luumalli on kohdistettu mahdollisimman tarkasti, paina Next.

3. Tilapalkki osoittaa, että täsmäytys on käynnissä ③.

4.

Vaihtoehtoisesti voit tarkistaa segmentoidun nikaman kerroksen fluorokuvissa ④ DRR /
3D Model -painikkeen sekä Transparent-, Normal- ja Opaque-painikkeiden avulla.
• Jos kerros on oikea, voit tarkistaa rekisteröinnin tarkkuuden painamalla Next (katso s.

97).
• Voit tehdä muutoksia painamalla Back.
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Artefaktien poissulkeminen

Exclude Artifacts to Optimize the Match -valintaikkuna tulee näkyviin, jos 2D-kuvantamisen
jälkeen painetaan Exclude-painiketta. Näin voit sulkea fluorokuvasta pois alueita, jotta niitä ei
oteta huomioon CT-Fluoro Match -algoritmissa.

Kuva 48 

Vaiheet

1.

Voit sulkea artefaktin pois CT-Fluoro Match -algoritmista toimimalla seuraavasti:
• Napsauta Exclude.
• Valitse Brush Size.
• Maalaa artefakti (punaisella värillä).

Voit näyttää 3D-mallin segmentoiduista nikamista napsauttamalla Transparent tai piilotta-
malla sen napsauttamalla Invisible.

2.

Voit sisällyttää (vaihtaa poissulkemisen käänteiseksi) alueet CT-Fluoro Match -algoritmiin
toimimalla seuraavasti:
• Napsauta Include.
• Valitse Brush Size.
• Poista punainen väri artefaktista.

3.
• Voit kumota muutokset napsauttamalla Undo.
• Voit hylätä prosessin napsauttamalla Cancel.
• Voit tallentaa muutoksesi napsauttamalla OK.

HUOMAUTUS: jos Kädessä pidettävää rekisteröintilaitetta Fluoro 2D käytettiin
kuvantamiseen, sen varjot peitetään automaattisesti (suljetaan pois ja maalataan punaiseksi)
fluorokuvissa.
 

Fluorotäsmäytys
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8.5 Tarkkuuden tarkistaminen

Yleisiä tietoja

Tarkkuuden tarkistustoimenpide on kaikissa rekisteröintimenetelmissä sama. Region Matching -
rekisteröintiä suoritettaessa on käytettävissä Improve Registration Accuracy -lisäpainike (katso
s. 100).

Tarkista aina rekisteröinnin tarkkuus pitelemällä osoitinta tai instrumentin kärkeä vähintään
kolmen anatomisen merkintäpisteen kohdalla ja tarkistaen niiden asema ohjelmistossa.
Jos rekisteröinnin tarkkuus on riittämätön, on suositeltavaa suorittaa rekisteröinti
uudelleen.

Tarkista, että rekisteröinti on potilaan ja tietojoukon oikealla tasolla. Tarkkuus on
tarkistettava hoidettavassa luurakenteessa.

Rekisteröinnin tarkistaminen

Kuva 49 
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Vaihe

Tarkista tarkkuus pitelemällä osoitinta tai instrumentin kärkeä vähintään seuraavien merkintäpis-
teiden kohdalla:
1. Posteriorinen / anteriorinen:

- Okahaarakkeen posteriorinen osa. Varmista, että tarkistus tehdään suoraan luusta ja ei
okahaarakkeen yläpuolisesta ligamentista.

- Monet laminan luupinnan kohdat.
2. Vasen / oikea:

- Okahaarakkeen vasemmalla puolella noin puolivälin korkeudella ja sen jälkeen oikealla
puolella.

- Vasemmassa ja oikeassa luuhaarakkeen nivelessä (ihanteellisessa tapauksessa niveltilas-
sa), jos siihen päästään käsiksi.

3. Kraniaalinen / kaudaalinen:
- Okahaarakkeen kraniaalisella puolella ja sen jälkeen kaudaalisessa osassa.

• Vertaile kussakin tarkistuspisteessä osoittimen asemaa potilaassa navigointijärjestelmässä
näytettävään asemaan.

• Rekisteröintitarkkuus voidaan tarkistaa myös pitelemällä osoitinta huolellisesti viitetelineen
kärkien kohdalla (kaikki suunnat voidaan tarkistaa: posteriorinen / anteriorinen, vasen / oikea
ja kraniaalinen / kaudaalinen) tai jopa viitetelineen hammastuksen kohdalla, jos siihen pääs-
tään käsiksi.

Päätä tarkkaa harkintaa käyttäen, soveltuuko määritetty tarkkuus kulloiseenkin toimenpiteeseen.
Älä kohdista osoittimeen tai instrumenttiin tarkistuksen aikana voimaa.
HUOMAUTUS: jos näytetään tarkkuuden poikkeama, näkymissä tulee näkyviin punainen varoi-
tusviesti.
 

HUOMAUTUS: näkymät voidaan lukita asentoonsa painamalla lukituskuvaketta (katso s. 21).
 

Jos tarkkuus on riittämätöntä, on suositeltavaa parantaa rekisteröintitarkkuutta (katso s.
100) tai toistaa rekisteröinti. Alhaisella tarkkuudella ei ole suositeltavaa jatkaa navigointiin.

Minimaalisesti invasiivinen tarkistus

Jos suoritat minimaalisesti invasiivisen toimenpiteen, joka rajoittaa vähintään kolmen
merkintäpisteen tarkistamista, suorita seuraava tarkkuuden tarkistus:

Vaiheet

1. Aseta instrumentti viiltoon niin, että se koskettaa lujasti anatomista merkintäpistettä tai vii-
tejärjestelmän kantaa.

2.

Ota luun päällä olevasta instrumentista fluorokuvia.
• Lateraalisella fluorokuvalla tarkistetaan oikea kraniaalinen / kaudaalinen ja posteriori-

nen / anteriorinen rekisteröinti.
• AP-fluorokuvalla tarkistetaan oikea vasen / oikea ja kraniaalinen / kaudaalinen rekiste-

röinti.

3. Tarkista, että näytöllä esitettävä instrumentin asema vastaa fluorokuvan asemaa.

Rekisteröintitarkkuus voidaan myös tarkistaa pitelemällä osoitinta huolellisesti viitetelineen kärkien
kohdalla (kaikki suunnat voidaan tarkistaa: posteriorinen / anteriorinen, vasen / oikea ja
kraniaalinen / kaudaalinen) tai jopa viitetelineen hammastuksen kohdalla, jos siihen päästään
käsiksi.
Päätä tarkkaa harkintaa käyttäen, soveltuuko määritetty tarkkuus kulloiseenkin toimenpiteeseen.

Tarkkuuden tarkistaminen
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Seuraavat vaiheet

Asetukset

Jos tarkkuus on riittävä, valitse Next.
HUOMAUTUS: Next-painike on käytössä vain, jos osoitin/instrumentti ja viitejärjestelmä ovat nä-
kyvissä.
 

Jos suoritat Region Matching -toiminnon, rekisteröinnin parannusasetukset saadaan esiin pai-
namalla Improve Registration (katso s. 100).

Voit suorittaa jonkin rekisteröintiprosessin osan uudelleen painamalla Back.

Voit poistua rekisteröinnistä painamalla Cancel. Rekisteröintiä ei tallenneta.

Vianetsintä: Alhaiset tarkkuusarvot

Alhaisen tarkkuuden syy Välttäminen/korjaaminen

Viitejärjestelmän liike

• Varmista ennen rekisteröinnin aloittamista, että kaikki viitejärjes-
telmän ruuvit ovat tiukalla äläkä löysää niitä rekisteröinnin aika-
na tai sen jälkeen.

• Varmista, että alusta on kiinnitetty tukevasti luuhun.
• Älä kohdista alustaan painetta tai vääntöä rekisteröinnin aikana

tai sen jälkeen.

Luun raja-arvon epäasian-
mukainen asettaminen

• Aseta raja-arvo huolellisesti niin, että pehmytkudos jätetään
pois.

• Aseta raja-arvo tarvittaessa uudelleen ja aloita rekisteröinti uu-
delleen.

Pisteiden määrittäminen tie-
tojoukon ulkopuolella (ma-
nuaalinen rekisteröinti)

• Määritä pisteet vain leikattavaan luuhun.
• Jos käytössä on Paired Point Matching, käytä luuhunkiinnitys-

toimintoa.

Osoittimen vahingoittuminen
• Tarkista ennen osoitinten käyttöä, että kärki on samansuuntai-

nen osoitinkotelon kalibrointimerkin kanssa.
• Älä käytä vahingoittunutta tai taipunutta osoitinta.

MANUAALINEN REKISTERÖINTI
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8.6 Rekisteröinnin parantaminen – Alueen
täsmäyttäminen

Yleisiä tietoja

Alla olevat rekisteröinnin tarkkuuden parannusvaihtoehdot ovat saatavilla Region Matching -
rekisteröintiä käytettäessä.

① ②

Kuva 50 
Jos suoritat Region Matching -rekisteröinnin, eikä vastinetta löydy ①, tai jos painat tarkkuuden
tarkistuksen aikana Improve Registration ②, sinulle tarjotaan rekisteröinnin parantamiseen alla
olevia vaihtoehtoja.
HUOMAUTUS: kulloisessakin tilanteessa suositeltava menetelmä näytetään oranssina.
 

Re-Plan and Re-acquire

Voit parantaa rekisteröintitarkkuutta painamalla tätä vaihtoehtoa määrittämällä uudelleen kolme
kuvantamisaluetta (katso s. 85) ja kuvantamalla kullakin alueella olevan pisteen uudelleen (katso
s. 85).

Acquire More Points

Painamalla tätä vaihtoehtoa voit parantaa rekisteröintitarkkuutta määrittämällä 10 lisäpistettä.

Manual Correction

Painamalla tätä vaihtoehtoa voit parantaa rekisteröintitarkkuutta säätämällä manuaalisesti koko
pistepilven asemaa (katso s. 101).

Rekisteröinnin parantaminen – Alueen täsmäyttäminen
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8.6.1 Korjaava täsmäyttäminen

Yleisiä tietoja

Jos jotkin määritetyt pisteet eivät sijaitse luussa, pistepilvi on ehkä sijoitettava uudelleen.
Corrective Match -toiminnon avulla voit sijoittaa kaikki määritetyt pisteet uudelleen yhtenä
ryhmänä.
Voit käyttää tätä ominaisuutta valitsemalla Manually correct the acquired points Improve
Registration / No Match Found -valintaikkunassa ja painamalla Next.

Pistepilven korjaaminen

Kuva 51 

Vaiheet

1. Siirrä pistepilveä sijoitukseen käytettävien nuolipainikkeiden avulla.

2.

Paina Next-painiketta.
Ohjelmisto tarkistaa Region Matching -toiminnon oikeellisuuden.
HUOMAUTUS: jos pistepilven korjaus on virheellinen, ohjelmisto kehottaa sinua suoritta-
maan tämän vaiheen uudelleen.
 

3. Tarkista uusi rekisteröinti Verification of Registration -näytöltä.

MANUAALINEN REKISTERÖINTI
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9 INSTRUMENTTIEN
KALIBROINTI

9.1 Kalibrointi
9.1.1 Yleiskuvaus

Ennen aloittamista

Lue ennen Brainlabin instrumenttien käsittelyä Instrumenttien käyttöohje.

Kalibrointi

Jotta järjestelmä voi navigoida instrumentin, sen akseli ja halkaisija on ensin kalibroitava ja sen
jälkeen tarkistettava Instrumenttien kalibrointimatriisia (versio 4.0) (ICM4) käyttäen.
Kalibrointia ja käyttöä varten instrumentissa on oltava sovitin, johon on kiinnitetty markkeripallot.

Kalibrointiajankohta

Kalibroi tai validoi instrumentit parhaiden tulosten aikaansaamiseksi juuri ennen käyttöä.
Kalibrointivalintaikkuna avautuu, kun järjestelmä havaitsee kameran kuvausalalla sekä
instrumentin markkeripallot että ICM4:n.
HUOMAUTUS: tämä koskee myös tapauksia, jolloin esikalibroitujen instrumenttien välilehti on
avoinna.
 

Kalibroinnin ja navigoinnin parhaat käytännöt

Varmista, että ICM4:n ja instrumenttialustan markkeripallot osoittavat suoraan kameraan
vahvistuksen ja navigoinnin aikana. Instrumentin, osoittimen tai ICM4:n kiertäminen suhteessa
kameran kulmaan saattaa vaikuttaa näytetyn instrumentin tarkkuuteen.
Geometrioita ei saa osittain estää tai peittää, koska se saattaa aiheuttaa kalibroinnin tai
navigoinnin epätarkkuutta.

Jotta väärästä instrumenttien käsittelystä mahdollisesti johtuvat virheet voidaan
minimoida, suorita instrumentin kalibrointi välittömästi ennen käyttöä.

Käytä instrumenttisovittimessa mahdollisimman suurta seurantajärjestelmää. Näin taataan
paras mahdollinen kalibrointitarkkuus.

Kiinnitä seurantajärjestelmä niin, että alustan pisin varsi on samansuuntainen instrumentin
akselin kanssa.

Kalibroi vain neulan sisäkkeen kanssa koottu pedikkelikäyttöneula.

INSTRUMENTTIEN KALIBROINTI
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Voit tarkistaa instrumentin kalibrointitarkkuuden leikkauksen aikana koskettamalla
kalibroidulla instrumentilla tunnettuja anatomisia merkintäpisteitä ja tarkistamalla, että
niiden sijainti näkyy oikein näytössä.

Instrumenttityypit

Kalibrointitarkoituksia varten instrumentit luokitellaan seuraavasti:
• Teräväkärkinen (esim. naskalit, anturit)
• Litteäkärkinen (esim. poraohjaimet, letkut)
• Ruuvit
• Taltat

Joustavat tai taipuneet instrumentit

Älä kalibroi taipuneita tai joustavia instrumentteja. Tulos ei ole tarkka. Joustavat
instrumentit on kalibroitava ja niitä on käytettävä yhdessä poraohjaimen kanssa, ja on
luotettava ainoastaan syvyystietoihin.

Vain jäykkiä instrumentteja, joihin voidaan kiinnittää instrumenttisovitin, voidaan kalibroida
ja käyttää navigointiin.
HUOMAUTUS: katso lisätietoja joustavien instrumenttien kalibroinnista seuraavasta kohdasta: s.
111.
 

Instrumenttisovitinten asianmukainen käsittely

Kiristä kaikki instrumenttisovittimen ruuvit kunnolla ennen kalibroinnin aloittamista.

Älä muuta instrumenttisovittimen seurantajärjestelmän sijaintia leikkauksen aikana. Kaikki
alustan liikkeet aiheuttavat instrumentin epätarkan seurannan, mikä voi olla potilaalle
vaarallista.

Jos siirrät instrumenttisovittimen yhdestä kalibroidusta instrumentista toiseen
instrumenttiin, sinun on suoritettava uusi kalibrointi.

Kalibroinnin peruuttaminen

Voit peruuttaa kalibroinnin milloin tahansa painamalla kalibrointivalintaikkunassa Cancel-
painiketta.

Kalibrointi
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9.1.2 ICM4:n käyttö

Yleisiä tietoja

Käytä instrumentin akselin, varren pituuden ja kärjen halkaisijan (tai taltoissa leveyden)
kalibrointiin ICM4:ää.
ICM4:n avulla voit myös validoida ja varmistaa esikalibroituja instrumentteja.

Selkärankainstrumenttien kalibroinnin kannalta olennaiset ICM-ominaisuudet

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Kuva 52 

Nro Komponentti

① V-lovi

② Viitetaso 2

③ Viitetaso 3

④ Kalibrointiaukot (esimerkkejä)

⑤ Viitetaso 1

⑥ viitetaso 4 (ei näkyvissä kuvassa)

⑦ Kalibrointipisteet

V-lovi

Käytä V-lovea ① pitkävartisten instrumenttien kalibrointiin sekä sellaisten instrumenttien
kalibrointiin, joiden varsi sopii huonosti kalibrointiaukkoihin.
Jos käytät V-lovea, tarkista halkaisijatulos huolellisesti. Arvon laskenta perustuu instrumentin
varteen.

Älä kalibroi kartiomaisia instrumentteja loven avulla. Siinä tapauksessa instrumentin akseli
ei näy oikein.

Aukot

Kalibrointiaukot ④ ovat paras vaihtoehto lyhyempien instrumenttien kalibroimiseen, joiden kärjet
eivät ulotu viitetasolle 4 ⑥, kun instrumentti on asetettu V-loveen.

Käytä aina halkaisijaltaan pienintä mahdollista kalibrointiaukkoa, johon instrumentti
mahtuu. Muussa tapauksessa kalibrointi ei ole tarkka. Käytä 30 mm:n aukkoa vain, jos
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instrumentin kärki ei mahdu muihin aukkoihin. Jos näin ei tehdä, tuloksena saattaa olla
erittäin epätarkka kalibrointi.

Viitetasot

ICM4:ssä on neljä viitetasoa. Ne voidaan tunnistaa niihin merkityistä numeroista. Käytä viitetasoa
1 tai 2 talttojen kärkien ja litteäkärkisten instrumenttien kalibroimiseen.

Kalibrointipisteet

ICM4:ssä on kaksi kalibrointipistettä ⑦, toinen sivulla ja toinen pohjassa. Käytä näitä
teräväkärkisten instrumenttien kärkien kalibroimiseen.

Kalibrointi
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9.1.3 Kalibroinnin työnkulku

Yleiskuvaus

Tässä on yleiskuvaus instrumentin kalibrointivaiheista. Seuraavilla sivuilla on yksittäisiä vaiheita
koskevat yksityiskohtaisemmat ohjeet.

Työnkulku

1.
Pidä instrumentti ja ICM4 paikoillaan kameran kuvausalalla.
Kalibrointivalintaikkuna avautuu automaattisesti, kun järjestelmä havaitsee ICM4:n ja inst-
rumenttisovittimen heijastavat markkeripallot.

2.
Kalibroi instrumentti V-lovessa tai ICM4:n aukossa.
Tämä kalibroi akselin ja määrittelee sekä varren halkaisijan että kärjen alustavat kalibroin-
tiarvot.

3.
Tarkista kalibrointitulosten tarkkuus.
Voit joutua suorittamaan lisävaiheita kärjen ja halkaisijan kalibrointitarkkuuden parantami-
seksi.

4.

Jos sekä akselin että kärjen kalibrointi on onnistunut (alhainen etäisyyspoikkeama ja oi-
kea halkaisija näytön vasemmassa alakulmassa esitetyllä tavalla), hyväksy kalibrointi ja
jatka navigointiin.
Jos akselin kalibrointi ei ole riittävä, varoituksessa suositellaan toistamaan alustava kalib-
rointi. Voit hyväksyä alhaisen tarkkuuden, mutta jatkossa on noudatettava varovaisuutta.
• Jos kärjen kalibrointitarkkuus on matala, sinun pitäisi suorittaa kärjen lisäkalibrointi (kat-

so s. 115).
• Korjaa väärin laskettu halkaisija (tai aseta taltan leveys) määrittelemällä käsin halkaisija

tai taltan leveys.
HUOMAUTUS: tarkista kalibrointitulokset uudelleen kaikkien mahdollisten muutosten tai
lisäkalibrointien jälkeen.
 

Ruuvien kalibroiminen

Ruuvi kalibroidaan asettamalla se ruuvitalttaan, jota käytät navigoidessasi sen asettelua, ja
kalibroimalla ne yhdessä. Katso lisätietoja ruuvien kalibroinnista seuraavasta kohdasta: s. 115.

Jos ruuvitaltta on kalibroitu ruuvilla, ja sitä käytetään myöhemmin muun ruuvin kanssa, se
on kalibroitava uudelleen.

INSTRUMENTTIEN KALIBROINTI
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9.1.4 Automaattinen kalibrointi

Alustava kalibrointi

Suorita kalibrointi joko V-loven tai aukon avulla. Instrument Calibration -valintaikkunassa
esitetään kalibroinnin eteneminen.
Jos ilmenee vaikeuksia (esim. ohuita tai muita kuin jäykkiä instrumentteja käytettäessä), valitse
aukko manuaalisen kalibroinnin käynnistämiseen (katso s. 110).

V-loven käyttäminen

Kuva 53 

Vaiheet

1.

Sijoita instrumentin kahva V-loveen (ICM4:n päällä). Instrumentin kärjen on kosketettava
viitetasoa 4 (katso s. 105).
HUOMAUTUS: jos käytät V-lovea instrumentin kalibroimiseen ja jos instrumentin kärki ei
kosketa ICM4:n viitetasoa 4, sinun on suoritettava lisätoimenpiteitä instrumentin kärjen
kalibroimiseksi.
 

2.
Kierrä instrumenttia noin 45° pitkän akselin matkalta V-loven sisällä.
Ohjelmisto laskee instrumentin halkaisijan ja liikeradan ja avaa Verify Calibration -valin-
taikkunan (katso s. 113).

Aukon käyttö

Vaiheet

1.
Aseta instrumentin kärki niin pieneen kalibrointiaukkoon kuin mihin instrumentti sopii.
HUOMAUTUS: kärjen on kosketettava aukon alaosaa ja sovittava siihen tiukasti. Löyhä
kiinnitys johtaa epätarkkaan kalibrointiin.
 

2.
Kierrä instrumenttia sen pitkän akselin ympäri.
Ohjelmisto laskee instrumentin halkaisijan ja liikeradan ja avaa Verify Calibration -valin-
taikkunan.

Kalibrointi
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Tarkista aukon automaattisen havaitsemisen jälkeen, että havaittu aukko on oikea. Jos
havaittiin virheellinen aukko, suorita kärjen kalibrointi tai peruuta kalibrointitoimenpide ja
toista kalibrointi käsin.

Seuraavat vaiheet

Asetukset

Jos kalibroinnin tarkkuus on alhainen, näkyviin tulee Instrument Calibration -varoitus (katso s.
112).
Suorita alhaisen kalibrointitarkkuuden vaiheet.

Jos kalibrointi on tarkka, tarkista kalibrointi (katso s. 113).

Jos haluat poistua tai toistaa kalibroinnin, paina Cancel-painiketta.

INSTRUMENTTIEN KALIBROINTI
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9.1.5 Käsin kalibroiminen

Yleisiä tietoja

Sovella manuaalista kalibrointia työkaluihin, joita ei voida kalibroida automaattisesti.

Käsin kalibroinnin suorittaminen

Kuva 54 

Vaiheet

1. Valitse instrumentin halkaisija painamalla vastaavaa aukkoa Instrument Calibration -va-
lintaikkunassa. Valitse pienin halkaisija, johon instrumentti mahtuu.

2. Aseta instrumentin kärki kalibrointiaukkoon.

3. Pitele instrumenttia täysin paikallaan, kunnes kalibrointi on suoritettu loppuun, ja tarkistus-
valintaikkuna avautuu.

Muut asetukset

Asetukset

Voit palata automaattiseen kalibrointiin painamalla Back.

Voit poistua tai käynnistää kalibroinnin uudelleen painamalla Cancel.

Kalibrointi
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9.1.6 Joustavien instrumenttien kalibrointi

Yleisiä tietoja

Alla olevissa vaiheissa hahmotellaan joustavien instrumenttien kalibrointi, esim.:
• K-piikit (esim. kanyloitujen naulojen ja/tai ruuvien ohjaukseen)
• Poranterät

HUOMAUTUS: seuraavissa tiedoissa ”joustavalla instrumentilla” viitataan jompaan kumpaan yllä
olevista esimerkeistä.
 

Joustavien instrumenttien kalibrointi

Vaiheet

1. Valitse Brainlab-poranterä, jossa on asianmukainen putken halkaisija, ja tarkista se navi-
gointia varten.

2. Aseta joustava instrumentti Brainlab-poraohjaimeen.

3.

Kalibroi joustava instrumentti koko sen pituudelta oheisen kirurgista moottorijärjestel-
mää varten tarkoitetun sovittimen avulla.
HUOMAUTUS: valitse Calibrate Others -välilehti, jos Select PCI -valintaikkuna avautuu
ensin.
 

Varmista, että näytöllä näkyvä valittu poraohjain vastaa tosiasiassa käyttämääsi
poraohjainta.

Tarkista ennen navigoinnin aloittamista aina kalibroinnin tarkkuus (katso s. 113).
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9.1.7 Alhaisen kalibrointitarkkuuden varoitus

Yleisiä tietoja

Alhaisen kalibrointitarkkuuden varoitusikkuna avautuu automaattisen kalibroinnin jälkeen, jos
ohjelmisto havaitsee instrumenttiakselilla siirtymää kalibroinnin aikana. Näin saattaa käydä, jos:
• Käytettävä viitejärjestelmä on liian pieni.
• Instrumenttisovitinta ei ole kiinnitetty kunnolla instrumenttiin.
• ICM4 tai instrumenttisovittimen markkeripallot ovat likaisia tai märkiä tai niitä ei ole kunnolla

kiinnitetty.
• Instrumentti kalibroitiin aukossa, jonka halkaisija on liian suuri.

Kuva 55 

Alhaisen kalibrointitarkkuuden asetukset

Asetukset

Jos käytät talttaa tai litteäkärkistä instrumenttia tai jos haluat parantaa kalibroinnin tarkkuutta,
paina Back ja toista kalibrointi.
Paranna tulosta noudattamalla näitä suosituksia:
• Käytä mahdollisuuksien mukaan instrumenttisovittimessa suurempaa seurantajärjestelmää.
• Kiristä sovitinliitäntä instrumenttiin.
• Tarkista ICM4:n ja sovittimen markkeripallot. Varmista, että ne ovat puhtaita ja kuivia ja että ne

on ruuvattu kunnolla kiinni nastoihin.

Jos kalibroit ruuvia tai teräväkärkistä instrumenttia ja haluat jatkaa nykyisellä kalibroinnilla, paina
Next.
Tämä käynnistää kalibroinnin lisävaiheen.

Jos haluat poistua kalibroinnista, paina Cancel-painiketta.

Tärkeää

Jos alhaisen kalibrointitarkkuuden varoitus tulee näyttöön kalibroinnin jälkeen, tarkista
kalibrointitulos huolellisesti tarkistusvalintaikkunassa.

Kalibrointi
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9.1.8 Kalibroinnin tarkistus

Yleisiä tietoja

Tarkista aina, että kalibrointi on tarkka. Voit tarkistaa tulokset Verify Calibration -valintaikkunassa.
Tässä valintaikkunassa voit myös:
• korjata tuloksia määrittämällä halkaisijan (terävä- tai litteäkärkiset instrumentit) tai leveyden

(taltat),
• parantaa kalibrointitarkkuutta käyttämällä kärjen kalibrointia.

Verify Calibration -valintaikkuna

①
②

③

Kuva 56 

Nro Komponentti

① Tip Selection -painike

② Re-calibrate Tip -painike

③ Kalibroitu halkaisija, kulma ja etäisyyspoikkeamat

Kalibroinnin tarkistaminen

Vaiheet

1.
Kun Verify Calibration -valintaikkuna on avoinna:
• Pitele instrumenttia vakaana aukossa tai V-lovessa tai
• Pitele kärkeä viitetasolla tai kalibrointipisteessä.

2. Tarkista, että näytetty halkaisija on oikea ja akselin kulmapoikkeama (Angle) ja etäisyys-
poikkeama kärjestä (Distance) ovat mahdollisimman pieniä.

3. Jos etäisyyspoikkeama on pieni ja halkaisija oikea, paina Next.

Muut asetukset

Asetukset

Pitele instrumenttia paikoillaan viiden sekunnin ajan näyttökuvan ottamiseksi.

Voit toistaa kalibroinnin painamalla Back.

Voit parantaa teräväkärkisen instrumentin kärjen kalibrointia painamalla Re-calibrate Tip ja
kääntämällä instrumenttia yhdessä kalibrointipisteistä.
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Asetukset

Voit korjata halkaisijan, koon tai leveyden kalibrointia painamalla Tip Selection ja avaamalla
näin toisen valintaikkunan, jossa voit valita kärjen ja säätää mittoja.

• Voit poistua tai toistaa kalibroinnin painamalla Cancel.
• Valintaikkuna suljetaan viiden sekunnin kuluttua ICM4:n poistamisesta kameran kuvausalalta.

Lisäohjeita

Katso ICM4:n käsittelyä koskevat lisätiedot Instrumenttien käyttöohjeesta.

Kalibrointi
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9.1.9 Kärjen lisäkalibrointi

Yleisiä tietoja

Kärjen kalibrointi tehostaa akselin kalibrointia, ja se on näin ollen erityisen hyödyllistä, jos:
• Instrumenttia ei alkuaan kalibroitu oikein.
• Instrumentti kalibroitiin V-loven avulla, mutta instrumentin kärki ei koskettanut viitetasoa 4.

HUOMAUTUS: kärjen kalibroiminen on pakollista taltoille ja litteille instrumenteille.
 

Kalibroinnin tarkistuslista

• Tarkista aina, että kalibroitu instrumentin pituus on oikea. Jos se ei ole oikea, kalibroi kärki.
• Kun kalibroit instrumentin kärjen, käytä vain ICM4:ssä näkyviä alueita.
• Jos instrumenttia siirretään samansuuntaisesti sen akseliin nähden, sen kärkeä ei kalibroida.

Kärjen kalibrointivalintaikkuna avautuu.

Kärjen kalibrointi on suoritettava kalibroitaessa lyhyitä instrumentteja, jotka eivät ulotu
aukon pohjaan (tai viitetasolle 4, kun kalibroidaan V-loven avulla).

Teräväkärkisten instrumenttien ja ruuvien kärkien kalibrointi

Kuva 57 

Vaiheet

1. Paina Select Tool Tip -valintaikkunassa tarpeen mukaan joko Pointed tai Screw.

2.
Syötä tarpeen mukaan halkaisija ja ruuvin pituus ja paina sitten Next.
HUOMAUTUS: voit mitata varren halkaisijan pitelemällä instrumenttia viivaimella ICM4:n
viitetasolla 2.
 

3.
Käännä instrumentin kärkeä tai ruuvia ICM4:n kalibrointipisteessä.
Kun kärjen kalibrointi on suoritettu loppuun, tarkistusvalintaikkuna avautuu näyttäen uudet
arvot.

4. Tarkista kalibrointi.

5. Jatka painamalla Next-painiketta.
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Litteäkärkisten instrumenttien kärkien kalibrointi

Kuva 58 

Vaiheet

1. Paina Select Tool Tip -valintaikkunassa Flat.

2.
Syötä halkaisija ja paina Next.
HUOMAUTUS: voit mitata varren halkaisijan pitelemällä instrumenttia viivaimella ICM4:n
viitetasolla 2.
 

3. Pitele instrumentin kärkeä litteänä viitetasoa 1 tai 2 vasten, kunnes tarkistusvalintaikkuna
avautuu uudelleen.

4. Tarkista kalibroinnin tarkkuus pitämällä instrumentin kärkeä tasolla, jolla se kalibroitiin.

5. Jatka painamalla Next-painiketta.

Talttojen kärkien kalibroiminen

Kuva 59 

Kalibrointi
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Vaiheet

1. Paina Select Tool Tip -valintaikkunassa Chisel.

2.
Syötä halkaisija ja taltan leveys ja paina Next.
HUOMAUTUS: voit mitata varren halkaisijan pitelemällä instrumenttia viivaimella ICM4:n
viitetasolla 2.
 

3. Pitele taltan kärkeä litteänä viitetasoa 1 tai 2 vasten, kunnes tarkistusvalintaikkuna avau-
tuu uudelleen.

4.
Tarkista kalibroinnin tarkkuus pitämällä taltan kärkeä tasolla, jolla se kalibroitiin.
HUOMAUTUS: pidä talttaa joko tasoon nähden joko pystysuorassa tai noin 45° kulmassa.
 

5. Jatka painamalla Next-painiketta.
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9.2 Esikalibroidut instrumentit
9.2.1 Esikalibroitujen instrumenttien käyttäminen

Yleisiä tietoja

Spine & Trauma 3D tukee valittujen Brainlabin ja muiden valmistajien esikalibroitujen
instrumenttien navigointia. Näiden instrumenttien halkaisijat ja akselit on tallennettu ohjelmiston
tietokantaan. Tämä säästää aikaa leikkauksen aikana.
Jotta navigointi on mahdollista, instrumentissa on oltava instrumenttisovitin, jossa on 3 tai 4
markkeripallon geometria.

Tietoa muiden valmistajien esikalibroitujen instrumenttien käytöstä, puhdistuksesta,
desinfioinnista ja steriloinnista on instrumentin valmistajan toimittamissa käyttöohjeissa.

Tarkista ennen esikalibroitujen instrumenttien käyttöä, että käyttämäsi instrumentti näkyy
ohjelmistossa ja tarkista instrumentin tarkkuus ICM4:n avulla.

Tarkkuus ja validointi

Instrumentit on validoitava ennen jokaista käyttökertaa. Validoinnin jälkeen instrumenttia voidaan
käyttää toimenpiteen loppuun saakka tai kunnes instrumentti tai seurantajärjestelmä vaihdetaan.
Jos instrumentin tarkistuksessa on merkkejä tarkkuuden menetyksestä, validoi instrumentti
uudelleen.
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118 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



9.2.2 Esikalibroitujen instrumenttien avaaminen

Instrumentin valitseminen

Kuva 60 

Vaiheet

1. Paina valikkorivillä Precalibrated Instrument -painiketta tai pitele esikalibroi-
tua instrumenttia kameran kuvausalalla yhdessä ICM4:n kanssa.

2. Valitse Select PCI -välilehdellä haluttu instrumenttivalmistaja (esim. Brainlab).

3. Valitse instrumentin luokka (esim. Drill Guide).

4.
Valitse tietty instrumentti (esim. Drill Guide 1.8 mm 41839-70).
HUOMAUTUS: voit tunnistaa instrumentin tarkistamalla sen sivulle kaiverretun osanume-
ron.
 

5. Validoi esikalibrointi pyydettäessä (katso s. 121).

6. Tarkista validointi (katso s. 123).

Toiseen instrumenttiin vaihtaminen

Voit vaihtaa toiseen eiskalibroituun instrumenttiin toistamalla samat vaiheet. Tarkista, että
esikalibroitua instrumenttia ei käytetä, ennen kuin se on valittu ohjelmistosta.
Valitun esikalibroidun instrumentin nimi ja valmistaja näkyvät päänäytöllä.
HUOMAUTUS: kahta identtistä geometriaa ei voida seurata samanaikaisesti (esim. identtiset
seurantajärjestelmät, jotka on kiinnitetty kahteen eri instrumenttiin). Kahta instrumenttia voidaan
kuitenkin seurata samanaikaisesta käyttämällä kahta eri seurantageometriaa (esim. kolmen ja
neljän markkerin alustaa).
 

INSTRUMENTTIEN KALIBROINTI

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 119



Tyypilliset PCI:t -välilehti

①

Kuva 61 
Jos tämän potilaan osalta on syötetty tautiluokitus, kyseisen tilan hoitoon yleisesti käytettävät
instrumentit näytetään Typical PCIs -välilehdellä.
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9.2.3 Validointi

Yleisiä tietoja

Validointitoimenpiteessä tarkistetaan, että esikalibroidun instrumentin tarkkuus on edelleen
tarpeellisen toleranssialueen sisällä.
HUOMAUTUS: esikalibroidut instrumentit voidaan validoida milloin tahansa ohjelmiston
käynnistämisen jälkeen.
 

Esikalibroidun instrumentin validointi

Kuva 62 

Vaiheet

1. Kun Check Instrument -valintaikkuna avautuu, noudata valintaikkunassa olevia ohjeita.

2.
• Jos valintaikkunasta ilmenee, että validointi onnistui, tarkista instrumentti (katso s. 123)

ja paina Next.
• Voit poistua validoinnista painamalla Cancel.
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Vianmääritysvalintaikkuna

Jos validointi ei onnistu, esim. jos instrumentti on taipunut tai vahingoittunut, näkyviin tulee
seuraava ikkuna painettaessa Help.

Kuva 63 

Vaihe

Suorita ohjelmistossa mainitut tarkistukset ja toista validointi painamalla OK.

Esikalibroidut instrumentit
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9.2.4 Tarkistaminen

Esikalibroitujen instrumenttien tarkistaminen

Esikalibroitujen instrumenttien validoinnin tarkkuus on tarkistettava ennen niiden käyttöä. Näin ei
käytetä vahingoittuneita instrumentteja, joita ei voida navigoida oikein.

Kuva 64 

Vaiheet

1. Pidä instrumenttia ICM4:ssä tarkistaen valintaikkunassa näytetty asema.

2. Jos instrumentin validointi on tarkka, paina Next-painiketta.

Muut asetukset

Asetukset

Pitele instrumenttia paikoillaan viiden sekunnin ajan näyttökuvan ottamiseksi.

• Voit poistua tarkistuksesta painamalla Cancel.
• Valintaikkuna suljetaan viiden sekunnin kuluttua ICM4:n poistamisesta kameran kuvausalalta.
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10 SUUNNITTELU JA
NAVIGOINTI

10.1 Navigoinnin yleiskuvaus
10.1.1 Työnkulku

Yleisiä tietoja

Spine & Trauma 3D -ohjelmisto opastaa sinut kunkin ruuvin suunnitteluun ja sijoittamiseen
tarkoitetun navigointinäytön läpi ja käynnistää sitten prosessin uudelleen.
Voit siirtyä työnkulun läpi painamalla Next jokaisen vaiheen suorittamisen jälkeen tai palaa
edelliseen vaiheeseen painamalla Back.

Tarkista ennen seuraavaan ruuviin siirtymistä, että kunkin ruuvin suunnittelu on suoritettu
oikein.

Kasvainleikkaukset

Huomaa, että liikerata johtaa alkuaan kasvainkudoksen luo. Hoidon jälkeen näytettävät TT-
tiedot eivät ehkä enää edusta hoidetun kasvaimen asemaa ja kokoa.
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10.1.2 Instrumenttien navigointi

Seurantainstrumentit

Jotta järjestelmä voi navigoida kirurgista instrumenttia, instrumenttiin on kiinnitettävä
markkeripalloja joko suoraan (esim. osoitin) tai sovitinalustan avulla. Sen jälkeen ohjelmisto
näyttää instrumentin virtuaalisen kuvan reaaliajassa navigointinäkymissä.
Navigoidut instrumentit on osoittimia lukuun ottamatta kalibroitava ja tarkistettava ennen käyttöä.
Esikalibroidut instrumentit on validoitava ja tarkistettava ennen käyttöä. Katso tietoa
instrumenttien kalibroinnista, validoinnista ja tarkistamisesta seuraavasta kohdasta: s. 103.

Trokaarin sisäkkeen näyttö

Jos trokaarin sisäkettä käytetään navigoidun Brainlab-poranohjaimen (1,8 mm ja 2,5 mm) tai
muiden valmistajien instrumenttien kanssa, huomaa, että trokaarin neulaa (yleensä 1–3 mm) ei
näytetä navigointiohjelmistossa.

Viitejärjestelmien käyttö

Navigoinnin koordinaattijärjestelmä perustuu rekisteröinnin aikana vahvistettuun viitejärjestelmän
asemaan. Rekisteröinnin jälkeen tapahtuvat muutokset viitejärjestelmän asemassa suhteessa
luuhun aiheuttavat koordinaattijärjestelmän häiriöitä.
Jos viitejärjestelmä siirtyy tai muuttuu epävakaaksi rekisteröinnin jälkeen, tasapainota se
uudelleen ja tarkista sitten välittömästi järjestelmän tarkkuus. Jos tarkkuus on heikentynyt, toista
rekisteröinti ennen navigoinnin aloittamista.

Ruuvien suunnittelu ja asettelu tulee suorittaa vain luussa, johon viitejärjestelmä on
kiinnitetty ja johon se on rekisteröity. Koska navigointijärjestelmä ei kompensoi luiden
välisiä suhteellisia liikkeitä, muunlainen toiminta johtaisi virheellisen ruuvin suunnitteluun
ja navigointiin.

Instrumentin navigointi SMS-sovittimella

Kuva 65 
Kun instrumenttia navigoidaan kirurgisen moottorijärjestelmän sovittimella yhdessä
poraohjaimen kanssa, ohjelmistossa näytetään niin sanottu epävarmuuskartio.
Epätarkan porauksen todennäköisyys joustavan työkalun taipumisen vuoksi lisääntyy, kun
joustavan työkalun halkaisija on pienempi ja syvyys suurempi. Muistutuksena tästä varoituskartion
koko kasvaa sekä käytettäessä halkaisijaltaan pienempää työkalua että poraussyvyyden
kasvaessa.

Jos kartio saavuttaa herkkiä rakenteita, varmista instrumentin sen hetkinen todellinen
asento ottamalla ylimääräisiä fluorokuvia.

Navigoinnin yleiskuvaus
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10.1.3 Navigointitarkkuus

Riittävä tarkkuus

Kussakin kirurgisessa vaiheessa käytetty voima (esim. ruuvin tai implantin sijoitus) aiheuttaa
tiettyä odotettavissa olevaa anatomista liikettä. Riittävän tarkkuuden varmistamiseksi ota tämä
anatominen liike huomioon ennen leikkauksen suorittamista. Riittävän tarkkuuden
varmistamismenetelmiä ovat:
• Läpivalaisu: Fluorokuvassa olevan instrumentin sijainnin vertaaminen siihen, miten se

esitetään ohjelmistossa.
• Tarkkuuden tarkistus yhdessä merkintäpisteiden tarkistuksen kanssa (kuvattu alla).

Jos odotettavissa oleva anatominen liike ylittää tarkkuusvaatimukset, asenna
viitejärjestelmä uudelleen asemaan, joka aiheuttaa vähemmän tai ei lainkaan suhteellista
anatomista liikettä ja suorita rekisteröinti ja tarkistus uudelleen. Viitteen liike suhteessa
käsiteltävään rakenteeseen vaikuttaa kielteisesti navigointiin ja saattaa johtaa epätarkkaan
näyttöön, mikä aiheuttaa vaaran potilaalle.

Milloin tarkkuus tulee tarkistaa

Tarkista navigointitoimenpiteen aikana säännöllisesti, että vaadittu tarkkuustaso säilyy. Ohjelmisto
kehottaa sinua tekemään niin 30 minuutin välein punaisen Accuracy Verification -välilehden
avulla.
Jos havaitaan viitejärjestelmän liikettä, ohjelmisto kehottaa tarkistamaan tarkkuuden (katso s. 37).

Tarkista tarkkuus aina, kun luuhun kohdistetaan voimaa, esim. avattaessa pedikkeliä.

Tarkkuuden tarkistusten suorittaminen

①
Kuva 66 

HUOMAUTUS: ruutumerkkien ① väli on 5 mm.
 

HUOMAUTUS: näkymät voidaan lukita asentoonsa painamalla lukituskuvaketta (katso s. 21).
 

Vaiheet

1.
Voit avata tarkistusnäkymät painamalla Accuracy Verification -välilehteä.
Ohjelmisto näyttää kaikki lähennetyt näkymät.
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Vaiheet

2.
Pitele osoitinta tai instrumentin kärkeä luun anatomisten merkintäpisteiden kohdalla ja
varmista, että näytöllä näkyvä asento vastaa potilaassa olevaa asentoa.
Älä kohdista osoittimeen tai instrumenttiin tarkistuksen aikana voimaa.

Alhaisella tarkkuudella navigointia ei suositella, sillä se saattaa johtaa potilaan
vammautumiseen.

Noudata äärimmäistä varovaisuutta, jos olet päättänyt navigoida alhaisilla tarkkuusarvoilla.
Tarkista säännöllisesti asennon tarkkuus pitelemällä osoittimen kärkeä tunnettujen
anatomisten merkintäpisteiden kohdalla ja vertaamalla merkintäpistettä ohjelmistossa
näkyvään rakenteeseen. Tämä on erityisen tärkeää selkärangan syvemmillä alueilla.

Järjestelmän alhainen suorituskyky

Jos järjestelmän suorituskyky on alhainen, ohjelmisto näyttää varoitusviestin.

Kuva 67 

Vaihtoehtoja suorituskyvyn parantamiseen

Lopeta navigointi hetkeksi ja odota varoituksen poistumista.

Hidasta instrumentin liikettä.

Vähennä kameran kuvausalalla näkyvien instrumenttien määrää.

Käytä 3D-instrumenttinäyttöä (katso s. 142).

Käytä näkymiä, jotka kuluttavat vähemmän järjestelmäresursseja (esim. 2D-näkymiä 3D-näky-
mien sijaan).

HUOMAUTUS: jos varoitusta ei poisteta näiden vaihtoehtojen kokeilemisen jälkeen, jatka
noudattamalla äärimmäistä varovaisuutta.
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10.2 Navigointivaiheet
10.2.1 Perusnavigointi

Yleisiä tietoja

Rekisteröinnin jälkeen ohjelmisto näyttää perusnavigointinäytön. Sen avulla voit seurata
instrumentteja, mutta se ei ohjaa niitä suunniteltuun ruuviin.
Tätä vaihetta voidaan käyttää haluttuun sisäänmenokohtaan navigoimiseen.

Näytön asettelu

Kuva 68 

Asetukset

Voit navigoida osoitinta tai instrumenttia tuomalla sen kameran kuvausalalle. Instrumentin reaali-
aikainen virtuaalinen esitys näkyy navigointinäkymissä.

Voit jatkaa ruuvin suunnitteluun painamalla Plan.

Voit tarkastella TT-kuvauksia anatomisilla tasoilla painamalla Anatomic Planes -välilehteä (kat-
so s. 138).

Voit mukauttaa navigointinäkymiä painamalla silmäkuvaketta Overview-välilehdellä
(katso s. 140).

Näkymät voidaan lukita asentoonsa painamalla lukituskuvaketta (katso s. 21).
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10.2.2 Ruuvin suunnitteleminen

Yleisiä tietoja

Ruuvin suunnittelutilassa voidaan määrittää ruuvin mitat, liikerata ja asennuskohta. Ohjelmisto
käyttää näitä tietoja ohjaamaan sinua instrumenttien navigoimisessa ruuvin reiän valmistelua ja
ruuvin asettelua varten.
• Voit käyttää osoitinta tai muita instrumentteja ruuvin suunnitteluun.
• Intraoperatiivista ruuvin suunnittelua ei voida suorittaa, ennen kuin luu on rekisteröity.

Älä suunnittele tai sijoita ruuveja tai rekisteröimättömiä nikamia kuviin, joissa ei ole
riittävästi tietoja.

Näytön asettelu

⑦

①

④

⑤

⑥

②
③

Kuva 69 

Nro Komponentti

① Osoitin tai instrumentti.

②
Suunnitellut ruuvit (sininen).
HUOMAUTUS: suunnitellut ruuvit ovat näkyvissä, jos Show All -painike on aktivoitu.
 

③ Aktiivinen ruuvi (punainen).

④ Aktiivisen ruuvin ilmaisin.

⑤ Pituuden ja halkaisijan ohjaimet.

⑥
• Store-painike: tallentaa aktiivisen ruuvin paikan.
• Show All -painike: näyttää/piilottaa kaikki suunnitellut ruuvit (sininen).

⑦
Replan Last Screw -painike: antaa mahdollisuuden tehdä muutoksia viimeksi tallennet-
tuun ruuviin. Paikkaa ei enää tallenneta. Tallenna ruuvin paikka painamalla Store-paini-
ketta.
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Ruuvin suunnittelu

Vaiheet

1.

Määritä suunnittelemasi ruuvin mitat Length- ja Diameter-ohjainten ⑤ avulla.
HUOMAUTUS: Diameter-säätö tapahtuu 0,5 mm:n välein. Length-säätö tapahtuu 1,0
mm:n välein.
 

HUOMAUTUS: jos syötettiin tautiluokitus, suoritetaan ruuvin pituuden esivalinta.
 

2. Aseta virtuaalinen ruuvi ② navigoidun instrumentin ③ avulla haluttuun paikkaan ja halu-
tulle liikeradalle.

3.

Voit tallentaa suunnitellun paikan (l. ruuvin paikan näytöllä) painamalla Store tai käyttä-
mällä klipsikiinnitettävää kauko-ohjainta.
HUOMAUTUS: jos yksi instrumentin heijastavista markkeripalloista peitetään kädellä, se
tallentaa ruuvin paikan tilapäisesti. Pidä instrumentti poissa kameran kuvausalalta ja tal-
lenna sitten suunniteltu paikka painamalla Store.
 

4. Jatka ruuvin hienosäätöä valitsemalla Next.

HUOMAUTUS: on suositeltavaa poistaa vanhentuneet suunnitellut ruuvit, joita ei navigoida.
 

Käänteinen ruuvin suunnittelu

①

Kuva 70 
Jos ruuvin pituudeksi on määritetty negatiivinen luku ①, ruuvi näytetään instrumentin sisällä
(ruuvin kärki instrumentin kärjessä).
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10.2.3 Ruuvin hienosäätö

Yleisiä tietoja

Ruuvin hienosäädön avulla voidaan suorittaa hienosäätötoimenpiteitä ruuvin suunnitellun paikan
ja liikeradan optimoimiseksi. Suorita aina ruuvin hienosäätö ennalta suunniteltujen ruuvien
luotettavuuden varmistamiseksi.
Suunnitellun ruuvin liikeradan simulaatio näytetään näytön oikeassa yläkulmassa. Näin voit nähdä
koko liikeradan ja varmistaa, että kriittisiä rakenteita ei läpäistä.

Näytön asettelu

③

④

①

②

⑧

⑥

⑨

⑤

⑦

Kuva 71 

Nro Komponentti

① Keltainen palkki: osoittaa liikeratasimulaatiossa esitettävän ruuvin tasoa

②
Suunnitellut ruuvit (sininen)
HUOMAUTUS: suunnitellut ruuvit ovat näkyvissä, jos Show All -painike on aktivoitu.
 

③ Aktiivinen ruuvi (punainen): punainen ympyrä osoittaa, mihin ruuvin osaan nuolilla tehtä-
vät säädöt vaikuttavat (esim. sisäänmenoon, keskiosaan, ruuvin päähän)

④ Toisto-/taukopainike ruuvin liikeradan simulointiin

⑤ Liikeratasimulaatio syvyysilmaisimen kanssa

⑥ Aktiivisen ruuvin ilmaisin

⑦ Pituuden ja halkaisijan ohjaimet

⑧
• New Screw -painike: lisää uuden ruuvin samansuuntaisesti aktiivisen ruuvin kanssa
• Show All -painike: näyttää/piilottaa kaikki suunnitellut ruuvit (sininen)

⑨ Delete-painike: poistaa aktiivisen ruuvin

Ruuvin uudelleensijoittaminen

Vaiheet

1. Paina ruuvin keskiosaa yhdessä näkymistä. Tämä korostaa ruuvin keskiosan.
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Vaiheet

2. Käytä näkymissä nuolia siirtääksesi koko ruuvin haluttuun paikkaan. Voit myös suorittaa
panoroinnin näkymän sisällä.

Ruuvin liikeradan hienosäätö

Vaiheet

1. Suurenna kuvaa zoomauspainikkeilla.

2.
Paina joko ruuvin päätä tai kärkeä yhdessä näkymistä.
Tämä korostaa ja aktivoi ruuvin vastaavan pään.

3.
Voit säätää ruuvin paikkaa nuolten avulla tai painamalla näkymiä. Ruuvin pituus muuttuu
säätöjä tehtäessä.
Ruuvin valitsematta jäänyt pää jää paikalleen, jolloin koko ruuvin liikerata muuttuu.

Ruuvin liikeradan tarkasteleminen

Vaiheet

1. Voit katsella ruuvin liikerataa diaesityksenä painamalla Play-painiketta ④.

2. Voit keskeyttää liikeradan millä tasolla tahansa painamalla Pause-painiketta ④.

HUOMAUTUS: vaihtoehtoisesti voit näyttää liikeradan sen leikatessa tietyn syvyyden painamalla
syvyysilmaisinta ⑤.
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10.3 Ruuvin sijoittaminen

Yleisiä tietoja

Sijoitusnäkymissä ohjelmisto näyttää aktiivisen suunnitellun ruuvin asemassaan, ja Autopilot-
näkymän ja Probe’s Eye -näkymän avulla instrumentin liikerata ohjataan ruuvin suunniteltuun
asemaan.
HUOMAUTUS: nykyisen syvyyden ulkopuolella sijaitsevat ruuvit näytetään läpinäkyvinä.
 

Huomaa, että ruuvin sijoittaminen voi olla vain yhtä tarkkaa kuin kuvan rekisteröinti.

Ruuvin sijoittamisen yleiskuvaus

⑦

⑤

⑥

①

②

③
④

⑧

⑨

⑪
⑩

Kuva 72 

Nro Komponentti

① Aktiivinen ruuvi (punainen)

②
Suunnitellut ruuvit (sininen)
HUOMAUTUS: suunnitellut ruuvit ovat näkyvissä, jos Show All -painike on aktivoitu.
 

③ Osoitin tai instrumentti

④ Inline Axial -näkymä

⑤ Autopilot-näkymä syvyysilmaisimella

⑥ Probe’s Eye -näkymä

⑦ Aktiivisen ruuvin ilmaisin

⑧ Pituuden ja halkaisijan ohjaimet

⑨ Show All -painike: näyttää/piilottaa kaikki suunnitellut ruuvit (sininen)

⑩ Delete-painike: poistaa aktiivisen ruuvin

⑪ Inline Sagittal -näkymä

Ruuvin sijoittaminen
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Autopilot-näkymä

Autopilot-näkymä tulee esiin, kun navigoitu instrumentti siirtyy kameran kuvausalalle. Jos
suunnitellaan useampia ruuveja, Autopilot seuraa ruuvia, joka on lähimpänä instrumenttia.
Jos kameran kuvausalalla on useampia instrumentteja, Autopilot seuraa ensisijaista
instrumenttia.

①

②

Kuva 73 

Nro Komponentti

① Aktiivinen ruuvi (aktiivisen ruuvin akselille kohdistettu näkymä).

②
Syvyysilmaisin.
Asteikko näyttää instrumentin tai ruuvin nykyisen syvyyden sen siirtyessä suunnitellusta
sisäänmenopisteestä kohti kohdepistettä.

HUOMAUTUS: jos ruuvi on asetettu liian syvälle, eli alle suunnitellun kohteen, järjestelmästä
kuuluu hälytysääni.
 

Probe’s Eye -näkymä

Probe’s Eye -näkymässä esitetään ruuvin liikerata ladattujen tietojen useissa syvyyksissä.
0 mm:n näkymä vastaa instrumentin kärjen kulloistakin syvyyttä.

Kuva 74 
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Suunnitellun ruuvin navigointi

Vaiheet

1.

Valitse käytettäväksi aiottu instrumentti.
Jos sitä ei ole kalibroitu, kalibroi ja tarkista se (katso s. 103). Jos käytät esikalibroitua inst-
rumenttia, sinua saatetaan kehottaa validoimaan tai tarkistamaan instrumentti (katso s.
118).

2. Tarkista, että näytöllä olevat ruuvin mitat ⑧ vastaavat varsinaista navigoitua ruuvia.

3. Käytä navigointinäkymien palautetta instrumentin liikeradan kohdistamiseen suunnitellun
ruuvin sijainnin kanssa käytön aikana.

4.
Kun olet valmis, toista vaiheet 1–3 kaikkien suunniteltujen ruuvien kohdalla.
Palaa kaikkien ruuvien sijoittamisen jälkeen navigoinnin yleiskuvaukseen painamalla Next
(katso s. 129).

Jos kaksi suunniteltua ruuvia sijaitsevat lähekkäin, läheiset ruuvit esitetään sinisellä,
vaikka Show All -painike on poistettu käytöstä. Varmista, että navigoinnilla seurataan
oikeaa ruuvia.
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10.4 Navigoinnin lisäasetukset

Valinnaiset näyttötoiminnot

Ohjelmisto tarjoaa navigointi- ja suunnittelunäytöillä seuraavat valinnaiset toiminnot:
• Anatomic Planes -näkymä
• Fusion Inline -näkymä
• Valitut mukautettavat näkymät
• 2D-/3D-instrumenttinäyttö
• Osoitinmittaus
• Työkalun kärjen siirtymä
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10.4.1 Anatomic Planes -välilehti

Yleisiä tietoja

Tällä välilehdellä voit tarkastella anatomisiin (esim. ortogonaalisiin) tasoihin perustuvia kuvatietoja.
Tämä on vastakohtaista standardinavigointinäytön Inline-näkymiin verrattuna.
Anatomic Planes -välilehdellä kaikki näkymät on kohdistettu ensisijaisen tietojoukon keskiosaan.

Tarkasteleminen

Kuva 75 

Vaihe

Paina navigointinäytöllä Anatomic Planes -välilehteä.
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10.4.2 Fusion Inline -välilehti

Yleisiä tietoja

Yhdistettyjä tietojoukkoja käytettäessä Fusion Inline -välilehteä voidaan käyttää tietojoukkojen
yksittäiseen tarkasteluun navigoitaessa samanaikaisesti molempia tietojoukkoja.
Fusion Inline -välilehdellä kaikki näkymät on kohdistettu ensisijaisen tietojoukon keskiosaan.

Tarkasteleminen

Kuva 76 

Vaihe

Paina navigointinäytöllä Fusion Inline -välilehteä.
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10.4.3 Näkymien mukauttaminen

Yleisiä tietoja

Ohjelmistossa voidaan asettaa ja tallentaa näkymämäärityksiä. Jokaiselle Overview-välilehden
näkymäosalle ja ruuvin suunnittelun aikana voidaan määritellä eri kuvat tai rekonstruktiot.
Nykyinen näkymätyyppi näkyy jokaisen näkymän vasemmassa yläkulmassa.
Näkymämäärityksiin tehtävät muutokset tallennetaan tulevia istuntoja varten.

Näkymien mukauttaminen

Kuva 77 

Vaiheet

1.
Paina Overview-välilehdellä tai ruuvin suunnittelun aikana silmäkuvaketta nä-
kymässä, jota haluat muuttaa.
Näkyviin tulee View Selection -valintaikkuna.

2.
Valitse haluamasi näkymä valitsemalla vastaava kuvake.
Valintaikkuna suljetaan ja valittu näkymä näytetään päänäytöllä.

3. Toista vaiheet 1–2 kaikissa näkymissä, joita haluat muuttaa.

Käytettävissä olevat näkymät

Näkymä Kuvaus

Axial/Sagittal/
Coronal

Luun aksiaalinen, sagittaalinen tai koronaalinen rekonstruktio instrumentin kär-
jen kulloisenkin sijainnin perusteella.

Inline Axial/In-
line Sagittal

Viisto aksiaalinen/sagittaalinen näkymä instrumentin keskiakselia pitkin instru-
mentin liikeradan virtuaalista pidennystä osoittavalla linjalla. Tästä näkymästä
on hyötyä suunniteltaessa kulmaa sisäänmenopisteestä kohteeseen ja instru-
mentin ohjaamiseen määritettyä liikerataa pitkin.

Inline Axial SI Suositellaan käytettäväksi toimenpiteissä, joissa käytetään lateraalisia mene-
telmiä, esim. SI-ruuveissa.
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Näkymä Kuvaus

Probe’s Eye

Näyttää eri syvyyksissä instrumentin kärjen alapuolella olevat rakenteet. Neljä
kohtisuoraa leikerekonstruktiota, joissa näkyy eri syvyyksiä instrumentin kär-
jestä (0–15 mm). Tämä soveltuu erityisesti navigointiin. Instrumentin kärjen si-
jainti näytetään hiusristikolla.

3D (AP) Dorsaalinen tai frontaalinen 3D-näkymä.

3D (Lateral) Lateraalinen 3D-näkymä.

3D (Free) Tietojoukon 3D-rekonstruktio, jota voidaan kiertää erillään muista näkymistä.

DRR (AP) Digitaalinen rekonstruktioradiografia A-P-suunnassa.

DRR (Lateral) Digitaalinen rekonstruktioradiografia lateraalisessa suunnassa.

DRR (Free) Digitaalinen rekonstruktioradiografia, jota voidaan kiertää erillään muista näky-
mistä.

HUOMAUTUS: välittömät näkymät näytetään vain navigointitilassa instrumentin ollessa
näkyvissä. Jos instrumenttia ei ole näkyvissä, vastaava ortogonaalinen leike näytetään
panorointitilassa.
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10.4.4 Instrumenttinäytön vaihtaminen

2D-/3D-instrumenttinäyttö

① ②

Navigoitu instrumentti voidaan näyttää 3D- ① tai 2D-tilassa ②.

Instrumenttinäytön vaihtaminen

Vaihe

• Voit vaihtaa instrumenttinäyttöä painamalla instrumenttinäytön painiketta valikkori-
villä. Tämän jälkeen painike aktivoidaan.

• Voit vaihtaa takaisin oletusarvoiseen instrumenttinäyttöön painamalla instrumentti-
näytön painiketta uudelleen.
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10.4.5 Osoitinmittaus

Yleisiä tietoja

Jos otat käyttöön osoitinmittauksen, ohjelmisto näyttää jatkuvasti etäisyyden luun määritetystä
pisteestä osoittimen kärjen nykyiseen asemaan.

Huomaa, että osoitinmittaus voi olla vain yhtä tarkkaa kuin kuvan rekisteröinti.

Ikkunointiasetuksista ja leikkeen paksuudesta riippuen mittaustulokset eivät ehkä
täsmälleen heijasta mitattujen luurakenteiden todellisia mittoja.

Osoitinmittauksen aktivointi

Kuva 78 

Vaiheet

1. Avaa Activate Measurement -valintaikkuna painamalla valikkorivin Measure-
ment-painiketta.

2.

Määritä viivaimen aloituspiste kiertämällä osoitinta tai käyttämällä klipsikiinnitettävää
kauko-ohjainta.
Kun piste on määritetty, Activate Measurement -valintaikkuna sulkeutuu, ja etäisyys aloi-
tuspisteestä osoittimen kärkeen näkyy kussakin näkymässä keltaisena.
Measurement-painike näkyy keltaisella korostettuna.

3. Voit poistaa osoitinmittauksen käytöstä painamalla Measurement-painiketta uudelleen.
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10.4.6 Kärjen siirtymän asettaminen

Yleisiä tietoja

Tip Offset -toiminnon avulla voit pidentää tai lyhentää navigoidun instrumentin kärkeä
virtuaalisesti, esimerkiksi ruuvin asettamisen suunnittelua tai ihoon tehtävää viiltoa varten. Kun
kärjen siirtymä on määritetty, navigointinäkymissä näytetään virtuaalisesti pidennetty instrumentti.
Enimmäispoikkeama on 200 mm.

Navigointi kärjen siirtymää käyttäen

Todellinen instrumentti näkyy vihreänä, ja sen kärki näytetään vihreällä ristikolla. Navigoidun
instrumentin pidennetty kärki näkyy punaisena ja näytetään punaisella ristikolla.
HUOMAUTUS: kärjen poikkeama palautetaan automaattisesti nollaksi, kun rekisteröinti aloitetaan.
Jos haluat navigoida kärjen poikkeamaa käyttäen, se on määriteltävä uudelleen, kun rekisteröinti
on suoritettu.
 

Kärjen siirtymän asettaminen

Kuva 79 

Vaiheet

1.

Paina valikkorivillä Offset-painiketta.
Näkyviin tulee Tip Offset -valintaikkuna.
HUOMAUTUS: kun siirtymä on määritetty, painike näkyy keltaisella korostettu-
na.
 

2.

Säädä siirtymää:
• 1 mm:n välein painikkeilla +/–.
• Suuremmin välein viivainta käyttäen. Kulloinenkin asetus osoitetaan keltaisella koros-

tuksella.

3.
Aseta siirtymä painamalla OK.
Nyt navigointinäkymissä näytetään instrumentti, jonka kärki on pidennetty.
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Kärjen siirtymän poistaminen

Vaiheet

1. Paina Offset-painiketta uudelleen.

2. Paina Reset-painiketta (tai aseta siirtymän arvoksi 0).

3. Valitse OK.

Kun olet työskennellyt kärjen poikkeaman parissa, palauta se aina nollaan virheiden
välttämiseksi. Toimi varoen, jos kärjen siirtymänä on jokin muu arvo kuin nolla.

Jos instrumentin liikerata on virheellinen, myös kärjen siirtymä on virheellinen.
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