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OPERAČNÍ STŮL - KAMERA NA STRANĚ HLAVY
• Bezpečně upevněte vhodnou referenci k příslušnému 

obratli.
- Toto nastavení je doporučeno pro fúzi obratlů C1/C2 

(podle Magerla).
• Referenci nastavte pod úhlem v kraniálním směru.

OPERAČNÍ STŮL - KAMERA NA STRANĚ NOHOU
• Bezpečně upevněte vhodnou referenci k příslušnému 

obratli.
• Referenci nastavte pod úhlem v kaudálním směru.

NASTAVENÍ NA OPERAČNÍM SÁLE

UPEVNĚNÍ REFERENCE
• Referenční svorku a bezpečně upevněte ke kosti.
• Upevněte jednorázové reflexní kuličky k referenci s 

a referenci upevněte k referenční svorce, kterou budete 
přidržovat jednou rukou.

• Nasměrujte referenci směrem ke kameře.
• Dodaným klíčem nebo šroubovákem utáhněte všechny 

klouby a zajistěte, aby se nemohly pohybovat.

NASTAVENÍ SYSTÉMU A POZICE KAMERY
• K systému podle potřeby připojte integrované zobrazovací 

zařízení a.
• Kameru umístěte tak, abyste během celé procedury měli 

v zorném poli všechny reference a reflexní kuličky 
nástrojůs.

POZNÁMKA: navigační systémy Brainlab se smí 
používat jen s reflexními kuličkami výrobců Brainlab nebo 
Northern Digital Inc. Vždy používejte nové, nepoškozené 
reflexní kuličky a pokud během procedury dojde k jejich 
znečištění, ihned je očistěte.

Verze softwaru: Spine & Trauma 3D 2.x
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VÝBĚR PACIENTA
• Zapněte systém.
• Na stránce Patient Selection vyberte existujícího pacienta 

(a jeho relevantní předoperační data) nebo vyberte nového 
pacienta.

• Stisknutím tlačítka OK načtěte data pacienta.

POZNÁMKA: je možné znovu obnovit již registrovaná 
data, která nejsou starší než 24 hodin.

VÝBĚR PRACOVNÍHO POSTUPU
• Na vyzvání vyberte pracovní postup 3D Navigation.
• V programu Content Manager vyberte položku Spine & 

Trauma 3D.

POUŽITÍ SOFTWARU
Verze softwaru: Spine & Trauma 3D 2.x

...............................................................................................................................................................................................................................................
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PŘEDEM KALIBROVANÉ NÁSTROJE

KROK 1 - SESTAVENÍ NÁSTROJE
• Upevněte jednorázové reflexní kuličky k referenční 

jednotce nástroje a, která je označena jako pre-calibrated 
(předem kalibrovaná).

• Hrot požadovaného nástroje s a sestavenou jednotku 
upevněte k příslušné rukojeti.

POZNÁMKA: předem kalibrované jednotky se poznají 
podle podstavce zlaté barvy.

KROK 2 - VÝBĚR PŘEDEM KALIBROVANÉHO 
NÁSTROJE
• Podržte matrici pro kalibraci nástrojů a nástroj v zorném 

poli kamery.
• Nástroj vyberte na kartě All PCIs.

POZNÁMKA: typ nástroje můžete potvrdit podle čísla 
produktu.

KROK 3 - KONTROLA PŘESNOSTI NÁSTROJE

Vždy je nutné zkontrolovat přesnost předem 
zkalibrovaného nástroje podle pokynů v dialogovém okně.

• Pokud je kontrola přesnosti úspěšná (zelený symbol 
zaškrtnutí) a, pohledem potvrďte přesnost v zobrazeních 
a poté stiskněte tlačítko Next.

• Pokud kontrola přesnosti nebyla úspěšná, přejděte ke 
kroku 4.

KROK 4 (VOLITELNÝ) - ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ 
PŘI NEÚSPĚŠNÉ KONTROLE PŘESNOSTI
• Pokud kontrola přesnosti nebyla úspěšná (například z 

důvodu poškození předem kalibrovaného nástroje), tlačítko 
Next nebude aktivní. 
- Stisknutím tlačítka Help otevřete stránku pro 

odstraňování problémů.
• Po uplatnění doporučení uvedených v dialogovém okně 

stisknutím tlačítka OK znovu zkontrolujte přesnost 
kalibrace nástroje.

Verze softwaru: Spine & Trauma 3D 2.x
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KALIBRACE NÁSTROJŮ

KROK 1 - SESTAVENÍ NÁSTROJE
• Upevněte jednorázové reflexní kuličky ke sledovacímu 

adaptéru (použijte co největší sledovací adaptér) a.
• Sledovací adaptér upevněte k adaptéru příslušného 

nástroje s.
• Sestavený adaptér nasaďte na nástroj d.

POZNÁMKA: adaptér nenasazujte na kuželovité 
nástroje. Adaptéry lze nasadit jen na válcovité nástroje.

KROK 2 - ROZPOZNÁNÍ NÁSTROJE
• Podržte nástroj a matrici pro kalibraci nástrojů 

(s upevněnými reflexními kuličkami) v zorném poli kamery. 
Otevře se dialogové okno Instrument Calibration.

• Chcete-li kalibrovat dlouhé, pevné nástroje, přejděte ke 
kroku 3A, a v případě všech ostatních nástrojů ke kroku 3B.

POZNÁMKA: reflexní kuličky musí být během kalibrace 
stále otočeny ke kameře.

KROK 3A - KALIBRACE NÁSTROJE
• Nástrojem otáčejte ve vidlicové vložce nebo v otvoru 

kalibrační matrice.
- Program automaticky zkalibruje průměr a trajektorii 

nástroje a otevře dialogové okno Verify Calibration.

POZNÁMKA: automaticky kalibrovat je možné jen pevné 
a rovné nástroje.

KROK 3B - KALIBRACE NÁSTROJE
• Manuálně definujte průměr nástroje výběrem správného 

otvoru v programu.
- Vždy použijte co nejmenší vhodný otvor.

• Nástroj zasuňte do vybraného otvoru a držte jej nehybně, 
dokud se nedokončí kalibrace a neotevře se dialogové 
okno Verify Calibration.

Verze softwaru: Spine & Trauma 3D 2.x
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KROK 4 - OVĚŘENÍ PŘESNOSTI KALIBRACE
• S otevřeným dialogovým oknem držte nástroj nehybně 

ve vidlicové vložce (bodě otáčení) nebo v měřicí rovině 
kalibrační matrice.

• Zrakem ověřte, že je zobrazený průměr správný a že 
odchylka od osy (Angle) a a hrotu (Distance) s je 
minimální.
- Je-li ověření přesné, stisknutím tlačítka Next použijte 

ověřený nástroj.
- Je-li ověření nepřesné, pokračujte ke kroku 4B.
- Je-li zobrazený hrot nesprávný, pokračujte ke kroku 4C.

KROK 4B (VOLITELNÝ) - OPĚTOVNÁ KALIBRACE 
HROTU
• Stiskněte tlačítko Re-Calibrate Tip a otočte hrotem 

nástroje v bodě otáčení v kalibrační matrici.
- V případě plochých nástrojů a dlátek přidržte nástroj proti 

referenční rovině 1 nebo 2.
• Jakmile je ověření přesné, stisknutím tlačítka Next použijte 

ověřený nástroj.

KROK 4C (VOLITELNÝ) - DEFINOVÁNÍ HROTU
• Stiskněte tlačítko Tip Selection a definujte vlastnosti 

nástroje.
• Jakmile je zobrazení hrotu přesné, stisknutím tlačítka Next 

použijte ověřený nástroj.
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KROK 1 - NASTAVENÍ HRANICE KOSTI

Ověřte výchozí hranici kosti a podle potřeby ji upravte.

• Zajistěte, aby:
- Zobrazený povrch laminy byl co nejhladší, bez děr nebo 

artefaktů v blízkosti.
- Pro CT skeny se nepoužívá nízká dávka záření.

• Při rekonstrukci CT skenů se důrazně doporučuje 
windowing měkké tkáně.

• Stiskněte tlačítko Next.

POZNÁMKA: další podrobnosti naleznete v protokolu 
skenování.

KROK 2 - PLÁNOVÁNÍ BODŮ
• Vyberte orientační body na modelu kosti a naplánujte 

alespoň čtyři body.
- V případě načtení předem naplánovaných bodů nejdříve 

určete úroveň obratle.
• Stisknutím tlačítka New přidejte další body.

KROK 3 - POŘÍZENÍ BODŮ NA OBRATLI
• Pomocí ukazovátka pořiďte zvýrazněné body na kosti 

pacienta.
- Aktivní orientační bod je zvýrazněn žlutě a.

• Stejným způsobem pořiďte zbývající naplánované body.

POZNÁMKA: chcete-li zvýšit přesnost, jednotlivé body 
pořizujte co nejblíže středu barevné oblasti.

KROK 4 - OVĚŘENÍ PŘESNOSTI REGISTRACE
• Podržte ukazovátko na minimálně třech orientačních 

bodech na kosti a ověřte, že zobrazená poloha hrotu 
odpovídá skutečné poloze kosti.
- Je-li registrace nepřesná, stisknutím tlačítka Back 

můžete body podle potřeby znovu naplánovat nebo 
pořídit.

- Je-li registrace přesná, stiskněte tlačítko Next.

Verze softwaru: Spine & Trauma 3D 2.x

MANUÁLNÍ REGISTRACE: 
PAIRED POINT MATCHING
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KROK 1 - NASTAVENÍ HRANICE KOSTI A URČENÍ 
ÚROVNĚ OBRATLE
• Nastavte hranici kosti (viz krok 1 postupu Paired Point 

Matching) a stiskněte tlačítko Next.
• Vyberte orientační body na modelu kosti v jednotlivých 

odpovídajících pohledech a určete požadovaný obratel.
• V oblasti Overview a ověřte, že byl vybrán správný 

obratel.
• Stiskněte tlačítko Next.

KROK 2 - POŘÍZENÍ BODŮ NA OBRATLI
• Pomocí ukazovátka pořiďte jeden bod na:

- středu / processus spinosus (žlutém),
- levostranné lamině (červené),
- pravostranné lamině (zelené).

• Pořiďte 17 dalších bodů zájmu rozptýlených na obratli.

POZNÁMKA: chcete-li zvýšit přesnost, jednotlivé body 
pořizujte co nejblíže středu barevné oblasti.

KROK 3 - OVĚŘENÍ PŘESNOSTI REGISTRACE
• Podržte ukazovátko na minimálně třech orientačních 

bodech na kosti a ověřte, že zobrazená poloha hrotu 
odpovídá skutečné poloze kosti.
- Je-li registrace nepřesná, stiskněte tlačítko Improve 

Registration a přejděte ke kroku 4.
- Je-li registrace přesná, stiskněte tlačítko Next.

KROK 4 (VOLITELNÝ) - ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ 
PŘI NEZDAŘENÉ REGISTRACI

Dialogové okno No Match Found se automaticky otevře, 
jestliže se registrace nezdaří, nebo se otevře stisknutím 
tlačítka Improve Registration. Program může zvýraznit 
jednu z těchto doporučených možností:

• znovu definovat úroveň a znovu pořídit první tři body na 
obratli,

• pořídit 10 dalších bodů,
• manuálně opravit celý shluk bodů.

Verze softwaru: Spine & Trauma 3D 2.x
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2D/3D REGISTRACE: 
FLUORO MATCHING (DOPLNĚK)

KROK 1 - NASTAVENÍ HRANICE KOSTI A URČENÍ 
ÚROVNĚ OBRATLE
• Nastavte hranici kosti (viz krok 1 postupu Paired Point 

Matching) a stiskněte tlačítko Next.
• Na modelu kosti vyberte požadovanou úroveň obratle.

- Upravte modrý model a tak, aby odpovídal 
požadovanému obratli.

• Stiskněte tlačítko Next.

KROK 2 - KONTROLA ZOBRAZENÉ SEGMENTACE
• Segmentovaný obratel se zobrazí na obrazovce Level 

Definition.
- Pokud segmentace není přijatelná, stiskněte tlačítko 

Redo Segmentation.
• Chcete-li navigovat více než jeden obratel, vyberte další 

obratel a opakujte kroky 1-2.
• Jakmile je segmentace u všech obratlů přijatelná, stiskněte 

tlačítko Next.

KROK 3 - POŘÍZENÍ 2D SKIASKOPICKÝCH SNÍMKŮ
• Ověřte, že v dráze nejsou žádné kovové objekty a že je 

reference vidět na kameře (všechny indikátory viditelnosti 
jsou zelené) a.

• Pořiďte 2D skiaskopický snímek požadovaného obratle.
- Po pořízení snímku se ozve potvrzovací tón.

• V příslušném zobrazení vyberte ikonu Ruka s a proveďte 
pořízení a registraci snímku.

KROK 4 - OVĚŘENÍ PŘESNOSTI REGISTRACE
• Podržte ukazovátko na minimálně třech orientačních 

bodech na kosti a ověřte, že zobrazená poloha hrotu 
odpovídá skutečné poloze kosti.
- Je-li registrace nepřesná, stisknutím tlačítka Discard 

znovu pořiďte 2D skiaskopické snímky.
- Je-li registrace přesná, stiskněte tlačítko Accept.

• U dalších snímků opakujte kroky 3-4.

Verze softwaru: Spine & Trauma 3D 2.x
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KROK 5 - URČENÍ SMĚRU HLAVY
• Nastavením polohy lidské postavy určete směr hlavy 

pacienta.
• Stiskněte tlačítko Next.

KROK 6 - PŘIŘAĎTE SEGMENTOVANÝ OBRATEL
• Segmentovaný obratel umístěte na 2D skiaskopický 

snímek.
• Ovládacími prvky Visibility a Step Size proveďte přesné 

úpravy.
• Po stisknutí tlačítka Next program přiřadí segmentovaný 

obratel ke 2D skiaskopického snímku.

POZNÁMKA: stisknutím tlačítek DRR a a 3D Model s 
můžete přepínat mezi zobrazeními.

KROK 7 - OVĚŘENÍ PŘESNOSTI REGISTRACE
• Podržte ukazovátko na minimálně třech orientačních 

bodech na kosti a ověřte, že zobrazená poloha hrotu 
odpovídá skutečné poloze kosti.
- Je-li registrace nepřesná, stiskněte tlačítko Back 

a přejděte ke kroku 8.
- Je-li registrace přesná, stiskněte tlačítko Next.

KROK 8 (VOLITELNÝ) - ODSTRANĚNÍ KOVOVÝCH 
OBJEKTŮ
• Zvolte Brush Type, Brush Size a Model.
• Vybarvěte kovové objekty, které mají být odstraněny ze 

snímku a dosud nebyly zjištěny.
• Stiskněte tlačítko OK.
• Program provede nové přiřazení.
• Jakmile bude nové přiřazení přesné, stiskněte tlačítko Next.
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AUTOMATICKÁ REGISTRACE: 
FLUORO 3D (DOPLNĚK)

REGISTRACE POMOCÍ 3D C-RAMENE SIEMENS - 
PŘÍPRAVA HARDWARU
• Ověřte, že C-rameno je:

- vybavené registrační sadou pro 3D skiaskopii pro 3D 
C-ramena a (se správně vloženými reflexními terčíky 
pro registrační skiaskopickou sadu s),

- zarouškované.
• Ověřte, že není upevněný 2D registrační kruh.

POZNÁMKA: všechny reflexní terčíky musí být v dobrém 
stavu a během registrace být vidět na kameře.

REGISTRACE POMOCÍ 3D C-RAMENE ZIEHM VISION 
RFD - PŘÍPRAVA HARDWARU
• Ověřte, že C-rameno je:

- zarouškované,
- vybavené registrační sadou pro 3D skiaskopii pro 3D 

C-ramena Ziehm Vision RFD a (se správně 
upevněnými jednorázovými reflexními kuličkami).

• Referenční jednotky musí být bezpečně upevněné.

POZNÁMKA: všechny reflexní kuličky musí být v dobrém 
stavu a během registrace být vidět na kameře.

KROK 1 - PŘÍPRAVA NA SKENOVÁNÍ
• Vyberte položku New Scan a v dialogovém okně 

New Registration / Scan.
• Podle návodu k C-ramenu připravte 3D C-rameno na 

3D skenování.

KROK 2 - PROVEDENÍ SKENOVÁNÍ
• Ověřte, že C-rameno a reference jsou v zorném poli 

kamery.
• Proveďte skenování.

- U procedur na páteři požádejte pacienta, aby kvůli lepší 
kvalitě snímku chvíli nedýchal.

• Po skenování může pacient zase normálně dýchat.

Verze softwaru: Spine & Trauma 3D 2.x
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KROK 3 - OVĚŘENÍ PŘESNOSTI REGISTRACE
• Podržte ukazovátko na minimálně třech orientačních 

bodech na kosti a ověřte, že zobrazená poloha hrotu 
odpovídá skutečné poloze kosti.
- Je-li registrace nepřesná, stiskněte tlačítko Back 

a proveďte registraci párových bodů v případě 
3D C-ramena Ziehm Vision RFD nebo registraci 
párových bodů / přiřazením skiaskopických snímků 
(je-li k dispozici) v případě 3D C-ramena Siemens.

- Je-li registrace přesná, stiskněte tlačítko Next.

WINDOWING

Chcete-li zlepšit viditelnost snímku, vyberte funkci 
Windowing.

• Úprava jasu a kontrastu v zobrazení:
- Použijte posuvník (nebo šipky).

• Úprava jasu a kontrastu ve všech zobrazeních zároveň:
- Prstem potáhněte zprava doleva po celé obrazovce.
- Můžete potáhnout z rohu do rohu nebo přes střed 

obrazovky.
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PLÁNOVÁNÍ A NAVIGACE ŠROUBŮ

KROK 1 - PROVEDENÍ ZÁKLADNÍ NAVIGACE
• Na stránce Navigation můžete navigovat trajektorie 

pomocí ukazovátka / kalibrovaného nástroje.
• Chcete-li zahájit plánování šroubů, stiskněte tlačítko Plan.

KROK 2 - PLÁNOVÁNÍ UMÍSTĚNÍ ŠROUBŮ
• Navigujte ukazovátko/nástroj do vstupního bodu.
• Pomocí ovládacích prvků Length a Diameter určete 

rozměry šroubu.
- U reverzního plánování šroubu můžete také stanovit 

záporné hodnoty.
• Stisknutím tlačítka Store uložte polohu šroubu, pak 

stiskněte tlačítko Next.
- Potřebujete-li přesně nastavit polohu šroubu, přejděte 

ke kroku 3.

KROK 3 (VOLITELNÝ) - PŘESNÉ NASTAVENÍ 
POLOHY ŠROUBU
• Pomocí nitkového kříže a můžete přepínat mezi 

začátkem, středem a koncem šroubu.
• Šipkami v zobrazení upravte umístění šroubu.

- Potřebujete-li šroub posunout o malou vzdálenost, pohled 
si přibližte.

• Chcete-li zobrazit simulaci trajektorie, stiskněte tlačítko 
Play s.

• Pomocí tlačítek se šipkami d můžete přepínat mezi šrouby.
• Stisknutím tlačítka Next přijměte polohu šroubu (šroubů).

POZNÁMKA: stisknutím tlačítka New Screw proveďte 
manuální naplánování šroubu.

KROK 4 - UMÍSTĚNÍ ŠROUBU
• Ukazovátko/nástroj postupně navigujte k plánovanému 

šroubu nebo šroubům a jako pomůcku využijte navigační 
zobrazení.

POZNÁMKA: bude-li během procedury použita navigace 
v několika úrovních, před zahájením navigace přejděte 
k další části a přečtěte si několik tipů s praktickými 
radami.

Verze softwaru: Spine & Trauma 3D 2.x
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NAVIGACE V NĚKOLIKA 
ÚROVNÍCH: PRAKTICKÉ RADY

RIZIKA

Navigace v několika úrovních se nedoporučuje, jestliže 
anatomie mezi místem upevnění reference 
a operovaným kostním útvarem není pevná.

• Jakýkoli pohyb operovaného obratle (vůči referenci) bude 
mít nežádoucí vliv na přesnost navigace.

PŘÍKLADY, KDY SE NAVIGACE V NĚKOLIKA 
ÚROVNÍCH NEDOPORUČUJE
• Cervikální případy.
• Léčba a stabilizace kvůli nádorům.
• Pacienti se:

- spondylolistézou,
- revmatem,
- dekompresí před umístěním šroubu,
- zlomeninami.

ALTERNATIVNÍ UMÍSTĚNÍ REFERENCE PŘI 
NAVIGACI NĚKOLIKA OBRATLŮ
• Reference nasazená na hřebeni kosti kyčelní a.

- Doporučuje se pro snímkování během operace.
• Reference nasazená na rigidní kostní struktuře s.

POZNÁMKA: anatomie mezi místem upevnění reference 
a operovaným kostním útvarem musí být pevná.

Verze softwaru: Spine & Trauma 3D 2.x

POZADÍ

Navigace v několika úrovních se týká navigace na 
několika obratlích bez změny polohy reference nebo 
opětovné registrace.

a s



AUTORSKÁ PRÁVA:

Tato příručka obsahuje patentované informace 
chráněné autorským právem. 
Je zakázáno jakoukoli část této příručky 
reprodukovat nebo překládat bez výslovného 
písemného souhlasu společnosti Brainlab. 

ODPOVĚDNOST:

Informace v této příručce podléhají 
změnám bez předchozího upozornění 
a společnost Brainlab k ničemu 
nezavazuje. 

Další informace o odpovědnosti 
naleznete v části „Omezení 
odpovědnosti“ ve standardních 
prodejních podmínkách společnosti 
Brainlab.
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PRAVIDELNÉ OVĚŘOVÁNÍ PŘESNOSTI

Během celé procedury pravidelně ověřujte přesnost 
registrace.

• Podržte ukazovátko na minimálně třech orientačních 
bodech na kosti a ověřte, že zobrazená poloha hrotu 
odpovídá skutečné poloze kosti.
- Přesnost můžete také znovu zkontrolovat pomocí 

C-ramene.
• Je-li registrace nepřesná, proveďte ji znovu.

*60904-63CS*Revize dokumentu: 1.1

Číslo článku: 60904-63CS
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TIPY PRO NAVIGACI
• Při práci pokud možno netlačte na nástroj.

- Používejte spíše vysokorychlostní vrtáky a než šídla/
sondy s.

• Těsně před provedením chirurgického kroku vždy 
zkontrolujte přesnost registrace.


