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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktinformation och juridisk information
1.1.1 Kontaktuppgifter

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:

Område Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och Sydameri-
ka

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

Brasilien Tel: (0800) 892 1217

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 900 649 115

Frankrike & franskspråkiga regioner Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Förväntad livslängd

Brainlab tillhandahåller åtta års service för programvara. Under denna period erbjuds
uppdateringar av programvara samt support på fältet.

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna guide innehålla fel.
Vänligen kontakta oss på igs.manuals@brainlab.com om du har förslag på hur vi kan förbättra
denna handbok.

Tillverkare

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Tyskland

ALLMÄN INFORMATION
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1.1.2 Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller egen information som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av denna
handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken

• Curve™ är ett varumärkesregistrerat program för Brainlab AG i Tyskland och/eller USA samt
Brainlab KK i Japan.

• Kick® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

• Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. Se fler
detaljer i https://www.brainlab.com/patent/.

Integrerad tredjeparts-programvara

• Denna programvara baseras delvis på arbete av Independent JPEG Group.
• Denna programvara innehåller biblioteket OpenJPEG. För en fullständig beskrivning av

upphovsrätt, friskrivningsklausuler och licens, se http://www.openjpeg.org.
• Denna programvara är delvis baserad på Xerces C++ 3.1.1, som utvecklats av Apache

Software Foundation. För en fullständig beskrivning av upphovsrätt, friskrivningsklausuler och
licens, se http://xerces.apache.org/.

• Denna produkt innehåller libtiff 4.0.4beta. För en fullständig beskrivning av upphovsrätt,
friskrivningsklausuler och licens, se http://www.remotesensing.org/libtiff/.

CE-märkning

CE-märkningen som finns på produkten från Brainlab visar att den uppfyller de
grundläggande kraven i det medicintekniska direktivet 93/42/EEG (”MDD”).
Enligt de principer som fastställs i MDD är Spine & Trauma 3D en produkt av
klass IIb.

OBS: Giltigheten av CE-märkningen kan endast bekräftas för produkter tillverkade av Brainlab.
 

Kasseringsanvisningar

Elektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med lagstadgade
bestämmelser. För information om WEEE-direktivet (hantering av elektriskt och elekt-
roniskt avfall), besök:
www.brainlab.com/en/sustainability

Försäljning i USA

I USA får denna produkt enligt federal lag endast köpas av eller på order av läkare.

Kontaktinformation och juridisk information
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1.2 Symboler
1.2.1 Symboler som används i denna handbok

Varningar

Varningar anges med en varningstriangel. De innehåller säkerhetskritisk information om
möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är förknippade med
felaktig användning av utrustningen.

Försiktighet

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller
säkerhetskritisk information om möjliga problem med utrustningen. Sådana problem kan
vara funktionsfel på utrustningen, att utrustningen kan gå sönder, bil skadad eller att
egendom kan bli skadad.

Anmärkningar

OBS: Anmärkningar är formaterade med kursiv stil och visar på ytterligare praktiska råd.
 

ALLMÄN INFORMATION
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1.3 Avsedd användning
1.3.1 Att använda systemet

Indikationer för användning

Spine & Trauma 3D är avsett att användas som intraoperativt, bildbaserat lokaliseringssystem för
minimalt invasiv kirurgi. Den länkas till en frihandsprob som spåras av ett passivt
markörsensorsystem i ett virtuellt datorbildutrymme på patientens preoperativa eller intraoperativa
2D- eller 3D-bilddata.
Spine & Trauma 3D möjliggör datorstödd navigering i medicinska bilddata, som antingen kan tas
preoperativt eller intraoperativt av ett lämpligt bildtagningssystem.
Programvaran möjliggör planering av storlek på skruvimplantat och navigering på fasta
benstrukturer med förkalibrerade och dessutom individuellt kalibrerade kirurgiska verktyg.
Systemet är indikerat för alla medicinska tillstånd där det kan vara lämpligt att använda sig av
stereotaktisk kirurgi och där en referens till en rigid anatomisk struktur såsom skallen, bäckenet,
ett långt ben eller en ryggkota kan identifieras relativt den tagna bilden (CT, MR, en 2D-
genomlysningsbild eller en 3D-genomlysningsbildrekonstruktion) och/eller en bilddatabaserad
anatomisk modell.

Avsedd användare

De avsedda användarna av programvaran är kirurger och deras kliniska personal.

Patientgrupp

Patientpopulationen omfattar alla medicinska tillstånd där det kan vara lämpligt att använda sig av
stereotaktisk kirurgi och där en referens till en rigid anatomisk struktur såsom skallen, bäckenet,
ett långt ben eller en ryggkota kan identifieras relativt den tagna bilden (CT, en 2D-
genomlysningsbild eller en 3D-genomlysningsbildrekonstruktion) och/eller en bilddatabaserad
anatomisk modell.

Plats för användning

Applikationen ska användas i operationssalar.

Ansvar

Detta system ger endast ytterligare assistans till kirurgen eller användaren, och ersätter
inte på något sätt kirurgens erfarenhet och/eller ansvar under användningen av systemet.

Varsam hantering av utrustningen

Systemets komponenter och tillhörande instrument består av mycket exakta mekaniska
delar. Hantera dem varsamt.

Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

Rimlighetsgranskning

Före patientbehandling ska rimligheten på all information till och från systemet
kontrolleras.

Avsedd användning
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1.4 Kompatibilitet med medicinsk utrustning
1.4.1 Brainlab medicinska instrument

Kompatibla medicinska instrument från Brainlab

Spine & Trauma 3D är kompatibelt med:
• 3D Fluoro-registreringssats för Ziehm Vision FD Vario 3D
• Adapter för kirurgiskt motorsystem (SMS)
• Självhäftande platta markörer för Zeego
• Självhäftande platta markörer för ICT
• ”1-stifts” benfixator
• ”2-stifts” benfixator
• Fjärrkontroll med clips för engångsbruk
• Reflekterande markörsfärer för engångsbruk
• Drapering för 2D fluoro registreringssats
• DrapeLink registreringssats för C-båge Ziehm Vision RFD
• Borrledare och tillbehör
• Fluoro 3D/2D-registreringssats
• Sats för fluororegistrering (rev. 2)
• Drapering för ICT-scan
• Instrumentadapteranordning (StarLink)
• Kalibreringsmatris för instrument, rev. 4.0 (ICM4)
• Tillkommande instrumentadapters
• Minimalt invasiv referensanordning, X-Press (Y-design)
• Patientdrapering
• Åtkomstnål för pedikel
• Förlängd pekare med vass spets
• Röntgengenomlysbar referensklämma för ryggrad
• Referensanordning för ryggradsklämmor
• Spinal referensanordning för Anterior/lateral/snedställd-metoden
• Spinala IGS-instrument
• X-klämma för ryggradsreferens
• Kraniell standardreferensanordning med 4 markörsfärer
• Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning (och tillbehörspaket)

Andra Brainlab-instrument

Ytterligare instrumentering kan bli tillgänglig efter publicering av denna handbok. Kontakta
Brainlab support om du har frågor angående instrumentkompatibilitet med Brainlab-programvara.

Använd endast de instrument och reservdelar som specificerats av Brainlab med
programvaran Spine & Trauma 3D. Att använda icke godkända instrument eller reservdelar
kan negativt påverka den medicintekniska utrustningens säkerhet och/eller effektivitet och
äventyra säkerheten för patient, användare och/eller miljön.

ALLMÄN INFORMATION
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1.4.2 Brainlab medicinsk programvara

Behörighet

Endast behörig Brainlab-personal får installera programvara i systemet. Du får inte
installera eller avlägsna några programapplikationer.

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

Spine & Trauma 3D är kompatibelt med:
• Content Manager 2.3
• Patient Selection 4.2
• DICOM Viewer 3.1
• Image Fusion 3.0
• iPlan Spine 3.0

Annan mjukvara från Brainlab

Annan kompatibel Brainlab-programvara kan bli tillgänglig efter att denna användarhandbok
släppts.
Kontakta Brainlab support för information om kompatibilitet med produkter från Brainlab om du kör
några andra programversioner än de som anges ovan.

Endast den medicinska programvara från Brainlab som specificerats av Brainlab får
installeras och användas med systemet.

Kompatibilitet med medicinsk utrustning
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1.4.3 Medicinsk utrustning som inte kommer från Brainlab

Kompatibel medicinsk utrustning som inte kommer från Brainlab

Medicinsk apparat Modell Tillverkare

C-bågar Diverse

Genomskinliga sterila C-bågesdraperingar Såsom specificerad i Användarhandbok för in-
strument

Gängade Kirschnertrådar (för fixering av
MIRA-Y 3 mm) 3 eller 4 mm Diverse

Elborr Diverse

Förkalibrerade instrument och axel för förka-
librerade instrument från tredje part.

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich

Kontakta Brainlab support för att se specifika
kompatibla instrument

OBS: Vänligen kontakta Brainlab support för information om specifika modeller och tillverkare som
stöds.
 

Användning av instrument från andra tredjepartstillverkare, med gränssnitt som inte har
testats och validerats som kompatibla av Brainlab, kan påverka noggrannheten vid
navigationen, vilket utgör en risk för patienten.

Övriga enheter som inte kommer från Brainlab

Att använda kombinationer av medicinska enheter som inte godkänts av Brainlab kan
negativt påverka den medicintekniska enhetens säkerhet och/eller effektivitet och äventyra
säkerheten för patient, användare och/eller miljön.

Kompatibla scannrar och C-bågar

Använd endast kompatibla scannrar och C-bågar. Kontakta Brainlab-support för att få en
fullständig kompabilitetslista.

Brainlab friskriver sig från allt ansvar om icke-godkända scannrar eller C-bågar används.

3:e-parts instrumentintegration

Denna programvara stödjer navigering av utvalda förkalibrerade instrument från tredje part.
Kontakta Brainlab-support för en fullständig lista över förkalibrerade instrument från tredje part
som för närvarande stöds av programvaran.

Förkalibrerade instrument kan endast användas för navigering om de har aktiverats av en
supportspecialist från Brainlab.

Instruktioner för användning och hantering av förkalibrerade instrument från tredje part
finns i de handböcker som instrumenttillverkaren tillhandahåller.

ALLMÄN INFORMATION
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1.4.4 Programvara som inte kommer från Brainlab

Behörighet

Endast behöriga, anställda vid Brainlab får installera mjukvara i Brainlab-systemet. Du får
inte installera eller avlägsna några programapplikationer.

Kompatibel programvara som inte kommer från Brainlab

Spine & Trauma 3D är kompatibelt med:
• Operativsystemet Microsoft Windows 7
• Operativsystemet Windows 8

OBS: Vänligen kontakta Brainlab support för information om kompatibla servicepaket.
 

Annan mjukvara som inte tillhör Brainlab

Endast programvara som specificerats av Brainlab får installeras och användas med Spine
& Trauma 3D.

Kompatibilitet med medicinsk utrustning
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1.5 Utbildning och dokumentation
1.5.1 Utbildning

Brainlab utbildning

För att säkerställa säker och lämplig användning ska samtliga användare delta i ett
träningsprogram som hålls av en representant för Brainlab innan de använder systemet.

Handlett stöd

Innan du använder systemet för kirurgiska ingrepp där datorstödd navigering anses vara
oumbärligt, skall du utföra ett tillräckligt antal fullständiga procedurer med en Brainlab-
representant närvarande för att ge vägledning efter behov.

ALLMÄN INFORMATION
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1.5.2 Dokumentation

Avsedda målgrupp

Kirurger eller deras assistenter som har tillgång till ett 3D- eller 2D-bildinhämtningssystem (t.ex.
CT eller C-båge (i 2D- eller 3D-läge)) i kombination med ett navigeringssystem från Brainlab.

Att läsa användarguiderna

Användarhandböckerna beskriver komplexa medicinska anordning och kirurgisk
navigeringsprogramvara som måste användas med försiktighet.
Det är viktigt att alla användare av system, instrument och programvara:
• Läser användarguiderna noggrant innan de hanterar utrustningen
• Alltid har tillgång till användarguiderna

OBS: Denna användarhandbok kan innehålla information som inte är relevant för din specifika
licens. Om du har frågor om funktioner som beskrivs i denna användarhandbok kan du kontakta
Brainlab-support.
 

Tillgängliga användarhandböcker

Användarguide Innehåll

Användarhandböcker för
programvara

• Översikt över behandlingsplanering och bildstyrd navigering
• Beskrivning av inställning av systemet i operationssalen
• Detaljerade programinstruktioner

Användarhandböcker för in-
strument Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Rengörings-, desinfektions-
& steriliseringsguide

Detaljinformation om rengöring, desinfektion och sterilisering av in-
strument

Användarhandböcker för
system Omfattande information om systeminställning

Teknisk användarhandbok Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikatio-
ner och efterlevnad

Utbildning och dokumentation
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2 PROGRAMVARA,
ÖVERSIKT

2.1 Öppna programvaran

Allmän information

Efter att systemet slagits på kan du komma åt Spine & Trauma 3D genom Content Manager.
Se Användhandbok för programvara, Patient Selection/Content Manager.
OBS: Det är möjligt att starta programmet, även om kameran ännu inte har anslutits.
 

Öppna programvaran

Steg

1. Sätt på systemet med hjälp av strömbrytaren.

2.
Beroende på din konfiguration:
• Välj det förkonfigurerade arbetsflödet på urvalssidan, eller
• Markera ikonen Spine & Trauma 3D i Content Manager.

3.
Välj den befintliga patienten eller skapa en patientprofil.
OBS: Du kan också välja en sjukdom. Om du gör det blir ett urval av de mest passande
uppgifterna för detta tillstånd tillgängligt i patientvalet.
 

4. Välja ut relevant data om preoperativa data skall användas.

OBS: Det går också att starta Spine & Trauma 3D utan att välja en patient. I så fall används
patientinformationen från scannern eller C-bågen. Mer information om Content Manager hittar du
i motsvarande användarhandbok för programvara.
 

PROGRAMVARA, ÖVERSIKT
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2.2 Camera App

Allmän information

För lyckad registrering och navigering måste kameran ha en oförhindrad vy över instrument och
referensanordningar.
Kameravyn visas i en ruta uppe till höger i programvaran. Om du klickar på denna ruta
expanderas vyn till en helskärmspanel med kameravisning.
Camera App-panelen ger dig återkoppling i realtid om hur synliga instrumenten och
referensanordningen är för kameran. Dessutom indikerar bilderna på panelen de relativa
positionerna för instrumenten och referensanordningen som är synliga för båda kameralinserna.
OBS: Ett meddelande visas om kameraanslutningen bryts eller om signalen från en trådlös
kamera inte är stark nog. Ett meddelande visas också om kameran är i uppvärmningsläge eller
har fått en stöt.
 

Camera App-skärm

① ②

③

④

⑤

Figur 1 

Nr Komponent Förklaring

① Spårningskorridor

Visar instrumentens och/eller referensanordningarnas avstånd i
förhållande till kameran.
För bästa synlighet och noggrannhet ska alla spårningssfärerna
vara inom den blå korridoren.

② Kamerakontroller Visar positioneringsknapparna för kameramotorkontrollen.

③ Knapp för kameracen-
trering

Används för att centrera kameran.
OBS: Att centrera kameran tar upp till 5 sekunder. Ett andra
klick inaktiverar centreringsfunktionen.
 

④ Markörsfär Markörsfären från ett instrument och/eller en anordning marke-
ras röd när den är osynlig för kameran.

⑤ Kamerans synfält Visar instrumentens och/eller referensanordningarnas position i
förhållande till kameran.

Camera App
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Färgkonventioner för Camera App

Färg Refererade instrument

Gul Referensanordning.

Grön Aktiv pekare, förkalibrerat verktyg.

Orange Kalibrerade instrument.

Blå ICM4, registreringssats.

Ljusgrön Scannerreferens.

Magenta Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning

Grå Markörsfärens geometri är synlig för båda kameralinser men kan inte tolkas.

Grå stjärnor Markörsfärens geometri är synlig för endast en kamera och kan inte tolkas.

Fantomgeometrier

Programmet upptäcker instrument som använder fördefinierade instrumentgeometrier. En
oavsiktlig konstellation av kända instrument kan generera en annan känd
instrumentgeometri under en kort stund.

PROGRAMVARA, ÖVERSIKT

Användarhandbok för programvara Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 19



2.3 Programvaruknappar

Allmän information

Menyraden innehåller knappar för åtkomst till registrering, navigering och funktioner för
systemjustering. Beroende på det aktuella steget i arbetsflödet kan den också innehålla knappar
för att justera bildvyerna.

Systemknappar

Knapp Namn Funktion Se

Home
Minimerar programmet och återgår till Content
Manager där du kan exportera data, stänga ner
systemet eller börja en ny behandling.

Sida 17

System Information Öppnar System-menyn för att konfigurera syste-
minställningar. Sida 22

Patient Orientation Öppnar dialogrutan Select Patient Orientation. Sida 58

Screenshot Tar en skärmdump av aktuell skärmbild. Sida 22

Om skärmdumpar

Du kan generera skärmdumpar när som helst. Dessa kan visas från Content Manager. Du kan
välja att anonymisera skärmdumpar i systeminställningarna (se s. 22).

Om inte skärmdumparna är anonymiserade, visas namnet på patienten på var och en. Kom
ihåg att även om skärmdumparna är anonyma visas patientens namn i skärmdumpens
filnamn. För att skydda patientsekretessen måste du se till att tillgång till skärmdumpar
begränsas till relevant medicinsk personal.

Zoomknappar

Knapp Funktion

Zooma in

Zooma ut

Programvaruknappar
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Bildformatsknappar

Figur 2 
Det är möjligt att läsa in högst två uppsättningar med bilddata. Dessa datauppsättningar kan vara
av två olika format (t.ex. CT och MR) eller två CT-datauppsättningar. Flera skärmar innehåller
knappar för att välja vilken datauppsättning som visas i 2D-vy.
Det valda bildformatet markeras i gult. De planerade uppgifterna visas på alla fusionerade
datauppsättningar.

Lås vycenter och panorering

Figur 3 
Alternativet Lock View Center visas på skärmarna för navigering och noggrannhetsverifiering.
På dessa skärmar, följer vyerna med pekare eller instrumentets spets och flyttas kontinuerligt då
pekaren eller instrumentet är i rörelse. För att låsa vyerna i deras nuvarande läge trycker du på
låsikonen.

Figur 4 
Alternativt kan du ställa in vycentret manuellt genom att panorera vyerna. Om du vill panorera vyn
tar du bort pekaren eller instrumentet från kamerans synfält, och gör sedan justeringar med hjälp
av skjutreglagen eller genom att trycka på och dra i bilden i vyn. För att ångra en
panoreringsåtgärd trycker du på Reset Panning.
Tryck på hänglåset för att låsa vyn i önskad position.
För att låsa upp vyerna trycker du på låsikonen igen.

Övriga knappar

Fler knappar finns beskrivna i de relevanta avsnitten.

PROGRAMVARA, ÖVERSIKT
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2.4 Systeminställningar

Knappen System Information

Knappen System Information öppnar en dialogruta som visar Brainlabs support-
nummer och programvaruversion. Den ger också tillgång till alternativen Screen-
shots och Settings.
Alla inställningar som visas nedan är tillgängliga via knappen System Information.

Anonymisera skärmdumpar

Figur 5 
Välj kryssrutan Anonymize Screenshots på fliken Options under Settings för att utesluta
patientinformationen från skärmdumparna.

Systeminställningar
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Aktivera fjärrkontroll med clips

Figur 6 
På fliken Options under Settings kan du använda kryssrutan för att aktivera/avaktivera
funktionen Clip-On Remote Control (Fjärrkontroll med clips) (se s. 27).

Justering av ljud

Ljudalternativ finns under fliken Settings på fliken Sound.

Figur 7 

Alternativ

Använd kryssrutan för att aktivera/inaktivera utgången för systemljud.

Använd skjutreglaget för att justera systemljudets volym.

PROGRAMVARA, ÖVERSIKT
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Alternativ

Använd kryssrutan för att aktivera/inaktivera knappljud.

Välja språk

Figur 8 
På fliken Language under Settings väljer du önskat språk för användargränssnittet.
OBS: Fliken Language visas bara om det är fler än ett språk tillgängligt på systemet.
 

Genomlysningsalternativ

Figur 9 

Systeminställningar
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Alternativ

Om fler än en C-båge är konfigurerad, kan C-bågen väljas med hjälp av C-arm Selection.

För att öppna dialogrutan för kalibreringsbildtagning, trycker du på Calibration Images.

Så här väljer du C-båge

Figur 10 

Steg

1. Tryck på knappen C-arm Selection under Fluoro.

2. Tryck på C-bågen som du ska använda och tryck sedan på Next.

3. Dialogrutan C-Arm Connection Check visas. Kontrollera att det är bra anslutning till C-
bågen och tryck på Next.

4. En dialogruta visas för bildförstärkaren, där du instrueras i hur du installerar C-bågen om
du använder handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning.

Så här öppnar du inhämtning av kalibreringsbilder

Steg

1.
Tryck på knappen Calibration Images under Fluoro.
Dialogrutan Acquire Calibration Image öppnas.

2. Inhämta kalibreringsbilder enligt anvisningarna på s. 49.

PROGRAMVARA, ÖVERSIKT
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2.5 Arbetsflöde för navigering

Allmän information

Med hjälp av navigeringsområdet på huvudskärmarna kan du navigera genom programmets
arbetsflöde.

Skärmlayout

①

②

③

④

⑤

⑥

Figur 11 

Nr Komponent

① Nuvarande steg.

② Nästa steg.

③ Back: Går tillbaka till föregående steg.

④ Plan: Starta arbetsflödet för skruvplanering (se s. 125).

⑤ Next: Fortsätter till nästa steg.

⑥ Register: Öppnar dialogrutan New Registration / Scan (se s. 28).

Arbetsflöde för navigering
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2.5.1 Fjärrkontroll med clips

Allmän information

Fjärrkontrollen med clips möjliggör en aktiv patientregistrering och programvarustyrning i
kombination med pekaren som är förlängd med vass spets.
Mer information om hur du använder fjärrkontrollen med clips för patientregistrering hittar du på
s. 78.

Programstyrning

Knappar med blixtsymbolen ① kan styras med hjälp av fjärrkontrollen med clips.

②

①

Figur 12 

Alternativ

Tryck och håll ner kontrollknappen ② för att växla mellan knapparna.
Den markerade knappen markeras i gult.

Tryck kort på kontrollknappen ② för att ”trycka på” den markerade knappen.

OBS: Om knappljudet är aktiverat (se s. 23) skickas hörbara signaler ut för att indikera när den
markerade knappen ändras och när en knapp ”trycks ned”.
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2.5.2 Dialogruta ny registrering/scanning

Alternativ för ny registrering/scanning

Dialogrutan New Registration / Scan öppnas efter att man tryckt på knappen Register på en av
huvudskärmarna.

Figur 13 

Alternativ Se

För att inhämta nya data för automatisk registrering, trycker du på New Scan. Sida 65

För att inleda en parad punktmatchning som en manuell registrering trycker du på
Paired Point Match. Sida 79

För att inleda en regionmatchning som en manuell registrering trycker du på Re-
gion Match. Sida 84

För att inleda en fluoromatchning som en manuell registrering trycker du på Fluoro
Match. Sida 88

Arbetsflöde för navigering
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2.6 Tillgängliga arbetsflöden
2.6.1 Arbetsflöden för automatisk registrering

Automatisk registrering fluoro-3D

Arbetsflöde

1. Systeminställning

2. Förbered patienten och fäst referensanordningen

3. Ställ in C-båge och definiera isocentrum

4. Stoppa andningen

5. Utföra scanning

6. Tillåt andning

7. Verifiera noggrannheten och börja navigera

OBS: Se s. 68 för mer information.
 

Automatisk registrering ICT, AIRO, Angio

Automatisk registrering för ICT, AIRO och Angio utförs med automatisk bildregistrering. Se
instruktioner om de steg som krävs i Användarhandbok för programvara, Automatisk
bildregistrering.

PROGRAMVARA, ÖVERSIKT
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2.6.2 Arbetsflöde manuell registrering

Manuell registrering - alla datatyper

Arbetsflöde

1. Systeminställning

2. Välj patient/datauppsättning och starta program

3. Förbered patienten och fäst referensanordningen

4. Utför manuell registrering

5. Verifiera noggrannheten och börja navigera

OBS: Se s. 73 för mer information.
 

Tillgängliga arbetsflöden
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2.7 Registrering - inledning

Allmän information

Det är möjligt att antingen:
• Skicka data direkt från scannern eller C-bågen till navigeringssystemet, eller
• Läsa in preoperativa data (se s. 75).

För bästa resultat utför du bildtagning i enlighet med tillhörande scanningsprotokoll.

Registreringsalternativ

De tillgängliga registreringsmetoderna beror på vilken typ av data som du har inhämtat.

Registreringsmetod CT Fluoro 3D

Automatic Registration (Auto-
matisk registrering) ICT Siemens, Ziehm

Paired Point Matching (Parad
punktmatchning) CT Ziehm, Siemens

Region Matching (Områdes-
matchning) CT Ej tillämpligt

Fluoro Match (Fluoromatch-
ning) CT Siemens

OBS: Det är möjligt att läsa in högst två datauppsättningar. Dessa datauppsättningar kan vara av
två olika format (t.ex. CT och MR) eller två CT-datauppsättningar. MR-data kan inte ensamt
användas för registrering.
 

Alternativ för bildfusion

Bildfusion är möjlig med CT- och MR-data eller CT och fluoro 3D-data. Bildfusion är också möjlig
med oregistrerade CT- och registrerade fluoro 3D-data.
Se s. 61 för mer information.

PROGRAMVARA, ÖVERSIKT
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2.7.1 Återställa en registrering

Allmän information

I händelse av ett strömavbrott, blir du ombedd att starta om programmet. Du kan antingen starta
om programmet med föregående registreringsinformation, eller så kan du starta om utan någon
registreringsinformation.

Hur man återställer en registrering

① ②

Figur 14 

Alternativ

När du uppmanas till det i Content Manager trycker du på Restart ① för att fortsätta med den
återskapade registreringen.
Patientdata laddas och skärmen Patient Information ② öppnas. Kontrollera att patientinforma-
tionen stämmer.
OBS: Efter återställningen ska du verifiera registreringen (se s. 70).
 

I Content Manager trycker du på Cancel ① för att återgå till huvudskärmen.

Tidigare registrering kasseras och kan inte återskapas.

Registrering - inledning
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3 INSTÄLLNING AV
PROCEDUREN

3.1 Installation i operationssalen

Allmän information

Systeminställningen beror på vilken plattform som används. Diagrammen i detta avsnitt visar
installationsexempel i operationssalen med olika navigeringssystem från Brainlab.
Oberoende av vilken plattform du använder:
• Systemkomponenter bör inte begränsa operationssalsteamet rörelser.
• Kameran ska ha obehindrad sikt över referensanordningen och aktiva instrument i det

kirurgiska området.
Detaljerad information om systemtransport och systeminstallation finns i din Användarhandbok
för system.

Kompatibilitet med annan operationssalsutrustning

Om du använder ett mobilt system (t.ex. Curve, Curve Ceiling-Mounted eller Kick) i en
tvårumsinstallation måste systemet vara kvar på samma sida av scannern som när
scannern kalibrerades.

Navigeringssystemet kan orsaka störningar vilka skulle kunna påverka driften av annan
utrustning. Särskilt spårningssystemets infraröda ljus kan störa IR-baserad utrustning i
operationssalen.

Överväganden avseende kameran

IR-artefakter som orsakas av reflektioner kan påverka den optiska
navigeringsnoggrannheten i systemet. Se till att reflekterande material eller källor av
infrarött ljus inte hamnar i kamerans synfält, eftersom de kan minska noggrannheten, i
synnerhet under automatisk registrering.

Fastställa god visibilitet

Säkerställ att instrumenteringen är synlig från alla relevanta kirurgiska positioner.

Före ingreppet ska kameran placeras så att båda objektiven har en tydlig och fri sikt över
sfärmarkörerna på spårningsanordningarna. Dessa måste hela tiden vara synliga för
kameran under intraoperativ bildinhämtning, registrering och navigering, annars är
spårningen inte möjlig.

INSTÄLLNING AV PROCEDUREN
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Hur man iordningställer operationssalen

Steg

1. Flytta systemet till önskat läge.

2.
Placera kameran så att den befinner sig vid operationsbordets fot- eller huvudände på ett
avstånd om cirka 2 m från det kirurgiska området. Rikta kameran mot benet som ska ope-
reras.

3. Drapera systemet efter behov (t.ex. kamerahandtag) (se Användarhandbok för syste-
met).

4. Drapera scannern efter behov (se Användarhandbok för instrument).

5. Justera skärmen till en bekväm och lättåtkomlig position för kirurgen eller dennes assi-
stent.

6. Anslut systemkomponenterna.

Installation av C-båge i operationssalen - Exempel

Figur 15 

Installation i operationssalen
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Installation av ICT i operationssalen - Exempel

Figur 16 

INSTÄLLNING AV PROCEDUREN
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3.2 Operationsförberedelser

Innan du börjar

Innan proceduren påbörjas säkerställer du att du är bekant med det korrekta hanterandet
av Brainlab instrument och tillbehör.

Sterilitet

Instrumentationen som används för att utföra manuell registrering måste vara steril.

Instrumentsynlighet

Säkerställ att markörsfärerna för ICM4 och instrumentanordningen alltid är riktade direkt mot
kameran under användning.
Att rotera ett instrument, pekare eller ICM4 med hänsyn till kameravinkeln kan påverka
instrumentets visade noggrannhet.

Referensanordningar

För att utföra registrering och navigering måste en referensanordning fästas säkert mot det ben
som ska opereras.
Se information om hur man hanterar och sätter fast referensanordningar i din Användarhandbok
för instrument for information on handling and attaching reference arrays.

Operationsförberedelser
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Referensanordningen måste vara ordentligt fäst mot en stabil struktur i intresseområdet,
helst den ryggkota eller benstruktur som ska opereras, utan att orsaka några skador. Hela
anatomin mellan referensanordningens fästpunkt och benstrukturen som opereras måste
vara stabil. När du fäster anordningen måste du ta noggrann hänsyn till benets rörelser
under proceduren så att anordningen inte riskerar att störas.

Flytta inte referensanordningen i förhållande till patientens anatomi under proceduren. Alla
rörelser kan påverka hela mätkoordinatsystemet och leda till såväl felaktig
instrumentvisning som patientskada.

Säkerställ att referensanordningen är ordentligt fäst på benstrukturen och att alla skruvar
har dragits åt före registrering och navigering.

Röntgengenomlysbar klämma för ryggrad

Det rekommenderas att använda den röntgengenomsläppliga referensklämman för ryggrad
vid inhämtning av intraoperativa bilder för lumbala och thoraxprocedurer för att minimera
användandet av metallföremål.

Röntgengenomlysbar klämma för ryggrad

Det rekommenderas att använda den röntgengenomsläppliga referensklämman för ryggrad
vid inhämtning av intraoperativa bilder för lumbala och thoraxprocedurer för att minimera
användandet av metallföremål.

Referensanordningens rörelser

Figur 17 
Om rörelse av referensanordning upptäcks, visas ett meddelande i programmet. Kontrollera
registreringens noggrannhet genom att hålla pekarens eller instrumentets spets mot minst
3 kända anatomiska riktmärken och verifiera deras position i programmet. Se till att fixeringen av
referensanordning/referensklämma är säker.
OBS: Efter att pekaren har detekterats i kamerans synfält försvinner meddelandet om
rörelsedetektering av referensanordning.
 

Rörelse kan förekomma utan att aktivera meddelandet om rörelsedetektering av
referensanordning. Frånvaron av ett sådant meddelande garanterar inte noggrannheten.

INSTÄLLNING AV PROCEDUREN
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Om en referensanordning flyttas (till en annan ryggkota eller medan den sitter kvar på
samma ryggkotan) blir varje utförd registrering inaktuell och registreringen måste göras
om.

Markörsfärer

För att säkerställa att alla instrument syns bra för systemet och för att underlätta noggrann
registrering ska du kontrollera den reflekterande förmågan av alla markörsfärer.
Reflekterande markörsfärer måste vara ordentligt fastsatta på de relevanta kirurgiska
instrumenten.
Kontrollera att ytorna på alla reflekterande markörsfärer är i gott skick innan användning. För att
ge den högsta noggrannheten, se till att den reflekterande ytan inte håller på att lossna.

För att säkerställa synligheten ska man endast använda rena, torra markörsfärer.

Se till att alla markörsfärer är fullt synliga för kameran, annars kan registreringsresultat
påverkas negativt.

När nya sfärer monteras på en adapter, pekare eller patientreferensanordning, se då till att
markörerna är helt påskruvade och jämna.

Om en referensanordning inte kan detekteras av kameran, ska du säkerställa att
markörsfärerna är rena, torra och oskadda samt att referensanordningen inte är böjd.

Operationsförberedelser
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4 INSTRUMENT FÖR
BILDTAGNING

4.1 Nödvändiga C-bågeinstrument

Allmän information

Registrering av fluoroskopiska bilder (genomlysningsbilder) möjliggör att systemet kan beräkna
den tredimensionella positionen av bilden i förhållande till de monterade referensanordningarna,
vilket i sin tur möjliggör instrumentnavigeringen.
För detaljerad information om C-båginstrumentering, se Användarhandbok för instrument.

Instrument för inhämtning

Genomlysningsbilder registreras med hjälp av:
• En Fluororegistreringssats som har monterats på C-bågen ① (rev. 2 som visas nedan), eller
• Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning med justeringsplatta monterad på C-

bågen ② (eller utan justeringsplatta med C-bågar med platt panel)
• DrapeLink registreringssats för C-båge Ziehm Vision RFD ③

②①

③

Figur 18 

INSTRUMENT FÖR BILDTAGNING
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Information om drapering

• Fluoro-registreringssats (rev. 2) kan användas steril eller draperad.
• Fluoro 3D/2D-registreringssatsen och 3D fluoro-registreringssatsen för Ziehm Vision FD

Vario 3D måste draperas med hjälp av draperingar som anges i Användarhandbok för
instrument, eller i kombination med patientscanningsdraperingen.

• Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning måste vara steril och C-bågen (med
påmonterad justeringsplatta) måste vara draperad.

• DrapeLink registreringssats för C-båge Ziehm Vision RFD ska vara steril och C-bågen
måste draperas. Registreringssatsen monteras mot de draperade adaptrarna.

OBS: För information om kompatibla draperingar, se Användarhandbok för instrument eller
kontakta Brainlabs support.
 

Nödvändiga C-bågeinstrument
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4.1.1 Registreringssatser

Kompatibla C-bågeinstrument

C-bågar kan användas för registrering tillsammans med:
• Sats för fluororegistrering (rev. 2)
• Fluoro 3D/2D-registreringssats
• 3D Fluoro-registreringssats för Ziehm Vision FD Vario 3D
• Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning med justeringsplatta
• DrapeLink registreringssats för C-båge Ziehm Vision RFD

Ovan nämnda instrument måste monteras på C-bågen enligt beskrivningen i Användarhandbok
för instrument.
C-bågar med platt panel kan användas för registrering med handhållen registreringsenhet för
2D-genomlysning (utan justeringsplatta).

Säkerställa tillräckligt utrymme

Registreringssats Krav på montering

Sats för fluororegistrering
(rev. 2)

• Den nedre kalibreringsplattan kan tas bort efter inhämtning
av en kalibreringsbild.

• Den övre ringen måste förbli monterad under hela proce-
duren.

Fluoro 3D/2D-registreringssats 3D-registreringsringen måste förbli monterad under hela pro-
ceduren.

3D Fluoro-registreringssats för
Ziehm Vision FD Vario 3D

Fluorostar(s) skall monteras på kopplingarna som har bästa
orientering mot kameran i scanningens startläge.

Fluoro-registreringssatser bör aldrig komma i kontakt med patienten under användning.

För att förhindra patientskada och/eller skador på instrument, måste du säkerställa att det
finns tillräckligt utrymme mellan Fluoro-registreringssats och patienten och
referensanordning(-arna) innan bildinhämtningen.

Reflekterande markördiskar

Fluoro-registreringssatsen (rev. 2) och fluoro 3D/2D-registreringssatsen är utrustade med
integrerade, reflekterande markördiskar. Se till att minst fem markördiskar är synliga vid
inhämtning av bilder.

Nästa steg

När Fluoro-registreringssats har monterats på C-bågen kan du påbörja bildinhämtningen.

Försäkra dig alltid om att den valda fluoro-registreringssatsen har monterats ordentligt på
C-bågen och att markördiskarna är helt infogade innan fluoro-registreringen påbörjas.

INSTRUMENT FÖR BILDTAGNING
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4.1.2 Användning av handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning för 2D-
bildtagning

Allmän information

handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning är ett bärbart registreringsverktyg, som
används för inhämtning av registrerbara 2D-bilder. Handhållen registreringsenhet för 2D-
genomlysning är inte monterad på C-bågen och måste placeras inom röntgenstrålen under 2D-
bildtagningen.
När du använder en C-båge med en konventionell bildförstärkare, måste korrigeringsplattan
monteras på C-bågen.
För detaljerad information om hantering av handhållen registreringsenhet för 2D-
genomlysning, se din Användarhandbok för instrument.

Korrigeringsplattor ska inte användas med platta C-bågar.

Korrekt användning

①

Figur 19 
Huvudet på handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning måste befinna sig helt inom
röntgenstrålfältet när en genomlysningsbild tas. Följ de spärrar som finns på ovansidan och
sidorna av handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning för att positionera huvudet i
strålfältets mitt och hålla det stadigt på plats.
Tryck försiktigt handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning mot bildförstärkaren eller
stabilisera den på patienten eller bordet för bästa registreringskvalitet.
Alla fyra markörsfärer måste vara synliga för kameran under bildinhämtningen.
OBS: Använd steril, självhäftande tejp ① för att skydda överdraget från skador till följd av att man
trycker handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning mot bildförstärkaren.
 

Nödvändiga C-bågeinstrument
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Skakningsvarning för handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning

Figur 20 
Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning måste hållas stilla under bildtagningen.
Om handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning flyttades under bildtagningen kan
bilden inte registreras och ovanstående ikon för skakningsvarning visas.
Gör om bildtagningen samtidigt som du håller handhållen registreringsenhet för 2D-
genomlysning stilla.

Varning om att registreringen misslyckades med handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning

Om varningen Registration Failed visas under bildinhämtningen, kan motsvarande bild inte
registreras.
Ta bort alla skymmande föremål (t.ex. av metall) och kontrollera och/eller korrigera möjliga
orsaker. Efter korrigering måste bildinhämtningen göras om.
• Registreringsmarkörer för Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning kunde inte

detekteras i bilden eller bilden kunde inte registreras för navigering:
- Placera Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning rakt under bildförstärkaren.
- Ändra positionen/orienteringen på handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning

något.
• Registreringsmarkörer för korrigeringsplattan kunde inte detekteras:

- Se till att korrigeringsplattan har monterats och placerats på korrekt sätt.
- Se till att korrekt C-båge har valts i programvaran.

INSTRUMENT FÖR BILDTAGNING
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4.2 C-bågarnas användningsområde
4.2.1 Intraoperativ användning av C-bågen

Innan du börjar

Patienten ska placeras på operationsbordet och draperas på vanligt sätt.

Om instrumenten som ska användas för registreringen inte är draperade måste de vara
sterila.

Anslutning och initiering

När du utför automatisk registrering, ska du ansluta C-bågen till navigeringssystemet och starta C-
bågen innan du påbörjar bildhämtningen. Om du öppnar arbetsflödet för bildhämtningen innan du
startar C-bågen, kan du få ett felmeddelande om att det inte finns någon anslutning till C-bågen.
Om du får detta felmeddelande, ska du starta C-bågen och sedan trycka på Proceed i
felmeddelandedialogen.
Samma meddelande kan visas om anslutningen till C-bågen bryts. I så fall kontrollerar du
anslutningen och trycker på Proceed. Nu kan bildhämtningen återupptas.
Innan du hämtar in nya bilder med C-bågen, ska du se till att skärmen för bildhämtning visas. I
annat fall kan navigeringsprogramvaran inte detektera de inhämtade bilderna.

Säkerställa tillräckligt utrymme

För att förhindra patientskador och/eller skador på instrument, ska du se till att det finns
tillräckligt med utrymme så att registreringssatsen inte kommer att kollidera med patienten
eller referensanordningen. Gör alltid en kollisionskontroll före scanningen.

Kamerans synlighet

Kameran måste positioneras så att båda objektiven hela tiden har fri sikt över operationsområdet
och referensanordningar under proceduren, i alla relevanta positioner i operationssalen. För mer
information om kamerans synfält, se s. 18.

Den referensanordning och de registreringskomponenter som krävs måste vara synliga för
kameran under inhämtningen, annars kan bilden inte registreras av programvaran.

Se till att C-bågen, drapering och/eller registreringsenheten (t.ex. fluoro-
registreringssatsen eller handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning) inte delvis
täcker referensgeometrierna, annars kan detta leda till bristande noggrannhet. Verifiera
alltid bildnoggrannheten efter inhämtningen.

Viktiga överväganden

Innan du godkänner genomlysningsbilder bör du säkerställa att de är noggranna och visar
den ryggkota som är av intresse.

Modifiera inte bilderna på C-bågens skärm (exempelvis genom förstoring, rotation etc.)
innan hämtningen är bekräftad.

Systemet detekterar automatiskt referensanordningens och registreringssatsens position
när en ny genomlysningsbild tas. Trots detta måste registreringens noggrannhet verifieras

C-bågarnas användningsområde
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genom att hålla pekarens spets mot minst tre kända anatomiska riktmärken och verifiera
deras position i programvaran (se s. 70).

När en enhet från tredje part (t.ex. C-båge) integreras med navigeringssystemet, ska du se
till att ett test av medicintekniskt elektriskt system enligt IEC 60601-1 har utförts.
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4.2.2 3D-genomlysningsbilder

Innan du börjar

Ta bort 2D-registreringsringen vid inhämtning av 3D-bilder med en bildförstärkare.

Ändringar av C-båge

Om några ändringar (t.ex. av maskinvara, programvara eller konfiguration) görs på C-
bågen, måste ansvarig sjukhusrepresentant genast informera Brainlab service, eftersom
noggrannheten vid navigeringen kan påverkas.

Om en omkalibrering utförs (t.ex. genom ett byte eller uppdatering av maskinvara eller
uppdatering av programvara), måste du informera Brainlab service.

Optimera bildkvaliteten

Det rekommenderas att man använder 3D-genomlysningsbilder som är tagna i högt
upplösningsläge.

Ofullständiga scanningar kan leda till felaktigheter i navigeringen. Det rekommenderas att
man endast överför fullständiga scanningar.

C-bågar kanske inte tillhandahåller tillräckligt hög bildkvalitet för skruvplacering eller
navigering.

Patientorientering

Se till att du väljer korrekt patientorientering och C-bågsposition i bildtagningsguiden på C-
bågens konsol. Annars kommer inte patientorienteringen att visas korrekt på
navigeringsstationen.

Inte för diagnostiska ändamål

3D-C-bågar är inte certifierade för diagnostiska ändamål.
Bildkvaliteten kan variera beroende på patientens anatomi, artefakter eller C-bågens tekniska
specifikationer. Eftersom detta kan påverka planeringen och navigeringen, ska du verifiera och
godkänna bildkvalitetens lämplighet för navigering före användning.

Artefakter kan förekomma i det visade datasetet. Dessa beror på bildkvaliteten som
mottagits från C-bågen. Artefakter kan förekomma på grund av den begränsade
scanningsradien för C-bågen.

Var noga med att välja rätt patient och skicka den senaste scanningen från C-bågen till
navigeringssystemet. Om du skickar flera datauppsättningar uppmanar programvaran dig
att välja rätt datauppsättning.

Siemens 3D C-båge

Använd inte specialtecknet ”/” då du anger patientens namn eller ID på Siemens 3D C-bågen.
Annars kommer datasetet att vara inkompatibelt med navigeringsprogramvaran.

C-bågarnas användningsområde
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4.2.3 2D-bilder för registrering med Fluoro matchning

Registreringssatser

Om du använder fluoro 3D/2D-registreringssatsen eller fluoro-registreringssatsen, rev. 2
måste du se till att 2D-registreringsringen är monterad och att minst fem reflekterande
markördiskar är synliga för båda kameralinserna.

Om du använder fluoro 3D/2D-registreringssatsen eller fluoro-registreringssatsen, rev. 2
för 2D-bildhämtning (för kalibreringsbilder eller 2D-bildregistrering), måste 2D-
navigeringsringen vara monterad.

Viktiga överväganden

Kanterna på den tagna genomlysningsbilden kan ha mer förvrängning. Verifiera
noggrannheten i dessa områden om de innehåller intressanta strukturer.

Även om bildsegment som är skymda av volframmarkörerna rekonstrueras kan det hända
att det inte går att återställa mindre föremål som skymdes, t.ex. Kirschnertråd, eller
skruvspetsar.

Positionering av C-bågen

Figur 21 
Strålkonen måste överlappas under bildhämtning (se exempel ovan).
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Volframmarkörer

Registreringssatsen har två plåtar i vilka volframmarkörer är integrerade.

① ②

Figur 22 
För fluororegistrering måste programmet detektera åtminstone fyra av de stora volframmarkörerna
i cirkeln ① plus den stora volframmarkören som ligger utanför cirkeln ②.
Om sikten till någon av markörerna blockeras (t.ex. av metalliska retraktorer), måste du också
inhämta kalibreringsbilder för att framgångsrikt kunna registrera genomlysningsbilderna (se s.
49).
Ta bort onödiga metallföremål (t.ex. instrument) från röntgenstrålarnas synfält, så att bilden kan
inhämtas på korrekt sätt.
Referensanordningen måste hela tiden vara synlig.
OBS: Små föremål (Kirschnertråd, skruvspetsar) kan få ett förvrängt utseende i 2D-
genomlysningsbilder. Detta beror på att algoritmen som avlägsnar volframmarkörerna.
 

C-bågarnas användningsområde
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4.2.4 2D-kalibreringsbilder

2D-kalibreringsbilder

• Kalibreringsbilder används för att underlätta registreringen av patientbilder, i fall en bild inte
innehåller tillräcklig information.

• Kalibreringsbilder ska helst inhämtas innan man påbörjar operationen.
• Referensanordningen behöver inte monteras under inhämtningen av kalibreringsbilder.
• Se till att den nedre kalibreringsplattan för fluororegistreringssats har monterats ordentligt

innan du börjar hämta in kalibreringsbilder.

Kalibreringsbilder är inte tillgängliga vid användning av handhållen registreringsenhet för
2D-genomlysning.

Innan kalibreringsbilden inhämtas ska du se till att alla onödiga objekt mellan
röntgenkällan och bildförstärkaren har tagits bort.

Hur man förvärvar kalibreringsbilder

①

②

Figur 23 

Steg

1.

Tryck på knappen Calibration Images ① på skärmen Image Acquisition.
Dialogrutan Acquire Calibration Image ② öppnas.
OBS: Inhämtning av kalibreringsbilder kan även nås via Fluoro-verktygsmenyn (se s. 24).
 

2. Hämta in bilden med C-bågen och tryck på Next för att registrera bilden.

3. Efter en lyckad bildregistrering trycker du på Next för att godkänna bilden.

4. Upprepa steg 1-3 för alla önskade C-bågpositioner.

Om olika referensanordningar och navigeringssystem eller scannrar är tillgängliga, får
endast den kombination användas som användes under kalibrering.

Efter inhämtning av kalibreringsbilderna ska man inte ändra Fluoro registreringssatsens
läge på bildförstärkaren. Om Fluoro registreringssats exempelvis roteras, lutas eller flyttas
vertikalt, måste kalibreringsbilden hämtas in på nytt.
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Nästa steg

Alternativ

Tryck på Close för att återgå till skärmen Image Acquisition där du kan inhämta genomlys-
ningsbilder av patienten.

Tryck på Next för att ta en till kalibreringsbild.

Om bildregistreringen inte lyckades, trycker du på Back i dialogrutan med varningsmeddelandet
för att återgå till huvudskärmen och hämta in en till kalibreringsbild.

C-bågarnas användningsområde
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4.3 Användning av CT-scannrar

Kalibrering av scannern

Sjukhusets tekniska personal måste regelbundet kontrollera scannerns noggrannhet med hjälp av
kalibreringsfantom-ICT-satsen. Mer information finns i Användarhandbok för instrument.

Närhelst man öppnar eller mekaniskt ändrar locket på en intraoperativ scanner måste
noggrannheten i scannerkalibreringen kontrolleras av Brainlab-supporten. Detta bör också
ske efter rutinmässigt underhåll av scannertillverkaren.

Vissa uppdateringar av scannnerprogramvaran kräver verifiering av noggrannheten vid
registrering och navigering. Efter uppdateringarna av scannerprogramvaran är det
nödvändigt att utföra en verifieringsscanning och kontrollera registreringsnoggrannheten.

Om scannern har använts under längre perioder utan tillbörligt underhåll är det möjligt att
systemet inte fungerar som det ska eller blir mindre noggrant. För att förebygga detta
rekommenderar vi att du kontaktar Brainlabs support och ordnar med en inspektion var
sjätte månad.

Scannerinställningar

För att säkerställa att CT-scanningar är kompatibla med programvaran samt för att underlätta
korrekt navigering kan du be Brainlabs support om mer information när det gäller
rekommenderade scannerinställningar. Du hittar även mer information i scanningsprotokollet.

Kollisionstester

Ett kollisionstest måste utföras efter att slutinstallationen har genomförts. Om möjligt kan du spara
operationsbordets position för att enkelt kunna återskapa installationen för en intraoperativ
scanning.

Säkerställ att hela patientinstallationen kommer att passa i CT-scannern och att det
tillgängliga scanningsintervallet är stort nog för att täcka hela intresseområdet. I synnerhet
måste patientens referensanordning monteras på ett sätt som minimerar risken för
kollision med CT-scannern.

Utför alltid ett kollisionstest efter montering eller justering av maskinvara (som t.ex. en
referensklämma eller drapering).

Om en referensanordning har fästs på patientens ben, ska du se till att det inte krockar
med scannerkomponenter under scanningen. Om tillämpligt, ska du kontrollera att den
sterila scanningsdraperingen inte hänger ner eftersom den kan kollidera med patienten
eller referensanordningen. Utför alltid en kollisionskontroll.

Patientorientering

Var noga med att välja korrekt patientorientering i scanningsprogramvaran. Annars
kommer inte patientorienteringen att visas korrekt i navigeringsprogramvaran.

Gantryvinkel

CT-scanningar som har inhämtats med en gantryvinkel som inte är lika med noll måste registreras
manuellt och kan inte registreras med hjälp av automatisk registrering.
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Snittjocklek

Snitttjockleken för CT-scanningar får inte överstiga 2 mm.

Ett rött utropstecken i programvaran visar att snitten är för tjocka.

Inkompatibilitet

För aldrig Brainsuite iMRI-referenssystemet (för Siemens 1.5T) in i kamerans synfält när du
använder automatisk registrering för Spine & Trauma 3D, eftersom det är inkompatibelt med
programvaran.

Bordspositionering

Registreringen blir felaktig om patienten eller operationsbordet flyttas medan den
automatiska registreringen pågår.

Felstatus

Om CT-scannern rapporterar ett fel mellan två på varandra följande scanningar kan
koordinaterna i bilddatan vara mindre noggranna och det kan påverka navigeringens
noggrannhet. Använd inte bilduppsättningar som har inhämtats direkt efter ett feltillstånd.

Användning av CT-scannrar

52 Användarhandbok för programvara Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



5 VISA MANIPULERING
5.1 Vyknappar

Allmän information

Bildvyer innehåller ofta knappar som kan användas för att placera objekt på skärmen.
OBS: De flesta vyknapparna fungerar kontinuerligt om de hålls nedtryckta.
 

Manipulera bilder

Knappar Namn Funktion

Flip Vänd bilden 180° runt dess mittaxel.

Rotate Rotera bilden mot- eller medsols runt dess egen axel.

Flytta aktivt element

Knappar Namn Funktion

Up/down Flytta det aktiva objektet uppåt eller nedåt.

Left/right Flytta det aktiva objektet åt vänster eller åt höger.

Curved Vrid det aktiva objektet moturs och medurs.

Bläddra genom scannade snitt

Knappar Namn Funktion

Scroll Bläddra genom scannade snitt.

VISA MANIPULERING
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5.2 Bildbeskärning

Allmän information

Bildbeskärning finns tillgängligt på de flesta huvudfönster när du använder 3D-data.

Beskär inte strukturer som är nödvändiga för registrering.

Skärmlayout

③

① ②

Figur 24 

Nr Komponent

① Storlekskontroller

② Beskärningsrutan (gul)

③ Knappen Undo

Hur man beskär bilder

Steg

1. Tryck på Beskärningsknappen i någon av huvudfönstren.

2. Placera beskärningsrutan med hjälp av pilarna i vyerna.

3. Justera beskärningsrutans storlek med skjutreglagen.

4. Då beskärningsrutan är placerad så att den bara innehåller ROI, trycker du på knappen
Beskär igen för att slutföra beskärningen.

5. För att återgå till den ursprungliga datauppsättningen trycker du på Undo.

OBS: Det går inte att rotera beskärningsrutan.
 

Bildbeskärning
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5.3 Bentröskel och fönsterinställningar
5.3.1 Bentröskel

Allmän information

Bentröskeln är gråskalevärdet ovanför vilket programvaran bestämmer att objekten i scanningen
är ben, inte vävnad.
När bentröskeln är korrekt inställd, syns ingen vävnad och benytan i bilderna ser jämn och fast ut,
särskilt i områden där registreringspunkter ska inhämtas. Om tröskelvärdet är för lågt eller för högt
uppstår en diskrepans mellan det verkliga och det (synliga) navigerade benets koordinatsystem
vilket leder till felaktig patientregistrering.

Kvaliteten på den valda bentröskeln påverkar noggrannheten i det matchningsresultatet.
Se till att ställa in bentröskeln så att en jämn benyta visas.

Öppna bentröskeljustering

Inställning av bentröskeln är ett obligatoriskt steg vid alla manuella registreringsmeto-
der. Det kan även öppnas genom att trycka på fönsterinställningsknappen i något av
huvudfönstren.

Så här ställer man in bentröskeln

②

①

③

Figur 25 

Steg

1.

Tryck på pilknapparna eller flytta med fingret längs skjutreglaget ① för att öka/minska
bentröskeln.
Eller så kan du dra fingret inom bilden (vänster eller höger) för att justera bentröskeln.
OBS: Tryck på Reset ③ för att återställa till bentröskeln som ursprungligen beräknats av
programvaran.
 

2.
• Bläddra igenom snitten med hjälp av rullningspilarna.
• Använd rotationshandtagen ② eller tryck direkt i vyn för att rotera efter behov.
• Kontrollera tröskelinställningarna på olika nivåer och vinklar.

VISA MANIPULERING
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Steg

3.
Tryck på Next för att fortsätta.
OBS: Om du angav en bentröskeljustering via knappen för fönsterinställningar, tryck då
på knappen igen för att återgå till ditt nuvarande steg.
 

Finjustering av bentröskeln

Justera tröskelvärdet så noga som möjligt genom att se till att det syns mest ben och så
lite vävnad som möjligt. Manuell registrering får endast utföras om benytan syns tydligt.

Kontrollera den beräknade 3D-ytmodellen och om ytan inte visas enhetligt (t.ex. om det
visas artefakter utanför eller hål inuti anatomiska områden), ska du justera bentröskeln
enligt behov.

Bentröskel och fönsterinställningar
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5.3.2 Fönsterinställningar

Allmän information

Med hjälp av fönsterinställningar kan du justera ljusstyrkan och kontrastet i scannade bilder
genom att definiera förhållandet mellan gråskalevärdet och visningens intensitet.
Rätt fönsterinställningar hjälper till att optimera visningen av data.

Om man ändrar fönsterinställningarna på CT-data påverkar detta synligheten av vissa
strukturer.

Hur man gör fönsterinställningar

①

②

Figur 26 

Steg

1. Tryck på knappen för fönsterinställningar.

2. Använd skjutreglagen i vyerna för att justera ljusstyrka ① och kontrast ②.

3. Tryck på knappen för fönsterinställningar igen för att stänga fönsterinställningsfunktionen.

VISA MANIPULERING
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5.4 Patientorientering och axeljustering
5.4.1 Patientorientering

Allmän information

Patientläget som angetts i programmet bestämmer orientering på de sagittala och koronala
snitten och hur de axiella snitten visas. Se till att de visade värdena är riktiga, så att bilderna kan
navigeras på rätt sätt.

Dialogrutan kan öppnas genom att man trycker på patientriktningsknappen i något av
huvudfönstren.

OBS: Ändring av patientläget påverkar endast hur data visas i programvaran. Det ändrar inte det
faktiska datasetet.
 

Se till att du väljer rätt patientläge. Annars kommer inte patientläget att visas korrekt i
navigeringsprogramvaran.

Hur man väljer läge

Vid intraoperativa bilder väljs initialt patientläge som förval baserad på märkningen av DICOM-
datasetet.

Figur 27 

Steg

1. Välj patientens position (Prone, Supine, liggande på sidan Left eller Right).

2. Välj den sida från vilken kirurgen kommer att närma sig patienten (Left Side eller Right
Side).

3. Välj patientens orientering på operationsbordet i förhållande till kirurgens vy av pekskär-
men (antingen Feet/Head eller Head/Feet).

4. Tryck på Next.

Patientorientering och axeljustering

58 Användarhandbok för programvara Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



5.4.2 Axeljustering

Allmän information

Felaktig axeljustering kan leda till felaktig orientering under navigeringen. Om patienten inte
placerades rakt i scannern eller om en scanning fick en felaktig orienteringsetikett, ska du
använda Axis Alignment för att justera patientbilderna mer exakt till de axlar som anges i
programvaran.

Så här korrigerar du axeljusteringen

Figur 28 

Steg

1. Tryck på knappen Axis Alignment.

2.
I fönstret för axeljustering trycker du på de böjda pilarna i vyerna för att justera axlarna
med de streckade blå linjerna.
OBS: Du kan ställa tillbaka axlarna till deras tidigare läge genom att trycka på Reset.
 

3. Efter behov kan du välja kryssrutorna Anterior - Posterior eller Head - Feet för att vända
på riktningen.

4.
Tryck åter på knappen Axis Alignment.
OBS: Om du inte stänger av Axis Alignment, kan du även spara dina ändringar avseen-
de axeljusteringen genom att trycka på Next eller Back.
 

OBS: Registrering och noggrannheten i navigeringen påverkas inte om de anatomiska axlarna
justeras efter registrering.
 

VISA MANIPULERING
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5.5 Planerade objekt

Preoperativt planerade data

Om du planerade de uppladdade data i iPlan eller DICOM Viewer visas en lista över de
förplanerade objekten på skärmen Patient Information (t.ex. objekt, fusionerade bilder och
märkta punkter).
Banor visas på skärmen Screw Planning.
Under Accuracy Verification visas förplanerade objekt och märkta punkter.

Förplanerade objekt kan visas/döljas under registreringen och navigeringen med hjälp
av Object-knappen.

OBS: För mer information om hur du använder förplanerade punkter med registrering för Paired
Point Matching, se s. 80.
 

Planerade objekt
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6 BILDFUSION
6.1 Image Fusion för ryggrad

Image Fusion Element

Bildfusionering utförs med Brainlabs Image Fusion. Se Användarhandbok för programvara,
Image Fusion, för instruktioner om de steg som krävs.

Scanningar

Följande datakombinationer stöds för bildfusion:
• CT och MR
• CT och fluoro 3D
• CT och CT

OBS: Kombinationen av fluoro 3D och MR eller fluoro 3D och fluoro 3D stöds inte. Dessutom
stöds inte andra modaliteter än CT, MR och fluoro 3D.
 

Scanningsområdena för de två olika dataseten för fusion måste innehålla överlappande
områden i fall scanningarna skall användas för bildfusion. Överlappande områden skall
omfatta benstrukturer (t.ex. de intilliggande ryggkotorna).

Bildfusion och samregistrering är endast avsedda för ryggradsprocedurer.

Noggrannhet vid bildfusion

Beroende på vilken version av Image Fusion har installerats, kan det hända att vid
utförande av en manuell fusion (dvs. om man inte trycker på Fusion-knappen i Image
Fusion) att den inte exporterar intresseområdet (ROI). Ryggrad-programmet visar i så fall
inte något intresseområde.

När bildfusionen öppnas är intresseområdet (ROI) inställt till ett område som är användbart
i de flesta fall. Innan du startar en automatisk fusion, ska du ställa in det optimala
fusionsområdet genom att placera och ändra storleken på ROI-rutan. Efter justering av
datauppsättningar och inställning av intresseområdet kan fusionen startas.

Se till att ROI-rutan kan placeras på benet som referensanordningen har fästs på.

Endast volymdata av den primära bilddatauppsättningen innanför fusions-ROI används av
algoritmen för att bestämma den korrekta passningen av den sekundära
bilddatauppsättningen. Detta innebär att den ursprungliga storleken och placeringen av
fusions-ROI kommer att påverka resultatet av bildfusionen.

ROI-rutan ska vara tillräcklig stor för att omsluta alla områden där passningen skall vara
exakt och lämnar därmed icke-relevanta uppgifter utanför.

BILDFUSION
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Samma benstruktur som används för patientregistrering skall användas för bildfusionen.
Om inte, kan det andra datasetet skiftas under pågående navigering.

Verifiering

Inspektera och kontrollera resultatet av bildfusionen visuellt. Om resultaten av den
automatiska bildfusionen är otillfredsställande, kan du förbättra fusionen manuellt genom
justering av bilduppsättningarna och området av intresse (ROI). Godkänn endast
datauppsättningar som har sammanfogats på rätt sätt.

Image Fusion för ryggrad
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6.2 Samregistrering

Allmän information

Samregistreringen är proceduren där man fusionerar oregistrerade preoperativa data till en
automatisk registrering.

Arbetsflöde

Steg

1. Starta programvaran Spine & Trauma 3D med uppladdade preoperativa uppgifter.

2. I dialogrutan New Registration / Scan trycker du på New Scan (se s. 28).

3. Du uppmanas att verifiera registreringen.

4.
Sidan för dataval visas. Välj båda datauppsättningarna som ska fusioneras. I detta fall är
datauppsättningarna den preoperativa CT-scanningen och den nyförvärvade intraoperati-
va fluoro 3D-scanningen.

5. Utför bildfusionering med hjälp av Image Fusion.

6. Efter att fusionen har slutförts ska du verifiera registreringen på båda datauppsättningar-
na (se s. 70).

OBS: Du kan välja att börja med att utföra en intraoperativ scanning och senare läsa in de
preoperativa data.
 

Felaktiga inmatningar av patientnamn

Om patientnamnet skiljer sig mellan de två dataseten visas ett meddelande som informerar dig
om att det intraoperativa datasetet kommer att slås samman och kommer att använda sig av
patientnamnet i det preoperativa datasetet.

BILDFUSION
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Samregistrering
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7 AUTOMATISK
REGISTRERING

7.1 Översikt

Innan du börjar

Innan du påbörjar ett automatiskt registreringsarbetsflöde, ska du se till att du har läst och förstått
den relevanta informationen med början på s. 39.

Registreringsarbetsflöden

Spine & Trauma 3D ger automatisk registrering av intraoperativt förvärvade fluoro 3D-data (se s.
68).
Vid förvärv av en av dessa datauppsättningar vid intraoperativ användning av programvaran och
en kompatibel C-båge eller scanner, registreras det automatiskt av programvaran.
Automatisk bildregistrering för ICT, AIRO och Angio utförs med det Brainlab Element som kallas
Automatisk bildregistrering. Se instruktioner om de steg som krävs i Användarhandbok för
programvara, Automatisk bildregistrering.
Du kan också välja att använda preoperativt förvärvade datauppsättningar. För att göra så måste
du utföra manuell registrering (se s. 73).

Det går inte att använda automatisk registrering för att registrera preoperativt inhämtade
data. Om du vill använda preoperativt förvärvade datauppsättningar, krävs manuell
registrering (se s. 73) eller en samregistrering (se s. 63).

Registrering vid uppstart

Det snabbaste sättet att registrera patienten är att inhämta in datasetet direkt efter uppstarten.
Programmet kan automatiskt registrera patienten efter bildinhämtning, alltså kan du starta
navigeringen omedelbart efter att noggrannheten har verifierats.
OBS: För automatisk registrering måste uppgifterna hämtas intraoperativt.
 

Hur man väljer scannern eller C-bågen

Steg

1. Om fler än en scanner eller C-båge är konfigurerad, trycker du på New Scan.

2. Välj den C-båge eller scanner som ska starta preoperativ bildtagning.

Kompatibilitet

Använd endast kompatibla C-bågar och scannrar för automatisk registrering med Spine &
Trauma 3D. Kontakta Brainlabs support för en komplett lista över kompatibla scannrar och C-
bågar.

AUTOMATISK REGISTRERING
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Rörelser under registrering

Se till att registreringsprocessen har slutförts och registreringen är noggrann innan du
flyttar patienten eller operationsbordet. Registreringen kan inte återställas om endera
flyttas.

Ändra inte positionen på referensanordningen efter start av registreringsproceduren.

Ändra data

Det är inte möjligt att registrera planerade patientdata för navigering (utom med hjälp av en
samregistrering (se s. 63)). Ändra inte bilddata på scannern på något sätt (t.ex. rotation,
vändning, kontrast, förstoring). Se till att den ursprungliga DICOM-informationen skickas
direkt till navigeringssystemet för registrering utan fördröjning, annars kan den
automatiska registreringen inte utföras.

Att slutföra automatisk registrering

Registreringen sparas inte förrän du har slutfört verifieringen av registreringsnoggrannheten
genom att trycka på Next (se s. 70).

Efter en lyckad automatisk registrering har utförts, kommer all tidigare registrering att tas
bort.

Optimera scanningens kvalitet

För att förhindra bristande noggrannheter i scanningen på grund av andningsrörelser
rekommenderar Brainlab att patienten hyperoxygeneras och att artificiell ventilation i
expirationsfasen därefter inaktiveras innan scanningen utförs. Proceduren bör inte ta mer
än två minuter och är därför inte skadlig för patienten.

Scanningen får inte innehålla artefakter. Bildförvrängning kan leda till dålig segmentering
och minskad registreringsnoggrannhet. Du kan undvika detta genom att ta bort onödiga
metallföremål eller reflekterande föremål (t.ex. retraktorer) från scanningsområdet.

Säkerställa lyckad dataöverföring

Anslut den tredimensionella C-bågen direkt till navigeringsystemet via en korsad kabel. Om den
tredimensionella C-bågen är ansluten via sjukhusets nätverk kommer överföringshastigheten till
stor del bero på mängden trafik i nätverket. Det rekommenderas att endast överföra data via
sjukhusets nätverk om du använder ett takmonterat navigeringssystem.

Innan du överför 3D-scanningar måste du kontrollera att scanningsproceduren har
genomförts på korrekt sätt. En ofullständig datauppsättning kan leda till felaktigheter i
navigeringen.

Avbrutna scanningar

Om en ofullständig eller avbruten scan överförs till navigeringssystemet visas ett meddelande. Om
en tillräcklig mängd data ingår i sökningen, trycker du på Accept för att fortsätta.

Översikt
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7.1.1 Använda äldre scanningar

Datauppsättning äldre än 24 timmar

Av säkerhetsskäl kan scanningar som är äldre än 24 timmar bara användas om de har
registrerats manuellt (se s. 73).

Alternativ

För att ladda upp en annan datauppsättning trycker du på Back.

Tryck på Cancel för att avbryta registreringen.
OBS: Med Cancel kommer du tillbaka till huvudskärmen. Eftersom datasetet inte är registrerat
kan det emellertid inte användas för navigering.
 

För att ladda denna datauppsättning och registrera den manuellt trycker du på Register.

AUTOMATISK REGISTRERING
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7.2 Automatisk registrering av 3D-fluorodata
7.2.1 Siemens 3D C-båge

Arbetsflöde

① ②

③ ④

Figur 29 

Steg

1. Tryck på New Scan i dialogrutan New Registration / Scan (se s. 28).

2.
Gör i ordning C-bågen. Följ instruktionerna på scannerns konsol och i dialogrutan Prepa-
re C-arm for 3D Scan ①.
Tryck på Next eller vänta 30 sekunder för att gå vidare.

3.

Utför kollisionstest, flytta sedan C-bågen tillbaka till sidoläget. Justera kameran vid behov
②.
Programvaran kontrollerar att alla nödvändiga strukturer detekteras. Se till att kameran är
placerad på så sätt att C-bågen och patientreferensanordningen är centrerade i kamerans
synfält.

4. Överväg att stoppa patientens andning.

5.

Utför scanningen ③. När scanningen är slutförd låter du patienten andas normalt, om
andningen stoppades.
OBS: Om du måste skicka scanningen till navigeringssystemet manuellt skicka då alltid
den aktuella scanningen från den tredimensionella C-bågkonsolen. Om du skickar scan-
ningen direkt från huvudfönstret, skickas endast ett enda snitt.
 

6. På skärmen Patient Information ④ ska du verifiera att bilduppsättningen är tillräcklig och
att uppgifterna är korrekta.

7. Definiera patientens riktning i dialogrutan Select Patient Orientation (se s. 58).

8. Verifiera registreringen (se s. 70).

Automatisk registrering av 3D-fluorodata
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7.2.2 Ziehm 3D C-båge

Arbetsflöde

① ②

③ ④

Figur 30 

Steg

1. Tryck på New Scan i dialogrutan New Registration / Scan (se s. 28).

2.

Gör i ordning C-bågen. Följ instruktionerna på scannerns konsol och i dialogrutan Prepa-
re C-arm for Scanning ①.
OBS: Om du använder en platt C-båge, ska du montera fluorostar(s).
 

3.

Utför kollisionstest, flytta sedan C-bågen tillbaka till sidoläget. Justera kameran vid behov
②.
Programvaran kontrollerar att alla nödvändiga strukturer detekteras. Se till att kameran är
placerad på så sätt att C-bågen och patientreferensanordningen är centrerade i kamerans
synfält.

4. Överväg att stoppa patientens andning.

5. Utför scanningen ③ genom att hålla ner vänster fotpedal. När scanningen är slutförd låter
du patienten andas normalt, om andningen stoppades.

6. På skärmen Patient Information ④ ska du verifiera att bilduppsättningen är tillräcklig och
att uppgifterna är korrekta.

7. Definiera patientens riktning i dialogrutan Select Patient Orientation (se s. 58).

8. Verifiera registreringen (se s. 70).

AUTOMATISK REGISTRERING
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7.3 Verifiering av automatisk registrering

Allmän information

Verifiera alltid registreringens noggrannhet genom att hålla pekarens eller instrumentets
spets mot minst 3 kända anatomiska riktmärken och verifiera deras position i programmet.

Verifiera att registreringen är på rätt nivå på patienten och datauppsättningen.
Noggrannhet måste kontrolleras avseende benvävnaden du kommer att behandla.

Så här verifierar du registreringsnoggrannheten

Efter lyckad automatisk registrering, blir du ombedd att utföra en visuell noggrannhetskontroll.

Figur 31 

Steg

Verifiera noggrannheten genom att hålla pekarens eller instrumentets spets som minst mot föl-
jande riktmärken:
1. Posterior/anterior:

- På den posteriora delen av processus spinosa. Se till att verifiera direkt på benet, inte på
det supraspinösa ligamentet.

- På flera platser på laminans benyta.
2. Vänster/höger:

- På vänster sida av processus spinosa vid ca medelhöjd och efteråt på höger sida.
- På vänster och höger facettled (helst inom ledytan) om det är tillgängligt.

3. Kraniell/kaudal:
- På den kraniella sidan av processus spinosa och efteråt på den kaudala delen.

• För varje verifieringspunkt jämför du pekarens position på patienten med den position som vi-
sas på navigeringssystemet.

• Registreringens noggrannhet kan även verifieras genom att hålla pekaren försiktigt mot spet-
sarna på referensklämman (Alla riktningar kan verifieras: posterior/anterior, vänster/höger och
kraniell/kaudal) eller till och med mot en tand på referensklämman om tillgänglig.

Bestäm noga om den fastställda noggrannheten är lämplig för den aktuella proceduren.
Tryck inte hårt på pekaren eller instrumentet under verifieringen.
OBS: För att låsa vyerna i läge trycker du på låsikonen (se s. 21).
 

Verifiering av automatisk registrering
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Minimalinvasiv verifiering

Om du utför en minimalinvasiv procedur som begränsar verifieringen av minst tre riktmärken, ska
du utföra följande noggrannhetskontroll:

Steg

1. För in instrumentet i snittet så att det vidrör ett anatomiskt riktmärke eller en referensa-
nordnings bas.

2.

Inhämta fluorobilder av instrumentet på benet:
• Lateral Fluoro-bild för att verifiera korrekt registrering för kraniell/kaudal och posterior/

anterior.
• AP Fluoro-bild för att verifiera korrekt registrering för vänster/höger och kraniell/kaudal.

3. Kontrollera att instrumentets position som visas på skärmen motsvarar positionen i fluoro-
bilden.

Registreringens noggrannhet kan även verifieras genom att hålla pekaren försiktigt mot spetsarna
på referensklämman (Alla riktningar kan verifieras: posterior/anterior, vänster/höger och kraniell/
kaudal) eller till och med mot en tand på referensklämman om tillgänglig.
Bestäm noga om den fastställda noggrannheten är lämplig för den aktuella proceduren.

Nästa steg

Alternativ

Tryck på Next om noggrannheten är tillfredsställande.
OBS: Knappen Next är inaktiverad om inte pekaren och referensanordningen är synliga.
 

Om noggrannheten är otillräcklig kan du:
• Utföra manuell registrering (se s. 73), eller
• Utföra en ny scanning.

Tryck på New Registration för att avbryta registreringen.
Programvaran återöppnar dialogrutan New Scan / Registration om detta är den första naviger-
ingen.

Bestäm noga om den fastställda noggrannheten är lämplig för den aktuella proceduren.

AUTOMATISK REGISTRERING
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Verifiering av automatisk registrering
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8 MANUELL REGISTRERING
8.1 Alternativ för manuell registrering

Allmän information

Preoperativt förvärvade fluoro 3D-, CT- eller angio-datauppsättningar måste registreras manuellt.
Manuell registrering kan också utföras efter automatisk registrering.
Alla punkter måste inhämtas i det scannade området. På samma sätt måste alla segmenteringar
genereras i det scannade området.
OBS: Det rekommenderas att använda scanningar som skapats i enlighet med tillämpligt
scanningsprotokoll för manuell registrering.
 

Åtkomst till manuell registrering

När du laddar en preoperativ scanning öppnas den manuella registreringen automatiskt efter att
ha definierat patientens orientering.
Om din licens erbjuder mer än en typ av registrering, öppnas dialogrutan Select Registration
Method. Tryck på ikonen för metoden som du vill använda.

Lagra registrering

Registreringen sparas inte förrän du har slutfört verifieringen av registreringsnoggrannheten
genom att trycka på Next.

Typer av manuell registrering

Registreringsmetod Se

Paired Point Matching Sida 79

Region Matching Sida 84

Fluoro Match Sida 88

OBS: Region Matching och Fluoro Match är endast godkända för spinala procedurer.
 

MANUELL REGISTRERING
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Manuell registrering som tillval

Om du har använt automatisk registrering vid intraoperativ scanning, kan du även välja att
registrera manuellt.

Figur 32 

Steg

1. Tryck på Register på arbetsflödespanelen.

2. Välj den registreringsmetod du vill använda.

Inställningar för bildoptimering

Innan du kan börja med registreringen måste du ställa in bentröskeln.
Det rekommenderas att man även optimerar fönsterinställningar och axeljusteringen med hjälp av
följande knappar:

Knappar Bildinställningsalternativ Se

Fönsterinställningar/bentröskeln Sida 55

Axeljustering Sida 59

Alternativ för manuell registrering
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8.1.1 Laddning av patientdata

Allmän information

Spine & Trauma 3D stöder användning av preoperativt inhämtade scanningar, som måste
registreras manuellt.

Det är endast möjligt att läsa in datauppsättningar från en patient. Om data från en andra
patient laddas, uppmanas du att slå ihop de två patienterna.

Ladda två CT-datauppsättningar

Om du laddar två CT-datauppsättningar, måste du välja vilken datauppsättning du vill
registrera i dialogrutan Select Data Set for Registration.
OBS: Om en datauppsättning innehåller förplanerade data, se då till att dessa data används för
registrering.
 

Figur 33 

MANUELL REGISTRERING
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Hur man läser in preoperativa data

Om preoperativa patientdata inte valdes från Content Manager, eller om du vill ladda en annan
eller ytterligare datauppsättning, kan du ladda det i dialogrutan för dataval genom att trycka på
Load Data.

Figur 34 

Storleksbegränsning

Datauppsättningar bör inte innehålla fler än 750 snitt och scanningsområdet bör inte vara
längre än 30 cm. Ett längre scanningsområde kan inverka negativt på återgivningen av 3D-
benmodellen.

Äldre preoperativa scanningar

Äldre scanningar kan uppvisa en annan patientanatomi (t.ex. tidigare opeationer, borttagna
benstrukturer, tumörtillväxt). Om det finns skillnader mellan preoperativa, diagnostiska
bilder och patientens faktiska anatomi, kan registreringens noggrannhet försämras.

Alternativ för manuell registrering
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8.1.2 Att använda pekaren

Allmän information

Pekaren används för att matcha en virtuell position och en tredimensionell representation av
patientens ben i programmet med den faktiska positionen i patientens anatomi.
Det gör det möjligt för programmet att ge operatören navigeringsinformation under operationen.
När en punkt har definierats innebär det att programmet har lagrat positionen för pekarens spets i
förhållande till benets position enligt referensanordningen.
På så sätt:
• Fastställer programmet benstrukturens position i förhållande till referensanordningen.
• Placerar det inhämtade riktmärket i korrekt position i förhållande till den tredimensionella

benmodellen.

Hantera pekaren

Använd endast pekaren som är förlängd med vass spets för förvärvning av punkt med
Spine & Trauma 3D.

Före operationen ska man använda testmätaren på steriliseringsbrickan för att kontrollera
att pekaren inte är böjd. En böjd pekare eller en spetsig pekare med en bruten spets kan
leda till väldigt stora fel vid patientregistreringen och får inte användas.

Hantera pekaren med stor försiktighet.

Förbered benytan innan du förvärvar punkter. Inhämta punkter direkt på benytan, inte på
vävnad, annars kan det leda till felaktig registrering.

Om spetsen på pekaren rör sig bort från benet under förvärvningen av punkt, kan punkter
även registreras ”i luften” och därmed minska registreringsnoggrannheten. Under
förvärvningen av punkt ska du se till att pekarspetsen alltid är direkt på benet i
scanningsområdet.

Standard pekarregistrering

Vid standardpekarregistreringen vrider du en kalibrerad pekare som är förlängd med vass
spets för att inhämta (registrera) särskilda riktmärken på patientens ben.

Figur 35 

Steg

Håll pekarens spets mot det angivna riktmärket och vrid pekaren något runt dess spets.
• Om spetsen flyttas medan pekaren vrids, definieras inte punkten.
• När en punkt har definierats, visar programmet vilken punkt som ska definieras härnäst eller

öppnar nästa steg.
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Registrering med hjälp av fjärrkontrollen med clips

Fjärrkontrollen med clips möjliggör en aktiv patientregistrering och programvarustyrning i
kombination med pekaren som är förlängd med vass spets. Mer information om styrfunktioner i
programvaran hittar du på s. 27.

①

Figur 36 

Steg

1. Håll pekarspetsen mot det angivna riktmärket.

2.

Tryck på styrknappen ①.
• Om spetsen rör på sig när du trycker på knappen, definieras inte punkten.
• När en punkt har definierats, visar programmet vilken punkt som ska definieras härnäst

eller öppnar nästa steg.

Alternativ för manuell registrering
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8.2 Parad punktmatchning

Allmän information

Parvis punktmatchning kan användas för att registrera eller omregistrera patientdata.
Vid Paired Point Matching definierar du registreringspunkter på bilden av benet och registrerar
de sedan på själva benet med hjälp av pekaren. Detta korrelerar bilddatan med 3D-benmodellen.

För bästa noggrannhet

Alla punkter måste inhämtas på samma benstruktur. Säkerställ att de registrerade
punkterna befinner sig på samma nivå på skärmen och på patienten.

Inhämta punkter i fler än ett plan, på olika djup och över ett så stort område av benet som
möjligt.

Förvärva endast punkter på det ben mot vilken referensanordningen är fäst.

De definierade riktmärkena ska täcka så stor yta av benet som möjligt.

Registrera det ben där du vill placera skruvar.

Arbetsflöde för parvis punktmatchning

Steg

1. Öppna Paired Point Matching.

2. Definiera ryggkotans nivå av i förväg planerade punkter (om tillämpligt).

3. Planera punkter på benmodellen.

4. Registrera punkter på ben.

5. Verifiera registreringen.
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8.2.1 Förplanerade punkter

Allmän information

Det är möjligt att använda punkter som planerats i förväg i iPlan med Paired Point Matching.
Om det inlästa datasetet innehåller förplanerade punkter, uppmanas du att definiera ryggkotans
nivå.

Hur man definierar nivån av de i förväg planerade punkterna

①

②

Figur 37 

Steg

1.

Använd +/- knapparna ① för att välja nivå:
• ”+” flyttar urvalet i kaudal riktning
• ”-” flyttar urvalet i kraniell riktning

OBS: Etiketten ② består av den anatomiska delen av ryggraden (SAC: korsbenet, L: lum-
bar, T: Thorax, C: Cervikal) och numret på den valda ryggkotan (korsben: ingen, lumbar:
1-6, thorax: 1-12, cervix 1-7).
 

2. Tryck på Next.

OBS: Om förplanerade punkter inte är tillgängliga på rätt nivå, trycker du på Skip för att fortsätta
utan markering.
 

Kontrollera att de i förväg planerade punkterna visas på rätt ryggkotsnivå. Förplanerade
punkter på fel nivå kan leda till felaktiga registrering.

Parad punktmatchning
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8.2.2 Parvis punktregistrering

Allmän information

Med hjälp av parvis punktmatchning kan du:
• Planera upp till 10 punkter
• Du kan planera eller registrera punkterna i vilken ordning som helst
• Planera punkter som redan har inhämtats på nytt
• Visa benet som 2D-snitt eller som en 3D-modell
• Använd en fäst-till-ben-funktion för att undvika att man planerar punkter som inte befinner sig

på benet

Skärmlayout

④

①
②

⑤
⑥

③ ⑦

Figur 38 

Nr Knapp/Element Funktion

① Delete Tar bort den aktiva punkten.

② Replan Återställer en inhämtad punkt till ”icke-hämtad” status, så den kan
planeras på nytt.

③ New Lägger till en annan punkt som ska planeras.

④ Aktiv punkt Punkten som planeras för närvarande, inringat i gult.

⑤ Fäst-till-ben-knapp
”Snäpper fast” den aktiva punkten till den närmaste punkten på be-
net (om den har planerats en bit bort från benet).
OBS: Endast aktiv i 2D-visningsläge.
 

⑥ 2D/3D-knapp Växlar benvy mellan 2D-snitt och en 3D-modell.

⑦ Indikatorer Låter dig markera punkten som du vill planera.

Om punkter

Alla punkter måste inhämtas på samma benstruktur.
Varje punkt är numrerad och har en motsvarande numrerad indikatorknapp ⑦. Du kan registrera
upp till tio punkter. Så fort du har registrerat en punkt aktiveras nästa punkt av programmet.
Programvaran kräver ett minimiavstånd på 2 mm mellan punkter för Paired Point Matching.
Följande färgkod gäller:
• Röd: inte registrerad
• Grön: registrerad
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• Markerad gul: aktiv punkt

Så här registrerar man med hjälp av parvisa punkter

Steg

1. Aktivera den punkt som du vill planera genom att trycka på dess indikatorknapp ⑦. Den
aktiva punkten är markerad med en gul cirkel.

2.

Tryck på bilden där du vill placera den aktiva punkten eller använd pilknapparna för att
flytta den.
OBS: För bättre planering kan du använda zoomknapparna för att förstora vyerna bredvid
Overview.
 

3.
Antingen kan du registrera punkten eller trycka på indikatorn för att planera en annan
punkt.
OBS: Punkter som ligger för nära varandra godkänns inte av programvaran.
 

4. Upprepa steg 1-3 tills åtminstone fyra punkter har planerats och registrerats.

5.

När du har inhämtat minst fyra punkter, ska du verifiera noggrannheten (s. 97).
• Om noggrannheten är godtagbar, trycker du på Next för att fortsätta.
• Om noggrannheten är för låg kan du lägga till nya punkter eller omplanera punkter som

du redan har inhämtat.
OBS: Om nästan alla inhämtade punkter ligger på ett plan, är knappen Next inte aktive-
rad. Planera och inhämta ytterligare punkter för att fortsätta.
 

Hur man lägger till punkter

Steg

Tryck på New ③.
När du har inhämtat minst fyra punkter, rapporterar programmet ett noggrannhetsvärde och upp-
daterar det efter varje punkt som hämtats in.

OBS: Om du har planerat en punkt, men inte registrerat det, tar programmet ingen hänsyn till den
vid beräkningen av noggrannheten.
 

Hur man planerar om punkter

Alternativ

För att omplanera enicke-inhämtad punkt trycker du på dess indikatorknapp för att aktivera den.

För att omplanera en inhämtad punkt, trycker du på dess indikatorknapp för att aktivera den och
på Replan ②. Du måste inhämta den igen för att den ska inkluderas i registreringen.

Hur man raderar punkter

Steg

Välj punktindikatorn och tryck på Delete ①.
Du kan ta bort både inhämtade och icke-inhämtade punkter. När du tar bort en punkt omnumre-
ras punkter med högre nummer till ett lägre nummer. Programvaran stöder inte en ofullständig
punktserie (t. ex. 1, 2, 4, 7).

Parad punktmatchning
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2D-visningsläge och Fäst-till-ben

①
②

Figur 39 

Alternativ

För att planera punkter på 2D-scannade bildsnitt, snarare än på 3D-benmodellbilder, trycker du
på 2D/3D-växlingsknappen ②.
Fäst-till-ben-knappen ① aktiveras när du växlar till 2D. Genom att trycka på denna knapp fästs
den aktiva punkten på den närmaste punkten på benet. Detta förhindrar att man av misstag pla-
nerar punkter som inte ligger på benet.

För att inaktivera fäst-till-ben funktionen trycker du på knappen igen.
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8.3 Områdesmatchning

Allmän information

Vid registrering med hjälp av Region Matching definierar du benet du opererar på och
programmet hjälper dig sedan att inhämta punkter på patientens ryggrad, först inom vissa
områden, och sedan där du bäst kan registrera dem på benet.
Programmet matchar de inhämtade punkterna till en preoperativt inhämtad CT-scanning för att
skapa ett navigeringskoordinatsystem.

Alla punkter för Region Matching måste inhämtas på samma benstruktur.

De planerade områdena och registrerade punkterna måste befinna sig på samma nivå på
skärmen, och på patienten.

Fortsätt endast med registrering genom Region Matching om den motsvarande
benstrukturen kan identifieras tydligt i scanningen.

Förberedelse av operationsplatsen

Förbered operationsplatsen så att punkterna kan förvärvas direkt på benytan. Punkter som
inte förvärvas direkt på benet kan resultera i felaktig registrering.

Region Matching är endast avsedd för spinala procedurer.

Arbetsflöde vid områdesmatchning

Steg

1. Öppna Region Matching.

2. Finjustera bentröskeln.

3. Definiera ryggradsnivån (tre punkter).

4. Inhämta punkter i definierade områden.

5. Inhämta ytterligare punkter på ben.

6. Verifiera registreringen.

Områdesmatchning
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8.3.1 Nivådefinition och förvärvning av punkt

Allmän information

Efter att ha öppnat registrering med Region Matching måste du ange bentröskeln (se s. 55).
Efter att bentröskeln har ställts in blir du ombedd att definiera den relevanta ryggkotsnivån genom
att identifiera tre områden och sedan inhämta 20 punkter inom dessa områden.

Definiera områdena så noggrant som möjligt på bilden. Ju närmare träff desto bättre
registreringsnoggrannhet.

Så här definierar du nivå

①

④

②

③

Figur 40 

Steg

1.

Tryck i vyerna för att planera tre områden av intresse på ryggkotan:
• Center/spinal process ①
• Höger lamina ②
• Vänster lamina ③

2. Kontrollera i den övre vänstra Overview ④ att rätt ryggkota har definierats.

3. Tryck på Next.

Verifiera att den visade nivån är korrekt.

Hur man inhämtar punkter

Programvaran guidar dig genom hur man inhämtar 20 punkter på ryggkotan. Det resulterande
punktmolnet kan flyttas efter behov (se s. 101).

Inhämta punkter i fler än ett plan, på olika djup och över ett så stort område av benet som
möjligt. Efter behov kan ytterligare punkter inhämtas efter det första matchningsresultatet
(se s. 101).
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Under registreringen visas pekaren i programmet. Denna visualisering är endast avsedd
som en grov orientering och kanske inte återspeglar den exakta, faktiska positionen.

① ②

Figur 41 

Steg

1.
Använd pekaren eller fjärrkontrollen med clips för att inhämta en punkt i vart och ett av
de tre områdena ① som du definierade vid nivådefinitionen (se s. 85).
De definierade områdena är markerade i gult, rött och grönt.

2.

Registrera ytterligare 17 punkter på olika platser inom de tre definierade områdena ②.
Var noga med att inhämta punkter på olika djup.
OBS: Punkter som ligger för nära varandra godkänns inte av programvaran.
 

3.
När tillräckligt många punkter har registrerats på benet, öppnas verifieringsskärmen (se s.
97).
Verifiera registreringens noggrannhet.

OBS: Om du trycker på Remove last point tas den senast registrerade punkten bort.
 

Se till att du registrerar punkter på samma ryggkota som definierades i nivådefinitionen.

Områdesmatchning

86 Användarhandbok för programvara Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



Detektering av vänster-höger vändning

Om den vänstra och högra laminan vändes om av misstag under nivådefinitionen (se s. 85),
öppnas dialogrutan Left-Right Swap Detected.
Knappen Left-Right Switched är aktiverad som standard och den vänstra och högra laminan
vänds automatiskt.

Figur 42 

Steg

1.
Verifiera orienteringen av benmodellen genom att placera pekaren på anatomiska riktmär-
ken och kontrollera att pekarens position i programmet stämmer överens med den aktuel-
la positionen på patientens anatomi.

2. Tryck på Next.

OBS: Om vänster och höger lamina faktiskt inte hade vänts, avmarkera då knappen Left-Right
Switched, och kontrollera den korrekta orienteringen i vyerna och tryck på Next.
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8.4 Fluoromatchning

Innan du börjar

Innan du påbörjar arbetsflödet med Fluoro Match, ska du se till att du har läst och förstått den
relevanta informationen med början på s. 39.

Allmän information

Registreringen med Fluoro Match använder preoperativa CT- eller Siemens fluoro-3D-data
kombinerat med intraoperativa 2D-fluoro-bilder.

Fluoro Match är endast avsedd för spinala procedurer.

Arbetsflöde för fluoromatchning

Steg

1. Öppna Fluoro Match med inlästa CT- eller Siemens-fluoro-3D-data.

2. Definiera nivån, utför segmentering av relevant ryggkota.

3. Inhämta 2D-genomlysningsbilder.

4. Registrera 2D-genomlysningsbilder, verifiera noggrannheten.

5. Förpositionering.

6. Programvaran matchar benmodellen mot genomlysningsbilder.

7. Verifiera registreringen.

Fluoromatchning
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8.4.1 Nivådefiniering

Så här definierar du nivå

① ②

③ ④

⑤

Figur 43 

Steg

1. Efter att ha öppnat Fluoro Match-registreringen blir du ombedd att ställa in bentröskeln
(se s. 55). Efter inställning av bentröskeln, tryck på Next.

2. Tryck på benmodellen för att definiera ryggkotsnivån ① och tryck sedan på Next.

3.

Justera modellen ②.
• Använd pilknapparna eller tryck i vyerna för att placera den blå modellen på den tillhö-

rande ryggkotan.
• Efter behov kan du ändra storleken på den blå modellen med hjälp av Scaling-verkty-

get.
• För att se mer/mindre av benstrukturen, använder du verktyget Model Transparency.
• Justera bentröskeln (fliken 3D Model Adjustment) eller fönsterinställningarna (fliken

DRR Model Adjustment) för att förbättra visningen av benstrukturen.
• När den blå modellen är korrekt justerad, trycker du på Next.

OBS: Du kan växla mellan 3D-benmodellen och DRR-modellen med hjälp av flikarna
längst ner på skärmen.
 

4. En förloppsindikator visar att ryggkotan håller på att segmenteras ③.

5.

Den segmenterade ryggkotan visas på skärmen Level Definition ④.
• Om segmenteringen är tillfredsställande, trycker du på Next för att fortsätta till inhämt-

ningen av 2D-bilder.
• Om segmenteringen är otillfredsställande, trycker du på Redo Segmentation ⑤. Du

förs tillbaka till skärmen Model Adjustment ②.
OBS: Om du ska navigera mer än en ryggkota, upprepar du steg 3-5 för nästa ryggkota.
Om man segmenterar alla ryggkotor nu sparar det tid under operationen.
 

Försiktighetsåtgärder

Säkerställ att den segmenterade kotan är ryggkotan som behandlas. Gör en noga
verifiering av segmenteringens resultat i dialogrutan Level Definition.
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Gör en noga verifiering av ryggkotans placering i dialogrutan Model Adjustment.

Fluoromatchning
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8.4.2 2D-bildregistrering

Innan du börjar

Du måste öppna dialogrutan Acquire 2D Images innan du tar nya bilder. Annars känns den
nya fluorobilden inte av programvaran.

Krav avseende bildtagning

Fortsätt endast med registrering genom Fluoro Match om motsvarande benstrukturen kan
identifieras tydligt i scanningen.

Fluorobilder kan endast registreras av programmet om skärmen för inhämtning av fluoro
bilder visas.

Hela ryggkotan av intresse måste vara inkluderad helt i både AP- och laterala bilder. Båda
bilderna måste överlappa och måste ha en tillräckligt stor vinkelavvikelse (> 30°).

Ta bort pekaren eller instrumentet från kamerans synfält för att tilldela och registrera
fluorobilderna.
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Hur man tar bilder för fluoromatchning

Du kan bestämma i vilken ordning du hämtar in bilderna, och därmed undvika onödiga rörelser av
C-bågen.

①

② ③

Figur 44 

Steg

1. Se till att alla nödvändiga instrument är synliga för kameran ①.

2. Ta en bild på C-bågen.

3.
Tryck på den blå handsymbolen ③ för att tilldela bilden till lämplig vy (AP eller lateral).
Bilden överförs till navigeringssystemet och visas i navigeringsvyerna.

4.
Verifiera bildkvaliteten (se s. 93).
Den verifierade bilden visas i den tilldelade vyn.

5.
Upprepa steg 1-3 för den andra bilden.
Efter att båda bilderna har verifierats, trycker du på Next för att fortsätta till Fluoro Match
(se s. 95).

OBS: För Ziehm C-bågar anger den gråa pilsymbolen ② att du måste manuellt överföra bilden
från C-bågen till systemet. Använd den vänstra fotpedalen för att inhämta 2D-bilden och den
högra fotpedalen för att skicka bilden till navigeringssystemet.
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Hur man verifierar 2D-bildens noggrannhet

Figur 45 

Steg

1. Håll pekarspetsen till minst tre anatomiska riktmärken och kontrollera att pekarspetsen på
skärmen matchar pekarens aktuella position på benet.

2. Du kan också använda alternativen för fluoro-manipulering för att förbättra bildkvaliteten
(se s. 93).

3.
Tryck på Accept om fluorobilden är godtagbar.
OBS: Knappen Accept är fortsatt avaktiverad tills pekaren förs in i kamerans synfält.
 

Innan du börjar registreringen med Fluoro Match, ska du alltid verifiera noggrannheten av
varje bild genom att hålla pekarspetsen till minst tre anatomiska riktmärken och kontrollera
deras position i programmet.

Bildens noggrannhet är av avgörande betydelse eftersom felaktiga fluorobilder kan leda till
dåliga registreringsresultat vid Fluoro Match och därmed till felaktig navigering.

Genomlysningsalternativ

Programvaran ger dig möjlighet att manipulera inhämtade 2D-bilder. De genomlysningsalternativ
som beskrivs nedan är tillgängliga i dialogrutan Fluoro Options liksom i dialogrutan Verify Image
(se s. 93).

Dialogrutan Fluoro Options nås via fluoro-knappen i den tillhörande vyn.
Nedanstående exempel visar aktiverade rotations- och vändfunktioner.
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Figur 46 

Alternativ

Aktiverar rotations- och vändfunktioner.

Aktiverar zoomnings- och panoreringsfunktioner.

Aktiverar fönsterinställningsfunktionen för att justera ljusstyrka och kontrast.

Ångra justering av fönsterinställningar.

OBS: För rotations-, panorerings- och fönsterinställningsfunktioner använder du pekkontrollerna
och skjutreglagen i vyerna för att göra justeringar.
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8.4.3 Utföra fluoromatchningen

Försiktighetsåtgärder

Om den matchande algoritmen ger felaktiga resultat på grund av störande metallföremål,
ska du ta bort alla metallföremål (utom referensklämman) från kotan och skaffa nya
fluorobilder. Om du inte kan ta bort metallföremålen från ryggkotan, ska du ta om
fluorobilderna från en något annorlunda riktning/position.

Registrering med fluoromatchning

① ②

③ ④

Figur 47 

Steg

1. Placera människoikonen på bilden för att definiera huvudriktningen ① och tryck sedan på
Next.

2.

Använd pilknapparna för att placera benmodellen på fluorobilden ②.
• Använd knapparna Fine och Coarse för att välja små eller stora justeringssteg för pil-

knapparna.
• Använd knappen DRR / 3D Model och knapparna Invisible, Transparent, Normal och

Opaque för att ändra utseendet på den segmenterade ryggkotan.
• Vid behov kan du utesluta artefakter genom att trycka på Exclude (se nedan).

När benmodellen har justerats så noggrant som möjligt, trycker du på Next.

3. En förloppsindikator visar att matchningen pågår ③.

4.

Du kan också använda knappen DRR / 3D Model och knapparna Transparent, Normal
och Opaque för att verifiera överlagringen av den segmenterade ryggkotan på fluorobil-
derna ④.
• Om överlagringen är korrekt, trycker du på Next för att verifiera registreringens nog-

grannhet (se s. 97).
• Tryck på Back för att göra ändringar.
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Utesluta artefakter

Dialogrutan Exclude Artifacts to Optimize the Match visas om du trycker på Exclude efter 2D-
bildinhämtning. På så sätt kan du utesluta områden i fluorobilden från att övervägas i CT-Fluoro
Match-algoritmen.

Figur 48 

Steg

1.

Gör så här för att utesluta en artefakt från CT-Fluoro Match-algoritmen:
• Klicka på Exclude.
• Välj en Brush Size.
• Måla artefakten (en röd färg).

Du kan visa 3D-modellen av de segmenterade ryggkotorna genom att klicka på Transpa-
rent eller dölja den med Invisible.

2.

Gör så här för att inkludera (ta tillbaka exkluderingen av) en artefakt från CT-Fluoro
Match-algoritmen:
• Klicka på Include.
• Välj en Brush Size.
• Radera den röda färgen från artefakten.

3.
• Klicka på Undo för att ångra ändringar.
• Klicka på Cancel för att kassera processen.
• Klicka på OK för att lagra dina ändringar.

OBS: Om en Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning användes för att förvärva
bilderna, blir dess nyanser automatiskt maskerade (uteslutna, rödfärgade) inom fluorobilderna.
 

Fluoromatchning
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8.5 Verifiering av noggrannhet

Allmän information

Verifiering av noggrannheten är samma procedur för alla registreringsmetoder. När du utför
registrering med Region Matching finns en extra knapp, Improve Registration, tillgänglig (se s.
100).

Verifiera alltid registreringens noggrannhet genom att hålla pekarens eller instrumentets
spets mot minst 3 kända anatomiska riktmärken och verifiera deras position i programmet.
Om registreringens noggrannhet är otillfredställande, rekommenderas det att göra om
registreringen.

Verifiera att registreringen är på rätt nivå på patienten och datauppsättningen.
Noggrannheten måste kontrolleras på den behandlade benstrukturen.

Så här verifierar du registreringen

Figur 49 
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Steg

Verifiera noggrannheten genom att hålla pekarens eller instrumentets spets som minst mot föl-
jande riktmärken:
1. Posterior/anterior:

- På den posteriora delen av processus spinosa. Se till att verifiera direkt på benet, inte på
det supraspinösa ligamentet.

- På flera platser på laminans benyta.
2. Vänster/höger:

- På vänster sida av processus spinosa vid ca medelhöjd och efteråt på höger sida.
- På vänster och höger facettled (helst inom ledytan) om det är tillgängligt.

3. Kraniell/kaudal:
- På den kraniella sidan av processus spinosa och efteråt på den kaudala delen.

• För varje verifieringspunkt jämför du pekarens position på patienten med den position som vi-
sas på navigeringssystemet.

• Registreringens noggrannhet kan även verifieras genom att hålla pekaren försiktigt mot spet-
sarna på referensklämman (Alla riktningar kan verifieras: posterior/anterior, vänster/höger och
kraniell/kaudal) eller till och med mot en tand på referensklämman om tillgänglig.

Bestäm noga om den fastställda noggrannheten är lämplig för den aktuella proceduren.
Tryck inte hårt på pekaren eller instrumentet under verifieringen.
OBS: Om det framkommer en avvikelse i noggrannheten, visas ett rött varningsmeddelande i vy-
erna.
 

OBS: För att låsa vyerna i läge trycker du på låsikonen (se s. 21).
 

Om noggrannheten är otillräcklig, rekommenderas det att man förbättrar registreringens
noggrannhet (se s. 100) eller upprepar registreringen. Det rekommenderas inte att fortsätta
med navigeringen om noggrannheten är låg.

Minimalinvasiv verifiering

Om du utför en minimalinvasiv procedur som begränsar verifieringen av minst tre riktmärken, ska
du utföra följande noggrannhetskontroll:

Steg

1. För in instrumentet i snittet så att det vidrör ett anatomiskt riktmärke eller en referensa-
nordnings bas.

2.

Inhämta fluorobilder av instrumentet på benet:
• Lateral fluorobild för att verifiera korrekt registrering för kraniell/kaudal och posterior/

anterior.
• AP-fluorobild för att verifiera korrekt registrering för vänster/höger och kraniell/kaudal.

3. Kontrollera att instrumentets position som visas på skärmen motsvarar positionen i fluoro-
bilden.

Registreringens noggrannhet kan även verifieras genom att hålla pekaren försiktigt mot spetsarna
på referensklämman (Alla riktningar kan verifieras: posterior/anterior, vänster/höger och kraniell/
kaudal) eller till och med mot en tand på referensklämma om tillgängligt.
Bestäm noga om den fastställda noggrannheten är lämplig för den aktuella proceduren.

Verifiering av noggrannhet
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Nästa steg

Alternativ

Tryck på Next om noggrannheten är tillfredsställande.
OBS: Knappen Next är inaktiverad om inte pekaren/instrumentet och referensanordningen är
synliga.
 

Om du utför Region Matching, trycker du på Improve Registration för alternativen för registre-
ringsförbättringar (se s. 100).

För att göra om någon del av registreringsprocessen, trycker du på Back.

Tryck på Cancel för att avsluta registreringen. Registreringen har inte sparats.

Felsökning: Dåliga noggrannhetsvärden

Orsak till dålig noggrann-
het

Hur man undviker/korrigerar

Förflyttning av referensa-
nordningen

• Se till att alla skruvar på referensanordningen sitter fast ordent-
ligt innan du börjar med registreringen och lossa inte på dem
under eller efter registreringen.

• Se till anordningen sitter ordentligt fast på benet.
• Utöva inte något tryck eller vridmoment på anordningen under

eller efter registreringen.

Felaktig inställning av ben-
tröskeln

• Ställ in tröskelvärdet noggrant för att utesluta all mjuk vävnad.
• Efter behov kan du återställa tröskelvärdet och börja om med

registreringen.

Inhämtning av punkter utan-
för datasetet (manuell regi-
strering)

• Inhämta endast punkter på benet som ska opereras.
• Om du använder Paired Point Matching, använd fäst-till-ben

funktionen.

Skador på pekaren
• Innan du använder någon pekare ska du kontrollera att spetsen

är i linje med märket i pekarens testmätare.
• Använd inte en skadad eller böjd pekare.

MANUELL REGISTRERING
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8.6 Förbättra registrering - Områdesmatchning

Allmän information

Nedanstående alternativ för att förbättra registreringens noggrannhet finns tillgängliga när du utför
registrering med Region Matching.

① ②

Figur 50 
Om du utför registrering med Region Matching och ingen match kan hittas ①, eller om du trycker
på Improve Registration under verifiering av noggrannheten ②, får du tillgång till nedanstående
alternativ för att förbättra registreringen.
OBS: Metoden som rekommenderas för den aktuella situationen visas i orange.
 

Re-Plan and Re-acquire (Omplanera och inhämta på nytt)

Tryck på det här alternativet för att förbättra registreringens noggrannhet genom att omdefiniera
de tre inhämtningsområdena (se s. 85) och åter inhämta en punkt inom varje område (se s. 85).

Acquire More Points (Inhämta fler punkter)

Tryck på det här alternativet för att förbättra registreringens noggrannhet genom att inhämta
ytterligare 10 punkter.

Manual Correction (Manuell korrigering)

Tryck på det här alternativet för att förbättra registreringens noggrannhet genom att manuellt
justera positionen av hela punktmolnet (se s. 101).

Förbättra registrering - Områdesmatchning
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8.6.1 Korrigerande matchning

Allmän information

Det kan vara nödvändigt att flytta om punktmolnet om några inhämtade punkter inte ligger på
benet. Med Corrective Match kan du flytta om alla inhämtade punkter som en grupp.
Du kan komma åt den här funktionen genom att välja Manually correct the acquired points i
dialogrutan Improve Registration / No Match Found och trycka på Next.

Så här korrigerar du punktmolnet

Figur 51 

Steg

1. Använd pilknapparna för placering för att flytta punktmolnet.

2.

Tryck på Next.
Programmet kontrollerar giltigheten av Region Matching.
OBS: Om korrigeringen av punktmolnet är ogiltig, uppmanar programmet dig att upprepa
detta steg.
 

3. Verifiera den nya registreringen på skärmen Verification of Registration.

MANUELL REGISTRERING
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9 KALIBRERA INSTRUMENT
9.1 Kalibrering
9.1.1 Översikt

Innan du börjar

Läs Användarhandbok för instrument innan du hanterar Brainlab-instrument.

Kalibrering

För att systemet ska kunna navigera ett instrument måste dess axel och diameter först kalibreras
och sedan verifieras med hjälp av kalibreringsmatrisen för instrument, rev. 4.0 (ICM4).
För att kalibrering och användning av instrumentet så krävs det att instrumentet har en adapter
med markörsfärer monterade.

När man ska kalibrera

För bästa resultatet ska man kalibrera eller validera instrumenten direkt före användning.
Dialogrutan för kalibreringen öppnas när systemet upptäcker både ett instruments markörsfärer
samt ICM4 i kamerans synfält.
OBS: Detta gäller också när fliken ”Förkalibrerade instrument” är öppen.
 

Bästa metod för kalibrering och navigering

Säkerställ att markörsfärerna för ICM4 och instrumentanordningen är riktade direkt mot kameran
under kalibrering och verifiering. Att rotera ett instrument, pekare eller ICM4 med hänsyn till
kameravinkeln kan påverka instrumentets visade noggrannhet.
Geometrierna får inte vara delvis blockerade eller maskerade, då det kan göra att felaktig
kalibrering och navigering inträffar.

För att minimera risken för fel på grund av felaktig instrumenthantering utförs
instrumentkalibreringen precis före användning.

Använd största möjliga spårningsanordning på instrumentadaptern. Detta maximerar
kalibreringsnogrannheten.

Montera spårningsanordningen så att anordningens längsta arm står i linje med
instrumentets axel.

Kalibrera endast pedikelåtkomstnålen monterad med nålinsatsen.

Säkerställ instrumentkalibreringens noggrannhet under ingreppet genom att vidröra
välkända anatomiska riktmärken med instrumentet och bekräfta att dessa visas korrekt på
skärmen.
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Instrumenttyper

För kalibreringsändamål kategoriseras instrument såsom:
• Spetsig ända (t.ex. sylar, sonder)
• Trubbig ända (t.ex. borrguider, rör)
• Skruvar
• Mejslar

Flexibla eller böjda instrument

Kalibrera inte böjda eller flexibla instrument. Resultatet blir felaktigt. Flexibla instrument
måste kalibreras och användas tillsammans med en borrledare och du måste förlita dig på
endast djupinformationen.

Endast styva instrument på vilka en instrumentadapter kan monteras, kan kalibreras och
användas för navigering.
OBS: Se s. 111 för mer information om kalibrering av flexibla instrument.
 

Korrekt handhavande av instrumentadaptrar

Dra åt alla instrumentadapterskruvar ordentligt innan kalibreringen påbörjas.

Ändra inte positionen för instrumentadapterns spårningsanordning under kirurgin. Varje
form av förflyttning av anordningen resulterar i felaktigt instrumentspårning vilket kan
utsätta patienten för fara.

Om du avlägsnar en instrumentadapter från ett kalibrerat instrument för att använda på ett
nytt instrument måste du kalibrera den på nytt.

Avbryta kalibreringen

Du kan när som helst avbryta en kalibrering genom att trycka på Cancel i dialogrutan för
kalibrering.

Kalibrering
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9.1.2 Användning av ICM4-enheten

Allmän information

Använd ICM4 för att kalibrera instrumentets axel, skaftlängden och spetsens diameter (eller
bredden för mejslar).
Du kan också använda ICM4 för att validera och verifiera förkalibrerade instrument.

ICM-funktioner för kalibrering av spinala instrument

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Figur 52 

Nr Komponent

① V-insats

② Referensplan 2

③ Referensplan 3

④ Kalibreringshonkontakt (exempel)

⑤ Referensplan 1

⑥ Referensplan 4 (ej synligt i bilden)

⑦ Vridningspunkter

V-insats

Använd V-insatsen ① för att kalibrera instrument med långa skaft eller alla instrument som har
skaft som inte passar tättslutande in i ett av kalibreringsuttagen.
Använder du V-insats måste du kontrollera diametern omsorgsfullt. Värdet beräknas baserat på
instrumentaxeln.

Kalibrera inte konformade instrument med V-insatsen. Det leder till felaktig visning av
instrumentaxeln.

Uttag

Kalibreringsuttagen ④ är det bästa valet för att kalibrera kortare instrument vars spetsar inte når
referensplan 4 ⑥ när instrumentet är positionerat i V-insatsen.

Använd alltid det uttag som har den minsta möjliga diameter som instrumentet får plats i.
Annars kan kalibreringen bli felaktig. Använd endast 30 mm-uttaget om instrumentspetsen
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inte ryms i de andra. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka stora felaktigheter i
kalibreringen.

Referensplan

ICM4 har fyra referensplan. De kan identifieras med hjälp av numren som har etsats in på dem.
Använd referensplan 1 och 2 för att kalibrera spetsen på stämjärn och trubbiga instrument.

Vridningspunkter

Det finns två vridpunkter ⑦ på ICM4, en på sidan och en på undersidan. Använd dessa för att
kalibrera spetsarna på vassa instrument och skruvar.

Kalibrering
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9.1.3 Kalibreringens arbetsflöde

Översikt

Här följer en översikt av stegen för att kalibrera ett instrument. Mer detaljerade instruktioner till de
enskilda stegen hittar du på sidorna nedan.

Arbetsflöde

1.
Håll instrumentet och ICM4 i kamerans synfält.
Dialogrutan för kalibrering öppnas automatiskt när systemet detekterar de reflektiva mar-
körsfärerna för en ICM4 och en instrumentadapter.

2.
Kalibrera instrumentet i V-insatsen eller ett uttag på ICM4.
Detta kalibrerar axeln och definierar initiala kalibreringsvärden för såväl skaftens diameter
som spets.

3.
Verifiera kalibreringsresultatets noggrannhet.
Du kan behöva utföra ytterligare steg för att förbättra spetsens och diameterns kalibrer-
ingsprecision.

4.

Om axel- och spetskalibreringen är både bra (låg avståndsavvikelse och en korrekt dia-
meter - som visas längst ned till vänster på skärmen), kan du godkänna kalibreringen och
fortsätta till navigeringen.
Om axelkalibreringen inte är tillfredställande får du ett varningsmeddelande som uppma-
nar dig att göra om kalibreringen. Om du godkänner en lägre noggrannhet måste du fort-
sätta med försiktighet.
• Om spetskalibreringsnoggrannheten är låg bör du genomföra ytterligare spetskalibrer-

ing (se s. 115).
• För att korrigera en felberäknad diameter (eller ange en stämjärnsbredd) definierar du

manuellt diametern eller stämjärnsbredden.
OBS: Efter alla eventuella modifieringar eller ytterligare kalibreringar måste kalibreringsre-
sultatet verifieras igen.
 

Kalibrering av skruvar

För att kalibrera en skruv infogar du den i skruvmejseln du ska använda för att navigera dess
placering och kalibrerar dem tillsammans. Se s. 115 för mer information om skruvkalibrering.

Om en skruvmejsel har kalibrerats med en skruv och används sedan med en annan skruv,
måste den omkalibreras.
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9.1.4 Automatisk kalibrering

Initial kalibrering

Utför kalibreringen med hjälp av V-insatsen eller honkontakten. Dialogrutan Instrument
Calibration visar kalibreringens förlopp.
Om du stöter på svårigheter (t.ex. med tunna eller icke-styva instrument), ska du välja en kontakt
för att initiera manuell kalibrering (se s. 110).

Hur man använder V-insatsen

Figur 53 

Steg

1.

Placera instrumentskaftet in i V-insatsen (högst upp på ICM4). Spetsen på instrumentet
ska vidröra referensplan 4 (se s. 105).
OBS: Om du använder V-insatsen för att kalibrera ett instrument vars spets inte vidrör re-
ferensplan 4 av ICM4, så måste du utföra ytterligare steg för att kalibrera instrumentspet-
sen.
 

2.
Rotera instrumentet ungefär 45° längs med dess egen axel inuti V-insatsen.
Programvaran kalibrerar instrumentets diameter och bana och öppnar dialogrutan Verify
Calibration (se s. 113).

Använda en honkontakt

Steg

1.
Infoga instrumentspetsen i honkontakten med den minsta möjliga diametern.
OBS: Spetsen ska vidröra botten på honkontakten och sitta fast ordentligt. Sitter den löst
blir kalibreringen felaktig.
 

2.
Rotera instrumentet längs med dess egen axel.
Programvaran beräknar instrumentets kalibrering och bana, och öppnar dialogrutan Veri-
fy Calibration.

Kalibrering
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Efter den automatiska detekteringen av honkontakten verifierar du att den upptäckta
honkontakten är den rätta. Om en felaktig honkontakt upptäcktes, ska du genomföra
spetskalibrering eller avbryta och upprepa kalibreringen med manuell kalibrering.

Nästa steg

Alternativ

Om kalibreringsnoggrannheten är låg, öppnas varningsfönstret Instrument Calibration (se s.
112).
Följ stegen för låg kalibreringsnoggrannhet.

Om kalibreringen är noggrann ska du verifiera kalibreringen (se s. 113).

För att avsluta eller upprepa kalibreringen trycker du på Cancel.
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9.1.5 Manuell kalibrering

Allmän information

Använd manuell kalibrering för instrument som inte kan kalibreras med hjälp av automatisk
kalibrering.

Hur man utför manuell kalibrering

Figur 54 

Steg

1. Välj instrumentdiameter genom att trycka på motsvarande uttag i dialogrutan Instrument
Calibration. Välj den minsta diameter som instrumentet får plats i.

2. Infoga instrumentspetsen i honkontakten.

3. Håll instrumentet helt stilla tills kalibreringen är färdig och dialogrutan för verifiering öpp-
nas.

Andra alternativ

Alternativ

För att återgå till automatisk kalibrering trycker du på Back.

För att avsluta eller starta om kalibreringen trycker du på Cancel.

Kalibrering
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9.1.6 Kalibrering av flexibla instrument

Allmän information

Stegen nedan beskriver kalibreringen av böjbara instrument, t.ex.:
• K-trådar (t.ex. för vägledning av kanylerade spikar och/eller skruvar)
• Borrskär

OBS: I anvisningarna nedan hänvisar ”böjbart instrument” till ett av ovan nämnda exemplen.
 

Så här kalibreras flexibla instrument

Steg

1. Välj en Brainlab-borrguide med lämplig rördiameter och verifiera den för navigering.

2. Sätt in det böjbara instrumentet i borrguiden från Brainlab.

3.
Kalibrera det flexibla instrumentets längd med hjälp av en monterad adapter för kirur-
giskt motorsystem.
OBS: Välj fliken Calibrate Others om dialogrutan Select PCI öppnas först.
 

Se till att den markerade borrguiden som visas på skärmen matchar borrguiden som du
faktiskt använder.

Verifiera alltid kalibreringens noggrannhet innan du påbörjar navigeringen (se s. 113).

KALIBRERA INSTRUMENT

Användarhandbok för programvara Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 111



9.1.7 Varning för låg kalibreringsnoggrannhet

Allmän information

Varningsfönstret Låg kalibreringsnoggrannhet öppnas automatiskt efter att programmet upptäcker
”spel” i instrumentaxeln under kalibreringen. Detta kan uppstå om:
• Referensanordningen som används är för liten.
• Instrumentadaptern inte var tillräckligt fast fäst vid instrumentet.
• Markörsfärerna på instrumentadaptern eller ICM4 är smutsiga, blöta eller inte korrekt

monterade.
• Instrumentet kalibrerades med hjälp av en honkontakt med för stor diameter.

Figur 55 

Alternativ för låg kalibreringsnoggrannhet

Alternativ

Om du använder en mejsel eller ett instrument med platt spets, eller om du vill förbättra kalibrer-
ingsnoggrannheten, trycker du på Back och upprepar kalibreringen.
Följ de här rekommendationerna för att förbättra resultatet:
• Använd om möjligt en större spårningsanordning på instrumentadaptern.
• Dra åt adapteranslutningen till instrumentet.
• Kontrollera markörsfärerna på ICM4 och adaptern. Säkerställ att de är rena, torra och ordent-

ligt påskruvade på sina nålar.

Om du kalibrerar en skruv eller ett instrument med vass spets och vill fortsätta med den aktuella
kalibreringen trycker du på Next.
Detta aktiverar ytterligare kalibreringssteg.

För att avsluta kalibreringen trycker du på Cancel.

Viktigt

Om ett varningsmeddelande om låg noggrannhet öppnades efter kalibreringen granskar du
noggrant kalibreringsresultatet i dialogen verifiering.

Kalibrering
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9.1.8 Kalibreringsverifiering

Allmän information

Verifiera alltid att kalibreringen är korrekt. Dialogrutan Verify Calibration gör det möjligt att
kontrollera resultaten. I denna dialogrutan kan du också:
• Korrigera resultaten genom att specificera diametern (för vassa eller platta instrument) eller

bredden (mejslar).
• Förbättra kalibreringsnoggrannheten genom att använda spetskalibrering.

Dialogrutan Verify Calibration

①
②

③

Figur 56 

Nr Komponent

① Knappen Tip Selection

② Knappen Re-calibrate Tip

③ Kalibrerad diameter samt vinkel- och avståndsavvikelse

Så här verifierar du kalibreringen

Steg

1.
När dialogrutan Verify Calibration är öppen:
• Håll instrumentet stadigt i en honkontakt eller V-insatsen, eller
• Håll spetsen mot en referensyta eller pivotpunkt.

2. Kontrollera att den visade diametern är korrekt och att axelns avvikelse (Angle) och spet-
sens avståndsavvikelse (Distance) är minimala.

3. Om avståndsavvikelsen är liten och diametern är korrekt, trycker du på Next.

Andra alternativ

Alternativ

Håll instrumentet still i fem sekunder för att kunna ta en skärmdump.

För att upprepa kalibreringen trycker du på Back.

För att förbättra spetskalibreringen av ett instrument med vass spets trycker du på Re-calibrate
Tip och vrider i en av vridningspunkterna.
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Alternativ

För att korrigera en diameter, storlek eller breddkalibrering, trycker du på Tip Selection för att
öppna en annan dialogruta där du kan välja spets och justera dimensioner.

• För att avsluta eller göra om kalibreringen trycker du på Cancel.
• Dialogrutan stängs fem sekunder efter det att ICM4 har avlägsnats från kamerans synfält.

Ytterligare läsning

Detaljerad information om hur man hanterar ICM4-enheten hittar du i Användarhandbok för
instrument.

Kalibrering
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9.1.9 Ytterligare spetskalibrering

Allmän information

Spetskalibreringen förbättrar axelkalibreringen och är därför särskilt användbar om instrumentet:
• Inte kalibrerades ordentligt från början.
• Kalibrerades med hjälp av V-insatsen, men instrumentets spets vid rörde inte referensplan 4.

OBS: Spetskalibrering är obligatorisk för mejslar och platta instrument.
 

Checklista för kalibrering

• Kontrollera alltid att längden på det kalibrerade instrumentet är riktigt. Om inte, genomför
spetskalibrering.

• När du kalibrerar en instrumentspets använder du endast de angivna områdena på ICM4.
• Om instrumentet flyttas parallellt längs med sin egen axel under kalibreringen blir spetsen inte

kalibrerad. Dialogrutan spetskalibrering öppnas.

När korta instrument som inte når längst ner i honkontakten (eller referensplan 4 vid
kalibrering med hjälp av V-insatsen), måste du också genomföra spetskalibrering.

Så här kalibrerar man spetsarna på spetsiga instrument och skruvar

Figur 57 

Steg

1. I dialogrutan Select Tool Tip trycker du på Pointed eller Screw efter behov.

2.
Ange diameter och skruvlängd efter behov och tryck sedan på Next.
OBS: För att mäta diametern på skaftet kan du hålla instrumentet mot linjalen på refe-
rensplan 2 på ICM4.
 

3.
Vrid instrumentspetsen eller skruva in en vridningspunkt på ICM4.
När spetskalibreringen har slutförts öppnas dialogrutan för verifiering igen, och visar de
nya uppgifterna.

4. Verifiera kalibreringen.

5. Tryck på Next för att fortsätta.
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Så här kalibrerar du spetsen på instrument med platta spetsar

Figur 58 

Steg

1. I dialogrutan Select Tool Tip trycker du på Flat.

2.
Ange diameter och tryck sedan på Next.
OBS: För att mäta diametern på skaftet kan du hålla instrumentet mot linjalen på refe-
rensplan 2 på ICM4.
 

3. Placera instrumentspetsen platt mot referensplan 1 eller 2 tills verifieringsdialogrutan öpp-
nas igen.

4. Verifiera kalibreringsnoggrannheten genom att hålla instrumentspetsen på planet i vilket
det kalibrerades.

5. Tryck på Next för att fortsätta.

Hur man kalibrerar spetsen på mejslar

Figur 59 
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Steg

1. I dialogrutan Select Tool Tip trycker du på Chisel.

2.
Ange diameter och mejselbredd och tryck sedan på Next.
OBS: För att mäta diametern på skaftet kan du hålla instrumentet mot linjalen på refe-
rensplan 2 på ICM4.
 

3. Håll mejselspetsen platt mot referensplan 1 eller 2 tills dialogrutan för verifiering öppnas
igen.

4.

Verifiera kalibreringsnoggrannheten genom att hålla mejselns spets på planet i vilket det
kalibrerades.
OBS: Håll stämjärnet antingen vinkelrätt mot planet eller i en vinkel om ungefär 45° mot
planet.
 

5. Tryck på Next för att fortsätta.
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9.2 Förkalibrerade instrument
9.2.1 Använd förkalibrerade instrument

Allmän information

Spine & Trauma 3D stödjer navigeringen av utvalda Brainlab-instrument och förkalibrerade
instrument från annan tillverkare. De här instrumentens dimensioner och axlar finns lagrade i en
databas i programmet. Detta gör att du kan spara tid under kirurgi.
För att möjliggöra navigering måste instrumentet vara utrustat med en instrumentadapter med 3
eller 4 markörsfärer.

Information om instrumentanvändning, rengöring, desinfektion och sterilisering av
tredjeparts förkalibrerade instrument återfinns i användarhandböcker från
instrumenttillverkaren.

Innan du använder förkalibrerade instrument ska du kontrollera att det instrument du
faktiskt använder visas i programmet och kontrollera instrumentets noggrannhet med hjälp
av ICM4.

Noggrannhet och validering

Instrument måste valideras före varje användning. Efter validering kan instrumentet användas för
resten av proceduren eller tills instrumentet eller spårningsanordningen ändras.
Om instrumentverifieringen indikerar försämrad noggrannhet ska du validera instrumentet på nytt.

Förkalibrerade instrument
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9.2.2 Åtkomst till förkalibrerade instrument

Hur du väljer ett instrument

Figur 60 

Steg

1. Tryck på knappen Precalibrated Instrument i menyraden eller håll det förka-
librerade instrumentet tillsammans med ICM4 i kamerans synfält.

2. På fliken Select PCI väljer du önskad instrumenttillverkare (t.ex. Brainlab).

3. Välj instrumentkategori (t.ex. Drill Guide).

4.
Välj ett specifikt instrument (t.ex. Drill Guide 1.8 mm 41839-70).
OBS: Leta efter ingraverat artikelnummer på sidan av instrumentet för att identifiera det.
 

5. Om du blir ombedd validerar du förkalibreringen (se s. 121).

6. Verifiera valideringen (se s. 123).

Växla till annat instrument

För att byta till ett annat förkalibrerat instrument, upprepar du stegen ovan. Se till att inte använda
ett förkalibrerat instrument utan att först välja det i programmet.
Namnet på och tillverkaren av det valda förkalibrerade instrumentet visas i huvudskärmen.
OBS: Det är inte möjligt att spåra två identiska geometrier samtidigt (m.a.o. identiska
spårningsanordningar som är monterade på två olika instrument). Det är dock möjligt att spåra två
instrument samtidigt när man använder två olika spårningsgeometrier (t.ex. användning av en 3-
och 4-markörsanordning).
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Fliken Typical PCIs

①

Figur 61 
Om en sjukdomsklassificering har angivits för denna patient, visas de instrument som allmänt
används för det tillståndet på fliken Typical PCIs.
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9.2.3 Validering

Allmän information

Valideringsprocessen kontrollerar att det förkalibrerade instrumentets noggrannhet fortfarande
befinner sig innanför toleransspannet.
OBS: Förkalibrerade instrument kan valideras när som helst efter start av program.
 

Hur man validerar ett förkalibrerat instrument

Figur 62 

Steg

1. Då dialogrutan Check Instrument öppnas, följer du instruktionerna i dialogrutan.

2.
• Om dialogrutan anger att valideringen lyckades, verifierar du instrumentet (se s. 123)

och trycker sedan på Next.
• För att avsluta valideringen trycker du på Cancel.
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Dialogrutan Troubleshooting

Om valideringen inte lyckades, t ex för att instrumentet är böjt eller skadat, trycker du på Help för
att se följande dialogruta.

Figur 63 

Steg

Slutför de kontroller som anges i programvaran och tryck sedan på OK för att upprepa valider-
ingen.
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9.2.4 Verifiering

Hur man verifierar förkalibrerade instrument

Du måste kontrollera noggrannheten av det kalibrerade instrumentets validering innan du
använder det, för att förhindra användningen av skadade instrument, som inte kan navigeras på
ett exakt sätt.

Figur 64 

Steg

1. Håll instrumentet mot ICM4 medan du kontrollerar den position som visas i dialogrutan.

2. Om instrumentvalideringen är exakt, trycker du på Next.

Andra alternativ

Alternativ

Håll instrumentet still i fem sekunder för att kunna ta en skärmdump.

• För att avsluta verifieringen trycker du på Cancel.
• Dialogrutan stängs fem sekunder efter det att ICM4 har avlägsnats från kamerans synfält.
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10 PLANERING &
NAVIGERING

10.1 Översikt över navigering
10.1.1 Arbetsflöde

Allmän information

Spine & Trauma 3D-programvaran guidar dig genom navigeringsskärmarna för planering och
placering av varje skruv, och börjar sedan processen på nytt.
För att bläddra genom arbetsflödet trycker du på Next efter slutförande av varje steg, eller för att
gå tillbaka till ett föregående steg, tryck på Back.

Verifiera att varje skruv har planerats korrekt innan du fortsätter med nästa skruv.

Tumöringrepp

Var medveten om att navigeringsbanan inledningsvis leder dig till tumörvävnaden. Efter
behandlingen kanske de visade CT-uppgifterna inte längre representerar positionen och
storleken av den behandlade tumören.
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10.1.2 Navigera instrument

Spårning av instrument

För att systemet skall kunna navigera ett kirurgiskt instrument, måste instrumentet ha
markörsfärer knutna till det, antingen direkt (t.ex. en pekare), eller med hjälp av en
adapteranordning. Programmet visar en virtuell återgivning av instrumentet i realtid i
navigeringsvyerna.
Andra navigerade instrument än pekare måste kalibreras och verifieras före användning.
Förkalibrerade instrument måste valideras och verifieras före användning. För information om hur
man kalibrerar, validerar och verifierar instrumenten, se s. 103.

Visning av troakarinsats

Om ett troakarinsats används med en navigerad Brainlab-borrledare (1,8 och 2,5 mm) eller ett
instrument från tredje part, så tänk på troakarspetsen (vanligen 1-3 mm) inte visas i
navigeringsprogramvaran.

Användning av referensanordningar

Koordinatsystemet för navigering baseras på positionen av referensanordningen som fastställts
under registreringen. Varje förändring i positionen av referensanordningen i förhållande till benet
efter registreringen stör koordinatsystemet.
Om referensanordningen rör sig eller bli ostadig efter registreringen, återstabiliserar du den och
verifierar sedan omedelbart systemets noggrannhet. Om noggrannheten har minskat måste
registreringen göras om innan du börjar med navigeringen.

Skruvplanering och -placering ska endast utföras på det ben på vilket referensanordningen
har fästs och som har registrerats. Eftersom navigeringssystemet inte kompenserar för
relativa rörelser mellan ben, skulle ett annat förfarande leda till felaktig skruvplanering och
navigering.

Instrumentnavigering med SMS-adapter

Figur 65 
När du navigerar ett instrument med adaptern för det kirurgiska motorsystemet tillsammans
med en borrguide, visas en så kallad ”osäkerhetskon” i programvaran.
Sannolikheten för felaktig borrning på grund av böjning av det böjbara instrumentet ökar med en
mindre diameter på det böjbara instrumentet samt ett större borrdjup. För att bli påmind om detta,
visas en varningskon som ökar i storlek när man använder ett instrument med mindre diameter,
och när borrdjupet blir större.

Om konen når känsliga struktur, inhämtar du ytterligare genomlysningsbilder för att
verifiera instrumentets aktuella verkliga position.
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10.1.3 Navigeringsnoggrannhet

Tillräcklig noggrannhet

Den kraft som tillämpas under varje kirurgiskt steg (t.ex. placering av en skruv eller ett implantat)
orsakar en viss förväntad anatomisk rörelse. För att säkerställa tillräcklig noggrannhet ska denna
anatomiska rörelse tas i beaktande innan operation utförs. Dessa metoder finns för att säkerställa
tillräcklig noggrannhet:
• Fluoroskopi: Jämför placeringen av instrumentet i fluorobilden med återgivningen i

programvaran.
• Noggrannhetskontroll med verifiering av riktmärken (beskrivs nedan).

Om den förväntade anatomiska rörelse överskrider noggrannhetskraven, monterar du
referensanordningen på nytt på ett ställe som orsakar mindre eller inga relativa rörelser,
och registrera och verifiera sedan igen. Varje förflyttning av referensen i förhållande till den
behandlade strukturen kommer att ha en negativ effekt på navigeringen och kan leda till
felaktig visning, vilket skapar en fara för patienten.

När du ska kontrollera noggrannheten

Under navigeringsproceduren kontrolleras regelbundet att den krävda noggrannhetsnivån
bibehålls. Programvaran uppmanar dig att göra så efter 30-minuters intervaller via en röd flik,
Accuracy Verification.
Om rörelse av referensanordning upptäcks, uppmanas du att kontrollera noggrannheten genom
ett meddelande i programvaran (se s. 37).

Kontrollera noggrannheten varje gång man har utövat kraft på benet, t.ex. vid öppnande av
pedikeln.

Så här genomför du noggrannhetskontroller

①
Figur 66 

OBS: Det är 5 mm mellan varje nummertecken ①.
 

OBS: För att låsa vyerna i läge trycker du på låsikonen (se s. 21).
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Steg

1.
Tryck på fliken Accuracy Verification för att öppna verifieringsvyerna.
Programmet visar varje vy i inzoomat läge.

2.
Håll pekarens eller instrumentets spets mot anatomiska riktmärken på benet och se till att
positionen som visas på skärmen stämmer överens med den på patienten.
Tryck inte hårt på pekaren eller instrumentet under verifieringen.

Det rekommenderas inte att navigera med låg noggrannhet eftersom det skulle kunna leda
till patientskada.

Var extremt försiktig om du har valt att navigera med dåliga noggrannhetsvärden. Verifiera
regelbundet positionsnoggrannheten genom att hålla pekarens spets mot kända
anatomiska riktmärken och jämföra riktmärket med den struktur som visas i programmet.
Det här är särskilt viktigt i ryggradens djupare områden.

Låg systemprestanda

I händelse av låg systemprestanda visas ett varningsmeddelande.

Figur 67 

Alternativ för att förbättra prestanda

Stoppa navigeringen kort och vänta tills varningen försvinner.

Sakta ner instrumentets rörelse.

Minska antalet synliga instrument i kamerans synfält.

Använd 3D-instrumentframställningen (se s. 142).

Använd vyer som förbrukar färre systemresurser (t.ex. 2D- istället för 3D-vyer).

OBS: Om varningen fortfarande försvinner efter att du prövat dessa alternativ, gå vidare med
extrem försiktighet.
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10.2 Navigeringssteg
10.2.1 Grundläggande navigering

Allmän information

Efter registreringen visar programmet den grundläggande navigeringsskärmen. Detta gör att du
kan spåra instrument, men inte vägleda dem till en planerad skruv.
Detta steg kan användas för att navigera till din avsedda ingångspunkt.

Skärmlayout

Figur 68 

Alternativ

För att navigera en pekare eller instrument, för in det i kamerans synfält. En virtuell återgivning
av instrumentet i realtid visas i navigeringsvyerna.

För att fortsätta till skruvplaneringen trycker du på Plan.

Om du vill visa CT-scanningar i anatomiska plan, trycker du på fliken Anatomic Planes (se s.
138).

Om du vill anpassa navigeringsvyerna, trycker du på ögonikonen på fliken Overview
(se s. 140).

För att låsa vyerna i läge trycker du på låsikonen (se s. 21).
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10.2.2 Skruvplanering

Allmän information

Med hjälp av skruvplaneringsläget kan du definiera skruvens mått, bana, och platsen för
insättning. Programmet använder denna information för att vägleda dig när du navigerar
instrumenten för att förbereda skruvhålet och placeringen av skruven:
• Du kan använda en pekare eller annat instrument för att planera skruven.
• Du kan inte utföra intraoperativ skruvplanering tills benet har registrerats.

Planera eller placera inte skruvar på oregistrerade ryggkotor eller i bilder med otillräcklig
information.

Skärmlayout

⑦

①

④

⑤

⑥

②
③

Figur 69 

Nr Komponent

① Pekare eller instrument.

②
Planerade skruv(ar) (blå).
OBS: Planerade skruvar är synliga om knappen Show All har aktiverats.
 

③ Aktiv skruv (röd).

④ Aktiv skruvindikator.

⑤ Längd och diameterkontroller.

⑥
• Store-knappen: Lagrar positionen för den aktiva skruven.
• Show All-knappen: Visar/döljer alla planerade skruvar (blå).

⑦ Replan Last Screw-knappen: Gör det möjligt att göra ändringar till den senast lagrade
skruven. Positionen lagras inte längre. Tryck på Store igen för att lagra skruvpositionen.
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Så här planerar du en skruv

Steg

1.

Använd Length- och Diameter-kontroller ⑤ för att definiera dimensionerna för skruven
som du planerar.
OBS: Diameter-justeringar sker i steg om 0,5 mm. Length-justeringar sker i steg om
1,0 mm.
 

OBS: Om en sjukdomsklassificering har matats in förväljs skruvlängden.
 

2. Använd det navigerade instrumentet ③ för att ställa in den virtuella skruven ② till önskad
position och bana.

3.

Tryck på Store eller använd fjärrkontrollen med clips för att spara den planerade posi-
tionen (dvs. skruvens position på skärmen).
OBS: Om du täcker en av instrumentets reflekterande markörsfärer med din hand, lagrar
det tillfälligt skruvens position. Håll instrumentet dolt från kamerans synfält, och tryck se-
dan på Store för att spara den planerade positionen.
 

4. Tryck på Next för att fortsätta till finjustering av skruven.

OBS: Det rekommenderas att ta bort gamla planerade skruvar som inte kommer att navigeras.
 

Planering av omvänd skruv

①

Figur 70 
Om längden på skruven är inställd på negativ längd ①, visas skruven inuti instrumentet
(skruvspetsen vid instrumentspetsen).
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10.2.3 Finjustering av skruvar

Allmän information

Med hjälp av finjustering av skruvar kan du göra finjusteringar för att optimera den planerade
positionen och navigeringsbanan av skruven. Utför alltid finjustering av skruven för att säkerställa
förutsägbarheten när det gäller förplanerade skruvar.
En simulering av den planerade skruvens navigeringsbana visas i displayen längst upp till höger.
På så sätt kan du se hela banans väg och kontrollera att den inte penetrerar några kritiska
strukturer.

Skärmlayout

③

④

①

②

⑧

⑥

⑨

⑤

⑦

Figur 71 

Nr Komponent

① Gul stapel: Indikerar skruvens nivå som visas i bansimuleringen.

②
Planerade skruv(ar) (blå).
OBS: Planerade skruvar är synliga om knappen Show All har aktiverats.
 

③ Aktiv skruv (röd): Röd cirkel betecknar vilken del av skruven som påverkas av piljustering-
ar (dvs. ingång, mitten, skruvhuvud).

④ Spela upp/pausa-knapp för simulering av skruvbana.

⑤ Bansimulering med djupindikator.

⑥ Aktiv skruvindikator.

⑦ Längd och diameterkontroller.

⑧
• New Screw-knappen: Lägger till en skruv parallellt med den aktiva skruven.
• Show All-knappen: Visar/döljer alla planerade skruvar (blå).

⑨ Delete-knappen: Raderar aktiv skruv.

Så här omplacerar du en skruv

Steg

1. Tryck in mitten av skruven i en av vyerna. Detta markerar mitten på skruven.
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Steg

2. Använd pilarna i vyerna för att flytta hela skruven till önskat läge. Du kan även panorera
inuti vyn.

Hur man finjusterar skruvens navigeringsbana

Steg

1. Använd zoomknapparna för att förstora bilden.

2.
Tryck antingen i mitten eller på huvudet av skruven i en av vyerna.
Detta markerar och aktiverar motsvarande änden av skruven.

3.
Använd pilarna eller tryck i vyerna för att justera skruvens position. Skruvlängden föränd-
ras allt eftersom justeringar görs.
Den icke-markerade änden av skruven är kvar på plats, vilket ändrar hela skruvens bana.

Hur man visar skruvens navigeringsbana

Steg

1. Tryck på Play-knappen ④ för att se ett bildspel av skruvens navigeringsbana.

2. Tryck på Pause-knappen ④ för att pausa navigeringsbanan på valfritt ställe.

OBS: Som alternativ kan du trycka på djupindikatorn ⑤ för att visa navigeringsbanan när den skär
genom ett visst djup.
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10.3 Placering av skruvar

Allmän information

I placeringsvyerna visar programvaran den aktiva planerade skruven i position och erhåller
Autopilot-vyn och Probe’s Eye-vyn för att leda instrumentets bana till den planerade
skruvpositionen.
OBS: Skruvar som är belägna utanför det aktuella djupet återges genomskinliga.
 

Tänk på att placeringen av skruvarna är bara så exakt som bildregistreringen.

Placering av skruvar - en översikt

⑦

⑤

⑥

①

②

③
④

⑧

⑨

⑪
⑩

Figur 72 

Nr Komponent

① Aktiv skruv (röd)

②
Planerade skruv(ar) (blå)
OBS: Planerade skruvar är synliga om knappen Show All har aktiverats.
 

③ Pekare eller instrument

④ Inline Axial-vy

⑤ Autopilot-vy med djupindikator

⑥ Probe’s Eye-vy

⑦ Aktiv skruvindikator

⑧ Längd och diameterkontroller

⑨ Show All-knappen: Visar/döljer alla planerade skruvar (blå)

⑩ Delete-knappen: Raderar aktiv skruv

⑪ Inline Sagittal-vy

Placering av skruvar
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Autopilot-vy

Autopilot-vyn visas när det navigerade instrumentet kommer in i kamerans synfält. Om du har
planerat fler än en skruv spårar Autopilot skruven som är närmast instrumentet.
Om det finns fler än ett instrument i kamerans synfält, spårar Autopilot instrumentet med den
högsta prioriteten.

①

②

Figur 73 

Nr Komponent

① Aktiv skruv (vyn i linje med axeln på aktiv skruv).

②
Djupindikator.
Skalan visar instrumentets eller skruvens aktuella djup när den rör sig från den planerade
ingångspunkten mot målpunkten.

OBS: Om skruven är för djupt infogad, alltså under det planerade målet, utsänder systemet en
larmsignal.
 

Probe’s Eye-vy

Probe’s Eye-vyn visar skruvens navigeringsbana vid olika djup i de inlästa data. 0 mm-vyn är det
aktuella djupet av instrumentspetsen.

Figur 74 
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Så här navigerar du till en planerad skruv

Steg

1.

Välj instrumentet som du ska använda.
I fall det inte är kalibrerat, ska du först kalibrera och verifiera det (se s. 103). Om du an-
vänder ett förkalibrerat instrument, kan du uppmanas att validera eller verifiera instrumen-
tet (se s. 118).

2. Verifiera att skruvmåtten ⑧ på skärmen stämmer med skruven som faktiskt navigeras.

3. Använd återkopplingen från navigeringsvyerna för att linjera instrumentets navigeringsba-
na till den planerade skruvpositionen vid användning.

4.
När du är klar kan du upprepa steg 1-3 för alla planerade skruvar.
Efter att ha placerat alla skruvar, trycker du på Next för att återgå till navigeringsöversik-
ten (se s. 129).

Om två skruvar planeras nära varandra, visas närliggande skruvar i blått, även om Show
All-knappen är avaktiverad. Se till att navigeringen spårar rätt skruv.

Placering av skruvar
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10.4 Ytterligare navigeringsalternativ

Visningsfunktioner

Programmet erbjuder följande valfria funktioner på navigerings- och planeringsskärmarna:
• Anatomic Planes-vy
• Fusion Inline-vy
• Utvalda anpassningsbara vyer
• Instrumentframställning i 2D/3D
• Pekarmätning
• Verktygsspetsförskjutning

PLANERING & NAVIGERING
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10.4.1 Anatomic Planes-flik

Allmän information

Denna flik ger dig möjlighet att visa bilddata som bygger på anatomiska (t.ex. ortogonala) plan.
Detta är i motsats till inline-vyerna i den vanliga navigeringsskärmen.
I fliken Anatomic Planes är alla vyer i linje med centret av den primära datauppsättningen.

Hur man granskar

Figur 75 

Steg

Tryck på fliken Anatomic Planes på navigeringsskärmen.

Ytterligare navigeringsalternativ
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10.4.2 Fliken Fusion Inline

Allmän information

När du använder fusionerade datauppsättningar kan fliken Fusion Inline användas för att visa
datauppsättningarna individuellt medan du navigerar samtidigt på båda datauppsättningarna.
I fliken Fusion Inline är alla vyer i linje med mitten av den primära datauppsättningen.

Hur man granskar

Figur 76 

Steg

Tryck på fliken Fusion Inline på navigeringsskärmen.
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10.4.3 Anpassa vyer

Allmän information

Programmet ger dig möjlighet att ställa in och lagra vykonfigurationer. Olika bilder eller
rekonstruktioner kan tilldelas till varje vypartition i fliken Overview och under skruvplanering. Den
aktuella vytypen anges längst upp till vänster på varje vy.
Eventuella ändringar till vykonfigurationen sparas för framtida bruk.

Hur man anpassar vyer

Figur 77 

Steg

1.
I fliken Overview eller under skruvplaneringen, kan du trycka på ögonikonen i
den vy som du vill ändra.
Dialogrutan View Selection öppnas.

2.
Välj önskad vy genom att trycka på motsvarande ikon.
Dialogrutan stängs och den valda skärmen uppdateras i huvudskärmen.

3. Upprepa steg 1-2 för alla vyer som du vill ändra.

Tillgängliga vyer

Vy Beskrivning

Axial/Sagittal/
Coronal

Axiell, sagittal eller koronal rekonstruktion av benet baserad på instruments-
petsens aktuella placering.

Inline Axial/In-
line Sagittal

Sned axiell/sagittalvy längs instrumentets centrala axel, med en linje som visar
en virtuell förlängning av instrumentets navigeringsbana. Den här vyn är an-
vändbar när man planerar vinkeln från ingångspunkten till målet och för att
vägleda instrumentet längs med den definierade navigeringsbanan.

Inline Axial SI Rekommenderas för procedurer med laterala metoder, t.ex. SI-skruvar.

Probe’s Eye

Visar strukturer som ligger nedanför instrumentets spets vid olika djup. Fyra
lodräta snittrekonstruktioner visar olika djup från instrumentspetsen (0-15 mm).
Denna vy är särskilt användbar vid vägledning under navigeringen. Instru-
mentspetsens placering utmärks av ett hårkors.

Ytterligare navigeringsalternativ
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Vy Beskrivning

3D (AP) 3D dorsal och frontal vy.

3D (Lateral) 3D-lateral vy.

3D (Free) 3D-rekonstruktion av datasetet, kan roteras oberoende av andra vyer.

DRR (AP) Digital rekonstruktion röntgen i AP-riktning.

DRR (Lateral) Digital rekonstruktion röntgen i lateral riktning.

DRR (Free) Digital rekonstruktion röntgen, kan roteras oberoende av andra vyer.

OBS: Inlinevyer visas endast i navigeringsläge, när ett instrument är synligt. Om inget instrument
är synligt visas det motsvarande ortogonala snittet i panoreringsläge.
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10.4.4 Byte av instrumentframställning

Instrumentframställning i 2D/3D

① ②

Det navigerade instrumentet kan visas i antingen 3D ① eller 2D ②.

Hur man byter instrumentframställning

Steg

• Tryck på instrumentvisningsknappen i menyfältet för att byta instrumentframställ-
ningen. Knappen aktiveras därefter.

• För att byta tillbaka till standardinstrumentframställningen trycker du åter på instru-
mentvisningsknappen.

Ytterligare navigeringsalternativ
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10.4.5 Pekarmätning

Allmän information

Om du aktiverar pekarmätningen visar programmet kontinuerligt avståndet från en definierad
punkt på benet till befintligt läge av pekarspetsen.

Tänk på att pekarmätningen är bara så exakt som bildregistreringen.

Beroende på fönsterinställningarna och snittjockleken kan det hända att mätresultaten inte
korrekt återger de uppmätta benstrukturernas faktiska mått.

Så här aktiverar du mätning av pekaren

Figur 78 

Steg

1. Tryck på knappen Measurement i menyfältet för att öppna dialogrutan Activa-
te Measurement.

2.

Inhämta startpunkten på linjalen genom att vrida på pekaren eller använda fjärrkontrol-
len med clips.
När punkten har inhämtats stängs dialogrutan Activate Measurement och avståndet
mellan startpunkten och pekarens spets visas i gult på varje vy.
Knappen Measurement markeras i gult.

3. För att inaktivera pekarmätningen trycker du på Measurement-knappen igen.
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10.4.6 Ställ in en spetsförskjutning

Allmän information

Med funktionen Tip Offset kan du virtuellt förlänga spetsen på navigeringsinstrumentet, t.ex. för
att planera skruvinsättning eller hudincision. När en förskjutning av verktygsspetsen är
konfigurerad visas instrumentet med den virtuella förlängningen.
Maximal förskjutning är 200 mm.

Navigera med en spetsförskjutning

Det faktiska instrumentet visas i grönt och dess spets anges av ett grönt hårkors. Det navigerade
instrumentets förlängda spets visas i rött och utmärks av ett rött hårkors.
OBS: Spetsförskjutningen återställs automatiskt till noll när du påbörjar registreringen. Om du vill
navigera med hjälp av en spetsförskjutning måste du definiera den igen efter att registreringen
fullbordats.
 

Så här ställer du in spetsförskjutningen

Figur 79 

Steg

1.

Tryck på Offset-knappen i menyraden.
Dialogrutan Tip Offset öppnas.
OBS: När en förskjutning är konfigurerad, markeras knappen i gult.
 

2.

Justera förskjutningen:
• I steg om 1 mm med hjälp av knapparna +/-.
• Genom större steg med hjälp av linjalen. En gul markering anger den aktuella inställ-

ningen.

3.
Tryck på OK för att ställa in förskjutningen.
Navigeringsvyerna visar nu instrumentet med en förlängd spets.

Ytterligare navigeringsalternativ
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Ta bort en spetsförskjutning

Steg

1. Tryck åter på Offset-knappen.

2. Tryck på Reset-knappen (eller ställ in förskjutningen till 0).

3. Tryck på OK.

Efter att ha arbetat med spetsförskjutning måste du alltid återställa den till noll för att
förhindra undvika fel. Var försiktig om spetsförskjutningen är inställd till något annat värde
än noll.

Om en instrumentets navigeringsbana är felaktig kommer spetsförskjutningen också att bli
felaktig.
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