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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact

Centru de asistență

Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați centrul de asistență Brainlab:

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, Canada, America
Centrală și de Sud

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilia Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Marea Britanie Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tel.: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Tel.: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Durata de viață preconizată

Actualizările de software și asistența de teren sunt oferite pentru o durată de viață a acestui
produs de opt ani.

Feedback

În ciuda reviziei atente, acest ghid de utilizare poate conține erori. Dacă aveți sugestii de
îmbunătățire, vă rugăm să ne contactați la adresa user.guides@brainlab.com.

Producător

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

INFORMAȚII GENERALE
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1.2 Informații legale

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații care sunt proprietate protejată prin drepturi de autor. Nicio parte din
acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres scris al Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab

Brainlab® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în SUA.

Informații privind brevetele

Acest produs poate fi protejat de unul sau mai multe brevete sau poate avea cereri de brevet în
așteptare. Pentru detalii, consultați: https://www.brainlab.com/patent/.

Software integrat a unor terțe părți

Acest software se bazează parțial pe următoarea activitate. Licența completă și notificare de
drepturi de autor pot fi găsite în linkurile de mai jos:
• 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++ pus la dispoziție sub Licență Apache Software (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

Vânzări în Statele Unite

Legile federale ale Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea către medici sau la
recomandarea acestora.

Eticheta CE

• Eticheta CE arată că produsul Brainlab este în conformitate cu cerințele
esențiale ale Directivei 93/42/CEE a Consiliului, Directiva dispozitivului medi-
cal („DDM”).

• Spine & Trauma 3D Navigation face parte din Sistemul de navigare ver-
tebrală și traumatologică, care este un produs de Clasă IIb conform nor-
melor stabilite prin DDM.

Instrucțiuni de eliminare

Eliminați echipamentele electrice și electronice numai în conformitate cu reglementări-
le statutare. Pentru informații referitoare la Directiva DEEE (Deșeuri de echipamente
electrice și electronice), vizitați:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Informații legale
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1.3 Destinația utilizării

Indicații de utilizare

Sistemul de navigare vertebrală și traumatologică este destinat utilizării ca sistem de
localizare intraoperatorie, asistat de explorarea imagistică, ce permite efectuarea procedurilor
chirurgicale minim invazive. Acesta conectează o sondă liberă, detectată de un sistem de senzori
marker pasivi, la un spațiu imagistic computerizat virtual, pe datele imagistice ale pacientului,
preoperatorii sau intraoperatorii 3D.
Sistemul de navigare vertebrală și traumatologică permite ghidarea asistată computerizat a
datelor imagistice medicale, care pot fi achiziționate fie preoperatoriu, fie intraoperatoriu, printr-un
sistem de achiziție imagistică adecvat. Software-ul oferă opțiunile de planificare a dimensiunii
implanturilor cu șurub, și ghidare la nivelul structurilor osoase rigide, cu ajutorul instrumentelor
chirurgicale precalibrate și calibrate suplimentar individual.
Sistemul este indicat pentru orice afecțiune în care este adecvată utilizarea chirurgiei
stereotactice și în care o referință la o structură anatomică rigidă precum craniul, pelvisul, un os
lung sau o vertebră, poate fi identificată relativ la o imagine achiziționată (tomografie
computerizată, RMN, reconstrucție imagistică fluoroscopică 3D) și / sau un model anatomic bazat
pe date imagistice.

Populația de pacienți vizată

Populația de pacienți include pacienții cu orice afecțiune în care este adecvată utilizarea chirurgiei
stereotactice și în care o referință la o structură anatomică rigidă precum craniul, pelvisul, un os
lung sau o vertebră, poate fi identificată relativ la o imagine achiziționată (tomografie
computerizată, RMN, reconstrucție imagistică fluoroscopică 3D).

Utilizator vizat

Utilizatorii vizați ai software-ului sunt chirurgii și echipele lor clinice.

Locația de utilizare

Aplicația se va utiliza în sălile de operație.

Revizia plauzibilității

Avertisment
Înainte de tratarea pacientului, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor de intrare în
sistem și de ieșire din sistem.

INFORMAȚII GENERALE
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1.4 Simboluri

Avertismente

Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare triunghiulare. Ele conțin
informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibila rănire, moarte sau alte
consecințe grave asociate cu utilizarea greșită a echipamentului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare în formă de cerc. Ele conțin
informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibilele probleme ale dispozitivului.
Astfel de probleme includ funcționările defectuoase ale dispozitivului, defectarea
dispozitivului, deteriorarea acestuia sau a altor obiecte aparținând utilizatorului.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și indică alte informații utile. 

Simboluri
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1.5 Compatibilitatea cu dispozitivele medicale și
software-ul

Software-urile medicale Brainlab compatibile

Cu acest sistem puteți instala și utiliza numai software-uri medicale Brainlab specificate de către
Brainlab. Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru clarificări cu privire la
compatibilitatea cu software-urile medicale Brainlab.

Software non-Brainlab

Numai angajații autorizați Brainlab pot instala software-ul pe sistemul Brainlab. Nu instalați
și nu ștergeți nicio aplicație software.

Dispozitive non-Brainlab

Avertisment
Utilizarea combinațiilor de dispozitive medicale care nu au fost autorizate de Brainlab
poate afecta negativ siguranța și/sau eficacitatea dispozitivelor și poate pune în pericol
siguranța pacientului, a utilizatorului și/sau mediul înconjurător.

Software anti-virus

Asigurați-vă că software-ul dvs. anti-virus nu modifică niciun fișier Brainlab.

Avertisment
Rețineți că unele setări ale software-urilor de protecție împotriva malware (de ex., scaner
virus) pot afecta negativ performanța sistemului. De exemplu, dacă se efectuează scanări
în timp real și accesul la fiecare fișier este monitorizat, atunci încărcarea și salvarea datelor
pacientului pot fi lente. Brainlab recomandă dezactivarea scanărilor în timp real și
efectuarea scanărilor anti-virus în afara orelor de program clinic.

Actualizări sistem

Evitați orice interacțiune a utilizatorului aferentă sistemului (de ex., alertele de notificare sau de
detectare a malware) în timpul tratamentelor.

Avertisment
Nu descărcați sau nu instalați actualizări în timpul planificării tratamentului.

INFORMAȚII GENERALE
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1.6 Instruire și documentare

Responsabilitatea

Avertisment
Acest sistem oferă chirurgului numai asistență și nu substituie și nu înlocuiește experiența
și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării sistemului. Utilizatorul trebuie
întotdeauna să poată continua fără asistența sistemului.
Numai personalul medical instruit poate manipula componentele de sistem și accesoriile.

Instruire Brainlab

Pentru a asigura o utilizare sigură și adecvată, toți utilizatorii trebuie să participe la un program de
instruire susținut de către un reprezentant Brainlab înainte de folosirea sistemului.

Durată extinsă în sala de operații

Sistemele de navigare Brainlab sunt echipamente tehnice sensibile. În funcție de configurația sălii
de operație, de poziționarea pacientului, de calcularea duratelor și de complexitate, durata
intervenției chirurgicale utilizând navigare poate varia. Decizia unei potențiale prelungiri pentru
respectivul pacient și respectivul tratament îi aparține utilizatorului.

Citirea ghidurilor de utilizare

Acest ghid descrie software medical și dispozitive medicale complexe care trebuie utilizate cu
atenție.
Astfel, este important ca toți utilizatorii sistemului, ai instrumentului sau ai software-ului:
• să citească cu atenție acest ghid înainte de a manevra echipamentul,
• să aibă acces permanent la acest ghid.

Ghiduri de utilizare disponibile

NOTĂ: Ghidurile de utilizare disponibile variază în funcție de produsul Brainlab. Dacă aveți
întrebări privind ghidurile de utilizare primite, contactați departamentul de asistență clienți
Brainlab. 

Ghid de utilizare Cuprins

Ghiduri de utilizare a soft-
ware-urilor

• Prezentare generală a planificării tratamentului și a ghidării asis-
tate de explorarea imagistică

• Descrierea configurării sistemului din sala de operație
• Instrucțiuni software detaliate

Ghiduri de utilizare a hard-
ware-ului

Informații detaliate cu privire la componentele hardware chirurgica-
le și pentru radioterapie, definite de obicei ca instrumente comple-
xe, de dimensiuni mari

Ghiduri de utilizare a instru-
mentelor Instrucțiuni detaliate cu privire la manipularea instrumentelor

Ghid de curățare, dezinfec-
tare și sterilizare

Detalii referitoare la curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instru-
mentelor

Ghid de utilizare a sistemu-
lui Informații detaliate cu privire la configurarea sistemului

Ghid tehnic de utilizare Informații tehnice detaliate cu privire la sistem, inclusiv specificații
și informații privind conformitatea

Instruire și documentare
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2 UTILIZAREA SPINE &
TRAUMA 3D NAVIGATION

2.1 Noțiuni de bază

Informații generale

Spine & Trauma 3D Navigation permite ghidarea instrumentului Sistemului de navigare
vertebrală și traumatologică.
NOTĂ: Pentru a reveni la Instrument Selection în orice moment în timpul ghidării, țineți matricea
de calibrare a instrumentelor și instrumentul aproape unul de celălalt în câmpul de vizibilitate al
camerei. 

Deschidere Spine & Trauma 3D Navigation

Figura 1  

Etapă

1. Selectați un pacient sau adăugați un pacient nou (puteți alege să omiteți acest pas).
NOTĂ: Dacă doriți, puteți selecta și clasificarea bolii. 

2. În categoria Spine & Trauma, selectați 3D Navigation Intraoperative Imaging.

3. Apare o listă cu diverse categorii. În categoria Navigation, selectați Navigation.

UTILIZAREA SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.0 11



2.2 Verificarea înregistrării

Informații generale

Înainte de a iniția ghidarea, mai întâi trebuie verificată acuratețea înregistrării.

Instrumente de verificare

Dacă doriți, folosiți diferitele instrumente disponibile din bara de instrumente care să vă ajute la
verificare.
• Zoom: mărește și reduce
• View

- Windowing: modifică luminozitatea ecranului
- Flip Mode: răstoarnă imaginea în planurile orizontale și verticale
- Reset: resetează toate modificările aplicate, cu excepția Flip Mode

Verificarea acurateței înregistrării – Procedura standard

Figura 2  

Etapă

1. Țineți instrumentul pe suprafața osului a cel puțin trei dintre următoarele marcaje:
• Posterior (pe apofiza spinoasă)/Anterior (în diverse locații de pe lamele)
• Stânga/Dreapta (pe fațeta articulației sau la jumătatea înălțimii pe apofiza spinoasă)
• Cranial/caudal (pe apofiza spinoasă; prima dată pe partea craniană și apoi pe cea cau-

dală)

2. Verificați dacă poziția instrumentului afișată pe ecran este identică cu poziția actuală a in-
strumentului pe marcajul anatomic.

3. După verificare, sunt disponibile două opțiuni. Selectați:

Verificarea înregistrării
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Etapă
• Yes dacă înregistrarea este corectă și continuați cu ghidarea.
• No dacă înregistrarea nu este corectă și pentru a șterge înregistrarea actuală. Selecta-
ți una dintre cele două:
- Discard: șterge înregistrarea anterioară.
- Discard & New: revine la software-ul de înregistrare pentru a achiziționa o înregis-

trare nouă.

Verificarea acurateței înregistrării – Procedură minim invazivă

Dacă efectuați o procedură minim invazivă, care restricționează verificarea la cel puțin trei
marcaje, realizați următoarea verificare a acurateței:

Etapă

1. Introduceți instrumentul în incizie, astfel încât acesta să atingă în siguranță un marcaj
anatomic, clema sau dintele sistemului de referință.

2. Achiziționați imaginile fluoroscopice ale instrumentului pe os:
• Imagine fluoroscopică laterală (înregistrare cranială/caudală sau posterioară/anterioa-

ră)
• Imagine fluoroscopică AP (înregistrare cranială/caudală sau stânga/dreapta)

3. Verificați dacă poziția instrumentului afișată pe ecran corespunde poziției din imaginea
fluoroscopică.

4. După verificare, sunt disponibile două opțiuni. Selectați:
• Yes dacă înregistrarea este corectă și continuați cu ghidarea.
• No dacă înregistrarea nu este corectă și pentru a șterge înregistrarea actuală. Selecta-
ți una dintre cele două:
- Discard: șterge înregistrarea anterioară.
- Discard & New: revine la software-ul de înregistrare pentru a achiziționa o înregis-

trare nouă.

UTILIZAREA SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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2.3 Ghidare

Informații generale

După ce s-a verificat acuratețea înregistrării, puteți începe navigarea. Dacă doriți, folosiți diferitele
instrumente disponibile din bara de instrumente sau meniul Date care să vă ajute la ghidare.

Artefacte în infraroșu

Avertisment
Asigurați-vă că elementele extrem de reflectorizante și sursele de lumină nu perturbă
câmpul de vizibilitate al camerei.

Fuziunea de imagini

Dacă s-a folosit Image Fusion, regiunea de interes definită este afișată drept o casetă cu linii
punctate. Aceasta reprezintă zona cu cea mai mare precizie de ghidare din setul de date fuzionat.
NOTĂ: O scanare RMN fuzionată poate fi ghidată numai cu o scanare CT fuzionată. 

Bară de instrumente – Mărire și vizualizare

Figura 3  

Mărire Mărire și reducere.

View

View Center Repoziționează ecranul în centrul regiunii de interes (mutați săgețile în
jurul ecranului).

Flip Mode Răstoarnă imaginea în planurile orizontale și verticale.

Windowing Modifică luminozitatea și contrastul ecranului (glisați prin secțiune).

Reset Resetează toate modificările aplicate, cu excepția Flip Mode.

Ghidare
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Bară de instrumente – Orientare

Figura 4  

Orientation

Rotește/deplasează secțiunile în vederea afișării unei orientări preferate.
• Utilă pentru patologia care are nevoie de realinierea planului anatomic (de ex.,

scolioza).
• După ajustare, selectați din nou Orientation pentru a aplica modificările.

Reset Resetează modificările aplicate.

Bară de instrumente – Riglă

Figura 5  

Ruler
Utilizați pentru a estima dimensiunile cu instrumentul ghidat (comută la rigla ecranului).
• Diametrul este afișat drept contur și valoare și poate fi ajustat după dorință.
• Măriți pentru o afișare mai detaliată a riglei.

UTILIZAREA SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.0 15



Meniu date

Figura 6  

Etapă

1. Selectați oricare dintre cele patru dispuneri disponibile, pe baza necesităților chirurgului:
• Inline:

- Două secțiuni perpendiculare ale unui set de imagini (orientare bazată pe poziția in-
strumentului)

• Inline + 3D/DRR:
- Două secțiuni perpendiculare ale unui set de imagini (orientare bazată pe poziția in-

strumentului)
- Model 3D sau DRR (în funcție de setul de imagini selectat)

• Inline + DRR:
- Două secțiuni perpendiculare ale unui set de imagini (orientare bazată pe poziția in-

strumentului)
- Două modele DRR (cu o diferență de orientare implicită de 45°)

• Fusion:
- Două moduri de vizualizare liniare ale celor două seturi de imagini selectate

NOTĂ: Pentru a modifica ecranul, selectați un set de imagini și apoi selectați fie ju-
mătatea de sus sau de jos a pictogramei Fusion, pentru a amplasa setul conform
selecției pe care ați operat-o. 

2. Pentru a ghida cu un șurub, obiect sau punct planificat anterior, selectați-l pe fiecare din
filele Screws, Objects sau Points.
• Folosiți pictogramele ochi pentru a afișa sau a ascunde anumite selecții pe ecran.

NOTĂ: În dispunerile Inline, software-ul comută automat între planuri, în funcție de locul unde
este amplasat instrumentul. 

Ghidare

16 Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.0



Ghidarea instrumentului

Figura 7  

Etapă

1. Înainte de ghidare, asigurați-vă că:
• toate componentele instrumentului sunt strânse (de ex., șuruburile sistemului de refe-

rință a pacientului)
• toate sferele marker sunt în câmpul de vizibilitate al camerei

2. În timpul ghidării, asigurați-vă că:
• Instrumentul nu se îndoaie în timpul utilizării.

- Software-ul nu poate detecta îndoirea și nu vă va alerta cu privire la potențiale pro-
bleme.

• Dacă folosiți o șurubelniță, aceasta este întotdeauna recalibrată cu fiecare șurub nou.
- Țineți matricea de calibrare a instrumentului și instrumentul aproape în câmpul

de vizibilitate al camerei pentru a reveni la Instrument Selection pentru recalibrare.
• Sistemul de referință a pacientului nu s-a mutat (verificați periodic).

- Software-ul nu poate detecta întotdeauna deplasarea referinței.
- Dacă software-ul detectează mișcarea, va apărea un avertisment Potential Inaccu-

racy. Se recomandă să reveniți la pagina de verificare pentru a reverifica acurate-
țea.

3. Pentru a reveni la Content Manager după încheierea ghidării, selectați Done.

Dacă în timpul ghidării se aplică o forță semnificativă asupra osului (de ex., deschiderea
unui pedicul), reverificați întotdeauna acuratețea înregistrării.

Avertisment
Înainte de a iniția orice pas chirurgical, asigurați-vă întotdeauna că acuratețea ghidării
poate fi menținută suficient. Dacă un pas chirurgical poate duce lejer la deplasarea
referinței, remontați referința într-o poziție optimă cu o posibilitatea redusă de deplasarea
și apoi înregistrați și verificați din nou. Pentru a vă asigura că acuratețea este suficientă, se
pot folosi următoarele metode:
• Verificarea marcajului

UTILIZAREA SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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• Fluoroscopia (comparați locația instrumentului pe imaginea fluoroscopică cu rafișarea
de pe sistemul de ghidare)

Ghidare
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