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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Στοιχεία επικοινωνίας και νομικές πληροφορίες
1.1.1 Στοιχεία επικοινωνίας

Τεχνική υποστήριξη

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτόν τον οδηγό, ή εάν έχετε
προβλήματα ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab:

Περιοχή Τηλέφωνο και φαξ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρο-
μείου

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Κεντρι-
κή και Νότια Αμερική

Τηλ: +1 800 597 5911
Φαξ: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Βραζιλία Τηλ: (0800) 892 1217

Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ισπανία Τηλ: +34 900 649 115

Γαλλία και γαλλόφωνες περιοχές Τηλ: +33 800 676 030

Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευρώπη
Τηλ: +49 89 991568 1044
Φαξ: +49 89 991568 5811

Ιαπωνία
Τηλ: +81 3 3769 6900
Φαξ: +81 3 3769 6901

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Η Brainlab παρέχει οκταετές σέρβις για το λογισμικό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
παρέχονται ενημερώσεις λογισμικού καθώς και επιτόπια υποστήριξη.

Σχόλια

Παρά την προσεκτική αναθεώρηση του παρόντος εγχειριδίου, είναι πιθανό να υπάρχουν
σφάλματα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση igs.manuals@brainlab.com εάν έχετε
προτάσεις για τη βελτίωση του παρόντος εγχειριδίου.

Κατασκευαστής

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Γερμανία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.1.2 Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιοκτησιακές πληροφορίες που προστατεύονται από τη νομοθεσία
περί πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση οποιουδήποτε
μέρους του παρόντος εγχειριδίου χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Brainlab.

Εμπορικά σήματα της Brainlab

• Η επωνυμία Curve™ είναι εμπορικό σήμα εφαρμογής της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις
ΗΠΑ και της Brainlab KK στην Ιαπωνία.

• Η επωνυμία Kick® είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ.

Εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην Brainlab

• Τα Microsoft® και Windows® είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Το παρόν προϊόν ενδεχομένως να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή
αιτήσεις για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εκκρεμούν. Βλ. https://www.brainlab.com/patent/ για
περισσότερες λεπτομέρειες.

Ενσωματωμένο λογισμικό τρίτου κατασκευαστή

• Το λογισμικό αυτό αποτελεί εν μέρει έργο του Independent JPEG Group.
• Αυτό το λογισμικό περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη OpenJPEG. Για την πλήρη περιγραφή των
πνευματικών δικαιωμάτων, των δηλώσεων αποποίησης ευθύνης και των αδειών, ανατρέξτε
στην ιστοσελίδα http://www.openjpeg.org.

• Το λογισμικό αυτό βασίζεται εν μέρει στο Xerces C++ 3.1.1, που έχει αναπτυχθεί από την
Apache Software Foundation. Για την πλήρη περιγραφή των πνευματικών δικαιωμάτων, των
δηλώσεων αποποίησης ευθύνης και των αδειών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα http://
xerces.apache.org/.

• Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει το libtiff 4.0.4beta. Για την πλήρη περιγραφή των πνευματικών
δικαιωμάτων, των δηλώσεων αποποίησης ευθύνης και των αδειών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα
http://www.remotesensing.org/libtiff/.

Σήμανση CE

Η σήμανση CE υποδηλώνει ότι τα προϊόντα της Brainlab συμμορφώνονται πλή-
ρως με τις βασικές προδιαγραφές της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων («η MDD»).
Σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη MDD, το Spine & Trauma 3D είναι
προϊόν κατηγορίας IIb.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγκυρότητα της σήμανσης CE μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο για προϊόντα που
κατασκευάζονται από την Brainlab.
 

Στοιχεία επικοινωνίας και νομικές πληροφορίες
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Οδηγίες απόρριψης

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται μόνο σύμφωνα με
τις νομοθετικές διατάξεις. Για πληροφορίες σχετικά με την οδηγία περί αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE - Waste Electrical & Electronic
Equipment), επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
www.brainlab.com/en/sustainability

Πωλήσεις στις ΗΠΑ

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ιατρό ή
κατόπιν εντολής ιατρού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.2 Σύμβολα
1.2.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό

Προειδοποιήσεις

Οι προειδοποιήσεις σημειώνονται με τριγωνικά σύμβολα προειδοποίησης. Περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με πιθανό τραυματισμό, θάνατο ή άλλες
σοβαρές συνέπειες που σχετίζονται με την κακή χρήση του εργαλείου.

Επισημάνσεις προσοχής

Οι επισημάνσεις προσοχής συμβολίζονται με στρογγυλά σύμβολα προσοχής.
Περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με πιθανά προβλήματα που
σχετίζονται με τη συσκευή. Τέτοιου είδους προβλήματα περιλαμβάνουν δυσλειτουργίες,
αστοχία, βλάβη της συσκευής ή υλικές ζημιές.

Σημειώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σημειώσεις παρουσιάζονται με πλάγια γραφή και περιέχουν επιπλέον χρήσιμες
πληροφορίες.
 

Σύμβολα
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1.3 Προοριζόμενη χρήση
1.3.1 Χρήση του συστήματος

Ενδείξεις χρήσης

Το Spine & Trauma 3D προορίζεται για χρήση ως ενδοεγχειρητικό σύστημα εντοπισμού με
απεικονιστική καθοδήγηση, με σκοπό τη διεξαγωγή ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Συνδέει
έναν ελεύθερο ανιχνευτή, ο οποίος παρακολουθείται από ένα σύστημα αισθητήρων παθητικού
δείκτη, με έναν χώρο εικόνων εικονικού υπολογιστή, στα προεγχειρητικά ή ενδοεγχειρητικά
δεδομένα δισδιάστατης ή τρισδιάστατης εικόνας του ασθενούς.
Το σύστημα Spine & Trauma 3D επιτρέπει την υποβοηθούμενη από υπολογιστή πλοήγηση των
ιατρικών δεδομένων εικόνας, η οποία μπορεί να ληφθεί προεγχειρητικά ή ενδοεγχειρητικά μέσω
κατάλληλου συστήματος λήψης εικόνων.
Το λογισμικό προσφέρει σχεδιασμό μεγέθους βιδών εμφυτεύματος και πλοήγηση σε άκαμπτες
οστικές δομές με προβαθμονομημένα και πρόσθετα χειρουργικά εργαλεία που βαθμονομούνται
εξατομικευμένα. Το σύστημα ενδείκνυται για οποιαδήποτε πάθηση η οποία ενδεχομένως απαιτεί
την εφαρμογή στερεοτακτικής χειρουργικής, και για οποιαδήποτε περίπτωση όπου η αναφορά σε
μια άκαμπτη ανατομική δομή, όπως το κρανίο, την πύελο, τα μακρά οστά ή οι σπόνδυλοι, μπορεί
να προσδιοριστεί μέσω της ληφθείσας εικόνας (CT, MR, ανασύνθεση ακτινοσκοπικών εικόνων 2D
ή 3D) ή/και με ανατομικό μοντέλο που βασίζεται σε δεδομένα εικόνων.

Προβλεπόμενος χρήστης

Οι προβλεπόμενοι χρήστες του λογισμικού είναι χειρουργοί και το κλινικό προσωπικό τους.

Ομάδα ασθενών

Ο πληθυσμός ασθενών περιλαμβάνει ασθενείς με οποιαδήποτε πάθηση η οποία ενδεχομένως
απαιτεί την εφαρμογή στερεοτακτικής χειρουργικής, και για οποιαδήποτε περίπτωση όπου η
αναφορά σε μια άκαμπτη ανατομική δομή, όπως το κρανίο, την πύελο, τα μακρά οστά ή οι
σπόνδυλοι, μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της ληφθείσας εικόνας (CT, ανασύνθεση
ακτινοσκοπικών εικόνων 2D ή 3D).

Τόπος χρήσης

Η εφαρμογή προορίζεται για χρήση σε χειρουργικές αίθουσες.

Ευθύνη

Το συγκεκριμένο σύστημα παρέχει μόνο βοήθεια στον χειρουργό ή τον χρήστη και σε
καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή αντικαθιστά την εμπειρία ή/και την ευθύνη του
χειρουργού ή του χρήστη κατά τη χρήση του.

Προσεκτικός χειρισμός του υλικού εξοπλισμού

Τα εξαρτήματα του συστήματος και ο περιφερειακός εξοπλισμός είναι μηχανικά μέρη
ακριβείας. Χειριστείτε τα με προσοχή.

Μόνο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό μπορεί να χειριστεί τα εξαρτήματα του συστήματος
και τον περιφερειακό εξοπλισμό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Αναθεώρηση αληθοφάνειας

Πριν από τη θεραπεία του ασθενή, ελέγξτε την αληθοφάνεια όλων των πληροφοριών που
καταχωρούνται ή εξέρχονται από το σύστημα.

Προοριζόμενη χρήση
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1.4 Συμβατότητα με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
1.4.1 Ιατρικά εργαλεία Brainlab

Συμβατά ιατρικά εργαλεία Brainlab

Το σύστημα Spine & Trauma 3D είναι συμβατό με:
• Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D για το Ziehm Vision FD Vario 3D
• Προσαρμογέας για ηλεκτροκίνητο χειρουργικό σύστημα (SMS)
• Επίπεδοι αυτοκόλλητοι δείκτες για Zeego
• Επίπεδοι αυτοκόλλητοι δείκτες iCT
• Συσκευή καθήλωσης οστών 1 καρφίδας
• Συσκευή καθήλωσης οστών 2 καρφίδων
• Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης
• Ανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας χρήσης
• Κάλυμμα για το κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D
• Κιτ καταγραφής DrapeLink για τον Βραχίονα C Ziehm Vision RFD
• Εξάρτημα ελέγχου βάθους και εξαρτήματα
• Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D/2D
• Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής, Αναθ. 2
• Κάλυμμα Σαρωτή iCT
• Συστοιχία προσαρμογέα οργάνου (StarLink)
• Συσκευή βαθμονόμησης εργαλείων, Αναθ. 4.0 (ICM4)
• Πρόσθετοι προσαρμογείς εργαλείων
• Ελάχιστα επεμβατική συστοιχία αναφοράς, X-Press (Y-Geometry)
• Κάλυμμα ασθενούς
• Βελόνα πρόσβασης αυχένα σπονδύλων
• Επιμηκυσμένος δείκτης με αιχμηρό άκρο
• Σφιγκτήρας αναφοράς ακτινοπερατής σπονδυλικής στήλης
• Συστοιχία αναφοράς για σφιγκτήρες σπονδυλικής στήλης
• Συστοιχία αναφοράς σπονδυλικής στήλης για πρόσθια/πλάγια/λοξή προσπέλαση
• Εργαλεία σπονδυλικής στήλης IGS
• Σφικτήρας αναφοράς σπονδυλικής στήλης Χ
• Πρότυπη συστοιχία αναφοράς κρανίου με 4 ανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης
• Φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D (και πακέτο εξαρτημάτων)

Άλλα εργαλεία Brainlab

Ενδέχεται να κυκλοφορήσουν περισσότερα εργαλεία μετά την έκδοση του παρόντος εγχειριδίου.
Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη συμβατότητα των εργαλείων με το λογισμικό Brainlab,
επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab.

Χρησιμοποιείτε μόνο όργανα και ανταλλακτικά που υποδεικνύονται από την Brainlab με το
λογισμικό Spine & Trauma 3D. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων εργαλείων/ανταλλακτικών
μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ασφάλεια ή/και την αποτελεσματικότητα του
ιατροτεχνολογικού προϊόντος καθώς και να θέσει σε κίνδυνο τον ασθενή, τον χρήστη ή/και
το περιβάλλον.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.4.2 Ιατρικό λογισμικό Brainlab

Εξουσιοδότηση

Η εγκατάσταση λογισμικού στο σύστημα μπορεί να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους της Brainlab. Μην εγκαθιστάτε και μην καταργείτε εφαρμογές λογισμικού.

Συμβατό ιατρικό λογισμικό Brainlab

Το σύστημα Spine & Trauma 3D είναι συμβατό με:
• Content Manager 2.3
• Patient Selection 4.2
• DICOM Viewer 3.1
• Image Fusion 3.0
• iPlan Spine 3.0

Άλλο λογισμικό Brainlab

Μετά την έκδοση του παρόντος οδηγού χρήσης ενδέχεται να υπάρχει διαθέσιμο άλλο συμβατό
λογισμικό της Brainlab.
Εάν χρησιμοποιείτε άλλες εκδόσεις λογισμικού εκτός από αυτές που αναφέρονται παραπάνω,
επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brainlab για να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα
με τις συσκευές Brainlab.

Στο σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο το ιατρικό λογισμικό
Brainlab που καθορίζει η Brainlab.

Συμβατότητα με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
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1.4.3 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα τρίτων κατασκευαστών

Συμβατά ιατροτεχνολογικά προϊόντα τρίτων κατασκευαστών

Ιατροτεχνολογικό προϊόν Μοντέλο Κατασκευαστής

Βραχίονες C Διάφορα

Διαφανή αποστειρωμένα καλύμματα βραχίο-
να C

Όπως καθορίζεται στο Εγχειρίδιο χρήσης εργα-
λείων

Βελόνες Kirschner με σπείρωμα (για τη στε-
ρέωση του MIRA-Y 3 mm) 3 ή 4 mm Διάφορα

Ηλεκτρικό τρυπάνι Διάφορα

Προβαθμονομημένα εργαλεία και προβαθμο-
νομημένα εργαλεία άξονα τρίτων κατασκευα-
στών

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich
Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήρι-
ξης της Brainlab για συγκεκριμένα συμβατά εργα-
λεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα μοντέλα και τους κατασκευαστές που
υποστηρίζονται, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brainlab.
 

Η χρήση εργαλείων από άλλους τρίτους κατασκευαστές, με διεπαφές που δεν έχουν
ελεγχθεί και επικυρωθεί ως συμβατά από την Brainlab, θα μπορούσε να επηρεάσει την
ακρίβεια πλοήγησης, θέτοντας σε κίνδυνο τον ασθενή.

Άλλα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών

Η χρήση συνδυασμών ιατροτεχνολογικών προϊόντων που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από
την Brainlab μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ασφάλεια και/ή την αποτελεσματικότητα
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του
ασθενή, του χρήστη και/ή του περιβάλλοντος.

Συμβατοί σαρωτές και βραχίονες C

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατούς σαρωτές και βραχίονες C. Για ένα πλήρη κατάλογο των
συμβατών συσκευών, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brainlab.

Η Brainlab δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης μη εγκεκριμένων
σαρωτών ή βραχιόνων C.

Ενσωμάτωση εργαλείων τρίτων κατασκευαστών

Το συγκεκριμένο λογισμικό υποστηρίζει την πλοήγηση επιλεγμένων προβαθμονομημένων
εργαλείων τρίτων κατασκευαστών. Για έναν πλήρη κατάλογο των προβαθμονομημένων εργαλείων
τρίτων κατασκευαστών που υποστηρίζονται τη δεδομένη στιγμή από το λογισμικό, επικοινωνήστε
με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brainlab.

Η χρήση ενός προβαθμονομημένου εργαλείου για πλοήγηση είναι εφικτή μόνο εφόσον
αυτό έχει ενεργοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος τεχνικής
υποστήριξης της Brainlab.

Οι οδηγίες χρήσης και χειρισμού των προβαθμονομημένων εργαλείων τρίτων
κατασκευαστών περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια που παρέχονται από τον κατασκευαστή
των εργαλείων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.4.4 Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Εξουσιοδότηση

Η εγκατάσταση λογισμικού στο σύστημα Brainlab μπορεί να γίνει μόνο από
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Brainlab. Μην εγκαθιστάτε και μην καταργείτε
εφαρμογές λογισμικού.

Συμβατό λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Το σύστημα Spine & Trauma 3D είναι συμβατό με:
• Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7
• Λειτουργικό σύστημα Windows 8
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά πακέτα σέρβις, επικοινωνήστε με το τμήμα
τεχνικής υποστήριξης της Brainlab.
 

Άλλο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Στο Spine & Trauma 3D μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο το λογισμικό
που καθορίζεται από τη Brainlab.

Συμβατότητα με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
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1.5 Εκπαίδευση και τεκμηρίωση
1.5.1 Εκπαίδευση

Εκπαίδευση από την Brainlab

Για τη διασφάλιση της ασφαλούς και κατάλληλης χρήσης, πριν από τη χρήση του συστήματος όλοι
οι χρήστες θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται από
έναν αντιπρόσωπο της Brainlab.

Επιτηρούμενη υποστήριξη

Προτού χρησιμοποιήσετε το σύστημα για χειρουργικές διαδικασίες στις οποίες η υποβοηθούμενη
από υπολογιστή πλοήγηση θεωρείται κρίσιμης σημασίας, προβείτε στην εκτέλεση επαρκούς
αριθμού ολοκληρωμένων διαδικασιών παρουσία ενός εκπροσώπου της Brainlab, ο οποίος θα σας
παρέχει καθοδήγηση όποτε είναι απαραίτητο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.5.2 Τεκμηρίωση

Κοινό για το οποίο προορίζεται

Χειρουργοί ή οι βοηθοί τους με πρόσβαση σε σύστημα λήψης εικόνων 3D ή 2D (όπως CT ή
βραχίονας C (σε κατάσταση λειτουργίας 2D ή 3D)) σε συνδυασμό με σύστημα πλοήγησης της
Brainlab.

Ανάγνωση των οδηγών χρήσης

Οι οδηγοί χρήσης περιγράφουν πολύπλοκες ιατρικές συσκευές και λογισμικό χειρουργικής
πλοήγησης τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με προσοχή.
Είναι σημαντικό όλοι οι χρήστες του συστήματος, των εργαλείων και του λογισμικού να:
• Διαβάσουν τους οδηγούς χρήσης προσεκτικά πριν από τον χειρισμό του εξοπλισμού
• Έχουν πρόσβαση στους οδηγούς χρήσης ανά πάσα στιγμή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο συγκεκριμένος οδηγός χρήσης ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες που δεν
σχετίζονται με τη αντίστοιχη άδεια χρήσης. Για απορίες σχετικά με τις λειτουργίες που
περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της
Brainlab.
 

Διαθέσιμοι οδηγοί χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα

Εγχειρίδια χρήσης λογισμι-
κού

• Επισκόπηση του σχεδιασμού θεραπείας και καθοδηγούμενη
απεικονιστικά πλοήγηση

• Περιγραφή της ρύθμισης του συστήματος χειρουργικής αίθουσας
• Λεπτομερείς οδηγίες λογισμικού

Εγχειρίδια χρήσης εργα-
λείων Λεπτομερείς οδηγίες για τον χειρισμό των εργαλείων

Οδηγός καθαρισμού, απο-
λύμανσης και αποστείρω-
σης

Λεπτομέρειες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης εργα-
λείων

Εγχειρίδια χρήσης συστή-
ματος Διεξοδικές πληροφορίες ρύθμισης του συστήματος

Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης Λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες για το σύστημα, συμπεριλαμβα-
νομένων των χαρακτηριστικών και των συμβατοτήτων

Εκπαίδευση και τεκμηρίωση
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2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

2.1 Άνοιγμα του λογισμικού

Γενικές πληροφορίες

Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Spine &
Trauma 3D μέσω του Content Manager.
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού για την επιλογή Patient Selection/Content
Manager.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εκκινήσετε το λογισμικό ακόμη και εάν δεν έχει συνδεθεί η κάμερα.
 

Άνοιγμα του λογισμικού

Βήματα

1. Ενεργοποιήστε το σύστημα μέσω του διακόπτη ενεργοποίησης.

2.
Ανάλογα με τη διαμόρφωση:
• Επιλέξτε την προδιαμορφωμένη ροή εργασιών στην οθόνη επιλογής, ή
• Επιλέξτε το εικονίδιο Spine & Trauma 3D στο Content Manager.

3.

Επιλέξτε τον υφιστάμενο ασθενή ή δημιουργήστε ένα προφίλ ασθενούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια νόσο. Σε αυτή την περίπτωση, στην
επιλογή ασθενούς υπάρχει διαθέσιμη επιλογή των πιο κατάλληλων δεδομένων για τη
συγκεκριμένη νόσο.
 

4. Επιλέξτε τα σχετικά δεδομένα εάν πρέπει να χρησιμοποιηθούν προεγχειρητικά δεδομένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε το Spine & Trauma 3D χωρίς να επιλέξετε κάποιον
ασθενή. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες ασθενούς από τον σαρωτή ή
τον βραχίονα C. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Content Manager, ανατρέξτε στο
αντίστοιχο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού.
 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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2.2 Camera App

Γενικές πληροφορίες

Για επιτυχή καταγραφή και πλοήγηση, η κάμερα πρέπει να έχει απρόσκοπτη οπτική επαφή με τα
εργαλεία και τη διάταξη αναφοράς.
Η προβολή της κάμερας εμφανίζεται σε πλαίσιο στην επάνω δεξιά πλευρά του λογισμικού. Εάν
κάνετε κλικ στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η προβολή αναπτύσσεται σε στοιχείο κάμερας πλήρους
οθόνης.
Η οθόνη Camera App παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά την οπτική επαφή της
κάμερας με τα εργαλεία και τις διατάξεις αναφοράς. Επιπλέον, οι εικόνες στην οθόνη
υποδεικνύουν τις αντίστοιχες θέσεις των εργαλείων και της διάταξης αναφοράς που είναι ορατές
και στους δύο φακούς κάμερας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση απώλειας της σύνδεσης της κάμερας ή εάν το σήμα ασύρματης
σύνδεσης της κάμερας δεν είναι αρκετά ισχυρό, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Μήνυμα εμφανίζεται
επίσης εάν η κάμερα είναι σε κατάσταση προθέρμανσης ή εάν υπάρχει πρόσκρουση με κάποιο
αντικείμενο.
 

Οθόνη Camera App

① ②

③

④

⑤

Εικόνα 1 

Αρ. Εξάρτημα Επεξήγηση

① Διάδρομος παρακολού-
θησης

Εμφανίζει την απόσταση των εργαλείων ή/και των διατάξεων
αναφοράς από την κάμερα.
Για βέλτιστη ορατότητα και ακρίβεια, όλες οι σφαίρες παρακο-
λούθησης θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στον μπλε διάδρομο.

② Στοιχεία ελέγχου κάμε-
ρας

Εμφανίζει τα κουμπιά τοποθέτησης και ελέγχου κίνησης της κά-
μερας.

③ Κουμπί κεντραρίσματος
της κάμερας

Χρησιμοποιείται για το κεντράρισμα της κάμερας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κεντράρισμα της κάμερας διαρκεί έως 5 δευτε-
ρόλεπτα. Ένα δεύτερο κλικ υποδηλώνει την απενεργοποίηση
της λειτουργίας κεντραρίσματος.
 

④ Σφαίρα επισήμανσης
Η σφαίρα επισήμανσης από ένα εργαλείο ή/και διάταξη επιση-
μαίνεται με κόκκινο χρώμα όταν δεν υπάρχει οπτική επαφή με
την κάμερα.

Camera App
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Αρ. Εξάρτημα Επεξήγηση

⑤ Πεδίο προβολής κάμε-
ρας

Εμφανίζει τη θέση των εργαλείων ή/και των διατάξεων αναφο-
ράς σε σχέση με την κάμερα.

Χρωματική κωδικοποίηση της Camera App

Χρώμα Εργαλείο αναφοράς

Κίτρινο Διάταξη αναφοράς

Πράσινο Ενεργός δείκτης, προβαθμονομημένο εργαλείο

Πορτοκαλί Βαθμονομημένα εργαλεία

Μπλε ICM4, κιτ καταγραφής

Ανοιχτό πρά-
σινο Αναφορά σαρωτή

Πορφυρό Φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D

Γκρι Η γεωμετρία της σφαίρας επισήμανσης είναι ορατή και στους δύο φακούς της κά-
μερας, ωστόσο δεν μπορεί να αναγνωριστεί

Γκρι αστερί-
σκοι

Η γεωμετρία της σφαίρας επισήμανσης είναι ορατή μόνο στον έναν φακό της κά-
μερας και δεν μπορεί να αναγνωριστεί

Γεωμετρίες ομοιώματος

Το λογισμικό ανιχνεύει εργαλεία μέσω προκαθορισμένης γεωμετρίας εργαλείων. Μια
τυχαία διαμόρφωση γνωστών εργαλείων μπορεί να δημιουργήσει άλλη μια γνωστή
γεωμετρία εργαλείου για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.2 Spine & Trauma 3D Έκδ. 2.6 21



2.3 Κουμπιά λογισμικού

Γενικές πληροφορίες

Η γραμμή μενού περιλαμβάνει κουμπιά για την πρόσβαση στη λειτουργία καταγραφής,
πλοήγησης και ρύθμισης του συστήματος. Ανάλογα με το τρέχον βήμα στη ροή εργασιών, μπορεί
επίσης να περιλαμβάνει κουμπιά για την προσαρμογή της προβολής εικόνων.

Κουμπιά συστήματος

Κουμπί Όνομα Λειτουργία Βλ.

Αρχική σελίδα

Ελαχιστοποιεί την εφαρμογή και επιστρέφει στο
Content Manager όπου μπορείτε να εξάγετε δε-
δομένα, να τερματίσετε το σύστημα ή να εκκινή-
σετε μια νέα θεραπεία.

Σελίδα 19

Πληροφορίες συστή-
ματος

Ανοίγει το μενού System για τη διαμόρφωση των
ρυθμίσεων του συστήματος.

Σελίδα
24

Προσανατολισμός
ασθενούς

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Select Patient
Orientation.

Σελίδα
64

Στιγμιότυπο οθόνης Λαμβάνει ένα στιγμιότυπο οθόνης της τρέχουσας
οθόνης.

Σελίδα
24

Σχετικά με τα στιγμιότυπα οθόνης

Μπορείτε να δημιουργήσετε στιγμιότυπα οθόνης ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να τα προβάλλετε
από το Content Manager. Μπορείτε να επιλέξετε την ανωνυμοποίηση των στιγμιότυπων οθόνης
από τις ρυθμίσεις συστήματος (βλ. σελίδα 24).

Σε περίπτωση που τα στιγμιότυπα οθόνης δεν έχουν ανωνυμοποιηθεί, το όνομα του
ασθενούς εμφανίζεται σε κάθε στιγμιότυπο. Λάβετε υπόψη ότι, ακόμη και σε περίπτωση
ανωνυμοποίησης, το όνομα του ασθενούς εμφανίζεται στο όνομα του αρχείου
στιγμιότυπου οθόνης. Για να διαφυλαχθεί το απόρρητο του ασθενούς, διασφαλίστε ότι η
πρόσβαση στα στιγμιότυπα οθόνης περιορίζεται και επιτρέπεται μόνο στο σχετικό ιατρικό
προσωπικό.

Κουμπιά Zoom

Κουμπί Λειτουργία

Μεγέθυνση

Σμίκρυνση

Κουμπιά λογισμικού
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Κουμπιά μορφής εικόνας

Εικόνα 2 
Υπάρχει η δυνατότητα φόρτωσης έως και δύο συνόλων δεδομένων εικόνας. Τα συγκεκριμένα
σύνολα δεδομένων μπορούν να προέρχονται από δύο διαφορετικές μορφές (π.χ. CT και MR) ή
δύο σύνολα δεδομένων CT. Αρκετές οθόνες περιλαμβάνουν κουμπιά για την επιλογή του τύπου
του συνόλου δεδομένων που εμφανίζεται στην προβολή 2D.
Το επιλεγμένο σύνολο δεδομένων επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα. Τα προβλεπόμενα δεδομένα
εμφανίζονται σε όλα τα σύνολα δεδομένων συγχωνευμένων εικόνων.

Κλείδωμα κέντρου προβολής και Οριζόντια μετακίνηση

Εικόνα 3 
Η επιλογή Lock View Center εμφανίζεται στην οθόνη πλοήγησης και στην οθόνη επαλήθευσης
ακρίβειας.
Σε αυτές τις οθόνες, οι προβολές ακολουθούν τον δείκτη ή το άκρο του εργαλείου και συνεχώς
μετακινούνται κατά την κίνηση του δείκτη ή του εργαλείου. Για να ακινητοποιήσετε τις προβολές
στην τρέχουσα θέση τους, πατήστε το εικονίδιο lock.

Εικόνα 4 
Προαιρετικά, μπορείτε να ρυθμίσετε το κέντρο της προβολής χειροκίνητα μέσω της οριζόντιας
μετακίνησης των προβολών. Για να μετακινήσετε οριζόντια την προβολή, αφαιρέστε τον δείκτη ή
το εργαλείο από το πεδίο προβολής της κάμερας και, στη συνέχεια, κάντε προσαρμογές
χρησιμοποιώντας τις ράβδους κύλισης πατώντας και σύροντας την εικόνα στην προβολή. Για να
αναιρέσετε την ενέργεια οριζόντιας μετακίνησης, πατήστε Reset Panning.
Πατήστε το εικονίδιο κλειδώματος για να ακινητοποιήσετε την προβολή στην επιθυμητή θέση.
Για την αναίρεση κλειδώματος των προβολών, πατήστε εκ νέου το εικονίδιο κλειδώματος.

Πρόσθετα κουμπιά

Στις αντίστοιχες ενότητες περιγράφονται επιπλέον κουμπιά.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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2.4 Ρυθμίσεις συστήματος

Κουμπί System Information

Το κουμπί System Information ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζει τα στοι-
χεία επικοινωνίας του τμήματος εξυπηρέτησης της Brainlab και την έκδοση λογισμι-
κού. Παρέχει επίσης πρόσβαση στις επιλογές Screenshots και Settings.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις που παρουσιάζονται πα-
ρακάτω μέσω του κουμπιού System Information.

Ανωνυμία στιγμιότυπων οθόνης

Εικόνα 5 
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Anonymize Screenshots στην καρτέλα Options κάτω από την
επιλογή Settings για να εξαιρέσετε τις πληροφορίες ασθενούς από τα στιγμιότυπα οθόνης.

Ρυθμίσεις συστήματος

24 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.2 Spine & Trauma 3D Έκδ. 2.6



Ενεργοποίηση του συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου

Εικόνα 6 
Στην καρτέλα Options στην επιλογή Settings το πλαίσιο ελέγχου χρησιμοποιείται για την
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Clip-On Remote Control (βλ. σελίδα 30).

Ρύθμιση ήχου

Οι επιλογές ήχου υπάρχουν στην επιλογή Settings, στην καρτέλα Sound.

Εικόνα 7 

Επιλογές

Με το πλαίσιο ελέγχου μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την παραγωγή ήχου του
συστήματος.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Επιλογές

Με τη ράβδο κύλισης μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του συστήματος.

Με το πλαίσιο ελέγχου μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο κουμπιών.

Επιλογή γλώσσας

Εικόνα 8 
Από την καρτέλα Language στην επιλογή Settings, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα
για τη διεπαφή γραφικών χρήστη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καρτέλα Language εμφανίζεται μόνο εάν στο σύστημα υπάρχουν διαθέσιμες
περισσότερες από μία γλώσσες.
 

Ρυθμίσεις συστήματος
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Ακτινοσκοπικών επιλογές

Εικόνα 9 

Επιλογές

Σε περίπτωση διαμόρφωσης περισσότερων από έναν βραχιόνων C, μπορείτε να επιλέξετε τον
βραχίονα C μέσω της επιλογής C-arm Selection.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου για τη λήψη εικόνων βαθμονόμησης, πατήστε Calibration
Images.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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Τρόπος επιλογής βραχίονα C

Εικόνα 10 

Βήματα

1. Πατήστε το κουμπί C-arm Selection από την επιλογή Fluoro.

2. Πατήστε τον βραχίονα C που θα χρησιμοποιηθεί, και, στη συνέχεια πατήστε Next.

3. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου C-Arm Connection Check. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει
καλή σύνδεση με τον βραχίονα C και πατήστε Next.

4.
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για τον ενισχυτή εικόνας, το οποίο παρέχει οδηγίες για
τον τρόπο ρύθμισης του βραχίονα C σε περίπτωση που χρησιμοποιείται Φορητή
συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D.

Πώς μπορείτε να ανοίξετε την επιλογή λήψης εικόνων βαθμονόμησης

Βήματα

1.
Πατήστε το κουμπί Calibration Images κάτω από την επιλογή Fluoro.
Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Acquire Calibration Image.

2. Πραγματοποιήστε λήψη εικόνων βαθμονόμησης όπως περιγράφεται στη σελίδα 54.

Ρυθμίσεις συστήματος
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2.5 Πλοήγηση ροής εργασιών

Γενικές πληροφορίες

Η περιοχή πλοήγησης στις κύριες οθόνες σας επιτρέπει την πλοήγηση στη ροή εργασιών του
λογισμικού.

Διάταξη οθόνης

①

②

③

④

⑤

⑥

Εικόνα 11 

Αρ. Εξάρτημα

① Τρέχον βήμα

② Επόμενο βήμα

③ Back: Επιστροφή στο προηγούμενο βήμα

④ Plan: Έναρξη της ροής εργασιών σχεδιασμού βιδών (βλ. σελίδα 133)

⑤ Next: Μετακίνηση στο επόμενο βήμα

⑥ Register: Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου New Registration / Scan (βλ. σελίδα 31)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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2.5.1 Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο

Γενικές πληροφορίες

Το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο επιτρέπει την καταγραφή του ενεργού ασθενούς και τον έλεγχο
του λογισμικού σε συνδυασμό με τον Επιμηκυσμένο δείκτη με αιχμηρό άκρο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου για την
καταγραφή του ασθενούς, βλ. σελίδα 86.

Έλεγχος λογισμικού

Ο χειρισμός των κουμπιών με το σύμβολο του κεραυνού ① μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του
Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου.

②

①

Εικόνα 12 

Επιλογές

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου ② για εναλλαγή μεταξύ των κουμπιών.
Το επιλεγμένο κουμπί επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα.

Πατήστε σύντομα το κουμπί ελέγχου ② για να «πιέσετε» το επιλεγμένο κουμπί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο ήχος κουμπιών είναι ενεργοποιημένος (βλ. σελίδα 25), παράγονται ηχητικά
σήματα που υποδεικνύουν πότε αλλάζει το επιλεγμένο κουμπί και πότε «πιέζεται» ένα κουμπί.
 

Πλοήγηση ροής εργασιών
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2.5.2 Πλαίσιο διαλόγου New Registration / Scan

Επιλογές New Registration / Scan

Το πλαίσιο διαλόγου New Registration / Scan ανοίγει αφού έχετε πατήσει το κουμπί Register σε
μία από τις κύριες οθόνες.

Εικόνα 13 

Επιλογές Βλ.

Για να λάβετε νέα δεδομένα για αυτόματη καταγραφή, πατήστε New Scan. Σελίδα 71

Για την έναρξη μιας αντιστοίχισης στοιχείων κατά ζεύγη ως μη αυτόματη καταγρα-
φή, πατήστε Paired Point Match. Σελίδα 87

Για την έναρξη μιας αντιστοίχισης περιοχών ως μη αυτόματη καταγραφή, πατήστε
Region Match. Σελίδα 92

Για την έναρξη μιας ακτινοσκοπικής αντιστοίχισης ως μη αυτόματη καταγραφή, πα-
τήστε Fluoro Match. Σελίδα 96

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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2.6 Διαθέσιμες ροές εργασιών
2.6.1 Ροές εργασιών αυτόματης καταγραφής

Αυτόματη καταγραφή 3D ακτινοσκοπικών εικόνων

Ροή εργασιών

1. Ρύθμιση του συστήματος

2. Προετοιμασία ασθενούς και στερέωση της διάταξης αναφοράς

3. Ρύθμιση βραχίονα C και ορισμός ισόκεντρου

4. Προσωρινή διακοπή αναπνοής

5. Εκτέλεση σάρωσης

6. Εκ νέου αναπνοή

7. Επαλήθευση ακρίβειας και έναρξη της πλοήγησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σελίδα 75.
 

Αυτόματη καταγραφή iCT, AIRO, Angio

Η αυτόματη καταγραφή για iCT, AIRO και Angio πραγματοποιείται με την επιλογή Αυτόματης
Καταγραφής Εικόνας. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αυτόματης Καταγραφής
Εικόνας για οδηγίες σχετικά με τα απαιτούμενα βήματα.

Διαθέσιμες ροές εργασιών
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2.6.2 Ροή εργασιών μη αυτόματης καταγραφής

Μη αυτόματη καταγραφή - Όλοι οι τύποι δεδομένων

Ροή εργασιών

1. Ρύθμιση του συστήματος

2. Επιλογή ασθενούς/συνόλου δεδομένων και εκκίνηση λογισμικού

3. Προετοιμασία ασθενούς και στερέωση της διάταξης αναφοράς

4. Εκτέλεση μη αυτόματης καταγραφής

5. Επαλήθευση ακρίβειας και έναρξη της πλοήγησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σελίδα 81.
 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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2.7 Εισαγωγή στην καταγραφή

Γενικές πληροφορίες

Υπάρχει η δυνατότητα είτε:
• Απευθείας αποστολής των δεδομένων από τον σαρωτή ή τον βραχίονα C στο σύστημα
πλοήγησης, είτε

• Φόρτωσης προεγχειρητικών δεδομένων (βλ. σελίδα 83).
Για βέλτιστα αποτελέσματα, πραγματοποιήστε λήψη εικόνων σύμφωνα με το αντίστοιχο
πρωτόκολλο σάρωσης.

Επιλογές καταγραφής

Οι διαθέσιμες μέθοδοι καταγραφής εξαρτώνται από των τύπο των δεδομένων που έχουν ληφθεί.

Μέθοδος καταγραφής CT 3D ακτινοσκοπικών εικόνων

Automatic Registration iCT Siemens, Ziehm

Paired Point Matching CT Ziehm, Siemens

Region Matching CT Δ/Δ

Ακτινοσκοπική αντιστοίχιση CT Siemens

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει η δυνατότητα φόρτωσης έως και δύο συνόλων δεδομένων. Τα συγκεκριμένα
σύνολα δεδομένων μπορούν να προέρχονται από δύο διαφορετικές μορφές (π.χ. CT και MR) ή
δύο σύνολα δεδομένων CT. Τα δεδομένα MR δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για
την καταγραφή.
 

Επιλογές συγχώνευσης εικόνων

Η συγχώνευση εικόνων είναι εφικτή με δεδομένα CT και MR ή δεδομένα CT και δεδομένα 3D
ακτινοσκοπικών εικόνων. Η συγχώνευση εικόνων είναι επίσης δυνατή με μη καταχωρημένα
δεδομένα CT και καταχωρημένα δεδομένα 3D ακτινοσκοπικών εικόνων.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελίδα 67.

Εισαγωγή στην καταγραφή
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2.7.1 Επαναφορά καταγραφής

Γενικές πληροφορίες

Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας, σας ζητείται να επανεκκινήσετε το λογισμικό. Η
επανεκκίνηση του λογισμικού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με χρήση των προηγούμενων
πληροφοριών καταγραφής, είτε χωρίς καμία πληροφορία καταγραφής.

Πώς μπορείτε να επαναφέρετε μια καταγραφή

① ②

Εικόνα 14 

Επιλογές

Από το Content Manager, όταν σας ζητηθεί, πατήστε Restart ① για να μεταβείτε στην καταγρα-
φή που έχει επαναφερθεί.
Τα δεδομένα ασθενούς φορτώνονται και ανοίγει η οθόνη Patient Information ②. Βεβαιωθείτε ότι
οι πληροφορίες ασθενούς είναι σωστές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την επαναφορά, επαληθεύστε την καταγραφή (βλ. σελίδα 78).
 

Από το Content Manager, πατήστε Cancel ① για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη.

Η προηγούμενη καταγραφή απορρίπτεται και δεν μπορεί να επανα-
φερθεί εκ νέου.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.2 Spine & Trauma 3D Έκδ. 2.6 35



Εισαγωγή στην καταγραφή

36 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.2 Spine & Trauma 3D Έκδ. 2.6



3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
3.1 Διαμόρφωση χειρουργικής αίθουσας

Γενικές πληροφορίες

Η ρύθμιση του συστήματος εξαρτάται από το είδος της πλατφόρμας που χρησιμοποιείται. Τα
διαγράμματα στην παρούσα ενότητα παρουσιάζουν παραδείγματα ρύθμισης της χειρουργικής
αίθουσας με διάφορα συστήματα πλοήγησης της Brainlab.
Ανεξάρτητα από την πλατφόρμα που χρησιμοποιείται:
• Τα εξαρτήματα του συστήματος δεν θα πρέπει να περιορίζουν την κίνηση της ομάδας
χειρουργικής αίθουσας.

• Το οπτικό πεδίο της διάταξης αναφοράς και των ενεργών εργαλείων στο χειρουργικό πεδίο θα
πρέπει να είναι πάντα εμφανές στην κάμερα.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά και τη ρύθμιση του συστήματος παρέχονται στο
αντίστοιχο Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος.

Συμβατότητα με άλλον εξοπλισμό χειρουργικής αίθουσας

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται κινητό σύστημα (π.χ. Curve, Curve Ceiling-Mounted ή
Kick) σε ρύθμιση δύο θαλάμων, το σύστημα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια πλευρά του
σαρωτή με αυτή κατά τη διάρκεια βαθμονόμησης του σαρωτή.

Το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν τη λειτουργία άλλου εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, οι υπέρυθρες ακτίνες φωτός
του συστήματος παρακολούθησης θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρεμβολές στον
εξοπλισμό υπέρυθρων στη χειρουργική αίθουσα.

Ζητήματα κάμερας

Τα τεχνικά σφάλματα υπέρυθρων λόγω ανάκλασης ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια
της οπτικής πλοήγησης του συστήματος. Μην επιτρέπετε την παρεμβολή ανακλαστικού
υλικού ή πηγών υπέρυθρου φωτός στο πεδίο προβολής της κάμερας, καθώς ενδέχεται να
οδηγήσουν σε μείωση της ακρίβειας, κυρίως κατά τη διάρκεια της αυτόματης καταγραφής.

Διασφάλιση καλής ορατότητας

Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία είναι ορατά από όλες τις αντίστοιχες χειρουργικές θέσεις.

Πριν από τη χειρουργική επέμβαση, τοποθετήστε την κάμερα σε θέση ώστε και οι δύο
φακοί να έχουν ευκρινή και ανεμπόδιστη προβολή των σφαιρών επισήμανσης στις
συστοιχίες παρακολούθησης. Αυτές πρέπει να είναι πάντα ορατές στην κάμερα κατά τη
διάρκεια της ενδοεγχειρητικής λήψης εικόνων, της καταγραφής και της πλοήγησης,
διαφορετικά η παρακολούθηση δεν θα είναι δυνατή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
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Πώς να ρυθμίσετε τη χειρουργική αίθουσα

Βήματα

1. Μετακινήστε το σύστημα στην επιθυμητή θέση.

2.
Τοποθετήστε την κάμερα στο κάτω ή στο επάνω άκρο της χειρουργικής τράπεζας σε
απόσταση περίπου 2 m από το χειρουργικό πεδίο. Στρέψτε την κάμερα στο οστό που
πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

3. Καλύψτε το σύστημα όπως απαιτείται (π.χ., λαβή κάμερας) (βλ. Εγχειρίδιο χρήσης
συστήματος).

4. Καλύψτε τον σαρωτή, όπως απαιτείται (βλ. Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων).

5. Προσαρμόστε την οθόνη σε θέση πρακτική και προσβάσιμη από τον χειρουργό ή τον
βοηθό.

6. Συνδέστε τα εξαρτήματα του συστήματος.

Ρύθμιση βραχίονα C στη χειρουργική αίθουσα - Παράδειγμα

Εικόνα 15 

Διαμόρφωση χειρουργικής αίθουσας
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Ρύθμιση iCT στη χειρουργική αίθουσα - Παράδειγμα

Εικόνα 16 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
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3.2 Προετοιμασία για τη χειρουργική επέμβαση

Πριν ξεκινήσετε

Πριν από την έναρξη της επέμβασης, βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με το σωστό
χειρισμό των απαιτούμενων εργαλείων και εξαρτημάτων της Brainlab.

Ασηψία

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση μη αυτόματης καταγραφής πρέπει να
είναι αποστειρωμένα.

Ορατότητα εργαλείων

Βεβαιωθείτε ότι οι σφαίρες επισήμανσης του ICM4 και της διάταξης των εργαλείων είναι πάντα
στραμμένες απευθείας προς την κάμερα κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Η περιστροφή ενός εργαλείου, ενός δείκτη ή του ICM4 σε σχέση με τη γωνία της κάμερας μπορεί
να επηρεάσει την ακρίβεια του εμφανιζόμενου εργαλείου.

Διατάξεις αναφοράς

Για την εκτέλεση της καταγραφής και της πλοήγησης, στο οστό που προορίζεται για επέμβαση
πρέπει να έχει στερεωθεί σταθερά μια διάταξη αναφοράς.
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων για πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό και τη
στερέωση των διατάξεων αναφοράς.

Προετοιμασία για τη χειρουργική επέμβαση
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Χωρίς την πρόκληση βλαβών, η διάταξη αναφοράς πρέπει να είναι σφιχτά στερεωμένη σε
άκαμπτη δομή στην περιοχή ενδιαφέροντος, κατά προτίμηση στον σπόνδυλο ή στη δομή
του οστού που πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ολόκληρη η ανατομία
μεταξύ του σημείου στερέωσης της διάταξης αναφοράς και της δομής του οστού που
υποβάλλεται σε επέμβαση πρέπει να είναι άκαμπτη. Κατά τη στερέωση της διάταξης,
λάβετε προσεκτικά υπόψη τις μετακινήσεις του οστού κατά τη διάρκεια της επέμβασης,
έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η διάταξη.

Μη μετακινείτε τη διάταξη αναφοράς σε σχέση με την ανατομία του ασθενούς κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας. Τυχόν μετακινήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν ολόκληρο το
σύστημα συντεταγμένων μέτρησης, με αποτέλεσμα την εσφαλμένη προβολή των
εργαλείων και τον τραυματισμό του ασθενούς.

Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη αναφοράς είναι σταθερά στερεωμένη και έχετε σφίξει όλες τις
βίδες πριν την καταγραφή και την πλοήγηση.

Σφιγκτήρας ακτινοπερατής σπονδυλικής στήλης

Συνιστάται η χρήση του Σφιγκτήρα ακτινοπερατής σπονδυλικής στήλης κατά τη λήψη
ενδοεγχειρητικών εικόνων για επεμβάσεις στην οσφυϊκή και θωρακική περιοχή, προκειμένου να
ελαχιστοποιούνται τα τεχνικά σφάλματα λόγω μεταλλικών αντικειμένων.

Μετακίνηση διάταξης αναφοράς

Εικόνα 17 
Σε περίπτωση που εντοπιστεί μετακίνηση της διάταξης αναφοράς, στο λογισμικό εμφανίζεται μια
ειδοποίηση. Ελέγξτε την ακρίβεια της καταγραφής κρατώντας τον δείκτη ή το άκρο του εργαλείου
σε τουλάχιστον τρία ανατομικά επίκεντρα και επαληθεύοντας τη θέση τους στο λογισμικό.
Βεβαιωθείτε ότι η στερέωση της διάταξης αναφοράς/σφιγκτήρα είναι σταθερή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τον εντοπισμό του δείκτη στο πεδίο προβολής της κάμερας, η ειδοποίηση
εντοπισμού μετακίνησης της διάταξης αναφοράς εξαφανίζεται.
 

Η μετακίνηση ενδέχεται να σημειωθεί χωρίς την ενεργοποίηση της ειδοποίησης
εντοπισμού μετακίνησης της διάταξης αναφοράς. Η απουσία της ειδοποίησης εντοπισμού
δεν διασφαλίζει την ακρίβεια.

Σε περίπτωση που μια διάταξη αναφοράς μετακινείται (σε άλλον σπόνδυλο ή κατά τη
στερέωση στον ίδιο σπόνδυλο), κάθε καταγραφή που έχει εκτελεστεί είναι άκυρη και η
διαδικασία καταγραφής πρέπει να επαναληφθεί.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
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Σφαίρες επισήμανσης

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα όργανα είναι εμφανώς ορατά στο σύστημα και για τη
διευκόλυνση της καταγραφής με ακρίβεια, ελέγξτε την ανακλαστικότητα όλων των σφαιρών
επισήμανσης.
Οι ανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένες στα αντίστοιχα
χειρουργικά εργαλεία.
Επιβεβαιώστε ότι οι επιφάνειες όλων των ανακλαστικών σφαιρών επισήμανσης είναι σε καλή
κατάσταση πριν από κάθε χρήση. Για να διασφαλιστεί η υψηλότερη ακρίβεια, βεβαιωθείτε ότι η
ανακλαστική επιφάνεια δεν είναι αποκολλημένη.

Για να διασφαλιστεί η ορατότητα, χρησιμοποιείτε μόνο καθαρές, στεγνές σφαίρες
επισήμανσης.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σφαίρες επισήμανσης είναι πλήρως ορατές στην κάμερα,
διαφορετικά ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς τα αποτελέσματα καταγραφής.

Κατά την τοποθέτηση νέων σφαιρών σε έναν προσαρμογέα, έναν δείκτη ή μια διάταξη
αναφοράς ασθενούς, βεβαιωθείτε ότι οι δείκτες έχουν βιδωθεί πλήρως και είναι ισόπεδοι.

Εάν η κάμερα δεν μπορεί να ανιχνεύσει μια διάταξη αναφοράς, βεβαιωθείτε ότι οι σφαίρες
επισήμανσης είναι καθαρές, στεγνές και άθικτες, και ότι η διάταξη αναφοράς δεν έχει
καμφθεί.

Προετοιμασία για τη χειρουργική επέμβαση
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4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
4.1 Απαιτούμενα εργαλεία βραχίονα C

Γενικές πληροφορίες

Η καταγραφή των ακτινοσκοπικών εικόνων επιτρέπει τον υπολογισμό της τρισδιάστατης θέσης της
εικόνας σε σχέση με τη προσαρτημένη συστοιχία αναφοράς, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα
πλοήγησης των εργαλείων.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία του βραχίονα C, ανατρέξτε στο αντίστοιχο
Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων.

Εργαλεία λήψης

Η καταγραφή των ακτινοσκοπικών εικόνων πραγματοποιείται μέσω:
• Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής που έχει τοποθετηθεί στον βραχίονα C ① (Αναθ. 2 που
απεικονίζεται παρακάτω), ή

• Φορητής συσκευής ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D με πλάκα διόρθωσης που έχει
τοποθετηθεί στον βραχίονα C ② (ή χωρίς πλάκα διόρθωσης με βραχίονες C επίπεδης
οθόνης)

• Κιτ καταγραφής DrapeLink για τον Βραχίονα C Ziehm Vision RFD ③

②①

③

Εικόνα 18 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
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Πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση καλύμματος

• Το Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής (Αναθ. 2) μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αποστειρωμένο
είτε με κάλυμμα.

• Το Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D/2D και το Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D για
το Ziehm Vision FD Vario 3D πρέπει να καλύπτονται με τα καλύμματα που καθορίζονται στο
Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων, ή σε συνδυασμό με το Κάλυμμα σάρωσης ασθενούς.

• Η φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D πρέπει να είναι αποστειρωμένη και ο
βραχίονας C (με προσαρτημένη την πλάκα διόρθωσης) πρέπει να είναι καλυμμένος.

• Το Κιτ καταγραφής DrapeLink για τον Βραχίονα C Ziehm Vision RFD πρέπει να είναι
αποστειρωμένο και ο βραχίονας C πρέπει να είναι καλυμμένος. Το κιτ καταγραφής συνδέεται με
προσαρμογείς που φέρουν κάλυμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά καλύμματα, ανατρέξτε στο αντίστοιχο
Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων ή επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brainlab.
 

Απαιτούμενα εργαλεία βραχίονα C
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4.1.1 Κιτ καταγραφής

Συμβατά εργαλεία βραχίονα C

Οι βραχίονες C μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καταγραφή σε συνδυασμό με:
• Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής (Αναθ. 2)
• Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D/2D
• Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D για το Ziehm Vision FD Vario 3D
• Φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D με Πλάκα διόρθωσης
• Κιτ καταγραφής DrapeLink για τον Βραχίονα C Ziehm Vision RFD
Τα παραπάνω εργαλεία πρέπει να είναι συνδεδεμένα στον βραχίονα C όπως περιγράφεται στο
Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων.
Οι βραχίονες C επίπεδης οθόνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καταγραφή μαζί με τη
Φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D (χωρίς πλάκα διόρθωσης).

Διασφάλιση επαρκούς χώρου

Κιτ καταγραφής Απαιτήσεις προσάρτησης

Κιτ ακτινοσκοπικής καταγρα-
φής (Αναθ. 2)

• Η πλάκα βαθμονόμησης στο κάτω μέρος μπορεί να αφαι-
ρεθεί μετά τη λήψη μιας εικόνας βαθμονόμησης.

• Ο άνω δακτύλιος πρέπει να παραμένει συνδεδεμένος καθ’
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Κιτ ακτινοσκοπικής καταγρα-
φής 3D/2D

Ο δακτύλιος καταγραφής 3D πρέπει να παραμένει συνδεδε-
μένος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής
3D για το Ziehm Vision FD Vario
3D

Το/τα Fluorostar(s) πρέπει να συνδέονται στις διεπαφές με
βέλτιστο προσανατολισμό προς την κάμερα στη θέση έναρ-
ξης της σάρωσης.

Τα Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής δεν θα πρέπει να έρχονται ποτέ σε επαφή με τον
ασθενή κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο τραυματισμός του ασθενούς ή/και η πρόκληση βλάβης στα
εργαλεία, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος μεταξύ του Κιτ ακτινοσκοπικής
καταγραφής, του ασθενούς και της/των συστοιχίας/συστοιχιών αναφοράς πριν από τη
λήψη εικόνων.

Ανακλαστικοί δίσκοι επισήμανσης

Το Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής (Αναθ. 2) και το Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D/2D
διαθέτουν ενσωματωμένους ανακλαστικούς δίσκους επισήμανσης. Βεβαιωθείτε ότι, κατά τη λήψη
των εικόνων, είναι ορατοί τουλάχιστον πέντε δίσκοι επισήμανσης.

Επόμενα βήματα

Όταν το Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής έχει συνδεθεί με τον βραχίονα C, μπορείτε να
ξεκινήσετε τη λήψη εικόνων.

Ελέγχετε πάντα ότι το επιλεγμένο Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής είναι σταθερά
συνδεδεμένο με τον βραχίονα C και ότι οι δίσκοι επισήμανσης έχουν πλήρως εισαχθεί πριν
την έναρξη της ακτινοσκοπικής καταγραφής.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
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4.1.2 Χρήση φορητής συσκευής ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D για τη λήψη εικόνων
2D

Γενικές πληροφορίες

Η Φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D είναι ένα κινητό εργαλείο καταγραφής
που χρησιμοποιείται για τη λήψη εικόνων 2D με δυνατότητα καταγραφής. Η Φορητή συσκευή
ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D δεν στερεώνεται στον βραχίονα C και πρέπει να τοποθετείται
και να διατηρείται εντός της δέσμης ακτίνων X κατά τη διάρκεια της λήψης εικόνων 2D.
Κατά τη χρήση ενός βραχίονα C με συμβατικό ενισχυτή εικόνας, η πλάκα διόρθωσης πρέπει να
συνδεθεί με τον βραχίονα C.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό της Φορητής συσκευής ακτινοσκοπικής
καταγραφής 2D, ανατρέξτε στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων.

Οι πλάκες διόρθωσης δεν προορίζονται για χρήση με βραχίονες C επίπεδης οθόνης.

Κατάλληλη χρήση

①

Εικόνα 19 
Η κεφαλή της φορητής συσκευής ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D πρέπει να βρίσκεται
πλήρως εντός της δέσμης ακτίνων X κατά τη λήψη μιας ακτινοσκοπικής εικόνας. Ακολουθήστε τα
στοπ που βρίσκονται στο επάνω μέρος και στις πλευρές της Φορητής συσκευής
ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D για να τοποθετήσετε την κεφαλή στο κέντρο της δέσμης και να
τη διατηρήσετε σταθερή.
Πιέστε ελαφρώς τη Φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D επάνω στον ενισχυτή
εικόνας ή σταθεροποιήστε την επάνω στον ασθενή ή στην τράπεζα για την επίτευξη βέλτιστης
ποιότητας καταγραφής.
Και οι τέσσερις σφαίρες επισήμανσης πρέπει να είναι ορατές στην κάμερα κατά τη διάρκεια λήψης
των εικόνων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε αποστειρωμένη αυτοκόλλητη ταινία ① για την προστασία του
καλύμματος από ζημιές που οφείλονται στην πίεση της Φορητής συσκευής ακτινοσκοπικής
καταγραφής 2D επάνω στον ενισχυτή εικόνων.
 

Απαιτούμενα εργαλεία βραχίονα C
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Προειδοποίηση ανακίνησης φορητής συσκευής ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D

Εικόνα 20 
Η Φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D πρέπει να είναι ακίνητη κατά τη λήψη
εικόνων. Εάν η Φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D έχει μετακινηθεί κατά τη
διάρκεια της λήψης, δεν υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής της εικόνας και εμφανίζεται το
παραπάνω εικονίδιο της προειδοποίησης ανακίνησης.
Επαναλάβετε τη διαδικασία λήψης κρατώντας σταθερή τη Φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής
καταγραφής 2D.

Προειδοποίηση αποτυχίας καταγραφής από τη Φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D

Σε περίπτωση εμφάνισης προειδοποίησης Registration Failed κατά τη διάρκεια λήψης εικόνας, η
αντίστοιχη εικόνα δεν μπορεί να καταγραφεί.
Απομακρύνετε κάθε αντικείμενο (π.χ. μεταλλικό) που παρεμποδίζει την οπτική επαφή και ελέγξτε
ή/και διορθώστε τις πιθανές αιτίες. Μετά τη διόρθωση, πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία λήψης
εικόνων.
• Δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση των δεικτών καταγραφής της φορητής συσκευής
ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D στην εικόνα ή η καταγραφή της εικόνας δεν ήταν δυνατή για
πλοήγηση:
- Τοποθετήστε τη Φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D απευθείας κάτω από
τον ενισχυτή εικόνας.

- Αλλάξτε ελαφρώς τη θέση/τον προσανατολισμό της Φορητής συσκευής ακτινοσκοπικής
καταγραφής 2D.

• Η ανίχνευση των δεικτών καταγραφής της Πλάκας διόρθωσης δεν ήταν εφικτή:
- Βεβαιωθείτε ότι η Πλάκα διόρθωσης έχει στερεωθεί και τοποθετηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό βραχίονα C στο λογισμικό.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
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4.2 Χρήση βραχιόνων C
4.2.1 Ενδοεγχειρητική χρήση βραχίονα C

Πριν ξεκινήσετε

Ο ασθενής θα πρέπει να τοποθετηθεί στη χειρουργική τράπεζα και να καλυφθεί με τον συνήθη
τρόπο.

Σε περίπτωση που δεν έχουν καλυφθεί, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την
εκτέλεση καταγραφής πρέπει να είναι αποστειρωμένα.

Σύνδεση και έναρξη

Κατά την εκτέλεση αυτόματης καταγραφής, συνδέστε τον βραχίονα C στο σύστημα πλοήγησης και
εκκινήστε τη λειτουργία του βραχίονα C πριν από την έναρξη λήψης εικόνων. Εάν εκκινήσετε τη
ροή εργασιών της λήψης εικόνων, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει
ότι δεν υπάρχει σύνδεση με τον βραχίονα C.
Σε περίπτωση εμφάνισης αυτού του σφάλματος, εκκινήστε τον βραχίονα C, και, στη συνέχεια,
πατήστε Proceed στο πλαίσιο διαλόγου του μηνύματος σφάλματος.
Σε περίπτωση απώλειας της σύνδεσης του βραχίονα C, μπορεί να εμφανιστεί το ίδιο μήνυμα. Σε
αυτή την περίπτωση, ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου και πατήστε Proceed. Στη συνέχεια, μπορείτε
να συνεχίσετε τη λήψη εικόνων.
Πριν τη λήψη νέων εικόνων με τον βραχίονα C, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η οθόνη λήψης
εικόνων. Σε αντίθετη περίπτωση, το λογισμικό πλοήγησης δεν θα εντοπίσει τις εικόνες που έχουν
ληφθεί.

Διασφάλιση επαρκούς χώρου

Για να αποφευχθεί ο τραυματισμός του ασθενούς ή/και η πρόκληση βλάβης στα εργαλεία,
βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του κιτ
καταγραφής και του ασθενούς ή της συστοιχίας αναφοράς. Πριν από την εκτέλεση της
σάρωσης, πραγματοποιείτε πάντα έναν έλεγχο σύγκρουσης.

Ορατότητα σε σχέση με την κάμερα

Η κάμερα πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση τέτοια ώστε και οι δύο φακοί να έχουν πάντα
απρόσκοπτη οπτική επαφή με τη χειρουργική περιοχή και τη συστοιχία αναφοράς κατά τη
διάρκεια της επέμβασης, σε όλες τις σχετικές θέσεις της χειρουργικής αίθουσας. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το πεδίο προβολής της κάμερας, βλ. σελίδα 20.

Η απαιτούμενη συστοιχία αναφοράς και τα εξαρτήματα καταγραφής πρέπει να είναι ορατά
στην κάμερα κατά τη διάρκεια της λήψης, διαφορετικά δεν είναι εφικτή η καταγραφή της
εικόνας μέσω του λογισμικού.

Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας C, το κάλυμμα ή/και η συσκευή καταγραφής (π.χ. Κιτ
ακτινοσκοπικής καταγραφής ή Φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D) δεν
καλύπτουν εν μέρει τις γεωμετρίες αναφοράς, διαφορετικά ενδέχεται να σημειωθούν
ανακρίβειες. Επαληθεύετε πάντα την ακρίβεια της εικόνας μετά τη λήψη.

Σημαντικά ζητήματα

Πριν από την αποδοχή των ακτινοσκοπικών εικόνων, βεβαιωθείτε ότι είναι ακριβείς και
επιδεικνύουν τους σπονδύλους ενδιαφέροντος που απαιτούνται.

Χρήση βραχιόνων C
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Μην τροποποιείτε τις εικόνες στην οθόνη του βραχίονα C (π.χ. μέσω μεγέθυνσης,
αναστροφής κ.λπ.) πριν από την επιβεβαίωση της λήψης.

Το σύστημα ανιχνεύει αυτόματα τη θέση της συστοιχίας αναφοράς και του κιτ καταγραφής
κατά τη λήψη μιας νέας ακτινοσκοπικής εικόνας. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να επαληθεύετε
πάντοτε την ακρίβεια της καταγραφής κρατώντας τη μύτη του δείκτη σε τουλάχιστον τρία
ανατομικά επίκεντρα και επαληθεύοντας τη θέση τους στο λογισμικό (βλ. σελίδα 78).

Κατά την ενσωμάτωση μιας συσκευής τρίτου κατασκευαστή (π.χ. βραχίονας C) με το
σύστημα πλοήγησης, βεβαιωθείτε ότι έχει πραγματοποιηθεί δοκιμή του ιατρικού
ηλεκτρικού συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
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4.2.2 Τρισδιάστατες ακτινοσκοπικές εικόνες

Πριν ξεκινήσετε

Αφαιρέστε τον δακτύλιο καταγραφής 2D όταν λαμβάνετε εικόνες 3D με ενισχυτή εικόνας.

Αλλαγές στον βραχίονα C

Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται αλλαγές (π.χ. υλικός εξοπλισμός, λογισμικό ή
διαμόρφωση) στον βραχίονα C, ο υπεύθυνος αντιπρόσωπος του νοσηλευτικού ιδρύματος
πρέπει να ενημερώσει αμέσως το τμήμα εξυπηρέτησης της Brainlab, καθώς ενδέχεται να
επηρεαστεί η ακρίβεια της πλοήγησης.

Σε περίπτωση που πραγματοποιείται επαναβαθμονόμηση (π.χ. λόγω αλλαγής ή
ενημέρωσης του υλικού εξοπλισμού ή ενημέρωσης του λογισμικού), πρέπει να
ενημερώσετε το τμήμα εξυπηρέτησης της Brainlab.

Διασφάλιση της ποιότητας εικόνας

Συνιστάται η χρήση ακτινοσκοπικών εικόνων 3D που έχουν ληφθεί σε κατάσταση λειτουργίας
υψηλής ευκρίνειας.

Οι ελλιπείς σαρώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ανακρίβειες κατά την πλοήγηση.
Συνιστάται η μεταφορά αποκλειστικά ολοκληρωμένων σαρώσεων.

Οι βραχίονες C ενδέχεται να μην παράγουν επαρκή ποιότητα εικόνας για την τοποθέτηση
των βιδών ή την πλοήγηση.

Προσανατολισμός ασθενούς

Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τον σωστό προσανατολισμό ασθενούς και τη θέση του βραχίονα
C στον οδηγό λήψης στην κονσόλα του βραχίονα C. Σε αντίθετη περίπτωση, ο
προσανατολισμός του ασθενούς δεν θα εμφανίζεται σωστά στον σταθμό πλοήγησης.

Δεν ενδείκνυται για διαγνωστική χρήση

Οι βραχίονες C 3D δεν είναι πιστοποιημένοι για διαγνωστική χρήση.
Η ποιότητα των εικόνων ενδέχεται να διαφέρει λόγω της ανατομίας του ασθενούς, των τεχνικών
σφαλμάτων ή των τεχνικών προδιαγραφών του βραχίονα C. Καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να
επηρεάσει τον σχεδιασμό και την πλοήγηση, πριν από τη χρήση πρέπει να επαληθεύεται και να
εγκρίνεται η καταλληλότητα της ποιότητας των εικόνων για πλοήγηση.

Στο σύνολο των δεδομένων που εμφανίζονται ενδέχεται να προκύψουν τεχνικά σφάλματα.
Αυτά εξαρτώνται από την ποιότητα των εικόνων που λαμβάνονται από τον βραχίονα C.
Τεχνικά σφάλματα ενδέχεται να προκύψουν λόγω της περιορισμένης ακτίνας σάρωσης του
βραχίονα C.

Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τον σωστό ασθενή και αποστέλλεται η πιο πρόσφατη σάρωση
από τον βραχίονα C στο σύστημα πλοήγησης. Εάν αποστέλλονται πολλαπλές σαρώσεις,
το λογισμικό σάς ζητά να επιλέξετε τη σωστή.

Χρήση βραχιόνων C
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Τρισδιάστατος βραχίονας C της Siemens

Μη χρησιμοποιείτε τον ειδικό χαρακτήρα «/» κατά την καταχώρηση του ονόματος ή του
αναγνωριστικού κωδικού του ασθενούς στον βραχίονα C 3D της Siemens. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύνολο δεδομένων δεν θα είναι συμβατό με το λογισμικό πλοήγησης.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.2 Spine & Trauma 3D Έκδ. 2.6 51



4.2.3 Εικόνες 2D για την καταγραφή Fluoro Match

Κιτ καταγραφής

Εάν χρησιμοποιείτε το Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D/2D ή το Κιτ ακτινοσκοπικής
καταγραφής, Αναθ. 2, βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος καταγραφής 2D είναι συνδεδεμένος και
τουλάχιστον πέντε ανακλαστικοί δίσκοι επισήμανσης είναι ορατοί και στους δύο φακούς της
κάμερας.

Εάν χρησιμοποιείται το Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D/2D ή το Κιτ ακτινοσκοπικής
καταγραφής, Αναθ. 2 για τη λήψη εικόνων 2D (για εικόνες βαθμονόμησης ή την καταγραφή
εικόνων 2D), πρέπει να έχει συνδεθεί ο δακτύλιος πλοήγησης 2D.

Σημαντικά ζητήματα

Το επίπεδο αλλοίωσης ενδέχεται να είναι υψηλότερο στα άκρα της ληφθείσας
ακτινοσκοπικής εικόνας. Επαληθεύετε την ακρίβεια σε αυτές τις περιοχές εάν
περιλαμβάνουν δομές ενδιαφέροντος.

Ακόμη και αν τα τμήματα της εικόνας που αποκρύπτονται από τους δείκτες βολφραμίου
υποβάλλονται σε ανασύνθεση, ενδέχεται να μην υπάρχει η δυνατότητα αποκατάστασης
μικρότερων αντικειμένων που έχουν αποκρυφθεί (π.χ. βελόνες Kirschner ή άκρα βιδών).

Τοποθέτηση βραχίονα C

Εικόνα 21 
Ο κώνος των ακτίνων πρέπει να επικαλύπτεται κατά τη λήψη εικόνων, όπως φαίνεται παραπάνω.

Χρήση βραχιόνων C
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Δείκτες βολφραμίου

Τα κιτ καταγραφής διαθέτουν δύο πλάκες οι οποίες περιέχουν δείκτες βολφραμίου.

① ②

Εικόνα 22 
Για την ακτινοσκοπική καταγραφή, το λογισμικό πρέπει να ανιχνεύσει τουλάχιστον τέσσερις
μεγάλους δείκτες βολφραμίου στον κύκλο ①, συν τον μεγάλο δείκτη βολφραμίου που βρίσκεται
εκτός του κύκλου ②.
Εάν ορισμένοι δείκτες δεν εμφανίζονται στην προβολή, (π.χ. λόγω μεταλλικών διαστολέων) είναι
πιθανό να πρέπει να λάβετε εικόνες βαθμονόμησης για την επιτυχή καταγραφή των
ακτινοσκοπικών εικόνων (βλ. σελίδα 54).
Απομακρύνετε τα περιττά μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. εργαλεία) από το πεδίο προβολής των
ακτίνων X, προκειμένου να μπορεί να ληφθεί σωστά η εικόνα.
Η συστοιχία αναφοράς πρέπει να είναι πάντα ορατή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις ακτινοσκοπικές εικόνες 2D τα μικρά αντικείμενα (βελόνες Kirschner, άκρα βιδών)
ενδέχεται να εμφανίζονται με παραμόρφωση. Αυτό οφείλεται στον αλγόριθμο που αφαιρεί του
δείκτες βολφραμίου.
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
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4.2.4 Εικόνες βαθμονόμησης 2D

Εικόνες βαθμονόμησης 2D

• Οι εικόνες βαθμονόμησης χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την καταγραφή των εικόνων
του ασθενούς, σε περίπτωση που μια εικόνα δεν περιέχει αρκετές πληροφορίες.

• Ιδανικά, οι εικόνες βαθμονόμησης θα πρέπει να λαμβάνονται πριν την έναρξη της χειρουργικής
επέμβασης.

• Η συστοιχία αναφοράς δεν είναι απαραίτητο να είναι συνδεδεμένη κατά τη διάρκεια της λήψης
των εικόνων βαθμονόμησης.

• Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα βαθμονόμησης στο κάτω μέρος του Κιτ ακτινοσκοπικής
καταγραφής είναι σταθερά συνδεδεμένη πριν τη λήψη των εικόνων βαθμονόμησης.

Οι εικόνες βαθμονόμησης δεν είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση της φορητής συσκευής
ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D.

Πριν από τη λήψη μιας εικόνας βαθμονόμησης, βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα
περιττά αντικείμενα μεταξύ της πηγής ακτίνων X και του ενισχυτή εικόνας.

Τρόπος λήψης των εικόνων βαθμονόμησης

①

②

Εικόνα 23 

Βήματα

1.

Πατήστε το κουμπί Calibration Images ① στην οθόνη Image Acquisition.
Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Acquire Calibration Image ②.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή λήψης εικόνων
βαθμονόμησης μέσω του μενού Fluoro (βλ. σελίδα 27).
 

2. Πραγματοποιήστε λήψη της εικόνας με τον βραχίονα C και πατήστε Next για να
καταγράψετε την εικόνα.

3. Μετά την επιτυχή καταγραφή της εικόνας, πατήστε Next για να επιβεβαιώσετε την εικόνα.

4. Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για όλες τις επιθυμητές θέσεις του βραχίονα C.

Εάν υπάρχουν διαφορετικές συστοιχίες αναφοράς και συστήματα πλοήγησης ή σαρωτές,
χρησιμοποιήστε μόνο τον ίδιο συνδυασμό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της
βαθμονόμησης.

Μετά τη λήψη των εικόνων βαθμονόμησης, μην αλλάζετε τη θέση του Κιτ ακτινοσκοπικής
καταγραφής στον ενισχυτή εικόνας. Για παράδειγμα, εάν έχει πραγματοποιηθεί

Χρήση βραχιόνων C
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περιστροφή, κλίση ή κάθετη μετατόπιση του Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής, η εικόνα
βαθμονόμησης πρέπει να ληφθεί εκ νέου.

Επόμενα βήματα

Επιλογές

Πατήστε Close για να επιστρέψετε στην οθόνη Image Acquisition από την οποία μπορείτε να
λάβετε ακτινοσκοπικές εικόνες του ασθενούς.

Πατήστε Next για να λάβετε μία άλλη εικόνα βαθμονόμησης.

Εάν η καταγραφή της εικόνας δεν είναι επιτυχής, πατήστε Back στο πλαίσιο διαλόγου προειδο-
ποίησης στην κύρια οθόνη και λάβετε μία άλλη εικόνα βαθμονόμησης.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
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4.3 Χρήση σαρωτών CT

Βαθμονόμηση σαρωτή

Οι τεχνικοί του νοσηλευτικού ιδρύματος πρέπει να επαληθεύουν τακτικά την ακρίβεια του σαρωτή
με χρήση του Κιτ ομοιώματος βαθμονόμησης ακτίνων iCT. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων.

Όταν το κάλυμμα ενός ενδοεγχειρητικού σαρωτή έχει ανοιχθεί ή έχει τροποποιηθεί
μηχανικά, η ακρίβεια της βαθμονόμησης του σαρωτή πρέπει να ελεγχθεί από το τμήμα
τεχνικής υποστήριξης της Brainlab. Ο έλεγχος αυτός πρέπει επίσης να εκτελείται μετά από
την καθιερωμένη συντήρηση από τον κατασκευαστή του σαρωτή.

Ορισμένες ενημερώσεις του λογισμικού του σαρωτή απαιτούν την επαλήθευση της
καταγραφής και της ακρίβειας της πλοήγησης. Μετά από την ενημέρωση του λογισμικού
του σαρωτή, απαιτείται η εκτέλεση σάρωσης και ελέγχου επαλήθευσης της ακρίβειας
καταγραφής.

Εάν ο σαρωτής χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς τη διενέργεια του
κατάλληλου σέρβις, το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ή να είναι ανακριβές.
Προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η εκδοχή, θα πρέπει να επικοινωνείτε με το τμήμα
τεχνικής υποστήριξης της Brainlab και να διευθετούνται επιθεωρήσεις κάθε έξι μήνες.

Ρυθμίσεις σαρωτή

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι σαρώσεις CT είναι συμβατές με το λογισμικό και για τη
διευκόλυνση της πλοήγησης με ακρίβεια, απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της
Brainlab για πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώμενες ρυθμίσεις του σαρωτή. Περαιτέρω
πληροφορίες υπάρχουν επίσης στο πρωτόκολλο σάρωσης.

Δοκιμασίες σύγκρουσης

Μετά την πραγματοποίηση της τελικής ρύθμισης, πρέπει να εκτελείται μια δοκιμασία σύγκρουσης.
Εάν είναι εφικτό, αποθηκεύστε τη θέση της χειρουργικής τράπεζας για την εύκολη αναπαραγωγή
της ρύθμισης για μια ενδοεγχειρητική σάρωση.

Βεβαιωθείτε ότι το σύνολο των ρυθμίσεων για τον ασθενή προσαρμόζεται στο σαρωτή CT
και ότι το διαθέσιμο εύρος σάρωσης είναι αρκετά μεγάλο για τη κάλυψη ολόκληρης της
περιοχής ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, η συστοιχία αναφοράς του ασθενούς πρέπει να
έχει τοποθετηθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σύγκρουσης με τον
σαρωτή CT.

Μετά από τη σύνδεση ή την προσαρμογή υλικού εξοπλισμού (όπως ενός σφικτήρα
αναφοράς ή καλύμματος), πρέπει να εκτελείται πάντα μια δοκιμασία σύγκρουσης.

Εάν στο οστό του ασθενούς έχει στερεωθεί μια συστοιχία αναφοράς, βεβαιωθείτε ότι δεν
συγκρούεται με τα εξαρτήματα του σαρωτή κατά τη διάρκεια της σάρωσης. Κατά
περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι το αποστειρωμένο κάλυμμα του σαρωτή δεν κρέμεται, καθώς
θα μπορούσε να συγκρουστεί με τον ασθενή ή τη συστοιχία αναφοράς. Εκτελείτε πάντα
έναν έλεγχο σύγκρουσης.

Προσανατολισμός ασθενούς

Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τον σωστό προσανατολισμό ασθενούς στο λογισμικό του
σαρωτή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προσανατολισμός του ασθενούς δεν θα εμφανίζεται
σωστά στο λογισμικό πλοήγησης.

Χρήση σαρωτών CT
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Κλίση Gantry

Οι σαρώσεις CT που έχουν ληφθεί με κλίση gantry εκτός του μηδενός πρέπει να καταγράφονται
μη αυτόματα, ενώ η αυτόματη καταγραφή δεν είναι εφικτή.

Πάχος τομής

Το πάχος τομής για τις σαρώσεις CT δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 mm.

Ένα ερωτηματικό κόκκινου χρώματος στο λογισμικό υποδεικνύει ότι οι τομές έχουν υπερβολικό
πάχος.

Μη συμβατότητα

Μην τοποθετείτε ποτέ το σύστημα αναφοράς Brainsuite iMRI (για Siemens 1.5T) εντός του πεδίου
προβολής της κάμερας κατά τη χρήση αυτόματης καταγραφής για το σύστημα Spine & Trauma
3D, καθώς δεν είναι συμβατό με το λογισμικό.

Τοποθέτηση τράπεζας

Η καταγραφή είναι ανακριβής εάν ο ασθενής ή η τράπεζα της χειρουργικής αίθουσας
μετακινείται κατά τη διάρκεια της αυτόματης καταγραφής.

Κατάσταση σφαλμάτων

Εάν ο σαρωτής CT αναφέρει σφάλμα μεταξύ δύο διαδοχικών σαρώσεων, οι συντεταγμένες
στα δεδομένα εικόνας ενδέχεται να είναι λιγότερο ακριβείς και θα μπορούσαν να
επηρεάσουν την ακρίβεια της πλοήγησης. Μη χρησιμοποιείτε σύνολα δεδομένων που
έχουν ληφθεί αμέσως μετά από μια κατάσταση σφάλματος.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
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5 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
5.1 Κουμπιά προβολής

Γενικές πληροφορίες

Οι προβολές εικόνας περιέχουν συχνά κουμπιά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
τοποθέτηση στοιχείων στην οθόνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα περισσότερα κουμπιά προβολής λειτουργούν συνεχώς εάν είναι πατημένα.
 

Χειρισμός εικόνων

Κουμπιά Όνομα Λειτουργία

Αναστροφής Αναστροφή της εικόνας 180° γύρω από τον κεντρικό της άξο-
να.

Περιστροφής Περιστροφή της εικόνας δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα γύρω
από τον άξονά της.

Μετακίνηση ενεργού στοιχείου

Κουμπιά Όνομα Λειτουργία

Πάνω ή κάτω Μετακίνηση του ενεργού στοιχείου πάνω ή κάτω.

Αριστερά ή
δεξιά Μετακίνηση του ενεργού στοιχείου αριστερά ή δεξιά.

Κυρτά Στροφή του ενεργού στοιχείου αριστερόστροφα ή δεξιόστρο-
φα.

Μετακίνηση μέσω των τομών της σάρωσης

Κουμπιά Όνομα Λειτουργία

Μετακίνησης Μετακίνηση μέσω των τομών της σάρωσης.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
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5.2 Περικοπή εικόνας

Γενικές πληροφορίες

Η περικοπή εικόνας είναι διαθέσιμη στις περισσότερες κύριες οθόνες όταν χρησιμοποιούνται
τρισδιάστατα δεδομένα.

Μην περικόπτετε δομές που είναι απαραίτητες για την καταγραφή.

Διάταξη οθόνης

③

① ②

Εικόνα 24 

Αρ. Εξάρτημα

① Έλεγχος μεγέθους

② Πλαίσιο περικοπής (κίτρινο)

③ Κουμπί αναίρεσης

Τρόπος περικοπής εικόνων

Βήματα

1. Πατήστε το κουμπί περικοπής σε οποιαδήποτε κύρια οθόνη.

2. Τοποθετήστε το πλαίσιο περικοπής χρησιμοποιώντας τα βέλη στις προβολές.

3. Προσαρμόστε το μέγεθος του πλαισίου περικοπής χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό.

4. Μόλις το πλαίσιο περικοπής τοποθετηθεί έτσι ώστε να περιέχει μόνο τη ROI, πατήστε
ξανά το κουμπί περικοπής για να ολοκληρωθεί η περικοπή.

5. Για να επιστρέψετε στο αρχικό σύνολο δεδομένων, πατήστε Undo.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η περιστροφή του πλαισίου περικοπής.
 

Περικοπή εικόνας
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5.3 Οστικό κατώφλι και ρύθμιση εικόνων στην
κλίμακα του γκρι

5.3.1 Οστικό κατώφλι

Γενικές πληροφορίες

Το οστικό κατώφλι είναι η τιμή πάνω από την οποία το λογισμικό προσδιορίζει ότι τα αντικείμενα
στις σαρώσεις είναι οστά και όχι ιστοί.
Όταν το οστικό κατώφλι ρυθμίζεται σωστά, δεν εμφανίζονται ιστοί και η επιφάνεια του οστού στην
εικόνα εμφανίζεται ομαλή και συμπαγής, ειδικά σε περιοχές όπου πρέπει να ληφθούν σημεία
καταγραφής. Εάν το κατώφλι είναι πολύ χαμηλό ή πολύ υψηλό, θα υπάρξει ασυμφωνία στο
σύστημα συντεταγμένων μεταξύ του πραγματικού οστού και του (εμφανιζόμενου) πλοηγούμενου
οστού, με αποτέλεσμα την ανακριβή καταγραφή του ασθενούς.

Η ποιότητα του επιλεγμένου οστικού κατωφλίου επηρεάζει την ακρίβεια του
αποτελέσματος της αντιστοίχισης. Βεβαιωθείτε ότι ρυθμίζετε το κατώφλι έτσι ώστε η
επιφάνεια του οστού που εμφανίζεται να είναι ομαλή.

Άνοιγμα προσαρμογής οστικού κατωφλίου

Η ρύθμιση του οστικού κατωφλίου είναι υποχρεωτικό βήμα σε όλες τις μεθόδους μη
αυτόματης καταγραφής. Η πρόσβαση σε αυτή είναι επίσης δυνατή πατώντας το κου-
μπί ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι σε οποιαδήποτε κύρια οθόνη.

Τρόπος ρύθμισης του οστικού κατωφλίου

②

①

③

Εικόνα 25 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
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Βήματα

1.

Πατήστε τα κουμπιά με τα βέλη ή μετακινήστε το δάκτυλό σας κατά μήκος του ρυθμιστικού
① για να αυξήσετε/μειώσετε το οστικό κατώφλι.
Προαιρετικά, μπορείτε να σύρετε το δάκτυλό σας εντός της εικόνας (αριστερά ή δεξιά) για
να προσαρμόσετε το οστικό κατώφλι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε Reset ③ για να επαναφέρετε το οστικό κατώφλι στην αρχική τιμή
που υπολογίστηκε από το λογισμικό.
 

2.

• Μετακινηθείτε μεταξύ των τομών χρησιμοποιώντας τα βέλη μετακίνησης.
• Χρησιμοποιήστε τις ράβδους περιστροφής ② ή πατήστε απευθείας στην προβολή για
να πραγματοποιήσετε την περιστροφή που θέλετε.

• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του κατωφλίου σε διαφορετικά επίπεδα και γωνίες.

3.
Πατήστε Next για να συνεχίσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν προσαρμόσατε το οστικό κατώφλι μέσω του κουμπιού ρύθμισης εικόνων
στην κλίμακα του γκρι, πατήστε ξανά το κουμπί για να επιστρέψετε στο τρέχον βήμα.
 

Ακριβής προσαρμογή του οστικού κατωφλίου

Προσαρμόστε το κατώφλι όσο το δυνατόν καλύτερα διασφαλίζοντας ότι εμφανίζονται
κυρίως τα οστά και όσο το δυνατό λιγότερο οι ιστοί. Η μη αυτόματη καταγραφή μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο εάν η επιφάνεια του οστού είναι ευκρινής.

Επιθεωρήστε το υπολογισμένο τρισδιάστατο μοντέλο της επιφάνειας και αν η επιφάνεια
δεν απεικονίζεται ομοιόμορφα (π.χ. υπάρχουν τεχνικά σφάλματα εκτός ή οπές εντός των
ανατομικών περιοχών που εμφανίζονται), προσαρμόστε το οστικό κατώφλι αναλόγως.

Οστικό κατώφλι και ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι
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5.3.2 Ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι

Γενικές πληροφορίες

Η ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα και την
αντίθεση των σαρωμένων εικόνων ορίζοντας τη σχέση μεταξύ της τιμής του γκρι χρώματος και της
έντασης της οθόνης.
Η σωστή ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι βοηθά στη βελτιστοποίηση της εμφάνισης των
δεδομένων.

Η αλλαγή της ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι στα δεδομένα CT επηρεάζει τον
βαθμό εμφάνισης ορισμένων δομών.

Τρόπος ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι

①

②

Εικόνα 26 

Βήματα

1. Πατήστε την το κουμπί ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι.

2. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό στις προβολές για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα ① και
την αντίθεση ②.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι για να κλείσετε τη
λειτουργία ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
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5.4 Προσανατολισμός ασθενούς και ευθυγράμμιση
άξονα

5.4.1 Προσανατολισμός ασθενούς

Γενικές πληροφορίες

Ο προσανατολισμός του ασθενούς που εισάγεται στο λογισμικό προσδιορίζει τον προσανατολισμό
της οβελιαίας και της στεφανιαίας τομής και τον τρόπο εμφάνισης των αξονικών τομών.
Βεβαιωθείτε ότι οι εμφανιζόμενες τιμές είναι σωστές έτσι ώστε να είναι δυνατή η σωστή πλοήγηση
των εικόνων.

Η πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου είναι δυνατή πατώντας το κουμπί προσανατολι-
σμού του ασθενούς σε οποιαδήποτε κύρια οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αλλαγή του προσανατολισμού του ασθενούς επηρεάζει μόνο τον τρόπο εμφάνισης
των δεδομένων στο λογισμικό. Δεν τροποποιεί το πραγματικό σύνολο δεδομένων.
 

Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τον σωστό προσανατολισμό ασθενούς. Σε αντίθετη περίπτωση,
ο προσανατολισμός του ασθενούς δεν θα εμφανίζεται σωστά στο λογισμικό πλοήγησης.

Τρόπος επιλογής προσανατολισμού

Για εικόνες που λαμβάνονται ενδοεγχειρητικά, ο αρχικός προσανατολισμός του ασθενούς
επιλέγεται εκ των προτέρων βάσει της σήμανσης του συνόλου των δεδομένων DICOM.

Εικόνα 27 

Βήματα

1. Επιλέξτε τη θέση του ασθενούς (Prone, Supine, Left ή Right πλευρό).

2. Επιλέξτε την πλευρά από την οποία ο χειρουργός θα προσεγγίσει τον ασθενή (Left Side
ή Right Side).

3. Επιλέξτε τον προσανατολισμό του ασθενούς στη χειρουργική τράπεζα σε σχέση με την
προβολή του χειρουργού στην οθόνη αφής (είτε Feet/Head είτε Head/Feet).

4. Πατήστε Next.

Προσανατολισμός ασθενούς και ευθυγράμμιση άξονα
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5.4.2 Ευθυγράμμιση άξονα

Γενικές πληροφορίες

Η εσφαλμένη ευθυγράμμιση του άξονα μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένο προσανατολισμό κατά
τη διάρκεια της πλοήγησης. Εάν ο ασθενής δεν τοποθετήθηκε ευθεία στον σαρωτή ή εάν μια
σάρωση έλαβε εσφαλμένη σήμανση προσανατολισμού, χρησιμοποιήστε την Axis Alignment για
να ευθυγραμμίσετε τις εικόνες του ασθενούς με μεγαλύτερη ακρίβεια ως προς τους άξονες που
καθορίζονται στο λογισμικό.

Τρόπος διόρθωσης της ευθυγράμμισης του άξονα

Εικόνα 28 

Βήματα

1. Πατήστε το κουμπί Axis Alignment.

2.

Στην οθόνη διόρθωσης του άξονα, πατήστε τα κυρτά βέλη στις προβολές για να
ευθυγραμμίσετε τους άξονες με τις διάστικτες μπλε γραμμές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επαναφέρετε τους άξονες στην προηγούμενη ευθυγράμμιση
πατώντας Reset.
 

3. Εάν απαιτείται, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Anterior - Posterior ή Head - Feet για να
αλλάξετε τον προσανατολισμό.

4.
Πατήστε ξανά το κουμπί Axis Alignment.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν κλείσετε την Axis Alignment, πατώντας Next ή Back
αποθηκεύονται επίσης οι αλλαγές της ευθυγράμμισης του άξονα.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακρίβεια της καταγραφής και της πλοήγησης δεν επηρεάζεται εάν οι ανατομικοί
άξονες προσαρμοστούν μετά την καταγραφή.
 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
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5.5 Σχεδιασμένα αντικείμενα

Προεγχειρητικά σχεδιασμένα δεδομένα

Εάν σχεδιάσατε τα φορτωμένα δεδομένα σε iPlan ή DICOM Viewer, εμφανίζεται μια λίστα
προσχεδιασμένων αντικειμένων στην οθόνη Patient Information (π.χ. αντικείμενα,
συγχωνευμένες εικόνες και επισημασμένα στοιχεία).
Οι τροχιές εμφανίζονται στην οθόνη Screw Planning.
Κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης της ακρίβειας εμφανίζονται τα προσχεδιασμένα αντικείμενα
και τα επισημασμένα στοιχεία.

Τα προσχεδιασμένα αντικείμενα μπορούν να εμφανιστούν/αποκρυφθούν κατά τη
διάρκεια της καταγραφής και της πλοήγησης χρησιμοποιώντας το κουμπί Object.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προσχεδιασμένων στοιχείων με
καταγραφή με Paired Point Matching, βλ. σελίδα 88.
 

Σχεδιασμένα αντικείμενα
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6 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ
6.1 Συγχώνευση εικόνας για τη σπονδυλική στήλη

Στοιχείο συγχώνευσης εικόνας

Η συγχώνευση εικόνας πραγματοποιείται με το Image Fusion της Brainlab. Βλ. το Εγχειρίδιο
χρήσης λογισμικού του Image Fusion, για οδηγίες σχετικά με τα βήματα που απαιτούνται.

Σαρώσεις

Οι ακόλουθοι συνδυασμοί δεδομένων υποστηρίζονται για συγχώνευση εικόνας:
• CT και MR
• CT και 3D ακτινοσκοπικών εικόνων
• CT και CT
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συνδυασμοί 3D ακτινοσκοπικών εικόνων και MR, ή 3D ακτινοσκοπικών εικόνων
και 3D ακτινοσκοπικών εικόνων δεν υποστηρίζονται. Επιπλέον, δεν υποστηρίζονται μέθοδοι
απεικόνισης εκτός των CT, MR και 3D ακτινοσκοπικών εικόνων.
 

Οι περιοχές σάρωσης των δύο διαφορετικών συνόλων δεδομένων για τη συγχώνευση
πρέπει να περιέχουν αλληλεπικαλυπτόμενες περιοχές εάν οι σαρώσεις πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν για τη συγχώνευση εικόνας. Οι αλληλεπικαλυπτόμενες περιοχές πρέπει
να περιλαμβάνουν οστικές δομές (π.χ. παρακείμενους σπονδύλους).

Η συγχώνευση εικόνων και η συγκαταγραφή προορίζονται μόνο για διαδικασίες στη
σπονδυλική στήλη.

Ακρίβεια συγχώνευσης εικόνων

Ανάλογα με την εγκατεστημένη έκδοση του Image Fusion, η χειροκίνητη συγχώνευση (δηλ.
χωρίς το πάτημα του κουμπιού Fusion στο Image Fusion) ενδέχεται να μην οδηγήσει στην
εξαγωγή της ROI. Στην περίπτωση αυτή, η εφαρμογή της σπονδυλικής στήλης δεν
εμφανίζει καμία ROI.

Όταν ανοίξει η συγχώνευση εικόνων, η περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) ορίζεται σε ένα εύρος
το οποίο είναι χρήσιμο στις περισσότερες περιπτώσεις. Προτού αρχίσετε μια αυτόματη
συγχώνευση, ορίστε την περιοχή βέλτιστης συγχώνευσης τοποθετώντας και
προσαρμόζοντας το μέγεθος του πλαισίου της ROI. Μετά την προσαρμογή των συνόλων
των δεδομένων και τη ρύθμιση της ROI μπορεί να ξεκινήσει η συγχώνευση.

Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο της ROI είναι τοποθετημένο στο οστό στο οποίο είναι
στερεωμένη η συστοιχία αναφοράς.

Μόνο τα δεδομένα του όγκου από το κύριο σύνολο δεδομένων εικόνας μέσα στη ROI της
συγχώνευσης χρησιμοποιούνται από τον αλγόριθμο για τον προσδιορισμό της σωστής
προσαρμογής στο δευτερεύον σύνολο δεδομένων εικόνας. Αυτό σημαίνει ότι το αρχικό
μέγεθος και η θέση της ROI της συγχώνευσης θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα της
συγχώνευσης της εικόνας.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ
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Το πλαίσιο της ROI θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο προκειμένου να περικλείει όλες τις
περιοχές όπου η προσαρμογή πρέπει να είναι ακριβής, αφήνοντας εκτός τα μη σχετικά
δεδομένα.

Η ίδια οστική δομή που χρησιμοποιείται για την καταγραφή του ασθενούς πρέπει να
χρησιμοποιείται για τη συγχώνευση εικόνας. Διαφορετικά, το δεύτερο σύνολο δεδομένων
ενδέχεται να μετατοπιστεί κατά τη διάρκεια της πλοήγησης.

Επαλήθευση

Επιθεωρήστε και επαληθεύστε οπτικά τα αποτελέσματα της συγχώνευσης εικόνας. Εάν τα
αποτελέσματα της αυτόματης συγχώνευσης εικόνας δεν είναι ικανοποιητικά, βελτιώστε τη
συγχώνευση χειροκίνητα προσαρμόζοντας τις ομάδες εικόνων και την ROI. Εγκρίνετε μόνο
σωστά συγχωνευμένα σύνολα δεδομένων.

Συγχώνευση εικόνας για τη σπονδυλική στήλη
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6.2 Συγκαταγραφή

Γενικές πληροφορίες

Η συγκαταγραφή είναι η διαδικασία της συγχώνευσης μη καταγεγραμμένων προεγχειρητικών
δεδομένων σε μια αυτόματη καταγραφή.

Ροή εργασιών

Βήματα

1. Εκκινήστε το λογισμικό Spine & Trauma 3D με φορτωμένα τα προεγχειρητικά δεδομένα.

2. Στο παράθυρο διαλόγου New Registration / Scan, πατήστε New Scan (βλ. σελίδα 31).

3. Το λογισμικό σάς ζητά να επαληθεύσετε την καταγραφή.

4.

Εμφανίζεται η σελίδα επιλογής δεδομένων. Επιλέξτε και τα δύο σύνολα δεδομένων που
πρέπει να συγχωνευθούν. Στην περίπτωση αυτή, τα σύνολα δεδομένων είναι η
προεγχειρητική σάρωση CT και η πρόσφατα ληφθείσα ενδοεγχειρητική σάρωση 3D
ακτινοσκοπικών σαρώσεων.

5. Πραγματοποιήστε συγχώνευση εικόνας χρησιμοποιώντας το Image Fusion.

6. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, επαληθεύστε την καταγραφή και στα δύο
σύνολα δεδομένων (βλ. σελίδα 78).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προαιρετικά, μπορείτε να ξεκινήσετε πραγματοποιώντας ενδοεγχειρητική σάρωση και
φορτώνοντας αργότερα τα προεγχειρητικά δεδομένα.
 

Ασυνέπειες ως προς το ονοματεπώνυμο του ασθενούς

Εάν το ονοματεπώνυμο του ασθενούς διαφέρει μεταξύ των δύο συνόλων δεδομένων, εμφανίζεται
μια ειδοποίηση που σας πληροφορεί ότι το ενδοεγχειρητικό σύνολο δεδομένων θα συγχωνευθεί
και θα πάρει το ονοματεπώνυμο του ασθενούς από το προεγχειρητικό σύνολο δεδομένων.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ
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7 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
7.1 Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Πριν από την έναρξη της ροής εργασιών αυτόματης καταγραφής, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει
και έχετε κατανοήσει τις σχετικές πληροφορίες στη σελίδα 43.

Ροή εργασιών καταγραφής

Το Spine & Trauma 3D παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης καταγραφής των δεδομένων του 3D
ακτινοσκοπικών εικόνων που έχουν ληφθεί ενδοεγχειρητικά (βλ σελίδα 75).
Κατά τη λήψη ενός από αυτά τα σύνολα δεδομένων ενδοεγχειρητικά χρησιμοποιώντας το
λογισμικό και έναν συμβατό βραχίονα C ή σαρωτή, το λογισμικό αυτόματα το καταγράφει.
Η αυτόματη καταγραφή για iCT, AIRO και Angio πραγματοποιείται με το Brainlab Element
Αυτόματη Καταγραφή Εικόνας. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αυτόματης
Καταγραφής Εικόνας για οδηγίες σχετικά με τα απαιτούμενα βήματα.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε σύνολα δεδομένων που έχουν ληφθεί
προεγχειρητικά. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να γίνει μη αυτόματη καταγραφή (βλ σελίδα 81).

Η αυτόματη καταγραφή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή δεδομένων που
έχουν ληφθεί προεγχειρητικά. Για να χρησιμοποιήσετε σύνολα δεδομένων που έχουν
ληφθεί προεγχειρητικά, απαιτείται μη αυτόματη καταγραφή (βλ. σελίδα 81)) ή
συγκαταγραφή (βλ σελίδα 69).

Καταγραφή κατά την έναρξη

Ο πιο γρήγορος τρόπος καταγραφής του ασθενούς είναι η λήψη του συνόλου δεδομένων αμέσως
μετά την έναρξη. Το λογισμικό καταγράφει αυτόματα τον ασθενή μετά τη λήψη της εικόνας και,
συνεπώς, αμέσως μετά την επαλήθευση της ακρίβειας μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αυτόματη καταγραφή, τα δεδομένα πρέπει να λαμβάνονται ενδοεγχειρητικά.
 

Τρόπος επιλογής σαρωτή ή βραχίονα C

Βήματα

1. Εάν έχουν διαμορφωθεί περισσότεροι του ενός σαρωτές ή βραχίονες C, πατήστε New
Scan.

2. Επιλέξτε βραχίονα C ή σαρωτή για να ξεκινήσετε προεγχειρητική απεικόνιση.

Συμβατότητα

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατούς βραχίονες C και σαρωτές για αυτόματη καταγραφή με το Spine &
Trauma 3D. Για μια πλήρη λίστα συμβατών σαρωτών και βραχιόνων C, επικοινωνήστε με το
τμήμα υποστήριξης της Brainlab.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Μετακίνηση κατά τη διάρκεια της καταγραφής

Βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία καταγραφής έχει ολοκληρωθεί και ότι η καταγραφή είναι
ακριβής προτού μετακινήσετε τον ασθενή ή την τράπεζα της χειρουργικής αίθουσας. Δεν
είναι δυνατή η ανάκτηση της καταγραφής, εάν μετακινηθεί κάτι από τα δύο.

Μην τροποποιείτε τη θέση της συστοιχίας αναφοράς μετά την έναρξη της διαδικασίας
καταγραφής.

Τροποποίηση δεδομένων

Δεν είναι δυνατή η αυτόματη καταγραφή δεδομένων ασθενούς που προγραμματίστηκε για
πλοήγηση [εκτός από την περίπτωση μέσω συγκαταγραφής (βλ. σελίδα 69)]. Μην
τροποποιείτε τα δεδομένα εικόνας στον σαρωτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. περιστροφή,
αναστροφή, αντίθεση, μεγέθυνση). Βεβαιωθείτε ότι οι αρχικές πληροφορίες DICOM
αποστέλλονται απευθείας στο σύστημα πλοήγησης για καταγραφή χωρίς καθυστέρηση.
Στην αντίθετη περίπτωση δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της αυτόματης καταγραφής.

Ολοκλήρωση αυτόματης καταγραφής

Η καταγραφή αποθηκεύεται μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης της ακρίβειας της
καταγραφής πατώντας Next (βλ. σελίδα 78).

Μετά την επιτυχή πραγματοποίηση μιας αυτόματης καταγραφής, διαγράφονται οι
προηγούμενες καταγραφές.

Βελτιστοποίηση της ποιότητας σάρωσης

Για να αποφύγετε τις ανακρίβειες στη σάρωση λόγω των αναπνευστικών κινήσεων, η
Brainlab συνιστά την υπεροξυγόνωση του ασθενούς και κατόπιν την απενεργοποίηση του
τεχνητού αερισμού στη φάση της εκπνοής πριν από την πραγματοποίηση της σάρωσης. Η
διαδικασία δεν διαρκεί περισσότερο από δύο λεπτά και, ως εκ τούτου, δεν είναι επιβλαβής
για τον ασθενή.

Οι σαρώσεις δεν θα πρέπει να περιέχουν τεχνικά σφάλματα. Η αλλοίωση της εικόνας
μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή τμηματοποίηση μειώνοντας την ακρίβεια της
καταγραφής. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί απομακρύνοντας τα μεταλλικά ή τα ανακλαστικά
αντικείμενα που δεν είναι απαραίτητα (π.χ. διαστολείς) από την περιοχή της σάρωσης.

Εξασφάλιση επιτυχούς μεταφοράς δεδομένων

Συνδέστε τον τρισδιάστατο βραχίονα C απευθείας στο σύστημα πλοήγησης μέσω ενός καλωδίου
διασταύρωσης. Εάν ο τρισδιάστατος βραχίονας C είναι συνδεδεμένος μέσω του δικτύου του
νοσοκομείου, η ταχύτητα μετάδοσης θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον όγκο των δεδομένων
που διακινούνται στο δίκτυο. Συνιστάται η μεταφορά δεδομένων μέσω του δικτύου του
νοσοκομείου μόνο εάν χρησιμοποιείτε σύστημα πλοήγησης στερεωμένο στην οροφή.

Πριν από τη μεταφορά τρισδιάστατων σαρώσεων, ελέγξτε ότι η διαδικασία σάρωσης
ολοκληρώθηκε σωστά. Ένα ελλιπές σύνολο δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε
ανακρίβειες κατά την πλοήγηση.

Επισκόπηση
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Ματαιωμένες σαρώσεις

Εάν μια ελλιπής ή ματαιωμένη σάρωση μεταφερθεί στο σύστημα πλοήγησης, εμφανίζεται μια
ειδοποίηση. Εάν τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στη σάρωση είναι επαρκή, πατήστε Accept
για να συνεχίσετε.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.2 Spine & Trauma 3D Έκδ. 2.6 73



7.1.1 Χρήση παλαιότερων σαρώσεων

Σύνολο δεδομένων παλαιότερο των 24 ωρών

Για λόγους ασφάλειας, οι σαρώσεις που είναι παλαιότερες των 24 ωρών μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον έχουν καταγραφεί μη αυτόματα (βλ. σελίδα 81).

Επιλογές

Για να φορτώσετε ένα άλλο σύνολο δεδομένων, πατήστε Back.

Για να ακυρώσετε μια καταγραφή, πατήστε Cancel.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατώντας Cancel επιστρέφετε στην κύρια οθόνη. Ωστόσο, επειδή το σύνολο δεδο-
μένων δεν έχει καταγραφεί, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλοήγηση.
 

Για τη φόρτωση αυτού του συνόλου δεδομένων και την καταγραφή του μη αυτόματα, πατήστε
Register.

Επισκόπηση
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7.2 Αυτόματη καταγραφή των δεδομένων 3D
ακτινοσκοπικών εικόνων

7.2.1 Τρισδιάστατος βραχίονας C της Siemens

Ροή εργασιών

① ②

③ ④

Εικόνα 29 

Βήματα

1. Πατήστε New Scan στο παράθυρο διαλόγου New Registration / Scan (βλ. σελίδα 31).

2.
Προετοιμάστε τον βραχίονα C. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην κονσόλα
του σαρωτή και στο παράθυρο διαλόγου Prepare C-arm for 3D Scan ①.
Πατήστε Next ή περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να συνεχίσετε.

3.

Πραγματοποιήστε έλεγχο σύγκρουσης και κατόπιν μετακινήστε τον βραχίονα C πίσω στην
πλάγια θέση. Προσαρμόστε την κάμερα αναλόγως ②.
Το λογισμικό ελέγχει ότι έχουν ανιχνευθεί όλες οι απαραίτητες δομές. Βεβαιωθείτε ότι η
κάμερα είναι τοποθετημένη κατά τρόπο που ο βραχίονας C και η συστοιχία αναφοράς του
ασθενούς είναι στο κέντρο του πεδίου προβολής της κάμερας.

4. Εξετάστε το ενδεχόμενο προσωρινής διακοπής της αναπνοής του ασθενούς.

5.

Πραγματοποιήστε τη σάρωση ③. Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, επιτρέψτε στον ασθενή
να αναπνεύσει κανονικά, εφόσον είχε διακοπεί η αναπνοή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πρέπει να στείλετε μη αυτόματα τη σάρωση στο σύστημα πλοήγησης, να
στέλνετε πάντοτε την τρέχουσα σάρωση από την κονσόλα του τρισδιάστατου βραχίονα C.
Εάν στείλετε τη σάρωση απευθείας από το κύριο παράθυρο, θα σταλεί μόνο μία τομή.
 

6. Στην οθόνη Patient Information ④, επαληθεύστε ότι η ομάδα εικόνων είναι επαρκής και
ότι τα δεδομένα είναι σωστά.

7. Καθορίστε τον προσανατολισμό του ασθενούς στο παράθυρο διαλόγου Select Patient
Orientation (βλ. σελίδα 64).

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Βήματα

8. Επαληθεύστε την καταγραφή (βλ. σελίδα 78).

Αυτόματη καταγραφή των δεδομένων 3D ακτινοσκοπικών εικόνων
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7.2.2 Τρισδιάστατος βραχίονας C Ziehm

Ροή εργασιών

① ②

③ ④

Εικόνα 30 

Βήματα

1. Πατήστε New Scan στο παράθυρο διαλόγου New Registration / Scan (βλ. σελίδα 31).

2.

Προετοιμάστε τον βραχίονα C. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην κονσόλα
του σαρωτή και στο παράθυρο διαλόγου Prepare C-arm for Scanning ①.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε βραχίονα C επίπεδης οθόνης, στερεώστε τα fluorostars.
 

3.

Πραγματοποιήστε έλεγχο σύγκρουσης και κατόπιν μετακινήστε τον βραχίονα C πίσω στην
πλάγια θέση. Προσαρμόστε την κάμερα αναλόγως ②.
Το λογισμικό ελέγχει ότι έχουν ανιχνευθεί όλες οι απαραίτητες δομές. Βεβαιωθείτε ότι η
κάμερα είναι τοποθετημένη κατά τρόπο που ο βραχίονας C και η συστοιχία αναφοράς του
ασθενούς είναι στο κέντρο του πεδίου προβολής της κάμερας.

4. Εξετάστε το ενδεχόμενο προσωρινής διακοπής της αναπνοής του ασθενούς.

5.
Πραγματοποιήστε τη σάρωση ③ πατώντας τον αριστερό διακόπτη δαπέδου. Μόλις
ολοκληρωθεί η σάρωση, επιτρέψτε στον ασθενή να αναπνεύσει κανονικά, εφόσον είχε
διακοπεί η αναπνοή.

6. Στην οθόνη Patient Information ④, επαληθεύστε ότι η ομάδα εικόνων είναι επαρκής και
ότι τα δεδομένα είναι σωστά.

7. Καθορίστε τον προσανατολισμό του ασθενούς στο παράθυρο διαλόγου Select Patient
Orientation (βλ. σελίδα 64).

8. Επαληθεύστε την καταγραφή (βλ. σελίδα 78).

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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7.3 Επαλήθευση αυτόματης καταγραφής

Γενικές πληροφορίες

Επαληθεύετε πάντοτε την ακρίβεια της καταγραφής κρατώντας τον δείκτη ή το άκρο του
εργαλείου σε τουλάχιστον τρία ανατομικά επίκεντρα και επαληθεύοντας τη θέση τους στο
λογισμικό.

Επαληθεύετε ότι η καταγραφή είναι στο σωστό επίπεδο στον ασθενή και στο σύνολο
δεδομένων. Η ακρίβεια πρέπει να ελέγχεται στην οστική δομή που θα υποβληθεί σε
θεραπεία.

Τρόπος επαλήθευσης της ακρίβειας της καταγραφής

Μετά την επιτυχή αυτόματη καταγραφή, το λογισμικό σας ζητάει να πραγματοποιήσετε οπτικό
έλεγχο ακρίβειας.

Εικόνα 31 

Επαλήθευση αυτόματης καταγραφής
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Βήμα

Επαληθεύστε την ακρίβεια κρατώντας τον δείκτη ή το άκρο του εργαλείου, κατ’ ελάχιστο, στα
ακόλουθα επίκεντρα:
1. Οπίσθιο/πρόσθιο:

- Στο οπίσθιο μέρος της ακανθώδους απόφυσης. Βεβαιωθείτε ότι η επαλήθευση γίνεται
απευθείας στο οστό και όχι στον υπερακανθώδη σύνδεσμο.

- Σε αρκετές θέσεις της οστικής επιφάνειας του πετάλου.
2. Αριστερά/δεξιά:

- Στην αριστερή πλευρά της ακανθώδους απόφυσης σε περίπου ενδιάμεσο ύψος και κατόπιν
στη δεξιά πλευρά.

- Στην αριστερή και στη δεξιά αρθρική απόφυση (ιδανικά μέσα στον χώρο της άρθρωσης),
εάν είναι δυνατή η πρόσβαση.

3. Κρανιακό/ουραίο:
- Στην κρανιακή πλευρά της ακανθώδους απόφυσης και κατόπιν στο ουραίο μέρος.

• Για κάθε στοιχείο επαλήθευσης, συγκρίνετε τη θέση του δείκτη στον ασθενή με τη θέση που
εμφανίζεται στο σύστημα πλοήγησης.

• Η ακρίβεια της καταγραφής μπορεί επίσης να επαληθευτεί κρατώντας τον δείκτη προσεκτικά
στα άκρα του σφιγκτήρα αναφοράς (μπορούν να επαληθευτούν όλες οι διευθύνεις: οπίσθια/
πρόσθια, αριστερά/δεξιά και κρανιακή/ουραία) ή ακόμα και σε μια οδόντωση του σφιγκτήρα
αναφοράς, εάν είναι δυνατή η πρόσβαση.

Αποφασίστε προσεκτικά εάν η προσδιοριζόμενη ακρίβεια είναι κατάλληλη για την τρέχουσα δια-
δικασία.
Μην ασκείτε δύναμη στον δείκτη ή στο εργαλείο κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ακινητοποιήσετε τις προβολές στη θέση τους, πατήστε το εικονίδιο ακινητο-
ποίησης (βλ. σελίδα 23).
 

Επαλήθευση σε ελάχιστα επεμβατική διαδικασία

Εάν εκτελείτε μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία η οποία περιορίζει την επαλήθευση τουλάχιστον
τριών επικέντρων, πραγματοποιήστε τον ακόλουθο έλεγχο ακρίβειας:

Βήματα

1. Εισαγάγετε το εργαλείο στην τομή κατά τρόπο που να αγγίζει σταθερά τη βάση ενός
ανατομικού επικέντρου ή μιας συστοιχίας αναφοράς.

2.

Πραγματοποιήστε λήψη ακτινοσκοπικών εικόνων του εργαλείου στο οστό:
• Εικόνα Lateral Fluoro για την επαλήθευση της σωστής καταγραφής για κρανιακό/
ουραίο και οπίσθιο/πρόσθιο επίκεντρο.

• Εικόνα AP Fluoro για την επαλήθευση της σωστής καταγραφής για αριστερό/δεξιό και
κρανιακό/ουραίο επίκεντρο.

3. Επαληθεύστε ότι η θέση του εργαλείου που εμφανίζεται στην οθόνη αντιστοιχεί στη θέση
στην ακτινοσκοπική εικόνα.

Η ακρίβεια της καταγραφής μπορεί επίσης να επαληθευτεί κρατώντας τον δείκτη προσεκτικά στα
άκρα του σφιγκτήρα αναφοράς (μπορούν να επαληθευτούν όλες οι διευθύνεις: οπίσθια/πρόσθια,
αριστερά/δεξιά και κρανιακή/ουραία) ή ακόμα και σε μια οδόντωση του σφιγκτήρα αναφοράς, εάν
είναι δυνατή η πρόσβαση.
Αποφασίστε προσεκτικά εάν η προσδιοριζόμενη ακρίβεια είναι κατάλληλη για την τρέχουσα
διαδικασία.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Επόμενα βήματα

Επιλογές

Εάν η ακρίβεια είναι ικανοποιητική, πατήστε Next.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί Next είναι ανενεργό, εκτός αν εμφανίζεται ο δείκτης και η συστοιχία ανα-
φοράς.
 

Εάν η ακρίβεια δεν είναι ικανοποιητική, μπορείτε:
• Να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη καταγραφή (βλ. σελίδα 81), ή
• Να πραγματοποιήσετε νέα σάρωση

Για να ακυρώσετε μια καταγραφή, πατήστε New Registration.
Το λογισμικό ανοίγει ξανά το παράθυρο διαλόγου New Scan / Registration, εάν αυτή είναι η
πρώτη πλοήγηση.

Αποφασίστε προσεκτικά εάν η προσδιοριζόμενη ακρίβεια είναι κατάλληλη για την τρέχουσα
διαδικασία.

Επαλήθευση αυτόματης καταγραφής
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8 ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

8.1 Επιλογές μη αυτόματης καταγραφής

Γενικές πληροφορίες

Τα σύνολα δεδομένων ακτινοσκοπικών εικόνων 3D, CT ή αγγειογραφίας που έχουν ληφθεί
προεγχειρητικά πρέπει να καταγράφονται μη αυτόματα. Η μη αυτόματη καταγραφή μπορεί επίσης
να πραγματοποιηθεί μετά από αυτόματη καταγραφή.
Όλα τα στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται στη περιοχή που υποβάλλεται σε σάρωση. Ομοίως, όλα
τα τμήματα πρέπει να παράγονται στην υπό σάρωση περιοχή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται η χρήση σαρώσεων που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το αντίστοιχο
πρωτόκολλο σάρωσης για μη αυτόματη καταγραφή.
 

Πρόσβαση μη αυτόματης καταγραφής

Κατά τη φόρτωση μιας προεγχειρητικής σάρωσης, η μη αυτόματη καταγραφή ανοίγει αυτόματα
μετά τον ορισμό του προσανατολισμού ασθενούς.
Εάν η άδεια χρήσης παρέχει περισσότερους από έναν τύπους καταγραφής, ανοίγει το πλαίσιο
διαλόγου Select Registration Method. Πατήστε το εικονίδιο για τη μέθοδο που επιθυμείτε να
χρησιμοποιήσετε.

Αποθήκευση καταγραφής

Η καταγραφή αποθηκεύεται μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης της ακρίβειας της
καταγραφής πατώντας Next.

Τύποι μη αυτόματης καταγραφής

Μέθοδος καταγραφής Βλ.

Paired Point Matching Σελίδα 87

Region Matching Σελίδα 92

Ακτινοσκοπική αντιστοίχιση Σελίδα 96

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές Region Matching και Fluoro Match επικυρώνονται μόνο για επεμβάσεις
στη σπονδυλική στήλη.
 

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Προαιρετική μη αυτόματη καταγραφή

Εάν έχει χρησιμοποιηθεί αυτόματη καταγραφή με την ενδοεγχειρητική σάρωση, μπορείτε επίσης
να επιλέξετε τη μη αυτόματη καταγραφή.

Εικόνα 32 

Βήματα

1. Πατήστε Register στον πίνακα ροής εργασιών.

2. Επιλέξτε τη μέθοδο καταγραφής που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων εικόνας

Πριν από την έναρξη της καταγραφής, πρέπει να ρυθμίσετε το οστικό κατώφλι.
Συνιστάται επίσης η βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων για τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι
και της ευθυγράμμισης του άξονα μέσω των παρακάτω κουμπιών:

Κουμπιά Επιλογή ρύθμισης εικόνας Βλ.

Ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι/Οστικό κατώφλι Σελίδα 61

Ευθυγράμμιση άξονα Σελίδα 65

Επιλογές μη αυτόματης καταγραφής
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8.1.1 Φόρτωση δεδομένων ασθενoύς

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα Spine & Trauma 3D υποστηρίζει τη χρήση εικόνων που έχουν ληφθεί
προεγχειρητικά, οι οποίες πρέπει να καταγράφονται μη αυτόματα.

Η φόρτωση συνόλων δεδομένων είναι εφικτή μόνο από έναν ασθενή. Σε περίπτωση
φόρτωσης δεδομένων από δεύτερο ασθενή, σας ζητείται να συγχωνεύσετε τους δύο
ασθενείς.

Φόρτωση δύο συνόλων δεδομένων CT

Σε περίπτωση φόρτωσης δύο συνόλων δεδομένων CT, πρέπει να επιλέξετε ποιο σύνολο
δεδομένων θα καταγραφεί στο πλαίσιο διαλόγου Select Data Set for Registration.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ένα σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει προσχεδιασμένα δεδομένα, βεβαιωθείτε ότι
για καταγραφή χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων.
 

Εικόνα 33 

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Τρόπος φόρτωσης προεγχειρητικών δεδομένων

Εάν τα προεγχειρητικά δεδομένα του ασθενούς δεν έχουν επιλεγεί από το Content Manager, ή
εάν επιθυμείτε να φορτώσετε διαφορετικό ή πρόσθετο σύνολο δεδομένων, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε τη φόρτωση στο πλαίσιο διαλόγου επιλογής δεδομένων πατώντας Load Data.

Εικόνα 34 

Περιορισμός μεγέθους

Το σύνολο δεδομένων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 750 τομές και η περιοχή σάρωσης
δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 30 cm. Μια μεγαλύτερη περιοχή σάρωσης θα
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την αναπαράσταση του τρισδιάστατου οστικού
μοντέλου.

Παλαιότερες προεγχειρητικές σαρώσεις

Οι παλαιότερες σαρώσεις ενδέχεται να εμφανίζουν διαφορετική ανατομία ασθενούς (π.χ.
προηγούμενες επεμβάσεις αφαίρεσης οστικών δομών, ανάπτυξη όγκου). Σε περίπτωση
που υπάρχουν διαφορές μεταξύ προεγχειρητικών διαγνωστικών εικόνων και της
πραγματικής ανατομίας του ασθενούς, ενδέχεται να επηρεαστεί η ακρίβεια της
καταγραφής.

Επιλογές μη αυτόματης καταγραφής
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8.1.2 Χρήση του δείκτη

Γενικές πληροφορίες

Ο δείκτης χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση μιας εικονικής θέσης και τρισδιάστατης
αναπαράστασης ενός οστού του ασθενούς στο λογισμικό με την πραγματική θέση της ανατομίας
του ασθενούς.
Με αυτό τον τρόπο το λογισμικό παρέχει πληροφορίες πλοήγησης κατά τη διάρκεια της
χειρουργικής επέμβασης.
Κατά τη λήψη ενός στοιχείου, σημαίνει ότι το λογισμικό έχει αποθηκεύσει τη θέση του άκρου του
δείκτη σε σχέση με τη θέση του οστού σύμφωνα με τη συστοιχία αναφοράς.
Με αυτό τον τρόπο, το λογισμικό:
• Προσδιορίζει τη θέση της δομής του οστού σε σχέση με τη συστοιχία αναφοράς.
• Τοποθετεί το επίκεντρο που έχει ληφθεί στη σωστή αντίστοιχη θέση στο τρισδιάστατο οστικό
μοντέλο.

Χειρισμός δείκτη

Να χρησιμοποιείτε μόνο τον Επιμηκυσμένο δείκτη με αιχμηρό άκρο για τη λήψη στοιχείων
με το σύστημα Spine & Trauma 3D.

Πριν από τη χειρουργική επέμβαση, χρησιμοποιήστε τη δοκιμαστική γάζα του δίσκου
αποστείρωσης για να βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης δεν έχει καμφθεί. Ένας δείκτης που έχει
καμφθεί ή με σπασμένο άκρο ενδέχεται να οδηγήσει σε εξαιρετικά ανακριβή αποτελέσματα
κατά την καταγραφή του ασθενούς και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Να χειρίζεστε τον δείκτη με εξαιρετική προσοχή.

Προετοιμάστε την επιφάνεια του οστού πριν από τη λήψη στοιχείων. Πραγματοποιήστε
λήψη στοιχείων απευθείας επάνω στην επιφάνεια του οστού και όχι στον ιστό, διαφορετικά
κάτι τέτοιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την ανακριβή καταγραφή.

Εάν το άκρο του δείκτη μετακινηθεί μακριά από το οστό κατά τη λήψη στοιχείων, τα
στοιχεία ενδέχεται να λαμβάνονται «στον αέρα», το οποίο επίσης μειώνει την ακρίβεια της
καταγραφής. Κατά τη λήψη στοιχείου, βεβαιωθείτε ότι το άκρο του δείκτη είναι πάντα
απευθείας επάνω στο οστό στην υπό σάρωση περιοχή.

Τυπική καταγραφή με δείκτη

Στην τυπική καταγραφή με δείκτη, περιστρέφετε έναν βαθμονομημένο επιμηκυσμένο δείκτη με
αιχμηρό άκρο για τη λήψη (καταγραφή) συγκεκριμένων επίκεντρων στο οστό του ασθενούς.

Εικόνα 35 

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Βήμα

Κρατήστε το άκρο του δείκτη στο επίκεντρο που υποδεικνύεται και περιστρέψτε ελαφρώς τον δεί-
κτη γύρω από το άκρο του.
• Εάν το άκρο μετακινηθεί κατά τη περιστροφή, τότε δεν επιτυγχάνεται λήψη του στοιχείου.
• Κατά τη λήψη ενός στοιχείου, το λογισμικό υποδεικνύει το επόμενο στοιχείο προς λήψη, ή
ανοίγει το επόμενο βήμα.

Καταγραφή με χρήση του συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου

Το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο επιτρέπει την καταγραφή του ενεργού ασθενούς και τον έλεγχο
του λογισμικού σε συνδυασμό με τον Επιμηκυσμένο δείκτη με αιχμηρό άκρο. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες ελέγχου του λογισμικού, βλ. σελίδα 30.

①

Εικόνα 36 

Βήματα

1. Κρατήστε το άκρο του δείκτη στο επίκεντρο που υποδεικνύεται.

2.

Πατήστε το κουμπί ελέγχου ①.
• Εάν το άκρο μετακινηθεί όταν πατήσετε το κουμπί, το στοιχείο δεν θα ληφθεί.
• Κατά τη λήψη ενός στοιχείου, το λογισμικό υποδεικνύει το επόμενο στοιχείο προς λήψη,
ή ανοίγει το επόμενο βήμα.

Επιλογές μη αυτόματης καταγραφής
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8.2 Αντιστοίχιση στοιχείων κατά ζεύγη

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Paired Point Matching μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή ή την εκ νέου
καταγραφή συνόλων δεδομένων ασθενούς.
Στην επιλογή Paired Point Matching, μπορείτε να ορίσετε τα στοιχεία καταγραφής στην εικόνα
του οστού, και στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε τη λήψη τους στο πραγματικό οστό
χρησιμοποιώντας τον δείκτη. Με αυτό τον τρόπο τα δεδομένα εικόνας συσχετίζονται με το
τρισδιάστατο οστικό μοντέλο.

Για την επίτευξη βέλτιστης ακρίβειας

Όλα τα στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται στην ίδια δομή του οστού. Βεβαιωθείτε ότι τα
στοιχεία που λαμβάνονται βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο στην οθόνη και στον ασθενή.

Πραγματοποιήστε λήψη στοιχείων σε περισσότερα από ένα επίπεδα, σε διαφορετικά βάθη
και σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιοχή του οστού.

Πραγματοποιήστε λήψη στοιχείων μόνο στο οστό στο οποίο έχει στερεωθεί η συστοιχία
αναφοράς.

Τα καθορισμένα επίκεντρα θα πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιοχή
του οστού.

Καταγράψτε το οστό στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε βίδες.

Ροή εργασίας Paired Point Matching

Βήματα

1. Ανοίξτε την εντολή Paired Point Matching.

2. Ορίστε το επίπεδο του σπονδύλου των προσχεδιασμένων στοιχείων (κατά περίπτωση).

3. Σχεδιάστε στοιχεία επάνω στο οστικό μοντέλο.

4. Πραγματοποιήστε λήψη στοιχείων επάνω στο οστό.

5. Επαληθεύστε την καταγραφή.

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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8.2.1 Προσχεδιασμένα στοιχεία

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία που έχουν προσχεδιαστεί στο iPlan με Paired Point
Matching.
Εάν το σύνολο δεδομένων που έχει φορτωθεί περιέχει προσχεδιασμένα στοιχεία, σας ζητείται να
ορίσετε το επίπεδο του σπονδύλου.

Πώς να ορίσετε το επίπεδο των προσχεδιασμένων στοιχείων

①

②

Εικόνα 37 

Βήματα

1.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + / - ① για να επιλέξετε το επίπεδο:
• Το «+» μετακινεί την επιλογή προς το ουραίο τμήμα
• Το «-» μετακινεί την επιλογή προς το κρανιακό τμήμα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ετικέτα ② αποτελείται από το ανατομικό τμήμα της σπονδυλικής στήλης
(SAC: ιερό οστό, L: οσφυϊκή μοίρα, T: θωρακική μοίρα, C: αυχενική μοίρα) και τον αριθμό
του επιλεγμένου σπονδύλου (ιερό οστό: κανένας, οσφυϊκή μοίρα: 1-6, θωρακική μοίρα:
1-12, αυχενική μοίρα: 1-7).
 

2. Πατήστε Next.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν υπάρχουν προσχεδιασμένα στοιχεία στο σωστό επίπεδο, πατήστε Skip για
να συνεχίσετε χωρίς επιλογή.
 

Επαληθεύστε ότι τα προσχεδιασμένα στοιχεία εμφανίζονται στο σωστό επίπεδο του
σπονδύλου. Σε περίπτωση που υπάρχουν προσχεδιασμένα στοιχεία στο εσφαλμένο
επίπεδο, ενδέχεται να προκύψει ανακριβής καταγραφή.

Αντιστοίχιση στοιχείων κατά ζεύγη
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8.2.2 Καταγραφή στοιχείων κατά ζεύγη

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Paired Point Matching σας επιτρέπει να:
• Σχεδιάσετε έως και 10 στοιχεία
• Σχεδιάσετε ή να λάβετε στοιχεία με οποιαδήποτε σειρά
• Σχεδιάσετε εκ νέου στοιχεία που έχουν ήδη ληφθεί
• Προβάλλετε το οστό ως τομές 2D ή ως τρισδιάστατο μοντέλο
• Χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασφάλισης στο οστό για να αποφευχθεί ο σχεδιασμός
στοιχείων εκτός της περιοχής του οστού

Διάταξη οθόνης

④

①
②

⑤
⑥

③ ⑦

Εικόνα 38 

Αρ. Κουμπί/στοιχείο Λειτουργία

① Delete Διαγράφει το ενεργό στοιχείο.

② Replan Επαναφέρει ένα στοιχείο που έχει ληφθεί σε κατάσταση «μη λη-
φθέν», προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκ νέου σχεδιασμός.

③ New Προσθέτει ένα άλλο στοιχείο προς σχεδιασμό.

④ Ενεργό στοιχείο Το στοιχείο που υποβάλλεται σε σχεδιασμό τη δεδομένη στιγμή, κυ-
κλωμένο με κίτρινο χρώμα.

⑤ Κουμπί ασφάλισης
στο οστό

«Ασφαλίζει» το ενεργό στοιχείο στο πλησιέστερο στοιχείο επάνω στο
οστό (εάν έχει σχεδιαστεί εκτός της περιοχής του οστού).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενεργό μόνο σε κατάσταση λειτουργίας δισδιάστατης
προβολής.
 

⑥ Κουμπί 2D/3D Εναλλάσσει την εικόνα του οστού μεταξύ τομής 2D και τρισδιάστατου
μοντέλου.

⑦ Δείκτες Επιτρέπουν την επιλογή του στοιχείου που θέλετε να σχεδιάσετε.

Σχετικά με τα στοιχεία

Όλα τα στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται στην ίδια δομή του οστού.
Κάθε στοιχείο απαριθμείται και διαθέτει αντίστοιχα ένα κουμπί αριθμημένου δείκτη ⑦. Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε λήψη έως και 10 στοιχείων. Μετά τη λήψη ενός στοιχείου, το λογισμικό
ενεργοποιεί το επόμενο. Το λογισμικό απαιτεί ελάχιστη απόσταση 2 mm μεταξύ των στοιχείων για
την Paired Point Matching.

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Ισχύει η παρακάτω χρωματική κωδικοποίηση:
• Κόκκινο: δεν έχει ληφθεί
• Πράσινο: έχει ληφθεί
• Κίτρινο με επισήμανση: ενεργό στοιχείο

Τρόπος καταγραφής με χρήση στοιχείων κατά ζεύγη

Βήματα

1. Ενεργοποιήστε το στοιχείο που θέλετε να σχεδιάσετε πατώντας τον αντίστοιχο δείκτη ⑦.
Το ενεργό στοιχείο επισημαίνεται με έναν κίτρινο κύκλο.

2.

Πατήστε την εικόνα όπου θέλετε να τοποθετήσετε το ενεργό στοιχείο ή χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά θέσης με βέλη για να το μετακινήσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερο σχεδιασμό, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μεγέθυνσης/σμίκρυνσης
για να μεγεθύνετε τις προβολές δίπλα στην ένδειξη Overview.
 

3.

Πραγματοποιήστε λήψη του στοιχείου ή πατήστε τον δείκτη για να σχεδιάσετε ένα άλλο
στοιχείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία με υπερβολικά μικρή απόσταση μεταξύ τους δεν γίνονται δεκτά
από το λογισμικό.
 

4. Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 έως ότου έχουν σχεδιαστεί και ληφθεί τουλάχιστον τέσσερα
στοιχεία.

5.

Μετά τη λήψη τουλάχιστον τεσσάρων στοιχείων, επαληθεύστε την ακρίβεια (σελίδα 105).
• Εάν η ακρίβεια είναι δεκτή, πατήστε Next για να συνεχίσετε.
• Εάν η ακρίβεια είναι υπερβολικά χαμηλή, μπορείτε να προσθέσετε νέα στοιχεία ή να
σχεδιάσετε εκ νέου τα στοιχεία που έχουν ήδη ληφθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα ληφθέντα στοιχεία βρίσκονται σχεδόν όλα επάνω σε ένα επίπεδο, το
κουμπί Next είναι απενεργοποιημένο. Σχεδιάστε και πραγματοποιήστε λήψη πρόσθετων
στοιχείων για να συνεχίσετε.
 

Πώς να προσθέσετε στοιχεία

Βήμα

Πατήστε New ③.
Αφού έχετε λάβει τουλάχιστον τέσσερα στοιχεία, το λογισμικό αναφέρει μια τιμή ακρίβειας, η
οποία ενημερώνεται μετά από τη λήψη κάθε πρόσθετου στοιχείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε σχεδιάσει ένα στοιχείο το οποίο όμως δεν έχει ληφθεί, δεν λαμβάνεται
υπόψη από το λογισμικό κατά τον υπολογισμό της ακρίβειας.
 

Πώς να σχεδιάσετε στοιχεία εκ νέου

Επιλογές

Για να σχεδιάσετε εκ νέου ένα μη ληφθέν στοιχείο, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί δείκτη για να το
ενεργοποιήσετε.

Για να σχεδιάσετε εκ νέου ένα ληφθέν στοιχείο, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί δείκτη για να το
ενεργοποιήσετε και πιέστε Replan ②. Για να συμπεριληφθεί στην καταγραφή, απαιτείται η εκ
νέου λήψη του στοιχείου.

Αντιστοίχιση στοιχείων κατά ζεύγη
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Πώς να διαγράψετε στοιχεία

Βήμα

Επιλέξτε τον δείκτη στοιχείου και πατήστε Delete ①.
Μπορείτε να διαγράψετε ληφθέντα και μη ληφθέντα στοιχεία. Όταν διαγράφετε στοιχεία, τα στοι-
χεία με τον υψηλότερο αριθμό απαριθμούνται εκ νέου με τον μικρότερο. Το λογισμικό δεν υπο-
στηρίζει μια διακεκομμένη σειρά στοιχείων (π.χ. 1, 2, 4, 7).

Κατάσταση λειτουργίας προβολής 2D και ασφάλισης στο οστό

①
②

Εικόνα 39 

Επιλογές

Για να σχεδιάσετε στοιχεία σε 2D τομές εικόνων σάρωσης, παρά σε εικόνες τρισδιάστατου μοντέ-
λου οστού, πατήστε το κουμπί εναλλαγής 2D/3D ②.
Το κουμπί ασφάλισης στο οστό ① ενεργοποιείται όταν αλλάζετε σε 2D. Όταν πατήσετε το κουμπί
αυτό, ασφαλίζεται το ενεργό στοιχείο στο πλησιέστερο στοιχείο επάνω στο οστό. Κάτι τέτοιο
αποτρέπει τον τυχαίο σχεδιασμό στοιχείων εκτός της περιοχής του οστού.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφάλισης στο οστό, πατήστε εκ νέου το κουμπί.

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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8.3 Αντιστοίχιση περιοχών

Γενικές πληροφορίες

Στην καταγραφή Region Matching, ορίζετε το οστό που υποβάλλεται σε επέμβαση, και στη
συνέχεια, το λογισμικό σας καθοδηγεί να λάβετε στοιχεία στον σπόνδυλο του ασθενούς. αρχικά σε
συγκεκριμένες περιοχές και έπειτα σε οποιαδήποτε θέση στο οστό, όπου μπορούν να ληφθούν
βέλτιστα.
Το λογισμικό αντιστοιχίζει τα ληφθέντα στοιχεία με μια σάρωση CT που έχει ληφθεί προεγχειρητικά
για να δημιουργήσει ένα σύστημα συντεταγμένων για την πλοήγηση.

Όλα τα στοιχεία για τη λειτουργία Region Matching πρέπει να λαμβάνονται στην ίδια δομή
του οστού.

Οι σχεδιασμένες περιοχές και τα ληφθέντα στοιχεία πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο
στην οθόνη και στον ασθενή.

Συνεχίστε στη λειτουργία Region Matching μόνο εάν η αντίστοιχη επιφάνεια του οστού έχει
προσδιοριστεί ευκρινώς στη σάρωση.

Προετοιμασία της χειρουργικής περιοχής

Προετοιμάστε τη χειρουργική περιοχή έτσι ώστε τα στοιχεία να λαμβάνονται απευθείας
επάνω στην επιφάνεια του οστού. Στοιχεία που δεν λαμβάνονται απευθείας επάνω στο
οστό ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανακριβή καταγραφή.

Η λειτουργία Region Matching προορίζεται αποκλειστικά για επεμβάσεις στη σπονδυλική
στήλη.

Ροή εργασιών Region Matching

Βήματα

1. Ανοίξτε την επιλογή Region Matching.

2. Προσαρμόστε το οστικό κατώφλι.

3. Ορίστε το επίπεδο σπονδύλου (τρία στοιχεία).

4. Πραγματοποιήστε λήψη στοιχείων στις καθορισμένες περιοχές.

5. Πραγματοποιήστε λήψη πρόσθετων στοιχείων στο οστό.

6. Επαληθεύστε την καταγραφή.

Αντιστοίχιση περιοχών
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8.3.1 Ορισμός επιπέδου και λήψη στοιχείων

Γενικές πληροφορίες

Μετά το άνοιγμα της καταγραφής Region Matching, πρέπει να ορίσετε το οστικό κατώφλι (βλ.
σελίδα 61). Μετά τον ορισμό του οστικού κατωφλίου, σας ζητείται να ορίσετε το αντίστοιχο επίπεδο
σπονδύλου προσδιορίζοντας τρεις περιοχές και έπειτα πραγματοποιήστε λήψη 20 στοιχείων σε
αυτές τις περιοχές.

Ορίστε τις περιοχές με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια επάνω στην εικόνα. Όσο
μεγαλύτερη είναι η αντιστοίχιση, τόσο καλύτερη είναι η ακρίβεια της καταγραφής.

Τρόπος ορισμού του επιπέδου

①

④

②

③

Εικόνα 40 

Βήματα

1.

Πατήστε στις προβολές για να σχεδιάσετε τρεις περιοχές στον σπόνδυλο ενδιαφέροντος:
• Κέντρο/ακανθοειδής απόφυση ①
• Δεξί πέταλο ②
• Αριστερό πέταλο ③

2. Επαληθεύστε από την επιλογή Overview ④ στην επάνω αριστερή πλευρά ότι έχει οριστεί
ο σωστός σπόνδυλος.

3. Πατήστε Next.

Επαληθεύστε ότι το επίπεδο που εμφανίζεται είναι το σωστό.

Τρόπος λήψης στοιχείων

Το λογισμικό σας καθοδηγεί για τη λήψη 20 στοιχείων επάνω στον σπόνδυλο. Εάν απαιτείται,
μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του νέφους στοιχείων που προκύπτει (βλ. σελίδα 109).

Πραγματοποιήστε λήψη στοιχείων σε περισσότερα από ένα επίπεδα, σε διαφορετικά βάθη
και σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιοχή του οστού. Εάν κρίνεται απαραίτητο, μπορείτε
να λάβετε πρόσθετα στοιχεία μετά το πρώτο αποτέλεσμα αντιστοίχισης (βλ. σελίδα 109).

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Κατά τη διάρκεια της καταγραφής, στο λογισμικό εμφανίζεται ο δείκτης. Η συγκεκριμένη
απεικόνιση προορίζεται μόνο για τον κατά προσέγγιση προσανατολισμό και δεν
αποτυπώνει την ακριβή, πραγματική θέση.

① ②

Εικόνα 41 

Βήματα

1.

Χρησιμοποιήστε τον δείκτη ή το συνδεόμενο τηλεχειριστήριο για να λάβετε ένα στοιχείο
σε κάθε μία από τις τρεις περιοχές ① που ορίσατε κατά τον ορισμό του επιπέδου (βλ.
σελίδα 93).
Οι καθορισμένες περιοχές επισημαίνονται με κίτρινο, κόκκινο και πράσινο χρώμα.

2.

Λάβετε 17 επιπλέον στοιχεία επάνω στον σπόνδυλο που ορίζεται από τις τρεις περιοχές
②. Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε τα στοιχεία σε διαφορετικό βάθος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία με υπερβολικά μικρή απόσταση μεταξύ τους δεν γίνονται δεκτά
από το λογισμικό.
 

3.
Όταν έχουν ληφθεί αρκετά στοιχεία επάνω στο οστό, ανοίγει η οθόνη επαλήθευσης (βλ.
σελίδα 105).
Επαληθεύστε την ακρίβεια της καταγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν πατήσετε την επιλογή Remove last point διαγράφεται το στοιχείο που έχει
ληφθεί τελευταίο.
 

Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε στοιχεία επάνω στον ίδιο σπόνδυλο, όπως έχει οριστεί στον
ορισμό επιπέδου.

Αντιστοίχιση περιοχών
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Εντοπισμός ανταλλαγής μεταξύ αριστερού και δεξιού πετάλου

Εάν πραγματοποιήθηκε τυχαία ανταλλαγή μεταξύ αριστερού και δεξιού πετάλου κατά τον ορισμό
του επιπέδου (βλ. σελίδα 93), ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Left-Right Swap Detected.
Το κουμπί Left-Right Switched επιλέγεται από προεπιλογή και εκτελείται αυτόματη ανταλλαγή
μεταξύ αριστερού και δεξιού πετάλου.

Εικόνα 42 

Βήματα

1.
Επαληθεύστε τον προσανατολισμό του οστικού μοντέλου τοποθετώντας τον δείκτη σε
ανατομικά επίκεντρα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η θέση του δείκτη στο λογισμικό
αντιστοιχεί στην πραγματική θέση στην ανατομία του ασθενούς.

2. Πατήστε Next.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει στην πραγματικότητα ανταλλαγή αριστερού-δεξιού
πετάλου, αποεπιλέξτε το κουμπί Left-Right Switched, επαληθεύστε τον σωστό προσανατολισμό
στις προβολές και πατήστε Next.
 

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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8.4 Ακτινοσκοπική αντιστοίχιση

Πριν ξεκινήσετε

Πριν από την έναρξη της ροής εργασιών Fluoro Match, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και
κατανοήσει τις αντίστοιχες πληροφορίες από τη σελίδα 43.

Γενικές πληροφορίες

Η καταγραφή Fluoro Match χρησιμοποιεί προεγχειρητικά δεδομένα CT ή δεδομένα 3D
ακτινοσκοπικών εικόνων Siemens σε συνδυασμό με ενδοεγχειρητικές 2D ακτινοσκοπικές εικόνες.

Η λειτουργία Fluoro Match προορίζεται αποκλειστικά για επεμβάσεις στη σπονδυλική
στήλη.

Ροή εργασιών Fluoro Match

Βήματα

1. Ανοίξτε την επιλογή Fluoro Match με ληφθέντα δεδομένα CT ή δεδομένα 3D
ακτινοσκοπικών εικόνων Siemens.

2. Ορίστε το επίπεδο και, στη συνέχεια, εκτελέστε τμηματοποίηση του αντίστοιχου
σπονδύλου.

3. Πραγματοποιήστε λήψη 2D ακτινοσκοπικών εικόνων.

4. Καταγράψτε τις 2D ακτινοσκοπικές εικόνες και επαληθεύστε την ακρίβεια.

5. Πραγματοποιήστε προ-τοποθέτηση.

6. Το λογισμικό αντιστοιχίζει το οστικό μοντέλο με τις ακτινοσκοπικές εικόνες.

7. Επαληθεύστε την καταγραφή.
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8.4.1 Ορισμός επιπέδου

Τρόπος ορισμού του επιπέδου

① ②

③ ④

⑤

Εικόνα 43 

Βήματα

1. Μετά το άνοιγμα της καταγραφής Fluoro Match, σας ζητείται να ορίσετε το οστικό
κατώφλι (βλ. σελίδα 61). Μετά τον ορισμό του οστικού κατωφλίου, πατήστε Next.

2. Πατήστε επάνω στο μοντέλο οστού για να ορίσετε το επίπεδο σπονδύλου ①, και, στη
συνέχεια, πατήστε Next.

3.

Προσαρμόστε το μοντέλο ②.
• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με βέλη ή πατήστε στις προβολές για να τοποθετήσετε το
μπλε μοντέλο επάνω στον αντίστοιχο σπόνδυλο.

• Εάν απαιτείται, αλλάξτε το μέγεθος του μπλε μοντέλου χρησιμοποιώντας το εργαλείο
Scaling.

• Για να εμφανίσετε μεγαλύτερη/μικρότερη περιοχή από τη δομή του οστού,
χρησιμοποιήστε το εργαλείο Model Transparency.

• Ρυθμίστε το οστικό κατώφλι (καρτέλα 3D Model Adjustment) ή πραγματοποιήστε
ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι (καρτέλα DRR Model Adjustment) για να
βελτιώσετε την προβολή της δομής του οστού.

• Μετά την ορθή ευθυγράμμιση του μπλε μοντέλου, πατήστε Next.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ ενός 3D οστικού μοντέλου και ενός
μοντέλου DRR με τις καρτέλες στο κάτω μέρος της οθόνης.
 

4. Μια γραμμή προόδου υποδεικνύει ότι εκτελείται τμηματοποίηση του σπονδύλου ③.

5.

Ο τμηματοποιημένος σπόνδυλος εμφανίζεται στην οθόνη Level Definition ④.
• Εάν η τμηματοποίηση είναι ικανοποιητική, πατήστε Next για να συνεχίσετε με την λήψη

2D εικόνων.
• Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε Redo Segmentation ⑤. Επιστρέφετε στην οθόνη

Model Adjustment ②.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που εκτελείτε πλοήγηση σε περισσότερους από έναν
σπονδύλους, επαναλάβετε τα βήματα 3-5 για τον επόμενο σπόνδυλο. Με την
τμηματοποίηση όλων των σπονδύλων σε αυτό το στάδιο, εξοικονομείται χρόνος κατά τη
διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.
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Προφυλάξεις

Βεβαιωθείτε ότι ο τμηματοποιημένος σπόνδυλος είναι ο σπόνδυλος που υποβάλλεται σε
επέμβαση. Επαληθεύστε με προσοχή το αποτέλεσμα τμηματοποίησης στο πλαίσιο
διαλόγου Level Definition.

Επαληθεύστε με προσοχή την τοποθέτηση του σπονδύλου στο πλαίσιο διαλόγου Model
Adjustment.
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8.4.2 Λήψη 2D εικόνων

Πριν ξεκινήσετε

Πριν τη λήψη νέων εικόνων πρέπει να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Acquire 2D Images. Σε
αντίθετη περίπτωση, το λογισμικό δεν αναγνωρίζει τη νέα ακτινοσκοπική εικόνα.

Απαιτήσεις για τη λήψη εικόνων

Συνεχίστε στη λειτουργία Fluoro Match μόνο εάν η αντίστοιχη επιφάνεια του οστού έχει
προσδιοριστεί ευκρινώς στη σάρωση.

Η καταγραφή των ακτινοσκοπικών εικόνων είναι εφικτή από το λογισμικό μόνο εάν στην
οθόνη λήψης εμφανίζεται η ακτινοσκοπική εικόνα.

Στις AP και πλάγιες εικόνες πρέπει να περιλαμβάνεται πλήρως ολόκληρος ο σπόνδυλος
ενδιαφέροντος. Και οι δύο εικόνες πρέπει να επικαλύπτονται και να έχουν επαρκή
απόκλιση γωνίας (> 30°).

Απομακρύνετε τον δείκτη ή το εργαλείο από το πεδίο προβολής της κάμερας για να
αντιστοιχίσετε και να καταγράψετε τις ακτινοσκοπικές εικόνες.

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.2 Spine & Trauma 3D Έκδ. 2.6 99



Πώς να λάβετε εικόνες για καταγραφή Fluoro Match

Μπορείτε να καθορίσετε τη σειρά λήψης εικόνων, επομένως αποφεύγεται η περιττή μετακίνηση
του βραχίονα C.

①

② ③

Εικόνα 44 

Βήματα

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύνολο των εργαλείων είναι ορατό στην κάμερα ①.

2. Εκτελέστε λήψη εικόνας στον βραχίονα C.

3.
Πατήστε το μπλε εικονίδιο χεριού ③ για να αντιστοιχίσετε την εικόνα με την κατάλληλη
προβολή (AP ή πλάγια).
Η εικόνα μεταφέρεται στο σύστημα πλοήγησης και εμφανίζεται στις προβολές πλοήγησης.

4.
Επαληθεύστε την ακρίβεια της εικόνας (βλ. σελίδα 101).
Η επαληθευμένη εικόνα εμφανίζεται στην προβολή αντιστοίχισης.

5.
Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για τη δεύτερη εικόνα.
Μετά την επαλήθευση και των δύο εικόνων, πατήστε Next για να μεταβείτε στην
καταγραφή Fluoro Match (βλ. σελίδα 103).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους Ziehm βραχίονες C, το εικονίδιο γκρι βέλους ② υποδεικνύει ότι πρέπει να
μεταφέρετε μη αυτόματα την εικόνα από τον βραχίονα C στο σύστημα. Χρησιμοποιήστε τον
αριστερό διακόπτη δαπέδου για να λάβετε τη 2D εικόνα και τον δεξιό διακόπτη δαπέδου για να
αποστείλετε την εικόνα στο σύστημα πλοήγησης.
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Τρόπος επαλήθευσης της ακρίβειας των 2D εικόνων

Εικόνα 45 

Βήματα

1.
Κρατήστε το άκρο του δείκτη σε τουλάχιστον τρία ανατομικά επίκεντρα και επαληθεύστε
ότι το άκρο δείκτη στην οθόνη αντιστοιχεί στην πραγματική θέση του δείκτη επάνω στο
οστό.

2. Προαιρετικά, χρησιμοποιήστε τις επιλογές χειρισμού ακτινοσκοπικών εικόνων για να
βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας (βλ. σελίδα 101).

3.
Εάν η ακτινοσκοπική εικόνα είναι αποδεκτή, πατήστε Accept.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί Accept παραμένει απενεργοποιημένο έως ότου ο δείκτης
μετακινηθεί εντός του πεδίου προβολής της κάμερας.
 

Πριν από την έναρξη της καταγραφής Fluoro Match, επαληθεύετε πάντα την ακρίβεια κάθε
εικόνας κρατώντας το άκρο του δείκτη σε τουλάχιστον τρία ανατομικά επίκεντρα και
επαληθεύοντας τη θέση τους στο λογισμικό.

Η ακρίβεια εικόνας είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς οι ανακριβείς ακτινοσκοπικές εικόνες
μπορούν να οδηγήσουν σε ελλιπή αποτελέσματα καταγραφής Fluoro Match και, κατά
συνέπεια, σε ανακριβή πλοήγηση.

Ακτινοσκοπικών επιλογές

Το λογισμικό επιτρέπει τον χειρισμό των ληφθέντων 2D εικόνων. Οι ακτινοσκοπικών επιλογές που
περιγράφονται παρακάτω είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο διαλόγου Fluoro Options καθώς και στο
πλαίσιο διαλόγου Verify Image (βλ. σελίδα 101).

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλαίσιο διαλόγου Fluoro Options από το
κουμπί ακτινοσκοπικών στην αντίστοιχη προβολή.
Το παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζει ενεργοποιημένες τις λειτουργίες περιστροφής
και αναστροφής.

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Εικόνα 46 

Επιλογές

Ενεργοποιεί τις λειτουργίες περιστροφής και αναστροφής.

Ενεργοποιεί τις λειτουργίες μεγέθυνσης/σμίκρυνσης και οριζόντιας μετακίνησης.

Ενεργοποιεί τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι για τη ρύθμιση της φωτεινότη-
τας και της αντίθεσης.

Αναίρεση της επιλογής ρύθμισης εικόνων στην κλίμακα του γκρι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις λειτουργίες περιστροφής, οριζόντιας μετακίνησης και ρύθμισης εικόνων στην
κλίμακα του γκρι, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία αφής και τις ράβδους κύλισης στις προβολές για να
πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις.
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8.4.3 Εκτέλεση της καταγραφής Fluoro Match

Προφυλάξεις

Εάν ο αλγόριθμος αντιστοίχισης παρέχει μη ακριβή αποτελέσματα λόγω μεταλλικών
αντικειμένων που παρεμβάλλονται, απομακρύνετε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα (εκτός
από τον σφιγκτήρα αναφοράς) από τον σπόνδυλο και πραγματοποιήστε λήψη νέων
ακτινοσκοπικών εικόνων. Εάν δεν μπορείτε να απομακρύνετε τα μεταλλικά αντικείμενα
από τον σπόνδυλο, εκτελέστε εκ νέου λήψη των ακτινοσκοπικών εικόνων από μια
ελαφρώς διαφορετική θέση/προσανατολισμό.

Καταγραφή Fluoro Match

① ②

③ ④

Εικόνα 47 

Βήματα

1. Τοποθετήστε την ανθρώπινη φιγούρα επάνω στην εικόνα για να ορίσετε την κατεύθυνση
της κεφαλής ①, έπειτα πατήστε Next.

2.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να τοποθετήσετε το οστικό μοντέλο επάνω
στην ακτινοσκοπική εικόνα ②.
• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Fine και Coarse για να επιλέξετε μικρές ή μεγάλες
αυξήσεις προσαρμογής για τα κουμπιά με βέλη.

• Χρησιμοποιήστε το κουμπί DRR / 3D Model και τα κουμπιά Invisible, Transparent,
Normal και Opaque για να αλλάξετε την εμφάνιση του τμηματοποιημένου σπονδύλου.

• Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να εξαιρέσετε τα τεχνικά σφάλματα πατώντας Exclude
(βλ. παρακάτω).

Μετά την ευθυγράμμιση του οστικού μοντέλου με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια,
πατήστε Next.

3. Μια γραμμή προόδου υποδεικνύει ότι η αντιστοίχιση βρίσκεται σε εξέλιξη ③.

4.

Προαιρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί DRR / 3D Model και τα κουμπιά
Transparent, Normal και Opaque για να επαληθεύσετε την επικάλυψη του σπονδύλου
σε τμήματα στις ακτινοσκοπικές εικόνες ④.
• Εάν η επικάλυψη είναι ακριβής, πατήστε Next για να επαληθεύσετε την ακρίβεια της
καταγραφής (βλ. σελίδα 105).

• Πατήστε Back για να πραγματοποιήσετε αλλαγές.

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Εξαίρεση τεχνικών σφαλμάτων

Το πλαίσιο διαλόγου Exclude Artifacts to Optimize the Match εμφανίζεται εάν πατήσετε
Exclude μετά τη λήψη 2D εικόνων. Αυτό σας επιτρέπει να εξαιρέσετε την ένταξη περιοχών στην
ακτινοσκοπική εικόνα στον αλγόριθμο CT-Fluoro Match.

Εικόνα 48 

Βήματα

1.

Για να εξαιρέσετε ένα τεχνικό σφάλμα από τον αλγόριθμο CT-Fluoro Match:
• Κάντε κλικ στην επιλογή Exclude.
• Επιλέξτε Brush Size.
• Χρωματίστε το τεχνικό σφάλμα (κόκκινο χρώμα).
Μπορείτε να εμφανίσετε το τρισδιάστατο μοντέλο των τμηματοποιημένων σπονδύλων
κάνοντας κλικ στην επιλογή Transparent ή να το αποκρύψετε με την επιλογή Invisible.

2.

Για να συμπεριλάβετε (να αντιστρέψετε την εξαίρεση) στον αλγόριθμο CT-Fluoro Match:
• Κάντε κλικ στην επιλογή Include.
• Επιλέξτε Brush Size.
• Σβήστε το κόκκινο χρώμα από το τεχνικό σφάλμα.

3.
• Κάντε κλικ στην επιλογή Undo για να αναιρέσετε τις αλλαγές.
• Κάντε κλικ στην επιλογή Cancel για να απορρίψετε τη διαδικασία.
• Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν για τη λήψη των εικόνων χρησιμοποιήθηκε Φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής
καταγραφής 2D, οι αποχρώσεις αποκρύπτονται αυτόματα (εξαιρούνται και χρωματίζονται με
κόκκινο) εντός των ακτινοσκοπικών εικόνων.
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8.5 Επαλήθευση ακρίβειας

Γενικές πληροφορίες

Η επαλήθευση ακρίβειας είναι η ίδια διαδικασία για όλες τις μεθόδους καταγραφής. Κατά την
εκτέλεση καταγραφής Region Matching, υπάρχει ένα επιπλέον κουμπί Improve Registration
(βλ. σελίδα 108).

Επαληθεύετε πάντοτε την ακρίβεια της καταγραφής κρατώντας τον δείκτη ή το άκρο του
εργαλείου σε τουλάχιστον τρία ανατομικά επίκεντρα και επαληθεύοντας τη θέση τους στο
λογισμικό. Εάν η ακρίβεια καταγραφής δεν είναι επαρκής, συνιστάται η εκτέλεση εκ νέου
καταγραφής.

Επαληθεύετε ότι η καταγραφή είναι στο σωστό επίπεδο στον ασθενή και στο σύνολο
δεδομένων. Η ακρίβεια πρέπει να ελέγχεται στην οστική δομή που θα υποβληθεί σε
θεραπεία.

Πώς να επαληθεύσετε την καταγραφή

Εικόνα 49 

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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Βήμα

Επαληθεύστε την ακρίβεια κρατώντας τον δείκτη ή το άκρο του εργαλείου, κατ’ ελάχιστο, στα
ακόλουθα επίκεντρα:
1. Οπίσθιο/πρόσθιο:

- Στο οπίσθιο μέρος της ακανθώδους απόφυσης. Βεβαιωθείτε ότι η επαλήθευση γίνεται
απευθείας στο οστό και όχι στον υπερακανθώδη σύνδεσμο.

- Σε αρκετές θέσεις της οστικής επιφάνειας του πετάλου.
2. Αριστερά/δεξιά:

- Στην αριστερή πλευρά της ακανθώδους απόφυσης σε περίπου ενδιάμεσο ύψος και κατόπιν
στη δεξιά πλευρά.

- Στην αριστερή και στη δεξιά αρθρική απόφυση (ιδανικά μέσα στον χώρο της άρθρωσης),
εάν είναι δυνατή η πρόσβαση.

3. Κρανιακό/ουραίο:
- Στην κρανιακή πλευρά της ακανθώδους απόφυσης και κατόπιν στο ουραίο μέρος.

• Για κάθε στοιχείο επαλήθευσης, συγκρίνετε τη θέση του δείκτη στον ασθενή με τη θέση που
εμφανίζεται στο σύστημα πλοήγησης.

• Η ακρίβεια της καταγραφής μπορεί επίσης να επαληθευτεί κρατώντας τον δείκτη προσεκτικά
στα άκρα του σφιγκτήρα αναφοράς (μπορούν να επαληθευτούν όλες οι διευθύνεις: οπίσθια/
πρόσθια, αριστερά/δεξιά και κρανιακή/ουραία) ή ακόμα και σε μια οδόντωση του σφιγκτήρα
αναφοράς, εάν είναι δυνατή η πρόσβαση.

Αποφασίστε προσεκτικά εάν η προσδιοριζόμενη ακρίβεια είναι κατάλληλη για την τρέχουσα δια-
δικασία.
Μην ασκείτε δύναμη στον δείκτη ή στο εργαλείο κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εμφανίζεται απόκλιση ακρίβειας, στις προβολές εμφανίζεται ένα μήνυμα προει-
δοποίησης με κόκκινο χρώμα.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ακινητοποιήσετε τις προβολές στη θέση τους, πατήστε το εικονίδιο
ακινητοποίησης (βλ. σελίδα 23).
 

Εάν η ακρίβεια δεν είναι επαρκής, συνιστάται η βελτίωση της ακρίβειας καταγραφής (βλ.
σελίδα 108) ή η επανάληψη της καταγραφής. Δεν συνιστάται η μετάβαση στην πλοήγηση
με χαμηλή ακρίβεια.

Επαλήθευση σε ελάχιστα επεμβατική διαδικασία

Εάν εκτελείτε μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία η οποία περιορίζει την επαλήθευση τουλάχιστον
τριών επικέντρων, πραγματοποιήστε τον ακόλουθο έλεγχο ακρίβειας:

Βήματα

1. Εισαγάγετε το εργαλείο στην τομή κατά τρόπο που να αγγίζει σταθερά τη βάση ενός
ανατομικού επικέντρου ή μιας συστοιχίας αναφοράς.

2.

Πραγματοποιήστε λήψη ακτινοσκοπικών εικόνων του εργαλείου στο οστό:
• Ακτινοσκοπικής πλευρική εικόνα για την επαλήθευση της σωστής καταγραφής για
κρανιακό/ουραίο και οπίσθιο/πρόσθιο επίκεντρο.

• Ακτινοσκοπικών πρόσθια-οπίσθια εικόνα για την επαλήθευση της σωστής καταγραφής
για αριστερό/δεξιό και κρανιακό/ουραίο επίκεντρο.

3. Επαληθεύστε ότι η θέση του εργαλείου που εμφανίζεται στην οθόνη αντιστοιχεί στη θέση
στην ακτινοσκοπική εικόνα.

Η ακρίβεια της καταγραφής μπορεί επίσης να επαληθευτεί κρατώντας τον δείκτη προσεκτικά στα
άκρα του σφιγκτήρα αναφοράς (μπορούν να επαληθευτούν όλες οι διευθύνεις: οπίσθια/πρόσθια,
αριστερά/δεξιά και κρανιακή/ουραία) ή ακόμα και σε μια οδόντωση του σφιγκτήρα αναφοράς εάν
είναι δυνατή η πρόσβαση.
Αποφασίστε προσεκτικά εάν η προσδιοριζόμενη ακρίβεια είναι κατάλληλη για την τρέχουσα
διαδικασία.

Επαλήθευση ακρίβειας
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Επόμενα βήματα

Επιλογές

Εάν η ακρίβεια είναι ικανοποιητική, πατήστε Next.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί Next είναι ανενεργό, εκτός αν εμφανίζεται ο δείκτης/το εργαλείο και η συ-
στοιχία αναφοράς.
 

Εάν εκτελείτε Region Matching, πατήστε Improve Registration για τις επιλογές βελτίωσης της
καταγραφής (βλ. σελίδα 108).

Για αναίρεση οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας καταγραφής, πατήστε Back.

Για έξοδο από την καταγραφή, πατήστε Cancel. Η καταγραφή δεν αποθηκεύεται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Τιμές ανεπαρκούς ακρίβειας

Αιτία ανεπαρκούς ακρί-
βειας

Τρόπος αποφυγής/διόρθωσης

Μετακίνηση της συστοιχίας
αναφοράς

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες στη συστοιχία αναφοράς είναι σφι-
χτές πριν την έναρξη της καταγραφής και μην τις χαλαρώνετε
κατά τη διάρκεια ή μετά την καταγραφή.

• Βεβαιωθείτε ότι η συστοιχία είναι καλά στερεωμένη στο οστό.
• Μην ασκείτε πίεση ή συστροφή στη συστοιχία κατά τη διάρκεια
ή μετά την καταγραφή.

Μη κατάλληλη ρύθμιση του
οστικού κατωφλίου

• Ορίστε το κατώφλι με προσοχή για να εξαιρέσετε όλο τον μαλα-
κό ιστό.

• Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε επαναφορά του κατω-
φλίου και ξεκινήστε εκ νέου την καταγραφή.

Λήψη στοιχείων εκτός του
συνόλου δεδομένων (μη αυ-
τόματη καταγραφή)

• Η λήψη στοιχείων πρέπει να πραγματοποιείται μόνο επάνω στο
οστό που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση.

• Σε περίπτωση καταγραφής Paired Point Matching, χρησιμο-
ποιήστε τη λειτουργία ασφάλισης στο οστό.

Βλάβη στον δείκτη

• Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε δείκτη, ελέγξτε ότι το άκρο εί-
ναι ευθυγραμμισμένο με την ένδειξη βαθμονόμησης στο διαμέ-
τρημα του δείκτη.

• Μη χρησιμοποιείτε δείκτη που έχει υποστεί ζημιά ή κάμψη.

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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8.6 Βελτίωση καταγραφής - Region Matching

Γενικές πληροφορίες

Οι παρακάτω επιλογές για τη βελτίωση της ακρίβειας καταγραφής είναι διαθέσιμες κατά την
εκτέλεση καταγραφής Region Matching.

① ②

Εικόνα 50 
Σε περίπτωση που πραγματοποιείτε καταγραφή Region Matching και δεν έχει εντοπιστεί
αντιστοίχιση ①, ή εάν πατήσετε Improve Registration κατά την επαλήθευση ακρίβειας ②,
υπάρχουν οι εξής επιλογές για τη βελτίωση της καταγραφής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνιστώμενη μέθοδος για την τρέχουσα κατάσταση εμφανίζεται με πορτοκαλί
χρώμα.
 

Re-Plan and Re-acquire

Πατήστε αυτή την επιλογή για να βελτιώσετε την ακρίβεια καταγραφής επανακαθορίζοντας τις
τρεις περιοχές λήψης (βλ. σελίδα 93) και για την επανάληψη λήψης ενός στοιχείου σε κάθε
περιοχή (βλ. σελίδα 93).

Acquire More Points

Πατήστε αυτή την επιλογή για να βελτιώσετε την ακρίβεια καταγραφής λαμβάνοντας 10 επιπλέον
στοιχεία.

Manual Correction

Πατήστε αυτή την επιλογή για να βελτιώσετε την ακρίβεια καταγραφής προσαρμόζοντας μη
αυτόματα τη θέση ολόκληρου του νέφους στοιχείων (βλ. σελίδα 109).

Βελτίωση καταγραφής - Region Matching
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8.6.1 Αντιστοίχιση διόρθωσης

Γενικές πληροφορίες

Ενδέχεται να πρέπει να αλλάξετε τη θέση του νέφους στοιχείων, εάν ορισμένα ληφθέντα στοιχεία
δεν βρίσκονται επάνω στο οστό. Μέσω της λειτουργίας Corrective Match, μπορείτε να αλλάξετε
τη θέση όλων των ληφθέντων στοιχείων ως ομάδα.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε Manually correct the acquired
points στο πλαίσιο διαλόγου Improve Registration / No Match Found και πατήστε Next.

Πώς να διορθώσετε το νέφος στοιχείων

Εικόνα 51 

Βήματα

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά θέσης με βέλη για να μετακινήσετε το νέφος στοιχείων.

2.

Πατήστε Next.
Το λογισμικό ελέγχει την εγκυρότητα της καταγραφής Region Matching.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η διόρθωση του νέφους στοιχείων δεν είναι έγκυρη, το λογισμικό σας
ζητά να επαναλάβετε αυτό το βήμα.
 

3. Επαληθεύστε τη νέα καταγραφή στην οθόνη Verification of Registration.

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
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9 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

9.1 Βαθμονόμηση
9.1.1 Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων πριν από τον χειρισμό των εργαλείων Brainlab.

Βαθμονόμηση

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλοήγηση ενός εργαλείου από το σύστημα, ο άξονας και η
διάμετρός του πρέπει να έχουν βαθμονομηθεί και κατόπιν να έχουν επαληθευτεί χρησιμοποιώντας
τη συσκευή βαθμονόμησης εργαλείων, αναθ. 4.0 (ICM4).
Για βαθμονόμηση και χρήση, το όργανο πρέπει να έχει έναν προσαρμογέα με στερεωμένες
σφαίρες επισήμανσης.

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η βαθμονόμηση

Για βέλτιστα αποτελέσματα, η βαθμονόμηση ή η επαλήθευση των εργαλείων πρέπει να
πραγματοποιείται αμέσως πριν από τη χρήση τους. Το παράθυρο διαλόγου βαθμονόμησης
ανοίγει όταν το σύστημα ανιχνεύει τις σφαίρες επισήμανσης ενός εργαλείου και το ICM4 στο πεδίο
προβολής της κάμερας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό ισχύει επίσης όταν είναι ανοιχτή η καρτέλα των προβαθμονομημένων εργαλείων.
 

Βέλτιστες πρακτικές για τη βαθμονόμηση και την πλοήγηση

Βεβαιωθείτε ότι οι σφαίρες επισήμανσης του ICM4 και της συστοιχίας του εργαλείου είναι
στραμμένες απευθείας προς την κάμερα κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης και της
επαλήθευσης. Η περιστροφή ενός εργαλείου, ενός δείκτη ή του ICM4 σε σχέση με τη γωνία της
κάμερας μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια του εμφανιζόμενου εργαλείου.
Οι γεωμετρίες δεν θα πρέπει να έχουν εν μέρει αποκλειστεί ή αποκρυφθεί, διαφορετικά η
βαθμονόμηση και η πλοήγηση ενδέχεται να είναι ανακριβείς.

Για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα σφαλμάτων λόγω εσφαλμένου χειρισμού του
εργαλείου, πραγματοποιήστε τη βαθμονόμηση του εργαλείου αμέσως πριν από τη χρήση
του.

Χρησιμοποιείτε τη μεγαλύτερη δυνατή συστοιχία παρακολούθησης στον προσαρμογέα του
εργαλείου. Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιείται η ακρίβεια της βαθμονόμησης.

Στερεώστε τη συστοιχία παρακολούθησης έτσι ώστε ο μακρύτερος βραχίονας της
συστοιχίας να είναι ευθυγραμμισμένος με τον άξονα του εργαλείου.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Βαθμονομείτε μόνο τη βελόνα πρόσβασης αυχένα σπονδύλων που είναι
συναρμολογημένη με το εξάρτημα βελόνας.

Επαληθεύστε την ακρίβεια βαθμονόμησης του εργαλείου κατά την επέμβαση, αγγίζοντας το
εργαλείο σε γνωστά ανατομικά επίκεντρα και επαληθεύοντας ότι αυτά εμφανίζονται σωστά
στην οθόνη.

Τύποι εργαλείων

Για τους σκοπούς της βαθμονόμησης, τα εργαλεία κατηγοριοποιούνται ως:
• Μυτερού άκρου (π.χ. βελόνες, ανιχνευτές)
• Επίπεδου άκρου (π.χ. διατρητικοί οδηγοί, σωλήνες)
• Βίδες
• Σμίλες

Εύκαμπτα ή λυγισμένα εργαλεία

Μη βαθμονομείτε λυγισμένα ή κεκαμμένα εργαλεία. Το αποτέλεσμα θα είναι ανακριβές. Τα
εύκαμπτα εργαλεία πρέπει να βαθμονομούνται και να χρησιμοποιούνται μαζί με διατρητικό
οδηγό και πρέπει να βασίζεστε μόνο στις πληροφορίες για το βάθος.

Μόνο άκαμπτα εργαλεία, στα οποία μπορεί να στερεωθεί ένας προσαρμογέας εργαλείων,
μπορούν να βαθμονομούνται και να χρησιμοποιούνται για πλοήγηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλ. σελίδα 119 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βαθμονόμηση των
εύκαμπτων εργαλείων.
 

Σωστός χειρισμός των προσαρμογέων εργαλείων

Σφίξτε καλά όλες τις βίδες του προσαρμογέα εργαλείων πριν από την έναρξη της
βαθμονόμησης.

Μην αλλάζετε τη θέση της συστοιχίας παρακολούθησης του προσαρμογέα εργαλείων κατά
τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Οποιαδήποτε μετακίνηση της συστοιχίας θα
οδηγήσει στην ανακριβή παρακολούθηση του εργαλείου, γεγονός που μπορεί να αποβεί
επικίνδυνο για τον ασθενή.

Εάν αφαιρέσετε έναν προσαρμογέα εργαλείων από ένα βαθμονομημένο εργαλείο για να
τον χρησιμοποιήσετε σε διαφορετικό εργαλείο, πρέπει να πραγματοποιήσετε νέα
βαθμονόμηση.

Ακύρωση βαθμονόμησης

Μπορείτε να ακυρώσετε τη βαθμονόμηση ανά πάσα στιγμή πατώντας Cancel στο παράθυρο
διαλόγου βαθμονόμησης.

Βαθμονόμηση
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9.1.2 Χρήση του ICM4

Γενικές πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε το ICM4 για να βαθμονομήσετε τον άξονα, το μήκος του άξονα και τη διάμετρο
του άκρου (ή το πλάτος για τις σμίλες) ενός εργαλείου.
Χρησιμοποιήστε επίσης το ICM4 για την επικύρωση και την επαλήθευση προβαθμονομημένων
εργαλείων.

Χαρακτηριστικά του ICM σχετικά με τη βαθμονόμηση εργαλείων σπονδυλικής στήλης

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Εικόνα 52 

Αρ. Εξάρτημα

① Εγκοπή σχήματος V

② Επίπεδο αναφοράς 2

③ Επίπεδο αναφοράς 3

④ Υποδοχείς βαθμονόμησης (παραδείγματα)

⑤ Επίπεδο αναφοράς 1

⑥ Επίπεδο αναφοράς 4 (δεν φαίνεται στην εικόνα)

⑦ Σημεία περιστροφής

Εγκοπή σχήματος V

Χρησιμοποιήστε την εγκοπή σχήματος V ① για τη βαθμονόμηση εργαλείων με μακρύ άξονα ή
εργαλείων των οποίων ο άξονας δεν προσαρμόζεται καλά σε έναν από τους υποδοχείς
βαθμονόμησης.
Εάν χρησιμοποιείτε την εγκοπή σχήματος V, ελέγξτε προσεκτικά το αποτέλεσμα της διαμέτρου. Η
τιμή υπολογίζεται με βάση τον άξονα του εργαλείου.

Μη βαθμονομείτε κωνικά εργαλεία χρησιμοποιώντας την εγκοπή σχήματος V. Αυτό οδηγεί
στην εσφαλμένη εμφάνιση του άξονα του εργαλείου.

Υποδοχείς

Οι υποδοχείς βαθμονόμησης ④ αποτελούν την καλύτερη επιλογή για τη βαθμονόμηση εργαλείων
μικρότερου μήκους, των οποίων τα άκρα δεν αγγίζουν το επίπεδο αναφοράς 4 ⑥ όταν το εργαλείο
είναι τοποθετημένο στην εγκοπή σχήματος V.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον υποδοχέα με τη μικρότερη δυνατή διάμετρο στην οποία
μπορεί να προσαρμοστεί το εργαλείο. Σε διαφορετική περίπτωση, η βαθμονόμηση
ενδέχεται να είναι ανακριβής. Χρησιμοποιήστε τον υποδοχέα των 30 mm, μόνο εφόσον το
άκρο του εργαλείου δεν προσαρμόζεται στους άλλους υποδοχείς. Στην αντίθετη
περίπτωση, η βαθμονόμηση ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ανακριβής.

Επίπεδα αναφοράς

Το ICM4 έχει τέσσερα επίπεδα αναφοράς. Αναγνωρίζονται από τους αριθμούς που είναι
χαραγμένοι επάνω τους. Χρησιμοποιήστε το επίπεδο αναφοράς 1 ή 2 για να βαθμονομήσετε τα
άκρα από σμίλες και όργανα επίπεδου άκρου.

Σημεία περιστροφής

Υπάρχουν δύο σημεία περιστροφής ⑦ στο ICM4, ένα στην πλευρά και ένα στο κάτω μέρος.
Χρησιμοποιήστε τα για να βαθμονομήσετε τα άκρα μυτερών εργαλείων.

Βαθμονόμηση
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9.1.3 Ροή εργασιών βαθμονόμησης

Επισκόπηση

Στο σημείο αυτό παρατίθεται μια επισκόπηση των βημάτων βαθμονόμησης ενός εργαλείου. Πιο
λεπτομερείς οδηγίες για κάθε επιμέρους βήμα υπάρχουν στις σελίδες που ακολουθούν.

Ροή εργασιών

1.
Κρατήστε το εργαλείο και το ICM4 στο πεδίο προβολής της κάμερας.
Το παράθυρο διαλόγου βαθμονόμησης ανοίγει αυτόματα όταν το σύστημα ανιχνεύει τις
ανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης ενός ICM4 και ενός προσαρμογέα εργαλείων.

2.
Βαθμονομήστε το εργαλείο στην εγκοπή σχήματος V ή σε έναν υποδοχέα του ICM4.
Με αυτόν τον τρόπο βαθμονομείται ο άξονας και ορίζονται οι αρχικές τιμές βαθμονόμησης
για τη διάμετρο του άξονα και το άκρο.

3.
Επαληθεύστε την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της βαθμονόμησης.
Ενδέχεται να χρειαστούν επιπρόσθετα βήματα για τη βελτίωση της ακρίβειας της
βαθμονόμησης του άκρου και της διαμέτρου.

4.

Εάν η βαθμονόμηση του άξονα και του άκρου είναι καλή (μικρή απόκλιση απόστασης και
σωστή διάμετρος - όπως εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης), κάντε
αποδοχή της βαθμονόμησης και συνεχίστε με την πλοήγηση.
Εάν η βαθμονόμηση του άξονα δεν είναι επαρκής, ένα προειδοποιητικό μήνυμα σάς
συνιστά να επαναλάβετε την αρχική βαθμονόμηση. Εάν αποδεχτείτε ένα χαμηλό επίπεδο
ακρίβειας, πρέπει να συνεχίσετε με προσοχή.
• Εάν η ακρίβεια της βαθμονόμησης του άκρου είναι χαμηλή, θα πρέπει να εκτελέσετε
επιπλέον βαθμονόμηση του άκρου (βλ. σελίδα 123).

• Η διόρθωση μιας διαμέτρου που υπολογίστηκε εσφαλμένα (ή ο καθορισμός του
πλάτους μιας σμίλης) μπορεί να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση ή επιπλέον βαθμονόμηση, πρέπει να
επαληθεύονται ξανά τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης.
 

Βαθμονόμηση βιδών

Για να βαθμονομήσετε μια βίδα, εισαγάγετέ τη στο κατσαβίδι που θα χρησιμοποιήσετε για να την
τοποθετήσετε και βαθμονομήστε τα μαζί. Βλ. σελίδα 123 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη βαθμονόμηση των βιδών.

Εάν ένα κατσαβίδι έχει βαθμονομηθεί με μια βίδα και αργότερα χρησιμοποιείται με
διαφορετική βίδα, πρέπει να βαθμονομηθεί εκ νέου.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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9.1.4 Αυτόματη βαθμονόμηση

Αρχική βαθμονόμηση

Πραγματοποιήστε τη βαθμονόμηση χρησιμοποιώντας είτε την εγκοπή σχήματος V είτε έναν
υποδοχέα. Το παράθυρο διαλόγου Instrument Calibration εμφανίζει την πρόοδο της
βαθμονόμησης.
Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολία (π.χ. με λεπτά ή μη άκαμπτα εργαλεία), επιλέξτε έναν υποδοχέα για
να εκκινήσετε τη μη αυτόματη βαθμονόμηση (βλ. σελίδα 118).

Τρόπος χρήσης της εγκοπής σχήματος V

Εικόνα 53 

Βήματα

1.

Τοποθετήστε τον άξονα του εργαλείου στην εγκοπή σχήματος V (στο πάνω μέρος του
ICM4). Το άκρο του εργαλείου θα πρέπει να αγγίζει το επίπεδο αναφοράς 4 (βλ. σελίδα
113).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε την εγκοπή σχήματος V για να βαθμονομήσετε ένα
εργαλείο και το άκρο του εργαλείου δεν αγγίζει το επίπεδο αναφοράς 4 του ICM4, θα
πρέπει να εκτελέσετε περαιτέρω βήματα για να βαθμονομήσετε το άκρο του εργαλείου.
 

2.

Περιστρέψτε το εργαλείο περίπου 45° κατά μήκος του μεγάλου του άξονα εντός της
εγκοπής σχήματος V.
Το λογισμικό υπολογίζει τη διάμετρο και την τροχιά του εργαλείου, και ανοίγει το
παράθυρο διαλόγου Verify Calibration (βλ. σελίδα 121).

Χρήση υποδοχέα

Βήματα

1.
Εισαγάγετε το άκρο του εργαλείου στον υποδοχέα με τη μικρότερη δυνατή διάμετρο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άκρο πρέπει να αγγίζει το κάτω μέρος του υποδοχέα και να
προσαρμόζεται καλά. Εάν δεν προσαρμόζεται καλά η βαθμονόμηση θα είναι ανακριβής.
 

2.
Περιστρέψτε το εργαλείο κατά μήκος του μεγάλου του άξονα.
Το λογισμικό υπολογίζει τη βαθμονόμηση και την τροχιά του εργαλείου και ανοίγει το
παράθυρο διαλόγου Verify Calibration.

Βαθμονόμηση
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Μετά την αυτόματη ανίχνευση του υποδοχέα, επαληθεύστε ότι ο ανιχνευμένος υποδοχέας
είναι ο σωστός. Εάν ανιχνεύθηκε εσφαλμένος υποδοχέας, πραγματοποιήστε βαθμονόμηση
άκρου ή κάντε ακύρωση και επαναλάβετε τη βαθμονόμηση μη αυτόματα.

Επόμενα βήματα

Επιλογές

Εάν η ακρίβεια της βαθμονόμησης είναι χαμηλή, ανοίγει το παράθυρο προειδοποίησης
Instrument Calibration (βλ. σελίδα 120).
Ακολουθήστε τα βήματα για χαμηλή ακρίβεια βαθμονόμησης.

Εάν η βαθμονόμηση είναι ακριβής, επαληθεύστε τη βαθμονόμηση (βλ. σελίδα 121).

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε έξοδο ή να επαναλάβετε τη βαθμονόμηση, πατήστε Cancel.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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9.1.5 Μη αυτόματη βαθμονόμηση

Γενικές πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε τη μη αυτόματη βαθμονόμηση για εργαλεία που δεν μπορούν να βαθμονομηθούν
αυτόματα.

Τρόπος εκτέλεσης μη αυτόματης βαθμονόμησης

Εικόνα 54 

Βήματα

1.
Επιλέξετε τη διάμετρο του εργαλείου πατώντας τον αντίστοιχο υποδοχέα στο παράθυρο
διαλόγου Instrument Calibration. Επιλέξτε τη μικρότερη διάμετρο στην οποία μπορεί να
προσαρμοστεί το εργαλείο.

2. Εισαγάγετε το άκρο του εργαλείου στον υποδοχέα.

3. Κρατήστε το εργαλείο απολύτως ακίνητο έως ότου ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση και
ανοίξει το παράθυρο διαλόγου επαλήθευσης.

Άλλες επιλογές

Επιλογές

Για να επιστρέψετε σε αυτόματη βαθμονόμηση, πατήστε Back.

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο ή να επανεκκινήσετε τη βαθμονόμηση, πατήστε Cancel.

Βαθμονόμηση
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9.1.6 Βαθμονόμηση εύκαμπτων εργαλείων

Γενικές πληροφορίες

Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν τη βαθμονόμηση εύκαμπτων εργαλείων, όπως π.χ.:
• Βελόνες Kirschner (π.χ. για την καθοδήγηση αυλοφόρων ήλων και/ή βιδών)
• Μύτες τρυπανιού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις πληροφορίες που ακολουθούν, ο όρος «εύκαμπτο εργαλείο» προσδιορίζει
οποιοδήποτε από τα εργαλεία του παραπάνω παραδείγματος.
 

Τρόπος βαθμονόμησης εύκαμπτων εργαλείων

Βήματα

1. Επιλέξτε έναν διατρητικό οδηγό Brainlab με την κατάλληλη διάμετρο σωλήνα οδηγού και
επαληθεύστε τον για πλοήγηση.

2. Εισαγάγετε το εύκαμπτο εργαλείο στον διατρητικό οδηγό Brainlab.

3.

Βαθμονομήστε το μήκος του εύκαμπτου εργαλείου χρησιμοποιώντας τον στερεωμένο
προσαρμογέα για ηλεκτροκίνητο χειρουργικό σύστημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε την καρτέλα Calibrate Others, εάν ανοίξει πρώτα το παράθυρο
διαλόγου Select PCI.
 

Βεβαιωθείτε ότι ο επιλεγμένος διατρητικός οδηγός που εμφανίζεται στην οθόνη αντιστοιχεί
στον διατρητικό οδηγό που χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή.

Επαληθεύετε πάντοτε την ακρίβεια της βαθμονόμησης πριν από την έναρξη της
πλοήγησης (βλ. σελίδα 121).

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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9.1.7 Προειδοποίηση χαμηλής ακρίβειας βαθμονόμησης

Γενικές πληροφορίες

Η προειδοποίηση χαμηλής ακρίβειας βαθμονόμησης ανοίγει μετά την αυτόματη βαθμονόμηση,
εάν το λογισμικό ανιχνεύσει χαλαρότητα στον άξονα του εργαλείου κατά τη διάρκεια της
βαθμονόμησης. Μπορεί να εμφανιστεί εάν:
• Η συστοιχία αναφοράς που χρησιμοποιείται είναι πολύ μικρή.
• Ο προσαρμογέας του εργαλείου δεν είναι σφιχτά στερεωμένος στο εργαλείο.
• Οι σφαίρες επισήμανσης στον προσαρμογέα του εργαλείου ή στο ICM4 είναι ακάθαρτες, υγρές
ή δεν είναι σωστά στερεωμένες.

• Το εργαλείο βαθμονομήθηκε χρησιμοποιώντας έναν υποδοχέα πολύ μεγάλης διαμέτρου.

Εικόνα 55 

Επιλογές χαμηλής ακρίβειας βαθμονόμησης

Επιλογές

Εάν χρησιμοποιείτε σμίλη ή εργαλείο επίπεδου άκρου, ή θέλετε να βελτιώσετε την ακρίβεια της
βαθμονόμησης, πατήστε Back και επαναλάβετε τη βαθμονόμηση.
Για να βελτιώσετε το αποτέλεσμα, ακολουθήστε τις εξής συστάσεις:
• Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερη συστοιχία παρακολούθησης στον προσαρμο-
γέα του εργαλείου.

• Σφίξτε τη σύνδεση του προσαρμογέα στο εργαλείο.
• Ελέγξτε τις σφαίρες επισήμανσης στο ICM4 και στον προσαρμογέα. Βεβαιωθείτε ότι είναι κα-
θαρές, στεγνές και σφιχτά βιδωμένες στους πίρους τους.

Εάν βαθμονομείτε μια βίδα ή ένα εργαλείο αιχμηρού άκρου και θέλετε να συνεχίσετε με την τρέ-
χουσα βαθμονόμηση, πατήστε Next.
Αυτό ενεργοποιεί ένα επιπλέον βήμα βαθμονόμησης.

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη βαθμονόμηση, πατήστε Cancel.

Σημαντικό

Εάν εμφανιστεί προειδοποίηση χαμηλής ακρίβειας βαθμονόμησης μετά τη βαθμονόμηση,
ελέγξτε προσεκτικά το αποτέλεσμα της βαθμονόμησης στο παράθυρο διαλόγου
επαλήθευσης.

Βαθμονόμηση
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9.1.8 Επαλήθευση βαθμονόμησης

Γενικές πληροφορίες

Επαληθεύετε πάντοτε την ακρίβεια της βαθμονόμησης. Το παράθυρο διαλόγου Verify Calibration
σας επιτρέπει να ελέγχετε τα αποτελέσματα. Από το συγκεκριμένο παράθυρο διαλόγου μπορείτε
επίσης να:
• Διορθώσετε τα αποτελέσματα καθορίζοντας τη διάμετρο (εργαλεία μυτερού ή επίπεδου άκρου)
ή το πλάτος (σμίλες).

• Βελτιώσετε την ακρίβεια της βαθμονόμησης χρησιμοποιώντας τη βαθμονόμηση άκρου.

Παράθυρο διαλόγου Verify Calibration

①
②

③

Εικόνα 56 

Αρ. Εξάρτημα

① Κουμπί Tip Selection

② Κουμπί Re-calibrate Tip

③ Βαθμονομημένη διάμετρος, γωνία και απόκλιση απόστασης

Τρόπος επαλήθευσης βαθμονόμησης

Βήματα

1.
Με το παράθυρο διαλόγου Verify Calibration ανοιχτό:
• Κρατήστε το εργαλείο σταθερό σε έναν υποδοχέα ή στην εγκοπή σχήματος V, ή
• Κρατήστε το άκρο σε ένα επίπεδο αναφοράς ή σε ένα σημείο περιστροφής.

2. Ελέγξτε ότι η εμφανιζόμενη διάμετρος είναι σωστή και ότι η απόκλιση του άξονα (Angle)
και η απόκλιση του άκρου (Distance) είναι ελάχιστες.

3. Εάν η απόκλιση της απόστασης είναι μικρή και η διάμετρος είναι σωστή, πατήστε Next.

Άλλες επιλογές

Επιλογές

Κρατήστε το εργαλείο ακίνητο για πέντε δευτερόλεπτα για να πάρετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.

Για να επαναλάβετε τη βαθμονόμηση, πατήστε Back.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Επιλογές

Για να βελτιώσετε τη βαθμονόμηση του άκρου ενός εργαλείου αιχμηρού άκρου, πατήστε Re-
calibrate Tip και περιστρέψτε σε ένα από τα σημεία περιστροφής.

Για να διορθώσετε τη βαθμονόμηση της διαμέτρου, ενός μεγέθους ή του πλάτους, πατήστε Tip
Selection για να ανοίξετε ένα άλλο παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε το άκρο και
να προσαρμόσετε τις διαστάσεις.

• Για να πραγματοποιήσετε έξοδο ή να επαναλάβετε τη βαθμονόμηση, πατήστε Cancel.
• Το παράθυρο διαλόγου κλείνει πέντε δευτερόλεπτα μετά την απομάκρυνση του ICM4 από το
πεδίο προβολής της κάμερας.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό του ICM4, βλ. το Εγχειρίδιο χρήσης
εργαλείων.

Βαθμονόμηση
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9.1.9 Επιπλέον βαθμονόμηση άκρου

Γενικές πληροφορίες

Η βαθμονόμηση άκρου βελτιώνει τη βαθμονόμηση του άξονα και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη εάν το εργαλείο:
• Αρχικά δεν βαθμονομήθηκε σωστά.
• Βαθμονομήθηκε χρησιμοποιώντας την εγκοπή σχήματος V, αλλά το άκρο του εργαλείου δεν
άγγιξε το επίπεδο αναφοράς 4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βαθμονόμηση άκρου είναι υποχρεωτική για σμίλες και επίπεδα εργαλεία.
 

Λίστα ελέγχου βαθμονόμησης

• Ελέγχετε πάντοτε ότι το μήκος του βαθμονομημένου εργαλείου είναι σωστό. Εάν δεν είναι,
πραγματοποιήστε βαθμονόμηση άκρου.

• Κατά τη βαθμονόμηση του άκρου ενός εργαλείου, χρησιμοποιείτε μόνο τις περιοχές που
υποδεικνύονται στο ICM4.

• Εάν το εργαλείο μετακινείται παράλληλα με τον άξονά του κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης,
το άκρο του δεν θα βαθμονομηθεί. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου βαθμονόμησης άκρου.

Κατά τη βαθμονόμηση εργαλείων μικρού μήκους τα οποία δεν αγγίζουν τον πυθμένα του
υποδοχέα (ή το επίπεδο αναφοράς 4 κατά τη βαθμονόμηση με εγκοπή σχήματος V),
πρέπει να πραγματοποιήσετε βαθμονόμηση άκρου.

Τρόπος βαθμονόμησης άκρων μυτερών εργαλείων και βιδών

Εικόνα 57 

Βήματα

1. Στο παράθυρο διαλόγου Select Tool Tip, πατήστε Pointed ή Screw, ανάλογα με την
περίπτωση.

2.

Εισαγάγετε τη διάμετρο και το μήκος της βίδας, ανάλογα με την περίπτωση, και κατόπιν
πατήστε Next.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μετρήσετε τη διάμετρο του άξονα, μπορείτε να κρατήσετε το εργαλείο
πάνω στον χάρακα του επιπέδου αναφοράς 2 του ICM4.
 

3.
Περιστρέψτε το άκρο του εργαλείου ή τη βίδα σε ένα σημείο περιστροφής του ICM4.
Όταν ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση του άκρου, ανοίγει ξανά το παράθυρο διαλόγου
επαλήθευσης, στο οποίο εμφανίζονται οι νέες τιμές.

4. Επαληθεύστε τη βαθμονόμηση.

5. Πατήστε Next για να συνεχίσετε.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Τρόπος βαθμονόμησης άκρων εργαλείων επίπεδου άκρου

Εικόνα 58 

Βήματα

1. Στο παράθυρο διαλόγου Select Tool Tip, πατήστε Flat.

2.
Εισαγάγετε τη διάμετρο και κατόπιν πατήστε Next.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μετρήσετε τη διάμετρο του άξονα, μπορείτε να κρατήσετε το εργαλείο
πάνω στον χάρακα του επιπέδου αναφοράς 2 του ICM4.
 

3. Κρατήστε το άκρο του εργαλείου σε επίπεδη θέση σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς 1 ή
2 έως ότου ανοίξει ξανά το παράθυρο διαλόγου επαλήθευσης.

4. Επαληθεύστε την ακρίβεια της βαθμονόμησης κρατώντας το άκρο του εργαλείου στο
επίπεδο στο οποίο βαθμονομήθηκε.

5. Πατήστε Next για να συνεχίσετε.

Τρόπος βαθμονόμησης άκρων σμιλών

Εικόνα 59 

Βαθμονόμηση
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Βήματα

1. Στο παράθυρο διαλόγου Select Tool Tip, πατήστε Chisel.

2.
Εισαγάγετε τη διάμετρο και το πλάτος της σμίλης, και κατόπιν πατήστε Next.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μετρήσετε τη διάμετρο του άξονα, μπορείτε να κρατήσετε το εργαλείο
πάνω στον χάρακα του επιπέδου αναφοράς 2 του ICM4.
 

3. Κρατήστε το άκρο της σμίλης σε επίπεδη θέση σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς 1 ή 2
έως ότου ανοίξει ξανά το παράθυρο διαλόγου επαλήθευσης.

4.

Επαληθεύστε την ακρίβεια της βαθμονόμησης κρατώντας το άκρο της σμίλης στο επίπεδο
στο οποίο βαθμονομήθηκε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε τη σμίλη είτε κάθετα ως προς το επίπεδο είτε υπό γωνία περίπου
45° ως προς το επίπεδο.
 

5. Πατήστε Next για να συνεχίσετε.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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9.2 Προβαθμονομημένα εργαλεία
9.2.1 Χρήση προβαθμονομημένων εργαλείων

Γενικές πληροφορίες

Το Spine & Trauma 3D υποστηρίζει την πλοήγηση επιλεγμένων προβαθμονομημένων εργαλείων
της Brainlab και άλλων κατασκευαστών. Οι διαστάσεις και οι άξονες αυτών των εργαλείων είναι
αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων στο λογισμικό. Αυτό σας εξοικονομεί χρόνο κατά τη
χειρουργική επέμβαση.
Για να ενεργοποιήσετε την πλοήγηση, το εργαλείο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με προσαρμογέα
εργαλείων με γεωμετρία με βάση 3 ή 4 σφαίρες επισήμανσης.

Οι πληροφορίες που αφορούν τη χρήση, τον καθαρισμό, την απολύμανση και την
αποστείρωση των προβαθμονομημένων εργαλείων άλλων κατασκευαστών
περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια χρήστη που παρέχονται από τους κατασκευαστές των
αντίστοιχων εργαλείων.

Πριν από τη χρήση προβαθμονομημένων εργαλείων, ελέγξτε ότι το εργαλείο που
χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή εμφανίζεται στο λογισμικό και επαληθεύστε την
ακρίβεια του εργαλείου χρησιμοποιώντας το ICM4.

Ακρίβεια και επικύρωση

Τα εργαλεία πρέπει να επικυρώνονται πριν από κάθε χρήση. Μετά την επικύρωση, το εργαλείο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το υπόλοιπο της διαδικασίας ή έως ότου αλλάξει το εργαλείο ή η
συστοιχία παρακολούθησης.
Εάν η επαλήθευση του εργαλείου υποδείξει απώλεια ακρίβειας, επικυρώστε εκ νέου το εργαλείο.

Προβαθμονομημένα εργαλεία

126 Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού Αναθ. 1.2 Spine & Trauma 3D Έκδ. 2.6



9.2.2 Πρόσβαση σε προβαθμονομημένα εργαλεία

Τρόπος επιλογής εργαλείου

Εικόνα 60 

Βήματα

1.
Πατήστε το κουμπί Precalibrated Instrument στη γραμμή μενού ή κρατήστε
το προβαθμονομημένο εργαλείο μαζί με το ICM4 στο πεδίο προβολής της
κάμερας.

2. Στην καρτέλα Select PCI, επιλέξτε τον κατασκευαστή του εργαλείου που επιθυμείτε να
χρησιμοποιήσετε (π.χ. Brainlab).

3. Επιλέξτε την κατηγορία του εργαλείου (π.χ. Drill Guide).

4.
Επιλέξτε συγκεκριμένα το εργαλείο (π.χ. Drill Guide 1.8 mm 41839-70).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δείτε τον χαραγμένο αριθμό του εξαρτήματος στην πλευρά του εργαλείου για
να το αναγνωρίσετε.
 

5. Επικυρώστε την προβαθμονόμηση, εφόσον ζητηθεί (βλ. σελίδα 129).

6. Επαληθεύστε την επικύρωση (βλ. σελίδα 131).

Αλλαγή σε διαφορετικό εργαλείο

Για να αλλάξετε προβαθμονομημένο εργαλείο, επαναλάβετε τα ίδια βήματα. Βεβαιωθείτε ότι δεν
χρησιμοποιείτε προβαθμονομημένο εργαλείο χωρίς να το έχετε επιλέξει πρώτα στο λογισμικό.
Το όνομα και ο κατασκευαστής του επιλεγμένου προβαθμονομημένου εργαλείου εμφανίζονται
στην κύρια οθόνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση δύο πανομοιότυπων γεωμετριών ταυτόχρονα
(π.χ. πανομοιότυπες συστοιχίες παρακολούθησης στερεωμένες σε δύο διαφορετικά εργαλεία).
Ωστόσο, είναι δυνατή η παρακολούθηση δύο εργαλείων ταυτόχρονα όταν χρησιμοποιούνται δύο
διαφορετικές γεωμετρίες παρακολούθησης (π.χ. χρήση συστοιχίας 3 και 4 σφαιρών επισήμανσης).
 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Καρτέλα τυπικών PCI

①

Εικόνα 61 
Εάν έχει εισαχθεί ταξινόμηση νόσου για τον ασθενή, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συχνά για
τη συγκεκριμένη πάθηση εμφανίζονται στην καρτέλα Typical PCIs.

Προβαθμονομημένα εργαλεία
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9.2.3 Επικύρωση

Γενικές πληροφορίες

Η διεργασία επικύρωσης ελέγχει ότι η ακρίβεια ενός προβαθμονομημένου εργαλείου εξακολουθεί
να βρίσκεται εντός του απαραίτητου εύρους ανοχής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προβαθμονομημένα εργαλεία μπορούν να επικυρωθούν οποιαδήποτε στιγμή μετά
την εκκίνηση του λογισμικού.
 

Τρόπος επικύρωσης προβαθμονομημένου εργαλείου

Εικόνα 62 

Βήματα

1. Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Check Instrument, ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται σε αυτό.

2.
• Εάν στο παράθυρο διαλόγου αναγράφεται ότι η επικύρωση ήταν επιτυχής,
επαληθεύστε το εργαλείο (βλ. σελίδα 131) και κατόπιν πατήστε Next.

• Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την επικύρωση, πατήστε Cancel.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Παράθυρο διαλόγου αντιμετώπισης προβλημάτων

Εάν η επικύρωση δεν είναι επιτυχής, π.χ. το εργαλείο είναι λυγισμένο ή φθαρμένο, πατήστε Help
για να δείτε το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου.

Εικόνα 63 

Βήμα

Ολοκληρώστε τους ελέγχους που εμφανίζονται στο λογισμικό και κατόπιν πατήστε OK για να
επαναλάβετε την επικύρωση.

Προβαθμονομημένα εργαλεία
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9.2.4 Επαλήθευση

Τρόπος επαλήθευσης προβαθμονομημένων εργαλείων

Πρέπει να επαληθεύετε την ακρίβεια της επικύρωσης των προβαθμονομημένων εργαλείων
προτού τα χρησιμοποιήσετε, προκειμένου να αποφύγετε τη χρήση φθαρμένων εργαλείων τα
οποία δεν μπορούν να πλοηγηθούν με ακρίβεια.

Εικόνα 64 

Βήματα

1. Κρατήστε το εργαλείο στο ICM4 καθώς ελέγχετε τη θέση που εμφανίζεται στο παράθυρο
διαλόγου.

2. Εάν η επικύρωση του εργαλείου είναι ακριβής, πατήστε Next.

Άλλες επιλογές

Επιλογές

Κρατήστε το εργαλείο ακίνητο για πέντε δευτερόλεπτα για να πάρετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.

• Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την επαλήθευση, πατήστε Cancel.
• Το παράθυρο διαλόγου κλείνει πέντε δευτερόλεπτα μετά την απομάκρυνση του ICM4 από το
πεδίο προβολής της κάμερας.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΛΟΗΓΗΣΗ

10.1 Επισκόπηση πλοήγησης
10.1.1 Ροή εργασιών

Γενικές πληροφορίες

Το λογισμικό Spine & Trauma 3D σας καθοδηγεί μέσω των οθονών πλοήγησης για τον
σχεδιασμό και την τοποθέτηση κάθε βίδας και στη συνέχεια ξεκινά τη διαδικασία εκ νέου.
Για να κινηθείτε στη ροή εργασιών, πατήστε Next αφού έχετε ολοκληρώσει κάθε βήμα, ή για να
επιστρέψετε σε προηγούμενο βήμα, πατήστε Back.

Επαληθεύστε ότι κάθε βίδα έχει σχεδιαστεί σωστά πριν μεταβείτε στην επόμενη.

Χειρουργικές επεμβάσεις όγκου

Λάβετε υπόψη ότι αρχικά η τροχιά σας οδηγεί στον καρκινικό ιστό. Μετά τη θεραπεία, τα
εμφανιζόμενα δεδομένα CT ενδέχεται να μην αποτυπώνουν πλέον τη θέση και το μέγεθος
του υπό θεραπεία όγκου.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
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10.1.2 Πλοήγηση των εργαλείων

Εργαλεία παρακολούθησης

Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πλοήγησης ενός χειρουργικού εργαλείου από το σύστημα,
στο εργαλείο πρέπει να συνδεθούν σφαίρες επισήμανσης, είτε απευθείας (π.χ. δείκτης), είτε μέσω
μιας διάταξης προσαρμογέα. Το λογισμικό εμφανίζει μια εικονική αναπαράσταση του εργαλείου σε
πραγματικό χρόνο στις προβολές πλοήγησης.
Τα υπό πλοήγηση εργαλεία, εκτός των δεικτών, πρέπει να βαθμονομούνται και να επαληθεύονται
πριν τη χρήση. Τα προβαθμονομημένα εργαλεία πρέπει να επικυρώνονται και να επαληθεύονται
πριν τη χρήση. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο βαθμονόμησης, επικύρωσης και
επαλήθευσης εργαλείων, βλ. σελίδα 111.

Προβολή εξαρτήματος τροκάρ

Εάν χρησιμοποιείται εξάρτημα τροκάρ με ένα υπό πλοήγηση διατρητικού οδηγού Brainlab (1,8
mm και 2,5 mm) ή ένα εργαλείο τρίτου κατασκευαστή, λάβετε υπόψη ότι το άκρο τροκάρ (συνήθως
1-3 mm) δεν εμφανίζεται στο λογισμικό πλοήγησης.

Χρήση διατάξεων αναφοράς

Το σύστημα συντεταγμένων για πλοήγηση βασίζεται στη θέση της διάταξης αναφοράς, όπως αυτή
καθιερώνεται κατά τη διάρκεια της καταγραφής. Κάθε αλλαγή στη θέση της διάταξης αναφοράς σε
σχέση με το οστό μετά την καταγραφεί παραποιεί το σύστημα συντεταγμένων.
Εάν η διάταξη αναφοράς μετακινηθεί ή είναι ασταθής κατά τη διάρκεια της καταγραφής,
σταθεροποιήστε την εκ νέου και επαληθεύστε αμέσως την ακρίβεια του συστήματος. Εάν η
ακρίβεια έχει μειωθεί, επαναλάβετε την καταγραφή πριν την έναρξη της πλοήγησης.

Ο σχεδιασμός και η τοποθέτηση των βιδών θα πρέπει να εκτελείται μόνο στο οστό στο
οποίο έχει στερεωθεί η διάταξη αναφοράς και η οποία έχει καταγραφεί. Το σύστημα
πλοήγησης δεν αντισταθμίζει σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των οστών, ενώ στην
περίπτωση αυτή ενδέχεται να προκύψει ανακριβής σχεδιασμός και πλοήγησης των βιδών.

Πλοήγηση εργαλείων με προσαρμογέα SMS

Εικόνα 65 
Κατά την πλοήγηση ενός εργαλείου με τον Προσαρμογέα για ηλεκτροκίνητο χειρουργικό
σύστημα σε συνδυασμό με διατρητικό οδηγό, στο λογισμικό εμφανίζεται ο λεγόμενος «κώνος
αβεβαιότητας».
Η πιθανότητα ανακριβούς διάτρησης λόγω κάμψης του εύκαμπτου εργαλείου αυξάνεται με τη
μικρότερη διάμετρο του εύκαμπτου εργαλείου και το μεγαλύτερο βάθος. Ως υπενθύμιση αυτού,
ένας κώνος προειδοποίησης αυξάνει σε μέγεθος όταν χρησιμοποιείται εργαλείο με μικρότερη
διάμετρο και καθώς το βάθος διάτρησης αυξάνεται.

Εάν ο κώνος φθάσει στις ευαίσθητες δομές, πραγματοποιήστε λήψη πρόσθετων
ακτινοσκοπικών εικόνων για να επαληθεύσετε την πραγματική θέση του εργαλείου.

Επισκόπηση πλοήγησης
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10.1.3 Ακρίβεια πλοήγησης

Επαρκής ακρίβεια

Η πίεση που ασκείται κατά τη διάρκεια κάθε χειρουργικού βήματος (π.χ. τοποθέτηση βίδας ή
εμφυτεύματος) προκαλεί κάποια αναμενόμενη μετακίνηση της ανατομίας. Για τη διασφάλιση
επαρκούς ακρίβειας, πριν την εκτέλεση της χειρουργικής επέμβασης, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη
τη συγκεκριμένη μετακίνηση της ανατομίας. Στις μεθόδους για τη διασφάλιση επαρκούς ακρίβειας,
περιλαμβάνονται:
• Ακτινοσκόπηση: Σύγκριση της θέσης του εργαλείου στην ακτινοσκοπική εικόνα με την
αναπαράσταση στο λογισμικό.

• Έλεγχος ακρίβειας με επαλήθευση επίκεντρων (περιγράφεται παρακάτω).

Εάν η αναμενόμενη μετακίνηση της ανατομίας υπερβαίνει τις απαιτήσεις ακρίβειας,
επανατοποθετήστε τη διάταξη αναφοράς σε θέση που να προκαλεί μικρότερη ή καμία
μετακίνηση στην ανατομία και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε εκ νέου καταγραφή και
επαλήθευση. Κάθε μετακίνηση της διάταξης αναφοράς σε σχέση με την υπό θεραπεία δομή
θα επηρεάσει αρνητικά την πλοήγηση και ενδέχεται να οδηγήσει σε μη ακριβή προβολή, το
οποίο εγκυμονεί κινδύνους για τον ασθενή.

Πότε πρέπει να ελέγχεται η ακρίβεια

Κατά τη διαδικασία πλοήγησης, ελέγχετε τακτικά ότι διατηρείται το απαιτούμενο επίπεδο ακρίβειας.
Το λογισμικό σας ζητά να προβείτε σε αυτό τον έλεγχο σε διαστήματα 30 λεπτών μέσω μιας
κόκκινης καρτέλας με την ένδειξη Accuracy Verification.
Εάν ανιχνευτεί μετακίνηση της διάταξης αναφοράς, σας ζητείται να ελέγξετε την ακρίβεια μέσω
μιας ειδοποίησης στο λογισμικό (βλ. σελίδα 41).

Ελέγχετε την ακρίβεια κάθε φορά που ασκείται πίεση στο οστό, π.χ. διάνοιξη του αυχένα
σπονδύλων.

Τρόπος εκτέλεσης των ελέγχων ακρίβειας

①
Εικόνα 66 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μεταξύ κάθε συμβόλου δίεσης υπάρχει απόσταση 5 mm ①.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ακινητοποιήσετε τις προβολές στη θέση τους, πατήστε το εικονίδιο
ακινητοποίησης (βλ. σελίδα 23).
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
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Βήματα

1.
Πατήστε την καρτέλα Accuracy Verification για να ανοίξετε τις προβολές επαλήθευσης.
Στο λογισμικό κάθε προβολή εμφανίζεται μεγεθυμένη.

2.

Κρατήστε τον δείκτη ή το άκρο του εργαλείου σε ανατομικά επίκεντρα επάνω στο οστό και
βεβαιωθείτε ότι η θέση που εμφανίζεται στην οθόνη αντιστοιχεί σε εκείνη επάνω στον
ασθενή.
Μην ασκείτε δύναμη στον δείκτη ή στο εργαλείο κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης.

Δεν συνιστάται η εκτέλεση πλοήγησης με χαμηλή ακρίβεια, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε
σε τραυματισμό του ασθενούς.

Απαιτείται μεγάλη προσοχή εάν έχετε επιλέξει πλοήγηση με τιμές ανεπαρκούς ακρίβειας.
Επαληθεύετε τακτικά την ακρίβεια της θέσης κρατώντας τη μύτη του δείκτη σε γνωστά
ανατομικά επίκεντρα και συγκρίνοντας το επίκεντρο με τη δομή που εμφανίζεται στο
λογισμικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιοχές της σπονδυλικής στήλης με
μεγαλύτερο βάθος.

Χαμηλή απόδοση συστήματος

Σε περίπτωση χαμηλής απόδοσης του συστήματος, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης.

Εικόνα 67 

Επιλογές για τη βελτίωση της απόδοσης

Διακόψτε την πλοήγηση για σύντομο χρονικό διάστημα και περιμένετε έως ότου εξαφανιστεί η
προειδοποίηση.

Επιβραδύνετε την κίνηση του εργαλείου.

Μειώστε τον αριθμό των ορατών εργαλείων στο πεδίο προβολής της κάμερας.

Χρησιμοποιήστε την τρισδιάστατη αναπαράσταση εργαλείων (βλ. σελίδα 150).

Χρησιμοποιήστε προβολές που καταναλώνουν λιγότερους πόρους συστήματος (π.χ. προβολές
2D έναντι των 3D).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η προειδοποίηση εξακολουθεί να εμφανίζεται μετά από αυτές τις επιλογές,
συνεχίστε με μεγάλη προσοχή.
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10.2 Βήματα πλοήγησης
10.2.1 Βασική πλοήγηση

Γενικές πληροφορίες

Μετά την καταγραφή, το λογισμικό εμφανίζει την οθόνη βασικής πλοήγησης. Αυτή σας επιτρέπει
να παρακολουθείτε τα εργαλεία, ωστόσο δεν τα κατευθύνει προς μια σχεδιασμένη βίδα.
Το βήμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πλοηγηθείτε στο προβλεπόμενο σημείο εισόδου.

Διάταξη οθόνης

Εικόνα 68 

Επιλογές

Για την πλοήγηση σε έναν δείκτη ή ένα εργαλείο, μετακινήστε το στο πεδίο προβολής της κάμε-
ρας. Στις προβολές πλοήγησης εμφανίζεται μια εικονική αναπαράσταση του εργαλείου σε πραγ-
ματικό χρόνο.

Για να συνεχίσετε με τον σχεδιασμό της βίδας, πατήστε Plan.

Για να προβάλλετε τις σαρώσεις CT σε ανατομικά επίπεδα, πατήστε την καρτέλα Anatomic
Planes (βλ. σελίδα 146).

Για να προσαρμόσετε τις προβολές πλοήγησης, πατήστε το εικονίδιο οφθαλμού στην
καρτέλα Overview (βλ. σελίδα 148).

Για να ακινητοποιήσετε τις προβολές στη θέση τους, πατήστε το εικονίδιο ακινητοποίη-
σης (βλ. σελίδα 23).
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10.2.2 Σχεδιασμός βίδας

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία σχεδιασμού βίδας επιτρέπει το καθορισμό των διαστάσεων, της τροχιάς και του
σημείου εισαγωγής της βίδας. Το λογισμικό χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να σας
καθοδηγήσει στην πλοήγηση των εργαλείων για την προετοιμασία της οπής της βίδας και την
τοποθέτηση της βίδας:
• Για τον σχεδιασμό της βίδας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν δείκτη ή οποιοδήποτε άλλο
εργαλείο.

• Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενδοεγχειρητικό σχεδιασμό βίδας έως ότου έχει καταγραφεί
το οστό.

Μη σχεδιάζετε ή τοποθετείτε βίδες σε μη καταγεγραμμένους σπονδύλους ή σε εικόνες με
ελλιπείς πληροφορίες.

Διάταξη οθόνης

⑦

①

④

⑤

⑥

②
③

Εικόνα 69 

Αρ. Εξάρτημα

① Δείκτης ή εργαλείο.

②
Σχεδιασμένη βίδα(ες) (μπλε).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σχεδιασμένες βίδες είναι ορατές εάν το κουμπί Show All είναι ενεργοποιη-
μένο.
 

③ Ενεργή βίδα (κόκκινο).

④ Δείκτης ενεργούς βίδας.

⑤ Στοιχεία ελέγχου μήκους και διαμέτρου.

⑥
• Κουμπί Store: Αποθηκεύει τη θέση της ενεργούς βίδας.
• Κουμπί Show All: Εμφανίζει/αποκρύπτει όλες τις σχεδιασμένες βίδες (μπλε).

⑦
Κουμπί Replan Last Screw: Επιτρέπει την πραγματοποίηση αλλαγών στην τελευταία
αποθηκευμένη βίδα. Η θέση δεν αποθηκεύεται πλέον. Πατήστε Store εκ νέου για να απο-
θηκεύσετε τη θέση της βίδας.

Βήματα πλοήγησης
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Πώς να σχεδιάσετε μια βίδα

Βήματα

1.

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου Length και Diameter ⑤ για να ορίσετε τις
διαστάσεις της βίδας που σχεδιάζετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσαρμογές της διαμέτρου είναι σε βήματα των 0,5 mm. Οι
προσαρμογές του μήκους είναι σε βήματα του 1,0 mm.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που έχει καταχωρηθεί ταξινόμηση νόσου, το μήκος της βίδας
είναι προεπιλεγμένο.
 

2. Χρησιμοποιήστε το υπό πλοήγηση εργαλείο ③ για να ρυθμίσετε την εικονική βίδα ② στην
επιθυμητή θέση και τροχιά.

3.

Πατήστε Store ή χρησιμοποιήστε το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο για να αποθηκεύσετε
την σχεδιασμένη θέση (δηλ. τη θέση της βίδας στην οθόνη).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν καλύψετε μία από τις ανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης του εργαλείου
με το χέρι σας, αποθηκεύεται προσωρινά η θέση της βίδας. Αποκρύψτε το εργαλείο από
το πεδίο προβολής της κάμερας, και έπειτα πατήστε Store για να αποθηκεύσετε τη
σχεδιασμένη θέση.
 

4. Πατήστε Next για να συνεχίσετε στην ακριβή προσαρμογή της βίδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται η διαγραφή άκυρων σχεδιασμένων βιδών που δεν θα υποβληθούν σε
πλοήγηση.
 

Αντίστροφος σχεδιασμός βίδας

①

Εικόνα 70 
Εάν το μήκος της βίδας έχει οριστεί σε αρνητικό μήκος ①, η βίδα εμφανίζεται εντός του εργαλείου
(το άκρο της βίδας στο άκρο του εργαλείου).

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
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10.2.3 Ακριβής προσαρμογή βίδας

Γενικές πληροφορίες

Η ακριβής προσαρμογή της βίδας επιτρέπει την πραγματοποίηση λεπτομερών προσαρμογών για
τη βελτιστοποίηση της σχεδιασμένης θέσης και τροχιάς της βίδας. Εκτελείτε πάντα ακριβή
προσαρμογή της βίδας για να διασφαλίζεται η αληθοφάνεια των προσχεδιασμένων βιδών.
Στην επάνω δεξιά προβολή οθόνης εμφανίζεται μια προσομοίωση της τροχιάς της σχεδιασμένης
βίδας. Κάτι τέτοιο σας επιτρέπει να παρακολουθείτε ολόκληρη τη διαδρομή της τροχιάς και να
διασφαλίζετε ότι οι σημαντικές δομές δεν υφίστανται διάτρηση.

Διάταξη οθόνης

③

④

①

②

⑧

⑥

⑨

⑤

⑦

Εικόνα 71 

Αρ. Εξάρτημα

① Κίτρινη γραμμή: Υποδεικνύει το επίπεδο της βίδας που εμφανίζεται στην προσομοίωση
τροχιάς.

②
Σχεδιασμένη βίδα(ες) (μπλε).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σχεδιασμένες βίδες είναι ορατές εάν το κουμπί Show All είναι ενεργοποιη-
μένο.
 

③ Ενεργή βίδα (κόκκινο): Ο κόκκινος κύκλος υποδεικνύει ποιο μέρος της βίδας επηρεάζεται
από τις προσαρμογές βέλους (δηλ. είσοδος, μεσαίο τμήμα, κεφαλή βίδας).

④ Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης για την προσομοίωση της τροχιάς της βίδας.

⑤ Προσομοίωση τροχιάς με δείκτη βάθους.

⑥ Δείκτης ενεργούς βίδας.

⑦ Στοιχεία ελέγχου μήκους και διαμέτρου.

⑧
• Κουμπί New Screw: Προσθέτει νέα βίδα παράλληλα με την ενεργή βίδα.
• Κουμπί Show All: Εμφανίζει/αποκρύπτει όλες τις σχεδιασμένες βίδες (μπλε).

⑨ Κουμπί Delete: Διαγράφει την ενεργή βίδα.

Βήματα πλοήγησης
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Πώς να επανατοποθετήσετε μια βίδα

Βήματα

1. Πατήστε στο κέντρο της βίδας σε μία από τις προβολές. Επισημαίνεται το κέντρο της
βίδας.

2. Χρησιμοποιήστε τα βέλη στις προβολές για να μετακινήσετε ολόκληρη τη βίδα στην
επιθυμητή θέση. Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε οριζόντια εντός της προβολής.

Πώς να προσαρμόσετε με ακρίβεια την τροχιά της βίδας

Βήματα

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά zoom για να μεγεθύνετε την εικόνα.

2.
Πατήστε είτε την κεφαλή είτε στο άκρο της βίδας σε μία από τις προβολές.
Επισημαίνεται και ενεργοποιείται το αντίστοιχο άκρο της βίδας.

3.

Χρησιμοποιήστε τα βέλη ή πατήστε στις προβολές για να προσαρμόσετε τη θέση της
βίδας. Το μήκος της βίδας μεταβάλλεται κατά την πραγματοποίηση προσαρμογών.
Το μη επιλεγμένο άκρο της βίδας παραμένει στη θέση του, αλλάζοντας κατά συνέπεια τη
συνολική τροχιά της βίδας.

Πώς να προβάλλετε την τροχιά της βίδας

Βήματα

1. Πατήστε το κουμπί Play ④ για να εμφανίσετε μια παρουσίαση διαφάνειας της τροχιάς της
βίδας.

2. Πατήστε το κουμπί Pause ④ για να διακόψετε την τροχιά σε οποιοδήποτε επίπεδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προαιρετικά, πατήστε τον δείκτη βάθους ⑤ για να εμφανίσετε την τροχιά καθώς τέμνει
ένα συγκεκριμένο βάθος.
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
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10.3 Τοποθέτηση βίδας

Γενικές πληροφορίες

Στις προβολές τοποθέτησης, το λογισμικό εμφανίζει την ενεργή σχεδιασμένη βίδα στη θέση της και
παρέχει την προβολή Autopilot και Probe’s Eye για να κατευθύνει την τροχιά του εργαλείου στη
θέση της σχεδιασμένης βίδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι βίδες που βρίσκονται εκτός του τρέχοντος βάθους παρουσιάζονται διαφανείς.
 

Λάβετε υπόψη ότι η τοποθέτηση της βίδας είναι εξίσου ακριβής με την καταγραφή της
εικόνας.

Επισκόπηση τοποθέτησης βιδών

⑦

⑤

⑥

①

②

③
④

⑧

⑨

⑪
⑩

Εικόνα 72 

Αρ. Εξάρτημα

① Ενεργή βίδα (κόκκινο).

②
Σχεδιασμένη βίδα(ες) (μπλε).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σχεδιασμένες βίδες είναι ορατές εάν το κουμπί Show All είναι ενεργοποιη-
μένο.
 

③ Δείκτης ή εργαλείο.

④ Προβολή Inline Axial.

⑤ Προβολή Autopilot με δείκτη βάθους.

⑥ Προβολή Probe’s Eye.

⑦ Δείκτης ενεργούς βίδας.

⑧ Στοιχεία ελέγχου μήκους και διαμέτρου.

⑨ Κουμπί Show All: Εμφανίζει/αποκρύπτει όλες τις σχεδιασμένες βίδες (μπλε).

⑩ Κουμπί Delete: Διαγράφει την ενεργή βίδα.

⑪ Προβολή Inline Sagittal.

Τοποθέτηση βίδας
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Προβολή Autopilot

Η προβολή Autopilot εμφανίζεται όταν το υπό πλοήγηση εργαλείο εισέρχεται στο πεδίο
προβολής της κάμερας. Εάν έχουν σχεδιαστεί περισσότερες από μία βίδες, το Autopilot
παρακολουθεί τη βίδα που βρίσκεται πλησιέστερα στο εργαλείο.
Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα εργαλεία στο πεδίο προβολής της κάμερας, το Autopilot
παρακολουθεί το εργαλείο με την υψηλότερη προτεραιότητα.

①

②

Εικόνα 73 

Αρ. Εξάρτημα

① Ενεργή βίδα (η προβολή ευθυγραμμίζεται με τον άξονα της ενεργούς βίδας).

②
Δείκτης βάθους.
Η κλίμακα δείχνει το τρέχον βάθος του εργαλείου ή της βίδας καθώς μετακινείται από το
σχεδιασμένο σημείο εισόδου προς το σημείο-στόχο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η βίδα έχει εισαχθεί πολύ βαθιά, δηλ. κάτω από τον σχεδιασμένο στόχο, το
σύστημα παράγει ηχητικό συναγερμό.
 

Προβολή Probe’s Eye

Η προβολή Probe’s Eye εμφανίζει την τροχιά της βίδας σε διαφορετικά βάθη στα δεδομένα που
έχουν φορτωθεί. Η προβολή 0 mm είναι το τρέχον βάθος του άκρου του εργαλείου.

Εικόνα 74 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
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Πώς να εκτελέσετε πλοήγηση σε μια σχεδιασμένη βίδα

Βήματα

1.

Επιλέξτε το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε.
Εάν δεν έχει βαθμονομηθεί, εκτελέστε βαθμονόμηση και επαλήθευση του εργαλείου (βλ.
σελίδα 111). Εάν χρησιμοποιείτε προβαθμονομημένο εργαλείο, μπορεί να σας ζητηθεί να
επικυρώσετε ή να επαληθεύσετε το εργαλείο (βλ. σελίδα 126).

2. Επαληθεύστε ότι οι διαστάσεις της βίδας ⑧ στην οθόνη αντιστοιχούν στην πραγματική
βίδα υπό πλοήγηση.

3. Χρησιμοποιήστε τα σχόλια από τις προβολές πλοήγησης για να ευθυγραμμίσετε την
τροχιά του εργαλείου με τη θέση της σχεδιασμένης βίδας κατά τη χρήση.

4.

Όταν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία, επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για όλες τις
σχεδιασμένες βίδες.
Μετά την τοποθέτηση όλων των βιδών, πατήστε Next για να επιστρέψετε στην
επισκόπηση πλοήγησης (βλ. σελίδα 137).

Εάν έχουν σχεδιαστεί δύο βίδες με μικρή απόσταση μεταξύ τους, οι παρακείμενες βίδες
εμφανίζονται με μπλε χρώμα, ακόμη και όταν το κουμπί Show All είναι απενεργοποιημένο.
Βεβαιωθείτε ότι η πλοήγηση παρακολουθεί τη σωστή βίδα.

Τοποθέτηση βίδας
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10.4 Πρόσθετες επιλογές πλοήγησης

Πρόσθετες λειτουργίες οθόνης

Το λογισμικό παρέχει τις εξής προαιρετικές λειτουργίες στην οθόνη πλοήγησης και σχεδιασμού:
• Προβολή Anatomic Planes
• Προβολή Fusion Inline
• Επιλεγμένες προβολές με δυνατότητα προσαρμογής
• 2D/3D αναπαράσταση εργαλείων
• Μέτρηση με δείκτη
• Μετατόπιση άκρου εργαλείου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
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10.4.1 Καρτέλα Anatomic Planes

Γενικές πληροφορίες

Μέσω αυτής της καρτέλας έχετε την επιλογή να προβάλλετε τα δεδομένα εικόνας βάσει των
ανατομικών (π.χ. ορθογώνια) επιπέδων. Πρόκειται για προβολές που είναι σε αντίθεση με τις
εσωτερικές προβολές της οθόνης τυπικής πλοήγησης.
Στην καρτέλα Anatomic Planes, όλες οι προβολές ευθυγραμμίζονται με το κέντρο του αρχικού
συνόλου δεδομένων.

Πώς να προβάλλετε

Εικόνα 75 

Βήμα

Πατήστε την καρτέλα Anatomic Planes στην οθόνη πλοήγησης.

Πρόσθετες επιλογές πλοήγησης
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10.4.2 Καρτέλα Fusion Inline

Γενικές πληροφορίες

Κατά τη χρήση συγχωνευμένων συνόλων δεδομένων, η καρτέλα Fusion Inline μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την προβολή των επιμέρους συνόλων δεδομένων, κατά την ταυτόχρονη
πλοήγηση και στα δύο σύνολα δεδομένων.
Στην καρτέλα Fusion Inline, όλες οι προβολές ευθυγραμμίζονται με το κέντρο του αρχικού
συνόλου δεδομένων.

Πώς να προβάλλετε

Εικόνα 76 

Βήμα

Πατήστε την καρτέλα Fusion Inline στην οθόνη πλοήγησης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
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10.4.3 Προσαρμογή προβολών

Γενικές πληροφορίες

Το λογισμικό επιτρέπει τη ρύθμιση και αποθήκευση των διαμορφώσεων προβολής. Διαφορετικές
εικόνες ή ανασυνθέσεις μπορούν να εκχωρηθούν σε κάθε τμήμα προβολής στην καρτέλα
Overview και κατά τον σχεδιασμό βίδας. Ο τύπος της τρέχουσας προβολής υποδεικνύεται στην
επάνω αριστερή πλευρά κάθε προβολής.
Κάθε αλλαγή στη διαμόρφωση προβολής θα αποθηκευτεί για μελλοντικές συνεδρίες.

Πώς να προσαρμόσετε τις προβολές

Εικόνα 77 

Βήματα

1.
Στην καρτέλα Overview ή κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού βίδας, πατήστε το
εικονίδιο οφθαλμού στην προβολή που θέλετε να μεταβάλλετε.
Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου View Selection.

2.
Επιλέξτε την επιθυμητή προβολή πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο.
Το πλαίσιο διαλόγου κλείνει και η επιλεγμένη προβολή εμφανίζεται στην κύρια οθόνη.

3. Επαναλάβετε τα βήματα 1-2 για όλες τις προβολές που επιθυμείτε να αλλάξετε.

Διαθέσιμες προβολές

Προβολή Περιγραφή

Axial/Sagittal/
Coronal

Αξονική, οβελιαία ή στεφανιαία ανασύνθεση του οστού με βάση την τρέχουσα
θέση του άκρου του εργαλείου.

Inline Axial/
Inline Sagittal

Λοξή αξονική/οβελιαία προβολή κατά μήκος του κεντρικού άξονα του εργαλείου
με μια γραμμή που δείχνει την εικονική επέκταση της τροχιάς του εργαλείου.
Αυτή η προβολή είναι χρήσιμη για τον σχεδιασμό της γωνίας από το σημείο
εισόδου έως τον στόχο και για την καθοδήγηση του εργαλείου κατά μήκος της
καθορισμένης τροχιάς.

Inline Axial SI Συνιστάται για διαδικασίες πλάγιας προσπέλασης, π.χ. βίδες SI.

Πρόσθετες επιλογές πλοήγησης
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Προβολή Περιγραφή

Probe’s Eye

Εμφανίζει δομές που βρίσκονται κάτω από το άκρο του εργαλείου σε διαφορε-
τικά βάθη. Τέσσερις ανασυνθέσεις τομής σε σχήμα σταυρού, σε διαφορετικές
τιμές βάθους σε σχέση με το άκρο του εργαλείου (0-15 mm). Αυτή η προβολή
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για καθοδήγηση της πλοήγησης. Η θέση του άκρου του
εργαλείου υποδεικνύεται μέσω σταυρονήματος.

3D (AP) 3D ραχιαία ή μετωπική προβολή.

3D (Lateral) 3D πλάγια προβολή.

3D (Free) 3D ανασύνθεση του συνόλου δεδομένων, δυνατότητα περιστροφής ανεξάρτητα
από άλλες προβολές.

DRR (AP) Ψηφιακή ακτινογραφία ανασύνθεσης σε AP κατεύθυνση.

DRR (Lateral) Ψηφιακή ακτινογραφία ανασύνθεσης σε πλάγια κατεύθυνση.

DRR (Free) Ψηφιακή ακτινογραφία ανασύνθεσης, δυνατότητα περιστροφής ανεξάρτητα
από άλλες προβολές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εσωτερικές προβολές εμφανίζονται μόνο σε λειτουργία πλοήγησης, όταν ένα
εργαλείο είναι ορατό. Εάν δεν είναι ορατό κανένα εργαλείο, η αντίστοιχη ορθογώνια τομή
εμφανίζεται σε λειτουργία οριζόντιας μετατόπισης.
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
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10.4.4 Εναλλαγή αναπαράστασης εργαλείων

2D/3D αναπαράσταση εργαλείων

① ②

Το υπό πλοήγηση εργαλείο μπορεί να εμφανιστεί σε 3D ① ή 2D ②.

Τρόπος εναλλαγής της αναπαράστασης εργαλείων

Βήμα

• Στη γραμμή μενού, πατήστε το κουμπί εμφάνισης εργαλείων για εναλλαγή της ανα-
παράστασης εργαλείων. Στη συνέχεια το κουμπί είναι ενεργοποιημένο.

• Για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη αναπαράσταση εργαλείων, πατήστε ξανά
το κουμπί εμφάνισης εργαλείων.

Πρόσθετες επιλογές πλοήγησης
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10.4.5 Μέτρηση με δείκτη

Γενικές πληροφορίες

Εάν ενεργοποιήσετε τη μέτρηση με δείκτη, το λογισμικό εμφανίζει συνεχώς την απόσταση από ένα
καθορισμένο σημείο επάνω στο οστό έως την τρέχουσα θέση του άκρου του δείκτη.

Λάβετε υπόψη ότι η μέτρηση με δείκτη είναι εξίσου ακριβής με την καταγραφή της εικόνας.

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τη ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι και το πάχος των
τομών, τα αποτελέσματα μέτρησης ενδέχεται να μην αποτυπώνουν με ακρίβεια τις
πραγματικές διαστάσεις των υπό μέτρηση δομών του οστού.

Πώς να ενεργοποιήσετε τη μέτρηση με δείκτη

Εικόνα 78 

Βήματα

1. Πατήστε το κουμπί Measurement στη γραμμή μενού για να ανοίξετε το
πλαίσιο διαλόγου Activate Measurement.

2.

Πραγματοποιήστε λήψη του αρχικού σημείου του κανόνα περιστρέφοντας τον δείκτη ή
χρησιμοποιώντας το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο.
Όταν έχει ληφθεί ένα στοιχείο, το πλαίσιο διαλόγου Activate Measurement κλείνει και η
απόσταση από το στοιχείο έναρξης έως τη μύτη του δείκτη είναι κίτρινη σε κάθε προβολή.
Το κουμπί Measurement επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα.

3. Για να απενεργοποιήσετε τη μέτρηση με δείκτη, πατήστε ξανά το κουμπί Measurement.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
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10.4.6 Ρύθμιση μετατόπισης άκρου

Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία Tip Offset σας επιτρέπει να επιμηκύνετε εικονικά το άκρο του υπό πλοήγηση
εργαλείου, π.χ. για να σχεδιάσετε την εισαγωγή της βίδας ή την τομή δέρματος. Μετά τη
διαμόρφωση της μετατόπισης του άκρου του εργαλείου, στις προβολές πλοήγησης εμφανίζεται το
εργαλείο με το εικονικά εκτεταμένο μήκος.
Η μέγιστη μετατόπιση είναι 200 mm.

Πλοήγηση με μετατόπιση άκρου

Το πραγματικό εργαλείο εμφανίζεται με πράσινο χρώμα και το άκρο του υποδεικνύεται με πράσινο
σταυρόνημα. Το εκτεταμένο άκρο του υπό πλοήγηση εργαλείου εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα και
υποδεικνύεται με κόκκινο σταυρόνημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μετατόπιση άκρου μηδενίζεται αυτόματα κατά την έναρξη της καταγραφής. Εάν
επιθυμείτε να πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας μετατόπιση άκρου, πρέπει να το καθορίσετε εκ νέου
μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής.
 

Πώς να ορίσετε μια μετατόπιση άκρου

Εικόνα 79 

Βήματα

1.

Πατήστε το κουμπί Offset στη γραμμή μενού.
Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Tip Offset.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη διαμόρφωση μιας μετατόπισης, το κουμπί επισημαίνεται
με κίτρινο χρώμα.
 

2.

Προσαρμογή της μετατόπισης:
• Με βήματα του 1 mm χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + / -.
• Με μεγαλύτερα βήματα μέσω του κανόνα. Μια επισήμανση κίτρινου χρώματος
υποδεικνύει την τρέχουσα ρύθμιση.

3.
Πατήστε OK για να ρυθμίσετε τη μετατόπιση.
Οι προβολές πλοήγησης εμφανίζουν πλέον το εργαλείο με εκτεταμένο άκρο.

Πρόσθετες επιλογές πλοήγησης
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Αφαίρεση μιας μετατόπισης άκρου

Βήματα

1. Πατήστε ξανά το κουμπί Offset.

2. Πατήστε το κουμπί Reset (ή ορίστε τη μετατόπιση στο 0).

3. Πατήστε OK.

Μετά την εργασία με μετατόπιση άκρου, επαναφέρετε πάντα στο μηδέν προκειμένου να
αποφευχθούν τυχόν σφάλματα. Συνεχίστε με προσοχή εάν η μετατόπιση άκρου έχει τιμή
διαφορετική από μηδέν.

Εάν ένα όργανο έχει ανακριβή τροχιά, η μετατόπιση του άκρου θα είναι επίσης ανακριβής.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
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