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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane teleadresowe i informacje prawne
1.1.1 Dane teleadresowe

Pomoc techniczna

Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada i Amery-
ka Południowa

Tel.: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brazylia Tel.: (0800) 892 1217

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskojęzyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 5811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Przewidywany okres użytkowania

W przypadku oprogramowania firma Brainlab zapewnia osiem lat serwisu. W tym czasie
oferowane są aktualizacje oprogramowania oraz serwis w siedzibie klienta.

Opinie użytkowników

Pomimo uważnego sprawdzenia tej instrukcji mogą pojawić się błędy.
Jeśli mają Państwo sugestie, w jaki sposób można ulepszyć niniejszą instrukcję, prosimy o
kontakt pod adresem igs.manuals@brainlab.com.

Producent

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Niemcy

INFORMACJE OGÓLNE
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1.1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje chronione przez prawa autorskie. Kopiowanie i
tłumaczenie jakiegokolwiek fragmentu instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

• Curve™ jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA oraz firmy
Brainlab KK w Japonii.

• Kick® jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA.

Znaki towarowe innych firm

• Microsoft® i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Informacje o patentach

Ten produkt może być chroniony co najmniej jednym patentem lub zgłoszeniem patentowym.
Więcej szczegółów podano na stronie https://www.brainlab.com/patent/.

Zintegrowane oprogramowanie innych producentów

• Niniejsze oprogramowanie jest częściowo oparte na pracy zespołu Independent JPEG Group.
• To oprogramowanie zawiera bibliotekę OpenJPEG. Pełny opis praw własności intelektualnej,

zrzeczeń odpowiedzialności i licencji podano na stronie http://www.openjpeg.org.
• To oprogramowanie opiera się częściowo na Xerces C++ 3.1.1 stworzonym przez Apache

Software Foundation. Pełny opis praw własności intelektualnej, zrzeczeń odpowiedzialności i
licencji podano na stronie http://xerces.apache.org/.

• Produkt zawiera libtiff 4.0.4beta. Pełny opis praw własności intelektualnej, zrzeczeń
odpowiedzialności i licencji podano na stronie http://www.remotesensing.org/libtiff/.

Znak CE

Oznaczenie CE wskazuje na zgodność produktu firmy Brainlab z zasadniczymi
wymogami Dyrektywy Rady 93/42/EWG (dyrektywa dotycząca wyrobów me-
dycznych).
Zgodnie z zasadami zawartymi w Dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych
oprogramowanie Spine & Trauma 3D jest produktem klasy IIb.

UWAGA: Ważność etykiety CE można potwierdzić wyłącznie dla produktów wytworzonych przez
firmę Brainlab.
 

Instrukcje dotyczące utylizacji

Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. Informacje dotyczące Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) znajdują się na stronie:
www.brainlab.com/en/sustainability

Dane teleadresowe i informacje prawne
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Sprzedaż w USA

Na mocy prawa federalnego USA opisywane wyroby mogą być sprzedawane wyłącznie przez lub
na zamówienie lekarza.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Symbole
1.2.1 Symbole stosowane w niniejszej instrukcji

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Ostrzegają o poważnym
zagrożeniu, takim jak obrażenia ciała, zgon lub inne poważne skutki nieprawidłowego
używania urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczane okrągłymi symbolami ostrzegawczymi. Zawierają informacje
kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa związane z potencjalnymi problemami z
urządzeniem. Problemy, które mogą się pojawić, to zakłócenia w pracy urządzenia, jego
awaria, uszkodzenie urządzenia lub mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą; zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki.
 

Symbole
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1.3 Przeznaczenie
1.3.1 Używanie systemu

Wskazania dotyczące użytkowania

Spine & Trauma 3D jest przeznaczony do stosowania jako śródoperacyjny system nawigacji
obrazowej umożliwiający wykonywanie zabiegów małoinwazyjnych. Łączy podręczną sondę
wykrywaną przez system czujników – markerów pasywnych – z przestrzenią obrazową
wirtualnego komputera na przedoperacyjnych i śródoperacyjnych danych obrazowych 2D lub 3D
pacjenta.
Spine & Trauma 3D pozwala na wspomaganą komputerowo nawigację medycznych danych
obrazowych, które mogą być pozyskiwane przedoperacyjnie lub śródoperacyjnie przez
odpowiedni system pozyskiwania obrazu.
Oprogramowanie pozwala na planowanie wielkości implantu oraz nawigację w obrębie sztywnych
struktur kostnych za pomocą wstępnie wykalibrowanych i dodatkowo indywidualnie kalibrowanych
narzędzi chirurgicznych. System jest wskazany w przypadku wszelkich stanów chorobowych, w
których właściwe może być zastosowanie chirurgii stereotaktycznej oraz kiedy odniesienie do
sztywnej struktury anatomicznej, takiej jak czaszka, miednica, kość długa lub trzon kręgu, może
zostać zidentyfikowane względem pozyskanego obrazu (TK, MR, obraz fluoroskopowy 2D lub
rekonstrukcja obrazu fluoroskopowego 3D) i/lub modelu anatomii opartego na danych
obrazowych.

Docelowy użytkownik

Docelowymi użytkownikami oprogramowania są chirurdzy i ich personel kliniczny.

Grupa pacjentów

Populacja pacjentów obejmuje wszelkie stany chorobowe, w przypadku których właściwe może
być zastosowanie chirurgii stereotaktycznej oraz kiedy odniesienie do sztywnej struktury
anatomicznej, takiej jak czaszka, miednica, kość długa lub trzon kręgu, może zostać
zidentyfikowane względem pozyskanego obrazu (TK, obraz fluoroskopowy 2D lub rekonstrukcja
obrazu fluoroskopowego 3D).

Miejsce zastosowania

Aplikacja jest przeznaczona do stosowania na sali operacyjnej.

Odpowiedzialność

System zapewnia chirurgowi lub użytkownikowi jedynie dodatkowe wsparcie, ale w
żadnym wypadku nie zastępuje doświadczenia chirurga lub użytkownika ani jego
odpowiedzialności.

Uważne obchodzenie się ze sprzętem

Elementy systemu i instrumenty dodatkowe zawierają precyzyjne części mechaniczne.
Należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez
wyszkolony personel medyczny.

INFORMACJE OGÓLNE
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Weryfikacja wiarygodności

Przed przystąpieniem do leczenia pacjenta należy sprawdzić wiarygodność wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

Przeznaczenie
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1.4 Zgodność z urządzeniami medycznymi
1.4.1 Instrumenty medyczne firmy Brainlab

Zgodne instrumenty medyczne firmy Brainlab

Oprogramowanie Spine & Trauma 3D jest zgodne z:
• Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D dla urządzenia Ziehm Vision FD Vario 3D
• Adapter do narzędzi chirurgicznych z systemem napędowym (SMS)
• Samoprzylepne markery płaskie dla Zeego
• Samoprzylepne markery płaskie iCT
• Stabilizator kości „1-bolcowy”
• Stabilizator kości „2-bolcowy”
• Jednorazowy klips zdalnego sterowania
• Jednorazowe odblaskowe markery sferyczne
• Obłożenie zestawu do rejestracji fluoroskopowej 2D
• Zestaw do rejestracji DrapeLink do ramion C Ziehm Vision RFD
• Prowadnice wierteł i akcesoria
• Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D/2D
• Zestaw do Rejestracji Fluoroskopowej, wer. 2
• Obłożenie do skanowania iCT
• Układ adaptera instrumentów (StarLink)
• Matryca kalibracyjna instrumentów chirurgicznych, wer. 4.0 (ICM4)
• Adaptery instrumentów dodatkowych
• Układ referencyjny do zabiegów minimalnie inwazyjnych, X-Press (geometria Y)
• Obłożenie pacjenta
• Igła do dostępu do nasady łuku
• Przedłużony wskaźnik z ostrą końcówką
• Przezierny zacisk referencyjny do kręgosłupa
• Układ referencyjny do zacisków kręgosłupowych
• Kręgosłupowy układ referencyjny dla podejścia przedniego/bocznego/ukośnego
• Instrumenty kręgosłupowe IGS
• Kręgosłupowy zacisk referencyjny X-Clamp
• Standardowy czaszkowy układ referencyjny z 4 markerami sferycznymi
• Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D (i pakiet akcesoriów)

Pozostałe instrumenty firmy Brainlab

Po opublikowaniu tej instrukcji dostępne mogą stać się dodatkowe instrumenty. W przypadku
jakichkolwiek pytań dotyczących zgodności instrumentów z oprogramowaniem firmy Brainlab
należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Należy używać wyłącznie instrumentów i części zamiennych przeznaczonych przez firmę
Brainlab do stosowania z oprogramowaniem Spine & Trauma 3D. Użycie
niezatwierdzonych instrumentów/części zamiennych może niekorzystnie wpłynąć na
bezpieczeństwo i/lub wydajność urządzenia medycznego oraz stanowić zagrożenie dla
pacjenta, użytkownika i/lub środowiska.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4.2 Oprogramowanie medyczne firmy Brainlab

Upoważnienie

Instalację oprogramowania w systemie mogą przeprowadzić wyłącznie upoważnieni
pracownicy firmy Brainlab. Nie wolno instalować ani usuwać żadnych aplikacji.

Zgodne oprogramowanie medyczne firmy Brainlab

Oprogramowanie Spine & Trauma 3D jest zgodne z:
• Content Manager 2.3
• Patient Selection 4.2
• DICOM Viewer 3.1
• Image Fusion 3.0
• iPlan Spine 3.0

Inne oprogramowanie firmy Brainlab

Po opublikowaniu tej instrukcji obsługi inne zgodne oprogramowanie firmy Brainlab może stać się
dostępne.
W przypadku korzystania z wersji oprogramowania innych niż podane powyżej należy się zwrócić
do pomocy technicznej firmy Brainlab w celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z
urządzeniami firmy Brainlab.

W systemie mogą być instalowane i używane wyłączenie produkty oprogramowania
medycznego wskazane przez firmę Brainlab.

Zgodność z urządzeniami medycznymi
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1.4.3 Urządzenia medyczne innych firm

Zgodne urządzenia medyczne innych firm

Urządzenie medyczne Model Producent

Ramiona C Różne.

Przezroczyste, sterylne obłożenia do ramion
C

Jak określono w Instrukcji obsługi instrumen-
tu.

Gwintowane druty K (do mocowania MIRA-Y
3 mm) 3 lub 4 mm Różne

Wiertarka elektryczna Różne

Wstępnie wykalibrowane instrumenty i instru-
menty z wstępnie wykalibrowaną osią

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich

Aby uzyskać informacje dotyczące konkretnych
instrumentów zgodnych, należy skontaktować się
z pomocą techniczną firmy Brainlab.

UWAGA: Konkretnych informacji o obsługiwanych modelach i producentach udziela pomoc
techniczna firmy Brainlab.
 

Użycie instrumentów pozostałych producentów innych niż Brainlab, z interfejsami, które
nie zostały przebadanie i zwalidowane jako zgodne przez firmę Brainlab, mogą
niekorzystnie wpływać na dokładność nawigacji, co stwarza zagrożenie dla pacjenta.

Pozostałe urządzenia innych firm

Stosowanie połączeń urządzeń medycznych niezatwierdzonych przez firmę Brainlab może
wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i/lub efektywność tych urządzeń oraz zagrozić
bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub otoczenia.

Zgodne skanery i ramiona C

Należy używać wyłącznie zgodnych skanerów i ramion C. Aby uzyskać pełną listę, należy
skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Firma Brainlab nie przyjmuje odpowiedzialności w przypadku użycia niezatwierdzonych
skanerów lub ramion C.

Integracja instrumentów innych producentów

Niniejsze oprogramowanie obsługuje nawigację wybranych wstępnie wykalibrowanych
instrumentów innych producentów. Aby uzyskać pełną listę wykalibrowanych wstępnie
instrumentów innych producentów obsługiwanych obecnie przez oprogramowanie, należy
skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Wstępnie wykalibrowany instrument może być stosowany do nawigacji wyłącznie po
uruchomieniu przez specjalistę pomocy technicznej firmy Brainlab.

Instrukcje dotyczące stosowania i postępowania z wstępnie wykalibrowanymi
instrumentami innych firm znaleźć można w instrukcjach dostarczonych przez producenta
instrumentu.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4.4 Oprogramowanie innych firm

Upoważnienie

Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie autoryzowani
pracownicy firmy Brainlab. Nie wolno instalować ani usuwać żadnych aplikacji.

Zgodne oprogramowanie innych firm

Oprogramowanie Spine & Trauma 3D jest zgodne z:
• systemem operacyjnym Microsoft Windows 7
• systemem operacyjnym Windows 8

UWAGA: W celu uzyskania informacji dotyczących kompatybilnych pakietów serwisowych
(service pack) należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
 

Pozostałe oprogramowanie innych firm

Z oprogramowaniem Spine & Trauma 3D może być zainstalowane i używane jedynie
oprogramowanie określone przez firmę Brainlab.

Zgodność z urządzeniami medycznymi
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1.5 Szkolenie i dokumentacja
1.5.1 Szkolenie

Szkolenie firmy Brainlab

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu wszyscy
użytkownicy powinni wziąć udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez przedstawiciela
firmy Brainlab.

Pomoc koordynowana

Przed użyciem systemu do operacji chirurgicznych, w których wspomagana komputerowo
nawigacja jest uznawana za krytyczną, należy wykonać odpowiednią liczbę kompletnych procedur
w obecności przedstawiciela firmy Brainlab, udzielającego w razie potrzeby wskazówek.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.5.2 Dokumentacja

Odbiorcy

Chirurdzy lub ich asystenci z dostępem do systemu pozyskiwania obrazu 3D lub 2D [takiego jak
TK lub ramię C (w trybie 2D lub 3D)] w kombinacji z systemem nawigacji firmy Brainlab.

Czytanie instrukcji obsługi

Instrukcje obsługi opisują skomplikowane urządzenia medyczne oraz oprogramowanie do
nawigacji chirurgicznej, których należy używać z zachowaniem ostrożności.
Dla wszystkich użytkowników systemu, instrumentów i oprogramowania ważne jest, aby:
• Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu dokładnie przeczytać instrukcje.
• Mieć stały dostęp do tych instrukcji obsługi.

UWAGA: Instrukcja obsługi może zawierać informacje nieodnoszące się do określonej licencji
użytkownika. W sprawie pytań dotyczących funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi należy
kontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
 

Dostępne instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi Treść

Instrukcje obsługi oprogra-
mowania

• Przegląd planowania leczenia oraz nawigacji sterowanej obra-
zem

• Opis konfiguracji systemu sali operacyjnej
• Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcje obsługi instru-
mentów

Szczegółowe instrukcje obsługi dotyczące postępowania z instru-
mentami

Instrukcja dotycząca czy-
szczenia, dezynfekcji i ste-
rylizacji

Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia, dezynfekcji i ste-
rylizacji instrumentów

Instrukcja obsługi systemu Wyczerpujące informacje o konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja ob-
sługi

Szczegółowe dane techniczne systemu, obejmujące parametry
techniczne i zgodność

Szkolenie i dokumentacja
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2 PRZEGLĄD
OPROGRAMOWANIA

2.1 Otwieranie oprogramowania

Informacje ogólne

Po włączeniu systemu dostęp do oprogramowania Spine & Trauma 3D można uzyskać z
poziomu Content Manager.
Informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi oprogramowania Patient Selection/Content
Manager.
UWAGA: Oprogramowanie można uruchomić nawet jeśli kamera nie została jeszcze podłączona.
 

Otwieranie oprogramowania

Przebieg procedury

1. Włączyć system za pomocą przełącznika zasilania.

2.
W zależności od konfiguracji:
• wybrać prekonfigurowany schemat postępowania na ekranie wyboru lub
• wybrać ikonę Spine & Trauma 3D w obszarze Content Manager.

3.
Wybrać istniejącego pacjenta lub utworzyć profil pacjenta.
UWAGA: Można także wybrać chorobę. W takim wypadku w obszarze wyboru pacjenta
pojawią się najbardziej odpowiednie dane dotyczące tego schorzenia.
 

4. Jeśli używane będą dane przedoperacyjne, wybrać odpowiednie dane.

UWAGA: Można także uruchomić oprogramowanie Spine & Trauma 3D, nie wybierając pacjenta.
W takim przypadku wykorzystane są informacje pacjenta z tomografu lub ramienia C. Więcej
informacji dotyczących Content Manager, patrz instrukcja obsługi oprogramowania.
 

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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2.2 Camera App

Informacje ogólne

Aby możliwa była udana rejestracja oraz nawigacja, należy zapewnić niczym niezakłócony widok
kamery na instrumenty oraz układy referencyjne.
Widok kamery wyświetlany jest w ramce w prawym górnym rogu oprogramowania. Po kliknięciu
tej ramki widok zostanie rozszerzony do pełnoekranowego wyświetlania elementu kamery.
Wyświetlacz Camera App daje informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, dotyczące
widoczności instrumentów i układów referencyjnych dla kamery. Ponadto obrazy na wyświetlaczu
wskazują względne pozycje instrumentów i układów referencyjnych widocznych dla obu soczewek
kamery.
UWAGA: W przypadku utraty połączenia z kamerą lub jeśli sygnał połączenia kamery
bezprzewodowej nie jest wystarczająco mocny wyświetlany jest komunikat. Komunikat jest także
wyświetlany, jeśli kamera jest w trybie rozgrzewania lub została potrącona.
 

Wyświetlacz Camera App

① ②

③

④

⑤

Rysunek 1 

Nr Element Objaśnienie

① Ścieżka wykrywania

Wyświetla odległość instrumentów i/lub układów referencyjnych
względem kamery.
Aby zapewnić optymalną widoczność i dokładność, wszystkie
sfery wykrywania powinny znajdować się wewnątrz niebieskiej
ścieżki.

② Sterowanie kamerą Wyświetla przyciski pozycjonujące, sterujące silnikiem kamery.

③ Przycisk środkowania
kamery

Wykorzystywany do środkowania kamery.
UWAGA: Środkowanie kamery może trwać do 5 sekund. Po-
nowne kliknięcie wyłącza funkcję środkowania.
 

④ Marker sferyczny Marker sferyczny instrumentu i/lub układu referencyjnego jest
zaznaczony na czerwono, gdy nie jest widoczny dla kamery.

⑤ Pole widzenia kamery Wyświetla położenie instrumentów i/lub układów referencyjnych
względem kamery.

Camera App
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Przyjęte kolory w Camera App

Kolor Odniesienie do instrumentu

Żółty Układ referencyjny

Zielony Aktywny wskaźnik, narzędzie wstępnie wykalibrowane

Pomarańczo-
wy Instrumenty wykalibrowane

Niebieski ICM4, zestaw do rejestracji

Jasnozielony Odniesienie skanera

Purpurowy Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D

Szary Geometria markerów sferycznych jest widoczna w obu soczewkach kamery, ale
nie może zostać zidentyfikowana

Szare
gwiazdki

Geometria markerów sferycznych jest widoczna w jednej soczewce kamery i nie
może zostać zidentyfikowana

Geometrie fantomów

Oprogramowanie wykrywa instrumenty za pomocą określonych wstępnie geometrii
instrumentów. Przypadkowe ułożenie znanych instrumentów może wygenerować inną
znaną geometrię instrumentu na krótki czas.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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2.3 Przyciski oprogramowania

Informacje ogólne

Pasek menu zawiera przyciski zapewniające dostęp do funkcji rejestracji, nawigacji i regulacji
systemu. W zależności od bieżącego etapu schematu postępowania może także zawierać
przyciski do dostosowania widoków obrazów.

Przyciski systemowe

Przycisk Nazwa Funkcja Patrz

Home

Minimalizuje aplikację i powoduje powrót do op-
rogramowania Content Manager, gdzie można
eksportować dane, wyłączać system lub rozpo-
cząć nowe leczenie.

str. 19

System Information Otwiera menu System w celu konfiguracji usta-
wień systemu. str. 24

Patient Orientation Otworzyć okno dialogowe Select Patient Orien-
tation. str. 60

Screenshot Wykonuje zrzut aktualnego ekranu. str. 24

Informacje o zrzutach ekranu

Zrzuty ekranu można tworzyć w dowolnym momencie. Można je wyświetlać z poziomu Content
Manager. Można wybrać opcję anonimizacji zrzutów ekranu w ustawieniach systemu (patrz str.
24).

Na każdym ze zrzutów ekranu znajduje się nazwisko pacjenta, chyba że są one anonimowe.
Należy mieć świadomość, że nawet w przypadku anonimizacji nazwisko pacjenta pojawia
się w nazwie pliku zrzutu ekranu. Aby zapewnić poufność informacji o pacjencie, należy
zabezpieczyć dostęp do zrzutów ekranu przed osobami niepożądanymi.

Przyciski zmiany wielkości obrazu

Przycisk Funkcja

Powiększenie

Pomniejszenie

Przyciski oprogramowania
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Przyciski formatu obrazu

Rysunek 2 
Można wczytać maksymalnie dwa zestawy danych obrazowych. Te zestawy danych mogą być w
dwóch różnych formatach (np. TK i MR) lub mogą być dwoma zestawami danych TK. Niektóre
ekrany zawierają przyciski umożliwiające wybór zestawu danych wyświetlanego w widoku 2D.
Wybrany zestaw danych jest podświetlany na żółto. Zaplanowane dane są pokazane na
wszystkich zestawach danych połączonych za pomocą fuzji.

Blokada środka widoku i panoramowanie

Rysunek 3 
Opcja Lock View Center jest wyświetlana na ekranach nawigacji i weryfikacji dokładności.
Na tych ekranach widoki podążają za wskaźnikiem lub końcówką instrumentu i są w sposób
ciągły przesuwane wraz z ruchem wskaźnika lub instrumentu. Aby zablokować widoki w bieżącej
pozycji, nacisnąć ikonę blokady.

Rysunek 4 
Można również ręcznie ustawić środek widoku, panoramując widoki. Aby panoramować widok,
należy usunąć wskaźnik lub instrument z pola widzenia kamery, a następnie przeprowadzić
regulacje za pomocą pasków suwaka lub naciskając i przeciągając obraz w widoku. Aby cofnąć
panoramowanie, należy nacisnąć Reset Panning.
Nacisnąć ikonę blokady, aby zablokować widok w żądanej pozycji.
Aby odblokować widoki, należy ponownie nacisnąć ikonę blokady.

Przyciski dodatkowe

Inne przyciski są opisane w odpowiednich częściach.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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2.4 Ustawienia systemowe

Przycisk informacji o systemie

Przycisk System Information otwiera okno dialogowe, zawierające numery pomocy
technicznej firmy Brainlab oraz informację o wersji oprogramowania. Zapewnia także
dostęp do opcji Screenshots oraz Settings.
Dostęp do wszystkich ustawień przedstawionych poniżej umożliwia przycisk System
Information.

Anonimizacja zrzutów ekranu

Rysunek 5 
Zaznaczyć pole wyboru Anonymize Screenshots na karcie Options w obszarze Settings, aby
wykluczyć ze zrzutów ekranu informacje o pacjencie.

Ustawienia systemowe
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Aktywacja klipsa zdalnego sterowania

Rysunek 6 
Na karcie Options w obszarze Settings należy użyć pola wyboru, aby aktywować/dezaktywować
funkcję Clip-On Remote Control (patrz str. 29).

Regulacja dźwięku

Opcje dźwięku są dostępne w obszarze Settings na karcie Sound.

Rysunek 7 

Opcje

To pole wyboru umożliwia włączenie/wyłączenie emisji dźwięku przez system.

Pasek suwaka umożliwia regulację głośności dźwięku systemu.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Opcje

To pole wyboru umożliwia aktywację/dezaktywację przycisku dźwięku.

Wybór języka

Rysunek 8 
Na karcie Language w obszarze Settings wybrać żądany język graficznego interfejsu
użytkownika.
UWAGA: Karta Language pojawi się tylko wtedy, gdy w systemie użytkownika dostępny jest
więcej niż jeden język.
 

Opcje fluoroskopowe

Rysunek 9 

Ustawienia systemowe
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Opcje

Jeśli skonfigurowano więcej niż jedno ramię C, można wybrać ramię C za pomocą opcji C-arm
Selection.

Aby otworzyć okno dialogowe pozyskiwania obrazów kalibracyjnych, należy nacisnąć przycisk
Calibration Images.

Sposób wyboru ramienia C

Rysunek 10 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć przycisk C-arm Selection w obszarze Fluoro.

2. Nacisnąć ramię C, które będzie używane, a następnie przycisk Next.

3. Wyświetlone zostanie okno dialogowe C-Arm Connection Check. Należy sprawdzić, czy
połączenie z ramieniem C jest dobre, i nacisnąć Next.

4.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe wzmacniacza obrazu, które poinstruuje użytkowni-
ka, w jaki sposób skonfigurować ramię C, jeśli używane jest ręczne urządzenie do rejes-
tracji fluoroskopowej 2D.

Sposób otwierania pozyskiwania obrazu kalibracyjnego

Przebieg procedury

1.
Nacisnąć przycisk Calibration Images w obszarze Fluoro.
Zostaje otwarte okno dialogowe Acquire Calibration Image.

2. Pozyskać obrazy kalibracyjne w sposób opisany na str. 51.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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2.5 Nawigacja w obrębie schematu postępowania

Informacje ogólne

Obszar nawigacji na ekranie głównym umożliwia nawigację w obrębie schematów postępowania
oprogramowania.

Układ ekranu

①

②

③

④

⑤

⑥

Rysunek 11 

Nr Element

① Bieżący etap

② Następny etap

③ Back: powrót do poprzedniego etapu

④ Plan: rozpoczęcie schematu postępowania planowania śrub (patrz str. 129)

⑤ Next: przejście do następnego etapu

⑥ Register: otwiera okno dialogowe New Registration / Scan (patrz str. 30)

Nawigacja w obrębie schematu postępowania
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2.5.1 Klips zdalnego sterowania

Informacje ogólne

Klips zdalnego sterowania umożliwia aktywną rejestrację pacjenta i sterowanie
oprogramowaniem w połączeniu ze wskaźnikiem przedłużonym z ostrą końcówką.
Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania klipsa zdalnego sterowania do rejestracji
pacjenta, patrz str. 82.

Sterowanie oprogramowaniem

Przyciskami z symbolem błyskawicy ① można sterować za pomocą klipsa zdalnego
sterowania.

②

①

Rysunek 12 

Opcje

Aby przełączać między przyciskami, nacisnąć i przytrzymać przycisk sterowania ②.
Wybrany przycisk zostanie podświetlony na żółto.

Nacisnąć krótko przycisk sterowania ②, aby „nacisnąć” wybrany przycisk.

UWAGA: Jeśli włączony jest dźwięk przycisków (patrz str. 25), będą emitowane sygnały
dźwiękowe, wskazujące zmianę wybranego przycisku i moment jego „naciśnięcia”.
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2.5.2 Okno dialogowe New Registration / Scan

Opcje New Registration / Scan

Okno dialogowe New Registration / Scan otwiera się, gdy naciśnięty zostanie przycisk Register
na jednym z ekranów głównych.

Rysunek 13 

Opcje Patrz

Aby pozyskać nowe dane dla automatycznej rejestracji, nacisnąć przycisk New
Scan. str. 67

Aby zacząć dopasowywanie par punktów jako rejestrację ręczną, nacisnąć przy-
cisk Paired Point Match. str. 83

Aby zacząć dopasowywanie obszarów jako rejestrację ręczną, nacisnąć przycisk
Region Match. str. 88

Aby zacząć dopasowywanie obrazu fluoroskopowego jako rejestrację ręczną, na-
cisnąć przycisk Fluoro Match. str. 92

Nawigacja w obrębie schematu postępowania
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2.6 Dostępne schematy postępowania
2.6.1 Schematy postępowania dla rejestracji automatycznej

Automatyczna rejestracja fluoroskopowa 3D

Schemat postępowania

1. Skonfigurować system

2. Przygotować pacjenta i przymocować układ referencyjny

3. Ustawić ramię C i zdefiniować izocentrum

4. Wstrzymać oddychanie

5. Wykonać skan

6. Pozwolić na oddychanie

7. Zweryfikować dokładność i rozpocząć nawigację

UWAGA: Więcej informacji, patrz str. 71.
 

Automatyczna rejestracja iCT, AIRO, Angio

Automatyczna rejestracja dla iCT, AIRO i Angio jest wykonywana za pomocą automatycznej
rejestracji obrazu. Instrukcje opisujące konieczne czynności opisano w Instrukcji obsługi
oprogramowania Automatic Image Registration.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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2.6.2 Schemat postępowania dla rejestracji ręcznej

Rejestracja ręczna – wszystkie typy danych

Schemat postępowania

1. Skonfigurować system

2. Wybrać pacjenta/zestaw danych i uruchomić oprogramowanie

3. Przygotować pacjenta i przymocować układ referencyjny

4. Wykonać rejestrację ręczną

5. Zweryfikować dokładność i rozpocząć nawigację

UWAGA: Więcej informacji, patrz str. 77.
 

Dostępne schematy postępowania
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2.7 Wprowadzenie do rejestracji

Informacje ogólne

Można wykonać następujące czynności:
• wysłać dane bezpośrednio ze skanera lub ramienia C do systemu nawigacyjnego lub
• załadować dane przedoperacyjne (patrz str. 79).

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy wykonać pozyskiwanie obrazu zgodnie z odpowiednim
protokołem skanowania.

Opcje rejestracji

Dostępne metody rejestracji zależą od typu pozyskiwanych danych.

Metoda rejestracji TK Fluoroskopia 3D

Automatic Registration iCT Siemens, Ziehm

Paired Point Matching TK Ziehm, Siemens

Region Matching TK Nie dotyczy

Fluoro Match TK Siemens

UWAGA: Możliwe jest wczytanie co najwyżej dwóch zestawów danych. Te zestawy danych mogą
być w dwóch różnych formatach (np. TK i MR) lub mogą być dwoma zestawami danych TK. Do
rejestracji nie można użyć samych danych MR.
 

Opcje fuzji obrazów

Fuzja obrazów jest możliwa dla danych TK i MR lub danych TK i fluoroskopii 3D. Fuzja obrazów
jest również możliwa dla niezarejestrowanych danych TK i zarejestrowanych danych
fluoroskopowych 3D.
Więcej informacji, patrz str. 63.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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2.7.1 Odtwarzanie rejestracji

Informacje ogólne

W przypadku usterki zasilania wyświetlony zostaje prośba o ponowne uruchomienie
oprogramowania. Można uruchomić ponownie oprogramowanie, używając poprzednich informacji
dotyczących rejestracji lub uruchomić je ponownie bez informacji dotyczących rejestracji.

Sposób odtwarzania rejestracji

① ②

Rysunek 14 

Opcje

W Content Manager po wyświetleniu monitu nacisnąć przycisk Restart ①, aby przejść do od-
tworzonej rejestracji.
Zostaną wczytane dane pacjenta i zostanie otwarty ekran Patient Information ②. Sprawdzić,
czy informacje o pacjencie są prawidłowe.
UWAGA: Po odtworzeniu należy zweryfikować rejestrację (patrz str. 74).
 

W Content Manager nacisnąć Cancel ①, aby wrócić do ekranu głównego.

Poprzednia rejestracja zostaje usunięta i nie można jej odtworzyć.

Wprowadzenie do rejestracji

34 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.2 Spine & Trauma 3D Wer. 2.6



3 KONFIGUROWANIE
ZABIEGU

3.1 Konfiguracja sali operacyjnej

Informacje ogólne

Konfiguracja systemu zależy od rodzaju stosowanej platformy. Schematy w tym rozdziale
przedstawiają przykłady konfiguracji sali operacyjnej z różnymi systemami nawigacyjnymi
Brainlab.
Niezależnie od używanej platformy:
• Elementy systemu nie powinny ograniczać swobody poruszania się zespołu sali operacyjnej.
• Kamera powinna mieć przez cały czas nieprzesłonięty widok na układ referencyjny i aktywne

instrumenty w polu operacyjnym.
Szczegółowe informacje dotyczące transportu i konfiguracji systemu można znaleźć w instrukcji
obsługi systemu.

Zgodność z innym wyposażeniem sali operacyjnej

W przypadku używania systemu mobilnego (np. Curve, Curve Ceiling-Mounted lub Kick) w
konfiguracji dwusalowej system musi pozostawać po tej samej stronie skanera co podczas
kalibracji skanera.

System nawigacyjny może utworzyć zakłócenie, co może wpływać na pracę innego
sprzętu. W szczególności lampa podczerwona układu wykrywającego może zakłócać
działanie sprzętu na sali operacyjnej wykorzystującego promieniowanie IR.

Uwagi dotyczące kamery

Artefakty podczerwieniowe spowodowane przez odbicia mogą wpłynąć na dokładność
nawigacji optycznej systemu. Nie wolno pozwolić, aby materiały odblaskowe lub źródła
światła podczerwonego znalazły się w polu widzenia kamery, gdyż mogą one zmniejszyć
dokładność, w szczególności podczas rejestracji automatycznej.

Ustalenie dobrej widoczności

Należy upewnić się, że instrumenty są widoczne ze wszystkich odpowiednich pozycji
chirurgicznych.

Przed zabiegiem należy ustawić kamerę tak, aby obie soczewki miały wyraźny i
nieprzesłonięty widok na wszystkie markery sferyczne na układach wykrywania. Muszą być
one zawsze widoczne dla kamery podczas pozyskiwania obrazów śródoperacyjnych
rejestracji i nawigacji, w innym przypadku wykrywanie nie jest możliwe.

KONFIGUROWANIE ZABIEGU
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Sposób konfiguracji sali operacyjnej

Przebieg procedury

1. Przesunąć system do pożądanej pozycji.

2.
Ustawić kamerę przy stole operacyjnym po stronie stóp lub głowy pacjenta w odległości
około 2 m od pola chirurgicznego. Skierować kamerę na kość, na której wykonywany bę-
dzie zabieg.

3. Odpowiednio okryć system obłożeniem (np. uchwyt kamery) (patrz instrukcja obsługi
systemu).

4. Odpowiednio okryć skaner (patrz instrukcja obsługi instrumentu).

5. Wyregulować monitor do wygodnej pozycji zapewniającej dostępność dla chirurga lub
asystenta.

6. Podłączyć elementy systemu.

Konfiguracja sali operacyjnej – ramię C – przykład

Rysunek 15 

Konfiguracja sali operacyjnej
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Konfiguracja sali operacyjnej – iCT – przykład

Rysunek 16 

KONFIGUROWANIE ZABIEGU
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3.2 Przygotowanie do operacji

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem procedury należy zapoznać się z prawidłowym postępowaniem
wymaganymi instrumentami i akcesoriami firmy Brainlab.

Sterylność

Instrumenty stosowane do wykonania rejestracji ręcznej muszą być sterylne.

Widoczność instrumentów

Upewnić się, że markery sferyczne na ICM4 i układach instrumentów są zawsze skierowane
bezpośrednio w stronę kamery podczas użycia.
Obracanie instrumentu, wskaźnika lub ICM4 względem kąta kamery może niekorzystnie wpłynąć
na dokładność wyświetlania instrumentu.

Układy referencyjne

Aby wykonać rejestrację i nawigację, należy bezpiecznie zamocować układ referencyjny do
operowanej kości.
Informacje dotyczące postępowania z układami referencyjnymi oraz mocowania ich podano w
Instrukcji obsługi instrumentu.

Przygotowanie do operacji
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Bez powodowania uszkodzeń układ referencyjny musi być ściśle przymocowany do
sztywnej struktury w obszarze zainteresowania, najlepiej na kręgu lub strukturze kostnej,
która ma być poddana zabiegowi. Cała anatomia pomiędzy punktem zamocowania układu
referencyjnego a strukturą kostną, na której przeprowadzany jest zabieg, musi być
sztywna. Podczas mocowania układu należy dokładnie rozważyć ruchy kości podczas
procedury, aby nie poruszyć układu.

Nie poruszać układem referencyjnym w stosunku do anatomii pacjenta podczas zabiegu.
Poruszenie może wpłynąć na cały system współrzędnych pomiarów, co prowadzi do
nieprawidłowego wyświetlenia pomiaru i wystąpienia urazu u pacjenta.

Przed rozpoczęciem rejestracji i nawigacji sprawdzić, czy układ referencyjny jest mocno
przytwierdzony, a wszystkie śruby są dokręcone.

Przezierny zacisk do kręgosłupa

Podczas pozyskiwania obrazów śródoperacyjnych dla operacji w obszarze lędźwiowym i klatki
piersiowej zalecane jest stosowanie przeziernego zacisku do kręgosłupa, minimalizującego
artefakty metalowe.

Przesunięcie układu referencyjnego

Rysunek 17 
W przypadku wykrycia przesunięcia układu referencyjnego oprogramowanie wyświetla
powiadomienie. Zweryfikować dokładność rejestracji, przytrzymując wskaźnik lub końcówkę
instrumentu na przynajmniej trzech anatomicznych punktach orientacyjnych i sprawdzając ich
pozycję w oprogramowaniu. Sprawdzić, czy zamocowanie układu referencyjnego/zacisku jest
pewne.
UWAGA: Po wykryciu w polu widzenia kamery wskaźnika powiadomienie o wykryciu przesunięcia
układu referencyjnego znika.
 

Przesunięcie może wystąpić bez aktywacji powiadomienia o wykryciu przesunięcia układu
referencyjnego. Brak powiadomienia o wykryciu nie stanowi gwarancji dokładności.

W przypadku przesunięcia układu referencyjnego (do innego kręgu lub przy utrzymaniu
zamocowania do tego samego kręgu) wszystkie wykonane rejestracje tracą aktualność i
zachodzi konieczność powtórzenia rejestracji.

KONFIGUROWANIE ZABIEGU
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Markery sferyczne

W celu zapewnienia klarownej widoczności wszystkich instrumentów dla systemu i ułatwienia
dokładnej rejestracji należy sprawdzić odblaskowość markerów sferycznych.
Odblaskowe markery sferyczne należy dobrze przymocować do odpowiednich instrumentów
chirurgicznych.
Przed użyciem odblaskowych markerów sferycznych należy sprawdzić, czy wszystkie ich
powierzchnie są w dobrym stanie. Aby zapewnić najwyższą precyzję, należy upewnić się, że
powierzchnia odblaskowa nie łuszczy się.

Aby zapewnić widoczność, należy używać wyłącznie czystych i suchych markerów
sferycznych.

Sprawdzić, czy wszystkie markery sferyczne są w pełni widoczne dla kamery. W
przeciwnym razie może wystąpić niekorzystny wpływ na wyniki rejestracji.

Podczas montowania nowych sfer na adapterze, wskaźniku lub układzie referencyjnym
pacjenta, należy upewnić się, że markery są w pełni przykręcone i pewnie osadzone.

Jeśli układ referencyjny nie może zostać wykryty przez kamerę, należy sprawdzić, czy
markery sferyczne są czyste, suche i nieuszkodzone oraz czy układ referencyjny nie jest
zagięty.

Przygotowanie do operacji
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4 INSTRUMENTARIUM DO
OBRAZOWANIA

4.1 Wymagane instrumentarium ramienia C

Informacje ogólne

Rejestracja obrazów fluoroskopowych pozwala systemowi obliczyć trójwymiarowe położenie
obrazu względem zamocowanego układu referencyjnego, a tym samym umożliwia nawigowanie
instrumentami.
Szczegółowe informacje dotyczące instrumentarium ramion C można znaleźć w Instrukcji
obsługi instrumentu.

Instrumentarium do pozyskiwania

Obrazy fluoroskopowe są rejestrowane za pomocą:
• zestawu do rejestracji fluoroskopowej zamontowanego na ramieniu C ① (wer. 2

przedstawiona poniżej) lub
• ręcznego urządzenia do rejestracji fluoroskopowej 2D z płytką korekcyjną zamontowaną

do ramienia C ② (lub bez płytki korekcyjnej w przypadku ramion C z płaskim panelem)
• zestawu do rejestracji DrapeLink do ramion C Ziehm Vision RFD ③

INSTRUMENTARIUM DO OBRAZOWANIA
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②①

③

Rysunek 18 

Informacje na temat okrywania obłożeniem

• Zestawu do rejestracji fluoroskopowej (wer. 2) można używać jako sterylnego lub okrytego
obłożeniem.

• Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D/2D i zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D dla
urządzenia Ziehm Vision FD Vario 3D należy okryć obłożeniami określonymi w Instrukcji
obsługi instrumentu lub w połączeniu z obłożeniem do skanowania pacjenta.

• Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D musi być sterylne, a ramię C (z
dołączoną płytką korekcyjną) musi być okryte obłożeniem.

• Zestaw do rejestracji DrapeLink do ramion C Ziehm Vision RFD musi być sterylny, a ramię
C musi być okryte obłożeniem. Zestaw rejestracyjny jest mocowany do adapterów okrytych
obłożeniem.

UWAGA: Informacje dotyczące zgodnych obłożeń można znaleźć w Instrukcji obsługi
instrumentu lub uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
 

Wymagane instrumentarium ramienia C
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4.1.1 Zestawy do rejestracji

Zgodne instrumentarium ramienia C

Ramiona C można stosować do rejestracji w połączeniu z następującymi urządzeniami:
• Zestaw do rejestracji fluoroskopowej (wer. 2)
• Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D/2D
• Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D dla urządzenia Ziehm Vision FD Vario 3D
• Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D z płytką korekcyjną
• Zestaw do rejestracji DrapeLink do ramion C Ziehm Vision RFD

Powyższe instrumentarium należy przymocować do ramienia C w sposób opisany w Instrukcji
obsługi instrumentu.
Ramiona C z płaskim panelem mogą być wykorzystywane do rejestracji za pomocą ręcznego
urządzenia do rejestracji fluoroskopowej 2D (bez płytki korekcyjnej).

Zapewnianie wystarczającej przestrzeni

Zestaw do rejestracji Wymagania dotyczące mocowania

Zestaw do rejestracji fluoro-
skopowej (wer. 2)

• Dolną płytkę kalibracyjną można zdemontować po pozys-
kaniu obrazu kalibracyjnego.

• Górny pierścień musi pozostawać przymocowany podczas
całej procedury.

Zestaw do rejestracji fluoro-
skopowej 3D/2D

Pierścień rejestracyjny 3D musi pozostawać przymocowany
podczas całej procedury.

Zestaw do rejestracji fluoroskopo-
wej 3D dla urządzenia Ziehm Vi-
sion FD Vario 3D

Elementy Fluorostar muszą być przymocowane do interfej-
sów w najlepszy sposób zorientowanej w kierunku kamery w
pozycji początkowej skanowania.

Zestawy do rejestracji fluoroskopowej nie powinny w żadnym momencie podczas
rejestracji stykać się z pacjentem.

Aby zapobiec urazowi u pacjenta i/lub uszkodzeniu instrumentów, należy upewnić się
przed pozyskiwaniem obrazów, że pomiędzy zestawem do rejestracji fluoroskopowej a
ciałem pacjenta i układem(-ami) referencyjnym(i) jest wystarczająca ilość miejsca.

Odblaskowe krążki znaczników

Zestaw do rejestracji fluoroskopowej (wer. 2) i zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D/2D
są wyposażone w odblaskowe krążki znaczników. Sprawdzić, czy podczas pozyskiwania obrazów
widocznych jest przynajmniej pięć krążków znaczników.

Kolejne etapy

Po przymocowaniu zestawu do rejestracji fluoroskopowej do ramienia C można rozpocząć
pozyskiwanie obrazu.

Przed rozpoczęciem rejestracji fluoroskopowej należy zawsze sprawdzać, czy wybrany
zestaw do rejestracji fluoroskopowej jest ściśle umocowany do ramienia C oraz czy krążki
znaczników są wsunięte do końca.

INSTRUMENTARIUM DO OBRAZOWANIA
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4.1.2 Zastosowanie ręcznego urządzenia do rejestracji fluoroskopowej 2D do
pozyskiwania obrazów

Informacje ogólne

Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D to przenośne narzędzie do rejestracji
wykorzystywane do pozyskiwania obrazów 2D, dla których można przeprowadzić rejestrację.
Ręcznego urządzenia do rejestracji fluoroskopowej 2D nie montuje się do ramienia C, musi
być ono ustawione i trzymane w wiązce promieni rentgenowskich podczas pozyskiwania obrazu
2D.
Podczas używania ramienia z konwencjonalnym wzmacniaczem obrazu płytka korekcyjna musi
być podłączona do ramienia C.
Szczegółowe informacje dotyczące obsługi ręcznego urządzenia do rejestracji fluoroskopowej
2D można znaleźć w Instrukcji obsługi instrumentu.

Płytki korekcyjne nie są przeznaczone do stosowania z ramionami C z płaskimi panelami.

Właściwe zastosowanie

①

Rysunek 19 
Głowica ręcznego urządzenia do rejestracji fluoroskopowej 2D musi całkowicie znajdować się
w wiązce promieni rentgenowskich podczas pozyskiwania obrazu fluoroskopowego. Należy
kierować się znacznikami zatrzymania znajdującymi się na górze i po bokach ręcznego
urządzenia do rejestracji fluoroskopowej 2D, aby ustawić głowicę w środku wiązki i utrzymać ją
w stabilnym położeniu.
Należy delikatnie oprzeć ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D o wzmacniacz
obrazu lub ustabilizować je na ciele pacjenta lub na stole operacyjnym, aby uzyskać najlepszą
jakość rejestracji.
Wszystkie cztery markery sferyczne muszą być widoczne dla kamery podczas pozyskiwania
obrazu.
UWAGA: Należy użyć sterylnego plastra samoprzylepnego ①, aby zabezpieczyć obłożenie przed
uszkodzeniem w wyniku oparcia ręcznego urządzenia do rejestracji fluoroskopowej 2D o
wzmacniacz obrazu.
 

Wymagane instrumentarium ramienia C
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Ostrzeżenie o potrząśnięciu ręcznym urządzeniem do rejestracji fluoroskopowej 2D

Rysunek 20 
Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D musi być trzymane nieruchomo podczas
pozyskiwania obrazów. Jeśli podczas pozyskiwania ręczne urządzenie do rejestracji
fluoroskopowej 2D poruszy się, obraz nie może zostać zarejestrowany i wyświetlona zostanie
pokazana powyżej ikona z ostrzeżeniem o potrząśnięciu.
Należy powtórzyć pozyskiwanie obrazu, stabilnie trzymając ręczne urządzenie do rejestracji
fluoroskopowej 2D.

Ostrzeżenie o niepowodzeniu rejestracji za pomocą ręcznego urządzenia do rejestracji fluoroskopowej 2D

Jeśli podczas pozyskiwania obrazu wyświetlone zostanie ostrzeżenie Registration Failed,
danego obrazu nie można zarejestrować.
Należy usunąć wszystkie obiekty przeszkadzające (np. metalowe) oraz sprawdzić i/lub usunąć
możliwe przyczyny. Po wykonaniu czynności korekcyjnych należy powtórzyć pozyskiwanie
obrazu.
• Markery rejestracyjne ręcznego urządzenia do rejestracji fluoroskopowej 2D nie mogły

zostać wykryte lub obraz nie mógł zostać zarejestrowany do celów nawigacji:
- Ustawić ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D bezpośrednio pod

wzmacniaczem obrazu.
- Nieznacznie zmienić położenie/orientację ręcznego urządzenia do rejestracji

fluoroskopowej 2D.
• Nie można wykryć znaczników rejestracyjnych płytki korekcyjnej:

- Upewnić się, że płytka korekcyjna jest prawidłowo zamontowana i ustawiona.
- Upewnić się, że w oprogramowaniu wybrano właściwe ramię C.

INSTRUMENTARIUM DO OBRAZOWANIA
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4.2 Stosowanie ramion C
4.2.1 Śródoperacyjne stosowanie ramienia C

Przed rozpoczęciem

Pacjenta należy ułożyć na stole operacyjnym i obłożyć w zwykły sposób.

Instrumenty stosowane do wykonania rejestracji muszą być sterylne, jeśli nie są obłożone.

Podłączanie i rozruch

W przypadku wykonywania automatycznej rejestracji podłączyć ramię C do systemu
nawigacyjnego i uruchomić ramię C przed rozpoczęciem pozyskiwania obrazu. W przypadku
rozpoczęcia schematu postępowania dla pozyskiwania obrazu przed uruchomieniem ramienia C
może zostać wyświetlony komunikat o błędzie, informujący o braku połączenia z ramieniem C.
W przypadku otrzymania tego komunikatu o błędzie należy uruchomić ramię C, a następnie
nacisnąć przycisk Proceed w oknie dialogowym komunikatu o błędzie.
Taki sam komunikat pojawia się, jeśli dojdzie do utraty połączenia z ramieniem C. W takiej sytuacji
należy sprawdzić połączenie przewodów i nacisnąć przycisk Proceed. Można wtedy wznowić
pozyskiwanie obrazu.
Przed pozyskaniem nowych obrazów za pomocą ramienia C należy sprawdzić, czy wyświetlony
jest ekran pozyskiwania obrazu. W przeciwnym razie oprogramowanie nawigacyjne nie wykryje
pozyskanych obrazów.

Zapewnianie wystarczającej przestrzeni

Aby zapobiec obrażeniom ciała pacjenta i/lub uszkodzeniom instrumentów, należy
zapewnić wystarczającą przestrzeń, w której zestaw do rejestracji nie koliduje z pacjentem
lub układem referencyjnym. Przed skanowaniem należy zawsze wykonać sprawdzenie pod
kątem kolizji.

Widoczność dla kamery

Kamerę należy ustawić tak, aby obie soczewki miały niezakłócony widok obszaru operacyjnego i
układu referencyjnego przez cały czas wykonywania procedury, we wszystkich odpowiednich
pozycjach na sali operacyjnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat pola widzenia kamery,
patrz str. 20.

Wymagany układ referencyjny i elementy rejestrujące muszą być widoczne dla kamery
podczas pozyskiwania, w przeciwnym razie oprogramowanie nie może zarejestrować
obrazu.

Upewnić się, że ramię C, obłożenie i/lub urządzenie do rejestracji (np. zestaw do rejestracji
fluoroskopowej lub ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D) nie zasłaniają
częściowo geometrii referencji. W przeciwnym razie mogą wystąpić niedokładności. Po
pozyskaniu należy zawsze zweryfikować dokładność obrazu.

Ważne uwagi

Przed zaakceptowaniem obrazów fluoroskopowych należy upewnić się, że są one
precyzyjne i przedstawiają pożądany kręg.

Stosowanie ramion C
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Przed potwierdzeniem pozyskania nie wolno modyfikować obrazu na monitorze ramienia C
(np. powiększanie, obracanie, itd.).

System automatycznie wykrywa pozycję układu referencyjnego oraz zestawu do rejestracji
podczas uzyskiwania nowego obrazu fluoroskopowego. Niemniej jednak precyzję
rejestracji należy zweryfikować, przytrzymując końcówkę wskaźnika na co najmniej trzech
anatomicznych punktach orientacyjnych i weryfikując ich pozycje w oprogramowaniu
(patrz str. 74).

Podczas integracji wyrobów innych producentów (np. ramienia C) z systemem
nawigacyjnym należy upewnić się, że przeprowadzono test medycznego systemu
elektrycznego zgodnie z normą IEC 60601-1.
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4.2.2 Obrazy fluoroskopowe 3D

Przed rozpoczęciem

Podczas pozyskiwania obrazów 3D z zastosowaniem wzmacniacza obrazu należy odłączyć
pierścień rejestracyjny 2D.

Zmiany ramion C

W przypadku jakichkolwiek zmian (np. urządzenia, oprogramowanie, konfiguracja) w
ramionach C przedstawiciel szpitala odpowiedzialny w tym zakresie musi natychmiast
poinformować serwis firmy Brainlab, ponieważ może to wpłynąć niekorzystnie na
dokładność nawigacji.

Jeśli przeprowadzona zostanie ponowna kalibracja (np. w związku ze zmianą lub
aktualizacją urządzeń bądź aktualizacją oprogramowania), należy poinformować serwis
firmy Brainlab.

Zapewnianie jakości obrazu

Zaleca się używanie obrazów fluoroskopowych 3D uzyskiwanych w trybie wysokiej rozdzielczości.

Niepełne skany mogą odpowiadać za nieprecyzyjność nawigacji. Zaleca się przesyłane
wyłącznie pełnych skanów.

Ramiona C mogą nie zapewniać wystarczającej jakości obrazu do wprowadzenia śrub lub
nawigacji.

Orientacja pacjenta

Należy upewnić się, że wybrana została poprawna orientacja pacjenta i pozycja ramienia C
w kreatorze pozyskiwania na konsoli ramienia C. W innym przypadku orientacja pacjenta
na stacji nawigacyjnej nie zostanie wyświetlona prawidłowo.

Nieprzeznaczone do użytku diagnostycznego

Ramiona C 3D nie są dopuszczone do użytku diagnostycznego.
Jakość obrazu może różnić się w zależności od anatomii pacjenta, artefaktów lub specyfikacji
technicznej ramienia C. Ponieważ może to wpływać na planowanie i nawigację, przed użyciem
należy zweryfikować i zatwierdzić przydatność jakości obrazu do nawigacji.

Artefakty mogą pojawić się w wyświetlonym zestawie danych. Zależą one od jakości
obrazu pochodzącego z ramienia C. Artefakty mogą pojawić się z powodu ograniczonego
promienia skanowania ramienia C.

Należy upewnić się, że wybrano prawidłowego pacjenta i że do systemu nawigacyjnego
przesłane zostały najbardziej aktualne skany z ramienia C. W przypadku wysyłania wielu
skanów oprogramowanie przypomni o konieczności wyboru właściwego skanu.

Ramię C 3D Siemens

Wprowadzając nazwę pacjenta lub identyfikator na ramieniu C 3D Siemens, nie należy używać
znaków specjalnych „/”. W przeciwnym razie zestaw danych będzie niezgodny z systemem
nawigacyjnym.

Stosowanie ramion C
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4.2.3 Obrazy 2D dla rejestracji metodą dopasowania obrazu fluoroskopowego

Zestawy do rejestracji

Jeśli używany jest zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D/2D lub zestaw do rejestracji
fluoroskopowej wer. 2, należy upewnić się, że pierścień do rejestracji 2D jest zamontowany i że
obie soczewki kamery widząc co najmniej pięć odblaskowych krążków znaczników.

Jeśli zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D/2D lub zestaw do rejestracji fluoroskopowej
wer. 2 jest stosowany do pozyskiwania obrazu 2D (do kalibracji obrazów lub rejestracji
obrazu 2D), pierścień nawigacyjny 2D musi być zamocowany.

Ważne uwagi

Poziom zniekształcenia może być wyższy na krawędziach pozyskanego obrazu
fluoroskopowego. Zweryfikować precyzję w tych obszarach, jeśli znajdują się tam badane
struktury.

Nawet jeśli segmenty obrazu przesłonięte przez markery wolframowe zostaną odtworzone,
może nie być możliwe odtworzenie mniejszych obiektów, które zostały przesłonięte (np.
druty Kirschnera lub końcówki śrub).

Pozycjonowanie ramienia C

Rysunek 21 
Stożek promieni musi nakładać się podczas rejestracji obrazu w sposób przedstawiony powyżej.
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Markery wolframowe

Zestawy do rejestracji posiadają dwie płytki z wbudowanymi markerami wolframowymi.

① ②

Rysunek 22 
W przypadku rejestracji fluoroskopowej oprogramowanie musi wykryć co najmniej cztery duże
markery wolframowe w okręgu ① oraz duży marker wolframowy leżący poza okręgiem ②.
Jeżeli widok jednego lub więcej markerów jest zasłonięty (np. przez metalowe retraktory), do
udanego zarejestrowania obrazów fluoroskopowych konieczne może być również pozyskanie
obrazów kalibracyjnych (patrz str. 51).
Zbędne obiekty metalowe (np. instrumenty) należy usunąć z pola widzenia promieni
rentgenowskich, aby umożliwić prawidłowe pozyskiwanie obrazu.
Układ referencyjny musi być zawsze widoczny.
UWAGA: Na obrazach fluoroskopowych 2D małe obiekty (druty K, końcówki śrub) mogą wydawać
się zniekształcone. Wynika to z algorytmu usuwającego markery wolframowe.
 

Stosowanie ramion C
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4.2.4 Obrazy kalibracyjne 2D

Obrazy kalibracyjne 2D

• Obrazy kalibracyjne są używane w celu ułatwienia rejestracji obrazu pacjenta, jeśli nie zawiera
on wystarczających informacji.

• Obrazy kalibracyjne należy najlepiej pozyskać przed rozpoczęciem operacji.
• Układ referencyjny nie musi być zamocowany podczas pozyskiwania obrazu kalibracyjnego.
• Przed uzyskaniem obrazów kalibracyjnych należy sprawdzić, czy dolna płytka kalibracyjna

zestawu do rejestracji fluoroskopowej jest pewnie przymocowana.

Obrazy kalibracyjne nie są dostępne, gdy używane jest ręczne urządzenie do rejestracji
fluoroskopowej 2D.

Przed pozyskiwanie obrazu kalibracyjnego należy usunąć wszystkie niepotrzebne
przedmioty spomiędzy źródła promieniowania rentgenowskiego a wzmacniacza obrazu.

Sposób pozyskiwania obrazów kalibracyjnych

①

②

Rysunek 23 

Przebieg procedury

1.

Nacisnąć przycisk Calibration Images ① na ekranie Image Acquisition.
Zostanie otwarte okno dialogowe Acquire Calibration Image ②.
UWAGA: Dostęp do obrazów kalibracyjnych można uzyskać przez menu Fluoro (patrz
str. 26).
 

2. Uzyskać obraz za pomocą ramienia C i nacisnąć przycisk Next, aby go zarejestrować.

3. Po udanej rejestracji obrazu nacisnąć przycisk Next, aby obraz zatwierdzić.

4. Powtórzyć etapy 1–3 dla wszystkich żądanych pozycji ramienia C.

Jeśli dostępne są inne układy referencyjne i systemy nawigacyjne lub skanery, należy
używać wyłącznie tej samej kombinacji, jaka była wykorzystana podczas kalibracji.

Po pozyskaniu obrazów kalibracyjnych nie należy zmieniać pozycji zestawu do rejestracji
fluoroskopowej na wzmacniaczu obrazu. W przypadku np. obrócenia, przechylenia lub
przesunięcia zestawu do rejestracji fluoroskopowej należy powtórzyć uzyskanie obrazu
kalibracyjnego.
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Kolejne etapy

Opcje

Nacisnąć przycisk Close, aby powrócić do ekranu Image Acquisition, na którym można pozys-
kać obrazy fluoroskopowe pacjenta.

Nacisnąć przycisk Next, aby pozyskać następny obraz kalibracyjny.

W przypadku niepowodzenia rejestracji obrazu należy nacisnąć przycisk Back w oknie dialogo-
wym ostrzeżenia, aby powrócić do ekranu głównego i pozyskać następny obraz kalibracyjny.

Stosowanie ramion C
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4.3 Stosowanie tomografów TK

Kalibracja tomografu

Szpitalni technicy muszą regularnie weryfikować dokładność tomografu, używając zestawu
kalibracyjnego fantomu iCT. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi
instrumentu.

W przypadku otwarcia pokrywy skanera śródoperacyjnego lub jego mechanicznej
modyfikacji dokładność kalibracji skanera musi zostać sprawdzona przez pomoc
techniczną firmy Brainlab. Tę czynność należy również wykonać po rutynowej konserwacji
przeprowadzonej przez producenta skanera.

Pewne aktualizacje oprogramowania skanera wymagają weryfikacji dokładności rejestracji
i nawigacji. Po przeprowadzeniu aktualizacji oprogramowania skanera konieczne jest
wykonanie skanu weryfikacyjnego i sprawdzenie dokładności rejestracji.

W przypadku długotrwałego użytkowania skanera bez prawidłowego serwisu system może
nie działać prawidłowo lub utracić dokładność. Aby temu zapobiec, należy skontaktować
się z pomocą techniczną firmy Brainlab i uzgodnić inspekcje co 6 miesięcy.

Ustawienia tomografu

Aby zapewnić zgodność skanów TK z oprogramowaniem i ułatwić dokładną nawigację, należy
zwrócić się do pomocy technicznej firmy Brainlab w celu uzyskania informacji na temat
zalecanych ustawień tomografu. Dodatkowe informacje są dostępne również w protokole
skanowania.

Testy pod kątem występowania kolizji

Test pod kątem występowania kolizji należy przeprowadzić po wykonaniu końcowej konfiguracji.
Jeśli to możliwe, należy zapisać pozycję stołu operacyjnego, aby łatwo odtworzyć konfigurację dla
skanu śródoperacyjnego.

Należy upewnić się, że cała konfiguracja pacjenta pasować będzie do skanera TK oraz że
dostępny zakres skanowania jest odpowiednio duży, aby pokryć cały wymagany obszar. W
szczególności układ referencyjny pacjenta należy zamontować w taki sposób, aby
zminimalizować ryzyko kolizji ze skanerem TK.

Test pod kątem występowania kolizji należy wykonać zawsze po zamocowaniu lub regulacji
sprzętu (takiego jak zacisk referencyjny lub obłożenie).

W przypadku przymocowania układu referencyjnego do kości pacjenta należy sprawdzić,
czy nie koliduje on z elementami tomografu podczas skanowania. Jeśli ma to
zastosowanie, należy sprawdzić, czy obłożenie do skanowania sterylnego nie zwisa,
ponieważ może kolidować z pacjentem lub układem referencyjnym. Zawsze należy
przeprowadzić kontrolę możliwości kolizji.

Orientacja pacjenta

Należy pamiętać o wybraniu w oprogramowaniu tomografu właściwej orientacji pacjenta. W
przeciwnym razie orientacja pacjenta nie będzie prawidłowo wyświetlona w
oprogramowaniu nawigacyjnym.
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Odchylenie gantry

Skany TK pozyskiwane przy gantrze przechylonej o kąt inny niż zero należy rejestrować ręcznie.
Nie wolno stosować automatycznej rejestracji.

Grubość przekroju

Grubość przekroju dla skanów TK nie może przekraczać 2 mm.

Czerwony wykrzyknik w oprogramowaniu oznacza, że przekroje są zbyt grube.

Niezgodność

Nie wolno umieszczać systemu referencyjnego Brainsuite iMRI (dla urządzenia Siemens 1.5T) w
polu widzenia kamery w przypadku automatycznej rejestracji dla oprogramowania Spine &
Trauma 3D, ponieważ jest on niezgodny z oprogramowaniem.

Pozycjonowanie stołu

Rejestracja jest nieprecyzyjna, jeśli pacjent lub stół operacyjny zostaną przesunięte
podczas automatycznej rejestracji.

Stan błędu

Jeżeli skaner TK zgłasza błąd między dwoma kolejnymi skanami, współrzędne danych
obrazu mogą być mniej dokładne, co może wpłynąć na dokładność nawigacji. Nie należy
używać zestawów danych pozyskanych bezpośrednio po wystąpieniu błędu.

Stosowanie tomografów TK

54 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.2 Spine & Trauma 3D Wer. 2.6



5 MANIPULOWANIE
WIDOKIEM

5.1 Przyciski widoku

Informacje ogólne

Na widokach obrazów znajdują się zwykle przyciski, których można użyć do pozycjonowania
elementów na ekranie.
UWAGA: Większość przycisków widoku działa w sposób ciągły podczas ich naciskania.
 

Manipulowanie obrazami

Przyciski Nazwa Funkcja

Flip Przerzuca obraz o 180° wokół osi środkowej.

Rotate Obracanie obrazu w prawo lub lewo wokół jego osi.

Przesuwanie elementu aktywnego

Przyciski Nazwa Funkcja

Up/down Przesuwanie elementu aktywnego w górę lub w dół.

Left/right Przesuwanie elementu aktywnego w lewo lub w prawo.

Curved Obracanie elementu aktywnego w lewo lub w prawo.

Przewijanie przekrojów skanów

Przyciski Nazwa Funkcja

Scroll Przewija przekroje skanów.

MANIPULOWANIE WIDOKIEM
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5.2 Kadrowanie obrazu

Informacje ogólne

Kadrowanie obrazu jest dostępne na większości ekranów głównych podczas korzystania z danych
3D.

Nie wolno kadrować struktur niezbędnych do rejestracji.

Układ ekranu

③

① ②

Rysunek 24 

Nr Element

① Elementy sterujące rozmiarem

② Pole kadrowania (żółte)

③ Przycisk Undo

Sposób kadrowania obrazów

Przebieg procedury

1. Nacisnąć przycisk kadrowania na dowolnym ekranie głównym.

2. Za pomocą strzałek ustawić pole kadrowania w widokach.

3. Wyregulować wielkość pola kadrowania za pomocą pasków suwaków.

4. Po umiejscowieniu pola kadrowania tak, aby zawierało wyłącznie obszar zainteresowa-
nia, nacisnąć ponownie przycisk kadrowania, aby wykonać kadrowanie.

5. Aby powrócić do oryginalnego zestawu danych, nacisnąć przycisk Undo.

UWAGA: Pola kadrowania nie można obracać.
 

Kadrowanie obrazu
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5.3 Próg kości i okienkowanie
5.3.1 Próg kości

Informacje ogólne

Próg kości to wartość, powyżej której oprogramowanie określa obiekt na skanach jako kość, nie
tkankę.
Jeśli próg kości jest ustawiony prawidłowo, tkanka nie jest widoczna, a powierzchnia kości na
obrazach jest gładka i lita, zwłaszcza w obszarach pozyskiwania punktów rejestracyjnych. Jeśli
próg jest zbyt niski lub zbyt wysoki, wystąpi niezgodność w układzie współrzędnych pomiędzy
prawdziwą kością a (widoczną) nawigowaną kością, co doprowadzi do nieprecyzyjnej rejestracji
pacjenta.

Jakość wybranego progu kości wpływa na dokładność wyników dopasowania. Wartość
progu należy ustawić tak, aby była wyświetlana gładka powierzchnia kości.

Otwieranie regulacji progu kości

Ustawienie progu kości jest koniecznym krokiem we wszystkich ręcznych metodach
rejestracji. Dostęp do niego można uzyskać również przez naciśnięcie przycisku okien-
kowania na dowolnym ekranie głównym.

Sposób ustawiania progu kości

②

①

③

Rysunek 25 

Przebieg procedury

1.

Nacisnąć przyciski strzałek lub przesunąć palec po pasku suwaka ①, aby zwiększyć/
zmniejszyć próg kości.
Aby dostosować próg kości, można również przeciągnąć palcem po obrazie (w lewo lub
w prawo).
UWAGA: Aby zresetować próg kości do wartości pierwotnie obliczonej przez oprogramo-
wanie, należy nacisnąć przycisk Reset ③.
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Przebieg procedury

2.

• Strzałki przewijania umożliwiają przewijanie przekrojów.
• Aby w razie potrzeby obrócić widok, należy użyć pasków obrotu ② lub nacisnąć bezpo-
średnio widok, który ma zostać obrócony.

• Sprawdzić ustawienia progu przy różnych poziomach i kątach.

3.
Nacisnąć przycisk Next, aby kontynuować.
UWAGA: W przypadku wprowadzenia progu kości za pomocą przycisku okienkowania
należy nacisnąć przycisk ponownie, aby powrócić do bieżącego etapu.
 

Precyzyjna regulacja progu kości

Należy maksymalnie dostosować próg upewniając się, że widoczna jest głównie kość i jak
najmniejsza ilość tkanki. Rejestrację ręczną można przeprowadzić wyłącznie, jeśli
powierzchnia kości jest wyraźnie widoczna.

Należy sprawdzić obliczony model powierzchni 3D i jeśli powierzchnia nie jest
przedstawiona równomiernie (np. wyświetlone są artefakty poza lub otwory wewnątrz
rejonów anatomicznych), należy odpowiednio dostosować próg.

Próg kości i okienkowanie
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5.3.2 Okienkowanie

Informacje ogólne

Okienkowanie umożliwia dostosowanie jasności i kontrastu skanowanych obrazów za pomocą
określenia związku pomiędzy wartością szarości a intensywnością wyświetlania.
Prawidłowe ustawienia okienkowania pomagają zoptymalizować wyświetlanie danych.

Zmiana ustawień okienkowania dla danych TK wpływa na widoczność niektórych struktur
lub jej brak.

Sposób ustawiania okienkowania

①

②

Rysunek 26 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć przycisk okienkowania.

2. Za pomocą pasków suwaka w widokach dostosować jasność ① i kontrast ②.

3. Aby zamknąć funkcję okienkowania, nacisnąć ponownie przycisk okienkowania.

MANIPULOWANIE WIDOKIEM
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5.4 Orientacja pacjenta i wyrównanie osi
5.4.1 Orientacja pacjenta

Informacje ogólne

Orientacja pacjenta wprowadzona w oprogramowaniu określa orientację przekrojów strzałkowych
i czołowych oraz sposób wyświetlania przekrojów osiowych. Aby można było prawidłowo
nawigować w obrębie obrazów, należy sprawdzić, czy wyświetlone wartości są prawidłowe.

Dostęp do okna dialogowego można uzyskać przez naciśnięcie przycisku orientacji
pacjenta na dowolnym ekranie głównym.

UWAGA: Zmiana orientacji pacjenta wpływa wyłącznie na sposób wyświetlania danych w
oprogramowaniu. Nie powoduje zmiany rzeczywistego zestawu danych.
 

Należy pamiętać o wybraniu właściwej orientacji pacjenta. W przeciwnym razie orientacja
pacjenta nie będzie prawidłowo wyświetlona w oprogramowaniu nawigacyjnym.

Sposób wyboru orientacji

W przypadku obrazów śródoperacyjnych początkowa orientacja pacjenta jest wybierana wstępnie
na podstawie etykiety zestawu danych DICOM.

Rysunek 27 

Przebieg procedury

1. Wybrać pozycję pacjenta (Prone, Supine, Left, Right).

2. Wybrać bok, z którego chirurg uzyska dostęp do pacjenta (Left Side lub Right Side).

3. Wybrać orientację pacjenta na stole operacyjnym względem dostępnego dla chirurga wi-
doku ekranu dotykowego (Feet/Head lub Head/Feet).

4. Nacisnąć Next.

Orientacja pacjenta i wyrównanie osi
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5.4.2 Wyrównanie osi

Informacje ogólne

Nieprawidłowe wyrównanie osi może spowodować podczas nawigacji nieprawidłową orientację.
Jeśli pacjent nie był umieszczony w tomografie prosto lub jeśli skan otrzymał nieprawidłową
etykietę orientacji, należy użyć przycisku Axis Alignment, aby bardziej precyzyjnie wyrównać
obrazy pacjenta z osiami zdefiniowanymi w oprogramowaniu.

Sposób prawidłowego wyrównania osi

Rysunek 28 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć przycisk Axis Alignment.

2.
Na ekranie korekcji osi należy nacisnąć zagięte strzałki widoków w celu wyrównania osi z
kropkowanymi niebieskimi liniami.
UWAGA: Osie można przywrócić do poprzedniego wyrównania, naciskając Reset.
 

3. Jeśli jest to wymagane, można zaznaczyć pola wyboru Anterior - Posterior lub Head -
Feet, aby zmienić orientację.

4.
Ponownie nacisnąć przycisk Axis Alignment.
UWAGA: Jeśli opcja Axis Alignment nie zostanie wyłączona, naciśnięcie Next lub Back
zapisuje także zmiany w wyrównaniu osi.
 

UWAGA: Dostosowanie osi anatomicznych po rejestracji nie wpływa na rejestrację i precyzję
nawigacji.
 

MANIPULOWANIE WIDOKIEM

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.2 Spine & Trauma 3D Wer. 2.6 61



5.5 Zaplanowane obiekty

Przedoperacyjne dane planowane

W przypadku zaplanowania wczytanych danych w programie iPlan lub DICOM Viewer lista
wstępnie zaplanowanych obiektów jest widoczna na ekranie Patient Information (np. obiekty,
obrazy poddane fuzji i oznakowane punkty).
Trajektorie są wyświetlone na ekranie Screw Planning.
W trakcie Accuracy Verification wyświetlone są wstępnie zaplanowane obiekty i oznakowane
punkty.

Wstępnie zaplanowane obiekty można pokazać/ukryć podczas rejestracji i nawigacji,
używając przycisku Object.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat używania wstępnie zaplanowanych punktów z
rejestracją Paired Point Matching, patrz str. 84.
 

Zaplanowane obiekty
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6 FUZJA OBRAZÓW
6.1 Fuzja obrazów do zabiegów w obrębie

kręgosłupa

Image Fusion Element

Fuzja obrazów jest wykonywana za pomocą oprogramowania Image Fusion firmy Brainlab.
Instrukcje dotyczące wymaganego przebiegu procedury podano w Instrukcji obsługi
oprogramowania, Image Fusion.

Skany

Dla fuzji obrazów są obsługiwane następujące kombinacje danych:
• TK i MR
• TK i fluoroskopia 3D
• TK i TK

UWAGA: Kombinacje fluoroskopii 3D i MR oraz fluoroskopii 3D i fluoroskopii 3D nie są
obsługiwane. Ponadto nie są obsługiwane techniki diagnostyczne inne niż TK, MR i fluoroskopia
3D.
 

Obszary skanowania na dwóch różnych zestawach danych przeznaczonych do fuzji muszą
zawierać nakładające się obszary, jeśli skany mają zostać wykorzystane do fuzji obrazów.
Nakładające się obszary muszą obejmować struktury kości (np. sąsiednie kręgi).

Fuzja obrazów i korejestracja są przeznaczone wyłącznie dla procedur dotyczących
kręgosłupa.

Dokładność fuzji obrazów

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania Image Fusion, wykorzystanie fuzji
ręcznej (tj, nienaciśnięcie przycisku Fusion w oprogramowaniu Image Fusion) może
skutkować brakiem eksportu obszaru zainteresowania (ROI). W takim przypadku aplikacja
do zabiegów w obrębie kręgosłupa nie wyświetli żadnego obszaru ROI.

Po otwarciu fuzji obrazów obszar zainteresowania (ROI) jest ustawiony na zakres
użyteczny w większości przypadków. Przed rozpoczęciem automatycznej fuzji należy
ustawić optymalny obszar fuzji, przesuwając i zmieniając wielkość pola obszaru
zainteresowania. Po dostosowaniu zestawów danych i ustawieniu obszaru ROI można
rozpocząć fuzję.

Sprawdzić, czy pole obszaru zainteresowania jest umieszczone na kości, do której
przymocowany jest układ referencyjny.

Algorytm bierze pod uwagę wyłącznie dane objętościowe pierwszej serii obrazów zawarte
w obszarze zainteresowania fuzji, aby określić prawidłowość ich dopasowania do obrazów

FUZJA OBRAZÓW

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.2 Spine & Trauma 3D Wer. 2.6 63



drugiej serii. Dlatego początkowy rozmiar i pozycja obszaru zainteresowania fuzji będą
miały wpływ na efekt fuzji.

Pole obszaru zainteresowania powinno być wystarczająco duże, aby obejmować wszystkie
obszary, w których dopasowanie powinno być precyzyjne, pozostawiając nieistotne dane
na zewnątrz.

Dla fuzji obrazu należy użyć tej samej struktury kostnej, która została użyta dla rejestracji
pacjenta. W przeciwnym wypadku drugi zestaw danych może zostać przesunięty podczas
nawigacji.

Weryfikacja

Należy sprawdzić i optycznie zweryfikować rezultat fuzji obrazów. Jeśli wyniki
automatycznej fuzji obrazów są niewystarczające, należy poprawić fuzję ręcznie,
dostosowując zestawy obrazów i obszar ROI. Należy zatwierdzać wyłącznie zestawy
obrazów prawidłowo połączone za pomocą fuzji.

Fuzja obrazów do zabiegów w obrębie kręgosłupa
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6.2 Korejestracja

Informacje ogólne

Korejestracja to procedura fuzji niezarejestrowanych danych przedoperacyjnych z danymi z
automatycznej rejestracji.

Schemat postępowania

Przebieg procedury

1. Uruchomić oprogramowanie Spine & Trauma 3D z wczytanymi danymi przedoperacyjny-
mi.

2. W oknie dialogowym New Registration / Scan nacisnąć przycisk New Scan (patrz str.
30).

3. Pojawi się monit o weryfikację rejestracji.

4.
Wyświetlona zostanie strona wyboru danych. Należy wybrać oba zestawy danych, które
mają być połączone za pomocą fuzji. W tym przypadku zestawy danych to przedoperacyj-
ny skan TK i nowo pozyskany śródoperacyjny skan fluoroskopowy 3D.

5. Wykonać fuzję obrazów za pomocą Image Fusion.

6. Po zakończeniu fuzji należy zweryfikować rejestrację na obu zestawach danych (patrz str.
74).

UWAGA: Opcjonalnie można rozpocząć od skanowania śródoperacyjnego, a później wczytać
dane przedoperacyjne.
 

Niezgodności danych pacjenta

Jeśli nazwa pacjenta dla dwu zestawów danych jest różna, wyświetlane jest powiadomienie,
informujące, że zestaw danych śródoperacyjnych zostanie scalony z przejęciem nazwy pacjenta z
zestawu danych przedoperacyjnych.

FUZJA OBRAZÓW
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7 AUTOMATYCZNA
REJESTRACJA

7.1 Przegląd ogólny

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem schematu postępowania dla automatycznej rejestracji należy zapoznać się i
przyswoić sobie odpowiednie informacje podane od str. 41.

Schemat postępowania dla rejestracji

Spine & Trauma 3D umożliwia automatyczną rejestrację pozyskanych śródoperacyjnie danych
fluoroskopowych 3D (patrz str. 71).
Podczas śródoperacyjnego pozyskiwania tych zestawów danych za pomocą oprogramowania i
zgodnego ramienia C lub tomografu oprogramowanie dokonuje ich automatycznej rejestracji.
Automatyczna rejestracja dla iCT, AIRO i Angio jest wykonywana za pomocą Brainlab Element
Automatyczna rejestracja obrazu. Instrukcje opisujące konieczne czynności opisano w
Instrukcji obsługi oprogramowania Automatic Image Registration.
Można również wybrać opcję użycia przedoperacyjnie pozyskanych zestawów danych. W tym
celu należy wykonać ręczną rejestrację (patrz str. 77).

Do rejestracji danych pozyskanych przedoperacyjnie nie można stosować automatycznej
rejestracji. W celu użycia przedoperacyjnie pozyskanych zestawów danych wymagana jest
rejestracja ręczna (patrz str. 77) lub korejestracja (patrz str. 65).

Rejestracja podczas rozruchu

Najszybsza metoda rejestracji pacjenta to pozyskanie zestawu danych bezpośrednio po rozruchu.
Oprogramowanie automatycznie rejestruje pacjenta po pozyskaniu obrazu, więc nawigację można
rozpocząć bezpośrednio po zweryfikowaniu precyzji.
UWAGA: W celu automatycznej rejestracji dane muszą być pozyskiwane śródoperacyjnie.
 

Sposób wybierania tomografu lub ramienia C

Przebieg procedury

1. Jeśli skonfigurowany jest więcej niż jeden tomograf lub ramię C, należy nacisnąć New
Scan.

2. Wybrać ramię C lub tomograf, aby rozpocząć obrazowanie przedoperacyjne.

AUTOMATYCZNA REJESTRACJA
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Zgodność

Do automatycznej rejestracji za pomocą oprogramowania Spine & Trauma 3D należy używać
wyłącznie zgodnych ramion C i tomografów. Aby uzyskać pełną listę zgodnych tomografów i
ramion C, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Ruch podczas rejestracji

Przed poruszeniem pacjenta lub stołu operacyjnego należy sprawdzić, czy proces
rejestracji został zakończony i rejestracja jest dokładna. W przypadku wykonania ruchu
rejestracji nie można odtworzyć.

Po rozpoczęciu procedury rejestracji nie wolno modyfikować położenia układu
referencyjnego.

Zmiana danych

Nie jest możliwa automatyczna rejestracja planowanych danych pacjenta dla nawigacji
(oprócz przypadku korejestracji (patrz str. 65)). Nie należy zmieniać danych obrazu na
skanerze w żaden sposób (np. przez obrót, odwrócenie, kontrast i powiększenie). Należy
upewnić się, że oryginalne informacje w formacie DICOM są wysyłane bezpośrednio do
systemu nawigacji, bez opóźnienia. W przeciwnym razie nie można wykonać
automatycznej rejestracji.

Ukończenie automatycznej rejestracji

Rejestracja zostaje zapisana dopiero po zakończeniu weryfikacji dokładności rejestracji przez
naciśnięcie przycisku Next (patrz str. 74).

Po wykonaniu udanej automatycznej rejestracji zostaną usunięte wszystkie poprzednie
rejestracje.

Optymalizacja jakości skanów

Aby uniknąć nieprecyzyjności skanów powstałej w wyniku ruchów oddechowych, firma
Brainlab zaleca hiperoksygenację pacjenta oraz wyłączenie sztucznej wentylacji w fazie
wydechu przed wykonaniem skanu. Procedura nie powinna trwać dłużej niż dwie minuty i
dlatego nie jest szkodliwa dla pacjenta.

Na skanach nie powinno być artefaktów. Zniekształcenie obrazu może prowadzić do
nieodpowiedniej segmentacji, co zmniejsza precyzję rejestracji. Można tego uniknąć dzięki
usunięciu niepotrzebnych przedmiotów metalowych lub odbijających (np. retraktorów) ze
skanowanego obszaru.

Zapewnianie skutecznego transferu danych

Ramię C 3D należy podłączyć bezpośrednio do systemu nawigacji za pomocą kabla krosowego.
Jeśli ramię C 3D podłączone jest za pośrednictwem sieci szpitalnej, prędkość transferu będzie w
wysokim stopniu zależeć od ruchu w sieci. Przesyłanie danych za pośrednictwem sieci szpitalnej
jest zalecane, tylko jeśli stosowany jest system nawigacji montowany na suficie.

Przed przesłaniem skanów 3D należy sprawdzić, czy procedura skanowania została
zakończona prawidłowo. Niekompletny zestaw danych może doprowadzić do
nieprecyzyjnej nawigacji.

Przegląd ogólny
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Przerwane skany

Jeśli do systemu nawigacji zostanie przesłany niekompletny lub przerwany skan, zostanie
wyświetlone powiadomienie. Jeśli skan zawiera wystarczające dane, należy nacisnąć przycisk
Accept, aby kontynuować.

AUTOMATYCZNA REJESTRACJA
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7.1.1 Używanie starszych skanów

Zestawy danych sprzed więcej niż 24 godzin

Ze względów bezpieczeństwa skanów starszych niż 24 godziny można używać wyłącznie wtedy,
gdy są rejestrowane ręcznie (patrz str. 77).

Opcje

Aby wczytać inny zestaw danych, należy nacisnąć Back.

Aby anulować rejestrację, należy nacisnąć Cancel.
UWAGA: Naciśnięcie przycisku Cancel powoduje powrót do ekranu głównego. Jednakże, ponie-
waż zestaw danych nie jest zarejestrowany, nie można go wykorzystać do nawigacji.
 

Aby załadować ten zestaw danych i zarejestrować go ręcznie, należy nacisnąć Register.

Przegląd ogólny
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7.2 Automatyczna rejestracja danych
fluoroskopowych 3D

7.2.1 Ramię C 3D Siemens

Schemat postępowania

① ②

③ ④

Rysunek 29 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć przycisk New Scan w oknie dialogowym New Registration / Scan (patrz str.
30).

2.
Przygotować ramię C. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na konsoli to-
mografu i w oknie dialogowym Prepare C-arm for 3D Scan ①.
Nacisnąć przycisk Next lub poczekać 30 sekund, aby kontynuować.

3.

Wykonać kontrolę pod kątem kolizji, a następnie przesunąć ramię C z powrotem do pozy-
cji bocznej. Wyregulować odpowiednio kamerę ②.
Oprogramowanie sprawdzi, czy zostały wykryte wszystkie niezbędne struktury. Upewnić
się, że kamera jest ustawiona tak, aby ramię C i układ referencyjny pacjenta były wyśrod-
kowane w polu widzenia kamery.

4. Należy rozważyć wstrzymanie oddychania pacjenta.

5.

Wykonać skan ③. Po zakończeniu skanu należy pozwolić pacjentowi normalnie oddy-
chać, jeśli oddychanie było wstrzymane.
UWAGA: Jeśli konieczne jest ręczne wysłanie skanu do systemu nawigacji, należy za-
wsze wysłać bieżący skan z konsoli ramienia C 3D. W przypadku wysyłania skanu bezpo-
średnio z okna głównego wysyłany jest wyłącznie pojedynczy przekrój.
 

6. Z poziomu ekranu Patient Information ④ zweryfikować, czy zestaw obrazów jest wystar-
czający, a dane są prawidłowe.
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Przebieg procedury

7. Zdefiniować orientację pacjenta w oknie dialogowym Select Patient Orientation (patrz
str. 60).

8. Zweryfikować rejestrację (patrz str. 74).

Automatyczna rejestracja danych fluoroskopowych 3D
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7.2.2 Ramię C 3D Ziehm

Schemat postępowania

① ②

③ ④

Rysunek 30 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć przycisk New Scan w oknie dialogowym New Registration / Scan (patrz str.
30).

2.

Przygotować ramię C. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na konsoli to-
mografu i w oknie dialogowym Prepare C-arm for Scanning ①.
UWAGA: Jeśli używane jest ramię C z płaskim panelem, podłączyć przyrząd(y) fluorostar.
 

3.

Wykonać kontrolę pod kątem kolizji, a następnie przesunąć ramię C z powrotem do pozy-
cji bocznej. Wyregulować odpowiednio kamerę ②.
Oprogramowanie sprawdzi, czy zostały wykryte wszystkie niezbędne struktury. Upewnić
się, że kamera jest ustawiona tak, aby ramię C i układ referencyjny pacjenta były wyśrod-
kowane w polu widzenia kamery.

4. Należy rozważyć wstrzymanie oddychania pacjenta.

5. Wykonać skanowanie ③, trzymając wciśnięty lewy pedał. Po zakończeniu skanu należy
pozwolić pacjentowi normalnie oddychać, jeśli oddychanie było wstrzymane.

6. Z poziomu ekranu Patient Information ④ zweryfikować, czy zestaw obrazów jest wystar-
czający, a dane są prawidłowe.

7. Zdefiniować orientację pacjenta w oknie dialogowym Select Patient Orientation (patrz
str. 60).

8. Zweryfikować rejestrację (patrz str. 74).

AUTOMATYCZNA REJESTRACJA
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7.3 Weryfikacja automatycznej rejestracji

Informacje ogólne

Weryfikację dokładności należy zawsze wykonywać przytrzymując wskaźnik lub końcówkę
instrumentu na przynajmniej trzech anatomicznych punktach orientacyjnych i sprawdzając
ich pozycję w oprogramowaniu.

Należy sprawdzić, czy rejestracja dla pacjenta i zestawu danych jest na prawidłowym
poziomie. Dokładność należy sprawdzać na poddawanej leczeniu strukturze kostnej.

Weryfikowanie dokładności rejestracji

Po skutecznej rejestracji automatycznej należy wykonać wizualną kontrolę dokładności.

Rysunek 31 

Weryfikacja automatycznej rejestracji
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Procedura

Zweryfikować dokładność, przykładając wskaźnik lub końcówkę instrumentu przynajmniej do na-
stępujących punktów orientacyjnych:
1. Tył/przód:

- Na tylnej części wyrostka kolczystego. Upewnić się, że weryfikacja jest wykonywana bez-
pośrednio na kości, nie na więzadle nadkolcowym.

- W kilku lokalizacjach na powierzchni kości blaszki.
2. Lewo/prawo:

- po lewej stronie wyrostka kolczystego w około połowie wysokości, a następnie po prawej
stronie;

- w lewym i prawym stawie międzywyrostkowym (najlepiej w przestrzeni stawowej), jeśli jest
dostępny.

3. Dogłowowo/doogonowo:
- po głowowej stronie wyrostka kolczystego, a następnie po stronie ogonowej.

• Dla każdego punktu weryfikacji porównać położenie wskaźnika na ciele pacjenta z położeniem
wyświetlanym w systemie nawigacyjnym.

• Dokładność rejestracji można także zweryfikować, przytrzymując wskaźnik ostrożnie przy koń-
cówkach zacisku referencyjnego (można zweryfikować wszystkie kierunki: tył/przód, lewo/
prawo, dogłowowo/doogonowo) lub nawet na zębie zacisku referencyjnego, jeśli jest dostęp-
ny.

Należy starannie rozważyć, czy ustalona dokładność jest odpowiednia dla danego zabiegu.
Podczas weryfikacji nie wywierać siły na wskaźnik ani instrument.
UWAGA: Aby zablokować widoki w pozycji, nacisnąć ikonę blokady (patrz str. 23).
 

Weryfikacja minimalnie inwazyjna

W przypadku wykonywania procedury minimalnie inwazyjnej ograniczającej weryfikację
przynajmniej trzech punktów orientacyjnych należy wykonać następujące sprawdzenie
dokładności:

Przebieg procedury

1. Włożyć instrument do nacięcia tak, aby bezpiecznie dotknąć anatomicznego punktu
orientacyjnego lub podstawy układu referencyjnego.

2.

Pozyskać obrazy fluoroskopowe instrumentu na kości:
• obraz Lateral Fluoro, aby zweryfikować prawidłowość rejestracji dla kierunków dogło-

wowo/doogonowo i tył/przód,
• obraz AP Fluoro, aby zweryfikować prawidłowość rejestracji dla kierunków lewo/prawo

i dogłowowo/doogonowo.

3. Upewnić się, że pozycja instrumentu wyświetlona na ekranie odpowiada pozycji na obra-
zie fluoroskopowym.

Dokładność rejestracji można także zweryfikować, przytrzymując wskaźnik ostrożnie przy
końcówkach zacisku referencyjnego (można zweryfikować wszystkie kierunki: tył/przód, lewo/
prawo, dogłowowo/doogonowo) lub nawet na zębie zacisku referencyjnego, jeśli jest dostępny.
Należy starannie rozważyć, czy ustalona dokładność jest odpowiednia dla danego zabiegu.

Kolejne etapy

Opcje

Jeśli dokładność jest zadowalająca, nacisnąć przycisk Next.
UWAGA: Przycisk Next jest nieaktywny, jeśli nie są widoczne wskaźnik i układ referencyjny.
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Opcje

Jeśli dokładność nie jest wystarczająca, można:
• przeprowadzić rejestrację ręczną (patrz str. 77) lub
• wykonać nowe skanowanie

Aby anulować rejestrację, należy nacisnąć New Registration.
Jeśli jest to pierwsza nawigacja, oprogramowanie otworzy ponownie okno dialogowe New
Scan / Registration.

Należy starannie rozważyć, czy ustalona dokładność jest odpowiednia dla danego zabiegu.

Weryfikacja automatycznej rejestracji
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8 REJESTRACJA RĘCZNA
8.1 Opcje rejestracji ręcznej

Informacje ogólne

Pozyskiwane przedoperacyjnie zestawy danych fluoroskopowych 3D, TK lub angiograficznych
należy rejestrować ręcznie. Można także przeprowadzić rejestrację ręczną po rejestracji
automatycznej.
W skanowanym regionie należy uzyskać wszystkie punkty. Podobnie należy wygenerować
wszystkie segmentacje w skanowanym obszarze.
UWAGA: Zaleca się używanie skanów utworzonych zgodnie z odpowiednim protokołem
skanowania dla rejestracji ręcznej.
 

Dostęp do rejestracji ręcznej

Podczas ładowania skanów przedoperacyjnych ręczna rejestracja otwiera się automatycznie po
zdefiniowaniu orientacji pacjenta.
Jeśli licencja udostępnia więcej niż jeden typ rejestracji, otwarte zostaje okno dialogowe Select
Registration Method. Nacisnąć ikonę odpowiadającą metodzie, które ma zostać użyta.

Zapisywanie rejestracji

Rejestracja zostaje zapisana dopiero po zakończeniu weryfikacji dokładności rejestracji przez
naciśnięcie przycisku Next.

Typy rejestracji ręcznej

Metoda rejestracji Patrz

Paired Point Matching str. 83

Region Matching str. 88

Fluoro Match str. 92

UWAGA: Region Matching i Fluoro Match są zatwierdzone wyłącznie dla zabiegów w obrębie
kręgosłupa.
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Opcjonalna rejestracja ręczna

W przypadku stosowania rejestracji automatycznej podczas skanowania śródoperacyjnego
można także wybrać rejestrację ręczną.

Rysunek 32 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć przycisk Register w panelu schematów postępowania.

2. Wybrać metodę rejestracji, która ma być używana.

Optymalizacja ustawień obrazu

Przed rozpoczęciem rejestracji należy ustawić próg kości.
Zalecana jest również optymalizacja ustawień okienkowania i wyrównania osi za pomocą
następujących przycisków:

Przyciski Opcja ustawienia obrazu Patrz

Okienkowanie/próg kości str. 57

Wyrównanie osi str. 61

Opcje rejestracji ręcznej
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8.1.1 Wczytywanie danych pacjenta

Informacje ogólne

Spine & Trauma 3D obsługuje użycie przedoperacyjnie pozyskanych skanów, które należy
zarejestrować ręcznie.

Możliwe jest załadowanie zestawów danych tylko od jednego pacjenta. Jeśli wczytane
zostaną dane drugiego pacjenta, pojawi się monit o połączenie dwóch pacjentów.

Wczytywanie dwóch zestawów danych TK

Jeśli wczytane zostaną dwa zestawy danych TK, należy wybrać, który zestaw zostanie
zarejestrowany, w oknie dialogowym Select Data Set for Registration.
UWAGA: Jeśli jeden zestaw danych zawiera wstępnie zaplanowane dane, należy upewnić się, że
ten zestaw danych zostanie użyty do rejestracji.
 

Rysunek 33 
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Sposób wczytywania danych przedoperacyjnych

Jeśli nie wybrano przedoperacyjnych danych pacjenta w Content Manager lub jeśli wczytany ma
zostać inny bądź dodatkowy zestaw danych, można wczytać te dane w oknie dialogowym wyboru
danych, naciskając Load Data.

Rysunek 34 

Ograniczenie rozmiaru

Zestawy danych nie powinny przekraczać 750 przekrojów, a obszar skanu nie powinien być
dłuższy niż 30 cm. Dłuższy obszar skanu może negatywnie wpłynąć na przedstawienie
modelu 3D kości.

Starsze skany przedoperacyjne

Starsze skany mogą przedstawiać odmienną anatomię pacjenta (np. usunięte podczas
wcześniejszych operacji struktury kostne, wzrost guza). W przypadku różnic między
obrazami przedoperacyjnymi, diagnostycznymi a rzeczywistą anatomią pacjenta
dokładność rejestracji może ulec pogorszeniu.

Opcje rejestracji ręcznej
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8.1.2 Korzystanie ze wskaźnika

Informacje ogólne

Wskaźnik jest używany w celu dopasowania wirtualnej pozycji i przedstawienia 3D kości pacjenta
w oprogramowaniu do rzeczywistej pozycji na ciele pacjenta.
Umożliwia to oprogramowaniu dostarczenie informacji nawigacyjnych podczas operacji.
Pozyskanie punktu oznacza, że oprogramowanie zapisano pozycję końcówki wskaźnika
względem pozycji kości według układu referencyjnego.
Tymi środkami oprogramowanie:
• określa miejsce struktury kostnej względem układu referencyjnego,
• umieszcza pozyskany punkt orientacyjny w prawidłowej pozycji względnej na modelu 3D kości.

Obsługa wskaźnika

Do pozyskiwania punktów w programie Spine & Trauma 3D należy używać wyłącznie
wskaźnika przedłużonego z ostrą końcówką.

Przed rozpoczęciem operacji należy użyć wskaźnika testu z kosza sterylizacyjnego, aby
sprawdzić, czy końcówka nie została zgięta. Zgięty wskaźnik lub wskaźnik z uszkodzoną
końcówką może powodować skrajne niedokładności podczas rejestracji pacjenta i nie
wolno go używać.

Wskaźnik należy obsługiwać z zachowaniem ostrożności.

Przed pozyskiwaniem punktów przygotować powierzchnię kości. Punkty należy
pozyskiwać bezpośrednio na powierzchni kości, nie na tkance, ponieważ mogłoby to
prowadzić do niedokładnej rejestracji.

Jeśli końcówka wskaźnika odsunie się od kości podczas pozyskiwania punktu, punkty
mogą zostać także uzyskane w powietrzu, co zmniejsza dokładność rejestracji. Podczas
pozyskiwania punktów należy sprawdzić, czy końcówka wskaźnika znajduje się zawsze
bezpośrednio na kości w skanowanym obszarze.

Standardowa rejestracja za pomocą wskaźnika

Podczas standardowej rejestracji za pomocą wskaźnika wykalibrowany wskaźnik przedłużony z
ostrą końcówką jest obracany w celu pozyskiwania (rejestracji) określonych punktów
orientacyjnych na kości pacjenta.

Rysunek 35 
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Procedura

Utrzymać końcówkę wskaźnika na wskazanym punkcie orientacyjnym i obrócić nieznacznie
wskaźnik wokół jego końcówki.
• Jeśli końcówka porusza się podczas obrotu, punkt nie zostanie pozyskany.
• W przypadku pozyskania punktu oprogramowanie wskazuje następny punkt do pozyskania

lub otwiera następny etap.

Rejestracja z użyciem klipsa zdalnego sterowania

Klips zdalnego sterowania umożliwia aktywną rejestrację pacjenta i sterowanie
oprogramowaniem w połączeniu ze wskaźnikiem przedłużonym z ostrą końcówką. Aby
uzyskać więcej informacji na temat funkcji sterowania oprogramowaniem, patrz str. 29.

①

Rysunek 36 

Przebieg procedury

1. Trzymać końcówkę wskaźnika przy wskazanym punkcie orientacyjnym.

2.

Nacisnąć przycisk sterowania ①.
• Jeśli końcówka porusza się podczas naciskania przycisku, punkt nie zostanie pozyska-

ny.
• W przypadku pozyskania punktu oprogramowanie wskazuje następny punkt do pozys-

kania lub otwiera następny etap.

Opcje rejestracji ręcznej
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8.2 Dopasowanie par punktów

Informacje ogólne

Dopasowanie par punktów może być stosowane do rejestrowania lub wstępnego rejestrowania
zestawu danych pacjenta.
W opcji Paired Point Matching określa się punkty rejestracyjne na obrazie kości, a następnie
uzyskuje je na rzeczywistej kości za pomocą wskaźnika. Koreluje to dane obrazu z modelem 3D
kości.

Aby zapewnić lepszą precyzję

Wszystkie punkty muszą być pozyskane na tej samej strukturze kostnej. Należy sprawdzić,
czy pozyskane punkty znajdują się na tym samym poziomie na ekranie i na ciele pacjenta.

Punkty należy pozyskać na więcej niż jednej płaszczyźnie, na różnych głębokościach, na
największym jak to możliwe obszarze kości.

Należy wykonać wyłącznie pozyskiwanie punktów na kości, do której zamocowany jest
układ referencyjny.

Zdefiniowane punkty orientacyjne powinny pokrywać jak największą powierzchnię kości.

Zarejestrować kość, w której mają zostać umieszczone śruby.

Schemat postępowania dla dopasowania par punktów

Przebieg procedury

1. Otworzyć Paired Point Matching.

2. Zdefiniować poziom kręgu na wstępnie zaplanowanych punktach (jeśli dotyczy).

3. Zaplanować punkty na modelu kości.

4. Pozyskać punkty na kości.

5. Zweryfikować rejestrację.

REJESTRACJA RĘCZNA
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8.2.1 Wstępnie zaplanowane punkty

Informacje ogólne

W Paired Point Matching można użyć punktów, które zostały wstępnie zaplanowane w iPlan.
Jeśli załadowany zestaw danych zawiera wstępnie zaplanowane punkty, wyświetlany jest monit o
zdefiniowanie poziomu kręgu.

Sposób definiowania poziomu wstępnie zaplanowanych punktów

①

②

Rysunek 37 

Przebieg procedury

1.

Wybrać poziom za pomocą przycisków +/- ①:
• Użycie przycisku „+” powoduje przesunięcie wyboru w kierunku doogonowym.
• Użycie przycisku „-” powoduje przesunięcie wyboru w kierunku dogłowowym.

UWAGA: Etykieta ② składa się z anatomicznej części kręgosłupa (SAC: krzyżowy, L:
lędźwiowy, T: piersiowy, C: szyjny) oraz z liczby określającej wybrane kręgi (krzyżowe:
brak, lędźwiowe: 1–6, piersiowe: 1–12, szyjne: 1–7).
 

2. Nacisnąć Next.

UWAGA: Jeśli wstępnie zaplanowane punkty nie są dostępne na prawidłowym poziomie, należy
nacisnąć przycisk Skip, aby kontynuować bez wybierania.
 

Sprawdzić, czy wstępnie zaplanowane punkty są wyświetlane na prawidłowym poziomie
kręgu. Położenie wstępnie zaplanowanych punktów na nieprawidłowym poziomie może
prowadzić do niedokładnej rejestracji.

Dopasowanie par punktów
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8.2.2 Rejestracja par punktów

Informacje ogólne

Funkcja Paired Point Matching umożliwia:
• Zaplanowanie do 10 punktów.
• Zaplanowanie lub pozyskanie punktów w dowolnej kolejności.
• Ponowne zaplanowanie już pozyskanych punktów.
• Oglądanie kości w postaci przekrojów 2D lub modelu 3D.
• Użyć funkcji dociągania do kości, aby uniknąć planowania punktów poza kością.

Układ ekranu

④

①
②

⑤
⑥

③ ⑦

Rysunek 38 

Nr Przycisk/element Funkcja

① Delete Usuwa aktywny punkt.

② Replan Wyzerowuje uzyskany punkt do statusu „nieuzyskany”, aby mógł
zostać ponownie zaplanowany.

③ New Dodaje kolejny punkt do planu.

④ Punkt aktywny Planowany obecnie punkt, w żółtym kole.

⑤ Przycisk dociąga-
nia do kości

Dociąga aktywny punkt na najbliższym punkcie na kości (jeśli został
zaplanowany poza kością).
UWAGA: Aktywny jedynie w trybie przeglądania 2D.
 

⑥ Przycisk 2D/3D Przełącza obraz kości pomiędzy przekrojem 2D a modelem 3D.

⑦ Wskaźniki Pozwala na wybranie punktu do zaplanowania.

Informacje o punktach

Wszystkie punkty muszą być pozyskane na tej samej strukturze kostnej.
Każdy punkt jest ponumerowany i ma oznaczony tym samym numerem przycisk wskaźnikowy ⑦.
Można pozyskać do dziesięciu punktów. Niezwłocznie po pozyskaniu punktu oprogramowanie
uruchamia kolejny. Oprogramowanie wymaga minimalnej odległości 2 mm pomiędzy punktami,
aby przeprowadzić Paired Point Matching.
Wykorzystywany jest następujący kod barwny:
• czerwony: nie pozyskano,
• zielony: pozyskano,
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• podświetlony na żółto – punkt aktywny.

Sposób rejestracji za pomocą par punktów

Przebieg procedury

1. Aktywować punkt, który ma zostać zaplanowany, naciskając wskaźnik ⑦. Aktywny punkt
zostaje podświetlony żółtym kółkiem.

2.

Nacisnąć obraz w miejscu, gdzie ma zostać umieszczony punkt aktywny lub użyć przycis-
ków strzałek pozycjonujących w celu przesunięcia.
UWAGA: Aby przeprowadzić lepsze planowanie, użyć przycisków powiększania, aby po-
większyć widoki, w pobliżu Overview.
 

3.
Wykonać pozyskiwanie punktu lub nacisnąć wskaźnik, aby zaplanować kolejny punkt.
UWAGA: Punkty położone zbyt blisko siebie nie są akceptowane przez oprogramowanie.
 

4. Powtarzać czynności 1–3 do momentu zaplanowania i pozyskania co najmniej czterech
punktów.

5.

Po pozyskaniu co najmniej czterech punktów zweryfikować dokładność (str. 101).
• Jeśli dokładność jest akceptowalna, nacisnąć przycisk Next, aby kontynuować.
• Jeśli precyzja jest zbyt niska, można dodać nowe punkty lub ponownie zaplanować już

uzyskane punkty.
UWAGA: Jeśli pozyskane punkty leżą prawie w jednej płaszczyźnie, przycisk Next jest
nieaktywny. Zaplanować i pozyskać dodatkowe punkty, żeby przejść dalej.
 

Sposób dodawania punktów

Procedura

Nacisnąć New ③.
Po pozyskaniu co najmniej czterech punktów oprogramowanie wyświetla wartość precyzji i aktu-
alizuje ją po pozyskaniu każdego dodatkowego punktu.

UWAGA: Po zaplanowaniu punktu, ale przed pozyskaniem, oprogramowanie nie uwzględnia go
podczas obliczania precyzji.
 

Sposób ponownego planowania punktów

Opcje

Aby ponownie zaplanować niepozyskany punkt, należy nacisnąć przycisk wskaźnika, aby go ak-
tywować.

Aby ponownie zaplanować pozyskany punkt, należy wcisnąć przycisk wskaźnika, aby go akty-
wować, i nacisnąć Replan ②. Należy ponownie pozyskać ten punkt, aby mógł zostać włączony
do rejestracji.

Sposób usuwania punktów

Procedura

Wybrać wskaźnik punktu i nacisnąć Delete ①.
Można usunąć zarówno uzyskane, jak i nieuzyskane punkty. Po usunięciu punktu numery kolej-
nych punktów są pomniejszane. Oprogramowanie nie obsługuje nieciągłych serii punktów (np. 1,
2, 4, 7).

Dopasowanie par punktów
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Tryb przeglądania 2D oraz funkcja dociągania do kości

①
②

Rysunek 39 

Opcje

Aby zaplanować punkty na obrazach przekrojów 2D zamiast na obrazach modelu kości 3D, na-
leży nacisnąć przycisk przełączania 2D/3D ②.
Przycisk dociągania do kości ① uruchamia się po przełączeniu do 2D. Naciśnięcie tego przyci-
sku powoduje dociągnięcie aktywnego punktu na najbliższym punkcie na kości. Zapobiega to
przypadkowemu planowaniu punktów poza kością.

Aby dezaktywować funkcję dociągania do kości, należy ponownie nacisnąć przycisk.
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Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.2 Spine & Trauma 3D Wer. 2.6 87



8.3 Dopasowanie obszarów

Informacje ogólne

Podczas rejestracji Region Matching użytkownik definiuje kość, na której operuje, a następnie
oprogramowanie prowadzi go przez proces pozyskiwania punktów na kręgu pacjenta, najpierw w
określonych obszarach, następnie w miejscach, w których można je w najlepszy sposób pozyskać
na kości.
Oprogramowanie dokonuje następnie dopasowania pozyskanych punktów do skanów TK
pozyskanych przed zabiegiem w celu ustalenia układu współrzędnych do nawigacji.

Do rejestracji Region Matching wszystkie punkty muszą być pozyskane na tej samej
strukturze kostnej.

Należy sprawdzić, czy zaplanowane regiony i pozyskane punkty znajdują się na tym
samym poziomie na ekranie i na ciele pacjenta.

Rejestrację Region Matching wykonywać tylko w przypadku, jeśli odpowiednią
powierzchnię kości można wyraźnie zidentyfikować na skanie.

Przygotowanie pola operacyjnego

Należy przygotować pole operacyjne w taki sposób, aby punkty mogły być pozyskiwane
bezpośrednio na powierzchni kości. Pozyskiwanie punktów niebezpośrednio na kości
może doprowadzić do niedokładnej rejestracji.

Rejestracja Region Matching jest przeznaczona wyłącznie do zabiegów w obrębie
kręgosłupa.

Schemat postępowania dla dopasowania obszarów

Przebieg procedury

1. Otworzyć Region Matching.

2. Dostosować próg kości.

3. Zdefiniować poziom kręgu (trzy punkty).

4. Pozyskać punkty w zdefiniowanych obszarach.

5. Pozyskać dodatkowe punkty na kości.

6. Zweryfikować rejestrację.

Dopasowanie obszarów
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8.3.1 Definiowanie poziomu i pozyskiwanie punktów

Informacje ogólne

Po otwarciu rejestracji Region Matching należy zdefiniować próg kości (patrz str. 57). Po
ustawieniu progu kości wyświetlony zostaje monit o zdefiniowanie odpowiedniego poziomu kręgu
przez określenie trzech obszarów, a następnie pozyskanie w nich 20 punktów.

Obszary należy zdefiniować na obrazie tak precyzyjnie, jak to możliwe. Im lepsze
dopasowanie, tym lepsza precyzja rejestracji.

Sposób definiowania poziomu

①

④

②

③

Rysunek 40 

Przebieg procedury

1.

Nacisnąć w widokach, aby zaplanować trzy obszary na kręgu stanowiącym przedmiot za-
interesowania:
• środek/wyrostek kolczysty ①
• prawa blaszka ②
• lewa blaszka ③

2. W górnym lewym oknie Overview ④ zweryfikować, czy został wybrany prawidłowy kręg.

3. Nacisnąć Next.

Zweryfikować, czy wyświetlony poziom jest prawidłowy.

Sposób pozyskiwania punktów

Oprogramowanie prowadzi użytkownika przez proces pozyskiwania 20 punktów na kręgu.
Wynikową chmurę punktów można w razie potrzeby przemieścić (patrz str. 105).

Punkty należy pozyskać na więcej niż jednej płaszczyźnie, na różnych głębokościach, na
największym jak to możliwe obszarze kości. W razie potrzeby po pierwszym wyniku
dopasowania można pozyskać dodatkowe punkty (patrz str. 105).
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Podczas rejestracji wskaźnik jest wyświetlony w oprogramowaniu. Ta wizualizacja jest
przeznaczona wyłącznie dla zgrubnej orientacji i może nie odzwierciedlać precyzyjnego
rzeczywistego punktu.

① ②

Rysunek 41 

Przebieg procedury

1.
Używając wskaźnika lub klipsa zdalnego sterowania, pozyskać jeden punkt w każdym z
trzech obszarów ① określonych podczas definiowania poziomu (patrz str. 89).
Zdefiniowane poziomy są podświetlone na żółto, czerwono i zielono.

2.

Pozyskać dodatkowych 17 punktów w różnych pozycjach na kręgu w obrębie trzech zde-
finiowanych obszarów ②. Zapewnić pozyskiwanie punktów na różnych głębokościach.
UWAGA: Punkty położone zbyt blisko siebie nie są akceptowane przez oprogramowanie.
 

3.
Po pozyskaniu wystarczającej liczby punktów na kości zostanie otwarty ekran weryfikacji
(patrz str. 101).
Zweryfikować dokładność rejestracji.

UWAGA: Naciśnięcie przycisku Remove last point powoduje usunięcie ostatnio pozyskanego
punktu.
 

Należy zapewnić pozyskiwanie punktu na tym samym kręgu, który został określony w
definicji poziomu.

Dopasowanie obszarów
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Wykrywanie zamiany stron lewej i prawej

W przypadku przypadkowej zamiany lewej i prawej płytki podczas definiowania poziomu (patrz str.
89) otwarte zostaje okno dialogowe Left-Right Swap Detected.
Przycisk Left-Right Switched jest wybrany domyślnie i blaszki lewa oraz prawa są przełączane
automatycznie.

Rysunek 42 

Przebieg procedury

1.
Zweryfikować orientację modelu kości, umieszczając wskaźnik na anatomicznych punk-
tach orientacyjnych i sprawdzając, że położenie wskaźnika w oprogramowaniu odpowia-
da rzeczywistemu położeniu na ciele pacjenta.

2. Nacisnąć Next.

UWAGA: Jeśli lewa i prawa blaszka nie zostały faktycznie przełączone, usunąć zaznaczenie
przycisku Left-Right Switched, sprawdzić prawidłowość orientacji w widokach i nacisnąć przycisk
Next.
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8.4 Dopasowanie obrazu fluoroskopowego

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem schematu postępowania dla Fluoro Match należy zapoznać się i przyswoić
sobie odpowiednie informacje podane od str. 41.

Informacje ogólne

W rejestracji Fluoro Match są używane przedoperacyjne dane TK lub fluoroskopowe 3D Siemens
połączone ze śródoperacyjnymi obrazami fluoroskopowymi 2D.

Rejestracja Fluoro Match jest przeznaczona wyłącznie dla zabiegów w obrębie kręgosłupa.

Schemat postępowania dla dopasowania obrazu fluoroskopowego

Przebieg procedury

1. Otworzyć Fluoro Match z wczytanymi danymi TK lub fluoroskopowymi 3D Siemens.

2. Zdefiniować poziom, a następnie przeprowadzić segmentację odpowiednich kręgów.

3. Pozyskać obrazy fluoroskopowe 2D.

4. Zarejestrować obrazy fluoroskopowe 2D i zweryfikować dokładność.

5. Wstępne pozycjonowanie.

6. Oprogramowanie dopasowuje model kości do obrazów fluoroskopowych.

7. Zweryfikować rejestrację.

Dopasowanie obrazu fluoroskopowego
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8.4.1 Definiowanie poziomu

Sposób definiowania poziomu

① ②

③ ④

⑤

Rysunek 43 

Przebieg procedury

1. Po otwarciu rejestracji Fluoro Match zostanie wyświetlony monit o ustawienie progu koś-
ci (patrz str. 57). Po ustawieniu progu kości nacisnąć przycisk Next.

2. Nacisnąć w obszarze modelu kości, aby zdefiniować poziom kręgu ①, a następnie nacis-
nąć przycisk Next.

3.

Dostosować model ②.
• Użyć przycisków strzałek lub nacisnąć w widokach, aby ustawić niebieski model na od-

powiednim kręgu.
• W razie potrzeby zmienić rozmiar niebieskiego modelu, używając narzędzia Scaling.
• Aby widzieć większą lub mniejszą część struktury kostnej, użyć narzędzia Model

Transparency.
• Dostosować próg kości (zakładka 3D Model Adjustment) lub ustawienia okienkowania

(zakładka DRR Model Adjustment), aby poprawić wyświetlanie struktury kości.
• Po prawidłowym wyrównaniu niebieskiego modelu nacisnąć przycisk Next.

UWAGA: Można przełączać między modelem kości 3D a modelem DRR, używając w tym
celu kart w dolnej części ekranu.
 

4. Pasek postępu wskazuje segmentację kręgu ③.

5.

Posegmentowany kręg jest wyświetlony na ekranie Level Definition ④.
• Jeśli segmentacja jest zadowalająca, nacisnąć przycisk Next, aby przejść do pozyski-

wania obrazu 2D.
• Jeśli segmentacja jest niezadowalająca, nacisnąć przycisk Redo Segmentation ⑤.

Nastąpi powrót do ekranu Model Adjustment ②.
UWAGA: W przypadku nawigacji w obrębie więcej niż jednego kręgu, powtórzyć etapy 3–
5 dla następnego kręgu. Posegmentowanie wszystkich kręgów na tym etapie oszczędza
czas podczas operacji.
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Środki ostrożności

Sprawdzić, czy posegmentowany krąg jest tym samym, którego dotyczy leczenie.
Sprawdzić uważnie wynik segmentacji w oknie dialogowym Level Definition.

Uważnie zweryfikować umieszczenie kręgu w oknie dialogowym Model Adjustment.

Dopasowanie obrazu fluoroskopowego
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8.4.2 Pozyskiwanie obrazu 2D

Przed rozpoczęciem

Przed pozyskiwaniem nowych obrazów należy otworzyć okno dialogowe Acquire 2D
Images. W innym przypadku nowy obraz fluoroskopowy nie zostanie rozpoznany przez
oprogramowanie.

Wymagania dotyczące pozyskiwania obrazu

Rejestrację Fluoro Match wykonywać tylko jeśli odpowiednią powierzchnię kości można
wyraźnie zidentyfikować na skanie.

Obrazy fluoroskopowe można rejestrować za pomocą oprogramowania wyłącznie po
wyświetleniu ekranu pozyskiwania obrazu fluoroskopowego.

Cały krąg stanowiący przedmiot zainteresowania musi być uwzględniony na obrazach AP i
bocznych. Oba obrazy muszą nakładać się i mieć wystarczające odchylenie kąta (> 30°).

Usunąć wskaźnik lub instrument z pola widzenia kamery, aby przypisać i zarejestrować
obrazy fluoroskopowe.
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Pozyskiwanie obrazów do Fluoro Match

Można określić kolejność pozyskiwania obrazów, unikając tym sposobem zbędnych
przemieszczeń ramienia C.

①

② ③

Rysunek 44 

Przebieg procedury

1. Upewnić się, że wszystkie wymagane instrumenty są widoczne dla kamery ①.

2. Pozyskać obraz na ramieniu C.

3.
Nacisnąć niebieską ikonę w kształcie ręki ③, aby przypisać obraz do odpowiedniego wi-
doku (AP lub boczny).
Obraz jest przesyłany do systemu nawigacji i wyświetlany w widokach nawigacji.

4.
Zweryfikować precyzję obrazu (patrz str. 97).
Zweryfikowany obraz jest wyświetlany w przypisanym widoku.

5.
Powtórzyć etapy 1–3 dla drugiego obiektu.
Po weryfikacji obu obrazów nacisnąć przycisk Next, aby przejść do Fluoro Match (patrz
str. 99).

UWAGA: Dla ramienia C Ziehm szara ikona strzałki ② wskazuje konieczność ręcznego transferu
obrazu z ramienia C do systemu. Za pomocą lewego pedału pozyskać obraz 2D, a za pomocą
prawego wysłać obraz do systemu nawigacji.
 

Dopasowanie obrazu fluoroskopowego
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Sposób weryfikacji dokładności obrazu 2D

Rysunek 45 

Przebieg procedury

1.
Przytrzymać końcówkę wskaźnika w co najmniej trzech anatomicznych punktach orienta-
cyjnych i upewnić się, że końcówka wskaźnika na ekranie odpowiada rzeczywistemu po-
łożeniu wskaźnika na kości.

2. Opcjonalnie można użyć funkcji manipulacji obrazem fluoroskopowym w celu poprawy ja-
kości obrazu (patrz str. 97).

3.
Jeśli obraz fluoroskopowy jest akceptowalny, należy nacisnąć Accept.
UWAGA: Przycisk Accept pozostaje nieaktywny do czasu, aż wskaźnik znajdzie się w
polu widzenia kamery.
 

Przed rozpoczęciem rejestracji Fluoro Match należy zawsze zweryfikować dokładność
każdego obrazu, przytrzymując końcówkę wskaźnika na przynajmniej trzech
anatomicznych punktach orientacyjnych i weryfikując ich pozycję w oprogramowaniu.

Dokładność obrazu ma znaczenie kluczowe, niedokładne obrazy fluoroskopowe mogą
prowadzić do złych wyników rejestracji Fluoro Match i przez to nieprecyzyjnej nawigacji.

Opcje fluoroskopowe

Oprogramowanie pozwala na manipulowanie pozyskanymi obrazami 2D. Opisane poniżej opcje
fluoroskopowe są dostępne w oknie dialogowym Fluoro Options oraz w oknie dialogowym Verify
Image (patrz str. 97).

Dostęp do okna dialogowego Fluoro Options można uzyskać za pomocą przycisku
fluoroskopii w odpowiednim widoku.
W poniższym przykładzie przedstawiono aktywowane funkcje obrotu i odwrócenia.
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Rysunek 46 

Opcje

Aktywuje funkcje obrotu i odwrócenia.

Aktywuje funkcje zmiany skali i panoramowania.

Aktywuje funkcję okienkowania, umożliwiającą regulację jasności i kontrastu.

Anuluje regulacje okienkowania.

UWAGA: Dla funkcji obrotu, panoramowania i okienkowania w celu dokonywania regulacji należy
używać obu dotykowych elementów sterujących i pasków suwaka.
 

Dopasowanie obrazu fluoroskopowego
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8.4.3 Wykonywanie dopasowania obrazu fluoroskopowego

Środki ostrożności

Jeśli algorytm dopasowania dostarcza nieprecyzyjne wyniki z powodu zakłócających
obiektów metalowych, należy usunąć z kręgu wszystkie obiekty metalowe (oprócz zacisku
referencyjnego) i pozyskać nowe obrazy fluoroskopowe. Jeśli nie można wyjąć z kręgu
obiektów metalowych, należy ponownie pozyskać obrazy fluoroskopowe z nieco innej
orientacji/pozycji.

Rejestracja metodą dopasowania obrazu fluoroskopowego

① ②

③ ④

Rysunek 47 

Przebieg procedury

1. Umieścić sylwetkę człowieka na obrazie, aby zdefiniować kierunek do głowy ①, a następ-
nie nacisnąć przycisk Next.

2.

Za pomocą przycisków strzałek ustawić model kości na obrazie fluoroskopowym ②.
• Za pomocą przycisków Fine oraz Coarse wybrać małe lub duże kroki regulacji dla

przycisków strzałek.
• Przyciski DRR / 3D Model i przyciski Invisible, Transparent, Normal oraz Opaque

umożliwiają zmianę prezentacji posegmentowanego kręgu.
• Jeśli to konieczne można wykluczyć artefakty, naciskając Exclude (patrz niżej).

Po możliwie najdokładniejszym wyrównaniu modelu kości nacisnąć przycisk Next.

3. Pasek postępu wskazuje postęp dopasowania ③.

4.

Można również użyć przycisku DRR / 3D Model oraz przycisków Transparent, Normal i
Opaque, aby zweryfikować nałożenie posegmentowanego kręgu na obrazy fluoroskopo-
we ④.
• Jeśli nałożenie jest dokładne, nacisnąć przycisk Next, aby zweryfikować dokładność re-

jestracji (patrz str. 101).
• Aby zastosować zmiany, nacisnąć przycisk Back.
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Wykluczanie artefaktów

Okno dialogowe Exclude Artifacts to Optimize the Match zostanie wyświetlone po naciśnięciu
Exclude po zakończeniu pozyskiwania obrazów 2D. Pozwala to wykluczyć obszary na obrazie
fluoroskopowym, które zostaną pominięte w algorytmie CT-Fluoro Match.

Rysunek 48 

Przebieg procedury

1.

Aby wykluczyć artefakt z algorytmu CT-Fluoro Match:
• Kliknąć Exclude.
• Wybrać Brush Size.
• Pomalować artefakt (kolor czerwony).

Można wyświetlić trójwymiarowy model kręgów poddanych segmentacji, klikając Trans-
parent, lub ukryć je za pomocą przycisku Invisible.

2.

Aby włączyć obszary (odwrócić wykluczenie) do algorytmu dopasowania CT-Fluoro
Match:
• Kliknąć Include.
• Wybrać Brush Size.
• Usunąć czerwony kolor z artefaktu.

3.
• Kliknąć Undo, aby cofnąć zmiany.
• Kliknąć Cancel, aby porzucić proces.
• Kliknąć OK, aby zachować zmiany.

UWAGA: Jeśli do pozyskiwania obrazów wykorzystywane było ręczne urządzenie do rejestracji
fluoroskopowej 2D, jego cienie zostaną automatycznie zamaskowane (wykluczone, pomalowane
na czerwono) na obrazach fluoroskopowych.
 

Dopasowanie obrazu fluoroskopowego
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8.5 Weryfikacja dokładności

Informacje ogólne

Weryfikacja dokładności jest przeprowadzana dla wszystkich metod rejestracji z użyciem tej
samej procedury. Podczas rejestracji Region Matching dostępny jest dodatkowy przycisk
Improve Registration (patrz str. 104).

Weryfikację dokładności należy zawsze wykonywać przytrzymując wskaźnik lub końcówkę
instrumentu na przynajmniej trzech anatomicznych punktach orientacyjnych i sprawdzając
ich pozycję w oprogramowaniu. Jeśli dokładność rejestracji jest niewystarczająca, zaleca
się przeprowadzenie ponownej rejestracji.

Należy sprawdzić, czy rejestracja dla pacjenta i zestawu danych jest na prawidłowym
poziomie. Dokładność należy sprawdzić na leczonej strukturze kostnej.

Sposób weryfikacji rejestracji

Rysunek 49 
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Procedura

Zweryfikować dokładność, przykładając wskaźnik lub końcówkę instrumentu przynajmniej do na-
stępujących punktów orientacyjnych:
1. Tył/przód:

- Na tylnej części wyrostka kolczystego. Upewnić się, że weryfikacja jest wykonywana bez-
pośrednio na kości, nie na więzadle nadkolcowym.

- W kilku lokalizacjach na powierzchni kości blaszki.
2. Lewo/prawo:

- po lewej stronie wyrostka kolczystego w około połowie wysokości, a następnie po prawej
stronie;

- w lewym i prawym stawie międzywyrostkowym (najlepiej w przestrzeni stawowej), jeśli jest
dostępny.

3. Dogłowowo/doogonowo:
- po głowowej stronie wyrostka kolczystego, a następnie po stronie ogonowej.

• Dla każdego punktu weryfikacji porównać położenie wskaźnika na ciele pacjenta z położeniem
wyświetlanym w systemie nawigacyjnym.

• Dokładność rejestracji można także zweryfikować, przytrzymując wskaźnik ostrożnie przy koń-
cówkach zacisku referencyjnego (można zweryfikować wszystkie kierunki: tył/przód, lewo/
prawo, dogłowowo/doogonowo) lub nawet na zębie zacisku referencyjnego, jeśli jest dostęp-
ny.

Należy starannie rozważyć, czy ustalona dokładność jest odpowiednia dla danego zabiegu.
Podczas weryfikacji nie wywierać siły na wskaźnik ani instrument.
UWAGA: Jeśli widoczne jest odchylenie precyzji, w widokach wyświetlany jest czerwony komu-
nikat ostrzegawczy.
 

UWAGA: Aby zablokować widoki w pozycji, nacisnąć ikonę blokady (patrz str. 23).
 

Jeśli dokładność jest niewystarczająca, zaleca się zwiększenie dokładności rejestracji
(patrz str. 104) lub powtórzenie rejestracji. Nie zaleca się prowadzenia nawigacji z niską
dokładnością.

Weryfikacja minimalnie inwazyjna

W przypadku wykonywania procedury minimalnie inwazyjnej ograniczającej weryfikację
przynajmniej trzech punktów orientacyjnych należy wykonać następujące sprawdzenie
dokładności:

Przebieg procedury

1. Włożyć instrument do nacięcia tak, aby bezpiecznie dotknąć anatomicznego punktu
orientacyjnego lub podstawy układu referencyjnego.

2.

Pozyskać obrazy fluoroskopowe instrumentu na kości:
• obraz fluoroskopowy boczny, aby zweryfikować prawidłowość rejestracji dla kierunków

dogłowowo/doogonowo i tył/przód,
• obraz fluoroskopowy w projekcji przód/tył, aby zweryfikować prawidłowość rejestracji

dla kierunków lewo/prawo i dogłowowo/doogonowo.

3. Upewnić się, że pozycja instrumentu wyświetlona na ekranie odpowiada pozycji na obra-
zie fluoroskopowym.

Dokładność rejestracji można także zweryfikować, przytrzymując wskaźnik ostrożnie przy
końcówkach zacisku referencyjnego (można zweryfikować wszystkie kierunki: tył/przód, lewo/
prawo, dogłowowo/doogonowo) lub nawet na zębie zacisku referencyjnego, jeśli jest dostępny.
Należy starannie rozważyć, czy ustalona dokładność jest odpowiednia dla danego zabiegu.

Weryfikacja dokładności
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Kolejne etapy

Opcje

Jeśli dokładność jest zadowalająca, nacisnąć przycisk Next.
UWAGA: Przycisk Next jest nieaktywny, jeśli nie są widoczne wskaźnik/instrument i układ refe-
rencyjny.
 

W przypadku wykonywania Region Matching należy nacisnąć Improve Registration, aby
uzyskać dostęp do opcji rejestracji (patrz str. 104).

Aby ponowić dowolną część procesu rejestracji, nacisnąć przycisk Back.

Aby wyjść z rejestracji, należy nacisnąć Cancel. Rejestracja nie zostanie zapisana.

Rozwiązywanie problemów: Niska wartość dokładności

Przyczyna niskiej dokład-
ności

Sposób uniknięcia/skorygowania

Poruszenie układu referen-
cyjnego

• Przed rozpoczęciem rejestracji upewnić się, że śruby układu re-
ferencyjnego są dokręcone. Nie dopuścić do ich poluzowania
podczas lub po rejestracji.

• Upewnić się, że układ jest mocno zamocowany do kości.
• Nie stosować nacisku lub momentu obrotowego na układ pod-

czas lub po rejestracji.

Nieprawidłowe ustawienie
progu kości

• Dokładnie ustawić próg, aby wykluczyć całość tkanki miękkiej.
• Jeśli to konieczne, zresetować próg i ponownie rozpocząć re-

jestrację.

Pozyskanie punktów poza
zestawem danych (rejestra-
cja ręczna)

• Obrazować punkty wyłącznie na operowanej kości.
• W przypadku Paired Point Matching użyć funkcji dociągania

do kości.

Uszkodzenie wskaźnika
• Przed użyciem wskaźnika sprawdzić, czy końcówka jest wyrów-

nana ze znacznikiem kalibracyjnym przyrządu pomiarowego.
• Nie należy używać zgiętego lub uszkodzonego wskaźnika.
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8.6 Poprawa rejestracji – Region Matching

Informacje ogólne

Poniższe opcje poprawy dokładności rejestracji są dostępne podczas wykonywania rejestracji
Region Matching.

① ②

Rysunek 50 
Jeśli podczas wykonywania rejestracji Region Matching nie znaleziono dopasowania ① lub jeśli
podczas weryfikacji dokładności naciśnięto przycisk Improve Registration ②, dostępne są
poniższe opcje poprawy rejestracji.
UWAGA: Metoda zalecana dla obecnej sytuacji jest wyświetlana w kolorze pomarańczowym.
 

Re-Plan and Re-acquire

Tę opcję należy nacisnąć, aby poprawić dokładność rejestracji przez ponowne zdefiniowanie
trzech obszarów pozyskiwania (patrz str. 89) i pozyskać ponownie punkt w każdym z obszarów
(patrz str. 89).

Acquire More Points

Tę opcję należy nacisnąć, aby poprawić dokładność rejestracji przez pozyskanie dodatkowych 10
punktów.

Manual Correction

Tę opcję należy nacisnąć, aby poprawić dokładność rejestracji przez ręczne dostosowanie pozycji
całej chmury punktów (patrz str. 105).

Poprawa rejestracji – Region Matching
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8.6.1 Dopasowanie korygujące

Informacje ogólne

Zmiana pozycji chmury punktów może być konieczna, jeśli niektóre z pozyskanych punktów nie są
umieszczone na kości. Używając Corrective Match, można przemieścić wszystkie pozyskane
punkty jako grupę.
Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, wybrać opcję Manually correct the acquired points w oknie
dialogowym Improve Registration / No Match Found i nacisnąć Next.

Sposób korygowania chmury punktów

Rysunek 51 

Przebieg procedury

1. Pozycję chmury punktów można zmienić za pomocą przycisków strzałek.

2.

Nacisnąć Next.
Oprogramowanie sprawdza prawidłowość rejestracji Region Matching.
UWAGA: Jeśli korekcja chmury punktów jest nieprawidłowa oprogramowanie wyświetla
monit o powtórzenie tego etapu.
 

3. Zweryfikować nową rejestrację na ekranie Verification of Registration.
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9 KALIBRACJA
INSTRUMENTÓW

9.1 Kalibracja
9.1.1 Przegląd ogólny

Przed rozpoczęciem

Przed przystąpieniem do stosowania instrumentów firmy Brainlab należy przeczytać Instrukcję
obsługi instrumentu.

Kalibracja

Aby system rozpoczął nawigację instrumentem, należy najpierw wykalibrować jego oś i średnicę,
a następnie zweryfikować je, wykorzystując matrycę do kalibracji instrumentów, wer. 4.0
(ICM4).
Do kalibracji i użytku instrument musi mieć adapter z zamocowanymi markerami sferycznymi.

Kiedy wykonać kalibrację

W celu uzyskania najlepszych wyników kalibrację lub walidację instrumentów należy wykonać
bezpośrednio przed użyciem. Okno dialogowe kalibracji otwiera się po wykryciu przez system
markerów sferycznych instrumentu oraz ICM4 w polu widzenia kamery.
UWAGA: Dotyczy to również sytuacji, gdy otwarta jest karta instrumentów wstępnie
wykalibrowanych.
 

Najlepsze praktyki związane z kalibracją i nawigacją

Upewnić się, że markery sferyczne na ICM4 i układach instrumentów są skierowane bezpośrednio
w stronę kamery podczas kalibracji i weryfikacji. Obracanie instrumentu, wskaźnika lub ICM4
względem kąta kamery może niekorzystnie wpłynąć na dokładność wyświetlania instrumentu.
Geometrie nie powinny być częściowo zablokowane lub zamaskowane, ponieważ może dojść do
niedokładności podczas kalibracji i nawigacji.

Aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w wyniku nieprawidłowego
postępowania z instrumentami, kalibrację instrumentu należy przeprowadzić bezpośrednio
przed użyciem.

Należy użyć największego układu wykrywania w adapterze instrumentu. Zwiększy to
dokładność kalibracji.

Podłącz układ wykrywania tak, aby najdłuższe ramię układu było w linii z osią instrumentu.
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Igłę do uzyskiwania dostępu do nasady łuku kręgowego należy kalibrować wyłącznie
wtedy, gdy jest zmontowana z wkładką igły.

Należy zweryfikować dokładność kalibracji instrumentu podczas operacji, dotykając
instrumentem znanych anatomicznych punktów orientacyjnych, potwierdzając, że są one
poprawnie wyświetlane na ekranie.

Typy instrumentów

Do celów kalibracji instrumenty podzielono na kategorie:
• z ostrą końcówką (np. szydła, sondy)
• z płaską końcówką (np. prowadnice wierteł, rurki)
• śruby
• dłuta

Instrumenty giętkie lub zagięte

Nie należy kalibrować instrumentów zagiętych lub zakrzywionych. Wynik będzie
nieprecyzyjny. Instrumenty giętkie należy kalibrować i używać ich razem z prowadnicą
wiertła i należy polegać wyłącznie na informacjach dotyczących głębokości.

Kalibrować i używać do nawigacji można wyłącznie instrumentów sztywnych, do których
można przymocować adapter instrumentu.
UWAGA: Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat kalibracji instrumentów giętkich, patrz str.
115.
 

Prawidłowe postępowanie z adapterami instrumentów

Przed rozpoczęciem kalibracji należy dokręcić wszystkie śruby adaptera instrumentu.

Nie zmieniać pozycji układu wykrywania adaptera instrumentu podczas operacji. Każde
przesunięcie układu spowoduje nieprecyzyjne wykrywanie instrumentu, co może być
niebezpieczne dla pacjenta.

Zdjęcie adaptera z jednego wykalibrowanego instrumentu w celu zastosowania na innym
instrumencie wiąże się z koniecznością wykonania nowej kalibracji.

Anulowanie kalibracji

Kalibrację można anulować w dowolnym momencie przez naciśnięcie przycisku Cancel w oknie
dialogowym kalibracji.

Kalibracja
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9.1.2 Stosowanie ICM4

Informacje ogólne

Kalibracji z użyciem matrycy ICM4 podlegają: oś, długość korpusu i średnica końcówki
instrumentu (lub szerokość w przypadku dłuta).
ICM4 należy także użyć do zwalidowania i zweryfikowania instrumentów wykalibrowanych
wstępnie.

Funkcje ICM istotne dla kalibracji instrumentu kręgosłupowego

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Rysunek 52 

Nr Element

① Wkładka V-kształtna

② Płaszczyzna referencyjna 2

③ Płaszczyzna referencyjna 3

④ Gniazda kalibracyjne (przykłady)

⑤ Płaszczyzna referencyjna 1

⑥ Płaszczyzna referencyjna 4 (niewidoczna na zdjęciu)

⑦ Punkty obrotu

Wkładka V-kształtna

Należy użyć wkładki V-kształtnej ① do kalibracji instrumentów z długimi korpusami lub
instrumentów, których korpusy nie pasują ściśle do jednego z gniazd kalibracyjnych.
W przypadku stosowania wkładki V-kształtnej należy dokładnie sprawdzić wynik średnicy. Wartość
jest obliczana na podstawie korpusu instrumentu.

Nie wykonywać kalibracji instrumentów stożkowych przy użyciu wkładki V-kształtnej.
Powoduje to błędne wyświetlanie osi instrumentu.

Gniazda

Gniazda kalibracyjne ④ to najlepszy wybór w przypadku kalibracji krótszych instrumentów z
końcówkami, które nie dosięgają do płaszczyzny referencyjnej 4 ⑥, kiedy instrument znajduje się
we wkładce V-kształtnej.
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Należy zawsze używać gniazda o jak najmniejszej średnicy, do której pasuje instrument. W
przeciwnym wypadku kalibracja może być nieprecyzyjna. Należy użyć wyłącznie gniazda 30
mm, jeśli końcówka instrumentu nie pasuje do innych. Zaniedbanie tego może prowadzić
do bardzo niedokładnej kalibracji.

Płaszczyzny referencyjne

ICM4 posiada cztery płaszczyzny referencyjne. Można je zidentyfikować na podstawie wybitych
numerów. Płaszczyzny referencyjnej 1 lub 2 należy użyć do kalibracji końcówek dłut i
instrumentów z płaskimi końcówkami.

Punkty obrotu

Istnieją dwa punkty obrotu ⑦ na ICM4: jeden z boku i jeden na dole. Należy użyć tych punktów
obrotu do wykalibrowania końcówek instrumentów z ostrym końcem.

Kalibracja
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9.1.3 Schemat postępowania przy kalibracji

Przegląd ogólny

Poniżej przedstawiono przegląd etapów kalibracji instrumentu. Bardziej szczegółowe instrukcje
dotyczące poszczególnych etapów znajdują się na kolejnych stronach.

Schemat postępowania

1.
Przytrzymać instrument oraz ICM4 w polu widzenia kamery.
Okno dialogowe kalibracji otwiera się automatycznie po wykryciu przez system odblasko-
wych markerów sferycznych ICM4 oraz adaptera instrumentu.

2.
Wykalibrować instrument we wkładce V-kształtnej lub gnieździe ICM4.
Pozwala to na kalibrację osi i określa wstępne wartości kalibracji dla średnicy korpusu i
końcówki.

3.
Należy zweryfikować precyzję wyników kalibracji.
Konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych etapów w celu poprawy precyzji kali-
bracji końcówki i średnicy.

4.

Jeśli kalibracje osi i końcówki są dobre (niewielkie odchylenia odległości oraz prawidłowa
średnica – wyświetlane u dołu po lewej stronie ekranu), należy zaakceptować kalibrację i
przejść do nawigacji.
Jeśli kalibracja osi nie jest wystarczająca, pojawi się ostrzeżenie zalecające powtórzenie
wstępnej kalibracji. Jeśli niska precyzja jest dopuszczalna, należy pracować dalej, zacho-
wując ostrożność.
• Jeśli precyzja kalibracji końcówki jest niska, należy wykonać dodatkową kalibrację koń-

cówki (patrz str. 119).
• W celu skorygowania nieprawidłowo obliczonej średnicy (lub szerokości dłuta), można

ręcznie określić średnicę lub szerokość dłuta.
UWAGA: Po każdej modyfikacji lub dodatkowej kalibracji należy ponownie zweryfikować
wyniki kalibracji.
 

Kalibracja śrub

Aby wykalibrować śrubę, należy umieścić ją we wkrętaku, który będzie stosowany do nawigacji
podczas jej wprowadzania, i wykalibrować je razem. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat
kalibracji śruby, patrz str. 119.

Jeśli wkrętak został wykalibrowany ze śrubą, a później jest używany z inną śrubą, należy
wykonać ponowną kalibrację.
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9.1.4 Kalibracja automatyczna

Kalibracja wstępna

Wykonać kalibrację za pomocą wkładki V-kształtnej lub gniazda. Okno dialogowe Instrument
Calibration wskazuje postęp kalibracji.
Jeśli wystąpią trudności (np. w przypadku cienkich lub niesztywnych instrumentów), należy
wybrać gniazdo w celu rozpoczęcia kalibracji ręcznej (patrz str. 114).

Sposób użycia wkładki V-kształtnej

Rysunek 53 

Przebieg procedury

1.

Umieścić korpus instrumentu we wkładce V-kształtnej (u góry ICM4). Końcówka instru-
mentu powinna dotykać płaszczyzny referencyjnej 4 (patrz str. 109).
UWAGA: W przypadku stosowania wkładki V-kształtnej do kalibracji instrumentu, jeśli
końcówka instrumentu nie dotyka płaszczyzny referencyjnej 4 ICM4, należy wykonać dal-
sze czynności w celu kalibracji końcówki instrumentu.
 

2.
We wkładce V-kształtnej obrócić instrument o około 45° wzdłuż długiej osi.
Oprogramowanie oblicza średnicę instrumentu i trajektorię oraz otwiera okno dialogowe
Verify Calibration (patrz str. 117).

Stosowanie gniazda

Przebieg procedury

1.
Wprowadzić końcówkę instrumentu do gniazda o jak najmniejszej średnicy.
UWAGA: Końcówka musi dotykać dna gniazda i pasować do niej ściśle. Występowanie
luzu doprowadzi do nieprecyzyjnej kalibracji.
 

2.
Obrócić instrument wzdłuż osi długiej.
Oprogramowanie oblicza średnicę instrumentu i trajektorię oraz otwiera okno dialogowe
Verify Calibration.
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Po automatycznym wykryciu gniazda należy zweryfikować, czy wykryte gniazdo to gniazdo
właściwe. Jeśli wykryte zostało nieprawidłowe gniazdo, należy wykonać kalibrację
końcówki lub anulować i powtórzyć kalibrację, korzystając z kalibracji ręcznej.

Kolejne etapy

Opcje

Jeśli dokładność kalibracji jest niska, otwiera się ostrzeżenie Instrument Calibration (patrz str.
116).
Wykonać etapy dla niskiej precyzji kalibracji.

Jeśli kalibracja jest precyzyjna, należy zweryfikować kalibrację (patrz str. 117).

Aby opuścić lub powtórzyć kalibrację, należy nacisnąć Cancel.
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9.1.5 Kalibracja ręczna

Informacje ogólne

Kalibracji ręcznej należy użyć w przypadku instrumentów, których nie można wykalibrować za
pomocą kalibracji automatycznej.

Sposób wykonywania kalibracji ręcznej

Rysunek 54 

Przebieg procedury

1. Wybrać średnicę instrumentu, naciskając odpowiednie gniazdo w oknie dialogowym kali-
bracji Instrument Calibration. Wybrać najmniejszą średnicę, do której pasuje instrument.

2. Wsunąć końcówkę instrumentu do gniazda.

3. Przytrzymać instrument całkowicie nieruchomo do momentu zakończenia kalibracji i poja-
wienia się okna dialogowego weryfikacji.

Pozostałe opcje

Opcje

Aby powrócić do kalibracji automatycznej, należy nacisnąć przycisk Back.

Aby opuścić lub ponownie uruchomić kalibrację, należy nacisnąć Cancel.
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9.1.6 Kalibracja instrumentu giętkiego

Informacje ogólne

Kroki przedstawione poniżej opisują kalibrację instrumentów giętkich, np.:
• Drutów Kirschnera (np. do prowadzenia kaniulowanych gwoździ i/lub śrub)
• Wierteł

UWAGA: W poniższych informacjach termin „instrument giętki” dotyczy każdego z powyższych
przykładów.
 

Sposób kalibracji instrumentu giętkiego

Przebieg procedury

1. Wybrać wiertło Brainlab i odpowiednią średnicę rurki prowadnicy, a następnie sprawdź ich
nawigację.

2. Włożyć instrument giętki do prowadnicy wiertła Brainlab.

3.

Wykonać kalibrację długości instrumentu giętkiego, używając podłączonego adaptera do
instrumentów chirurgicznych z systemem napędowym.
UWAGA: Wybrać kartę Calibrate Others, jeśli najpierw otworzy się okno dialogowe Se-
lect PCI.
 

Sprawdzić, czy wybrana prowadnica wiertła przedstawiona na ekranie odpowiada
rzeczywiście używanej prowadnicy wiertła.

Przed rozpoczęciem nawigacji należy zawsze zweryfikować dokładność kalibracji (patrz str.
117).
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9.1.7 Ostrzeżenie o niskiej dokładności kalibracji

Informacje ogólne

Ostrzeżenie o niskiej dokładności kalibracji otwiera się po automatycznej kalibracji, jeśli
oprogramowanie wykryje luz w osi przyrządu podczas kalibracji. Może to nastąpić, jeśli:
• Używany układ referencyjny jest zbyt mały.
• Adapter instrumentu nie jest ściśle zamocowany do instrumentu.
• Markery sferyczne na adapterze instrumentu lub ICM4 są zabrudzone, mokre lub

nieprawidłowo zamocowane.
• Instrument został wykalibrowany za pomocą gniazda o zbyt dużej średnicy.

Rysunek 55 

Opcje niskiej dokładności kalibracji

Opcje

W przypadku stosowania dłuta lub instrumentu z płaską końcówką lub jeśli jest konieczna popra-
wa dokładności kalibracji należy nacisnąć Back i powtórzyć kalibrację.
Aby poprawić wynik, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:
• Jeśli jest to możliwe, należy użyć największego układu wykrywania w adapterze instrumentu.
• Dokręcić złącze adaptera do instrumentu.
• Sprawdzić markery sferyczne na ICM4 i adapterze. Upewnić się, że są one czyste, suche i

mocno dokręcone do pinów.

W przypadku kalibracji śruby lub instrumentu z ostrą końcówką nacisnąć przycisk Next, aby
kontynuować proces kalibracji.
Powoduje to uruchomienie dodatkowego etapu kalibracji.

Aby opuścić kalibrację, należy nacisnąć Cancel.

Ważne

Jeśli ostrzeżenie o niskiej precyzji kalibracji pojawi się po kalibracji, należy dokładnie
przejrzeć wyniki kalibracji w oknie dialogowym weryfikacji.
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9.1.8 Weryfikacja kalibracji

Informacje ogólne

Należy zawsze potwierdzić, czy kalibracja jest precyzyjna. Okno dialogowe Verify Calibration
pozwala na sprawdzenie wyników kalibracji. W tym oknie dialogowym można także:
• Skorygować wyniki, określając średnicę (w przypadku instrumentów z ostrą lub z płaską

końcówką) lub szerokość (dłuta).
• Poprawić dokładność kalibracji za pomocą kalibracji końcówki.

Okno dialogowe Verify Calibration

①
②

③

Rysunek 56 

Nr Element

① Przycisk Tip Selection

② Przycisk Re-calibrate Tip

③ Odchylenia wykalibrowanej średnicy, kąta i odległości

Sposób weryfikacji kalibracji

Przebieg procedury

1.
Przy otwartym oknie dialogowym Verify Calibration:
• Przytrzymać instrument nieruchomo w gnieździe lub wkładce V-kształtnej lub
• Przytrzymać końcówkę w płaszczyźnie referencyjnej lub punkcie obrotu.

2. Upewnić się, że wyświetlona średnica jest poprawna i że odchylenie osi (Angle) oraz od-
chylenie końcówki (Distance) są minimalne.

3. Jeśli odchylenie odległości jest niewielkie, a średnica jest poprawna, należy nacisnąć
przycisk Next.

Pozostałe opcje

Opcje

Przytrzymać instrument nieruchomo przez pięć sekund, aby wykonać zrzut ekranu.

Aby powtórzyć kalibrację, należy nacisnąć Back.
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Opcje

Aby poprawić kalibrację końcówki instrumentu o ostrej końcówce, należy nacisnąć przycisk Re-
calibrate Tip i obrócić w jednym z punktów obrotu.

Aby skorygować kalibrację średnicy, rozmiaru lub szerokości, należy nacisnąć przycisk Tip Se-
lection, aby otworzyć inne okno dialogowe, w którym można wybrać końcówkę i dostosować
wymiary.

• Aby opuścić lub powtórzyć kalibrację, należy nacisnąć Cancel.
• Okno dialogowe zamyka się pięć sekund po usunięciu ICM4 z pola widzenia kamery.

Dalsze informacje

Dalsze informacje o postępowaniu z ICM4 znaleźć można w Instrukcji obsługi instrumentu.
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9.1.9 Dodatkowa kalibracja końcówki

Informacje ogólne

Kalibracja końcówki poprawia kalibrację osi i dlatego jest szczególnie przydatna, jeśli instrument:
• Nie został prawidłowo wykalibrowany wstępnie.
• Został wykalibrowany za pomocą wkładki V-kształtnej, ale końcówka instrumentu nie dosięgała

do płaszczyzny referencyjnej 4.
UWAGA: Kalibracja końcówki jest obowiązkowa w przypadku dłut i instrumentów płaskich.
 

Lista kontrolna kalibracji

• Należy zawsze sprawdzać, czy długość wykalibrowanego instrumentu jest poprawna. Jeśli nie,
należy wykonać kalibrację końcówki.

• Podczas kalibracji końcówki instrumentu należy używać tylko wskazanych regionów ICM4.
• Jeśli instrument przesuwany jest równolegle do jego osi podczas kalibracji, końcówka nie

zostanie wykalibrowana. Zostanie otwarte okno kalibracji końcówki.

W przypadku kalibracji krótkich instrumentów, które nie sięgają dna gniazda (lub
płaszczyzny referencyjnej 4 podczas kalibracji za pomocą wkładki V-kształtnej), należy
wykonać kalibrację końcówki.

Sposób kalibracji końcówek instrumentów z ostrym końcem i śrub

Rysunek 57 

Przebieg procedury

1. W oknie dialogowym Select Tool Tip nacisnąć odpowiednio Pointed lub Screw.

2.
Wprowadzić odpowiednio średnicę i długość śruby, a następnie nacisnąć przycisk Next.
UWAGA: Aby zmierzyć średnicę korpusu, należy przytrzymać instrument przy linijce na
płaszczyźnie referencyjnej 2 ICM4.
 

3.
Obrócić końcówkę instrumentu lub śrubę w punkcie obrotu ICM4.
Po zakończeniu kalibracji końcówki okno dialogowe weryfikacji otwiera się ponownie, wy-
świetlając nowe wartości.

4. Zweryfikować kalibrację.

5. Nacisnąć przycisk Next, aby kontynuować.

KALIBRACJA INSTRUMENTÓW
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Sposób kalibracji końcówek instrumentów z płaską końcówką

Rysunek 58 

Przebieg procedury

1. W oknie dialogowym Select Tool Tip nacisnąć Flat.

2.
Wprowadzić średnicę, a następnie nacisnąć przycisk Next.
UWAGA: Aby zmierzyć średnicę korpusu, należy przytrzymać instrument przy linijce na
płaszczyźnie referencyjnej 2 ICM4.
 

3. Przytrzymać końcówkę instrumentu płasko na płaszczyźnie referencyjnej 1 lub 2 do mo-
mentu ponownego pojawienia się okna dialogowego weryfikacji.

4. Zweryfikować precyzję kalibracji, przytrzymując końcówkę instrumentu na płaszczyźnie,
na której została wykalibrowana.

5. Nacisnąć przycisk Next, aby kontynuować.

Sposób kalibracji końcówek dłut

Rysunek 59 

Kalibracja
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Przebieg procedury

1. W oknie dialogowym Select Tool Tip nacisnąć Chisel.

2.
Wprowadzić średnicę i szerokość dłuta, a następnie nacisnąć przycisk Next.
UWAGA: Aby zmierzyć średnicę korpusu, należy przytrzymać instrument przy linijce na
płaszczyźnie referencyjnej 2 ICM4.
 

3. Przytrzymać końcówkę dłuta płasko na płaszczyźnie referencyjnej 1 lub 2 do momentu
ponownego pojawienia się okna dialogowego weryfikacji.

4.

Zweryfikować precyzję kalibracji, przytrzymując końcówkę dłuta na płaszczyźnie, na któ-
rej została wykalibrowana.
UWAGA: Przytrzymać dłuto prostopadle do płaszczyzny lub pod kątem około 45° wzglę-
dem płaszczyzny.
 

5. Nacisnąć przycisk Next, aby kontynuować.

KALIBRACJA INSTRUMENTÓW
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9.2 Wstępnie wykalibrowane instrumenty
9.2.1 Stosowanie instrumentów wstępnie wykalibrowanych

Informacje ogólne

Spine & Trauma 3D obsługuje nawigację wybranych, wstępnie wykalibrowanych instrumentów
firmy Brainlab i innych producentów. Wymiary i osie tych instrumentów są przechowywane w
bazie danych oprogramowania. Pozwala to zaoszczędzić czas podczas operacji.
Aby włączyć nawigację, instrument musi być wyposażony w adapter o geometrii z 3 lub 4
markerami sferycznymi.

Informacje dotyczące stosowania, dezynfekcji i sterylizacji wstępnie wykalibrowanych
instrumentów innych producentów można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych
przez producenta.

Przed użyciem wstępnie wykalibrowanych instrumentów należy sprawdzić, czy używany
instrument jest wyświetlony w oprogramowaniu i sprawdzić jego precyzję za pomocą ICM4.

Precyzja i walidacja

Instrumenty należy poddawać walidacji przed każdym użyciem. Po zakończeniu walidacji
instrumentu można używać przez pozostałą część procedury bądź do czasu zmiany instrumentu
lub układu wykrywania.
Jeśli weryfikacja instrumentu wskazuje na utratę precyzji, należy przeprowadzić jego ponowną
walidację.

Wstępnie wykalibrowane instrumenty
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9.2.2 Dostęp do instrumentów wykalibrowanych wstępnie

Sposób wyboru instrumentu

Rysunek 60 

Przebieg procedury

1. Na pasku menu nacisnąć przycisk Precalibrated Instrument lub przytrzymać
wstępnie wykalibrowany instrument oraz ICM4 w polu widzenia kamery.

2. Na karcie Select PCI wybrać żądanego producenta instrumentu (np. Brainlab).

3. Wybrać kategorię instrumentu (np. Drill Guide).

4.
Wybrać określony instrument (np. Drill Guide 1.8 mm 41839-70).
UWAGA: Aby zidentyfikować instrument, należy spojrzeć na wygrawerowany z boku nu-
mer części.
 

5. Jeśli pojawi się monit, zwalidować wstępną kalibrację (patrz str. 125).

6. Zweryfikować walidację (patrz str. 127).

Zmiana na inny instrument

Aby zmienić wykalibrowany wstępnie instrument na inny, należy wykonać te same czynności. Nie
wolno używać wykalibrowanego wstępnie instrumentu przed wybraniem go w oprogramowaniu.
Nazwa i producent wybranego instrumentu wykalibrowanego wstępnie są wyświetlane na ekranie
głównym.
UWAGA: Nie jest możliwe jednoczesne wykrywanie dwóch identycznych geometrii (np.
identycznych układów wykrywania podłączonych do dwóch różnych instrumentów). Jednak
można wykrywać jednocześnie dwa instrumenty, jeżeli stosowane są dwie różne geometrie
wykrywania (np. stosowanie układu z 3 i 4 markerami).
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Zakładka Typical PCIs

①

Rysunek 61 
Jeśli dla danego pacjenta wprowadzono klasyfikację choroby, w zakładce Typical PCIs
wyświetlone zostaną instrumenty powszechnie stosowane przy tym schorzeniu.

Wstępnie wykalibrowane instrumenty
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9.2.3 Walidacja

Informacje ogólne

Proces walidacji sprawdza, czy precyzja wykalibrowanego wstępnie instrumentu pozostaje nadal
w niezbędnym zakresie tolerancji.
UWAGA: Walidację instrumentów wstępnie wykalibrowanych można wykonać w dowolnym
momencie po uruchomieniu oprogramowania.
 

Sposób walidacji wstępnie wykalibrowanego instrumentu

Rysunek 62 

Przebieg procedury

1. Po otwarciu okna dialogowego Check Instrument należy postępować zgodnie z instruk-
cjami w oknie dialogowym.

2.
• Jeśli okno dialogowe informuje o powodzeniu walidacji, zweryfikować instrument (patrz

str. 127), a następnie nacisnąć przycisk Next.
• Aby opuścić walidację, należy nacisnąć Cancel.
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Okno dialogowe Troubleshooting

Jeśli walidacja nie powiodła się, np. jeśli instrument jest wygięty lub uszkodzony, należy nacisnąć
Help, aby wyświetlić następujące okno dialogowe.

Rysunek 63 

Procedura

Wykonać sprawdzenia określone w oprogramowaniu, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby
powtórzyć walidację.

Wstępnie wykalibrowane instrumenty
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9.2.4 Weryfikacja

Sposób weryfikacji instrumentów wstępnie wykalibrowanych

Precyzję instrumentów wykalibrowanych wstępnie należy sprawdzić przed ich użyciem w celu
zapobieżenia użyciu uszkodzonych instrumentów, którymi nie można precyzyjnie nawigować.

Rysunek 64 

Przebieg procedury

1. Przytrzymać instrument w ICM4 podczas sprawdzania pozycji pokazanej w oknie dialogo-
wym.

2. Jeśli walidacja instrumentu jest dokładna, nacisnąć Next.

Pozostałe opcje

Opcje

Przytrzymać instrument nieruchomo przez pięć sekund, aby wykonać zrzut ekranu.

• Aby opuścić weryfikację, należy nacisnąć Cancel.
• Okno dialogowe zamyka się pięć sekund po usunięciu ICM4 z pola widzenia kamery.
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10 PLANOWANIE I
NAWIGACJA

10.1 Przegląd nawigacji
10.1.1 Schemat postępowania

Informacje ogólne

Oprogramowanie Spine & Trauma 3D prowadzi użytkownika przez ekrany nawigacyjne w celu
planowania i wprowadzenia każdej śruby, następnie rozpoczyna proces od nowa.
Aby przechodzić przez schemat postępowania, należy nacisnąć Next po zakończeniu każdej
procedury lub Back, aby wrócić do poprzedniego etapu.

Przed przejściem do kolejnej śruby zweryfikować, czy każda śruba została precyzyjnie
zaplanowana.

Operacje nowotworów

Należy pamiętać, że trajektoria na początku prowadzi do tkanki nowotworowej. Po operacji
wyświetlone dane TK nie przedstawiają pozycji i rozmiaru operowanego nowotworu.
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10.1.2 Nawigowanie instrumentami

Instrumenty wykrywające

Aby system mógł nawigować instrument chirurgiczny, do instrumentu muszą być zamocowane
markery sferyczne, bezpośrednio (np. wskaźnik) lub za pomocą układu adaptera.
Oprogramowanie wyświetla wirtualne odwzorowanie instrumentu w czasie rzeczywistym w
widokach nawigacyjnych.
Wszystkie nawigowane instrumenty, inne niż wskaźniki, muszą zostać wykalibrowane i
zweryfikowane przed użyciem. Wstępnie wykalibrowane instrumenty muszą zostać zatwierdzone i
zweryfikowane przed użyciem. Informacje dotyczące kalibracji, walidacji i weryfikacji
instrumentów, patrz str. 107.

Wyświetlanie wkładki trokaru

Jeśli wkładka trokaru jest wykorzystywana z nawigowaną prowadnicą wiertła firmy Brainlab (1,8
mm i 2,5 mm) lub instrumentem innego producenta, należy mieć świadomość, że końcówka
trokaru (zwykle 1–3 mm) nie jest wyświetlana w oprogramowaniu nawigacyjnym.

Stosowanie układów referencyjnych

Układ współrzędnych do nawigacji oparty jest na pozycji układu referencyjnego, ustalonej
podczas rejestracji. Każda zmiana pozycji układu referencyjnego względem kości po
zarejestrowaniu powoduje zakłócenie układów współrzędnych.
Jeśli układ referencyjny poruszy się lub będzie niestabilny po rejestracji, należy go ustabilizować i
niezwłocznie zweryfikować precyzję układu. Jeśli precyzja jest zmniejszona, należy powtórzyć
rejestrację przed rozpoczęciem nawigacji.

Planowanie i wprowadzanie śruby można wykonywać wyłącznie w obrębie kości, do której
zamocowano układ referencyjny i która została zarejestrowana. Ponieważ system
nawigacyjny nie kompensuje względnych ruchów pomiędzy kośćmi, postępowanie w inny
sposób spowodowałoby nieprecyzyjne planowanie śruby i nawigację.

Nawigowanie instrumentami za pomocą adaptera SMS

Rysunek 65 
Podczas nawigacji instrumentu za pomocą adaptera do narzędzi chirurgicznych z systemem
napędowym wraz z prowadnicą wiertła oprogramowanie wyświetla tzw. stożek niepewności.
Prawdopodobieństwo niedokładnego wiercenia wskutek zgięcia giętkiego instrumentu wzrasta ze
zmniejszeniem średnicy giętkiego instrumentu i wzrostem głębokości. W celu przypomnienia o
tym rozmiar stożka niepewności zwiększa się, gdy używany jest instrument o mniejszej średnicy i
zwiększa się głębokość wiercenia.

Jeśli stożek dociera do struktur wrażliwych, należy pozyskać dodatkowe obrazy
fluoroskopowe, aby zweryfikować bieżące rzeczywiste położenie instrumentu.

Przegląd nawigacji
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10.1.3 Dokładność nawigacji

Odpowiednio dobra dokładność

Siła przykładana podczas każdego etapu chirurgicznego (np. wprowadzania śrub lub implantu)
powoduje pewien oczekiwany ruch anatomiczny. Aby zapewnić wystarczającą dokładność, należy
uwzględnić ten ruch anatomiczny przed przeprowadzeniem zabiegu. Metody zapewniania
odpowiedniej dokładności są następujące:
• Fluoroskopia: porównanie położenia instrumentu na obrazie fluoroskopowym z jego

odtworzeniem w oprogramowaniu.
• Sprawdzenie dokładności za pomocą weryfikacji w oparciu o punkty orientacyjne (opisane

poniżej).

Jeżeli oczekiwany ruch anatomiczny jest większy niż wymogi związane z dokładnością,
należy ponownie zamocować układ referencyjny w takim położeniu, w którym wywoła
mniejszy anatomiczny ruch względny (lub brak takiego ruchu), a następnie przeprowadzić
rejestrację i ponowną weryfikację. Każdy ruch układu referencyjnego w odniesieniu do
leczonej struktury będzie miał negatywny wpływ na nawigację i może prowadzić do
niedokładnego wyświetlania, co stwarza zagrożenie dla pacjenta.

Kiedy należy sprawdzić dokładność

Podczas procedury nawigacji należy regularnie sprawdzać, czy zachowany został wymagany
poziom dokładności. Oprogramowanie przypomina o tej konieczności co 30 minut za pomocą
czerwonej zakładki Accuracy Verification.
Jeśli wykryty zostanie ruch układu referencyjnego, wyświetlony zostanie monit o sprawdzenie
dokładności, poprzez powiadomienie w systemie (patrz str. 39).

Dokładność należy sprawdzać za każdym razem po przyłożeniu do kości siły, np. otwarciu
nasady kręgu.

Sposób wykonywania kontroli dokładności

①
Rysunek 66 

UWAGA: Pomiędzy poszczególnymi znacznikami jest odległość 5 mm ①.
 

UWAGA: Aby zablokować widoki w pozycji, nacisnąć ikonę blokady (patrz str. 23).
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Przebieg procedury

1.
Nacisnąć zakładkę Accuracy Verification, aby otworzyć widoki weryfikacji.
Oprogramowanie wyświetla każdy widok w powiększeniu.

2.

Przytrzymać końcówkę wskaźnika lub instrumentu przy anatomicznych punktach orienta-
cyjnych na kości i upewnić się, że pozycja na ekranie odpowiada pozycji na ciele pacjen-
ta.
Podczas weryfikacji nie wywierać siły na wskaźnik ani instrument.

Nawigacja przy niskiej dokładności nie jest zalecana, ponieważ może spowodować
obrażenia ciała pacjenta.

W przypadku decyzji o nawigacji przy niskich wartościach dokładności należy zachować
najwyższą ostrożność. Regularnie weryfikować dokładność położenia, przytrzymując
końcówkę wskaźnika przy znanych anatomicznych punktach orientacyjnych i porównując
punkt orientacyjny ze strukturą pokazaną przez oprogramowanie. Jest to szczególnie
ważne w głębiej położonych obszarach kręgosłupa.

Niska jakość działania systemu

W przypadku niskiej jakości działania systemu wyświetlony będzie komunikat ostrzegawczy.

Rysunek 67 

Opcje w celu poprawy jakości działania

Wstrzymać na chwilę nawigację i poczekać, aż ostrzeżenie zniknie.

Spowolnić ruch instrumentu.

Zmniejszyć liczbę instrumentów widocznych w polu widzenia kamery.

Stosować trójwymiarową reprezentację instrumentów (patrz str. 146).

Używać widoków, które pochłaniają mniejszą ilość zasobów systemu (np. widoki 2D zamiast
3D).

UWAGA: Jeśli ostrzeżenie nadal pojawia się po sprawdzeniu powyższych opcji, kontynuować
pracę z najwyższą ostrożnością.
 

Przegląd nawigacji
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10.2 Etapy nawigacji
10.2.1 Nawigacja podstawowa

Informacje ogólne

Po rejestracji oprogramowanie wyświetla ekran nawigacji podstawowej. Umożliwia to wykrywanie
instrumentów, ale nie kieruje ich do zaplanowanej śruby.
Ten etap można zastosować w celu nawigacji do zamierzonego punktu wejścia.

Układ ekranu

Rysunek 68 

Opcje

Aby nawigować wskaźnik lub instrument, należy przemieścić go w pole widzenia kamery. Wir-
tualne odzwierciedlenie instrumentu w czasie rzeczywistym pojawia się w widokach nawigacji.

Aby przejść do planowania śruby, należy nacisnąć Plan.

Aby obejrzeć skany TK w płaszczyznach anatomicznych, należy nacisnąć kartę Anatomic Pla-
nes (patrz str. 142).

Aby dostosować widoki nawigacji, nacisnąć ikonę oka na karcie Overview (patrz str.
144).

Aby zablokować widoki w pozycji, nacisnąć ikonę blokady (patrz str. 23).
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10.2.2 Planowanie śruby

Informacje ogólne

Tryb planowania śrub umożliwia zdefiniowanie wymiarów śruby, trajektorii i punktu wprowadzenia.
Oprogramowanie wykorzystuje te informacje do kierowania instrumentami nawigacyjnymi w celu
przygotowania otworu dla śruby i wprowadzenia śruby:
• Do planowania śruby można użyć wskaźnika lub innego dowolnego instrumentu
• Nie można przeprowadzić śródoperacyjnego planowania śruby do momentu zarejestrowania

kości

Nie wolno planować lub umieszczać śrub na niezarejestrowanych kręgach lub obrazach z
niewystarczającymi danymi.

Układ ekranu

⑦

①

④

⑤

⑥

②
③

Rysunek 69 

Nr Element

① Wskaźnik lub instrument.

②
Planowane śruby (niebieskie).
UWAGA: Planowane śruby są widoczne po aktywacji przycisku Show All.
 

③ Aktywna śruba (czerwona).

④ Wskaźnik aktywnej śruby.

⑤ Elementy sterowania długością i średnicą.

⑥
• Przycisk Store: zapisuje pozycję aktywnej śruby.
• Przycisk Show All: wyświetla/ukrywa wszystkie planowane śruby (niebieskie).

⑦
Przycisk Replan Last Screw: umożliwia wprowadzenie zmian do ostatniej zapisanej śru-
by. Pozycja nie zostaje zapisana. Aby zapisać pozycję śruby, należy ponownie nacisnąć
przycisk Store.

Etapy nawigacji
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Sposób planowania śrub

Przebieg procedury

1.

Użyć elementów sterujących Length i Diameter ⑤, aby zdefiniować wymiary planowanej
śruby.
UWAGA: Parametr Diameter można zmieniać w krokach co 0,5 mm. Parametr Length
można zmieniać w krokach co 1,0 mm.
 

UWAGA: Jeżeli wprowadzono klasyfikację choroby, długość śruby jest wstępnie wybrana.
 

2. Użyć nawigowanego instrumentu ③ do ustawienia śruby wirtualnej ② w pożądanej pozy-
cji i trajektorii.

3.

Aby zapisać planowaną pozycję (np. pozycję śruby na ekranie), nacisnąć przycisk Store
lub użyć klipsa zdalnego sterowania.
UWAGA: W przypadku zakrycia dłonią któregoś z odblaskowych markerów sferycznych
instrumentu tymczasowa pozycja śruby zostaje zapisana. Aby zapisać planowaną pozy-
cję, należy utrzymać instrument poza polem widzenia kamery, a następnie nacisnąć przy-
cisk Store.
 

4. Aby przeprowadzić precyzyjną regulację śruby, nacisnąć przycisk Next.

UWAGA: Zalecane jest usuwanie nieaktualnych zaplanowanych śrub, które nie będą
wykorzystywane do nawigacji.
 

Odwrotne planowanie śruby

①

Rysunek 70 
Jeśli długość śruby zostanie ustawiona na wartość ujemną ①, śruba jest wyświetlana wewnątrz
instrumentu (końcówka śruby na końcówce instrumentu).

PLANOWANIE I NAWIGACJA
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10.2.3 Precyzyjna regulacja śruby

Informacje ogólne

Precyzyjna regulacja śruby umożliwia optymalizację planowanej pozycji i trajektorii śruby.
Precyzyjne pozycjonowanie śruby należy wykonywać zawsze, aby zapewnić akceptowalność
wstępnie zaplanowanych śrub.
Symulacja planowanej trajektorii śruby jest wyświetlana na górnym prawym ekranie. Umożliwia to
obejrzenie całego przebiegu trajektorii i stwierdzenie, czy nie nastąpiła penetracja struktur
krytycznych.

Układ ekranu

③

④

①

②

⑧

⑥

⑨

⑤

⑦

Rysunek 71 

Nr Element

① Żółty pasek: wskazuje poziom śruby przedstawiony na symulacji trajektorii

②
Planowane śruby (niebieskie)
UWAGA: Planowane śruby są widoczne po aktywacji przycisku Show All.
 

③ Aktywna śruba (czerwona): czerwone koło wskazuje, na którą część śruby wpływa regu-
lacja za pomocą strzałek (tj. czubek, część środkowa, łeb)

④ Przycisk odtwarzania/pauzy dla symulacji trajektorii śruby

⑤ Symulacja trajektorii ze wskaźnikiem głębokości

⑥ Wskaźnik aktywnej śruby

⑦ Elementy sterowania długością i średnicą

⑧
• Przycisk New Screw: dodaje nową śrubę równolegle do śruby aktywnej
• Przycisk Show All: wyświetla/ukrywa wszystkie planowane śruby (niebieskie)

⑨ Przycisk Delete: usuwa aktywną śrubę

Zmiana położenia śruby

Przebieg procedury

1. Nacisnąć środek śruby w jednym z widoków. Powoduje to podświetlenie środkowej części
śruby.

Etapy nawigacji
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Przebieg procedury

2. Użyć strzałek w widokach w celu przesunięcia całej śruby do pożądanej pozycji. Można
także panoramować wewnątrz widoku.

Sposób precyzyjnej regulacji trajektorii śruby

Przebieg procedury

1. Za pomocą przycisków skali powiększyć obraz.

2.
Nacisnąć łeb lub końcówkę śruby w jednym z widoków.
Zostanie podświetlony i aktywowany odpowiedni koniec śruby.

3.
Użyć strzałek lub nacisnąć w widokach do dostosowania śruby do pożądanej pozycji. Dłu-
gość śruby zmienia się w miarę wykonywania regulacji.
Niewybrany koniec śruby pozostaje na miejscu – zmienia to całkowitą trajektorię śruby.

Sposób oglądania trajektorii śruby

Przebieg procedury

1. Nacisnąć przycisk Play ④, aby wyświetlić pokaz slajdów trajektorii śruby.

2. Nacisnąć przycisk Pause ④, aby wstrzymać trajektorię na dowolnym poziomie.

UWAGA: Można również nacisnąć wskaźnik głębokości ⑤, aby wyświetlić trajektorię po
przecięciu określonej głębokości.
 

PLANOWANIE I NAWIGACJA
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10.3 Wprowadzanie śruby

Informacje ogólne

Na widokach umieszczania wyświetlana jest aktywna planowana śruba, a widoki Autopilot i
Probe’s Eye służą do kierowania trajektorią instrumentu do pozycji zaplanowanej śruby.
UWAGA: Śruby umieszczone na głębokości innej niż głębokość bieżąca są przedstawione jako
przezroczyste.
 

Należy pamiętać, że wprowadzenie śruby jest tak samo dokładne, jak rejestracja obrazu.

Przegląd umieszczania śruby

⑦

⑤

⑥

①

②

③
④

⑧

⑨

⑪
⑩

Rysunek 72 

Nr Element

① Aktywna śruba (czerwona)

②
Planowane śruby (niebieskie)
UWAGA: Planowane śruby są widoczne po aktywacji przycisku Show All.
 

③ Wskaźnik lub instrument

④ Widok Inline Axial

⑤ Widok Autopilot ze wskaźnikiem głębokości

⑥ Widok Probe’s Eye

⑦ Wskaźnik aktywnej śruby

⑧ Elementy sterowania długością i średnicą

⑨ Przycisk Show All: wyświetla/ukrywa wszystkie planowane śruby (niebieskie)

⑩ Przycisk Delete: usuwa aktywną śrubę

⑪ Widok Inline Sagittal

Wprowadzanie śruby

138 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.2 Spine & Trauma 3D Wer. 2.6



Widok Autopilot

Widok Autopilot jest wyświetlany po wejściu nawigowanego instrumentu w pole widzenia kamery.
Jeśli planowana jest więcej niż jedna śruba, widok Autopilot wykrywa śrubę najbliższą w
stosunku do instrumentu.
Jeśli w polu widzenia kamery znajduje się więcej niż jeden instrument, Autopilot wykrywa ten o
najwyższym priorytecie.

①

②

Rysunek 73 

Nr Element

① Aktywna śruba (widok wyrównany względem osi aktywnej śruby).

②
Wskaźnik głębokości.
Skala pokazuje bieżącą głębokość instrumentu lub śruby w miarę przesuwania się od pla-
nowanego punktu wejścia do punktu docelowego.

UWAGA: Jeśli śruba jest wprowadzona zbyt głęboko, tj. pod planowany cel, system emituje
sygnał alarmowy.
 

Widok Probe’s Eye

Widok Probe’s Eye przedstawia trajektorię śruby na różnych głębokościach we wczytanych
danych. Widok 0 mm odpowiada bieżącej głębokości końcówki instrumentu.

Rysunek 74 
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Sposób nawigacji zaplanowaną śrubą

Przebieg procedury

1.

Wybrać instrument, który będzie używany.
Jeśli nie jest wykalibrowany, należy go wykalibrować i zweryfikować (patrz str. 107). W
przypadku użycia instrumentu wstępnie wykalibrowanego może zostać wyświetlony monit
o walidację lub weryfikację instrumentu (patrz str. 122).

2. Zweryfikować, że wymiary śruby ⑧ na ekranie odpowiadają bieżącej nawigowanej śrubie.

3. Użyć informacji zwrotnej z widoków nawigacji do wyrównania trajektorii instrumentu do
pozycji zaplanowanej śruby podczas użycia.

4.
Po zakończeniu powtórzyć etapy 1–3 dla wszystkich planowanych śrub.
Po umieszczeniu wszystkich śrub nacisnąć przycisk Next, aby powrócić do przeglądu na-
wigacji (patrz str. 133).

Jeśli planowane jest umieszczenie dwu śrub blisko siebie, pobliskie śruby są
przedstawione na niebiesko nawet jeśli przycisk Show All jest zdezaktywowany. Należy
sprawdzić, czy nawigacja wykrywa właściwą śrubę.

Wprowadzanie śruby
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10.4 Dodatkowe opcje nawigacji

Opcjonalne funkcje wyświetlania

Oprogramowanie zawiera następujące funkcje opcjonalne ekranów nawigacji i planowania:
• Widok Anatomic Planes
• Widok Fusion Inline
• Wybrane widoki umożliwiające dostosowanie
• Projekcja instrumentów w wymiarze 2D/3D
• Pomiar wskaźnika
• Offset końcówki narzędzia

PLANOWANIE I NAWIGACJA
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10.4.1 Karta Anatomic Planes

Informacje ogólne

Ta zakładka umożliwia oglądanie danych obrazu na podstawie płaszczyzn anatomicznych (np.
prostopadłych). Jest to przeciwieństwo widoków liniowych na standardowym ekranie
nawigacyjnym.
Na karcie Anatomic Planes wszystkie widoki są wyrównane do środka głównego zestawu
danych.

Sposób wyświetlania

Rysunek 75 

Procedura

Nacisnąć kartę Anatomic Planes na ekranie nawigacyjnym.

Dodatkowe opcje nawigacji
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10.4.2 Karta Fusion Inline

Informacje ogólne

Jeśli używane są zestawy danych poddane fuzji, karta Fusion Inline umożliwia wyświetlenie
zestawów danych pojedynczo przy równoczesnej nawigacji dla obu zestawów danych.
Na karcie Fusion Inline wszystkie widoki są wyrównane do środka głównego zestawu danych.

Sposób wyświetlania

Rysunek 76 

Procedura

Nacisnąć kartę Fusion Inline na ekranie nawigacyjnym.
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10.4.3 Dostosowywanie widoków

Informacje ogólne

Oprogramowanie umożliwia ustawianie i przechowywanie konfiguracji widoków. Różne obrazy lub
rekonstrukcje mogą zostać przypisane podczas planowania śruby do każdej części widoku na
karcie Overview. Nazwa bieżącego typu widoku jest widoczna u góry po lewej stronie każdego
widoku.
Wszelkie zmiany w konfiguracji widoku zostaną zapisane do zastosowania podczas kolejnych
sesji.

Sposób dostosowywania widoków

Rysunek 77 

Przebieg procedury

1.
Na karcie Overview lub podczas planowania śruby nacisnąć ikonę oka w wi-
doku, który ma zostać zmieniony.
Zostaje otwarte okno dialogowe View Selection.

2.
Wybrać żądany widok poprzez naciśnięcie odpowiedniej ikony.
Okno dialogowe zostanie zamknięte, a wybrany widok zostanie wyświetlony na ekranie
głównym.

3. Powtórzyć etapy 1–2 dla wszystkich zmienianych widoków.

Dostępne widoki

Widok Opis

Axial/Sagittal/
Coronal

Osiowa, strzałkowa lub czołowa rekonstrukcja kości w oparciu o bieżącą lokali-
zację końcówki instrumentu.

Inline Axial/In-
line Sagittal

Skośny widok osiowy/strzałkowy wzdłuż środkowej osi instrumentu z liniowym
przedstawieniem wirtualnego przedłużenia trajektorii instrumentu. Widok ten
jest przydatny podczas planowania kąta od portu wejścia do celu oraz kiero-
wania instrumentu wzdłuż określonej trajektorii.

Inline Axial SI Zalecany dla procedur z podejściem bocznym, np. śruby SI.

Dodatkowe opcje nawigacji
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Widok Opis

Probe’s Eye

Pokazuje struktury leżące poniżej końcówki instrumentu, na różnych głębokoś-
ciach. Cztery prostopadłe rekonstrukcje przekrojów pokazują różne odległości
od końcówki instrumentu (0–15 mm). Jest to szczególnie przydatne do kiero-
wania nawigacyjnego. Lokalizacja końcówki instrumentu wskazywana jest za
pomocą krzyżyka.

3D (AP) Widok 3D grzbietowy lub przedni.

3D (Lateral) Widok boczny 3D.

3D (Free) Rekonstrukcja 3D zestawu danych, którą można obrócić niezależnie od innych
widoków.

DRR (AP) Radiografia z rekonstrukcją cyfrową w kierunku AP.

DRR (Lateral) Radiografia z rekonstrukcją cyfrową w kierunku bocznym.

DRR (Free) Radiografia z rekonstrukcją cyfrową, którą można obrócić niezależnie od in-
nych widoków.

UWAGA: Widoki inline są wyświetlane wyłącznie w trybie nawigacji, gdy instrument jest widoczny.
Jeśli żaden instrument nie jest widoczny, odpowiedni przekrój ortogonalny jest wyświetlany w
trybie panoramowania.
 

PLANOWANIE I NAWIGACJA
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10.4.4 Przełączanie pomiędzy projekcjami instrumentów

Projekcja instrumentów w wymiarze 2D/3D

① ②

Nawigowany instrument można wyświetlić w 3D ① lub 2D ②.

Sposób przełączania opcji projekcji instrumentów

Procedura

• Aby przełączyć opcję projekcji instrumentów na wymaganą, na pasku menu należy
nacisnąć przycisk wyświetlania instrumentów. Przycisk zostaje aktywowany.

• Aby ponownie przełączyć opcję projekcji instrumentów na ustawienie domyślne, na-
leży powtórnie nacisnąć przycisk wyświetlania instrumentów.

Dodatkowe opcje nawigacji
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10.4.5 Pomiar wskaźnika

Informacje ogólne

W przypadku aktywacji pomiaru wskaźnika, oprogramowanie w sposób ciągły wyświetla odległość
od zdefiniowanego punktu na kości do bieżącej pozycji końcówki wskaźnika.

Należy pamiętać, że pomiar wskaźnika ma tylko taką dokładność, jak rejestracja obrazu.

W zależności od ustawień okienkowania i grubości przekroju, wyniki pomiarów mogą
nieprecyzyjnie odzwierciedlać rzeczywiste wymiary zmierzonych struktur kostnych.

Sposób aktywacji pomiaru wskaźnika

Rysunek 78 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć przycisk Measurement na pasku menu, aby otworzyć okno dialogo-
we Activate Measurement.

2.

Pozyskać punkt początkowy linijki, obracając wskaźnik lub używając klipsa zdalnego
sterowania.
Po pozyskaniu punktu okno dialogowe Activate Measurement zostanie zamknięte, a od-
ległość od punktu początkowego do końcówki wskaźnika jest wyświetlana na żółto na
każdym widoku.
Przycisk Measurement jest podświetlony na żółto.

3. Aby wyłączyć pomiar wskaźnika, należy ponownie nacisnąć przycisk Measurement.
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10.4.6 Ustawianie offsetu końcówki

Informacje ogólne

Funkcja Tip Offset umożliwia wirtualne przedłużenie końcówki nawigowanego instrumentu, np.
do planowania wprowadzenia śruby lub nacięcia na skórze. Po skonfigurowaniu offsetu końcówki
narzędzia, widoki nawigacji wyświetlają instrument z wirtualnie zwiększoną długością.
Maksymalny offset wynosi 200 mm.

Nawigacja z offsetem końcówki

Rzeczywisty instrument jest przedstawiony na zielono, a jego końcówka zaznaczona zielonym
krzyżykiem. Przedłużona końcówka nawigowanego instrumentu jest pokazana na czerwono i
zaznaczona czerwonym krzyżykiem.
UWAGA: Offset końcówki jest zerowany automatycznie po rozpoczęciu rejestracji. W przypadku
nawigacji za pomocą offsetu końcówki należy zdefiniować go ponownie po zakończeniu
rejestracji.
 

Sposób ustawiania offsetu końcówki

Rysunek 79 

Przebieg procedury

1.

Nacisnąć przycisk Offset na pasku menu.
Zostaje otwarte okno dialogowe Tip Offset.
UWAGA: Po skonfigurowaniu offsetu przycisk jest podświetlony na żółto.
 

2.
Wyregulować offset:
• Co 1 mm za pomocą przycisków +/-.
• O większe odstępy za pomocą linijki. Żółte podświetlenie wskazuje bieżące ustawienie.

3.
Nacisnąć OK, aby ustawić offset.
Widoki nawigacji przedstawiają teraz instrument z przedłużoną końcówką.

Dodatkowe opcje nawigacji

148 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.2 Spine & Trauma 3D Wer. 2.6



Usuwanie offsetu końcówki

Przebieg procedury

1. Ponownie nacisnąć przycisk Offset.

2. Nacisnąć przycisk Reset (lub ustawić offset na 0).

3. Nacisnąć OK.

Po pracy z offsetem końcówki należy zawsze wyzerować go, aby zapobiec wystąpieniu
błędów. Jeśli wartość offsetu końcówki jest inna niż zero, należy zachować ostrożność.

Jeśli instrument ma nieprawidłową trajektorię, offset końcówki będzie nieprecyzyjny.
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Dodatkowe opcje nawigacji
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