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КАМЕРА В ЧАСТТА НА ЛЕГЛОТО ЗА ГЛАВАТА

• Фиксирайте подходящата референция към съответния 
прешлен.
- Тази организация се препоръчва за C1/C2 сливане 

(съгласно Magerl).
• Нагласете ъгъла на референтната установка в краниална 
посока.

КАМЕРА В ЧАСТТА НА ЛЕГЛОТО ЗА КРАКАТА

• Фиксирайте подходящата референция към съответния 
прешлен.

• Нагласете ъгъла на референтната установка в каудалната 
посока.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОПЕРАЦИОННАТА ЗАЛА

ПРИКРЕПЯНЕ НА РЕФЕРЕНЦИЯ

• Прикрепете референтната клампа a стабилно към костта.
• Прикрепете Рефлекторни маркерни сфери за еднократна 
употреба към референтната установка s и прикрепете 
установката към референтната клампа, докато я подпирате с 
една ръка.

• Ориентирайте установката към камерата.
• Заключете всички шарнири с помощта на предоставените 
гаечен ключ или отвертка, като гарантирате, че е закрепена 
стабилно и не мърда.

НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА 
КАМЕРАТА

• Свържете вграденото устройство за образи към системата, 
ако е нужно a.

• Позиционирайте камерата да има цялостен поглед към 
всички референтни и инструменти маркерни сфери по време 
на цялата процедура s.

ЗАБЕЛЕЖКА: системите за навигация Brainlab може да се 
използват само с маркерни сфери на Brainlab или Northern Digital 
Inc. Винаги използвайте нови, неповредени маркерни сфери и 
почиствайте маркерните сфери веднага, ако се контаминират по 
време на процедура.
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ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ

• Включете системата.
• В Patient Selection изберете съществуващ пациент (и 
съответните преоперативни данни) или изберете нов пациент.

• Изберете OK, за да заредите пациентските данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: по-рано регистрираните данни, които са на 
по-малко от 24 часа, могат да бъдат възстановени.

ИЗБОР НА РАБОТЕН ПОТОК

• Ако получите подкана, изберете работния поток 
3D Navigation.

• Изберете Spine & Trauma 3D в Content Manager.

НАСТРОЙКА НА СОФТУЕРА
Софтуерна версия: Spine & Trauma 3D 2.x
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ПРЕДВАРИТЕЛНО КАЛИБРИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ

СТЪПКА 1 – СГЛОБЯВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА

• Прикрепете Рефлекторни маркерни сфери за еднократна 
употреба към Инструментен референтен модул a с етикет 
„pre-calibrated“ (предварително калибриране).

• Прикрепете необходимия инструментен връх s и сглобете 
модула към съответната дръжка.

ЗАБЕЛЕЖКА: предварително калибрираните модули могат 
да бъдат разпознати по оцветеното в златисто стебло.

СТЪПКА 2 – ИЗБОР НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 
КАЛИБРИРАНИЯ ИНСТРУМЕНТ

• Задръжте Матрицата за калибриране на инструменти и 
инструмента в зрителното поле на камерата.

• Изберете инструмента в раздела All PCIs.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете да потвърдите типа на инструмента с 
номера на артикул на продукта.

СТЪПКА 3 – ПРОВЕРКА НА ТОЧНОСТТА НА 
ИНСТРУМЕНТА

Винаги трябва да проверявате точността на предварително 
калибрирания инструмент съгласно инструкциите в 
диалоговия прозорец.

• Ако проверката за точност е успешна (зелена отметка) a, 
визуално потвърдете точността в изгледите, след което 
изберете Next.

• Ако проверката за точност е неуспешна, продължете към 
стъпка 4.

СТЪПКА 4 (ОПЦИОНАЛНА) – ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
ПРОБЛЕМИ ЗА НЕУСПЕШНА ПРОВЕРКА ЗА ТОЧНОСТ

• Ако проверката за точност е неуспешна (например 
предварително калибрираният инструмент е повреден), Next 
ще бъде деактивирано. 
- Изберете Help, за да отворите страница за отстраняване на 
проблеми.

• След като сте адресирали препоръчаните предложения в 
диалоговия прозорец, изберете OK, за да проверите отново 
точността на калибрирането на инструмента.

Софтуерна версия: Spine & Trauma 3D 2.x

a

s

a



Забележка: този документ не замества ръководството за потребителя.Стр. 4/16



...............................................................................................................................................................................................................................................

Забележка: този документ не замества ръководството за потребителя.Стр. 5/16

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ

СТЪПКА 1 – СГЛОБЯВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА

• Прикрепете Рефлекторни маркерни сфери за еднократна 
употреба към установката за проследяване (използвайте 
най-голямата възможна установка за проследяване) a.

• Прикрепете установката за проследяване към подходящ 
инструментен адаптер s.

• Монтирайте сглобения адаптер върху инструмента d.

ЗАБЕЛЕЖКА: не монтирайте адаптера към конични 
инструменти. Адаптерите може да се монтират само към 
цилиндрични инструменти.

СТЪПКА 2 – РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА

• Задръжте инструмента и Матрицата за калибриране на 
инструменти (с прикрепени маркерни сфери) в зрителното 
поле на камерата, за да отворите диалоговия прозорец 
Instrument Calibration.

• Продължете към стъпка 3A, за да калибрирате дълги, твърди 
инструменти, или към стъпка 3B за всички други инструменти.

ЗАБЕЛЕЖКА: маркерните сфери трябва да са с лице към 
камерата през цялото време по време на калибрирането.

СТЪПКА 3A – КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА

• Завъртете инструмента във V-канала или гнездото на 
матрицата за калибриране.
- Софтуерът автоматично калибрира диаметъра на 
инструмента и отваря диалоговия прозорец Verify 
Calibration.

ЗАБЕЛЕЖКА: само твърди и прави инструменти могат да 
бъдат автоматично калибрирани.

СТЪПКА 3B – КАЛИБРИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА

• Ръчно дефинирайте диаметъра на инструмента, като 
изберете правилното гнездо в софтуера.
- Винаги използвайте най-малкото възможно гнездо, което 
пасва.

• Поставете инструмента в избраното гнездо и задръжте 
инструмента неподвижен, докато калибрирането не завърши 
и не се отвори диалоговият прозорец Verify Calibration.
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СТЪПКА 4 – ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ТОЧНОСТТА НА 
КАЛИБРИРАНЕТО

• Докато диалоговият прозорец е отворен, задръжте 
инструмента неподвижен във V-канала, осева точка или 
равнина на измерване на матрицата за калибриране.

• Визуално потвърдете, че показаният диаметър е правилен и 
че отклонението на оста (Angle) a и върха (Distance) s е 
минимално.
- Ако потвърждаването е точно, изберете Next, за да 
използвате потвърдения инструмент.

- Ако потвърждаването е неточно, продължете към стъпка 4B.
- Ако показаният връх е неправилен, продължете към стъпка 4C.

СТЪПКА 4B (ОПЦИОНАЛНА) – ПОВТОРНО 
КАЛИБРИРАНЕ НА ВЪРХА

• Изберете Re-Calibrate Tip и завъртете върха на инструмента 
в осевата точка на матрицата за калибриране.
- За плоски инструменти и длета задръжте инструмента 
срещу референтна равнина 1 или 2.

• След като потвърждаването бъде точно, изберете Next, за да 
използвате потвърдения инструмент.

СТЪПКА 4C (ОПЦИОНАЛНА) – ДЕФИНИРАНЕ НА ВЪРХА

• Изберете Tip Selection и дефинирайте свойствата на 
инструмента.

• След като показаният връх бъде точен, изберете Next, за да 
използвате потвърдения инструмент.
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СТЪПКА 1 – ЗАДАВАНЕ НА ПРАГА НА КОСТТА

Потвърдете прага на костта по подразбиране и регулирайте, 
ако е необходимо.

• Уверете се, че:
- Повърхността на ламината се показва възможно най-гладко, 
без наблизо да има дупки или артефакти.

- КТ сканиранията не са с ниска доза.
• Силно се препоръчва реконструкция на базата на 
контрастиране на меките тъкани при КТ сканиране.

• Изберете Next.

ЗАБЕЛЕЖКА: направете справка с протокола за сканиране 
за повече подробности.

СТЪПКА 2 – ПЛАНИРАНЕ НА ТОЧКИ

• Изберете ориентирите върху костния модел, за да планирате 
поне четири точки.
- Ако са били заредени предварително планирани точки, 
първо дефинирайте нивото на прешлена.

• Изберете New, за да добавите допълнителни точки.

СТЪПКА 3 – НАНАСЯНЕ НА ПРЕШЛЕННИТЕ ТОЧКИ

• С помощта на показалеца нанесете осветените точки върху 
костта на пациента.
- Активният ориентир е осветен в жълто a.

• Продължете за останалите планирани точки.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да повишите точността, нанесете всяка 
точка възможно най-близо до центъра на оцветената област.

СТЪПКА 4 – ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ТОЧНОСТТА НА 
РЕГИСТРАЦИЯТА

• Задръжте показалеца към поне три ориентира върху костта и 
потвърдете, че позицията на показния връх отговаря на 
действителната позиция върху костта.
- Ако регистрацията е неточна, изберете Back, за да 
планирате или нанесете повторно точките според 
необходимото.

- Ако регистрацията е точна, изберете Next.

Софтуерна версия: Spine & Trauma 3D 2.x
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СТЪПКА 1 – ЗАДАЙТЕ ПРАГА НА КОСТТА И 
ДЕФИНИРАЙТЕ НИВОТО НА ПРЕШЛЕНА

• Задайте прага на костта (според описаното в стъпка 1 на 
Paired Point Matching) и изберете Next.

• Изберете ориентири върху костния модел във всеки 
отговарящ изглед, за да дефинирате обработвания прешлен.

• Потвърдете в Overview a, че е избран правилният прешлен.
• Изберете Next.

СТЪПКА 2 – НАНАСЯНЕ НА ПРЕШЛЕННИ ТОЧКИ

• С помощта на показалец нанесете една точка, всяка върху:
- Централния/спинозния израстък (жълто)
- Лявата ламина (червено)
- Дясната ламина (зелено)

• Нанесете 17 допълнителни точки на интерес, разпръснати 
върху прешлена

ЗАБЕЛЕЖКА: за да повишите точността, нанесете всяка 
точка възможно най-близо до центъра на оцветената област.

СТЪПКА 3 – ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ТОЧНОСТТА НА 
РЕГИСТРАЦИЯТА

• Задръжте показалеца към поне три ориентира върху костта и 
потвърдете, че позицията на показния връх отговаря на 
действителната позиция върху костта.
- Ако регистрацията е неточна, изберете Improve Registration 
и продължете към стъпка 4.

- Ако регистрацията е точна, изберете Next.

СТЪПКА 4 (ОПЦИОНАЛНА) – ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
ПРОБЛЕМИ ЗА НЕУСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ

Диалоговият прозорец No Match Found се отваря 
автоматично, ако регистрацията е неуспешна, или като 
изберете Improve Registration. Софтуерът може да освети 
препоръчана опция от следните:

• Дефинирайте повторно нивото и нанесете повторно първите 
три точки върху прешлена.

• Нанесете 10 допълнителни точки.
• Ръчно поправете целия облак с точки.
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2D/3D РЕГИСТРАЦИЯ: FLUORO MATCHING 
(ДОБАВКА)

СТЪПКА 1 – ЗАДАЙТЕ ПРАГА НА КОСТТА И 
ДЕФИНИРАЙТЕ НИВОТО НА ПРЕШЛЕНА

• Задайте прага на костта (според описаното в стъпка 1 на 
Paired Point Matching) и изберете Next.

• Изберете желаното ниво на прешлен върху костния модел.
- Регулирайте синия модел a да отговаря на обработвания 
прешлен.

• Изберете Next.

СТЪПКА 2 – ПРОВЕРКА НА ПОКАЗАНОТО 
СЕГМЕНТИРАНЕ

• Сегментираният прешлен след това се показва върху екрана 
Level Definition.
- Ако сегментирането е незадоволително, изберете Redo 

Segmentation.
• За да навигирате повече от един прешлен, изберете 
следващия прешлен и повторете стъпки 1 и 2.

• След като сегментирането е задоволително за всички 
прешлени, изберете Next.

СТЪПКА 3 – ЗАСНЕМАНЕ НА 2D ФЛУОРОСКОПСКИ 
ОБРАЗИ

• Уверете се, че няма метални предмети на пътя и че 
референтната установка се вижда от камерата (всички 
индикатори за видимост са зелени) a.

• Заснемете 2D флуороскопски образ на обработвания 
прешлен.
- Ще чуете тон за потвърждение, когато образът е заснет.

• Изберете иконата с ръка s в съответния изглед, за да 
получите и регистрирате образа.

СТЪПКА 4 – ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ТОЧНОСТТА НА 
РЕГИСТРАЦИЯТА

• Задръжте показалеца към поне три ориентира върху костта и 
потвърдете, че позицията на показния връх отговаря на 
действителната позиция върху костта.
- Ако регистрацията е неточна, изберете Discard за да 
заснемете повторно 2D флуороскопски образи.

- Ако регистрацията е точна, изберете Accept.
• Повторете стъпки 3 и 4 за допълнителни образи.
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СТЪПКА 5 – ДЕФИНИРАНЕ НА ПОСОКАТА НА ГЛАВАТА

• Позиционирайте човешката фигура, за да дефинирате 
посоката на главата на пациента.

• Изберете Next.

СТЪПКА 6 – НАПАСВАНЕ НА СЕГМЕНТИРАНИЯ 
ПРЕШЛЕН

• Позиционирайте сегментирания прешлен върху 2D 
флуороскопския образ.

• Използвайте контролите Visibility и Step Size, за да 
направите фина настройка.

• Изберете Next, за да може софтуерът да напасне 
сегментирания прешлен към 2D флуороскопския образ.

ЗАБЕЛЕЖКА: изберете DRR a и 3D Model s, за да 
превключвате между изгледите.

СТЪПКА 7 – ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ТОЧНОСТТА НА 
РЕГИСТРАЦИЯТА

• Задръжте показалеца към поне три ориентира върху костта и 
потвърдете, че позицията на показния връх отговаря на 
действителната позиция върху костта.
- Ако регистрацията е неточна, изберете Back и продължете 
към стъпка 8.

- Ако регистрацията е точна, изберете Next.

СТЪПКА 8 (ОПЦИОНАЛНА) – ПРЕМАХВАНЕ НА МЕТАЛНИ 
ПРЕДМЕТИ

• Изберете Brush Type, Brush Size и Model.
• Оцветете всякакви метални предмети, които да бъдат 
изключени от образа, които все още не са били открити.

• Изберете OK.
• Софтуерът извършва ново напасване.
• След като новото напасване е точно, изберете Next.
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АВТОМАТИЧНА РЕГИСТРАЦИЯ: FLUORO 3D 
(ДОБАВКА)

РЕГИСТРАЦИЯ СЪС SIEMENS 3D C-РАМО – 
ПОДГОТОВКА НА ХАРДУЕРА

• Уверете се, че C-рамото е:
- Оборудвано с Комплекта за флуороскопска 3D 
регистрация за 3D C-рамене a (с поставени правилно 
Рефлекторни дискове за комплекта за флуороскопска 
регистрация s)

- Покрито с покривало
• Уверете се, че пръстенът за 2D регистрация не е прикрепен

ЗАБЕЛЕЖКА: всички рефлекторни дискове трябва да бъдат 
в добро състояние и да са видими за камерата по време на 
регистрацията.

РЕГИСТРАЦИЯ С ZIEHM VISION RFD 3D C-РАМО – 
ПОДГОТОВКА НА ХАРДУЕРА

• Уверете се, че C-рамото е:
- Покрито с покривало
- Оборудвано с Комплекта за флуороскопска 3D 
регистрация за Ziehm Vision RFD 3D C-рамене a 
(с правилно прикрепени Рефлекторни маркерни сфери за 
еднократна употреба)

• Референтните модули трябва да бъдат здраво закрепени

ЗАБЕЛЕЖКА: всички рефлекторни сфери трябва да бъдат в 
добро състояние и да са видими за камерата по време на 
регистрацията.

СТЪПКА 1 – ПОДГОТОВКА ЗА СКАНИРАНЕ

• Изберете New Scan a в диалоговия прозорец New 
Registration / Scan.

• Подгответе 3D C-рамото за 3D сканиране съгласно 
инструкциите на C-рамото.

СТЪПКА 2 – ИЗВЪРШВАНЕ НА СКАНИРАНЕТО

• Уверете се, че C-рамото е референтната установка са в 
зрителното поле на камерата.

• Извършете сканирането.
- За спинални процедури инструктирайте пациента да 
задържи дишането си за по-добро качество на образа.

• След като сканирането е завършено, позволете на пациента 
да диша нормално.

Софтуерна версия: Spine & Trauma 3D 2.x
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СТЪПКА 3 – ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ТОЧНОСТТА НА 
РЕГИСТРАЦИЯТА

• Задръжте показалеца към поне три ориентира върху костта и 
потвърдете, че позицията на показния връх отговаря на 
действителната позиция върху костта.
- Ако регистрацията е неточна, изберете Back и извършете 
регистрация на двойни точки за Ziehm Vision RFD 3D 
C-рамене или регистрация с напасване на флуороскопски 
образи/двойни точки за Siemens 3D C-рамене.

- Ако регистрацията е точна, изберете Next.

КОНТРАСТИРАНЕ

За да подобрите видимостта на даден образ, изберете 
функцията Windowing.

• За да регулирате яркостта и контраста в рамките на даден 
изглед:
- Използвайте плъзгачите (или стрелките).

• За да регулирате яркостта и контраста в рамките на всички 
изгледи едновременно:
- Плъзнете от дясно наляво през целия екран.
- Можете да плъзнете от ъгъл към ъгъл или през средата на 
екрана.



...............................................................................................................................................................................................................................................

Забележка: този документ не замества ръководството за потребителя.Стр. 13/16

НАВИГАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ НА ВИНТОВЕ

СТЪПКА 1 – ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВНА НАВИГАЦИЯ

• В страницата Navigation можете да навигирате траекториите 
с показалеца/калибрирания инструмент.

• Изберете Plan, за да стартирате планирането на винтове.

СТЪПКА 2 – ПЛАНИРАНЕ НА ПОЗИЦИИ НА ВИНТОВЕТЕ

• Навигирайте показалеца/инструмента към точката на 
въвеждане.

• Дефинирайте размерите на винта с помощта на контролите 
Length и Diameter.
- За реверсивно планиране на винт можете също така да 
дефинирате отрицателни стойности.

• Изберете Store, за да запишете позицията на винта, след 
което изберете Next.
- Ако трябва фина настройка на позицията на винта, 
продължете към стъпка 3.

СТЪПКА 3 (ОПЦИОНАЛНА) – ФИНА НАСТРОЙКА НА 
ВИНТА

• Използвайте визирните кръстове a, за да превключвате 
между началото, средата и края на винта.

• Използвайте стрелките на изгледа, за да регулирате 
поставянето на винта.
- Увеличете мащаба за по-малки стъпки на движението на 
винта.

• Изберете Play s, за да видите симулация на траекторията.
• Използвайте бутоните със стрелки d, за да превключвате 
между винтовете.

• Изберете Next, за да приемете позицията на винта/винтовете.

ЗАБЕЛЕЖКА: изберете New Screw, за да извършите ръчно 
планиране на винт.

СТЪПКА 4 – ПОСТАВЯНЕ НА ВИНТ

• Навигирайте показалеца/инструмента към планирания винт 
(или винтове), един по един, като използвате навигационните 
изгледи да ви насочват.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако по време на процедурата ще се използва 
навигация на няколко нива, продължете към следващата 
секция, за да прегледате някои съвети за най-добри 
практики, преди да започнете навигацията.

Софтуерна версия: Spine & Trauma 3D 2.x
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НАВИГАЦИЯ НА НЯКОЛКО НИВА: НАЙ-ДОБРИ 
ПРАКТИКИ

РИСКОВЕ

Навигацията на няколко нива не се препоръчва, ако 
анатомията между точката на закрепване на референцията 
и костната структура, върху която ще се оперира, не е 
твърда.

• Всяко едно движение на прешлена, върху който се оперира 
(относително към референцията), ще повлияе негативно 
върху точността на навигацията.

ПРИМЕРИ, КЪДЕТО НАВИГАЦИЯТА НА НЯКОЛКО НИВА 
НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА

• Цервикални случаи
• Лечения и стабилизации поради тумори
• Пациенти с някое от следните:

- Спондилолистеза
- Ревма
- Декомпресия преди поставянето на винта
- Фрактури

АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕФЕРЕНЦИЯТА 
ПРИ НАВИГАЦИЯ НА НЯКОЛКО ПРЕШЛЕНА

• Референция, монтирана при гребена на илиачната кост a.
- Препоръчва се за интраоперативно получаване на образи.

• Референция, монтирана върху твърда костна структура s.

ЗАБЕЛЕЖКА: анатомията между точката на закрепване на 
референцията и костната структура, върху която се 
оперира, трябва да бъде твърда.

Софтуерна версия: Spine & Trauma 3D 2.x

ОБОСНОВКА

Навигацията на няколко нива се отнася до навигиране върху 
няколко прешлена, без да се монтира повторно 
референцията за повторна регистрация.
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АВТОРСКО ПРАВО:

Това ръководство съдържа собствена 
информация, защитена с авторско право. 
Нито една част от това ръководство не може да 
бъде възпроизвеждана или превеждана без 
изричното писмено съгласие на Brainlab. 

ОТГОВОРНОСТ:

Това ръководство подлежи на 
промени без предизвестие и не 
представлява ангажимент от страна 
на Brainlab. 

За допълнителна информация 
направете справка с раздела 
„Ограничения на отговорността“ в 
Стандартните правила и условия за 
продажби на Brainlab.
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 Brainlab AG
 Olof-Palme-Straße 9
 81829 Munich
 Германия

Европа, Африка, Азия, Австралия: +49 89 991568 1044
САЩ, Канада, 
Централна и Южна Америка: +1 800 597 5911
Япония: +81 3 3769 6900
Франция: +33 800 676 030

Имейл: support@brainlab.com

РЕДОВНА ПРОВЕРКА НА ТОЧНОСТТА

Редовно проверявайте точността на регистрацията през 
цялата процедура.

• Задръжте показалеца към поне три ориентира върху костта и 
потвърдете, че позицията на показния връх отговаря на 
действителната позиция върху костта.
- Можете също така да проверите два пъти точността с 
помощта на C-рамо.

• Ако регистрацията е неточна, извършете нова регистрация.

*60904-63BG*Редакция на документа: 1.1

Номер на артикул: 60904-63BG
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СЪВЕТИ ЗА НАВИГАЦИЯ

• Работете без излишна сила, доколкото е възможно.
- Използвайте високоскоростни свредла a вместо шила/
сонди s.

• Винаги проверявайте точността на регистрацията 
непосредствено преди извършване на хирургическа стъпка.


