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KAMERA W WEZGŁOWIU STOŁU OPERACYJNEGO

• Zamocować odpowiedni układ referencyjny do 
odpowiedniego kręgu.
- Ta konfiguracja jest zalecana w przypadku fuzji C1/C2 

(według klasyfikacji Magerla).
• Ustawić układ referencyjny w kierunku dogłowowym.

KAMERA W NOGACH STOŁU OPERACYJNEGO

• Zamocować odpowiedni układ referencyjny do 
odpowiedniego kręgu.

• Ustawić układ referencyjny w kierunku doogonowym.

KONFIGURACJA SALI OPERACYJNEJ

MOCOWANIE UKŁADU REFERENCYJNEGO

• Zamocować zacisk referencyjny a do kości.
• Zamocować jednorazowe odblaskowe markery 

sferyczne do układu referencyjnego s, a następnie 
zamocować układ do zacisku referencyjnego, 
przytrzymując go jedną ręką.

• Zorientować układ w kierunku kamery.
• Zablokować wszystkie połączenia za pomocą 

dostarczonego klucza lub śrubokręta, upewniając się, że 
są prawidłowo zamocowane i nie będą się poruszać.

KONFIGURACJA SYSTEMU I USTAWIANIE KAMERY

• W razie potrzeby podłączyć zintegrowane urządzenie 
obrazujące do systemu a.

• Ustawić kamerę w sposób zapewniający pełny widok 
całego układu referencyjnego i markerów sferycznych 
instrumentów w czasie całej procedury s.

UWAGA: Systemów nawigacji Brainlab można używać 
jedynie z markerami sferycznymi Brainlab lub Northern 
Digital Inc. Należy zawsze używać nowych, 
nieuszkodzonych markerów sferycznych i natychmiast 
czyścić markery sferyczne w razie ich zanieczyszczenia 
podczas procedury.

Wersja oprogramowania: Spine & Trauma 3D 2.x
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WYBÓR PACJENTA

• Włączyć system.
• Na ekranie Patient Selection wybrać istniejącego 

pacjenta (i jego dane przedoperacyjne) lub wybrać nowego 
pacjenta.

• Wybrać OK, aby załadować dane pacjenta.

UWAGA: Można przywrócić wcześniej zarejestrowane 
dane nie starsze niż 24 godziny.

WYBÓR SCHEMATU POSTĘPOWANIA

• Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybrać schemat 
postępowania 3D Navigation.

• Wybrać Spine & Trauma 3D w Content Manager.

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA
Wersja oprogramowania: Spine & Trauma 3D 2.x
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WSTĘPNIE SKALIBROWANE INSTRUMENTY

KROK 1 – ZŁOŻYĆ INSTRUMENT

• Zamocować jednorazowe odblaskowe markery 
sferyczne do zespołu referencyjnego instrumentów a 
oznaczonego jako wstępnie skalibrowany.

• Zamocować wymaganą końcówkę instrumentu s 
i złożony zespół do odpowiedniego uchwytu.

UWAGA: Wstępnie skalibrowane zespoły można 
rozpoznać po trzonku w kolorze złotym.

KROK 2 – WYBRAĆ WSTĘPNIE SKALIBROWANY 
INSTRUMENT

• Przytrzymać matrycę kalibracyjną instrumentów i 
instrument w polu widzenia kamery.

• Wybrać instrument w zakładce All PCIs.

UWAGA: Typ instrumentu można sprawdzić dzięki 
numerowi artykułu.

KROK 3 – SPRAWDZIĆ DOKŁADNOŚĆ 
INSTRUMENTU

Należy zawsze sprawdzić dokładność wstępnie 
skalibrowanego instrumentu zgodnie z instrukcjami w 
oknie dialogowym.

• Jeśli sprawdzenie dokładności się powiedzie (zielony 
znacznik wyboru) a, należy wzrokowo potwierdzić 
dokładność w widokach, a następnie wybrać Next.

• Jeśli sprawdzenie dokładności się nie powiedzie, przejść 
do kroku 4.

KROK 4 (OPCJONALNY) – ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW W PRZYPADKU NIEUDANEGO 
SPRAWDZENIA DOKŁADNOŚCI

• Jeśli sprawdzenie dokładności zostało zakończone 
niepowodzeniem (np. wstępnie skalibrowany instrument jest 
uszkodzony), przycisk Next jest nieaktywny. 
- Wybrać Help, aby otworzyć stronę rozwiązywania 

problemów.
• Po wykonaniu zaleceń wyświetlanych w oknie dialogowym 

wybrać OK w celu ponownego sprawdzenia dokładności 
kalibracji instrumentu.

Wersja oprogramowania: Spine & Trauma 3D 2.x
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KALIBRACJA INSTRUMENTU

KROK 1 – ZŁOŻYĆ INSTRUMENT

• Zamocować jednorazowe odblaskowe markery 
sferyczne do układu wykrywania (należy użyć 
największego możliwego układu wykrywania) a.

• Zamocować układ wykrywania do odpowiedniego adaptera 
instrumentu s.

• Zamontować złożony adapter na instrumencie d.

UWAGA: Nie montować adaptera na instrumentach 
stożkowych. Adaptery wolno montować tylko na 
instrumentach cylindrycznych.

KROK 2 – ROZPOZNANIE INSTRUMENTU

• Przytrzymać instrument i matrycę kalibracyjną 
instrumentów (z zamocowanymi markerami sferycznymi) 
w polu widzenia kamery w celu otwarcia okna dialogowego 
Instrument Calibration.

• Przejść do kroku 3A w celu skalibrowania długich, 
sztywnych instrumentów albo do kroku 3B w przypadku 
wszystkich innych instrumentów.

UWAGA: Markery sferyczne muszą znajdować się przed 
kamerą przez cały czas podczas kalibracji.

KROK 3A – SKALIBROWAĆ INSTRUMENT

• Obrócić instrument we wkładce V-kształtnej lub oprawce w 
matrycy kalibracyjnej.
- Oprogramowanie automatycznie skalibruje średnicę 

instrumentu i trajektorię, a następnie otworzy okno 
dialogowe Verify Calibration.

UWAGA: Tylko sztywne i proste instrumenty mogą być 
kalibrowane automatycznie.

KROK 3B – SKALIBROWAĆ INSTRUMENT

• Ręcznie określić średnicę instrumentu, wybierając 
właściwą oprawkę w oprogramowaniu.
- Zawsze używać możliwie najmniejszej pasującej oprawki.

• Włożyć instrument do wybranej oprawki i przytrzymać 
instrument nieruchomo do chwili ukończenia kalibracji i 
otwarcia okna dialogowego Verify Calibration.

Wersja oprogramowania: Spine & Trauma 3D 2.x
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KROK 4 – ZWERYFIKOWAĆ DOKŁADNOŚĆ 
KALIBRACJI

• Z otwartym oknem dialogowym przytrzymać instrument 
nieruchomo we wkładce V-kształtnej, punkcie obrotu lub 
płaszczyźnie pomiarowej matrycy kalibracyjnej.

• Sprawdzić wzrokowo, czy wyświetlona średnica jest 
poprawna, a odchylenie osi (Angle) a oraz końcówki 
(Distance) s są minimalne.
- Jeśli weryfikacja wykaże dokładność, wybrać Next w celu 

użycia zweryfikowanego instrumentu.
- Jeśli weryfikacja wykaże niedokładność, przejść do kroku 4B.
- Jeśli wyświetlana końcówka jest nieprawidłowa, przejść 

do kroku 4C.

KROK 4B (OPCJONALNY) – PONOWNIE 
SKALIBROWAĆ KOŃCÓWKĘ

• Wybrać Re-Calibrate Tip i obrócić końcówkę instrumentu 
w punkcie obrotu matrycy kalibracyjnej.
- W przypadku instrumentów płaskich i dłut przytrzymać 

instrument na płaszczyźnie referencyjnej 1 lub 2.
• Jeśli weryfikacja wykaże dokładność, wybrać Next w celu 

użycia zweryfikowanego instrumentu.

KROK 4C (OPCJONALNY) – OKREŚLIĆ KOŃCÓWKĘ

• Wybrać Tip Selection i określić właściwości instrumentu.
• Jeśli wyświetlana końcówka jest właściwa, wybrać Next w 

celu użycia zweryfikowanego instrumentu.
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KROK 1 – USTAWIĆ PRÓG KOŚCI

Zweryfikować i w razie potrzeby dostosować domyślny 
próg kości.

• Upewnić się, że:
- Powierzchnia blaszki jest wyświetlana z największą 

możliwą gładkością, bez jakichkolwiek otworów lub 
artefaktów w pobliżu.

- Skany TK nie są niskodawkowe.
• Zalecane jest okienkowanie tkanek miękkich rekonstrukcji 

skanu TK.
• Wybrać Next.

UWAGA: Dodatkowe szczegóły zawiera protokół 
skanowania.

KROK 2 – ZAPLANOWAĆ PUNKTY

• Wybrać anatomiczne punkty orientacyjne na modelu kości 
w celu zaplanowania co najmniej czterech punktów.
- Jeśli wstępnie zaplanowane punkty zostały załadowane, 

najpierw zdefiniować poziom kręgu.
• Wybrać New, aby dodać kolejne punkty.

KROK 3 – UZYSKAĆ PUNKTY NA KRĘGU

• Używając wskaźnika, uzyskać wyróżnione punkty na kości 
pacjenta.
- Aktywny anatomiczny punkt orientacyjny jest wyróżniony 

kolorem żółtym a.
• Przejść do pozostałych planowanych punktów.

UWAGA: Aby zwiększyć dokładność, uzyskiwać każdy 
punkt jak najbliżej środka kolorowego obszaru.

KROK 4 – ZWERYFIKOWAĆ DOKŁADNOŚĆ 
REJESTRACJI

• Przytrzymać wskaźnik przy co najmniej trzech punktach 
orientacyjnych na kości i zweryfikować, czy wyświetlana 
pozycja końcówki odpowiada rzeczywistej pozycji na kości.
- Jeśli rejestracja jest niedokładna, wybrać Back, aby 

ponownie zaplanować lub w razie potrzeby ponownie 
uzyskać punkty.

- Jeśli rejestracja jest dokładna, wybrać Next.

Wersja oprogramowania: Spine & Trauma 3D 2.x

REJESTRACJA RĘCZNA: PAIRED POINT 
MATCHING
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KROK 1 – USTAWIĆ PRÓG KOŚCI I ZDEFINIOWAĆ 
POZIOM KRĘGU

• Ustawić próg kości (zgodnie z opisem w kroku 1 Paired 
Point Matching) i wybrać Next.

• Wybrać anatomiczne punkty orientacyjne na modelu kości 
w każdym odpowiednim widoku, aby zdefiniować kręg 
stanowiący przedmiot zainteresowania.

• W obszarze Overview a zweryfikować, że wybrano 
właściwy kręg.

• Wybrać Next.

KROK 2 – UZYSKAĆ PUNKTY NA KRĘGU

• Używając wskaźnika, uzyskać po jednym punkcie w 
następujących obszarach:
- środek/wyrostek kolczysty (żółty)
- lewa blaszka (czerwona)
- prawa blaszka (zielona)

• Uzyskać 17 dodatkowych punktów zainteresowania w 
różnych miejscach kręgu

UWAGA: Aby zwiększyć dokładność, uzyskiwać każdy 
punkt jak najbliżej środka kolorowego obszaru.

KROK 3 – ZWERYFIKOWAĆ DOKŁADNOŚĆ 
REJESTRACJI

• Przytrzymać wskaźnik przy co najmniej trzech punktach 
orientacyjnych na kości i zweryfikować, czy wyświetlana 
pozycja końcówki odpowiada rzeczywistej pozycji na kości.
- Jeśli rejestracja jest niedokładna, wybrać Improve 

Registration i przejść do kroku 4.
- Jeśli rejestracja jest dokładna, wybrać Next.

KROK 4 (OPCJONALNY) – ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW W PRZYPADKU NIEUDANEJ 
REJESTRACJI

Okno dialogowe No Match Found jest otwierane 
automatycznie w razie niepowodzenia rejestracji albo 
wybrania Improve Registration. Oprogramowanie może 
wyróżnić zalecaną opcję spośród następujących:

• Ponownie zdefiniować poziom i ponownie uzyskać trzy 
pierwsze punkty na kręgu.

• Uzyskać 10 dodatkowych punktów.
• Ręcznie skorygować całą chmurę punktów.

Wersja oprogramowania: Spine & Trauma 3D 2.x

REJESTRACJA RĘCZNA: REGION 
MATCHING (DODATEK)
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REJESTRACJA 2D/3D: FLUORO MATCHING 
(DODATEK)

KROK 1 – USTAWIĆ PRÓG KOŚCI I ZDEFINIOWAĆ 
POZIOM KRĘGU

• Ustawić próg kości (zgodnie z opisem w kroku 1 Paired 
Point Matching) i wybrać Next.

• Wybrać żądany poziom kręgu na modelu kości.
- Dostosować położenie niebieskiego modelu a do kręgu 

stanowiącego przedmiot zainteresowania.
• Wybrać Next.

KROK 2 – SPRAWDZIĆ WYŚWIETLANĄ 
SEGMENTACJĘ

• Posegmentowany kręg jest wyświetlony na ekranie Level 
Definition.
- Jeśli segmentacja jest niezadowalająca, wybrać Redo 

Segmentation.
• Aby nawigować w obrębie więcej niż jednego kręgu, 

wybrać następny kręg i powtórzyć kroki 1–2.
• Jeśli segmentacja wszystkich kręgów jest zadowalająca, 

wybrać Next.

KROK 3 – UZYSKAĆ OBRAZY FLUOROSKOPOWE 2D

• Upewnić się, że żadne metalowe obiekty nie 
przeszkadzają, a układ referencyjny jest widoczny w 
kamerze (wszystkie wskaźniki widoczności są zielone) a.

• Uzyskać obraz fluoroskopowy 2D kręgu stanowiącego 
przedmiot zainteresowania.
- Uzyskanie obrazu jest sygnalizowane dźwiękiem 

potwierdzenia.
• Wybrać ikonę dłoni s w odpowiednim widoku, aby 

odebrać i zarejestrować obraz.

KROK 4 – ZWERYFIKOWAĆ DOKŁADNOŚĆ 
REJESTRACJI

• Przytrzymać wskaźnik przy co najmniej trzech punktach 
orientacyjnych na kości i zweryfikować, czy wyświetlana 
pozycja końcówki odpowiada rzeczywistej pozycji na kości.
- Jeśli rejestracja jest niedokładna, wybrać Discard w celu 

ponownego uzyskania obrazów fluoroskopowych 2D.
- Jeśli rejestracja jest dokładna, wybrać Accept.

• Powtórzyć kroki 3–4 dla dodatkowych obrazów.

Wersja oprogramowania: Spine & Trauma 3D 2.x
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KROK 5 – ZDEFINIOWAĆ KIERUNEK DOGŁOWOWY

• Wypozycjonować sylwetkę człowieka, aby zdefiniować 
kierunek do głowy pacjenta.

• Wybrać Next.

KROK 6 – DOPASOWAĆ POSEGMENTOWANY KRĘG

• Wypozycjonować posegmentowany kręg na obrazie 
fluoroskopowym 2D.

• Dokonać drobnych korekt przy użyciu elementów 
sterujących Visibility i Step Size.

• Wybrać Next, aby oprogramowanie dopasowało 
posegmentowany kręg do obrazu fluoroskopowego 2D.

UWAGA: Wybrać DRR a i 3D Model s, aby przełączać 
się między widokami.

KROK 7 – ZWERYFIKOWAĆ DOKŁADNOŚĆ 
REJESTRACJI

• Przytrzymać wskaźnik przy co najmniej trzech punktach 
orientacyjnych na kości i zweryfikować, czy wyświetlana 
pozycja końcówki odpowiada rzeczywistej pozycji na kości.
- Jeśli rejestracja jest niedokładna, wybrać Back i przejść 

do kroku 8.
- Jeśli rejestracja jest dokładna, wybrać Next.

KROK 8 (OPCJONALNY) – USUNĄĆ METALOWE 
OBIEKTY

• Wybrać Brush Type, Brush Size i Model.
• Zamalować jeszcze niewykryte metalowe obiekty, które 

mają być wykluczone z obrazu.
• Wybrać OK.
• Oprogramowanie przeprowadzi nowe dopasowanie.
• Jeśli nowe dopasowanie jest dokładne, wybrać Next.
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AUTOMATYCZNA REJESTRACJA: FLUORO 
3D (DODATEK)

REJESTRACJA PRZY UŻYCIU RAMIENIA C 3D 
SIEMENS – PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU

• Upewnić się, że ramię C jest:
- Wyposażone w zestaw do rejestracji fluoroskopowej 

3D do ramion C 3D a (z prawidłowo zainstalowanymi 
dyskami odblaskowymi do zestawu do rejestracji 
fluoroskopowej s)

- Obłożone
• Upewnić się, że pierścień rejestracyjny 2D nie jest 

zamocowany

UWAGA: Wszystkie dyski odblaskowe muszą być w 
dobrym stanie i widoczne dla kamery podczas rejestracji.

REJESTRACJA PRZY UŻYCIU RAMIENIA C ZIEHM 
VISION RFD 3D – PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU

• Upewnić się, że ramię C jest:
- Obłożone
- Wyposażone w zestaw do rejestracji fluoroskopowej 

3D dla ramion C Ziehm Vision RFD 3D a (z 
prawidłowo zamocowanymi jednorazowymi 
odblaskowymi markerami sferycznymi)

• Zespoły referencyjne muszą być bezpiecznie zamocowane

UWAGA: Wszystkie dyski odblaskowe muszą być w 
dobrym stanie i muszą być widoczne dla kamery podczas 
rejestracji.

KROK 1 – PRZYGOTOWANIE DO SKANOWANIA

• Wybrać New Scan a w oknie dialogowym New 
Registration / Scan.

• Przygotować ramię C 3D do skanowania 3D zgodnie z 
instrukcjami dotyczącymi ramienia C.

KROK 2 – WYKONAĆ SKANOWANIE

• Upewnić się, że ramię C i układ referencyjny są w polu 
widzenia kamery.

• Wykonać skanowanie.
- W przypadku zabiegów w obrębie kręgosłupa 

poinformować pacjenta, aby wstrzymał oddech w celu 
uzyskania lepszej jakości obrazu.

• Po wykonaniu skanowania pozwolić pacjentowi normalnie 
oddychać.

Wersja oprogramowania: Spine & Trauma 3D 2.x
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KROK 3 – ZWERYFIKOWAĆ DOKŁADNOŚĆ 
REJESTRACJI

• Przytrzymać wskaźnik przy co najmniej trzech punktach 
orientacyjnych na kości i zweryfikować, czy wyświetlana 
pozycja końcówki odpowiada rzeczywistej pozycji na kości.
- Jeśli rejestracja jest niedokładna, wybrać Back i wykonać 

rejestrację Paired Point dla ramion C Ziehm Vision RFD 
3D albo rejestrację Paired Point / Fluoro Match (o ile 
dostępne) dla ramion C Siemens 3D.

- Jeśli rejestracja jest dokładna, wybrać Next.

OKIENKOWANIE

Aby poprawić widoczność obrazu, należy wybrać funkcję 
Windowing.

• Aby dostosować jasność i kontrast w widoku:
- Użyć pasków suwaka (lub strzałek).

• Aby dostosować jasność i kontrast we wszystkich 
widokach naraz:
- Przeciągnąć od prawej do lewej przez cały ekran.
- Można przeciągnąć po przekątnej lub pośrodku ekranu.
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PLANOWANIE I NAWIGACJA ŚRUBY

KROK 1 – WYKONAĆ PODSTAWOWĄ NAWIGACJĘ

• Na stronie Navigation można nawigować trajektorie przy 
użyciu wskaźnika / skalibrowanego instrumentu.

• Wybrać Plan, aby rozpocząć planowanie śruby.

KROK 2 – ZAPLANOWAĆ POZYCJE ŚRUB

• Nawigować wskaźnikiem/instrumentem do punktu wejścia.
• Zdefiniować wymiary śruby, używając elementów 

sterujących Length i Diameter.
- W przypadku odwrotnego planowania śruby można 

również zdefiniować wartości ujemne.
• Wybrać Store w celu zapisania pozycji śruby, a następnie 

wybrać Next.
- Jeśli konieczna jest precyzyjna korekta pozycji śruby, 

przejść do kroku 3.

KROK 3 (OPCJONALNY) – PRECYZYJNA KOREKTA 
ŚRUBY
• Za pomocą kursora krzyżykowego a przełączać się 

między początkiem, środkiem i końcem śruby.
• Dostosować umiejscowienie śruby za pomocą strzałek 

widoku.
- Powiększyć, aby stosować mniejsze kroki ruchu śruby.

• Wybrać Play s w celu wyświetlenia symulacji trajektorii.
• Użyć przycisków ze strzałkami d w celu przełączania się 

między śrubami.
• Wybrać Next, aby zaakceptować pozycje śrub.

UWAGA: Wybrać New Screw, aby wykonać ręczne 
planowanie śruby.

KROK 4 – WPROWADZENIE ŚRUBY

• Nawigować wskaźnikiem/instrumentem do planowanych 
śrub, po jednej naraz, korzystając z widoków nawigacji w 
celu orientacji.

UWAGA: Jeśli podczas zabiegu stosowana będzie 
nawigacja wielopoziomowa, przed rozpoczęciem nawigacji 
należy przejść do następnej części w celu zapoznania się z 
poradami dotyczącymi najlepszej praktyki.

Wersja oprogramowania: Spine & Trauma 3D 2.x
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NAWIGACJA WIELOPOZIOMOWA: 
NAJLEPSZE PRAKTYKI

ZAGROŻENIA

Nawigacja wielopoziomowa jest niezalecana, jeśli 
struktura anatomiczna między punktem zamocowania 
układu referencyjnego a strukturą kostną, na której 
przeprowadzany jest zabieg, nie jest sztywna.

• Każdy ruch operowanego kręgu (względem układu 
referencyjnego) negatywnie wpływa na dokładność 
nawigacji.

PRZYKŁADY SYTUACJI, W KTÓRYCH NAWIGACJA 
WIELOPOZIOMOWA JEST NIEZALECANA

• Przypadki szyjne
• Leczenie i stabilizacja wskutek guzów
• Pacjenci cierpiący na:

- Spondylolistezę
- Gościec
- Odbarczenie przed wprowadzeniem śruby
- Złamania

ALTERNATYWNE UMIEJSCOWIENIA UKŁADU 
REFERENCYJNEGO PODCZAS NAWIGACJI NA 
WIELU KRĘGACH

• Układ referencyjny zamontowany na grzebieniu 
biodrowyma.
- Zalecane do obrazowania śródoperacyjnego.

• Układ referencyjny zamontowany na sztywnej 
strukturze kostnej s.

UWAGA: Anatomia pomiędzy punktem zamocowania 
układu referencyjnego a strukturą kostną, na której 
przeprowadzany jest zabieg, musi być sztywna.

Wersja oprogramowania: Spine & Trauma 3D 2.x

INFORMACJE OGÓLNE

Nawigacja wielopoziomowa to nawigacja na wielu 
kręgach bez ponownego montowania układu 
referencyjnego ani ponownej rejestracji.
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PRAWA AUTORSKIE:

Niniejsza instrukcja zawiera informacje chronione 
prawem autorskim. 
Kopiowanie i tłumaczenie jakiegokolwiek fragmentu 
instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab 
jest zabronione. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Informacje zawarte w tej instrukcji mogą 
być zmieniane bez uprzedzenia i nie 
stanowią jakiegokolwiek zobowiązania 
firmy Brainlab. 

Informacje dodatkowe – patrz część 
„Ograniczenie Odpowiedzialności” 
Standardowych Warunków Sprzedaży 
firmy Brainlab.
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Francja: +33 800 676 030

E-mail: support@brainlab.com

REGULARNIE WERYFIKOWAĆ DOKŁADNOŚĆ

Dokładność rejestracji należy regularnie weryfikować 
podczas całej procedury.

• Przytrzymać wskaźnik przy co najmniej trzech punktach 
orientacyjnych na kości i zweryfikować, czy wyświetlana 
pozycja końcówki odpowiada rzeczywistej pozycji na kości.
- Można również dodatkowo sprawdzić dokładność przy 

użyciu ramienia C.
• Jeśli rejestracja jest niedokładna, wykonać nową 

rejestrację.

*60904-63PL*Wersja dokumentu: 1.1

Numer artykułu: 60904-63PL
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PORADY DOTYCZĄCE NAWIGACJI

• Pracować w największym możliwym stopniu bez użycia siły.
- Stosować wiertła szybkoobrotowe a, zamiast 

szydeł/sond s.
• Zawsze sprawdzać dokładność rejestracji bezpośrednio 

przed wykonaniem kroku zabiegu.


