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1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Данни за контакт

Поддръжка

Ако не можете да откриете в това ръководство информация, от която се нуждаете, или ако
имате въпроси или проблеми, свържете се с поддръжката на Brainlab:

Регион Телефон и факс Имейл

САЩ, Канада, Централна и Юж-
на Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.co
m

Обединено кралство Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и френскоговорящи ре-
гиони Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия, Евро-
па

Тел.: +49 89 991568 1044
Факс: +49 89 991568 811

Япония
Тел.: +81 3 3769 6900
Факс: +81 3 3769 6901

Очакван експлоатационен срок

Предлагат се актуализации на софтуера и поддръжка на място за осемгодишен
експлоатационен срок на продукта.

Обратна връзка

Въпреки извършения щателен преглед, това ръководство може да съдържа грешки.
Свържете се с нас на адрес user.guides@brainlab.com, ако имате предложения за
подобрения.

Производител

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Германия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Правна информация

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.

Търговски марки на Brainlab

Brainlab® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.

Информация за патента

Този продукт може да се покрива от един или повече патенти или изчакващи решение
заявки за патенти. Подробна информация ще намерите на: https://www.brainlab.com/patent/.

Интегриран софтуер на трети лица

Този софтуер е частично базиран на долупосочените неща. Пълният лиценз и бележката за
авторски права може да намерите на връзките по-долу:
• Independent JPEG Group (https://spdx.org/licenses/IJG.html)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, достъпен под софтуерния лиценз на Apache (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

Продажби в САЩ

Федералното законодателство на САЩ ограничава продажбата на това изделие: то може да
бъде продавано само от лекар или по лекарска заявка.

СЕ етикет

• CE етикетът указва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основ-
ните изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета на Европа, Дирек-
тивата относно медицинските изделия („ДМИ“).

• Spine & Trauma 3D Navigation е част от Навигационната система за
гръбначен стълб и травми, която е продукт от клас IIb според прави-
лата, установени от ДМИ.

Инструкции за изхвърляне

Изхвърляйте електрическото и електронно оборудване единствено в съответс-
твие със законовите разпоредби. За информация относно Директивата относно
отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) посетете:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Правна информация
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1.3 Предназначение

Показания за употреба

Навигационната система за гръбначен стълб и травми е предназначена за система за
интраоперативна образно направлявана локализация, която позволява минимално
инвазивна хирургия. Тя свързва свободна сонда, проследявана от сензорна система с
пасивни маркери, към виртуално пространство с компютърни изображения, изградени върху
предоперативни и интраоперативни данни с 3D образи на пациента.
Навигационната система за гръбначен стълб и травми позволява подпомагана от
компютър навигация на данни за медицински образи, които може да се заснемат
преоперативно или интраоперативно чрез подходяща система за заснемане на образи.
Софтуерът предлага планиране на размера на винтов имплант и навигация върху твърди
костни структури с предварително калибрирани и допълнително индивидуално калибрирани
хирургически инструменти.
Системата е показана за всяко медицинско състояние, при което употребата на
стереотактична хирургия може да е подходяща, и в случаите, когато може да се установи
твърда анатомична структура, като например череп, таз, дълга кост или прешлен, спрямо
заснемания образ (КТ, МР, 3D реконструкция на флуороскопски образ) и/или базиран на
данни за образи анатомичен модел.

Предвидена група пациенти

Групата пациенти включва всяко медицинско състояние, при което употребата на
стереотактична хирургия може да е подходяща, и в случаите, когато може да се установи
твърда анатомична структура, като например череп, таз, дълга кост или прешлен, спрямо
заснемания образ (КТ, 3D реконструкция на флуороскопски образ).

Предвидена група потребители

Предвидената група потребители на софтуера са хирурзи и болничен персонал.

Място на използване

Приложението следва да се използва в операционни зали.

Преглед на правдоподобността

Предупреждение
Преди лечението на пациента прегледайте правдоподобността на цялата
информация, въведена в системата и излязла от нея.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.4 Символи

Предупреждения

Предупреждение
Съобщенията тип „предупреждение“ са маркирани с триъгълни предупредителни
символи. Те съдържат изключително важна информация за целите на безопасността
във връзка с възможни наранявания, смърт или други сериозни последици от
неправилната употреба на оборудването.

Внимание

Съобщенията тип „внимание“ са обозначени с кръгли символи за повишено
внимание. Те съдържат изключително важна информация относно възможни
проблеми с устройството. Подобни проблеми са неизправностите в устройството,
отказ на устройството, повреда в устройството или материални щети.

Забележки

ЗАБЕЛЕЖКА: забележките са изписани с курсив и дават допълнителни полезни съвети. 

Символи
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1.5 Съвместимост с медицински устройства и
софтуер

Съвместим медицински софтуер на Brainlab

На системата може да се инсталира и използва единствено медицинският софтуер на
Brainlab, посочен от Brainlab. Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за пояснения
относно съвместимостта с медицинския софтуер на Brainlab.

Софтуер, който не е на Brainlab

Само упълномощени от Brainlab служители имат правото да инсталират софтуер в
системата Brainlab. Не инсталирайте и не деинсталирайте каквито и да е софтуерни
програми.

Устройства, които не са на Brainlab

Предупреждение
Използването на комбинации от медицински устройства, които не са разрешени от
Brainlab, може да повлияе лошо на безопасността и/или ефективността на
устройствата и да застраши безопасността на пациента, потребителя и/или околната
среда.

Антивирусен софтуер

Уверете се, че антивирусният софтуер не променя никакви директории на Brainlab.

Предупреждение
Имайте предвид, че настройките на някои софтуерни продукти за защита от
злонамерен софтуер (напр. на вирусния скенер) може да повлияят отрицателно на
работата на системата. Например, ако се използва сканиране в реално време и се
наблюдава достъпът до всеки файл, зареждането и записването на пациентските
данни може да бъде бавно. Brainlab препоръчва да се изключи сканирането в реално
време и да се прави сканиране за вируси извън часовете на болнично използване.

Актуализации на системата

По време на леченията избягвайте всички възможни взаимодействия потребител-система
(напр. уведомителни съобщения или откриване на злонамерен софтуер).

Предупреждение
По време на планиране на лечението не изтегляйте и не инсталирайте актуализации.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.6 Обучение и документация

Отговорност

Предупреждение
Тази система е единствено в помощ на хирурга и не замества опита и/или
отговорността на хирурга по време на нейното използване. Потребителят винаги
трябва да бъде в състояние да работи без помощта на системата.
Само обучен медицински персонал може да работи с компонентите на системата и
инструментариума от аксесоари.

Обучение на Brainlab

За да се гарантира безопасната и целесъобразна употреба, всички потребители следва да
преминат курс на обучение, провеждан от представител на Brainlab, преди да използват
системата.

Удължено време на ОЗ

Навигационните системи на Brainlab са чувствително техническо оборудване. В зависимост
от организирането на ОЗ, позицията на пациента и изчисленото времетраене и сложност
оперативното време с използване на навигация може да е различно. Потребителят решава
дали е приемливо евентуалното удължаване на времето за съответния пациент и лечение.

Прочит на ръководствата за потребителя

Това ръководство описва сложен медицински софтуер или медицински устройства, които
следва да се използват внимателно.
Ето защо е важно всички потребители на системата, инструмента и софтуера:
• внимателно да прочетат ръководството, преди да пристъпят към работа с оборудването;
• да имат достъп до ръководството по всяко време.

Предлагани ръководства за потребителя

ЗАБЕЛЕЖКА: предлаганите ръководства за потребителя се различават в зависимост
от продукта на Brainlab. Ако имате въпроси относно ръководствата за потребителя,
които сте получили, потърсете отдела за поддръжка на Brainlab. 

Ръководство за потре-
бителя

Съдържание

Ръководства за потреби-
теля на софтуера

• Преглед на планирането на лечението и образно направля-
ваната навигация

• Описание на системното организиране в ОЗ
• Подробни инструкции за софтуера

Ръководства за потреби-
теля на хардуера

Подробна информация относно радиотерапевтичната и хирур-
гична хардуерна апаратура, обикновено определяна като „го-
леми сложни инструменти“

Ръководства за потреби-
теля на инструмента Подробни инструкции за работа с инструмента

Ръководство за почиства-
не, дезинфекция и стери-
лизация

Подробности относно почистването, дезинфекцията и стери-
лизацията на инструментите

Обучение и документация
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Ръководство за потре-
бителя

Съдържание

Ръководство за потреби-
теля на системата Подробна информация относно системните настройки

Техническо ръководство
за потребителя

Подробна техническа информация относно системата, вклю-
чително спецификации и съответствия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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2 ИЗПОЛЗВАНЕ НА SPINE
& TRAUMA 3D
NAVIGATION

2.1 Първи стъпки

Обща информация

Spine & Trauma 3D Navigation позволява навигация на инструменти в Навигационната
система за гръбначен стълб и травми.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да се върнете към Instrument Selection по всяко време от навигацията,
задръжте Матрицата за калибриране на инструменти и инструмента близо един до
друг в зрителното поле на камерата. 

Отваряне на Spine & Trauma 3D Navigation

Фиг. 1  

Стъпка

1. Изберете пациент или добавете нов пациент (можете също така да решите да про-
пуснете тази стъпка).
ЗАБЕЛЕЖКА: при желание може да изберете и специфичната класификация на
заболяването. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Стъпка

2. В категорията Spine & Trauma изберете 3D Navigation Intraoperative Imaging.

3. Ще се появи списък с различни категории. Под категорията Navigation изберете
Navigation.

Първи стъпки
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2.2 Потвърждаване на регистрацията

Обща информация

Преди да се започне навигация, трябва да се потвърди точността на регистрацията.

Инструменти за потвърждаване

Ако желаете, използвайте в помощ на потвърждаването различните достъпни инструменти
в лентата с инструменти.
• Zoom: увеличаване и намаляване на мащаба
• View

- Windowing: смяна на яркостта на дисплея
- Flip Mode: завъртане на образа в хоризонтална и вертикална равнина
- Reset: нулиране на всички приложени промени, освен за Flip Mode

Потвърждаване на точността на регистрацията – стандартна процедура

Фиг. 2  

Стъпка

1. Задръжте инструмента върху костната повърхност на най-малко три от следните
ориентири:
• Постериорно (върху спинозния израстък)/антериорно (на няколко места върху ла-
мината)

• Ляво/дясно (върху фасетната става или в средата на спинозния израстък)
• Краниално/каудално (върху спинозния израстък; първо върху краниалната, после

– върху каудалната част)

2. Проверете дали позицията на инструмента, показвана на екрана, съответства на
реалната позиция на инструмента върху анатомичния ориентир.

3. След потвърждаването има две опции. Изберете:

ИЗПОЛЗВАНЕ НА SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Стъпка
• Yes, ако регистрацията е точна, след което продължете с навигацията.
• No, ако регистрацията е неточна, след което изтрийте текущата навигация. Избе-
рете едно от следните:
- Discard: изчистване на предишната регистрация.
- Discard & New: връщане към софтуера за регистрация, за да се направи нова
регистрация.

Потвърждаване на точността на регистрацията – минимално инвазивна процедура

Ако извършвате минимално инвазивна процедура, ограничаваща потвърждаването на най-
малко три ориентира, направете следната проверка на точността:

Стъпка

1. Поставете инструмента в среза така, че стабилно да се допира до анатомичния
ориентир, клампата на референтната установка или до зъба.

2. Заснемете флуороскопски образи на инструмента върху костта:
• Страничен флуороскопски образ (краниална/каудална или постериорна/анте-
риорна регистрация)

• Антеропостериорен флуороскопски образ (краниална/каудална или лява/дясна
регистрация)

3. Потвърдете, че показваната на екрана позиция на инструмента съответства на пози-
цията във флуороскопския образ.

4. След потвърждаването има две опции. Изберете:
• Yes, ако регистрацията е точна, след което продължете с навигацията.
• No, ако регистрацията е неточна, след което изтрийте текущата навигация. Избе-
рете едно от следните:
- Discard: изчистване на предишната регистрация.
- Discard & New: връщане към софтуера за регистрация, за да се направи нова
регистрация.

Потвърждаване на регистрацията
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2.3 Навигация

Обща информация

След като точността на регистрацията е потвърдена, можете да започнете навигацията. Ако
желаете, използвайте в помощ на навигацията различните инструменти в лентата с
инструменти или менюто Data.

Инфрачервени артефакти

Предупреждение
Уверете се, че в зрителното поле на камерата никога не попадат силно отразяващи
предмети и източници на светлина.

Сливане на образи

Ако е използвано Image Fusion, дефинираната зона на интерес се визуализира като поле с
пунктирани линии. Това представя областта, която има най-висока точност на навигацията в
слетия набор от данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: слято МР сканиране може да се навигира само със слято КТ сканиране. 

Лента с инструменти – Zoom и View

Фиг. 3  

Zoom Увеличаване и намаляване на мащаба.

View

View Center Препозициониране на дисплея за центриране в зоната на интерес
(преместване на стрелките по екрана).

Flip Mode Завъртане на образа в хоризонтални и вертикални равнини.

Windowing Промяна на яркостта и контраста на дисплея (плъзгане през среза).

Reset Нулиране на всички приложени промени, освен за Flip Mode.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Лента с инструменти – Orientation

Фиг. 4  

Orientation

Завъртане/преместване на среза за визуализиране на предпочитана ориента-
ция.
• Полезно, ако патологията изисква повторно подравняване на анатомичната
равнина (напр. сколиоза).

• След регулирането изберете отново Orientation, за да приложите промени-
те.

Reset Нулиране на всички приложени промени.

Лента с инструменти – Ruler

Фиг. 5  

Ruler

Използва се за оценка на размерите с навигирания инструмент (включване, за да
се визуализира линийката).
• Диаметърът се визуализира като очертание и стойност и може да се регулира
според желанията.

• Увеличете мащаба за по-детайлен изглед на линийката.

Навигация
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Меню за данни

Фиг. 6  

Стъпка

1. Изберете което и да е от четирите налични оформления на база на нуждите на хи-
рурга:
• Inline:

- Два перпендикулярни среза на един набор от образи (ориентация, базирана на
позицията на инструмента)

• Inline + 3D/DRR:
- Два перпендикулярни среза на един набор от образи (ориентация, базирана на
позицията на инструмента)

- 3D или DRR модел (в зависимост от избрания набор от образи)
• Inline + DRR:

- Два перпендикулярни среза на един набор от образи (ориентация, базирана на
позицията на инструмента)

- Два DRR модела (с разлика на ориентацията по подразбиране от 45°)
• Fusion:

- Два линейни изгледа на два избрани набора от образи
ЗАБЕЛЕЖКА: за да промените дисплея, изберете набор от образи и след
това изберете или най-горната, или най-долната половина на иконата
Fusion, за да поставите набора там, където сте избрали. 

2. За да навигирате с планирани преди винтове, обекти или точки, изберете всеки един
от тях под разделите Screws, Objects или Points.
• Използвайте иконите с око, за да покажете или скриете указаните избори в рами-
те на дисплея.

ЗАБЕЛЕЖКА: в оформленията Inline софтуерът автоматично превключва между
равнините в зависимост от мястото на инструмента. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Навигиране на инструмента

Фиг. 7  

Стъпка

1. Преди навигацията се уверете, че:
• Всички компоненти на инструментите са затегнати (напр. винтове на пациентска-
та референтна установка).

• Всички маркерни сфери са в рамките на зрително поле на камерата.

2. По време на навигацията се уверете, че:
• Инструментът не се огъва по време на използване.

- Софтуерът не може да засече огъване и няма да алармира за потенциални
проблеми.

• Ако използвате отвертка, тя трябва винаги да се калибрира отново с всеки нов
винт.
- Задръжте Матрицата за калибриране на инструменти и инструмента близо
един до друг в зрителното поле на камерата, за да се върнете към Instrument
Selection за повторно калибриране.

• Пациентската референтна установка не се е преместила (проверявайте регуляр-
но).
- Софтуерът не може винаги да засече изместване на референцията.
- Ако софтуерът засече движение, се появява предупреждение за потенциална
неточност Potential Inaccuracy. Препоръчва се да се върнете към страницата
за потвърждение, за да потвърдите повторно точността.

3. За да се върнете към Content Manager след приключване на навигацията, изберете
Done.

Ако е приложена значителна сила спрямо костта по време на навигацията (напр.
отваряне на педикул), винаги потвърждавайте повторно точността на навигацията.

Предупреждение
Преди да започнете каквато и да е хирургическа стъпка, винаги се уверявайте, че
точността на навигацията може да се поддържа достатъчно. Ако дадена хирургическа

Навигация
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стъпка може лесно да доведе до изместване на референцията, монтирайте повторно
референцията в оптимална позиция с намалена възможност за изместване и след
това регистрирайте и потвърдете отново. Следващите методи може да се използват
за гарантиране, че точността е достатъчна:
• Потвърждение на ориентир
• Флуороскопия (сравняване на местоположението на инструмента във
флуороскопския образ с дисплея върху системата за навигация)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Вeр. 1.0 21



Навигация
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