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ΚΑΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

• ∆ιασφαλίστε την κατάλληλη αναφορά στον σχετικό σπόνδυλο.
- Αυτή η ρύθμιση συνιστάται για τη συγχώνευση C1/C2 (σύμφωνα 
με τον Magerl).

• Λυγίστε τη συστοιχία αναφοράς προς το κρανιακό τμήμα.

ΚΑΜΕΡΑ ΣΤΑ ΠΟ∆ΙΑ ΤΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

• ∆ιασφαλίστε την κατάλληλη αναφορά στον σχετικό σπόνδυλο.
• Λυγίστε τη συστοιχία αναφοράς προς το ουραίο τμήμα.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

• Προσαρτήστε καλά τον σφιγκτήρα αναφοράς a στο οστό.
• Προσαρτήστε τις ανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας 
χρήσης στη συστοιχία αναφοράς s και προσαρτήστε τη 
συστοιχία στον σφιγκτήρα αναφοράς, ενώ την υποστηρίζετε με το 
ένα χέρι.

• Προσανατολίστε τη συστοιχία προς την κάμερα.
• Σφίξτε όλους τους συνδέσμους χρησιμοποιώντας το κλειδί ή το 
κατσαβίδι που παρέχεται, διασφαλίζοντας έτσι ότι είναι σταθερή 
και δεν θα μετακινηθεί.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΜΕΡΑΣ

• Συνδέστε την ενσωματωμένη συσκευή απεικόνισης στο σύστημα, 
εάν είναι απαραίτητο a.

• Τοποθετήστε την κάμερα ώστε να έχει πλήρη προβολή όλων των 
σφαιρών επισήμανσης αναφοράς και του εργαλείου καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας s.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα συστήματα πλοήγησης της Brainlab μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μόνο με σφαίρες επισήμανσης της Brainlab 
ή της Northern Digital Inc. Χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες, 
άθικτες σφαίρες επισήμανσης και καθαρίστε αμέσως τις σφαίρες 
επισήμανσης εάν μολυνθούν κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας.

Έκδοση λογισμικού: Spine & Trauma 3D 2.x
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

• Ενεργοποιήστε το σύστημα.
• Στην οθόνη Patient Selection, επιλέξτε έναν υφιστάμενο ασθενή 

(και τα αντίστοιχα προεγχειρητικά δεδομένα) ή επιλέξτε έναν νέο 
ασθενή.

• Επιλέξτε OK για να φορτώσετε τα δεδομένα του ασθενούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι εφικτή η επαναφορά προηγουμένως 
καταγεγραμμένων δεδομένων σε διάστημα μικρότερο των 
24 ωρών.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• Εφόσον σας ζητηθεί, επιλέξτε τη ροή εργασιών 3D Navigation.
• Επιλέξτε Spine & Trauma 3D στο Content Manager.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Έκδοση λογισμικού: Spine & Trauma 3D 2.x
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ΠΡΟΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΒΗΜΑ 1 - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

• Προσαρτήστε τις ανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας 
χρήσης σε μια μονάδα αναφοράς του εργαλείου a με 
επισήμανση pre-calibrated (προ-βαθμονόμηση).

• Προσαρτήστε το απαιτούμενο άκρο του εργαλείου s και τη 
συναρμολογημένη μονάδα στην αντίστοιχη λαβή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προβαθμονομημένες μονάδες μπορούν να 
αναγνωριστούν από ένα χρυσό υποστήριγμα.

ΒΗΜΑ 2 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΥ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

• Κρατήστε τη συσκευή βαθμονόμησης εργαλείων και το 
εργαλείο σας στο πεδίο προβολής της κάμερας.

• Επιλέξτε το εργαλείο σας στην καρτέλα All PCIs.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον τύπο του 
εργαλείου με τον αριθμό του προϊόντος.

ΒΗΜΑ 3 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Πρέπει πάντα να ελέγχετε την ακρίβεια του προβαθμονομημένου 
εργαλείου, σύμφωνα με τις οδηγίες στο παράθυρο διαλόγου.

• Εάν ο έλεγχος ακρίβειας είναι επιτυχής (πράσινο σημάδι ελέγχου) 
a, επιβεβαιώστε οπτικά την ακρίβεια των προβολών και στη 
συνέχεια επιλέξτε Next.

• Εάν ο έλεγχος ακρίβειας είναι ανεπιτυχής, προχωρήστε στο Βήμα 4.

ΒΗΜΑ 4 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

• Εάν ο έλεγχος ακρίβειας δεν είναι επιτυχής (π.χ. το 
προβαθμονομημένο εργαλείο έχει υποστεί ζημιά), το κουμπί Next 
είναι απενεργοποιημένο. 
- Επιλέξτε Help για να ανοίξετε μια σελίδα αντιμετώπισης 
προβλημάτων.

• Μετά τη διαχείριση των συνιστώμενων προτάσεων στο παράθυρο 
διαλόγου, επιλέξτε OK για τον επανέλεγχο της ακρίβειας 
βαθμονόμησης του εργαλείου.

Έκδοση λογισμικού: Spine & Trauma 3D 2.x
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ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΒΗΜΑ 1 - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

• Προσαρτήστε τις ανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας 
χρήσης στη διάταξη εντοπισμού και παρακολούθησης 
(χρησιμοποιήστε τη μεγαλύτερη δυνατή διάταξη εντοπισμού και 
παρακολούθησης) a.

• Προσαρτήστε τη διάταξη εντοπισμού και παρακολούθησης σε 
έναν κατάλληλο προσαρμογέα εργαλείων s.

• Προσαρτήστε τον συναρμολογημένο προσαρμογέα στο εργαλείο d.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην προσαρτάτε τον προσαρμογέα σε κωνικά 
εργαλεία. Οι προσαρμογείς μπορούν να προσαρτηθούν μόνο σε 
κυλινδρικά εργαλεία.

ΒΗΜΑ 2 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

• Κρατήστε το εργαλείο και τη συσκευή βαθμονόμησης 
εργαλείων (με τις προσαρτημένες σφαίρες επισήμανσης) στο 
πεδίο προβολής της κάμερας για να ανοίξετε το παράθυρο 
διαλόγου Instrument Calibration.

• Προχωρήστε στο Βήμα 3Α για τη βαθμονόμηση μακρών, 
άκαμπτων εργαλείων ή στο Βήμα 3Β για όλα τα υπόλοιπα 
εργαλεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σφαίρες επισήμανσης πρέπει να είναι συνεχώς 
στραμμένες προς την κάμερα κατά τη διάρκεια της 
βαθμονόμησης.

ΒΗΜΑ 3A - ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

• Περιστρέψτε το εργαλείο στην εγκοπή ή στον υποδοχέα σχήματος 
V της συσκευής βαθμονόμησης.
- Το λογισμικό βαθμονομεί αυτόματα τη διάμετρο και την τροχιά 
του εργαλείου και ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Verify 
Calibration.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο τα άκαμπτα και ευθύγραμμα εργαλεία 
μπορούν να βαθμονομηθούν αυτόματα.

ΒΗΜΑ 3Β - ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

• Ορίστε με μη αυτόματο τρόπο τη διάμετρο του εργαλείου 
επιλέγοντας τον σωστό υποδοχέα στο λογισμικό.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τον μικρότερο δυνατό υποδοχέα.

• Εισαγάγετε το εργαλείο στον επιλεγμένο υποδοχέα και κρατήστε 
το εργαλείο ακίνητο, έως ότου ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση και 
ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Verify Calibration.

Έκδοση λογισμικού: Spine & Trauma 3D 2.x
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ΒΗΜΑ 4 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

• Με το παράθυρο διαλόγου ανοιχτό, κρατήστε το εργαλείο ακίνητο 
στην εγκοπή σχήματος V, σε ένα σημείο περιστροφής ή σε ένα 
επίπεδο μέτρησης της συσκευής βαθμονόμησης.

• Επιβεβαιώστε οπτικά ότι η εμφανιζόμενη διάμετρος είναι σωστή 
και ότι η απόκλιση του άξονα (Angle) a και του άκρου (Distance) 
s είναι ελάχιστες.
- Εάν η επαλήθευση είναι ακριβής, επιλέξτε Next για να 
χρησιμοποιήσετε το επαληθευμένο εργαλείο.

- Εάν η επαλήθευση είναι ανακριβής, προχωρήστε στο Βήμα 4Β.
- Εάν το εμφανιζόμενο άκρο είναι εσφαλμένο, προχωρήστε στο 
Βήμα 4Γ.

ΒΗΜΑ 4B (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) - ΕΠΑΝΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΚΡΟΥ

• Επιλέξτε Re-Calibrate Tip και περιστρέψτε το άκρο του εργαλείου 
σε ένα σημείο περιστροφής της συσκευής βαθμονόμησης.
- Στην περίπτωση επίπεδων εργαλείων και σμιλών, κρατήστε το 
εργαλείο έναντι του επιπέδου αναφοράς 1 ή 2.

• Εφόσον η επαλήθευση είναι ακριβής, επιλέξτε Next για να 
χρησιμοποιήσετε το επαληθευμένο εργαλείο.

ΒΗΜΑ 4Γ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ

• Επιλέξτε Tip Selection και ορίστε τις ιδιότητες του εργαλείου.
• Εφόσον το εμφανιζόμενο άκρο είναι ακριβές, επιλέξτε Next για να 
χρησιμοποιήσετε το επαληθευμένο εργαλείο.
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ΒΗΜΑ 1 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ

Επαληθεύστε το προεπιλεγμένο οστικό κατώφλι και προσαρμόστε 
το εάν είναι απαραίτητο.

• Βεβαιωθείτε ότι:
- Η επιφάνεια του πετάλου εμφανίζεται όσο το δυνατόν πιο ομαλή, 
χωρίς οπές ή παρακείμενες παραμορφώσεις.

- Οι σαρώσεις CT δεν είναι χαμηλής δόσης.
• Συνιστάται θερμά η ρύθμιση εικόνων στην κλίμακα του γκρι για 
την ανασύνθεση των σαρώσεων CT των μαλακών ιστών.

• Επιλέξτε Next.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στο πρωτόκολλο σάρωσης για 
περισσότερες λεπτομέρειες.

ΒΗΜΑ 2 - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ

• Επιλέξτε επίκεντρα στο οστικό μοντέλο για τον σχεδιασμό 
τουλάχιστον τεσσάρων σημείων.
- Σε περίπτωση φόρτωσης προσχεδιασμένων σημείων, ορίστε 
πρώτα το επίπεδο σπονδύλου.

• Επιλέξτε New για την προσθήκη επιπλέον σημείων.

ΒΗΜΑ 3 - ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΥ

• Χρησιμοποιώντας τον δείκτη, πραγματοποιήστε λήψη των 
επισημασμένων σημείων στο οστό του ασθενούς.
- Το ενεργό επίκεντρο επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα a.

• Συνεχίστε για τα υπόλοιπα σχεδιασμένα σημεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μεγαλύτερη ακρίβεια, πραγματοποιήστε λήψη 
του κάθε σημείου όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο της 
επισημασμένης με χρώμα περιοχής.

ΒΗΜΑ 4 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

• Κρατήστε τον δείκτη σε τουλάχιστον τρία επίκεντρα επάνω στο 
οστό και επαληθεύστε ότι η εμφανιζόμενη θέση του άκρου 
αντιστοιχεί στην πραγματική θέση επάνω στο οστό.
- Εάν η καταγραφή είναι ανακριβής, επιλέξτε Back για τον εκ νέου 
σχεδιασμό ή την εκ νέου λήψη σημείων όπως απαιτείται.

- Εάν η καταγραφή είναι ακριβής, επιλέξτε Next.

Έκδοση λογισμικού: Spine & Trauma 3D 2.x

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ: 
PAIRED POINT MATCHING
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ΒΗΜΑ 1 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΥ

• Ρυθμίστε το οστικό κατώφλι (όπως περιγράφεται στο Βήμα 1 για 
το Paired Point Matching) και επιλέξτε Next.

• Επιλέξτε επίκεντρα στο οστικό μοντέλο σε κάθε αντίστοιχη 
προβολή για να ορίσετε τον σπόνδυλο ενδιαφέροντος.

• Επαληθεύστε στο πλαίσιο Overview a ότι έχει επιλεγεί ο σωστός 
σπόνδυλος.

• Επιλέξτε Next.

ΒΗΜΑ 2 - ΛΗΨΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΥ

• Χρησιμοποιώντας τον δείκτη, πραγματοποιήστε λήψη ενός 
σημείου στις ακόλουθες θέσεις:
- Κέντρο/ακανθοειδής απόφυση (κίτρινο)
- Αριστερό πέταλο (κόκκινο)
- ∆εξί πέταλο (πράσινο)

• Πραγματοποιήστε λήψη 17 επιπλέον σημείων ενδιαφέροντος σε 
διάφορες θέσεις του σπονδύλου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μεγαλύτερη ακρίβεια, πραγματοποιήστε λήψη 
του κάθε σημείου όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο της 
επισημασμένης με χρώμα περιοχής.

ΒΗΜΑ 3 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

• Κρατήστε τον δείκτη σε τουλάχιστον τρία επίκεντρα επάνω στο 
οστό και επαληθεύστε ότι η εμφανιζόμενη θέση του άκρου 
αντιστοιχεί στην πραγματική θέση επάνω στο οστό.
- Εάν η καταγραφή είναι ανακριβής, επιλέξτε το εικονίδιο Improve 

Registration και προχωρήστε στο Βήμα 4.
- Εάν η καταγραφή είναι ακριβής, επιλέξτε Next.

ΒΗΜΑ 4 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Το παράθυρο διαλόγου No Match Found ανοίγει αυτόματα σε 
περίπτωση αποτυχίας καταγραφής ή με την επιλογή του εικονιδίου 
Improve Registration. Το λογισμικό ενδέχεται να επισημάνει μια 
συνιστώμενη επιλογή από τις ακόλουθες:

• Εκ νέου ορισμός του επιπέδου και εκ νέου λήψη των πρώτων 
τριών σημείων στον σπόνδυλο.

• Λήψη 10 επιπλέον σημείων.
• Μη αυτόματη διόρθωση ολόκληρου του νέφους σημείων.

Έκδοση λογισμικού: Spine & Trauma 3D 2.x

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ: 
REGION MATCHING (ΠΡΟΣΘΕΤΟ)
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ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ/ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ: 
FLUORO MATCHING (ΠΡΟΣΘΕΤΟ)

ΒΗΜΑ 1 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΥ

• Ρυθμίστε το οστικό κατώφλι (όπως περιγράφεται στο Βήμα 1 για 
το Paired Point Matching) και επιλέξτε Next.

• Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο σπονδύλου στο οστικό μοντέλο.
- Προσαρμόστε το μπλε μοντέλο a ώστε να αντιστοιχεί στον 
σπόνδυλο ενδιαφέροντος.

• Επιλέξτε Next.

ΒΗΜΑ 2 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Ο τμηματοποιημένος σπόνδυλος εμφανίζεται στην οθόνη Level 
Definition.
- Εάν η τμηματοποίηση δεν είναι ικανοποιητική, επιλέξτε Redo 

Segmentation.
• Για πλοήγηση σε περισσότερους από έναν σπονδύλους, επιλέξτε 
τον επόμενο σπόνδυλο και επαναλάβετε τα βήματα 1-2.

• Εφόσον η τμηματοποίηση όλων των σπονδύλων είναι 
ικανοποιητική, επιλέξτε Next.

ΒΗΜΑ 3 - ΛΗΨΗ ∆ΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 
ΕΙΚΟΝΩΝ

• Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλονται μεταλλικά αντικείμενα και ότι 
η συστοιχία αναφοράς είναι ορατή στην κάμερα (όλοι οι δείκτες 
ορατότητας είναι πράσινοι) a.

• Πραγματοποιήστε λήψη μιας δισδιάστατης ακτινοσκοπικής 
εικόνας του σπονδύλου ενδιαφέροντος.
- Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης μετά τη λήψη της 
εικόνας.

• Επιλέξτε το εικονίδιο χεριού s στη σχετική προβολή για τη λήψη 
και την καταγραφή της εικόνας.

ΒΗΜΑ 4 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

• Κρατήστε τον δείκτη σε τουλάχιστον τρία επίκεντρα επάνω στο 
οστό και επαληθεύστε ότι η εμφανιζόμενη θέση του άκρου 
αντιστοιχεί στην πραγματική θέση επάνω στο οστό.
- Εάν η καταγραφή είναι ανακριβής, επιλέξτε Discard για την εκ 
νέου λήψη δισδιάστατων ακτινοσκοπικών εικόνων.

- Εάν η καταγραφή είναι ακριβής, επιλέξτε Accept.
• Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για επιπλέον εικόνες.

Έκδοση λογισμικού: Spine & Trauma 3D 2.x
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ΒΗΜΑ 5 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

• Τοποθετήστε την ανθρώπινη φιγούρα για να ορίσετε την 
κατεύθυνση της κεφαλής του ασθενούς.

• Επιλέξτε Next.

ΒΗΜΑ 6 - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΥ

• Τοποθετήστε τον τμηματοποιημένο σπόνδυλο επάνω στη 
δισδιάστατη ακτινοσκοπική εικόνα.

• Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου Visibility και Step Size για 
την πραγματοποίηση λεπτομερών προσαρμογών.

• Επιλέξτε Next για την αντιστοίχιση του τμηματοποιημένου 
σπονδύλου με τη δισδιάστατη ακτινοσκοπική εικόνα από το 
λογισμικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε DRR a και 3D Model s για εναλλαγή 
μεταξύ των προβολών.

ΒΗΜΑ 7 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

• Κρατήστε τον δείκτη σε τουλάχιστον τρία επίκεντρα επάνω στο 
οστό και επαληθεύστε ότι η εμφανιζόμενη θέση του άκρου 
αντιστοιχεί στην πραγματική θέση επάνω στο οστό.
- Εάν η καταγραφή είναι ανακριβής, επιλέξτε Back και 
προχωρήστε στο Βήμα 8.

- Εάν η καταγραφή είναι ακριβής, επιλέξτε Next.

ΒΗΜΑ 8 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

• Επιλέξτε έναν τύπο Brush Type, Brush Size και Model.
• Χρωματίστε τα μεταλλικά αντικείμενα προς αποκλεισμό από την 
εικόνα τα οποία δεν έχουν ήδη ανιχνευτεί.

• Επιλέξτε OK.
• Το λογισμικό πραγματοποιεί μια νέα αντιστοίχιση.
• Εφόσον η νέα αντιστοίχιση είναι ακριβής, επιλέξτε Next.

a s
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ: FLUORO 3D 
(ΠΡΟΣΘΕΤΟ)

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ C ΤΗΣ 
SIEMENS - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

• Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας C:
- Είναι εξοπλισμένος με το κιτ καταγραφής Fluoro 3D για 
τρισδιάστατους βραχίονες C a (με σωστά εισηγμένους τους 
ανακλαστικούς δίσκους για το κιτ ακτινοσκοπικής 
καταγραφής s)

- Είναι καλυμμένος
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προσαρτηθεί ο δακτύλιος δισδιάστατης 
καταγραφής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι ανακλαστικοί δίσκοι πρέπει να είναι σε καλή 
κατάσταση και ορατοί στην κάμερα κατά τη διάρκεια της 
καταγραφής.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ C ZIEHM 
VISION RFD - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

• Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας C:
- Είναι καλυμμένος
- Είναι εξοπλισμένος με το κιτ καταγραφής Fluoro 3D για 
τρισδιάστατους βραχίονες C Ziehm Vision RFD a (με σωστά 
προσαρτημένες τις ανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας 
χρήσης)

• Οι μονάδες αναφοράς πρέπει να είναι προσαρτημένες με 
ασφάλεια

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι ανακλαστικές σφαίρες πρέπει να είναι σε 
καλή κατάσταση και ορατές στην κάμερα κατά τη διάρκεια της 
καταγραφής.

ΒΗΜΑ 1 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗ

• Επιλέξτε New Scan a στο παράθυρο διαλόγου 
New Registration / Scan.

• Προετοιμάστε τον τρισδιάστατο βραχίονα C για τρισδιάστατη 
σάρωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του βραχίονα C.

ΒΗΜΑ 2 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

• Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας C και η συστοιχία αναφοράς 
βρίσκονται στο πεδίο προβολής της κάμερας.

• Εκτελέστε τη σάρωση.
- Για επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, δώστε εντολή στον 
ασθενή να κρατήσει την αναπνοή του για καλύτερη ποιότητα 
εικόνας.

• Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, επιτρέψτε στον ασθενή να 
αναπνεύσει κανονικά.

Έκδοση λογισμικού: Spine & Trauma 3D 2.x
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ΒΗΜΑ 3 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

• Κρατήστε τον δείκτη σε τουλάχιστον τρία επίκεντρα επάνω στο 
οστό και επαληθεύστε ότι η εμφανιζόμενη θέση του άκρου 
αντιστοιχεί στην πραγματική θέση επάνω στο οστό.
- Εάν η καταγραφή είναι ανακριβής, επιλέξτε Back και 
πραγματοποιήστε καταγραφή σημείων κατά ζεύγη για τους 
τρισδιάστατους βραχίονες C Ziehm Vision RFD ή καταγραφή 
σημείων κατά ζεύγη/ακτινοσκοπικής αντιστοίχισης (εάν είναι 
διαθέσιμη) για τους τρισδιάστατους βραχίονες C της Siemens.

- Εάν η καταγραφή είναι ακριβής, επιλέξτε Next.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΓΚΡΙ

Για τη βελτίωση της ορατότητας μιας εικόνας, επιλέξτε τη λειτουργία 
Windowing.

• Για την προσαρμογή της φωτεινότητας και της αντίθεσης μιας 
προβολής:
- Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό (ή τα βέλη).

• Για την προσαρμογή της φωτεινότητας και της αντίθεσης όλων 
των προβολών ταυτόχρονα:
- Σύρετε από τα δεξιά προς τα αριστερά σε ολόκληρη την οθόνη.
- Μπορείτε να σύρετε από γωνία σε γωνία ή στο μέσο της οθόνης.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΒΙΔΩΝ

ΒΗΜΑ 1 - ΒΑΣΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

• Στη σελίδα Navigation, μπορείτε να πλοηγηθείτε σε τροχιές με 
τον δείκτη/το βαθμονομημένο εργαλείο.

• Επιλέξτε Plan για να ξεκινήσετε τον σχεδιασμό βιδών.

ΒΗΜΑ 2 - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΙ∆ΩΝ

• Πλοηγήστε τον δείκτη/το εργαλείο στο σημείο εισόδου.
• Ορίστε τις διαστάσεις των βιδών χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 
ελέγχου Length και Diameter.
- Για αντίστροφο σχεδιασμό βιδών, μπορείτε επίσης να ορίσετε 
αρνητικές τιμές.

• Επιλέξτε το εικονίδιο Store για να αποθηκεύσετε τη θέση της 
βίδας και κατόπιν επιλέξτε Next.
- Εάν απαιτείται ακριβής προσαρμογή της θέσης των βιδών, 
προχωρήστε στο Βήμα 3.

ΒΗΜΑ 3 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) - ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΙ∆ΩΝ

• Χρησιμοποιήστε τα σταυρονήματα a για εναλλαγή μεταξύ της 
κορυφής, του μέσου και του άκρου της βίδας.

• Χρησιμοποιήστε τα βέλη προβολής για να προσαρμόσετε την 
τοποθέτηση της βίδας.
- Μεγεθύνετε την εικόνα για μικρότερα βήματα μετακίνησης.

• Επιλέξτε το εικονίδιο Play s για την προβολή της προσομοίωσης 
της τροχιάς.

• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη d για εναλλαγή μεταξύ 
των βιδών.

• Επιλέξτε Next για αποδοχή της θέσης της(των) βίδας(-ών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε New Screw για την πραγματοποίηση μη 
αυτόματου σχεδιασμού βιδών.

ΒΗΜΑ 4 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙ∆ΩΝ

• Πλοηγήστε τον δείκτη/το εργαλείο στη(στις) σχεδιασμένη(-ες) 
βίδα(-ες), μία προς μία, χρησιμοποιώντας τις προβολές 
πλοήγησης για την καθοδήγησή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση χρήσης πλοήγησης πολλαπλών 
επιπέδων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, προχωρήστε στην 
επόμενη ενότητα για να ανατρέξετε σε μερικές συμβουλές για τις 
βέλτιστες πρακτικές πριν ξεκινήσετε την πλοήγηση.

Έκδοση λογισμικού: Spine & Trauma 3D 2.x
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ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ: 
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Η πλοήγηση πολλαπλών επιπέδων δεν συνιστάται εάν η ανατομία 
μεταξύ του σημείου στερέωσης αναφοράς και της δομής οστού που 
υποβάλλεται σε επέμβαση δεν είναι άκαμπτη.

• Οποιαδήποτε κίνηση του σπονδύλου που υποβάλλεται σε 
επέμβαση (σε σχέση με το σετ αναφοράς) θα επηρεάσει αρνητικά 
την ακρίβεια πλοήγησης.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ∆ΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΛΟΗΓΗΣΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ

• Αυχενικά περιστατικά
• Θεραπείες και σταθεροποιήσεις λόγω όγκων
• Ασθενείς με:

- Σπονδυλολίσθηση
- Ρευματικές παθήσεις
- Αποσυμπίεση πριν από την τοποθέτηση βιδών
- Κατάγματα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΤ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΥΣ

• Προσάρτηση του σετ αναφοράς στη λαγόνια ακρολοφία a.
- Συνιστάται για ενδοεγχειρητική απεικόνιση.

• Προσάρτηση του σετ αναφοράς σε άκαμπτη οστική δομή s.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανατομία μεταξύ του σημείου στερέωσης 
αναφοράς και της δομής του οστού που υποβάλλεται σε 
επέμβαση πρέπει να είναι άκαμπτη.

Έκδοση λογισμικού: Spine & Trauma 3D 2.x

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η πλοήγηση πολλαπλών επιπέδων αναφέρεται στην πλοήγηση σε 
πολλαπλούς σπονδύλους χωρίς εκ νέου προσάρτηση του σετ 
αναφοράς ή εκ νέου καταγραφή.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚA ∆ΙΚΑIΩΜΑΤΑ:

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιοκτησιακές πληροφορίες, 
οι οποίες προστατεύονται από τη νομοθεσία περί 
πνευματικών δικαιωμάτων. 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση μέρους ή 
του συνόλου αυτού του οδηγού χωρίς τη ρητή, γραπτή 
άδεια της Brainlab. 

ΕΥΘYΝΗ:

Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να αλλάξει 
χωρίς προειδοποίηση και δεν αποτελεί 
δέσμευση από την πλευρά της Brainlab. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Περιορισμοί σχετικά με την 
αποποίηση ευθύνης» στους Βασικούς 
όρους και Προϋποθέσεις πώλησης της 
Brainlab.
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 Brainlab AG
 Olof-Palme-Straße 9
 81829 Munich
 Γερμανία

Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Αυστραλία: +49 89 991568 1044
Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Κεντρική και Νότια 
Αμερική: +1 800 597 5911
Ιαπωνία: +81 3 3769 6900
Γαλλία: +33 800 676 030

E-mail: support@brainlab.com

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Επαληθεύετε τακτικά την ακρίβεια καταγραφής καθ’ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας.

• Κρατήστε τον δείκτη σε τουλάχιστον τρία επίκεντρα επάνω στο 
οστό και επαληθεύστε ότι η εμφανιζόμενη θέση του άκρου 
αντιστοιχεί στην πραγματική θέση επάνω στο οστό.
- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την ακρίβεια με έναν βραχίονα C.

• Εάν η καταγραφή είναι ανακριβής, πραγματοποιήστε νέα 
καταγραφή.

*60904-63EL*Αναθεώρηση Εγγράφου: 1.1

Αριθμός Προϊόντος: 60904-63EL
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

• Θα πρέπει να ασκείτε την ελάχιστη δυνατή δύναμη.
- Χρησιμοποιείτε τρυπάνια υψηλής ταχύτητας a παρά βελόνες/
ανιχνευτές s.

• Ελέγχετε πάντα την ακρίβεια καταγραφής αμέσως προτού 
πραγματοποιήσετε ένα χειρουργικό βήμα.


