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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact și informații legale
1.1.1 Date de contact

Departament asistență clienți

Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați departamentul de asistență clienți Brainlab:

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, Canada, America Cen-
trală și de Sud

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

Brazilia Telefon: (0800) 892 1217

Marea Britanie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Telefon: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Telefon: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Telefon: +49 89 991568
1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Durata de viață preconizată

Brainlab oferă opt ani de service pentru software. Pe parcursul acestei perioade de timp, se oferă
actualizări pentru software, precum și asistență pe teren.

Feedback

În ciuda reviziei atente a manualului, acesta poate conține erori.
Dacă aveți sugestii cu privire la modul în care putem îmbunătăți acest manual, contactați-ne la
igs.manuals@brainlab.com.

Producător

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germania

INFORMAȚII GENERALE
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1.1.2 Informații legale

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații sub drept de proprietate și protejate de drepturile de autor. Nicio
parte din acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres în scris al Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab

• Curve™ este o aplicație marcă comercială a Brainlab AG în Germania și/sau în Statele Unite
și a Brainlab KK în Japonia.

• Kick® este o marcă comercială a Brainlab AG în Germania și/sau în Statele Unite.

Mărci comerciale non-Brainlab

• Microsoft® și Windows® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

Informații despre brevete

Acest produs poate fi acoperit de unul sau mai multe brevete sau solicitări de brevete în
așteptare. Consultați https://www.brainlab.com/patent/ pentru mai multe detalii.

Software integrat ale părților terțe

• Acest software se bazează parțial pe cercetările efectuate de Independent JPEG Group.
• Acest software conține biblioteca OpenJPEG. Pentru o descriere completă a drepturilor de

autor, a declinărilor de responsabilitate și a licenței, consultați http://www.openjpeg.org.
• Acest software se bazează parțial pe Xerces C++ 3.1.1, dezvoltat de către Apache Software

Foundation. Pentru o descriere completă a drepturilor de autor, a declinărilor de
responsabilitate și a licenței, consultați http://xerces.apache.org/.

• Acest produs include libtiff 4.0.4beta. Pentru o descriere completă a drepturilor de autor, a
declinărilor de responsabilitate și a licenței, consultați http://www.remotesensing.org/libtiff/.

Eticheta CE

Eticheta CE arată că produsul Brainlab este în conformitate cu cerințele esenția-
le ale Directivei 93/42/CEE a Consiliului („DDM”).
În conformitate cu principiile stipulate în DDM, Spine & Trauma 3D este un pro-
dus de Clasa IIb.

NOTĂ: Valabilitatea etichetei CE poate fi confirmată numai pentru produsele fabricate de către
Brainlab.
 

Instrucțiuni de eliminare

Eliminați echipamentele electrice și electronice numai în conformitate cu regle-
mentările statutare. Pentru informații referitoare la Directiva DEEE (Deșeuri de echi-
pamente electrice și electronice), vizitați:
www.brainlab.com/en/sustainability

Date de contact și informații legale
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Vânzări în Statele Unite

Legile federale ale Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea către medici sau la
recomandarea acestora.
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1.2 Simboluri
1.2.1 Simboluri utilizate în acest ghid

Avertismente

Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Ele conțin
informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibila rănire, moarte sau alte
consecințe grave asociate cu utilizarea greșită a echipamentului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare sub formă de cerc. Acestea conțin
informații esențiale privind siguranța, cu privire la probleme posibile la utilizarea
dispozitivului. Aceste probleme includ funcționările defectuoase ale dispozitivului,
defectarea sau deteriorarea acestuia ori daunele provocate altor bunuri.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și indică informații suplimentare utile.
 

Simboluri
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1.3 Destinația utilizării
1.3.1 Utilizarea sistemului

Indicații de utilizare

Spine & Trauma 3D este destinat utilizării ca sistem de localizare intraoperatorie, asistat de
explorarea imagistică, ce permite efectuarea procedurilor chirurgicale minim invazive. Acesta
conectează o sondă liberă, detectată de un sistem de senzori marker pasivi, la un spațiu imagistic
computerizat virtual, pe datele imagistice ale pacientului, preoperatorii sau intraoperatorii 2D sau
3D.
Spine & Trauma 3D permite ghidarea asistată computerizat a datelor imagistice medicale, care
pot fi achiziționate fie preoperatoriu, fie intraoperatoriu, printr-un sistem de achiziție imagistică
adecvat.
Software-ul oferă opțiunile de planificare a dimensiunii implanturilor cu șurub, și ghidare la nivelul
structurilor osoase rigide, cu ajutorul instrumentelor chirurgicale precalibrate și calibrate
suplimentar individual. Sistemul este indicat pentru orice afecțiune în care este adecvată utilizarea
chirurgiei stereotactice și în care o referință la o structură anatomică rigidă precum craniul,
pelvisul, un os lung sau o vertebră, poate fi identificată relativ la o imagine achiziționată
(tomografie computerizată, RMN, reconstrucție imagistică fluoroscopică 2D sau 3D) și / sau un
model anatomic bazat pe date imagistice.

Utilizator vizat

Utilizatorii vizați ai software-ului sunt chirurgii și echipele lor clinice.

Grupul de pacienți

Populația de pacienți include pacienții cu orice afecțiune în care este adecvată utilizarea chirurgiei
stereotactice și în care o referință la o structură anatomică rigidă precum craniul, pelvisul, un os
lung sau o vertebră, poate fi identificată relativ la o imagine achiziționată (tomografie
computerizată, RMN, reconstrucție imagistică fluoroscopică 2D sau 3D).

Locația de utilizare

Aplicația se va utiliza în sălile de operație.

Responsabilitatea

Acest sistem oferă chirurgului sau utilizatorului numai asistență suplimentară și nu
substituie și nu înlocuiește sub nicio formă experiența și/sau responsabilitatea chirurgului
sau a utilizatorului în timpul utilizării sistemului.

Manevrarea atentă a echipamentului hardware

Componentele de sistem și accesoriile conțin piese mecanice de precizie. Manipulați-le cu
atenție.

Numai personalul medical instruit poate manipula componentele de sistem și accesoriile.

INFORMAȚII GENERALE
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Revizia plauzibilității

Înainte de tratarea pacientului, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor de intrare în
sistem și de ieșire din sistem.

Destinația utilizării
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1.4 Compatibilitatea cu dispozitivele medicale
1.4.1 Instrumentele medicale Brainlab

Instrumentele medicale Brainlab compatibile

Spine & Trauma 3D este compatibil cu:
• Set de înregistrare fluoroscopică 3D pentru Ziehm Vision FD Vario 3D
• Adaptor pentru sistemul motor chirurgical (SMS)
• Markeri plați adezivi pentru Zeego
• Markeri plați adezivi iCT
• Fixator pentru os „1-pin”
• Fixator pentru os „2-pini”
• Telecomandă cu prindere cu clemă, de unică folosință
• Sferele markerilor reflectivi de unică folosință
• Folie sterilă pentru setul de înregistrare fluoroscopică 2D
• Set de înregistrare DrapeLink pentru brațul C Ziehm Vision RFD
• Ghidaj freză și accesorii
• Set de înregistrare fluoroscopică 3D/2D
• Set de înregistrare fluoroscopică, Revizia 2
• Folie sterilă pentru scanarea iCT
• Sistem adaptor de instrumente (StarLink)
• Matrice de calibrare a instrumentelor, Rev. 4.0 (ICM4)
• Adaptoare de instrumente suplimentare
• Sistem de referință minim invazivă, X-Press (geometrie în y)
• Folie sterilă pacient
• Ac de acces la pedicul
• Indicator extins, cu vârf ascuțit
• Clemă de referință pentru coloana vertebrală, radiotransparentă
• Sistem de referință pentru cleme pentru coloana vertebrală
• Sistem de referință spinal, pentru abordare anterioară / laterală / oblică
• Instrumente pentru chirurgia spinală ghidată prin imagine
• Clemă de referință în X pentru coloana vertebrală
• Sistem de referință craniană standard cu 4 sfere marker
• Dispozitiv de înregistrare fluoroscopică 2D portabil (și pachet de accesorii)

Alte instrumente Brainlab

După publicarea acestui manual, pot deveni disponibile și alte instrumente. Contactați
departamentul de asistență clienți al Brainlab dacă aveți întrebări cu privire la compatibilitatea
instrumentelor cu software-ul Brainlab.

Utilizați numai instrumentele și piesele de schimb specificate de Brainlab cu software-ul
Spine & Trauma 3D. Utilizarea instrumentelor / pieselor de schimb neautorizate poate
afecta negativ siguranța și / sau eficiența dispozitivului medical și poate pune în pericol
siguranța pacientului și / sau mediul înconjurător.
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1.4.2 Software-ul medical Brainlab

Autorizare

Numai angajații Brainlab autorizați pot instala software-ul pe sistem. Nu instalați și nu
ștergeți aplicațiile software.

Software-urile medicale Brainlab compatibile

Spine & Trauma 3D este compatibil cu:
• Content Manager 2.3
• Patient Selection 4.2
• DICOM Viewer 3.1
• Image Fusion 3.0
• iPlan Spine 3.0

Alte software-uri Brainlab

Alte software-uri Brainlab compatibile pot deveni disponibile după emiterea acestui ghid.
Dacă utilizați alte versiuni software decât cele specificate mai sus, contactați departamentul de
asistență clienți al Brainlab pentru clarificări cu privire la compatibilitatea cu dispozitivele Brainlab.

Cu acest sistem puteți instala și utiliza numai software-uri medicale Brainlab specificate de
către Brainlab.

Compatibilitatea cu dispozitivele medicale
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1.4.3 Dispozitive medicale non-Brainlab

Dispozitive medicale non-Brainlab compatibile

Dispozitiv medical Model Producător

Brațe C Diverse

Folii sterile transparente pentru braț C Așa cum s-a specificat în Ghidul de utilizare a
instrumentelor

Sârme K filetate (pentru fixarea MIRA-Y, 3
mm) 3 sau 4 mm Diverse

Bormașină Diverse

Instrumente precalibrate de la părți terțe și in-
strumente precalibrate pentru axă

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich

Contactați departamentul de asistență clienți al
Brainlab pentru instrumente compatibile specifice

NOTĂ: Pentru informații referitoare la modelele specifice și producătorii acceptați, contactați
departamentul de asistență clienți al Brainlab.
 

Utilizarea instrumentelor de la alți producători terțe părți, cu interfețe care nu au fost
testate și validate ca fiind compatibile de către Brainlab, ar putea afecta acuratețea ghidării,
supunând pacientul la riscuri.

Alte dispozitive non-Brainlab

Utilizarea combinațiilor de dispozitive medicale care nu au fost autorizate de Brainlab
poate afecta negativ siguranța și / sau eficiența dispozitivelor și pune în pericol siguranța
pacientului, a utilizatorului și / sau a mediului înconjurător.

Scanere și brațe C compatibile

Utilizați numai scanere și brațe C compatibile. Pentru o listă completă de dispozitive compatibile,
contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Brainlab nu acceptă nicio răspundere în cazul utilizării scanerelor sau brațelor C
neaprobate.

Integrarea instrumentelor terțelor părți

Acest software este compatibil cu ghidarea instrumentelor precalibrate ale părților terțe selectate.
Pentru o listă completă cu instrumentele precalibrate ale părților terțe, acceptate în prezent de
software, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Un instrument precalibrat se poate utiliza pentru ghidare numai dacă acesta a fost activat
de către un specialist al departamentului de asistență clienți al Brainlab.

Puteți găsi instrucțiuni de utilizare și manipulare a instrumentelor precalibrate ale părților
terțe în manualele furnizate de producătorul instrumentelor respective.

INFORMAȚII GENERALE
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1.4.4 Software non-Brainlab

Autorizare

Numai angajații Brainlab autorizați pot instala software-ul pe sistemul Brainlab. Nu instalați
și nu ștergeți aplicațiile software.

Software non-Brainlab compatibil

Spine & Trauma 3D este compatibil cu:
• Sistemul de operare Microsoft Windows 7
• Sistemul de operare Windows 8

NOTĂ: Pentru informații referitoare la pachetele Service Pack compatibile, contactați
departamentul de asistență clienți al Brainlab.
 

Alte software-uri non-Brainlab

Numai software-urile specificate de Brainlab pot fi instalate și utilizate împreună cu Spine &
Trauma 3D.

Compatibilitatea cu dispozitivele medicale
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1.5 Instruire și documentare
1.5.1 Instruire

Instruire Brainlab

Pentru a asigura o utilizare sigură și adecvată, înainte de folosirea sistemului, toți utilizatorii
trebuie să participe la un program de instruire susținut de către un reprezentant Brainlab.

Suport supervizat

Înainte de utilizarea sistemului pentru procedurile chirurgicale, acolo unde ghidarea asistată
computerizat este considerată esențială, se recomandă să realizați un număr suficient de
proceduri complete în prezența unui reprezentant Brainlab, care să vă ofere îndrumări acolo unde
este necesar.

INFORMAȚII GENERALE
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1.5.2 Documentație

Publicul țintă

Chirurgii sau asistenții acestora, cu acces la un sistem de achiziție imagistică 3D sau 2D (cum ar fi
CT sau brațul C (în modul 2D sau 3D)) în combinație cu un sistem de ghidare Brainlab.

Citirea ghidurilor de utilizare

Ghidurile de utilizare descriu dispozitive medicale complexe și software-uri de navigare
chirurgicală care trebuie utilizate cu atenție.
Este important ca toți utilizatorii sistemului, ai instrumentelor și ai software-urilor:
• să citească cu atenție ghidurile de utilizare înainte de a manipula echipamentul
• să aibă acces permanent la ghidurile de utilizare

NOTĂ: Acest ghid de utilizare poate conține informații care nu sunt relevante pentru licența dvs.
specifică. Pentru întrebări referitoare la caracteristicile descrise în acest ghid de utilizare,
contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.
 

Ghiduri de utilizare disponibile

Ghid de utilizare Cuprins

Ghiduri de utilizare a soft-
ware-urilor

• Prezentare generală a planificării tratamentului și a ghidării asis-
tate de explorarea imagistică

• Descrierea configurării sistemului din sala de operație
• Instrucțiuni software detaliate

Ghiduri de utilizare a instru-
mentelor Instrucțiuni detaliate cu privire la manipularea instrumentelor

Ghid de curățare, dezinfec-
tare și sterilizare

Detalii referitoare la curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instru-
mentelor

Ghiduri de utilizare a siste-
mului Informații detaliate cu privire la configurarea sistemului

Ghid tehnic de utilizare Informații tehnice detaliate cu privire la sistem, inclusiv specificații
și informații privind conformitatea

Instruire și documentare
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2 PREZENTARE GENERALĂ
A SOFTWARE-ULUI

2.1 Pornirea software-ului

Informații generale

După pornirea sistemului, puteți accesa Spine & Trauma 3D prin Content Manager.
Consultați Ghidul de utilizare a software-ului Patient Selection/Content Manager.
NOTĂ: Există posibilitatea de a porni software-ul chiar dacă încă nu ați conectat camera.
 

Pornirea software-ului

Pași

1. Porniți sistemul utilizând butonul de pornire.

2.
În funcție de configurația dvs.:
• Selectați fluxul de lucru preconfigurat pe ecranul de selecție, sau
• Selectați pictograma Spine & Trauma 3D în Content Manager.

3.

Selectați pacientul existent sau creați un profil de pacient.
NOTĂ: Puteți, de asemenea, să selectați o boală. Dacă procedați astfel, în etapa de se-
lectare a pacientului devine disponibilă o selecție a datelor celor mai corespunzătoare
acestei afecțiuni.
 

4. Dacă urmează să utilizați date preoperatorii, selectați datele relevante.

NOTĂ: Există, de asemenea, posibilitatea de a porni Spine & Trauma 3D fără selectarea unui
pacient. În acest caz, sunt utilizate informațiile pacientului din scaner sau din brațul C. Pentru mai
multe informații despre Content Manager, consultați Ghidul de utilizare a software-ului
corespunzător.
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2.2 Camera App

Informații generale

Pentru înregistrările și ghidările reușite, camera trebuie să aibă un câmp de vizibilitate
neobstrucționat pentru instrumente și sistemul de referință.
Modul de vizualizare al camerei este afișat într-o casetă în colțul din dreapta sus al software-ului.
Dacă faceți clic pe această casetă, modul de vizualizare se extinde la afișarea elementului
camerei pe întregul ecran.
Afișajul Camera App vă oferă un feedback în timp real despre vizibilitatea instrumentelor și
despre sistemul de referință al camerei. Suplimentar, imaginile de pe afișaj indică pozițiile relative
ale instrumentelor și ale sistemului de referință vizibile pentru ambele lentile ale camerei.
NOTĂ: Dacă se pierde conexiunea cu camera sau dacă semnalul wireless de conexiune a
camerei nu este suficient de puternic, pe ecran se afișează un mesaj. De asemenea, se afișează
un mesaj în cazul în care camera se află în modul de încălzire sau a suferit o lovitură.
 

Afișarea Camera App

① ②

③

④

⑤

Figura 1 

Nr. Componentă Explicație

① Coridor de detectare

Afișează distanța instrumentelor și/sau a sistemelor de referință
relativ la cameră.
Pentru vizibilitate și acuratețe optime, toate sferele de detectare
trebuie să se afle în interiorul coridorului albastru.

② Comenzile camerei Afișează butoanele de poziționare pentru comenzile motorului
camerei.

③ Butonul de centrare a
camerei

Utilizat pentru centrarea camerei.
NOTĂ: Centrarea camerei durează până la 5 secunde. Un al
doilea clic dezactivează funcția de centrare.
 

④ Sfera marker
Sfera marker de la un instrument și/sau un sistem de referință
este marcată cu culoare roșie atunci când este invizibilă pentru
cameră.

⑤ Câmpul de vizibilitate al
camerei

Afișează poziția instrumentelor și/sau a sistemelor de referință
relativ la cameră.

Camera App
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Convenții de culoare Camera App

Culoare Instrumentul la care se face referire

Galben Sistem de referință

Verde Indicator activ, instrument precalibrat

Portocaliu Instrumente calibrate

Albastru ICM4, set de înregistrare

Verde des-
chis Referință scaner

Purpuriu Dispozitiv de înregistrare fluoroscopică 2D portabil

Gri Geometria sferelor marker este vizibilă în ambele lentile ale camerei, dar nu poa-
te fi identificată

Stele gri Geometria sferelor marker este vizibilă într-o singură lentilă a camerei și nu poa-
te fi identificată

Geometrii fantomă

Software-ul detectează instrumentele utilizând geometrii predefinite pentru instrumente. Un
ansamblu accidental de instrumente cunoscute poate genera pe o perioadă scurtă de timp
o altă geometrie de instrumente cunoscute.
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2.3 Butoanele software-ului

Informații generale

Bara de meniuri conține butoane de accesare a funcțiilor de înregistrare, ghidare și reglare a
sistemului. În funcție de pasul curent din fluxul de lucru, este posibil ca aceasta să conțină
butoane de reglare a modurilor de vizualizare a imaginii.

Butoane de sistem

Buton Denumire Funcție Consultați

Acasă
Minimizează aplicația și revine la Content Mana-
ger de unde puteți să exportați date, să opriți sis-
temul sau să porniți un tratament nou.

Pagina 19

Informații sistem Deschide meniul System, pentru configurarea
setărilor sistemului.

Pagina
24

Orientarea pacientu-
lui

Deschide fereastra de dialog Select Patient
Orientation.

Pagina
61

Captură de ecran Efectuează o captură de ecran a ecranului cu-
rent.

Pagina
24

Despre capturile de ecran

Puteți genera oricând capturi de ecran. Acestea pot fi vizualizate din Content Manager. Puteți
alege să anonimizați capturile de ecran din setările sistemului (consultați p. 24).

Cu excepția situației în care capturile de ecran sunt salvate ca anonime, în fiecare apare
numele pacientului. Rețineți faptul că și atunci când acestea sunt salvate ca anonime,
numele pacientului apare în denumirea fișierului capturii respective de ecran. Pentru a
menține confidențialitatea pacientului, asigurați-vă că accesul la capturile de ecran este
limitat la personalul medical relevant.

Butoanele de mărire/micșorare

Buton Funcție

Mărește imaginea

Micșorează imaginea

Butoanele software-ului
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Butoanele aferente formatului imaginii

Figura 2 
Există posibilitatea de a încărca maxim două seturi de date imagistice. Aceste seturi de date pot
avea două formate diferite (de ex., CT și RMN) sau pot fi două seturi de date CT. Mai multe
ecrane conțin butoane de selectare a setului de date care se afișează în modul de vizualizare 2D.
Setul de date selectat este evidențiat în galben. Datele planificate sunt afișate pe toate seturile de
date fuzionate.

Butonul Lock View Center și panoramarea

Figura 3 
Opțiunea Lock View Center apare în ecranele de ghidare și de verificare a acurateței.
În aceste ecrane, modurile de vizualizare urmăresc indicatorul sau vârful instrumentului și se
deplasează continuu atunci când indicatorul sau instrumentul se mișcă. Pentru a fixa modurile de
vizualizare în poziția curentă a acestora, apăsați pictograma de fixare.

Figura 4 
Opțional, puteți seta manual centrul modului de vizualizare panoramând modurile de vizualizare.
Pentru a panorama modul de vizualizare, îndepărtați indicatorul sau instrumentul din câmpul de
vizibilitate al camerei, iar apoi efectuați reglajele necesare utilizând barele de glisare sau apăsând
și trăgând de imagine în modul de vizualizare. Pentru anularea unei acțiuni de panoramare,
apăsați butonul Reset Panning.
Apăsați pe pictograma de fixare pentru a fixa modul de vizualizare în poziția dorită.
Pentru a debloca modurile de vizualizare, apăsați din nou pe pictograma de fixare.

Butoane suplimentare

Restul butoanelor sunt descrise în secțiunile relevante.
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2.4 Setările sistemului

Butonul Informații sistem

Butonul System Information deschide o fereastră care indică numerele departa-
mentului de asistență clienți al Brainlab și versiunea software-ului. De asemenea,
acesta oferă acces la opțiunile Screenshots și Settings.
Toate setările indicate mai jos se pot accesa folosind butonul System Information.

Anonimizarea capturilor de ecran

Figura 5 
Pentru a exclude informațiile pacientului din capturile de ecran, bifați caseta de bifat Anonymize
Screenshots din fila Options în meniul Settings.

Setările sistemului
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Activarea telecomenzii cu prindere cu clemă

Figura 6 
În fila Options din meniul Settings utilizați caseta de bifat pentru a activa/dezactiva
funcționalitatea Clip-On Remote Control (consultați p. 29).

Ajustarea sunetului

Opțiunile de sunet sunt disponibile în meniul Settings, în fila Sound.

Figura 7 

Opțiuni

Utilizați caseta de bifat pentru a activa / dezactiva ieșirea audio a sistemului.

Utilizați bara de glisare pentru a regla volumul sunetului sistemului.
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Opțiuni

Utilizați caseta de bifat pentru a activa / dezactiva butonul de sunet.

Selectarea limbii

Figura 8 
În fila Language din meniul Settings, selectați limba dorită pentru interfața grafică pentru
utilizator.
NOTĂ: Fila Language apare numai atunci când în sistemul dvs. este disponibilă mai mult de o
limbă.
 

Opțiuni fluoroscopice

Figura 9 

Setările sistemului
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Opțiuni

Dacă sunt configurate mai multe brațe C, brațul C poate fi selectat prin C-arm Selection.

Pentru a deschide fereastra de dialog pentru achiziția imaginilor de calibrare, apăsați butonul
Calibration Images.

Cum selectați un braț C

Figura 10 

Pași

1. Apăsați butonul C-arm Selection din meniul Fluoro.

2. Apăsați pe brațul C pe care îl veți utiliza, iar apoi apăsați pe butonul Next.

3. Se afișează fereastra de dialog C-Arm Connection Check. Verificați dacă există o cone-
xiune corespunzătoare la brațul C și apăsați butonul Next.

4. Se afișează o fereastră pentru intensificatorul de imagine care vă instruiește cum să con-
figurați brațul C dacă utilizați dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil.

Cum deschideți opțiunea de achiziție a imaginilor de calibrare

Pași

1.
Apăsați butonul Calibration Images din meniul Fluoro.
Se deschide fereastra de dialog Acquire Calibration Image.

2. Achiziționați imaginile de calibrare conform instrucțiunilor de la p. 51.
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2.5 Ghidarea în fluxul de lucru

Informații generale

Zona de ghidare din ecranele principale vă permite să realizați ghidarea prin fluxul de lucru al
software-ului.

Dispunerea pe ecran

①

②

③

④

⑤

⑥

Figura 11 

Nr. Componentă

① Pasul curent

② Pasul următor

③ Butonul Back: reveniți la pasul anterior

④ Butonul Plan: Porniți fluxul de lucru pentru planificarea șurubului (consultați p. 129)

⑤ Butonul Next: treceți la pasul următor

⑥ Butonul Register: Deschide fereastra de dialog New Registration / Scan (consultați p.
30)

Ghidarea în fluxul de lucru
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2.5.1 Telecomandă cu prindere cu clemă

Informații generale

Telecomanda cu prindere cu clemă permite înregistrarea activă a pacientului și controlarea
software-ului în combinație cu indicatorul extins, cu vârf ascuțit.
Pentru mai multe informații referitoare la utilizarea telecomenzii cu prindere cu clemă pentru
înregistrarea pacientului, consultați p. 82.

Controlul software-ului

Butoanele care conțin simbolul unui fulger ① pot fi comandate prin telecomanda cu prindere cu
clemă.

②

①

Figura 12 

Opțiuni

Apăsați și mențineți apăsat butonul de comandă ② pentru a comuta între butoane.
Butonul selectat va fi evidențiat în galben.

Apăsați scurt butonul de comandă ② pentru a „apăsa” butonul selectat.

NOTĂ: Dacă sunetul butonului este activat (consultați p. 25), se emit semnale sonore pentru a
indica momentul în care butonul selectat se modifică și dacă un buton este „apăsat”.
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2.5.2 Fereastra New Registration / Scan

Opțiunile New Registration / Scan

Fereastra de dialog New Registration / Scan se deschide după apăsarea butonului Register de
pe unul dintre ecranele principale.

Figura 13 

Opțiuni Consultați

Pentru a achiziționa date noi pentru înregistrarea automată, apăsați butonul New
Scan. Pagina 69

Pentru a începe o potrivire a punctelor pereche drept înregistrare manuală, apăsați
butonul Paired Point Match. Pagina 83

Pentru a începe o potrivire a regiunilor drept înregistrare manuală, apăsați butonul
Region Match. Pagina 88

Pentru a începe o potrivire fluoroscopică drept înregistrare manuală, apăsați buto-
nul Fluoro Match. Pagina 92

Ghidarea în fluxul de lucru
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2.6 Fluxuri de lucru disponibile
2.6.1 Fluxuri de lucru de înregistrare automată

Înregistrarea automată fluoroscopică 3D

Flux de lucru

1. Configurarea sistemului

2. Pregătiți pacientul și atașați sistemul de referință

3. Montați brațul C și definiți izocentrul

4. Întrerupeți temporar respirația pacientului

5. Efectuați scanarea

6. Reluați respirația pacientului

7. Verificați acuratețea și începeți ghidarea

NOTĂ: Pentru mai multe informații consultați p. 72.
 

Înregistrare automată iCT, AIRO, angiografică

Înregistrarea automată pentru iCT, AIRO și angiografică este efectuată cu Înregistrarea
automată a imaginilor. Consultați Ghidul de utilizare a software-ului pentru înregistrarea
automată a imaginilor pentru instrucțiuni referitoare la pașii necesari.
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2.6.2 Fluxul de lucru de înregistrare manuală

Înregistrarea manuală – Toate tipurile de date

Flux de lucru

1. Configurarea sistemului

2. Selectați pacientul / setul de date și porniți software-ul

3. Pregătiți pacientul și atașați sistemul de referință

4. Efectuați înregistrarea manuală

5. Verificați acuratețea și începeți ghidarea

NOTĂ: Pentru mai multe informații consultați p. 77.
 

Fluxuri de lucru disponibile
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2.7 Introducerea înregistrării

Informații generale

Există următoarele posibilități:
• Să transmiteți datele direct de la scaner sau de la brațul C la sistemul de ghidare sau
• Să încărcați datele preoperatorii (consultați p. 79).

Pentru rezultate optime, efectuați achiziția de imagini conform protocolului de scanare relevant.

Opțiuni de înregistrare

Metodele de înregistrare disponibile depind de tipul de date pe care le-ați achiziționat.

Metodă de înregistrare CT Fluoroscopică 3D

Automatic Registration iCT Siemens, Ziehm

Paired Point Matching CT Ziehm, Siemens

Region Matching CT Nedisponibil

Fluoro Match CT Siemens

NOTĂ: Există posibilitatea de a încărca maxim două seturi de date. Aceste seturi de date pot
avea două formate diferite (de ex., CT și RMN) sau pot fi două seturi de date CT. Datele RMN nu
pot fi utilizate independent pentru înregistrare.
 

Opțiuni pentru fuziunea de imagini

Fuziunea de imagini este posibilă cu datele CT și RMN sau cu datele CT și fluoroscopice 3D.
Fuziunea de imagini este posibilă, de asemenea, cu datele CT neînregistrate și cu datele
fluoroscopice 3D înregistrate.
Pentru mai multe informații, consultați p. 65.
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2.7.1 Restabilirea unei înregistrări

Informații generale

În cazul unei pene de curent, vi se cere să reporniți software-ul. Puteți reporni software-ul fie
utilizând informațiile înregistrării anterioare, fie fără nicio informație de înregistrare.

Cum restabiliți o înregistrare

① ②

Figura 14 

Opțiuni

În Content Manager, atunci când vi se cere, apăsați butonul Restart ① pentru a continua cu
înregistrarea restaurată.
Datele pacientului se încarcă și se deschide ecranul Patient Information ②. Asigurați-vă că in-
formațiile pacientului sunt corecte.
NOTĂ: După restaurare, verificați înregistrarea (consultați p. 75).
 

În Content Manager, apăsați butonul Cancel ① pentru a reveni la ecranul principal.

Înregistrarea anterioară este eliminată și nu mai poate fi restaurată.

Introducerea înregistrării
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3 CONFIGURAREA
PROCEDURII

3.1 Configurarea sălii de operații

Informații generale

Configurarea sistemului depinde de tipul de platformă utilizată. Diagramele din această secțiune
prezintă exemple de configurare a sălii de operații, cu diferitele sisteme de ghidare Brainlab.
Indiferent de platforma utilizată:
• Componentele de sistem nu trebuie să restricționeze libertatea de mișcare a echipei din sala

de operații.
• Camera trebuie să aibă permanent un câmp clar de vizibilitate al sistemului de referință și a

instrumentelor active din câmpul chirurgical.
În Ghidul de utilizare a sistemului puteți găsi informații detaliate referitoare la transportul și
configurarea sistemului.

Compatibilitatea cu alte echipamente din sala de operații

Dacă utilizați un sistem mobil (de ex. Curve, Curve Ceiling-Mounted sau Kick) într-o
configurație cu două încăperi, sistemul trebuie să rămână pe aceeași parte a scanerului pe
care se afla când scanerul a fost calibrat.

Sistemul de ghidare poate crea interferențe care pot afecta utilizarea altor echipamente. În
mod special, lampa cu lumină infraroșie a sistemului de detectare poate interfera cu
echipamentele pe bază de infraroșii din sala de operații.

Informații privind camera

Artefactele cu lumină infraroșie, generate de reflexii, pot influența acuratețea de ghidare
optică a sistemului. Nu permiteți accesul materialelor reflexive sau al surselor de lumină
infraroșie în câmpul de vizibilitate al camerei deoarece acestea pot reduce acuratețea, în
special în timpul înregistrării automate.

Stabilirea unei vizibilități bune

Asigurați-vă că instrumentele sunt vizibile din toate pozițiile chirurgicale relevante.

Înainte de intervenția chirurgicală, poziționați camera astfel încât ambele lentile să aibă un
câmp de vizibilitate clar și neobstrucționat spre sferele marker de pe sistemele de
detectare. Acestea trebuie să fie permanent vizibile pentru cameră în timpul achiziției,
înregistrării și ghidării intraoperatorii, în caz contrar, detectarea este posibilă.
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Cum configurați sala de operații

Pași

1. Deplasați sistemul în poziția dorită.

2.
Poziționați camera la capătul dinspre picioare sau la capătul dinspre cap al mesei de ope-
rații, la o distanță de aproximativ 2 m de câmpul chirurgical. Orientați camera spre osul
care va fi operat.

3. Protejați cu folie sterilă sistemul conform necesităților (de ex., mânerul camerei) (consul-
tați Ghidul de utilizare a sistemului).

4. Protejați cu folie sterilă scanerul conform necesităților (consultați Ghidul de utilizare a in-
strumentelor).

5. Reglați monitorul într-o poziție confortabilă și accesibilă chirurgului sau asistentului.

6. Alimentați electric componentele sistemului.

Configurarea sălii de operații cu brațul C – Exemplu

Figura 15 

Configurarea sălii de operații
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Configurarea sălii de operații cu iCT – Exemplu

Figura 16 

CONFIGURAREA PROCEDURII
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3.2 Pregătirea pentru intervenția chirurgicală

Înainte de a începe

Înainte de a începe procedura, asigurați-vă că v-ați familiarizat cu manipularea corectă a
instrumentelor și accesoriilor Brainlab necesare.

Sterilitate

Instrumentele utilizate pentru efectuarea înregistrării manuale trebuie să fie sterile.

Vizibilitatea instrumentelor

Asigurați-vă că sferele marker ale matricei ICM4 și sistemul de instrumente sunt orientate
întotdeauna direct spre cameră în timpul utilizării.
Rotirea unui instrument, a indicatorului sau a matricei ICM4 relativ la unghiul camerei poate afecta
acuratețea instrumentului afișat.

Sisteme de referință

Pentru a efectua înregistrarea și ghidarea, pe osul care urmează să fie operat trebuie să montați
în siguranță un sistem de referință.
Consultați Ghidul de utilizare a instrumentelor pentru informații referitoare la manipularea și
atașarea sistemelor de referință.

Pregătirea pentru intervenția chirurgicală

38 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



Fără a cauza nicio leziune, sistemul de referință trebuie să fie strâns fixat de o structură
rigidă în regiunea de interes, de preferat de vertebră sau de structura osoasă care urmează
să fie operată. Întreaga anatomie dintre punctul de fixare al sistemului de referință și
structura osoasă care trebuie operată trebuie să fie rigidă. Când montați sistemul, luați în
considerare cu atenție mișcările osului în timpul procedurii, astfel încât sistemul să nu fie
mișcat.

În timpul procedurii, nu deplasați sistemul de referință în raport cu anatomia pacientului.
Orice mișcare poate afecta întregul sistem de coordonare a măsurătorilor, ducând astfel la
afișarea incorectă a instrumentelor și la vătămarea pacientului.

Înainte de înregistrare și de ghidare, asigurați-vă că sistemul de referință este bine fixat și
că toate șuruburile sunt strânse.

Clemă pentru coloana vertebrală, radiotransparentă

Pentru reducerea numărului de artefacte metalice, atunci când achiziționați imagini intraoperatorii
pentru procedurile lombare și toracice, se recomandă să utilizați clema pentru coloana
vertebrală, radiotransparentă.

Deplasarea sistemului de referință

Figura 17 
Dacă se detectează deplasarea sistemului de referință, software-ul afișează o notificare. Verificați
acuratețea înregistrării ținând indicatorul sau vârful instrumentului deasupra a cel puțin trei
marcaje anatomice și verificând poziția acestora în software. Asigurați-vă că sistemul de referință
este bine fixat / clema este bine fixată.
NOTĂ: După detectarea indicatorului în câmpul de vizibilitate al camerei, notificarea de detectare
a deplasării sistemului de referință dispare.
 

Deplasarea poate apărea fără activarea notificării de detectare a deplasării sistemului de
referință. Absența notificării de detectare nu garantează acuratețea.

Dacă un sistem de referință se deplasează (către o altă vertebră sau când aceasta este
fixată pe aceeași vertebră), orice înregistrare efectuată devine veche, fiind astfel necesară
repetarea acesteia.

CONFIGURAREA PROCEDURII
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Sferele marker

Pentru a vă asigura că toate instrumentele sunt clar vizibile sistemului și pentru a facilita o
înregistrare exactă, verificați gradul de reflexie al tuturor sferelor marker.
Sferele marker reflective trebuie să fie bine fixate pe instrumentele chirurgicale relevante.
Verificați dacă suprafețele tuturor sferelor markerilor reflectivi sunt în stare bună înainte de fiecare
caz. Pentru a oferi cea mai înaltă precizie, asigurați-vă că suprafața reflectivă nu se
descuamează.

Pentru a asigura vizibilitatea acestora, utilizați numai sfere marker curate și uscate.

Asigurați-vă că toate sferele marker sunt vizibile complet pentru cameră, în caz contrar
rezultatele înregistrării putând fi influențate negativ.

Atunci când montați sfere noi pe un adaptor, pe indicator sau pe sistemul de referință a
pacientului, asigurați-vă că markerii sunt complet înșurubați și spălați cu jet.

Dacă un sistem de referință nu poate fi detectat de cameră, verificați dacă sferele marker
sunt curate, uscate și nedeteriorate și dacă sistemul de referință nu este cumva îndoit.

Pregătirea pentru intervenția chirurgicală
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4 INSTRUMENTELE DE
IMAGISTICĂ

4.1 Instrumentele necesare pentru brațul C

Informații generale

Înregistrarea imaginilor fluoroscopice permite sistemului să calculeze poziția tridimensională a
imaginii raportat la sistemul de referință atașat, permițând astfel ghidarea instrumentelor.
Pentru informații detaliate referitoare la instrumentele brațului C, consultați Ghidul de utilizare a
instrumentelor.

Instrumentele de achiziție

Imaginile fluoroscopice se înregistrează via:
• Un set de înregistrare fluoroscopică montat pe brațul C ① (Rev. 2 prezentat mai jos) sau
• Un dispozitiv de înregistrare fluoroscopică 2D portabil cu placa de corecție montată pe

brațul C ② (sau fără placa de corecție cu brațe C cu ecran plat)
• Set de înregistrare DrapeLink pentru brațul C Ziehm Vision RFD ③

②①

③

Figura 18 

INSTRUMENTELE DE IMAGISTICĂ
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Informații privind drapajul

• Setul de înregistrare fluoroscopică (Rev. 2) poate fi utilizat steril sau protejat cu folie sterilă.
• Setul de înregistrare fluoroscopică 3D/2D și setul de înregistrare fluoroscopică 3D

pentru Ziehm Vision FD Vario 3D trebuie să fie protejate cu folie sterilă utilizând foliile sterile
specificate în Ghidul de utilizare a instrumentelor sau în combinație cu folia sterilă pentru
scanarea pacientului.

• Dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil trebuie să fie steril, iar brațul C (cu
placa de corecție montată) trebuie protejat cu folie sterilă.

• Setul de înregistrare DrapeLink pentru brațul C Ziehm Vision RFD trebuie să fie steril, iar
brațul C trebuie protejat cu folie sterilă. Setul de înregistrare este montat pe adaptorii protejați
cu folie sterilă.

NOTĂ: Pentru informații referitoare la foliile sterile compatibile, consultați Ghidul de utilizare a
instrumentelor sau departamentul de asistență clienți al Brainlab.
 

Instrumentele necesare pentru brațul C
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4.1.1 Seturi de înregistrare

Instrumentele compatibile cu brațul C

Brațele C pot fi utilizate pentru înregistrare în asociere cu:
• Setul de înregistrare fluoroscopică (Rev. 2)
• Setul de înregistrare fluoroscopică 3D / 2D
• Setul de înregistrare fluoroscopică 3D pentru Ziehm Vision FD Vario 3D
• Dispozitiv de înregistrare fluoroscopică 2D portabil cu placa de corecție
• Set de înregistrare DrapeLink pentru brațul C Ziehm Vision RFD

Instrumentele de mai sus vor fi atașate la brațul C conform instrucțiunilor din Ghidul de utilizare a
instrumentelor aflat în posesia dvs.
Brațele C cu ecran plat pot fi utilizate pentru înregistrarea cu dispozitivul de înregistrare
fluoroscopică 2D portabil (fără placa de corecție).

Asigurarea unui spațiu suficient

Set de înregistrare Cerințe de montare

Setul de înregistrare fluorosco-
pică (Rev. 2)

• Placa de calibrare inferioară poate fi mutată după achizițio-
narea unei imagini de calibrare.

• Inelul superior trebuie să rămână atașat pe toată durata
procedurii.

Setul de înregistrare fluorosco-
pică 3D / 2D

Inelul de înregistrare 3D trebuie să rămână atașat pe toată
durata procedurii.

Setul de înregistrare fluorosco-
pică 3D pentru Ziehm Vision FD
Vario 3D

Sistemul (sistemele) fluorostar trebuie atașate la interfețele
cu cea mai bună orientare spre cameră, în poziția de pornire
a scanării.

Seturile de înregistrare fluoroscopică nu trebuie să vină în contact cu pacientul niciun
moment în timpul utilizării.

Pentru a preveni vătămarea pacientului și/sau deteriorarea instrumentelor, înainte de
achiziționarea imaginilor, asigurați-vă că există un spațiu suficient între setul de
înregistrare fluoroscopică, pacient și sistemul (sistemele) de referință.

Discuri marker reflective

Setul de înregistrare fluoroscopică (Rev. 2) și setul de înregistrare fluoroscopică 3D/2D sunt
echipate cu discuri marker reflective integrate. Asigurați-vă că atunci când achiziționați imaginea
sunt vizibile cel puțin cinci discuri marker.

Pașii următori

După montarea setului de înregistrare fluoroscopică pe brațul C, puteți începe achiziționarea
imaginilor.

Înainte de a începe înregistrarea fluoroscopică, asigurați-vă întotdeauna că setul de
înregistrare fluoroscopică este bine fixat pe brațul C și că discurile marker sunt introduse
complet.

INSTRUMENTELE DE IMAGISTICĂ
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4.1.2 Dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil utilizat pentru
achiziționarea imaginilor 2D

Informații generale

Dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil este un instrument mobil de înregistrare,
utilizat pentru achiziționarea imaginilor 2D care pot fi înregistrate. Dispozitivul de înregistrare
fluoroscopică 2D portabil nu este atașat la brațul C, acesta trebuie poziționat și menținut în
fasciculul de raze X în timpul achiziționării imaginilor 2D.
Când utilizați un braț C cu un intensificator de imagine convențional, trebuie să montați placa de
corecție pe brațul C.
Pentru informații detaliate referitoare la manipularea dispozitivului de înregistrare
fluoroscopică 2D portabil, consultați Ghidul de utilizare a instrumentelor.

Plăcile de corecție nu sunt destinate utilizării cu brațele C cu ecran plat.

Utilizare corectă

①

Figura 19 
Capul dispozitivului de înregistrare fluoroscopică 2D portabil trebuie să se afle complet în
fasciculul de raze X când achiziționați o imagine fluoroscopică. Utilizați opritoarele din partea
superioară și din părțile laterale ale dispozitivului de înregistrare fluoroscopică 2D portabil
pentru a poziționa capul în centrul fasciculului și pentru a-l menține nemișcat.
Pentru o calitate optimă de înregistrare, apăsați ușor dispozitivul de înregistrare fluoroscopică
2D portabil pe intensificatorul de imagine sau stabilizați-l pe pacient sau pe masă.
În timpul achiziționării imaginii, toate cele patru sfere marker trebuie să fie vizibile în cameră.
NOTĂ: Utilizați banda adezivă sterilă ① pentru a proteja folia sterilă împotriva deteriorărilor care
pot apărea când apăsați dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil pe
intensificatorul de imagine.
 

Instrumentele necesare pentru brațul C
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Avertisment privind deplasarea dispozitivului de înregistrare fluoroscopică 2D portabil

Figura 20 
Dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil trebuie menținut nemișcat atunci când
achiziționați imagini. Dacă dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil este deplasat
în timpul achiziționării, imaginea nu poate fi înregistrată, iar pe ecran se afișează pictograma de
avertisment cu privire la mișcare, din figura de mai sus.
Repetați achiziționarea menținând stabil dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil.

Avertisment privind înregistrarea eșuată cu dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil

Dacă pe ecran se afișează un avertisment Registration Failed în timpul achiziționării imaginii,
imaginea respectivă nu poate fi înregistrată.
Îndepărtați orice obiecte (de ex., metalice) care obstrucționează câmpul de vizibilitate și verificați
și/sau corectați cauzele posibile. După corecție, trebuie să repetați procedura de achiziționare a
imaginii.
• Markerii de înregistrare ai dispozitivului de înregistrare fluoroscopică 2D portabil nu pot fi

detectați în imagine sau imaginea nu poate fi înregistrată pentru ghidare:
- Poziționați dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil direct sub

intensificatorul de imagine.
- Modificați puțin poziția/orientarea dispozitivului de înregistrare fluoroscopică 2D

portabil.
• Markerii de înregistrare ai plăcii de corecție nu pot fi detectați:

- Asigurați-vă că placa de corecție este montată și poziționată corect.
- Asigurați-vă că în software a fost selectat brațul C corect.

INSTRUMENTELE DE IMAGISTICĂ
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4.2 Utilizarea brațelor C
4.2.1 Utilizarea intraoperatorie a brațelor C

Înainte de a începe

Pacientul trebuie poziționat pe masa de operații și protejat cu folie sterilă conform procedurii
standard.

Dacă nu sunt protejate cu folie sterilă, instrumentele utilizate pentru efectuarea înregistrării
trebuie să fie sterile.

Conectarea și pornirea

Când efectuați o înregistrare automată, conectați brațul C la sistemul de ghidare și porniți-l înainte
de a începe achiziționarea imaginii. Dacă inițiați fluxul de lucru pentru achiziția imaginii înainte de
a porni brațul C, este posibil să primiți un mesaj de eroare privind lipsa conexiunii cu brațul C.
Dacă primiți această eroare, porniți brațul C, apoi apăsați butonul Proceed din fereastra cu
mesajul de eroare.
În cazul în care se pierde conexiunea cu brațul C, puteți primi același mesaj. În acest caz,
verificați conexiunea cablului și apăsați butonul Proceed. Achiziționarea imaginii poate fi apoi
reluată.
Înainte de achiziționarea imaginilor noi cu ajutorul brațului C, asigurați-vă că este afișat ecranul de
achiziționare a imaginilor. În caz contrar, software-ul de ghidare nu va detecta imaginile
achiziționate.

Asigurarea unui spațiu suficient

Pentru a preveni vătămarea pacientului și / sau deteriorarea instrumentelor, asigurați-vă că
există suficient spațiu, astfel încât setul de înregistrare să nu se lovească de pacient sau
de sistemul de referință. Înainte de scanare, efectuați întotdeauna o verificare a coliziunii.

Vizibilitatea camerei

Camera trebuie poziționată, astfel încât ambele lentile ale acesteia să aibă permanent în timpul
procedurii un câmp de vizibilitate neobstrucționat față de zona chirurgicală și de sistemul de
referință, în toate pozițiile relevante ale mesei din sala de operații. Pentru mai multe informații
referitoare la câmpul de vizibilitate al camerei, consultați p. 20.

Sistemul de referință și componentele de înregistrare necesare trebuie să fie vizibile pentru
cameră în timpul achiziționării, în caz contrar imaginea neputând fi înregistrată de
software.

Asigurați-vă că brațul C, folia sterilă și/sau dispozitivul de înregistrare (de ex., setul de
înregistrare fluoroscopică sau dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil) nu
acoperă parțial geometriile de referință, în caz contrar putând apărea inexactități. După
achiziționare, verificați întotdeauna acuratețea imaginii.

Informații importante

Înainte de a accepta imaginile fluoroscopice, asigurați-vă că acestea sunt precise și că
indică vertebra de interes necesară.

Nu modificați imaginile de pe monitorul brațului C (de ex., prin mărire, răsturnare etc.)
înainte de confirmarea achiziționării acestora.

Utilizarea brațelor C
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Sistemul detectează automat poziția sistemului de referință și a setului de înregistrare când
se achiziționează o imagine fluoroscopică nouă. Cu toate acestea, trebuie să verificați
acuratețea înregistrării menținând vârful indicatorului peste cel puțin trei marcaje
anatomice și verificând poziția acestora în software (consultați p. 75).

Atunci când integrați un dispozitiv al unei terțe părți (de ex., braț C) cu sistemul de ghidare,
asigurați-vă că a fost efectuat un test al sistemului electric medical în conformitate cu IEC
60601-1.

INSTRUMENTELE DE IMAGISTICĂ
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4.2.2 Imaginile fluoroscopice 3D

Înainte de a începe

Când achiziționați imagini 3D cu un intensificator de imagine, detașați inelul de înregistrare
2D.

Modificările brațului C

În cazul oricăror modificări (de ex., de hardware, de software sau de configurație) efectuate
la brațul C, reprezentantul responsabil al spitalului trebuie să informeze imediat biroul de
service al Brainlab deoarece acuratețea de ghidare ar putea fi afectată.

Dacă este efectuată o recalibrare (de ex., datorită unei modificări sau actualizări la
hardware sau a unei actualizări a software-ului), trebuie să informați biroul de service al
Brainlab.

Asigurarea calității imaginilor

Se recomandă să utilizați imagini fluoroscopice 3D realizate într-un mod cu rezoluție ridicată.

Scanările incomplete pot duce la inexactități de ghidare. Se recomandă să transferați
numai scanările complete.

Brațele C pot să nu producă o calitate suficientă a imaginii pentru poziționarea sau
ghidarea șuruburilor.

Orientarea pacientului

Asigurați-vă că selectați orientarea pacientului și poziționarea brațului C corecte în
expertul de achiziționare de pe consola brațului C. În caz contrar, orientarea pacientului de
pe stația de ghidare nu va fi afișată corect.

A nu se utiliza pentru scopuri de diagnosticare

Brațele C 3D nu sunt certificate pentru utilizarea în scopuri de diagnosticare.
Calitatea imaginii poate varia în funcție de anatomia pacientului, de artefacte sau de specificațiile
tehnice ale brațului C. Deoarece aceasta poate influența planificarea și ghidarea, înainte de
utilizare, verificați și aprobați adecvabilitatea calității imaginii pentru ghidare.

În setul de date afișate pot apărea artefacte. Acestea variază în funcție de calitatea imaginii
recepționate de la brațul C. Artefactele pot apărea din cauza razei de scanare limitate a
brațului C.

Asigurați-vă că ați selectat pacientul corect și transmiteți cea mai recentă scanare de la
brațul C la sistemul de ghidare. Dacă transmiteți mai multe scanări, software-ul vă cere să
selectați scanarea corectă.

Braț C 3D Siemens

Când introduceți numele sau ID-ul pacientului în brațul C 3D Siemens, nu utilizați caracterul
special „/”. În caz contrar, setul de date va fi incompatibil cu software-ul de ghidare.

Utilizarea brațelor C
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4.2.3 Imagini 2D pentru înregistrarea cu Fluoro Match

Seturi de înregistrare

Dacă utilizați setul de înregistrare fluoroscopică 3D/2D sau setul de înregistrare
fluoroscopică Rev. 2, asigurați-vă că inelul de înregistrare 2D este atașat și că există cel puțin
cinci discuri marker reflective vizibile în ambele lentile ale camerei.

Dacă utilizați setul de înregistrare fluoroscopică 3D/2D sau setul de înregistrare
fluoroscopică Rev. 2 pentru achiziționarea imaginilor 2D (pentru imaginile de calibrare sau
pentru înregistrarea imaginilor 2D), inelul de ghidare 2D trebuie atașat.

Informații importante

Nivelul distorsiunilor poate fi mai ridicat la marginile imaginii fluoroscopice achiziționate.
Dacă zonele respective conțin structuri de interes, verificați acuratețea acestora.

Chiar dacă segmentele din imagine ascunse de markerii din tungsten sunt reconstruite,
este posibil să nu puteți restaura obiectele mai mici, care au fost ascunse (de ex., sârmele
K sau vârfurile șuruburilor).

Poziționarea brațului C

Figura 21 
În timpul achiziționării imaginii, conurile de raze trebuie să se suprapună conform imaginii de mai
sus.
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Markerii din tungsten

Seturile de înregistrare au două plăci în care se află markeri din tungsten.

① ②

Figura 22 
Pentru înregistrarea fluoroscopică, software-ul trebuie să detecteze cel puțin patru dintre markerii
mari din tungsten din cercul ①, plus markerul mare din tungsten care se află în afara cercului ②.
Dacă anumiți markeri sunt obstrucționați vederii (de ex., de către retractoarele metalice), este
posibil să trebuiască să achiziționați imagini de calibrare pentru a înregistra cu succes imaginile
fluoroscopice (consultați p. 51).
Îndepărtați obiectele metalice care nu sunt necesare (de ex., instrumente) din câmpul de
vizibilitate al radiografiei, astfel încât imaginea să poată fi achiziționată corect.
Sistemul de referință trebuie să fie vizibil permanent.
NOTĂ: Obiectele mici (firele K, vârfurile șuruburilor) pot apărea deformate în imaginile
fluoroscopice 2D. Acest fenomen apare din cauza algoritmului care îndepărtează markerii din
tungsten.
 

Utilizarea brațelor C
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4.2.4 Imaginile de calibrare 2D

Imaginile de calibrare 2D

• Imaginile de calibrare se utilizează pentru a ajuta la înregistrarea imaginii pacientului dacă o
imagine nu conține suficiente informații.

• În mod ideal, imaginile de calibrare trebuie achiziționate înainte de începerea intervenției
chirurgicale.

• Nu este necesar ca sistemul de referință să fie montat în timpul achiziționării imaginii de
calibrare.

• Înainte de achiziționarea imaginilor de calibrare, asigurați-vă că placa de calibrare inferioară a
setului de înregistrare fluoroscopică este bine fixată.

Imaginile de calibrare nu sunt disponibile atunci când utilizați dispozitivul de înregistrare
fluoroscopică 2D portabil.

Înainte de achiziționarea unei imagini de calibrare, asigurați-vă că toate obiectele care nu
sunt necesare, aflate între sursa de raze X și intensificatorul de imagine, au fost
îndepărtate.

Cum achiziționați imaginile de calibrare

①

②

Figura 23 

Pași

1.

Apăsați butonul Calibration Images ① din ecranul Image Acquisition.
Se deschide fereastra de dialog Acquire Calibration Image ②.
NOTĂ: Achiziționarea imaginilor de calibrare se poate accesa, de asemenea, din meniul
Fluoro (consultați p. 26).
 

2. Achiziționați imaginea cu ajutorul brațului C și apăsați butonul Next pentru a înregistra
imaginea.

3. După înregistrarea reușită a imaginii, apăsați butonul Next pentru a confirma imaginea.

4. Repetați pașii 1 – 3 pentru toate pozițiile dorite ale brațului C.

Dacă sunt disponibile sisteme de referință diferite și sisteme de ghidare sau scanere
diferite, utilizați numai aceeași combinație care a fost utilizată în timpul calibrării.

După achiziționarea imaginilor de calibrare, nu modificați poziția setului de înregistrare
fluoroscopică de pe intensificatorul de imagine. Dacă setul de înregistrare fluoroscopică
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este, de exemplu, rotit, înclinat sau deplasat pe verticală, trebuie să achiziționați din nou
imaginea de calibrare.

Pașii următori

Opțiuni

Apăsați butonul Close pentru a reveni la ecranul Image Acquisition, unde puteți achiziționa
imaginile fluoroscopice ale pacientului.

Apăsați butonul Next pentru a obține o altă imagine de calibrare.

Dacă înregistrarea imaginii eșuează, apăsați butonul Back din fereastra de avertisment pentru a
reveni la ecranul principal și pentru a achiziționa o altă imagine de calibrare.

Utilizarea brațelor C
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4.3 Utilizarea scanerelor CT

Calibrarea scanerului

Tehnicienii din spitale trebuie să verifice în mod regulat acuratețea scanerului utilizând setul
pentru fantoma de calibrare iCT. Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de utilizare a
instrumentelor.

Când capacul unui scaner intraoperatoriu este deschis sau modificat mecanic, acuratețea
calibrării scanerului trebuie verificată de departamentul de asistență clienți al Brainlab.
Această procedură se va efectua după procedura de întreținere de rutină, realizată de
producătorul scanerului.

Anumite actualizări ale software-ului scanerului necesită efectuarea verificării acurateței de
înregistrare și acurateței de ghidare. După actualizările software-ului scanerului, este
necesară efectuarea unei scanări de verificare și a unei verificări a acurateței de
înregistrare.

Dacă scanerul este utilizat o perioadă mai lungă de timp fără efectuarea procedurilor
adecvate de service, sistemul poate da erori de funcționare corectă sau poate deveni
inexact. Pentru a preveni această situație, contactați departamentul de asistență clienți al
Brainlab și programați inspecții la fiecare șase luni.

Setările scanerului

Pentru a vă asigura că scanările CT sunt compatibile cu software-ul și pentru a facilita ghidarea
exactă, solicitați de la departamentul de asistență clienți al Brainlab informații referitoare la setările
recomandate pentru scaner. În protocolul de scanare puteți găsi, de asemenea, informații
suplimentare.

Testele de coliziune

După stabilirea configurării finale, trebuie să efectuați un test de coliziune. Dacă este posibil,
memorați poziția mesei de operații pentru a reproduce mai ușor configurația pentru o scanare
intraoperatorie.

Asigurați-vă că întreaga configurare a pacientului se încadrează în scanerul CT și că
intervalul de scanare disponibil este suficient de mare pentru a acoperi întreaga zonă de
interes. În mod special, sistemul de referință a pacientului trebuie montată, astfel încât să
se reducă la minim riscul de coliziune a acesteia cu scanerul CT.

După atașarea sau reglarea hardware-ului (cum ar fi clema de referință sau folia sterilă),
efectuați întotdeauna un test de coliziune.

Dacă un sistem de referință este fixat de osul pacientului, asigurați-vă că acesta nu intră în
coliziune cu componentele scanerului în timpul scanării. Dacă este cazul, asigurați-vă că
folia sterilă a scanerului nu atârnă, acesta putând atinge pacientul sau sistemul de
referință. Efectuați întotdeauna o verificare a coliziunii.

Orientarea pacientului

Asigurați-vă că ați selectat orientarea corectă a pacientului în software-ul scanerului. În caz
contrar, orientarea pacientului nu va fi afișată corect în software-ul de ghidare.

INSTRUMENTELE DE IMAGISTICĂ
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Înclinația cadrului

Scanările CT care au fost achiziționate cu o înclinație a cadrului diferită de zero trebuie
înregistrate manual, acestea neputând fi înregistrate utilizând procedura de înregistrare automată.

Grosimea secțiunii

Grosimea secțiunii pentru scanările CT nu trebuie să depășească 2 mm.

Un semn de exclamație de culoare roșie din software indică faptul că secțiunile sunt prea groase.

Incompatibilitatea

Nu aduceți niciodată sistemul de referință Brainsuite iMRI (pentru Siemens 1.5T) în câmpul de
vizibilitate al camerei când utilizați înregistrarea automată pentru Spine & Trauma 3D, deoarece
acesta este incompatibil cu software-ul.

Poziționarea mesei

Înregistrarea devine inexactă dacă pacientul sau masa din sala de operații sunt deplasate
în timpul înregistrării automate.

Starea de eroare

Dacă scanerul CT raportează o eroare între două scanări consecutive, coordonatele din
datele imagistice pot fi mai puțin exacte și pot influența acuratețea ghidării. Nu utilizați
seturi de date care au fost achiziționate imediat după o stare de eroare.

Utilizarea scanerelor CT
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5 MANIPULAREA
MODURILOR DE
VIZUALIZARE

5.1 Butoanele de vizualizare

Informații generale

Modurile de vizualizare a imaginilor conțin adesea butoane care pot fi utilizate pentru poziționarea
elementelor de pe ecran.
NOTĂ: Majoritatea butoanelor de vizualizare funcționează continuu dacă sunt apăsate.
 

Manipularea imaginilor

Butoane Denumire Funcție

Răsturnare Răsturnați imaginea cu 180° în jurul axei sale.

Rotire Rotiți imaginea în sensul acelor de ceasornic sau în sens an-
tiorar, în jurul axei sale.

Deplasarea elementului activ

Butoane Denumire Funcție

Sus / jos Deplasați elementul activ în sus sau în jos.

Stânga /
dreapta Deplasați elementul activ la stânga sau la dreapta.

Curbat Rotiți elementul activ în sens antiorar sau în sens orar.

MANIPULAREA MODURILOR DE VIZUALIZARE
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Defilarea prin secțiunile scanării

Butoane Denumire Funcție

Defilare Defilați prin secțiunile scanării.

Butoanele de vizualizare
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5.2 Decuparea imaginii

Informații generale

Funcția de decupare a imaginii este disponibilă în majoritatea ecranelor principale când utilizați
date 3D.

Nu decupați structurile necesare pentru înregistrare.

Dispunerea pe ecran

③

① ②

Figura 24 

Nr. Componentă

① Controale privind dimensiunea

② Casetă de decupare (galbenă)

③ Buton Undo

Cum decupați imaginile

Pași

1. Apăsați butonul de decupare într-unul din ecranele principale.

2. Poziționați caseta de decupare utilizând săgețile din modurile de vizualizare.

3. Ajustați dimensiunea casetei de decupare utilizând barele de glisare.

4. După poziționarea casetei de decupare, astfel încât aceasta să conțină regiunea de inte-
res, apăsați din nou butonul de decupare pentru a finaliza procesul.

5. Pentru a reveni la setul original de date, apăsați butonul Undo.

NOTĂ: Nu există posibilitatea de rotire a casetei de decupare.
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5.3 Pragul pentru os și configurarea ferestrelor
5.3.1 Pragul pentru os

Informații generale

Pragul pentru os reprezintă valoarea peste care software-ul detectează în scanări obiecte ca fiind
osoase și nu tisulare.
Când pragul pentru os este setat corect, nu este vizibil niciun țesut, iar suprafața osoasă din
imagini apare uniformă și solidă, în special în zonele în care punctele de înregistrare urmează să
fie achiziționate. Dacă pragul este prea mic sau prea mare, în sistemul de coordonate va exista o
discrepanță între osul real și osul ghidat (vizibil), generând astfel o înregistrare inexactă a
pacientului.

Calitatea pragului pentru os selectat influențează acuratețea rezultatului de potrivire.
Asigurați-vă că setați pragul, astfel încât pe ecran să se afișeze o suprafață osoasă
uniformă.

Deschiderea opțiunii de reglare a pragului pentru os

Setarea pragului pentru os reprezintă un pas obligatoriu în cazul tuturor metodelor de
înregistrare manuală. Aceasta poate fi accesată, de asemenea, apăsând pe butonul
de configurare a ferestrelor, din oricare ecran principal.

Cum setați pragul pentru os

②

①

③

Figura 25 

Pași

1.

Apăsați butoanele săgeată sau deplasați-vă degetul de-a lungul barei de glisare ① pentru
a mări/micșora pragul pentru os.
Opțional, trageți cu degetul în imagine (la stânga sau la dreapta) pentru a ajusta pragul
pentru os.
NOTĂ: Apăsați butonul Reset ③ pentru a reseta pragul pentru os la valoarea calculată
inițial de software.
 

Pragul pentru os și configurarea ferestrelor
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Pași

2.

• Defilați prin secțiuni utilizând săgețile de defilare.
• Utilizați barele de rotire ② sau apăsați direct în modul de vizualizare pentru a roti imagi-

nea conform necesităților.
• Verificați setările pragului la niveluri și unghiuri diferite.

3.
Apăsați butonul Next pentru a continua.
NOTĂ: Dacă ați introdus un reglaj al pragului pentru os prin intermediul butonului de con-
figurare a ferestrelor, apăsați acest buton din nou pentru a reveni la pasul dvs. curent.
 

Ajustarea fină a pragului pentru os

Ajustați pragul cât mai bine posibil asigurându-vă că devine vizibilă o suprafață osoasă cât
mai mare posibil și o suprafață tisulară cât mai mică posibil. Înregistrarea manuală poate fi
efectuată numai dacă suprafața osoasă este vizibilă clar.

Verificați modelul de suprafață 3D calculat și dacă suprafața nu este reprezentată uniform
(de ex., se afișează artefacte în afara sau goluri în interiorul regiunilor anatomice), reglați
pragul pentru os după necesități.

MANIPULAREA MODURILOR DE VIZUALIZARE
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5.3.2 Configurarea ferestrelor

Informații generale

Configurarea ferestrelor vă permite să reglați luminozitatea și contrastul imaginilor scanate prin
definirea relației dintre valoarea pentru gri și intensitatea afișajului.
Setările corecte de configurare a ferestrelor ajută la optimizarea afișării datelor.

Modificarea setărilor de configurare a ferestrelor în cazul datelor CT influențează modul în
care anumite structuri sunt vizibile sau nu pe ecran.

Cum configurați ferestrele

①

②

Figura 26 

Pași

1. Apăsați butonul de configurare a ferestrelor.

2. Utilizați barele de glisare din modurile de vizualizare pentru a ajusta luminozitatea ① și
contrastul ②.

3. Apăsați din nou butonul de configurare a ferestrelor pentru a închide această funcție.

Pragul pentru os și configurarea ferestrelor
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5.4 Orientarea pacientului și alinierea axei
5.4.1 Orientarea pacientului

Informații generale

Orientarea pacientului introdusă în software stabilește orientarea secțiunilor sagitale și coronale,
precum și modul în care sunt afișate secțiunile axiale. Asigurați-vă că valorile afișate sunt corecte,
astfel încât imaginile să fie ghidate corect.

Fereastra de dialog poate fi accesată prin apăsarea butonul de orientare a pacientu-
lui, în oricare din ecranele principale.

NOTĂ: Modificarea orientării pacientului influențează numai modul în care datele sunt afișate în
software. Aceasta nu modifică setul real de date.
 

Asigurați-vă că ați selectat orientarea corectă a pacientului. În caz contrar, orientarea
pacientului nu va fi afișată corect în software-ul de ghidare.

Cum selectați orientarea

Pentru imagini intraoperatorii, orientarea inițială a pacientului este preselectată pe baza etichetării
setului de date DICOM.

Figura 27 

Pași

1. Selectați poziția pacientului (Prone, Supine, așezat pe partea Left sau Right).

2. Selectați partea din care chirurgul abordează pacientul (Left Side sau Right Side).

3. Selectați orientarea pacientului pe masa de operații, în raport cu modul în care chirurgul
vizualizează ecranul tactil (fie Feet/Head, fie Head/Feet).

4. Apăsați butonul Next.

MANIPULAREA MODURILOR DE VIZUALIZARE
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5.4.2 Alinierea axei

Informații generale

O aliniere incorectă a axei poate genera o orientare incorectă în timpul ghidării. Dacă pacientul nu
a fost poziționat drept în scaner sau dacă o scanare a primit o etichetă de orientare incorectă,
utilizați opțiunea Axis Alignment pentru a alinia cu mai multă precizie imaginile pacientului
raportat la axele definite în software.

Cum corectați alinierea axei

Figura 28 

Pași

1. Apăsați butonul Axis Alignment.

2.
În ecranul de corectare a axei, apăsați pe săgețile curbate din modurile de vizualizare
pentru a alinia axele cu linii punctate albastre.
NOTĂ: Puteți readuce axele la alinierea lor anterioară apăsând butonul Reset.
 

3. Dacă este necesar, selectați casetele de bifat Anterior - Posterior sau Head - Feet pen-
tru a schimba orientarea.

4.
Apăsați din nou butonul Axis Alignment.
NOTĂ: Dacă nu doriți să comutați Axis Alignment, apăsați butonul Next sau Back pen-
tru a salva modificările dvs. privind alinierea axei.
 

NOTĂ: Acuratețea înregistrării și a ghidării nu este afectată dacă axele anatomice sunt ajustate
după înregistrare.
 

Orientarea pacientului și alinierea axei
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5.5 Obiecte planificate

Datele preoperatorii planificate

Dacă ați planificat datele încărcate în iPlan sau în DICOM Viewer, în ecranul Patient
Information se afișează o listă de obiecte preplanificate (de ex., obiecte, imagini fuzionate și
puncte de reper).
Traiectoriile se afișează în ecranul Screw Planning.
În timpul verificării acurateței prin opțiunea Accuracy Verification, se afișează obiectele
preplanificate și punctele de reper.

În timpul înregistrării și al ghidării, puteți afișa/ascunde obiectele preplanificate utili-
zând butonul Object.

NOTĂ: Pentru mai multe informații referitoare la utilizarea punctelor preplanificate cu înregistrarea
Paired Point Matching, consultați p. 84.
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Obiecte planificate
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6 FUZIUNEA DE IMAGINI
6.1 Fuziunea de imagini pentru coloana vertebrală

Elementul Image Fusion

Fuziunea de imagini este efectuată cu Image Fusion Brainlab. Vă rugăm să consultați Ghidul de
utilizare a software-ului Image Fusion, pentru instrucțiuni referitoare la pașii necesari.

Scanări

Pentru fuziunea de imagini, se acceptă următoarele combinații de date:
• CT și RMN
• CT și fluoroscopice 3D
• CT și CT

NOTĂ: Combinațiile de date fluoroscopice 3D și RMN sau fluoroscopice 3D și fluoroscopice 3D nu
sunt acceptate. Mai mult, nu se acceptă alte tipuri de date, în afara datelor CT, RMN și
fluoroscopice 3D.
 

Zonele de scanare ale celor două seturi diferite de date pentru fuziune trebuie să conțină
regiuni care se suprapun dacă se vor utiliza scanările pentru fuziunea de imagini. Regiunile
care se suprapun trebuie să includă structuri osoase (de ex., vertebra adiacentă).

Fuziunea de imagini și co-înregistrarea sunt destinate exclusiv procedurilor spinale.

Acuratețea fuziunii de imagini

În funcție de versiunea instalată a Image Fusion, efectuarea unei fuziuni manuale (adică,
fără apăsarea butonului Fusion în Image Fusion) ar putea să nu exporte regiunea de
interes. În acest caz, aplicațiile pentru coloana vertebrală nu afișează nicio regiune de
interes.

Când se deschide fuziunea de imagini, regiunea de interes (ROI) este setată într-un interval
care este util în majoritatea situațiilor. Înainte de a începe o fuziune automată, setați
regiunea optimă pentru fuziune prin poziționarea și redimensionarea casetei ROI. După
ajustarea seturilor de date și setarea ROI, fuziunea poate fi începută.

Asigurați-vă că ați amplasat caseta ROI pe osul la care este atașat sistemul de referință.

Pentru determinarea potrivirii corecte a setului de date imagistice secundar, algoritmul
utilizează numai datele de volum ale setului de date imagistice primar, din interiorul zonei
de interes pentru fuziune. Mai exact, dimensiunea și poziția inițiale ale zonei de interes
pentru fuziune vor influența rezultatul fuziunii de imagini.

FUZIUNEA DE IMAGINI
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Caseta ROI trebuie să fie suficient de mare pentru a încadra toate zonele în care încadrarea
va fi precisă, lăsând datele irelevante în exterior.

Pentru fuziunea de imagini trebuie să utilizați aceeași structură osoasă care s-a utilizat
pentru înregistrarea pacientului. În caz contrar, în timpul ghidării, setul de date secundar se
poate deplasa.

Verificare

Inspectați și verificați vizual rezultatele fuziunii de imagini. Dacă rezultatele fuziunii
automate de imagini nu sunt suficiente, îmbunătățiți manual fuziunea prin ajustarea
seturilor de imagini și a regiunii de interes. Aprobați numai seturile de date fuzionate
corect.

Fuziunea de imagini pentru coloana vertebrală
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6.2 Co-înregistrarea

Informații generale

Co-înregistrarea reprezintă procedura de fuzionare a datelor preoperatorii neînregistrate cu o
înregistrare automată.

Flux de lucru

Pași

1. Porniți software-ul Spine & Trauma 3D cu datele preoperatorii încărcate.

2. În fereastra de dialog New Registration / Scan, apăsați butonul New Scan (consultați p.
30).

3. Vi se solicită să verificați înregistrarea.

4.
Se afișează pagina de selectare a datelor. Selectați ambele seturi de date care trebuie
fuzionate. În acest caz, seturile de date sunt alcătuite din scanarea CT preoperatorie și
cea mai recentă scanare 3D fluoroscopică achiziționată intraoperatoriu.

5. Efectuați fuzionarea de imagini prin utilizarea Image Fusion.

6. După finalizarea fuzionării, verificați înregistrarea ambelor seturi de date (consultați p.
75).

NOTĂ: Opțional, puteți începe cu efectuarea unei scanări intraoperatorii, iar ulterior, să continuați
cu introducerea datelor preoperatorii.
 

Inconsecvențele privind numele pacientului

Dacă numele pacientului diferă în cele două seturi de date, pe ecran se afișează o notificare ce vă
informează că setul de date intraoperatorii va fi fuzionat și că acesta va prelua numele pacientului
din setul de date preoperatoriu.
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Co-înregistrarea
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7 ÎNREGISTRAREA
AUTOMATĂ

7.1 Prezentare generală

Înainte de a începe

Înainte de a începe un flux de lucru pentru înregistrarea automată, asigurați-vă că ați citit și că ați
înțeles informațiile relevante de la p. 41.

Fluxurile de lucru de înregistrare

Spine & Trauma 3D oferă înregistrarea automată a datelor fluoroscopice 3D achiziționate
intraoperatoriu (consultați p. 72).
Când achiziționați intraoperatoriu unul din aceste seturi de date utilizând software-ul și un braț C
sau un scaner compatibil, software-ul îl înregistrează automat.
Înregistrarea automată pentru iCT, AIRO și angiografică este efectuată cu Brainlab Element
Înregistrarea automată a imaginilor. Vă rugăm să consultați Ghidul de utilizare a software-
ului pentru înregistrarea automată a imaginilor pentru instrucțiuni referitoare la pașii necesari.
De asemenea, puteți alege să utilizați seturile de date achiziționate preoperatoriu. În acest scop,
trebuie să efectuați o înregistrare manuală (consultați p. 77).

Înregistrarea automată nu poate fi utilizată pentru înregistrarea datelor achiziționate
preoperatoriu. Pentru a utiliza seturile de date achiziționate preoperatoriu, este necesară o
înregistrare manuală (consultați p. 77) sau o co-înregistrare (consultați p. 67).

Înregistrarea la pornire

Cea mai rapidă metodă de înregistrare a pacientului este achiziționarea setului de date imediat
după pornire. Software-ul înregistrează automat pacientul după achiziționarea imaginilor, astfel
încât, imediat după verificarea acurateței, puteți începe ghidarea.
NOTĂ: Pentru înregistrarea automată, datele trebuie achiziționate intraoperatoriu.
 

Cum selectați scanerul sau brațul C

Pași

1. Dacă este configurat mai mult de un scaner sau un braț C, apăsați butonul New Scan.

2. Selectați brațul C sau scanerul pentru a începe imagistica preoperatorie.

Compatibilitatea

Pentru înregistrarea automată cu Spine & Trauma 3D, utilizați numai brațe C și scanere
compatibile. Pentru o listă completă cu scanerele și brațele C compatibile, contactați
departamentul de asistență clienți al Brainlab.

ÎNREGISTRAREA AUTOMATĂ
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Mișcarea în timpul înregistrării

Înainte de a mișca pacientul sau masa din sala de operații, asigurați-vă că procesul de
înregistrare s-a încheiat, iar înregistrarea este precisă. Înregistrarea nu poate fi recuperată
dacă mișcați pacientul sau masa de operații.

După inițierea procedurii de înregistrare, nu modificați poziția sistemului de referință.

Modificarea datelor

Nu există posibilitatea de a înregistra automat datele planificate ale pacientului pentru
ghidare (cu excepția utilizării metodei de co-înregistrare (consultați p. 67)). Nu modificați
datele imagistice de pe scaner (de ex., prin rotire, basculare, modificarea contrastului sau a
nivelului de zoom). Asigurați-vă că informațiile DICOM originale sunt transmise direct către
sistemul de ghidare pentru înregistrare, fără întârziere, în caz contrar înregistrarea
automată neputând fi realizată.

Finalizarea procesului de înregistrare automată

Înregistrarea nu va fi memorată până când nu finalizați verificarea acurateței înregistrării apăsând
butonul Next (consultați p. 75).

După terminarea cu succes a unei înregistrări automate, înregistrările anterioare vor fi
șterse.

Optimizarea calității de scanare

Pentru a preveni inexactitățile de scanare, apărute din cauza mișcărilor de respirație,
Brainlab recomandă hiperoxigenarea pacientului, iar apoi dezactivarea ventilației artificiale
în faza expiratorie, înainte de realizarea scanării. Procedura nu durează mai mult de două
minute și, de aceea, nu are nicio influență negativă asupra pacientului.

Scanările nu trebuie să conțină artefacte. Distorsiunea imaginilor poate duce la o
segmentare de slabă calitate, reducând astfel acuratețea înregistrării. Puteți evita această
situație eliminând obiectele metalice sau reflective inutile (de ex., retractoare) din zona de
scanare.

Asigurarea unui transfer de date reușit

Conectați brațul C 3D direct la sistemul de ghidare prin intermediul unui cablu încrucișat
(crossover). Dacă brațul C 3D este conectat prin rețeaua spitalului, viteza de transmisie va
depinde foarte mult de nivelul de trafic din rețea. Se recomandă să transferați date prin rețeaua
spitalului numai dacă utilizați un sistem de ghidare montat în tavan.

Înainte de transferarea scanărilor 3D, asigurați-vă că procedura de scanare s-a finalizat
corect. Un set de date incomplet poate duce la inexactități de ghidare.

Scanări întrerupte

Dacă transferați o scanare incompletă sau întreruptă către sistemul de ghidare, pe ecran se va
afișa o notificare. Dacă scanarea conține date suficiente, apăsați butonul Accept pentru a
continua.

Prezentare generală

70 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



7.1.1 Utilizarea scanărilor mai vechi

Seturile de date mai vechi de 24 de ore

Din motive de siguranță, scanările mai vechi de 24 de ore pot fi utilizate numai dacă acestea sunt
înregistrate manual (consultați p. 77).

Opțiuni

Pentru a încărca un alt set de date, apăsați butonul Back.

Pentru a anula înregistrarea, apăsați butonul Cancel.
NOTĂ: Butonul Cancel vă readuce la ecranul principal. Cu toate acestea, întrucât setul de date
nu a fost înregistrat, acesta nu poate fi utilizat pentru ghidare.
 

Pentru a încărca și înregistra manual acest set de date, apăsați butonul Register.

ÎNREGISTRAREA AUTOMATĂ
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7.2 Înregistrarea automată a datelor fluoroscopice 3D
7.2.1 Braț C 3D Siemens

Flux de lucru

① ②

③ ④

Figura 29 

Pași

1. Apăsați butonul New Scan din fereastra de dialog New Registration / Scan (consultați p.
30).

2.
Pregătiți brațul C. Urmați instrucțiunile de pe consola scanerului și din fereastra Prepare
C-arm for 3D Scan ①.
Apăsați butonul Next sau așteptați 30 de secunde pentru a continua.

3.

Efectuați o verificare a coliziunii, apoi mutați brațul C înapoi în poziția laterală. Ajustați ca-
mera în funcție de necesități ②.
Software-ul verifică dacă au fost detectate toate structurile necesare. Poziționați camera,
astfel încât brațul C și sistemul de referință a pacientului să fie centrate în câmpul de vizi-
bilitate al camerei.

4. Luați în considerare întreruperea temporară a respirației pacientului.

5.

Efectuați scanarea ③. După finalizarea scanării, permiteți pacientului să respire normal,
dacă respirația a fost întreruptă temporar.
NOTĂ: Dacă trebuie să transmiteți manual scanarea către sistemul de ghidare, trimiteți
întotdeauna scanarea curentă de pe consola brațului C 3D. Dacă transmiteți scanarea di-
rect din fereastra principală, se va transmite numai o secțiune.
 

6. În ecranul Patient Information ④, verificați dacă setul de imagini este suficient și dacă
datele sunt corecte.

7. Definiți orientarea pacientului în fereastra de dialog Select Patient Orientation (consul-
tați p. 61).

Înregistrarea automată a datelor fluoroscopice 3D
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Pași

8. Verificați înregistrarea (consultați p. 75).

ÎNREGISTRAREA AUTOMATĂ
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7.2.2 Braț C 3D Ziehm

Flux de lucru

① ②

③ ④

Figura 30 

Pași

1. Apăsați butonul New Scan din fereastra de dialog New Registration / Scan (consultați p.
30).

2.

Pregătiți brațul C. Urmați instrucțiunile de pe consola scanerului și din fereastra de dialog
Prepare C-arm for Scanning ①.
NOTĂ: Dacă utilizați un braț C cu ecran plat, atașați sistemul (sistemele) fluorostar.
 

3.

Efectuați o verificare a coliziunii, apoi mutați brațul C înapoi în poziția laterală. Ajustați ca-
mera în funcție de necesități ②.
Software-ul verifică dacă au fost detectate toate structurile necesare. Poziționați camera,
astfel încât brațul C și sistemul de referință a pacientului să fie centrate în câmpul de vizi-
bilitate al camerei.

4. Luați în considerare întreruperea temporară a respirației pacientului.

5. Efectuați scanarea ③ ținând apăsată pedala de picior stâng. După finalizarea scanării,
permiteți pacientului să respire normal, dacă respirația a fost întreruptă temporar.

6. În ecranul Patient Information ④, verificați dacă setul de imagini este suficient și dacă
datele sunt corecte.

7. Definiți orientarea pacientului în fereastra de dialog Select Patient Orientation (consul-
tați p. 61).

8. Verificați înregistrarea (consultați p. 75).

Înregistrarea automată a datelor fluoroscopice 3D
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7.3 Verificarea înregistrării automate

Informații generale

Verificați întotdeauna acuratețea înregistrării ținând indicatorul sau vârful instrumentului
deasupra a cel puțin trei marcaje anatomice și verificând poziția acestora în software.

Asigurați-vă că înregistrarea este la nivelul corect pe pacient și în setul de date. Trebuie să
verificați acuratețea pe structura osoasă pe care o veți trata.

Cum verificați acuratețea înregistrării

După înregistrarea automată reușită, vi se cere să efectuați o verificare vizuală a acurateței.

Figura 31 

Pas

Verificați acuratețea prin menținerea vârfului indicatorului sau vârfului instrumentului cel puțin la
următoarele marcaje:
1. Posterior/anterior:

- Pe partea posterioară a apofizei spinale. Asigurați-vă că verificați direct pe os, nu pe liga-
mentul supraspinal.

- La câteva locații pe suprafața osoasă a lamelei.
2. Stânga/dreapta:

- Pe partea stângă a apofizei spinale la aprox. jumătatea înălțimii și ulterior pe partea
dreaptă.

- Pe fațeta stângă și fațeta dreaptă a articulației (ideal în cadrul spațiului articulației), dacă
este accesibilă.

3. Cranian/caudal:
- Pe partea craniană a apofizei spinale și ulterior pe partea dreaptă.

• Pentru fiecare punct de verificare, comparați poziția indicatorului de pe pacient cu poziția
afișată în sistemul de ghidare.

• Acuratețea înregistrării poate fi, de asemenea, verificată prin menținerea cu atenție a indicato-
rului la vârfurile clemei de referință (pot fi verificate toate direcțiile: posterior/anterior, stânga/
dreapta și cranian/caudal) sau chiar la un zimț al clemei de referință, dacă este accesibil.

Decideți cu atenție dacă acuratețea determinată este potrivită pentru procedura curentă.
În timpul verificării, nu aplicați forță asupra indicatorului sau a instrumentului.
NOTĂ: Pentru a bloca modurile de vizualizare în poziție, apăsați pe pictograma de blocare (con-
sultați p. 23).
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Verificarea minim invazivă

Dacă efectuați o procedură minim invazivă, care restricționează verificarea la cel puțin trei
marcaje, realizați următoarea verificare a acurateței:

Pași

1. Introduceți instrumentul în incizie, astfel încât acesta să atingă în siguranță un marcaj
anatomic sau baza sistemului de referință.

2.

Achiziționați imaginile fluoroscopice ale instrumentului pe os:
• Imagine Lateral Fluoro pentru verificarea înregistrării corecte pentru direcția craniană/

caudală și direcția posterioară/anterioară.
• Imagine AP Fluoro pentru verificarea înregistrării corecte pentru direcția stânga/dreap-

ta și direcția craniană/caudală.

3. Verificați dacă poziția instrumentului afișată pe ecran corespunde poziției din imaginea
fluoroscopică.

Acuratețea înregistrării poate fi, de asemenea, verificată prin menținerea cu atenție a indicatorului
la vârfurile clemei de referință (pot fi verificate toate direcțiile: posterior/anterior, stânga/dreapta și
cranian/caudal) sau chiar la un zimț al clemei de referință, dacă este accesibil.
Vă rugăm să decideți cu atenție dacă acuratețea determinată este potrivită pentru procedura
curentă.

Pașii următori

Opțiuni

Dacă acuratețea este satisfăcătoare, apăsați butonul Next.
NOTĂ: Butonul Next este inactiv, cu excepția situației în care indicatorul și sistemul de referință
sunt vizibile.
 

Dacă acuratețea nu este suficientă, puteți:
• Efectuați înregistrarea manuală (consultați p. 77) sau
• Efectuați o nouă scanare

Pentru a anula înregistrarea, apăsați butonul New Registration.
Software-ul redeschide fereastra de dialog New Scan/Registration dacă aceasta este prima
ghidare.

Vă rugăm să decideți cu atenție dacă acuratețea determinată este potrivită pentru procedura
curentă.

Verificarea înregistrării automate
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8 ÎNREGISTRAREA
MANUALĂ

8.1 Opțiuni de înregistrare manuală

Informații generale

Seturile de date fluoroscopice, 3D, CT sau angiografice, achiziționate preoperatoriu, trebuie
înregistrate manual. Înregistrarea manuală se poate efectua, de asemenea, după înregistrarea
automată.
Toate punctele se vor achiziționa în regiunea scanată. În mod similar, toate segmentările vor fi
generate în regiunea scanată.
NOTĂ: Se recomandă utilizarea scanărilor create în conformitate cu protocolul de scanare
relevant pentru înregistrarea manuală.
 

Accesarea opțiunii de înregistrare manuală

Când încărcați o scanare preoperatorie, fereastra de înregistrare manuală se deschide automat
după stabilirea orientării pacientului.
Dacă licența dvs. oferă mai multe tipuri de înregistrare, se deschide fereastra de dialog Select
Registration Method. Apăsați pe pictograma aferentă metodei pe care doriți să o utilizați.

Memorarea înregistrării

Înregistrarea nu va fi memorată până când nu finalizați verificarea acurateței înregistrării apăsând
butonul Next.

Tipuri de înregistrare manuală

Metodă de înregistrare Consultați

Paired Point Matching Pagina 83

Region Matching Pagina 88

Fluoro Match Pagina 92

NOTĂ: Region Matching și Fluoro Match sunt validate numai pentru procedurile spinale.
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Înregistrarea manuală opțională

Dacă la scanarea intraoperatorie ați utilizat înregistrarea automată, puteți, de asemenea, alege să
o înregistrați și manual.

Figura 32 

Pași

1. În panoul cu fluxul de lucru, apăsați butonul Register.

2. Selectați metoda de înregistrare pe care doriți să o utilizați.

Optimizarea setărilor imaginii

Înainte de a începe înregistrarea, vi se cere să setați pragul pentru os.
Se recomandă să optimizați, de asemenea, setările de configurare a ferestrelor și alinierea axei
utilizând următoarele butoane:

Butoane Opțiune de setare a imaginii Consultați

Configurare ferestre / Prag pentru os Pagina 58

Aliniere axă Pagina 62

Opțiuni de înregistrare manuală
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8.1.1 Încărcarea datelor pacientului

Informații generale

Spine & Trauma 3D este compatibil cu utilizarea scanărilor achiziționate preoperatoriu, care
trebuie înregistrate manual.

Puteți încărca seturi de date numai de la un pacient. Dacă încărcați datele unui alt pacient,
vi se cere să fuzionați datele celor doi pacienți.

Încărcarea a două seturi de date CT

Dacă încărcați două seturi de date CT, trebuie să selectați setul de date pe care îl veți
înregistra în fereastra de dialog Select Data Set for Registration.
NOTĂ: Dacă un set de date include date preplanificate, asigurați-vă că acest set de date este
utilizat pentru înregistrare.
 

Figura 33 
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Cum încărcați datele preoperatorii

Dacă datele preoperatorii ale pacientului nu au fost selectate din Content Manager, sau dacă
doriți să încărcați un set de date diferit sau suplimentar, puteți să-l încărcați în fereastra de
selectare a datelor prin apăsarea butonului Load Data.

Figura 34 

Limitarea dimensiunii

Seturile de date nu trebuie să depășească 750 de secțiuni, iar zona de scanare nu trebuie
să fie mai mare de 30 cm. O zonă mai mare de scanare poate influența negativ
reprezentarea modelului osos 3D.

Scanările preoperatorii mai vechi

Scanările mai vechi pot conține o anatomie diferită a pacientului (de ex., structuri osoase
îndepărtate în cadrul intervențiilor chirurgicale anterioare, tumori dezvoltate). Dacă există
diferențe între imaginile preoperatorii, de diagnosticare și anatomia reală a pacientului,
acuratețea înregistrării poate fi influențată negativ.

Opțiuni de înregistrare manuală
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8.1.2 Utilizarea indicatorului

Informații generale

Indicatorul se utilizează pentru a potrivi o poziție virtuală și reprezentarea 3D a unui os al
pacientului în cadrul software-ului cu poziția reală de pe anatomia pacientului.
Acesta ajută software-ul să furnizeze informații de ghidare în timpul intervenției chirurgicale.
Achiziționarea unui punct se traduce prin stocarea de către software a poziției vârfului
indicatorului relativ la poziția osului, în funcție de sistemul de referință.
Prin aceste mijloace, software-ul:
• Stabilește poziția structurii osoase raportat la sistemul de referință.
• Amplasează marcajul achiziționat în poziția corectă respectivă, de pe modelul osos 3D.

Manipularea indicatorului

Utilizați numai indicatorul extins, cu vârf ascuțit pentru achiziția punctelor cu ajutorul
software-ului Spine & Trauma 3D.

Înainte de intervenția chirurgicală, utilizați etalonul de testare al tăvii de sterilizare pentru a
vă asigura că indicatorul nu este îndoit. Un indicator îndoit sau un indicator cu vârful rupt
pot duce la inexactități extrem de mari în timpul înregistrării pacientului, motiv pentru care
acestea nu trebuie utilizate.

Manipulați indicatorul cu atenție foarte mare.

Înainte de achiziționarea punctelor, pregătiți suprafața osului. Achiziționați punctele direct
pe suprafața osoasă, nu pe țesut, în caz contrar, fiind posibilă generarea unei înregistrări
inexacte.

Dacă vârful indicatorului se deplasează de pe os în timpul achiziției punctelor, punctele se
pot achiziționa și „în aer”, reducând acuratețea înregistrării. În timpul achiziției punctelor,
asigurați-vă că vârful indicatorului atinge întotdeauna direct osul din regiunea scanată.

Înregistrarea standard cu indicatorul

În cazul înregistrării standard cu indicatorul, trebuie să pivotați un indicator extins, cu vârf
ascuțit, calibrat pentru a achiziționa (înregistra) marcaje specifice pe osul pacientului.

Figura 35 

Pas

Mențineți vârful indicatorului peste marcajul indicat și pivotați ușor indicatorul în jurul vârfului
său.
• Dacă vârful se deplasează în timpul pivotării, punctul nu va fi achiziționat.
• Când achiziționați un punct, software-ul indică următorul punct de achiziționat sau deschide

pasul următor.
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Înregistrarea utilizând telecomanda cu prindere cu clemă

Telecomanda cu prindere cu clemă permite înregistrarea activă a pacientului și controlarea
software-ului în combinație cu indicatorul extins, cu vârf ascuțit. Pentru mai multe informații
referitoare la funcțiile de comandă ale software-ului, consultați p. 29.

①

Figura 36 

Pași

1. Mențineți vârful indicatorului pe marcajul indicat.

2.

Apăsați butonul de comandă ①.
• Dacă vârful se deplasează atunci când apăsați butonul, punctul nu va fi achiziționat.
• Când achiziționați un punct, software-ul indică următorul punct de achiziționat sau des-

chide pasul următor.

Opțiuni de înregistrare manuală
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8.2 Potrivirea punctelor pereche

Informații generale

Paired Point Matching poate fi utilizată pentru înregistrarea sau reînregistrarea seturilor de date
ale pacienților.
În Paired Point Matching, trebuie să definiți punctele de înregistrare pe imaginea osului, iar apoi
să le achiziționați pe osul real utilizând indicatorul. Astfel, se corelează datele imagistice cu
modelul osos 3D.

Pentru o acuratețe optimă

Toate punctele trebuie achiziționate pe aceeași structură osoasă. Asigurați-vă că punctele
achiziționate se află la același nivel pe ecran și pe pacient.

Achiziționați puncte în mai multe planuri, la adâncimi diferite și pe o zonă osoasă cât mai
mare posibil.

Achiziționați puncte numai pe osul la care este atașată sistemul de referință.

Marcajele definite trebuie să acopere o zonă osoasă cât mai mare posibilă.

Înregistrați osul în care doriți să implantați șuruburile.

Fluxul de lucru Paired Point Matching

Pași

1. Deschideți Paired Point Matching.

2. Definiți nivelul vertebral al punctelor preplanificate (dacă este cazul).

3. Planificați punctele pe modelul osos.

4. Achiziționați punctele pe os.

5. Verificați înregistrarea.

ÎNREGISTRAREA MANUALĂ
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8.2.1 Punctele preplanificate

Informații generale

Puteți utiliza punctele care au fost preplanificate în aplicația iPlan prin metoda Paired Point
Matching.
Dacă setul de date încărcat conține puncte preplanificate, vi se cere să definiți nivelul vertebral.

Cum definiți nivelul punctelor preplanificate

①

②

Figura 37 

Pași

1.

Utilizați butoanele +/- ① pentru a selecta nivelul:
• „+” deplasează selecția în direcție caudală
• „-” deplasează selecția în direcție craniană

NOTĂ: Eticheta ② este formată din partea anatomică a coloanei vertebrale (SAC: sa-
crală, L: lombară, T: toracică, C: cervicală) și numărul vertebrei selectate (sacrală: niciu-
na, lombară: 1 – 6, toracică: 1 – 12, cervicală: 1 – 7).
 

2. Apăsați butonul Next.

NOTĂ: Dacă punctele preplanificate nu sunt disponibile la nivelul corect, apăsați butonul Skip
pentru a continua fără selecție.
 

Verificați dacă punctele preplanificate apar la nivelul vertebral corect. Punctele
preplanificate aflate la un nivel incorect pot duce la o înregistrare inexactă.

Potrivirea punctelor pereche
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8.2.2 Înregistrarea punctelor pereche

Informații generale

Paired Point Matching vă permite:
• Să planificați până la 10 puncte
• Să planificați sau să achiziționați puncte în orice ordine
• Să replanificați punctele pe care le-ați achiziționat deja
• Să vizualizați osul în secțiuni 2D sau ca model 3D
• Utilizați o funcție de fixare pe os pentru a evita planificarea punctelor în afara suprafeței osoase

Dispunerea pe ecran

④

①
②

⑤
⑥

③ ⑦

Figura 38 

Nr. Buton / Element Funcție

① Delete Șterge punctul activ.

② Replan Resetează un punct achiziționat la starea „neachiziționat”, astfel în-
cât acesta să poată fi replanificat.

③ New Adaugă un punct nou în plan.

④ Punct activ Punctul care se planifică curent, încercuit în galben.

⑤ Buton Fixare pe os
„Fixează” punctul activ pe cel mai apropiat punct de pe os (dacă
acesta este planificat în afara suprafeței osoase).
NOTĂ: Activ numai în modul de vizualizare 2D.
 

⑥ Buton 2D / 3D Comută imaginea osului între secțiunea 2D și un model 3D.

⑦ Indicatorii Vă permit să selectați punctul pe care doriți să îl planificați.

Despre puncte

Toate punctele trebuie achiziționate pe aceeași structură osoasă.
Fiecare punct este numerotat și are un buton indicator numerotat care îi corespunde ⑦. Puteți
achiziționa până la zece puncte. Imediat după achiziționarea unui punct, software-ul îl activează
pe următorul. Software-ul solicită o distanță minimă de 2 mm între puncte pentru Paired Point
Matching.
Se aplică următorul cod pe culori:
• Roșu: nu sunt achiziționate
• Verde: sunt achiziționate
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• Evidențiere în galben: punct activ

Cum efectuați înregistrarea utilizând puncte pereche

Pași

1. Activați punctul pe care doriți să îl planificați apăsând pe indicatorul acestuia ⑦. Punctul
activ este evidențiat printr-un cerc galben.

2.

Apăsați pe imagine unde doriți să poziționați punctul activ sau utilizați butoanele săgeată
de poziționare pentru a-l deplasa.
NOTĂ: Pentru o planificare mai bună, utilizați butoanele de mărire/micșorare pentru a
mări modurile de vizualizare de lângă Overview.
 

3.
Achiziționați punctul sau apăsați pe indicator pentru a planifica un alt punct.
NOTĂ: Punctele aflate prea aproape unul de altul nu vor fi acceptate de software.
 

4. Repetați pașii 1 – 3 până la planificarea și achiziționarea a cel puțin patru puncte.

5.

După achiziționarea a cel puțin patru puncte, verificați acuratețea (p. 101).
• Dacă acuratețea este acceptabilă, apăsați butonul Next pentru a continua.
• Dacă acuratețea este prea mică, puteți adăuga puncte noi sau puteți replanifica puncte-

le pe care le-ați achiziționat deja.
NOTĂ: Dacă punctele achiziționate se află aproape toate într-un singur plan, butonul
Next nu va fi activat. Pentru a continua, planificați și achiziționați puncte suplimentare.
 

Cum adăugați punctele

Pas

Apăsați butonul New ③.
După ce achiziționați un minim de patru puncte, software-ul raportează o valoare de acuratețe,
pe care o actualizează după achiziționarea fiecărui punct suplimentar.

NOTĂ: Dacă ați planificat un punct, dar nu l-ați achiziționat, software-ul nu îl ia în considerare la
calcularea acurateței.
 

Cum replanificați punctele

Opțiuni

Pentru a replanifica un punct neachiziționat, apăsați pe butonul indicator al acestuia pentru a-l
activa.

Pentru a replanifica un punct achiziționat, apăsați pe butonul indicator al acestuia pentru a-l acti-
va, apoi apăsați butonul Replan ②. Trebuie să-l achiziționați din nou pentru a fi inclus în înregis-
trare.

Cum ștergeți punctele

Pas

Selectați indicatorul punctului și apăsați butonul Delete ①.
Puteți șterge atât punctele achiziționate, cât și cele neachiziționate. Când ștergeți un punct,
punctele cu număr mai mare vor fi renumerotate cu unul mai mic. Software-ul nu acceptă o serie
de puncte discontinue (de ex., 1, 2, 4, 7).

Potrivirea punctelor pereche
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Modul de vizualizare 2D și fixarea pe os

①
②

Figura 39 

Opțiuni

Pentru a planifica puncte în imaginile cu secțiuni de scanare 2D în locul imaginilor cu model
osos 3D, apăsați butonul de comutare 2D/3D ②.
Butonul de fixare pe os ① se activează când treceți în modul 2D. Apăsarea acestui buton fi-
xează punctul activ pe cel mai apropiat punct de pe os. Astfel, se previne planificarea acciden-
tală a punctelor în afara osului.

Pentru a dezactiva fixarea pe os, apăsați din nou butonul.
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8.3 Potrivirea regiunilor

Informații generale

În cazul înregistrării prin metoda de Region Matching, trebuie să determinați osul pe care veți
efectua intervenția chirurgicală, iar apoi software-ul vă îndrumă să achiziționați puncte de pe
vertebra pacientului; mai întâi, în regiuni specifice, iar apoi acolo unde le puteți achiziționa cel mai
bine pe os.
Software-ul potrivește punctele achiziționate cu o scanare CT achiziționată preoperatoriu pentru a
stabili un sistem de coordonate pentru ghidare.

Toate punctele pentru Region Matching trebuie achiziționate pe aceeași structură osoasă.

Regiunile planificate și punctele achiziționate trebuie să se afle la același nivel pe ecran și
pe pacient.

Continuați cu Region Matching numai dacă suprafața osoasă corespunzătoare poate fi
identificată clar în scanare.

Pregătirea locației chirurgicale

Pregătiți locația chirurgicală, astfel încât punctele să poată fi achiziționate direct de pe
suprafața osoasă. Punctele care nu sunt achiziționate direct de pe os pot genera o
înregistrare inexactă.

Region Matching este destinată numai procedurilor spinale.

Fluxul de lucru Region Matching

Pași

1. Deschideți Region Matching.

2. Ajustați pragul pentru os.

3. Definiți nivelul vertebral (trei puncte).

4. Achiziționați puncte în regiunile definite.

5. Achiziționați puncte suplimentare pe os.

6. Verificați înregistrarea.

Potrivirea regiunilor
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8.3.1 Definirea nivelului și achiziția punctelor

Informații generale

După deschiderea înregistrării Region Matching, trebuie să definiți pragul pentru os (consultați p.
58). După setarea pragului pentru os, vi se cere să stabiliți nivelul vertebral relevant identificând
trei regiuni și apoi achiziționând 20 de puncte în cadrul acestora.

Definiți regiunile cât mai precis posibil în imagine. Cu cât este mai exactă potrivirea, cu atât
mai mare va fi acuratețea înregistrării.

Cum definiți nivelul

①

④

②

③

Figura 40 

Pași

1.

Apăsați în modurile de vizualizare pentru a planifica trei regiuni pe vertebra de interes:
• Apofiză centrală/spinoasă ①
• Lamelă din dreapta ②
• Lamelă din stânga ③

2. Verificați în partea din stânga sus a Overview ④ dacă a fost definită vertebra corectă.

3. Apăsați butonul Next.

Verificați dacă nivelul afișat este cel corect.

Cum achiziționați punctele

Software-ul vă îndrumă în procesul de achiziționare a celor 20 de puncte de pe vertebră. Dacă
este necesar, grupul de puncte rezultat poate fi repoziționat (consultați p. 105).

Achiziționați puncte în mai multe planuri, la adâncimi diferite și pe o zonă osoasă cât mai
mare posibil. Dacă este necesar, după primul rezultat privind potrivirea, puteți achiziționa
puncte suplimentare (consultați p. 105).
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În timpul înregistrării, indicatorul este afișat în software. Această vizualizare are scop
orientativ, dar nu poate reflecta poziția reală precisă.

① ②

Figura 41 

Pași

1.

Utilizați indicatorul sau telecomanda cu prindere cu clemă pentru a achiziționa un punct
în fiecare dintre cele trei regiuni ① pe care le-ați definit în timpul determinării nivelului
(consultați p. 89).
Regiunile definite sunt evidențiate în galben, roșu și verde.

2.

Achiziționați încă 17 puncte, în poziții diverse ale vertebrei definite de cele trei regiuni ②.
Asigurați-vă că achiziționați puncte la adâncimi diferite.
NOTĂ: Punctele aflate prea aproape unul de altul nu vor fi acceptate de software.
 

3.
Acolo unde s-au achiziționat suficiente puncte pe os, se deschide ecranul de verificare
(consultați p. 101).
Verificați acuratețea înregistrării.

NOTĂ: Prin apăsarea butonului Remove last point se șterge cel mai recent punct achiziționat.
 

Asigurați-vă că achiziționați puncte pe aceeași vertebră ca la definirea nivelului.

Potrivirea regiunilor
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Detectarea schimbării stânga-dreapta

Dacă lamelele din stânga și din dreapta sunt schimbate accidental între ele în timpul definirii
nivelului (consultați p. 89), se deschide fereastra de dialog Left-Right Swap Detected.
Butonul Left-Right Switched este selectat în mod implicit, iar lamelele din stânga și din dreapta
se vor schimba automat între ele.

Figura 42 

Pași

1.
Verificați orientarea modelului osos amplasând indicatorul pe marcajele anatomice și veri-
ficând dacă poziția indicatorului în software se potrivește cu poziția reală de pe anatomia
pacientului.

2. Apăsați butonul Next.

NOTĂ: Dacă lamelele din stânga și din dreapta nu au fost realmente schimbate între ele,
deselectați butonul Left-Right Switched, verificați orientarea corectă în modurile de vizualizare și
apăsați butonul Next.
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8.4 Potrivire fluoroscopică

Înainte de a începe

Înainte de a începe fluxul de lucru cu Fluoro Match, asigurați-vă că ați citit și înțeles informațiile
relevante de la p. 41.

Informații generale

Înregistrarea Fluoro Match utilizează datele CT sau datele Siemens fluoroscopice 3D
preoperatorii combinate cu imaginile fluoroscopice 2D intraoperatorii.

Fluoro Match este destinată numai procedurilor spinale.

Fluxul de lucru pentru Fluoro Match

Pași

1. Deschideți Fluoro Match cu datele CT încărcate sau cu datele Siemens fluoroscopice 3D
încărcate.

2. Definiți nivelul, apoi efectuați segmentarea vertebrei relevante.

3. Achiziționați imaginile fluoroscopice 2D.

4. Înregistrați imaginile fluoroscopice 2D și verificați acuratețea.

5. Prepoziționarea.

6. Software-ul potrivește modelul osos cu imaginile fluoroscopice.

7. Verificați înregistrarea.

Potrivire fluoroscopică
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8.4.1 Definirea nivelului

Cum definiți nivelul

① ②

③ ④

⑤

Figura 43 

Pași

1. După deschiderea înregistrării Fluoro Match, vi se cere să setați pragul pentru os (con-
sultați p. 58). După setarea pragului pentru os, apăsați butonul Next.

2. Apăsați pe modelul osos pentru a defini nivelul vertebral ①, apoi apăsați butonul Next.

3.

Ajustați modelul ②.
• Utilizați butoanele săgeată sau apăsați în modurile de vizualizare pentru a poziționa

modelul albastru peste vertebra relevantă.
• Dacă este necesar, modificați dimensiunea modelului albastru utilizând instrumentul

Scaling.
• Pentru a vizualiza mai mult/mai puțin din structura osoasă, utilizați instrumentul Model

Transparency.
• Ajustați pragul pentru os (fila 3D Model Adjustment) sau setările de configurare a fe-

restrelor (fila DRR Model Adjustment) pentru a îmbunătăți afișarea structurii osoase.
• După alinierea corectă a modelului albastru, apăsați butonul Next.

NOTĂ: Puteți comuta între un model osos 3D și modelul DRR utilizând filele din partea de
jos a ecranului.
 

4. O bară de progres indică faptul că vertebra este în curs de segmentare ③.

5.

Vertebra segmentată este afișată în ecranul Level Definition ④.
• Dacă segmentarea este satisfăcătoare, apăsați butonul Next pentru a trece la achizițio-

narea imaginilor 2D.
• Dacă segmentarea nu este satisfăcătoare, apăsați butonul Redo Segmentation ⑤.

Reveniți la ecranul Model Adjustment ②.
NOTĂ: Dacă urmează să ghidați mai multe vertebre, repetați pașii 3 – 5 pentru următoa-
rea vertebră. Segmentarea tuturor vertebrelor acum economisește timp în cursul inter-
venției chirurgicale.
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Măsuri de siguranță

Asigurați-vă că vertebra segmentată este cea pe care o tratați. Verificați cu atenție
rezultatul segmentării în fereastra Level Definition.

Verificați cu atenție amplasarea vertebrei în fereastra Model Adjustment.

Potrivire fluoroscopică
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8.4.2 Achiziționarea imaginilor 2D

Înainte de a începe

Înainte de achiziționarea noilor imagini, trebuie să deschideți fereastra Acquire 2D Images.
În caz contrar, noua imagine fluoroscopică nu va fi recunoscută de software.

Cerințe pentru achiziționarea imaginilor

Continuați cu înregistrarea Fluoro Match numai dacă suprafața osoasă corespunzătoare
poate fi identificată clar în scanare.

Imaginile fluoroscopice pot fi înregistrate de software numai dacă se afișează ecranul de
achiziționare a imaginilor fluoroscopice.

Vertebra completă de interes trebuie să fie inclusă complet în imaginile din incidența
antero-posterioară și laterală. Ambele imagini trebuie să se suprapună și să aibă o deviație
suficientă a unghiului (> 30°).

Îndepărtați indicatorul sau instrumentul din câmpul de vizibilitate al camerei pentru a
asocia și a înregistra imaginile fluoroscopice.
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Cum achiziționați imaginile pentru Fluoro Match

Puteți stabili ordinea în care achiziționați imaginile, evitând astfel deplasarea inutilă a brațului C.

①

② ③

Figura 44 

Pași

1. Asigurați-vă că toate instrumentele necesare sunt vizibile pentru cameră ①.

2. Achiziționați o imagine pe brațul C.

3.

Apăsați pe pictograma reprezentată de o mână albastră ③ pentru a asocia imaginea mo-
dului de vizualizare adecvat (cu incidență antero-posterioară sau laterală).
Imaginea este transferată către sistemul de ghidare și afișată în modurile de vizualizare
aferente ghidării.

4.
Verificați acuratețea imaginii (consultați p. 97).
Imaginea verificată apare în modul de vizualizare asociat.

5.
Repetați pașii 1 – 3 pentru cea de-a doua imagine.
După verificarea ambelor imagini, apăsați butonul Next pentru a continua cu Fluoro
Match (consultați p. 99).

NOTĂ: Pentru brațele C Ziehm, pictograma cu săgeată gri ② indică faptul că trebuie să transferați
manual imaginea de la brațul C la sistem. Utilizați pedala de picior stâng pentru achiziționarea
imaginii 2D și pedala de picior drept pentru a transmite imaginea către sistemul de ghidare.
 

Potrivire fluoroscopică
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Cum verificați acuratețea imaginilor 2D

Figura 45 

Pași

1. Mențineți vârful indicatorului la cel puțin trei marcaje anatomice și verificați dacă vârful in-
dicatorului de pe ecran se potrivește cu poziția reală a indicatorului pe os.

2. Opțional, utilizați opțiunile de manipulare fluoroscopică pentru îmbunătățirea calității ima-
ginilor (consultați p. 97).

3.
Dacă imaginea fluoroscopică este acceptabilă, apăsați butonul Accept.
NOTĂ: Butonul Accept rămâne dezactivat până la aducerea indicatorului în câmpul de
vizibilitate al camerei.
 

Înainte de a începe înregistrarea Fluoro Match, verificați întotdeauna acuratețea fiecărei
imagini menținând vârful indicatorului la cel puțin trei marcaje anatomice și verificând
poziția acestora în software.

Acuratețea imaginii este esențială deoarece imaginile fluoroscopice inexacte pot genera
rezultate slabe ale înregistrării Fluoro Match și, astfel, o ghidare inexactă.

Opțiuni fluoroscopice

Software-ul vă permite să manipulați imaginile 2D achiziționate. Opțiunile fluoroscopice descrise
mai jos sunt disponibile în fereastra Fluoro Options, precum și în fereastra Verify Image
(consultați p. 97).

Fereastra Fluoro Options se poate accesa prin intermediul butonului fluoro din modul
de vizualizare relevant.
Exemplul de mai jos prezintă funcțiile de rotire și de răsturnare activate.
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Figura 46 

Opțiuni

Activează funcțiile de rotire și de răsturnare.

Activează funcțiile de mărire / micșorare și de panoramare.

Activează funcția de configurare a ferestrelor, pentru reglarea luminozității și a contra-
stului.

Anulează setarea configurării ferestrelor.

NOTĂ: Pentru funcțiile de rotire, panoramare și configurare a ferestrelor, utilizați comenzile tactile
și barele de glisare din modurile de vizualizare, pentru a efectua reglaje.
 

Potrivire fluoroscopică
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8.4.3 Efectuarea procedurii Fluoro Match

Măsuri de siguranță

Dacă algoritmul de potrivire oferă rezultate inexacte din cauza obiectelor metalice care
generează interferențe, îndepărtați toate obiectele metalice (cu excepția clemei de referință)
de pe vertebră și achiziționați imagini fluoroscopice noi. Dacă nu puteți îndepărta obiectele
metalice de pe vertebră, reachiziționați imaginile fluoroscopice dintr-o orientare / poziție
ușor diferită.

Înregistrarea Fluoro Match

① ②

③ ④

Figura 47 

Pași

1. Poziționați figura umană pe imagine pentru a defini direcția capului ①, apoi apăsați pe
butonul Next.

2.

Utilizați butoanele săgeată pentru a poziționa modelul osos pe imaginea fluoroscopică ②.
• Utilizați butoanele Fine și Coarse pentru a selecta incremente mici sau mari de reglaj

pentru butoanele săgeată.
• Utilizați butonul DRR/3D Model și butoanele Invisible, Transparent, Normal și Opa-

que pentru a modifica aspectul vertebrei segmentate.
• Dacă este necesar, puteți exclude artefactele apăsând pe butonul Exclude (consultați

mai jos).
După ce modelul osos a fost aliniat cât mai precis posibil, apăsați butonul Next.

3. O bară de progres indică faptul că potrivirea este în curs de efectuare ③.

4.

Opțional, utilizați butonul DRR/3D Model și butoanele Transparent, Normal și Opaque
pentru a verifica suprapunerea vertebrei segmentate peste imaginile fluoroscopice ④.
• Dacă suprapunerea este precisă, apăsați butonul Next pentru a verifica precizia înre-

gistrării (consultați p. 101).
• Apăsați butonul Back pentru a efectua modificări.
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Excluderea artefactelor

Fereastra Exclude Artifacts to Optimize the Match se afișează dacă apăsați pe butonul
Exclude după achiziția imaginii 2D. Acest lucru vă permite să excludeți zonele din imaginea
fluoroscopică de la a fi luate în considerare în algoritmul CT-Fluoro Match.

Figura 48 

Pași

1.

Pentru a exclude un artefact din algoritmul CT-Fluoro Match:
• Faceți clic pe butonul Exclude.
• Selectați Brush Size.
• Colorați artefactul (o culoare roșie).

Puteți afișa modelul 3D al vertebrei segmentate prin efectuarea unui clic pe butonul
Transparent sau îl puteți ascunde cu ajutorul butonului Invisible.

2.

Pentru a include (reversul excluderii) zonele în algoritmul CT-Fluoro Match:
• Faceți clic pe butonul Include.
• Selectați Brush Size.
• Eliminați culoarea roșie din artefact.

3.
• Faceți clic pe butonul Undo pentru a anula modificările.
• Faceți clic pe butonul Cancel pentru a elimina apofiza.
• Faceți clic pe butonul OK pentru a memora modificările.

NOTĂ: Dacă s-a utilizat dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil pentru
achiziționarea imaginilor, nuanțele sale sunt mascate automat (exclusiv colorația roșie) în cadrul
imaginilor fluoroscopice.
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8.5 Verificarea acurateței

Informații generale

Verificarea acurateței este o procedură identică pentru toate metodele de înregistrare. Când se
efectuează înregistrarea Region Matching, este disponibil un buton suplimentar Improve
Registration (consultați p. 104).

Verificați întotdeauna acuratețea înregistrării ținând indicatorul sau vârful instrumentului
deasupra a cel puțin trei marcaje anatomice și verificând poziția acestora în software. Dacă
acuratețea înregistrării nu este suficientă, se recomandă să efectuați din nou înregistrarea.

Asigurați-vă că înregistrarea este la nivelul corect pe pacient și în setul de date. Acuratețea
trebuie verificată pe structura osoasă tratată.

Cum verificați înregistrarea

Figura 49 
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Pas

Verificați acuratețea prin menținerea vârfului indicatorului sau vârfului instrumentului cel puțin la
următoarele marcaje:
1. Posterior/anterior:

- Pe partea posterioară a apofizei spinale. Asigurați-vă că verificați direct pe os, nu pe liga-
mentul supraspinal.

- La câteva locații pe suprafața osoasă a lamelei.
2. Stânga/dreapta:

- Pe partea stângă a apofizei spinale la aprox. jumătatea înălțimii și ulterior pe partea
dreaptă.

- Pe fațeta stângă și fațeta dreaptă a articulației (ideal în cadrul spațiului articulației), dacă
este accesibilă.

3. Cranian/caudal:
- Pe partea craniană a apofizei spinale și ulterior pe partea dreaptă.

• Pentru fiecare punct de verificare, comparați poziția indicatorului de pe pacient cu poziția
afișată în sistemul de ghidare.

• Acuratețea înregistrării poate fi, de asemenea, verificată prin menținerea cu atenție a indicato-
rului la vârfurile clemei de referință (pot fi verificate toate direcțiile: posterior/anterior, stânga/
dreapta și cranian/caudal) sau chiar la un zimț al clemei de referință, dacă este accesibil.

Decideți cu atenție dacă acuratețea determinată este potrivită pentru procedura curentă.
În timpul verificării, nu aplicați forță asupra indicatorului sau a instrumentului.
NOTĂ: Dacă apare o deviație a acurateței, în modurile de vizualizare se afișează un mesaj de
avertizare în culoarea roșie.
 

NOTĂ: Pentru a bloca modurile de vizualizare în poziție, apăsați pe pictograma de blocare
(consultați p. 23).
 

Dacă acuratețea nu este suficientă, se recomandă să îmbunătățiți acuratețea înregistrării
(consultați p. 104) sau să repetați înregistrarea. Nu se recomandă să treceți la ghidare cu o
acuratețe redusă.

Verificarea minim invazivă

Dacă efectuați o procedură minim invazivă, care restricționează verificarea la cel puțin trei
marcaje, realizați următoarea verificare a acurateței:

Pași

1. Introduceți instrumentul în incizie, astfel încât acesta să atingă în siguranță un marcaj
anatomic sau baza sistemului de referință.

2.

Achiziționați imaginile fluoroscopice ale instrumentului pe os:
• Imagine fluoroscopică laterală pentru verificarea înregistrării corecte pentru direcția cra-

niană/caudală și direcția posterioară/anterioară.
• Imagine fluoroscopică antero-posterioară pentru verificarea înregistrării corecte pentru

direcția stânga/dreapta și direcția craniană/caudală.

3. Verificați dacă poziția instrumentului afișată pe ecran corespunde poziției din imaginea
fluoroscopică.

Acuratețea înregistrării poate fi, de asemenea, verificată la fel de bine prin menținerea cu atenție a
indicatorului la vârfurile clemei de referință (pot fi verificate toate direcțiile: posterior/anterior,
stânga/dreapta și cranian/caudal) sau chiar la un zimț al clemei de referință, dacă este accesibil.
Vă rugăm să decideți cu atenție dacă acuratețea determinată este potrivită pentru procedura
curentă.

Verificarea acurateței
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Pașii următori

Opțiuni

Dacă acuratețea este satisfăcătoare, apăsați butonul Next.
NOTĂ: Butonul Next este inactiv, cu excepția situației în care indicatorul/instrumentul și sistemul
de referință sunt vizibili.
 

Dacă efectuați Region Matching, apăsați butonul Improve Registration pentru opțiuni de îm-
bunătățire a înregistrării (consultați p. 104).

Pentru a reface orice parte din procesul de înregistrare, apăsați butonul Back.

Pentru a încheia înregistrarea, apăsați butonul Cancel. Înregistrarea nu va fi salvată.

Depanare: Valori de acuratețe redusă

Cauza unei acurateți redu-
se

Cum evitați / corectați situația

Deplasarea sistemului de re-
ferință

• Înainte de a începe înregistrarea, asigurați-vă că toate șuruburi-
le de pe sistemul de referință sunt strânse și nu le slăbiți în tim-
pul înregistrării sau după aceasta.

• Asigurați-vă că sistemul este bine fixat pe os.
• Nu aplicați presiune sau cuplu asupra sistemului în timpul înre-

gistrării sau după aceasta.

Setarea incorectă a pragului
pentru os

• Pentru a exclude tot țesutul moale, setați cu atenție pragul.
• Dacă este necesar, resetați pragul și începeți din nou înregistra-

rea.

Achiziționarea punctelor în
afara setului de date (înre-
gistrare manuală)

• Achiziționați puncte numai pe osul pe care veți efectua inter-
venția chirurgicală.

• În cazul Paired Point Matching, utilizați funcția de fixare pe os.

Defecțiune a indicatorului

• Înainte de a utiliza un indicator, asigurați-vă că vârful acestuia
se aliniază cu marcajul de calibrare din suportul pentru indicator
aferent.

• Nu utilizați un indicator deteriorat sau îndoit.

ÎNREGISTRAREA MANUALĂ
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8.6 Îmbunătățirea înregistrării – Region Matching

Informații generale

Opțiunile de mai jos pentru îmbunătățirea acurateței înregistrării sunt disponibile când se
efectuează înregistrarea Region Matching.

① ②

Figura 50 
Dacă efectuați înregistrarea Region Matching și nu se găsește nicio potrivire ①, sau dacă
apăsați butonul Improve Registration în timpul verificării acurateței ②, vi se oferă opțiunile de
mai jos pentru îmbunătățirea înregistrării.
NOTĂ: Metoda recomandată pentru situația curentă apare evidențiată în portocaliu.
 

Re-Plan and Re-acquire

Alegeți această opțiune pentru a îmbunătăți acuratețea înregistrării prin redefinirea celor trei
regiuni de achiziție (consultați p. 89) și reachiziționați un punct în fiecare regiune (consultați p. 89).

Acquire More Points

Alegeți această opțiune pentru a îmbunătăți acuratețea înregistrării prin achiziționarea a 10 puncte
suplimentare.

Manual Correction

Alegeți această opțiune pentru a îmbunătăți acuratețea înregistrării ajustând manual poziția
întregului grup de puncte (consultați p. 105).

Îmbunătățirea înregistrării – Region Matching
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8.6.1 Potrivirea corectivă

Informații generale

În cazul în care anumite puncte achiziționate nu se află pe os, este posibil să fie necesară
repoziționarea grupului de puncte. Utilizând opțiunea Corrective Match, puteți repoziționa toate
punctele achiziționate ca grup.
Pentru a accesa această funcție, selectați opțiunea Manually correct the acquired points din
fereastra Improve Registration/No Match Found și apăsați butonul Next.

Cum corectați grupul de puncte

Figura 51 

Pași

1. Utilizați butoanele săgeată de poziționare pentru a muta grupul de puncte.

2.

Apăsați butonul Next.
Software-ul verifică valabilitatea Region Matching.
NOTĂ: În cazul în care corectarea grupului de puncte nu este valabilă, software-ul vă soli-
cită să repetați acest pas.
 

3. Verificați noua înregistrare în ecranul Verification of Registration.

ÎNREGISTRAREA MANUALĂ
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9 CALIBRAREA
INSTRUMENTELOR

9.1 Calibrare
9.1.1 Prezentare generală

Înainte de a începe

Înainte de manipularea instrumentelor Brainlab, citiți Ghidul de utilizare a instrumentelor.

Calibrare

Pentru ca sistemul să ghideze un instrument, axa și diametrul acestuia trebuie mai întâi calibrate,
iar apoi verificate utilizând Matrice de calibrare a instrumentelor, Rev. 4.0 (ICM4).
Pentru calibrare și utilizare, instrumentul trebuie să aibă un adaptor cu sfere marker atașate.

Când realizați calibrarea

Pentru rezultate optime, calibrați sau validați instrumentele imediat înainte de utilizare. Fereastra
de dialog aferentă calibrării se deschide când sistemul detectează atât sferele marker ale unui
instrument, cât și matricea ICM4 în câmpul de vizibilitate al camerei.
NOTĂ: Acest fapt este valabil, de asemenea, când se deschide fila de instrumente precalibrate.
 

Practici optime pentru calibrare și ghidare

Asigurați-vă că sferele marker ale matricei ICM4 și sistemul de instrumente sunt orientate direct
spre cameră în timpul calibrării și verificării. Rotirea unui instrument, a indicatorului sau a matricei
ICM4 relativ la unghiul camerei poate afecta acuratețea instrumentului afișat.
Geometriile nu trebuie să fie blocate sau mascate parțial, în caz contrar se pot produce calibrarea
și ghidarea inexacte.

Pentru a reduce posibilitatea producerii erorilor din cauza manipulării incorecte a
instrumentelor, efectuați calibrarea instrumentelor imediat înainte de utilizare.

Utilizați cel mai mare sistem de detectare posibil pe adaptorul de instrumente. Astfel, se
maximizează acuratețea calibrării.

Atașați sistemul de detectare, astfel încât cel mai lung braț al acestuia să fie aliniat cu axa
instrumentului.

Calibrați acul de acces la pedicul numai dacă este asamblat cu inserția acului.

CALIBRAREA INSTRUMENTELOR
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În timpul intervenției chirurgicale, verificați acuratețea calibrării instrumentului atingând cu
instrumentul marcaje anatomice cunoscute și confirmând afișarea corectă a acestora pe
ecran.

Tipuri de instrumente

În scopuri de calibrare, instrumentele se împart în următoarele categorii:
• Cu vârf ascuțit (de ex., dornurile, sondele)
• Cu vârf plat (de ex., ghidajele pentru freze, tuburile)
• Șuruburi
• Dălți

Instrumentele flexibile sau îndoite

Nu calibrați instrumentele îndoite sau curbate. Rezultatul va fi inexact. Instrumentele
flexibile vor fi calibrate și utilizate împreună cu un ghidaj pentru freză și trebuie să vă
bazați pe informațiile privind adâncimea.

Pentru ghidare, puteți calibra și utiliza numai instrumentele rigide, pe care se poate fixa un
adaptor de instrumente.
NOTĂ: Consultați p. 115 pentru mai multe informații referitoare la calibrarea instrumentelor
flexibile.
 

Manipularea corectă a adaptoarelor de instrumente

Înainte de începerea calibrării, strângeți bine toate șuruburile adaptorului de instrumente.

În timpul intervenției chirurgicale, nu modificați poziția sistemului de detectare a
adaptorului de instrumente. Orice mișcare a sistemului va genera o detectare inexactă a
instrumentului, fiind astfel periculoasă pentru pacient.

Dacă scoateți un adaptor de instrumente de pe un instrument calibrat pentru a-l utiliza pe
un alt instrument, trebuie să efectuați o calibrare nouă.

Anularea calibrării

Puteți anula calibrarea oricând apăsând butonul Cancel dintr-o fereastră de calibrare.

Calibrare
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9.1.2 Utilizarea ICM4

Informații generale

Utilizați matricea ICM4 pentru a calibra o axă a instrumentului, lungimea axului și diametrul
vârfului (sau lățimea în cazul dălților).
De asemenea, puteți utiliza matricea ICM4 pentru a valida și verifica instrumentele precalibrate.

Funcțiile ICM relevante pentru calibrarea instrumentelor spinale

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Figura 52 

Nr. Componentă

① Piesă intermediară în formă de V

② Plan de referință 2

③ Plan de referință 3

④ Receptacule de calibrare (exemple)

⑤ Plan de referință 1

⑥ Plan de referință 4 (nu este vizibil în imagine)

⑦ Puncte pivot

Piesă intermediară în formă de V

Utilizați piesa intermediară în formă de V ① pentru a calibra instrumentele cu axe lungi sau
instrumentele cu ax care nu se fixează bine într-unul din receptaculele de calibrare.
Dacă utilizați piesa intermediară în formă de V, verificați cu atenție rezultatul privind diametrul.
Valoarea se calculează în funcție de axul instrumentului.

Nu calibrați instrumentele conice utilizând piesa intermediară în formă de V. În caz contrar,
axa instrumentului va fi afișată incorect.

Receptaculele

Receptaculele de calibrare ④ sunt cea mai bună alegere pentru calibrarea instrumentelor mai
scurte, care au vârfuri ce nu pot atinge planul de referință 4 ⑥ atunci când instrumentul este
poziționat în piesa intermediară în formă de V.

Utilizați întotdeauna receptaculul cu cel mai mic diametru posibil, în care încape
instrumentul. În caz contrar, calibrarea poate fi inexactă. Utilizați receptaculul de 30 mm
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numai dacă vârful instrumentului nu încape în celelalte receptacule. Dacă nu respectați
această condiție, veți genera o calibrare cu un grad ridicat de inexactitate.

Planuri de referință

Matricea ICM4 are patru planuri de referință. Acestea pot fi identificate prin numerele gravate pe
acestea. Utilizați planul de referință 1 sau 2 pentru a calibra vârfurile dălților și instrumentele cu
vârf plat.

Puncte pivot

Există două puncte pivot ⑦ pe matricea ICM4, unul pe partea laterală și altul pe partea inferioară.
Utilizați aceste puncte pivot pentru a calibra vârfurile instrumentelor ascuțite.

Calibrare
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9.1.3 Fluxul de lucru pentru calibrare

Prezentare generală

Iată o prezentare generală a pașilor de calibrare a unui instrument. În următoarele pagini, găsiți
instrucțiuni mai detaliate pentru pașii individuali de calibrare.

Flux de lucru

1.
Mențineți instrumentul și matricea ICM4 în câmpul de vizibilitate al camerei.
Fereastra de calibrare se deschide automat când sistemul detectează sferele marker re-
flective ale unei matrici ICM4 și un adaptor de instrumente.

2.

Calibrați instrumentul în piesa intermediară în formă de V sau într-un receptacul al matri-
cei ICM4.
Se calibrează astfel axa și se definesc valorile inițiale de calibrare, atât pentru diametrul
axului, cât și pentru vârf.

3.
Verificați acuratețea rezultatelor de calibrare.
Este posibil să fie necesari pași suplimentari pentru îmbunătățirea preciziei de calibrare a
vârfului și a diametrului.

4.

În cazul în care calibrările axei și vârfului sunt ambele bune (deviație redusă a distanței și
diametru corect – așa cum se afișează în partea de jos a ecranului), acceptați calibrarea
și treceți la procedura de ghidare.
În cazul în care calibrarea axei nu este suficientă, un avertisment vă recomandă să repe-
tați calibrarea inițială. Dacă acceptați o acuratețe redusă, trebuie să acționați cu atenție.
• Dacă acuratețea calibrării vârfului este redusă, trebuie să realizați o calibrare suplimen-

tară a vârfului (consultați p. 119).
• Pentru a corecta un diametru calculat greșit (sau pentru a seta lățimea unei dălți), puteți

defini manual diametrul sau lățimea dălții.
NOTĂ: După orice modificare sau calibrare suplimentară, verificați din nou rezultatele de
calibrare.
 

Calibrarea șuruburilor

Pentru a calibra un șurub, introduceți-l în șurubelnița pe care o veți utiliza pentru a ghida
implantarea acestuia și calibrați-le împreună. Consultați p. 119 pentru mai multe informații
referitoare la calibrarea șuruburilor.

Dacă o șurubelniță a fost calibrată cu un șurub, dar mai târziu va fi utilizată cu un șurub
diferit, aceasta trebuie recalibrată.
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9.1.4 Calibrarea automată

Calibrarea inițială

Realizați calibrarea utilizând fie piesa intermediară în formă de V, fie un receptacul. Fereastra
Instrument Calibration afișează progresul calibrării dvs.
Dacă întâmpinați dificultăți (de ex., în cazul instrumentelor subțiri sau nerigide), selectați un
receptacul pentru a iniția calibrarea manuală (consultați p. 114).

Cum utilizați piesa intermediară în formă de V

Figura 53 

Pași

1.

Poziționați axul instrumentului în piesa intermediară în formă de V (în partea de sus a ma-
tricei ICM4). Vârful instrumentului trebuie să atingă planul de referință 4 (consultați p.
109).
NOTĂ: Dacă utilizați piesa intermediară în formă de V pentru a calibra un instrument, iar
vârful instrumentului nu atinge planul de referință 4 al matricei ICM4, va trebui să efectuați
pași suplimentari pentru calibrarea vârfului instrumentului.
 

2.

Rotiți instrumentul la aproximativ 45° de-a lungul axei sale lungi, cu piesa intermediară în
formă de V.
Software-ul calculează diametrul și traiectoria instrumentului și apoi deschide fereastra
Verify Calibration (consultați p. 117).

Utilizarea unui receptacul

Pași

1.
Introduceți vârful instrumentului în receptaculul cu diametrul cel mai mic posibil.
NOTĂ: Vârful trebuie să atingă partea de jos a receptaculului și să se fixeze bine în aces-
ta. O fixare slabă va genera o calibrare inexactă.
 

2.
Rotiți instrumentul de-a lungul axei sale celei mai lungi.
Software-ul calculează calibrarea și traiectoria instrumentului și apoi deschide fereastra
Verify Calibration.
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După detectarea automată a receptaculului, verificați dacă receptaculul detectat este cel
corect. Dacă a fost detectat receptaculul greșit, calibrați vârful sau anulați procedura și
repetați calibrarea utilizând metoda manuală de calibrare.

Pașii următori

Opțiuni

Dacă acuratețea calibrării este redusă, se deschide fereastra de avertisment Instrument Cali-
bration (consultați p. 116).
Urmați pașii aferenți unei acurateți reduse de calibrare.

În cazul în care calibrarea este exactă, verificați calibrarea (consultați p. 117).

Dacă doriți să închideți fereastra sau să repetați calibrarea, apăsați butonul Cancel.
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9.1.5 Calibrarea manuală

Informații generale

Utilizați calibrarea manuală pentru instrumentele care nu pot fi calibrate utilizând metoda
automată de calibrare.

Cum efectuați o calibrare manuală

Figura 54 

Pași

1. Selectați diametrul instrumentului apăsând receptaculul corespunzător din fereastra In-
strument Calibration. Selectați cel mai mic diametru în care se potrivește instrumentul.

2. Introduceți vârful instrumentului în receptacul.

3. Mențineți instrumentul complet nemișcat până la finalizarea calibrării, când se deschide
fereastra de verificare.

Alte opțiuni

Opțiuni

Pentru a reveni la calibrarea automată, apăsați butonul Back.

Pentru a părăsi sau pentru a reporni calibrarea, apăsați butonul Cancel.
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9.1.6 Calibrarea instrumentelor flexibile

Informații generale

Pașii de mai jos evidențiază calibrarea instrumentelor flexibile, de ex.:
• Firele K (de ex., pentru știfturile și / sau șuruburile canulate de ghidare)
• Burghiuri

NOTĂ: În următoarele informații, „instrument flexibil” se referă la unul dintre exemplele de mai
sus.
 

Cum calibrați instrumentele flexibile

Pași

1. Selectați un ghidaj pentru freză Brainlab, cu tub de ghidare de diametru adecvat și verifi-
cați-l pentru ghidare.

2. Introduceți instrumentul flexibil în ghidajul pentru freză Brainlab.

3.
Calibrați lungimea instrumentului flexibil utilizând un adaptor pentru sistemul motor chi-
rurgical atașat.
NOTĂ: Selectați fila Calibrate Others dacă se deschide întâi fereastra Select PCI.
 

Asigurați-vă că ghidajul pentru freză selectat afișat pe ecran este același cu ghidajul pentru
freză real, pe care îl utilizați.

Înainte de a începe ghidarea, verificați întotdeauna acuratețea calibrării (consultați p. 117).

CALIBRAREA INSTRUMENTELOR

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 115



9.1.7 Avertisment privind acuratețea redusă a unei calibrări

Informații generale

Dacă software-ul detectează un joc în axa instrumentului în timpul calibrării, după calibrarea
automată, se deschide o fereastră de avertizare privind acuratețea redusă a calibrării. Această
situație poate apărea dacă:
• Sistemul de referință utilizată este prea mică.
• Adaptorul de instrumente nu este strâns fixat pe instrument.
• Sferele marker de pe adaptorul de instrumente sau de pe matricea ICM4 sunt murdare, ude

sau nu sunt fixate corect.
• Instrumentul a fost calibrat utilizând un receptacul cu diametru prea mare.

Figura 55 

Opțiuni privind acuratețea redusă a calibrării

Opțiuni

Dacă utilizați o daltă sau un instrument cu vârf plat, sau dacă doriți să îmbunătățiți acuratețea
calibrării, apăsați butonul Back și repetați calibrarea.
Pentru a îmbunătăți rezultatul, urmați aceste recomandări:
• Dacă este posibil, utilizați un sistem de detectare mai mare pe adaptorul de instrumente.
• Strângeți conexiunea adaptorului la instrument.
• Verificați sferele marker de pe matricea ICM4 și adaptorul. Asigurați-vă că acestea sunt cura-

te, uscate și bine înșurubate în pinii lor.

În cazul în care calibrați un șurub sau un instrument cu vârf ascuțit și doriți să continuați cu cali-
brarea curentă, apăsați butonul Next.
Se activează astfel un pas de calibrare suplimentar.

Dacă doriți să închideți fereastra de calibrare, apăsați butonul Cancel.

Important

Dacă după calibrare apare pe ecran o fereastră de avertizare privind acuratețea redusă a
calibrării, verificați cu atenție rezultatul calibrării din fereastra de verificare.
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9.1.8 Verificarea calibrării

Informații generale

Asigurați-vă întotdeauna că ați realizat o calibrare exactă. Fereastra Verify Calibration vă permite
să verificați rezultatele. Din această fereastră puteți, de asemenea:
• Corecta rezultatele specificând diametrul (pentru instrumentele ascuțite sau cu vârf plat) sau

lățimea (pentru dălți).
• Îmbunătăți acuratețea calibrării utilizând calibrarea vârfului.

Fereastra Verify Calibration

①
②

③

Figura 56 

Nr. Componentă

① Butonul Tip Selection

② Butonul Re-calibrate Tip

③ Diametru calibrat, deviația unghiului și a distanței

Cum verificați calibrarea

Pași

1.

Cu fereastra Verify Calibration deschisă:
• Mențineți instrumentul nemișcat într-un receptacul sau în piesa intermediară în formă

de V, sau
• Mențineți vârful pe un plan de referință sau pe un punct pivot.

2. Asigurați-vă că diametrul afișat este corect și că deviația axei (Angle) și deviația vârfului
(Distance) sunt minime.

3. Dacă deviațiile de distanță sunt mici, iar diametrul este corect, apăsați butonul Next.

Alte opțiuni

Opțiuni

Mențineți instrumentul nemișcat timp de cinci secunde pentru a realiza o captură de ecran.

Pentru a repeta calibrarea, apăsați butonul Back.
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Opțiuni

Pentru a îmbunătăți calibrarea vârfului unui instrument cu vârf ascuțit, apăsați butonul Re-cali-
brate Tip și pivotul într-unul din punctele pivot.

Pentru a corecta calibrarea unui diametru, a unei mărimi sau lățimi, apăsați butonul Tip Selec-
tion pentru a deschide o altă fereastră în care puteți selecta vârful și regla dimensiunile.

• Pentru a închide sau repeta calibrarea, apăsați butonul Cancel.
• Fereastra se închide la cinci secunde după scoaterea matricei ICM4 din câmpul de vizibilitate

al camerei.

Mai multe referințe

Pentru mai multe informații cu privire la manipularea matricei ICM4, consultați Ghidul de utilizare
a instrumentelor.
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9.1.9 Calibrarea suplimentară a vârfului

Informații generale

Calibrarea vârfului îmbunătățește calibrarea axei, fiind de aceea utilă în special dacă instrumentul:
• Nu a fost calibrat corect inițial.
• A fost calibrat utilizând piesa intermediară în formă de V, dar vârful instrumentului nu a atins

planul de referință 4.
NOTĂ: Calibrarea vârfului este obligatorie pentru dălți și pentru instrumentele plate.
 

Listă de verificat pentru calibrare

• Asigurați-vă întotdeauna că lungimea instrumentului calibrat este corectă. În caz contrar,
calibrați vârful.

• Când calibrați vârful unui instrument, utilizați numai regiunile indicate pe matricea ICM4.
• Dacă instrumentul este deplasat paralel cu axa sa în timpul calibrării, vârful acestuia nu va fi

calibrat. Se deschide fereastra de calibrare a vârfului.

Când calibrați instrumente scurte, care nu ating partea inferioară a receptaculului (sau
planul de referință 4 când efectuați o calibrare utilizând piesa intermediară în formă de V),
trebuie să calibrați vârful.

Cum calibrați vârfurile instrumentelor ascuțite și ale șuruburilor

Figura 57 

Pași

1. În fereastra Select Tool Tip, selectați opțiunea Pointed sau opțiunea Screw, după cum
este necesar.

2.

Introduceți diametrul și lungimea șurubului, după cum este necesar, iar apoi apăsați buto-
nul Next.
NOTĂ: Pentru a măsura diametrul axului, puteți menține instrumentul aliniat cu rigla de pe
planul de referință 2 al matricei ICM4.
 

3.
Pivotați vârful instrumentului sau șurubul într-un punct pivot al matricei ICM4.
După finalizarea calibrării, se redeschide fereastra de verificare, afișând noile valori.

4. Verificați calibrarea.

5. Apăsați butonul Next pentru a continua.
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Cum calibrați vârfurile instrumentelor cu vârf plat

Figura 58 

Pași

1. În fereastra Select Tool Tip, apăsați butonul Flat.

2.
Introduceți diametrul, iar apoi apăsați butonul Next.
NOTĂ: Pentru a măsura diametrul axului, puteți menține instrumentul aliniat cu rigla de pe
planul de referință 2 al matricei ICM4.
 

3. Mențineți vârful instrumentului plat sprijinit de planul de referință 1 sau 2 până se redes-
chide fereastra de verificare.

4. Verificați acuratețea calibrării menținând vârful instrumentului pe planul în care a fost cali-
brat.

5. Apăsați butonul Next pentru a continua.

Cum calibrați vârfurile dălților

Figura 59 

Calibrare
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Pași

1. În fereastra Select Tool Tip, apăsați butonul Chisel.

2.
Introduceți diametrul și lățimea dălții, iar apoi apăsați butonul Next.
NOTĂ: Pentru a măsura diametrul axului, puteți menține instrumentul aliniat cu rigla de pe
planul de referință 2 al matricei ICM4.
 

3. Mențineți vârful plat al dălții sprijinit de planul de referință 1 sau 2 până se redeschide fe-
reastra de verificare.

4.
Verificați acuratețea calibrării menținând vârful dălții pe planul în care a fost calibrat.
NOTĂ: Mențineți dalta fie perpendicular pe plan, fie la un unghi de aproximativ 45° față de
plan.
 

5. Apăsați butonul Next pentru a continua.
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9.2 Instrumente precalibrate
9.2.1 Utilizarea instrumentelor precalibrate

Informații generale

Spine & Trauma 3D este compatibil cu ghidarea instrumentelor precalibrate selectate de la
Brainlab și de la părți terțe. Dimensiunile și axele acestor instrumente sunt memorate într-o bază
de date din software. Astfel, economisiți timp pe durata intervenției chirurgicale.
Pentru a permite ghidarea, instrumentul trebuie să fie dotat cu un adaptor de instrumente cu
geometrie de 3 sau 4 sfere marker.

Informații cu privire la utilizarea, curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instrumentelor
precalibrate ale părților terțe se pot găsi în manualele de utilizare furnizate de producătorul
instrumentelor.

Înainte de utilizarea instrumentelor precalibrate, asigurați-vă că în software este afișat
instrumentul real pe care îl utilizați și verificați acuratețea acestuia utilizând matricea ICM4.

Acuratețe și validare

Înainte de fiecare utilizare, instrumentele trebuie validate. După validare, instrumentul poate fi
utilizat pentru restul procedurii sau până când schimbați instrumentul sau sistemul de detectare.
Dacă verificarea instrumentului indică o pierdere de acuratețe, revalidați instrumentul.

Instrumente precalibrate
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9.2.2 Accesarea instrumentelor precalibrate

Cum selectați un instrument

Figura 60 

Pași

1.
Apăsați butonul Precalibrated Instrument din bara de meniuri sau mențineți
instrumentul precalibrat și matricea ICM4 împreună în câmpul de vizibilitate al
camerei.

2. În fila Select PCI, selectați producătorul de instrumente dorit (de ex., Brainlab).

3. Selectați categoria de instrumente (de ex., Drill Guide).

4.
Selectați instrumentul specific (de ex., Drill Guide 1.8 mm 41839-70).
NOTĂ: Căutați codul piesei, gravat pe partea laterală a instrumentului, pentru a-l identifi-
ca.
 

5. Dacă vi se cere, validați precalibrarea (consultați p. 125).

6. Verificați validarea (consultați p. 127).

Trecerea la un alt instrument

Pentru a trece la un alt instrument precalibrat, repetați aceiași pași. Nu utilizați un instrument
precalibrat fără a-l selecta mai întâi în software.
Denumirea și producătorul instrumentului precalibrat selectat se afișează în ecranul principal.
NOTĂ: Nu există posibilitatea de detectare a două geometrii identice în același timp (de ex.,
sisteme de detectare identice, atașate la două instrumente diferite). Cu toate acestea, există
posibilitatea de detectare simultană a două instrumente atunci când se utilizează două geometrii
diferite de detectare (de ex., utilizarea unui sistem cu 3 și 4 markeri).
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Fila Typical PCIs

①

Figura 61 
Dacă a fost introdusă o clasificare a bolii pentru acest pacient, instrumentele utilizate în mod
obișnuit pentru respectiva afecțiune sunt afișate în fila Typical PCIs.

Instrumente precalibrate
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9.2.3 Validare

Informații generale

Procesul de validare verifică faptul că acuratețea unui instrument precalibrat se află încă în
limitele de toleranță necesare.
NOTĂ: Instrumentele precalibrate pot fi validate oricând, după pornirea software-ului.
 

Cum validați un instrument precalibrat

Figura 62 

Pași

1. Când se deschide fereastra Check Instrument, urmați instrucțiunile din cadrul acesteia.

2.
• Dacă fereastra indică faptul că validarea a fost realizată cu succes, verificați instrumen-

tul (consultați p. 127) apoi apăsați butonul Next.
• Pentru a închide fereastra de validare, apăsați butonul Cancel.
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Fereastra Troubleshooting

Dacă validarea nu a reușit, de ex., dacă instrumentul este îndoit sau deteriorat, apăsați butonul
Help pentru a vedea următoarea fereastră.

Figura 63 

Pas

Urmați pașii de verificare identificați de software, apoi apăsați butonul OK pentru a repeta valida-
rea.

Instrumente precalibrate
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9.2.4 Verificare

Cum verificați instrumentele precalibrate

Înainte de a utiliza un instrument precalibrat, trebuie să verificați acuratețea validării acestuia,
pentru a preveni utilizarea instrumentelor deteriorate, care nu pot fi ghidate cu exactitate.

Figura 64 

Pași

1. Mențineți instrumentul în matricea ICM4 verificând în același timp poziția afișată în fe-
reastră.

2. Dacă validarea instrumentului este exactă, apăsați butonul Next.

Alte opțiuni

Opțiuni

Mențineți instrumentul nemișcat timp de cinci secunde pentru a realiza o captură de ecran.

• Pentru a închide fereastra de verificare, apăsați butonul Cancel.
• Fereastra se închide la cinci secunde după scoaterea matricei ICM4 din câmpul de vizibilitate

al camerei.
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10 PLANIFICAREA ȘI
GHIDAREA

10.1 Prezentare generală a ghidării
10.1.1 Flux de lucru

Informații generale

Software-ul Spine & Trauma 3D vă îndrumă prin ecranele de ghidare pentru planificarea și
implantarea fiecărui șurub, apoi începe procesul din nou.
Pentru a naviga prin fluxul de lucru, apăsați butonul Next după finalizarea fiecărui pas sau pentru
a reveni la pasul anterior, apăsați butonul Back.

Asigurați-vă că fiecare șurub a fost planificat corect înainte de a trece la următorul.

Intervențiile chirurgicale pentru tumori

Rețineți faptul că traiectoria vă îndrumă inițial la țesutul tumoral. După tratament, datele CT
afișate pot să nu mai reprezinte poziția și dimensiunea tumorii tratate.
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10.1.2 Ghidarea instrumentelor

Instrumentele de detectare

Pentru ca sistemul să poată ghida un instrument chirurgical, instrumentul trebuie să conțină sfere
marker atașate la acesta, fie direct (de ex., un indicator), fie prin intermediul unui dispozitiv de
cuplare a matricei. Software-ul afișează o reprezentare virtuală a instrumentului în timp real, în
modurile de vizualizare aferente ghidării.
Cu excepția indicatoarelor, instrumentele ghidate trebuie calibrate și verificate înainte de utilizare.
Instrumentele precalibrate trebuie validate și verificate înainte de utilizare. Pentru informații
referitoare la modul de calibrare, validare și verificare a instrumentelor, consultați p. 107.

Afișajul Inserție trocar

Dacă este utilizată o inserție trocar împreună cu un ghidaj pentru freză cu ghidare Brainlab (1,8
mm și 2,5 mm) sau instrumente ale terțelor părți, rețineți faptul că vârful trocarului (în mod obișnuit
de 1 – 3 mm) nu este afișat în software-ul de ghidare.

Utilizarea sistemelor de referință

Sistemul de coordonate pentru ghidare se bazează pe poziția sistemului de referință, conform
celor stabilite în timpul înregistrării. Orice modificare a poziției sistemului de referință relativ la os,
survenită după înregistrare, va deregla sistemul de coordonate.
Dacă sistemul de referință se mișcă sau devine instabil după înregistrare, restabilizați-l și apoi,
verificați imediat acuratețea sistemului. Dacă acuratețea a scăzut, înainte de începerea ghidării,
repetați înregistrarea.

Planificarea și implantarea șurubului trebuie efectuate numai pe osul la care a fost atașată
sistemul de referință și care a fost înregistrat. Pentru că sistemul de ghidare nu
compensează deplasările relative între oase, o altă metodă poate duce la o planificare și o
ghidare inexacte pentru șurub.

Ghidarea instrumentului cu adaptorul SMS

Figura 65 
Când ghidați un instrument cu adaptorul pentru sistemul motor chirurgical, împreună cu un
ghidaj pentru freză, software-ul afișează un așa-numit „con de incertitudine”.
Probabilitatea frezării inexacte din cauza îndoirii instrumentului flexibil crește odată cu diametrul
redus al instrumentului flexibil și cu o adâncime mai mare. Ca memento în acest sens, conul de
avertizare crește în dimensiuni atunci când utilizați un instrument cu diametru mai mic și atunci
când adâncimea de frezare crește.

În cazul în care conul atinge structurile sensibile, achiziționați imagini fluoroscopice
suplimentare pentru a verifica poziția curentă reală a instrumentului.

Prezentare generală a ghidării
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10.1.3 Acuratețea ghidării

Acuratețe suficientă

Forța aplicată în timpul fiecărui pas al intervenției chirurgicale (de ex., amplasarea unui șurub sau
implant) cauzează unele mișcări anatomice previzibile. Pentru a asigura o acuratețe suficientă,
luați în considerare această mișcare anatomică înainte de efectuarea intervenției chirurgicale.
Metodele pentru asigurarea acurateței suficiente includ:
• Fluoroscopie: Compararea locației instrumentului în imaginea fluoroscopică cu reprezentarea

în software.
• Verificarea acurateței cu verificarea marcajelor (descrisă mai jos).

În cazul în care mișcările anatomice previzibile depășesc cerințele de acuratețe, montați
din nou sistemul de referință într-o poziție care produce mișcare anatomică relativă mai
puțină sau deloc, apoi înregistrați și verificați din nou. Orice mișcare a referinței în raport
cu structura tratată va avea un efect negativ asupra ghidării și ar putea conduce la o
afișare inexactă, creând un pericol pentru pacient.

Când verificați acuratețea

În timpul procedurii de ghidare, verificați în mod regulat dacă se menține nivelul de acuratețe
necesar. Software-ul vă solicită să procedați astfel la intervale de 30 de minute prin intermediul
unei file de culoare roșie Accuracy Verification.
Dacă este detectată mișcarea sistemului de referință, vi se solicită să verificați acuratețea prin
intermediul unei notificări în software (consultați p. 39).

Verificați acuratețea oricând se aplică forță pe os, de ex., când deschideți pediculul.

Cum efectuați verificările de acuratețe

①
Figura 66 

NOTĂ: Există un spațiu de 5 mm între fiecare marcaj de tip diez ①.
 

NOTĂ: Pentru a bloca modurile de vizualizare în poziție, apăsați pe pictograma de blocare
(consultați p. 23).
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Pași

1.
Apăsați pe fila Accuracy Verification pentru a deschide modurile de vizualizare a veri-
ficării.
Software-ul afișează fiecare mod de vizualizare mărit.

2.
Mențineți indicatorul sau vârful instrumentului pe marcajele anatomice de pe os și asigu-
rați-vă că poziția afișată pe ecran corespunde cu cea de pe pacient.
În timpul verificării, nu aplicați forță asupra indicatorului sau a instrumentului.

Ghidarea cu o acuratețe redusă nu se recomandă deoarece poate duce la vătămarea
pacientului.

Acordați atenție extrem de mare dacă alegeți să ghidați instrumentul cu valori de acuratețe
slabe. Verificați în mod regulat acuratețea poziției menținând vârful indicatorului pe
marcajele anatomice cunoscute și comparând reperul cu structura afișată de software.
Acest lucru este important în special în zonele mai adânci ale coloanei vertebrale.

Performanța scăzută a sistemului

În cazul performanței scăzute a sistemului, se afișează un mesaj de avertisment.

Figura 67 

Opțiuni pentru îmbunătățirea performanței

Opriți ghidarea pentru scurt timp și așteptați până la dispariția avertismentului.

Încetiniți mișcarea instrumentului.

Reduceți numărul instrumentelor vizibile în câmpul de vizibilitate al camerei.

Utilizați reprezentarea 3D a instrumentului (consultați p. 146).

Utilizați modurile de vizualizare care consumă doar câteva resurse ale sistemului (de ex., moduri
de vizualizare 2D în loc de 3D).

NOTĂ: Dacă mesajul de avertisment continuă să apară după încercarea acestor opțiuni,
continuați cu foarte mare grijă.
 

Prezentare generală a ghidării
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10.2 Pașii de ghidare
10.2.1 Ghidarea de bază

Informații generale

După înregistrare, software-ul afișează ecranul de ghidare de bază. Acesta vă permite să
detectați instrumentele, dar nu le ghidează pentru un șurub planificat.
Acest pas poate fi utilizat pentru ghidarea către punctul de intrare pe care intenționați să îl utilizați.

Dispunerea pe ecran

Figura 68 

Opțiuni

Pentru a ghida un indicator sau un instrument, aduceți-l în câmpul de vizibilitate al camerei. În
modurile de vizualizare a ghidării apare o reprezentare virtuală, în timp real, a instrumentului.

Pentru a continua cu planificarea șurubului, apăsați butonul Plan.

Pentru a vizualiza scanările CT în planurile anatomice, apăsați pe fila Anatomic Planes (consul-
tați p. 142).

Pentru a personaliza modurile de vizualizare a ghidării, apăsați pe pictograma simboli-
zată de un ochi din fila Overview (consultați p. 144).

Pentru a bloca modurile de vizualizare în poziție, apăsați pe pictograma de blocare
(consultați p. 23).
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10.2.2 Planificarea șurubului

Informații generale

Modul de planificare a șurubului vă permite să definiți dimensiunile, traiectoria și punctul de
inserție a șurubului. Software-ul utilizează aceste informații pentru a vă îndruma în ghidarea
instrumentelor, în pregătirea orificiului pentru șurub și în implantarea șurubului:
• Pentru planificarea șurubului, puteți utiliza un indicator sau orice alt instrument.
• Nu puteți efectua o planificare intraoperatorie a șurubului înainte de a înregistra osul.

Nu planificați și nu implantați șuruburi pe vertebre neînregistrate sau în imagini cu
informații insuficiente.

Dispunerea pe ecran

⑦

①

④

⑤

⑥

②
③

Figura 69 

Nr. Componentă

① Indicator sau instrument

②
Șurub planificat (șuruburi planificate) (albastru)
NOTĂ: Șuruburile planificate sunt vizibile dacă butonul Show All este activat.
 

③ Șurub activ (roșu)

④ Indicator șurub activ

⑤ Comenzi pentru lungime și diametru

⑥
• Butonul Store: memorează poziția șurubului activ
• Butonul Show All: afișează/ascunde toate șuruburile planificate (albastru)

⑦
Butonul Replan Last Screw: vă permite să efectuați modificări în cadrul ultimului șurub
memorat. Poziția nu mai este memorată. Apăsați din nou butonul Store pentru a memora
poziția șurubului.

Pașii de ghidare
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Cum planificați un șurub

Pași

1.

Utilizați comenzile Length și Diameter ⑤ pentru a defini dimensiunile șurubului pe care îl
planificați.
NOTĂ: Reglajele pentru Diameter se pot efectua în incremente de 0,5 mm. Reglajele
pentru Length se pot efectua în incremente de 1,0 mm.
 

NOTĂ: Dacă a fost introdusă o clasificare a bolii, lungimea șurubului este preselectată.
 

2. Utilizați instrumentul ghidat ③ pentru a seta șurubul virtual ② în poziția și traiectoria dori-
te.

3.

Apăsați butonul Store sau utilizați telecomanda cu prindere cu clemă pentru a salva
poziția planificată (adică, poziția șurubului pe ecran).
NOTĂ: Dacă acoperiți una din sferele marker reflective ale instrumentului utilizând mâna,
se stochează temporar poziția șurubului. Îndepărtați instrumentul din câmpul de vizibilita-
te al camerei, iar apoi apăsați butonul Store pentru a salva poziția planificată.
 

4. Apăsați butonul Next pentru a trece la ajustarea fină a șurubului.

NOTĂ: Se recomandă să ștergeți șuruburile planificate mai demult, care nu vor fi ghidate.
 

Inversarea planificării șurubului

①

Figura 70 
Dacă lungimea șurubului este setată la o lungime negativă ①, șurubul este afișat în interiorul
instrumentului (vârful șurubului la vârful instrumentului).
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10.2.3 Ajustarea fină a șurubului

Informații generale

Ajustarea fină a șurubului vă permite să efectuați reglaje fine pentru optimizarea poziției și
traiectoriei planificate pentru șurub. Efectuați întotdeauna o ajustare fină a șurubului pentru a vă
asigura de plauzibilitatea șuruburilor preplanificate.
În afișajul din dreapta sus, este prezentată o simulare a traiectoriei șurubului planificat. Aceasta
vă permite să vizualizați întregul curs al traiectoriei și să vă asigurați că nu există riscul de
penetrare a structurilor critice.

Dispunerea pe ecran

③

④

①

②

⑧

⑥

⑨

⑤

⑦

Figura 71 

Nr. Componentă

① Bara galbenă: indică nivelul șurubului afișat în simularea traiectoriei.

②
Șurub planificat (șuruburi planificate) (albastru).
NOTĂ: Șuruburile planificate sunt vizibile dacă butonul Show All este activat.
 

③
Șurubul activ (roșu): cercul roșu stabilește care parte a șurubului este influențată de re-
glajele efectuate prin săgeată (mai exact, partea de intrare, cea mediană sau capul șuru-
bului).

④ Butonul Redare/Pauză pentru simularea traiectoriei șurubului.

⑤ Simularea traiectoriei, cu indicatorul de adâncime.

⑥ Indicator șurub activ.

⑦ Comenzi pentru lungime și diametru.

⑧
• Butonul New Screw: adaugă un șurub nou, paralel cu șurubul activ.
• Butonul Show All: afișează / ascunde toate șuruburile planificate (albastru).

⑨ Butonul Delete: șterge șurubul activ.
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Cum repoziționați un șurub

Pași

1. Apăsați pe centrul șurubului într-unul din modurile de vizualizare. Se evidențiază astfel
centrul șurubului.

2. Utilizați săgețile din modurile de vizualizare pentru a deplasa întregul șurub în poziția do-
rită. Puteți, de asemenea, să panoramați în interiorul modului de vizualizare.

Cum ajustați fin traiectoria șurubului

Pași

1. Utilizați butoanele de mărire / micșorare pentru a mări imaginea.

2.
Apăsați pe capul sau pe vârful șurubului într-unul din modurile de vizualizare.
Se evidențiază și se activează astfel capătul corespunzător al șurubului.

3.

Utilizați săgețile sau apăsați în modurile de vizualizare pentru a regla poziția șurubului.
Lungimea șurubului se modifică pe măsură ce efectuați reglajul.
Capătul neselectat al șurubului rămâne nemișcat, modificându-se astfel traiectoria gene-
rală a șurubului.

Cum vizualizați traiectoria șurubului

Pași

1. Apăsați butonul Play ④ pentru a vizualiza o expunere de diapozitive cu traiectoria șuru-
bului.

2. Apăsați butonul Pause ④ pentru a întrerupe redarea traiectoriei la orice nivel.

NOTĂ: Opțional, apăsați pe indicatorul de adâncime ⑤ pentru a afișa modul în care traiectoria
intersectează o anumită adâncime.
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10.3 Implantarea șurubului

Informații generale

În modurile de vizualizare a implantării, software-ul vă indică șurubul planificat activ în poziție și
oferă un mod de vizualizare Autopilot și unul Probe’s Eye pentru ghidarea traiectoriei
instrumentului în poziția șurubului planificat.
NOTĂ: Șuruburile care se află în afara adâncimii curente sunt reprezentate în mod transparent.
 

Rețineți că implantarea șurubului nu poate avea un grad mai mare de precizie decât
înregistrarea imaginii.

Prezentare generală a implantării șurubului

⑦

⑤

⑥

①

②

③
④

⑧

⑨

⑪
⑩

Figura 72 

Nr. Componentă

① Șurub activ (roșu)

②
Șurub planificat (șuruburi planificate) (albastru)
NOTĂ: Șuruburile planificate sunt vizibile dacă butonul Show All este activat.
 

③ Indicator sau instrument

④ Mod de vizualizare Inline Axial

⑤ Mod de vizualizare Autopilot, cu indicatorul de adâncime

⑥ Mod de vizualizare Probe’s Eye

⑦ Indicator șurub activ

⑧ Comenzi pentru lungime și diametru

⑨ Butonul Show All: afișează/ascunde toate șuruburile planificate (albastru)

⑩ Butonul Delete: șterge șurubul activ

⑪ Mod de vizualizare Inline Sagittal
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Mod de vizualizare Autopilot

Modul de vizualizare Autopilot apare atunci când instrumentul ghidat pătrunde în câmpul de
vizibilitate al camerei. Dacă există mai multe șuruburi planificate, funcția Autopilot detectează
șurubul care se află cel mai aproape de instrument.
Dacă există mai mult de un instrument în câmpul de vizibilitate al camerei, Autopilot detectează
instrumentul cu cea mai mare prioritate.

①

②

Figura 73 

Nr. Componentă

① Șurub activ (mod de vizualizare aliniat la axa șurubului activ).

②
Indicator de adâncime.
Scala afișează adâncimea curentă a instrumentului sau a șurubului pe măsură ce acesta
se deplasează de la punctul de intrare planificat spre punctul țintă.

NOTĂ: Dacă șurubul este introdus prea adânc, mai exact, sub punctul țintă planificat, sistemul
emite un ton de alarmă.
 

Mod de vizualizare Probe’s Eye

Modul de vizualizare Probe’s Eye afișează traiectoria șurubului la adâncimi diferite în cadrul
datelor încărcate. Modul de vizualizare 0 mm este adâncimea curentă a vârfului instrumentului.

Figura 74 

PLANIFICAREA ȘI GHIDAREA

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 139



Cum ghidați un șurub planificat

Pași

1.

Selectați instrumentul pe care îl veți utiliza.
Dacă acesta nu este calibrat, calibrați-l și verificați-l (consultați p. 107). Dacă utilizați un
instrument precalibrat, este posibil să vi se ceară validarea sau verificarea instrumentului
(consultați p. 122).

2. Verificați dacă dimensiunile șurubului ⑧ de pe ecran sunt aceleași cu șurubul real, ghidat.

3. Utilizați feedback-ul din modurile de vizualizare a ghidării pentru a alinia traiectoria instru-
mentului cu poziția șurubului planificat, în timpul utilizării.

4.
Când ați terminat, repetați pașii 1 – 3 pentru toate șuruburile planificate.
După implantarea tuturor șuruburilor, apăsați butonul Next pentru a reveni la prezentarea
generală a ghidării (consultați p. 133).

Dacă cele două șuruburi sunt planificate aproape unul de celălalt, șuruburile învecinate
sunt afișate în albastru, chiar dacă butonul Show All este dezactivat. Asigurați-vă că
ghidarea detectează șurubul corect.
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10.4 Opțiuni de ghidare suplimentare

Funcții opționale de afișare

Software-ul oferă următoarele funcții opționale în ecranele de ghidare și de planificare:
• Modul de vizualizare Anatomic Planes
• Modul de vizualizare Fusion Inline
• Modurile de vizualizare selectate, personalizabile
• Reprezentarea 2D/3D a instrumentelor
• Măsurarea indicatorului
• Deviația vârfului instrumentului
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10.4.1 Fila Anatomic Planes

Informații generale

Această filă vă oferă opțiunea de a vizualiza datele imagistice pe baza planurilor anatomice (de
ex., planul ortogonal). Aceasta este în contrast cu modurile de vizualizare liniară ale ecranului
standard de ghidare.
În fila Anatomic Planes, toate modurile de vizualizare sunt aliniate la centrul setului de date
primar.

Cum efectuați vizualizarea

Figura 75 

Pas

Apăsați pe fila Anatomic Planes din ecranul de ghidare.
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10.4.2 Fila Fusion Inline

Informații generale

Când utilizați seturile de date fuzionate, fila Fusion Inline poate fi utilizată pentru vizualizarea
seturilor de date în mod individual, în timpul ghidării simultane a ambelor seturi de date.
În fila Fusion Inline, toate modurile de vizualizare sunt aliniate la centrul setului de date primar.

Cum efectuați vizualizarea

Figura 76 

Pas

Apăsați pe fila Fusion Inline din ecranul de ghidare.
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10.4.3 Modurile de vizualizare personalizabile

Informații generale

Software-ul vă permite să configurați și să memorați configurațiile aferente modurilor de
vizualizare. Puteți asocia diferite imagini sau reconstrucții cu fiecare partiție a modului de
vizualizare în fila Overview și în timpul planificării șurubului. Tipul modului de vizualizare curent
este indicat în partea din stânga sus a fiecărui mod de vizualizare.
Orice modificări în configurația modului de vizualizare vor fi salvate pentru sesiunile viitoare.

Cum personalizați modurile de vizualizare

Figura 77 

Pași

1.
În fila Overview sau în timpul planificării șurubului, apăsați pe pictograma sim-
bolizată de un ochi din modul de vizualizare pe care doriți să îl modificați.
Se deschide fereastra View Selection.

2.
Selectați modul de vizualizare dorit apăsând pe pictograma corespunzătoare.
Fereastra se închide și modurile de vizualizare selectate sunt afișate în ecranul principal.

3. Repetați pașii 1 – 2 pentru toate modurile de vizualizare pe care doriți să le modificați.

Modurile de vizualizare disponibile

Mod de vizua-
lizare

Descriere

Axial/Sagittal/
Coronal

Reconstrucția axială, sagitală sau coronală a osului, pe baza locației curente a
vârfului instrumentului.

Inline Axial/In-
line Sagittal

Modul de vizualizare oblic axial/sagital, de-a lungul axei centrale a instrumen-
tului, cu o linie care indică extensia virtuală a traiectoriei instrumentului. Acest
mod de vizualizare este util pentru planificarea unghiului de la punctul de intra-
re la țintă și pentru ghidarea instrumentului de-a lungul traiectoriei definite.

Inline Axial SI Recomandat pentru procedurile cu abordări laterale, de ex., șuruburile ilio-sa-
crale.
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Mod de vizua-
lizare

Descriere

Probe’s Eye

Afișează structurile care se află sub vârful instrumentului, la adâncimi diferite.
Patru reconstrucții cu secțiuni perpendiculare afișează adâncimi diferite pentru
vârful instrumentului (0 – 15 mm). Acesta este util în special pentru îndruma-
rea ghidării. Locația vârfului instrumentului este indicată de un reticul.

3D (AP) Mod de vizualizare 3D dorsală sau frontală

3D (Lateral) Mod de vizualizare 3D laterală.

3D (Free) Reconstrucția 3D a setului de date poate fi rotită independent de celelalte mo-
duri de vizualizare.

DRR (AP) Radiografie reconstruită digital, în incidență antero-posterioară.

DRR (Lateral) Radiografie reconstruită digital, în direcție laterală.

DRR (Free) Radiografia reconstruită digital poate fi rotită independent de celelalte moduri
de vizualizare.

NOTĂ: Modurile de vizualizare liniară sunt afișate numai în modul de ghidare, atunci când este
vizibil un instrument. Dacă nu este vizibil niciun instrument, secțiunea ortogonală corespunzătoare
este afișată în modul de panoramare.
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10.4.4 Comutarea reprezentării instrumentelor

Reprezentarea 2D/3D a instrumentelor

① ②

Instrumentul ghidat poate fi afișat în 3D ① sau în 2D ②.

Cum comutați reprezentarea instrumentelor

Pas

• În bara de meniuri, apăsați pe butonul de afișare a instrumentelor pentru a comuta
reprezentarea instrumentelor. Apoi butonul este activat.

• Pentru a comuta înapoi la reprezentarea implicită a instrumentelor, apăsați din nou
butonul de afișare a instrumentelor.

Opțiuni de ghidare suplimentare
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10.4.5 Măsurarea indicatorului

Informații generale

Dacă activați opțiunea de măsurare a indicatorului, software-ul afișează continuu distanța de la un
punct definit de pe os la poziția actuală a vârfului indicatorului.

Rețineți că măsurătoarea indicatorului nu poate avea un grad mai mare de precizie decât
înregistrarea imaginii.

În funcție de setările de configurare a ferestrelor și de grosimea secțiunilor, rezultatele
măsurătorii pot să nu reflecte cu acuratețe dimensiunile reale ale structurilor osoase
măsurate.

Cum activați funcția de măsurare a indicatorului

Figura 78 

Pași

1. Apăsați butonul Measurement în bara de meniuri pentru a deschide fereastra
Activate Measurement.

2.

Achiziționați punctul de pornire al riglei pivotând indicatorul sau utilizând telecomanda cu
prindere cu clemă.
După achiziționarea punctului, fereastra Activate Measurement se închide, iar distanța
de la punctul de pornire la vârful indicatorului este afișată în galben în fiecare mod de vi-
zualizare.
Butonul Measurement este evidențiat în galben.

3. Pentru a dezactiva funcția de măsurare a indicatorului, apăsați din nou butonul Measure-
ment.
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10.4.6 Setarea unei deviații pentru vârful instrumentului

Informații generale

Funcția Tip Offset vă permite să lungiți virtual vârful instrumentului ghidat, de ex., pentru a
planifica inserția șurubului sau incizia la nivelul pielii. După configurarea deviației pentru vârful
instrumentului, modurile de vizualizare a ghidării afișează instrumentul cu lungimea extinsă virtual.
Deviația maximă este de 200 mm.

Ghidarea cu o deviație a vârfului

Instrumentul real este afișat în verde, iar vârful acestuia este indicat de un reticul verde. Vârful
extins al instrumentului ghidat este afișat în roșu și este indicat de un reticul roșu.
NOTĂ: Deviația instrumentului este resetată automat la zero când începeți înregistrarea. Dacă
doriți să efectuați ghidarea utilizând o deviație a vârfului, după finalizarea înregistrării, trebuie să o
definiți din nou.
 

Cum setați o deviație a vârfului instrumentului

Figura 79 

Pași

1.

Apăsați butonul Offset din bara de meniuri.
Se deschide fereastra Tip Offset.
NOTĂ: Când configurați o deviație, butonul este evidențiat în galben.
 

2.
Reglați deviația:
• Prin incremente de 1 mm utilizând butoanele +/-.
• Prin incremente mai mari utilizând rigla. O evidențiere în galben indică setarea curentă.

3.
Apăsați pe OK pentru a seta deviația.
Modurile de vizualizare a ghidării afișează instrumentul cu un vârf extins.

Ștergerea unei deviații pentru vârful instrumentului

Pași

1. Apăsați din nou butonul Offset.
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Pași

2. Apăsați butonul Reset (sau setați deviația la 0).

3. Apăsați butonul OK.

După ce lucrați cu o deviație a vârfului, resetați-o întotdeauna la zero pentru a preveni
apariția erorilor. Procedați cu atenție dacă deviația vârfului are o altă valoare decât zero.

Dacă un instrument are o traiectorie inexactă, deviația vârfului va fi inexactă la rândul ei.
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