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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 Kontaktné údaje

Podpora

Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy,
obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:

Oblasť Telefón a fax E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná a
Južná Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

VB Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovoriace
oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Očakávaná životnosť

V prípade tohto produktu sa ponúkajú aktualizácie softvéru a podpora na mieste na dobu osem
rokov prevádzky.

Spätná väzba

V tejto používateľskej príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby. V prípade
návrhov na zlepšenie nás kontaktujte na adrese user.guides@brainlab.com.

Výrobca

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.2 Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto
príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo USA.

Informácie o patentoch

Tento výrobok môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo patentových
prihlášok. Ďalšie podrobnosti nájdete na: https://www.brainlab.com/patent/.

Integrovaný softvér tretej strany

Tento softvér je čiastočne založený na nasledujúcich prácach. Úplnú licenciu a oznámenie o
autorských právach nájdete v rámci nižšie uvedených odkazov:
• 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++ je k dispozícii v rámci softvérovej licencie Apache (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na objednávku lekára.

Značka CE

• Značka CE označuje, že produkt spoločnosti Brainlab spĺňa základné požia-
davky európskej smernice Rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach
(„MDD“).

• Spine & Trauma 3D Navigation je súčasťou navigačného chrbticového a
traumatologického systému, čo podľa pravidiel MDD predstavuje produkt
triedy IIb.

Pokyny týkajúce sa likvidácie

Elektrické a elektronické zariadenia likvidujte len v súlade so zákonnými predpismi. In-
formácie týkajúce sa smernice o OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zariade-
ní) nájdete na lokalite:
http://www.brainlab.com/en/sustainability.

Právne informácie
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1.3 Určené použitie

Indikácie na použitie

Navigačný chrbticový a traumatologický systém je určený na použitie ako riadený lokalizačný
systém intraoperačného zobrazovania, vďaka ktorému je možné vykonávať minimálne invazívne
chirurgické zákroky. Prepája ručnú sondu, ktorá je sledovaná systémom snímača pasívnych
značiek, s virtuálnym počítačovým obrazovým priestorom v rámci predoperačných a
intraoperačných 3D obrazových údajov pacienta.
Navigačný chrbticový a traumatologický systém umožňuje počítačom podporovanú navigáciu
zdravotníckych obrazových údajov, ktoré možno získať buď predoperačne, alebo intraoperačne
pomocou vhodného systému na nasnímanie obrazov. Tento softvér ponúka plánovanie veľkosti
skrutkových implantátov a navigáciu po pevných kostných štruktúrach s predkalibrovanými a
dodatočne samostatne kalibrovanými chirurgickými nástrojmi.
Tento systém je indikovaný pre akýkoľvek zdravotný stav, pri ktorom môže byť vhodné použitie
stereotaktickej chirurgie a kde je možné identifikovať referenciu na rigidnú anatomickú štruktúru,
ako napr. lebku, panvu, dlhú rúrkovitú kosť alebo stavec, vzhľadom na nasnímaný obraz (CT, MR,
3D fluoroskopická rekonštrukcia obrazu) a/alebo obrazových údajov na základe modelu anatómie.

Určená populácia pacientov

Populácia pacientov zahŕňa akýkoľvek zdravotný stav, pri ktorom môže byť vhodné použitie
stereotaktickej chirurgie a kde je možné identifikovať referenciu na rigidnú anatomickú štruktúru,
ako napr. lebku, panvu, dlhú rúrkovitú kosť alebo stavec, vzhľadom na nasnímaný obraz (CT, 3D
fluoroskopická rekonštrukcia obrazu).

Určený používateľ

Určenými softvérovými používateľmi sú chirurgovia a ich klinický personál.

Miesto použitia

Aplikácia je určená na použitie v operačných sálach.

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Pred liečbou pacienta overte hodnovernosť všetkých informačných vstupov do systému a
výstupov zo systému.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.0 7



1.4 Symboly

Varovania

Varovanie
Varovania sú označené trojuholníkovými výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o riziku úrazu, smrti alebo iných vážnych dôsledkoch spojených
s nesprávnym používaním zariadenia.

Upozornenia

Upozornenia sú označené okrúhlymi výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o možných problémoch s pomôckou. Medzi také problémy patria
nesprávne funkcie pomôcky, poruchy pomôcky, poškodenia pomôcky alebo poškodenia
majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: Poznámky sú uvedené vo formáte kurzívy a označujú ďalšie užitočné tipy. 

Symboly
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1.5 Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami a
softvérom

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

So systémom je možné inštalovať a používať iba lekársky softvér Brainlab špecifikovaný
spoločnosťou Brainlab. Objasnenie týkajúce sa kompatibility s lekárskym softvérom Brainlab vám
poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Softvér iný ako softvér od spoločnosti Brainlab

V systéme Brainlab môžu inštalovať softvér iba autorizovaní zamestnanci spoločnosti
Brainlab. Neinštalujte ani neodstraňujte žiadne softvérové aplikácie.

Pomôcky od inej spoločnosti ako Brainlab

Varovanie
Používanie kombinácií zdravotníckych pomôcok, ktoré neboli schválené spoločnosťou
Brainlab, môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť a/alebo účinnosť pomôcok a ohroziť
bezpečnosť pacienta, používateľa a/alebo prostredia.

Antivírusový softvér

Uistite sa, že váš antivírusový softvér nemení žiadne adresáre Brainlab.

Varovanie
Uvedomte si, že niektoré nastavenia softvéru na ochranu pred malvérom (napr.
antivírusový skener) môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť systému. Ak sa napríklad
vykonajú skenovania v reálnom čase a monitoruje sa každý prístup k súborom, potom
môže byť načítanie a ukladanie údajov pacientov pomalé. Spoločnosť Brainlab odporúča
deaktivovanie skenovaní v reálnom čase a vykonávanie skenovaní vírusov mimo
ordinačných hodín.

Aktualizácie systému

Počas liečby sa zabráňte akejkoľvek používateľskej interakcii so systémom (napr. výstrahy s
oznámeniami alebo rozpoznanie malvéru).

Varovanie
V priebehu plánovania liečby nepreberajte ani neinštalujte aktualizácie.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.6 Školenie a dokumentácia

Zodpovednosť

Varovanie
Tento systém poskytuje chirurgovi pomoc a počas používania nenahrádza ani nezastupuje
skúsenosti ani zodpovednosť chirurga. Používateľ musí mať vždy možnosť pokračovať
bez pomoci systému.
S komponentmi systému a doplnkovým inštrumentáriom môžu pracovať iba vyškolení zdravotnícki
pracovníci.

Školenie Brainlab

V záujme bezpečného a správneho používania by mali všetci používatelia pred použitím systému
absolvovať školiaci program pod vedením zástupcu spoločnosti Brainlab.

Predĺžený čas v operačnej sále

Navigačné systémy Brainlab sú citlivé technické zariadenia. Trvanie chirurgického zákroku
použitím navigácie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia operačnej miestnosti, polohy pacienta,
doby trvania a zložitosti výpočtov. Zodpovednosťou používateľa je to, aby rozhodol, či je
predĺženie prijateľné pre príslušného pacienta a liečbu.

Čítanie používateľských príručiek

V tejto príručke je opísaný zložitý lekársky softvér alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sa musia
používať opatrne.
Je preto dôležité, aby si všetci používatelia systému, nástrojov alebo softvéru:
• pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali túto príručku,
• mali vždy prístup k tejto príručke.

Dostupné používateľské príručky

POZNÁMKA: Dostupné používateľské príručky sa môžu líšiť v závislosti od produktu Brainlab. V
prípade otázok týkajúcich sa používateľskej príručky, ktorú ste dostali, sa obráťte na podporu
spoločnosti Brainlab. 

Používateľská príručka Obsah

Príručky používateľa softvé-
ru

• Prehľad plánovania liečby a obrazom navádzanej navigácie
• Opis nastavenia systému operačného sálu
• Podrobný návod k softvéru

Príručky používateľa hard-
véru

Podrobné informácie o rádioterapii a chirurgickom hardvéri, zvy-
čajne definovaných ako veľké zložité nástroje

Príručky používateľa nástro-
jov Podrobný návod na zaobchádzanie s nástrojmi

Návod na čistenie, dezinfek-
ciu a sterilizáciu Podrobné informácie o čistení, dezinfekcii a sterilizácii nástrojov

Príručka používateľa systé-
mu Podrobné informácie o nastavení systému

Technická používateľská
príručka

Podrobné technické informácie o systéme vrátane špecifikácií a
zhody

Školenie a dokumentácia
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2 POUŽÍVANIE SPINE &
TRAUMA 3D NAVIGATION

2.1 Začíname

Všeobecné informácie

Spine & Trauma 3D Navigation umožňuje navigáciu nástrojov v navigačnom chrbticovom a
traumatologickom systéme.
POZNÁMKA: Na návrat na Instrument Selection podržte kedykoľvek počas navigácie
nástrojovú kalibračnú matricu spolu s nástrojom blízko seba v zornom poli kamery. 

Otvorenie Spine & Trauma 3D Navigation

Obrázok 1  

Krok

1. Vyberte pacienta alebo pridajte nového pacienta (tento krok sa môžete rozhodnúť aj pre-
skočiť).
POZNÁMKA: V prípade potreby možno vybrať aj konkrétnu klasifikáciu ochorenia. 

2. V kategórii Spine & Trauma zvoľte možnosť 3D Navigation Intraoperative Imaging.

3. Zobrazí sa zoznam rôznych kategórií. V rámci kategórie Navigation stlačte možnosť Na-
vigation.

POUŽÍVANIE SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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2.2 Overenie registrácie

Všeobecné informácie

Pred začatím navigácie je najprv potrebné overiť presnosť registrácie.

Nástroje na overenie

V prípade potreby použite na pomoc pri overovaní rôzne nástroje dostupné v paneli nástrojov.
• Zoom: priblíženie a oddialenie
• View

- Windowing: zmena jasu displeja
- Flip Mode: prevrátenie obrazu naprieč horizontálnymi a vertikálnymi rovinami
- Reset: slúži na resetovanie všetkých použitých úprav, okrem Flip Mode

Overenie presnosti registrácie - štandardný postup

Obrázok 2  

Krok

1. Držte prístroj na kostnom povrchu aspoň troch z nasledujúcich orientačných bodov:
• Posteriórny (v tŕňovom výbežku)/Anteriórny (na niekoľkých umiestneniach na platnič-

ke)
• Vľavo/vpravo (na fazetovom spoji alebo v strednej výške tŕňového výbežku)
• Kraniálny/kaudálny (v tŕňovom výbežku, najprv v časti kraniálnej, potom kaudálnej)

2. Skontrolujte, že poloha nástroja zobrazená na obrazovke sa zhoduje so skutočnou polo-
hou nástroja na anatomickom orientačnom bode.

3. Po overení sú k dispozícii dve možnosti. Vyberte si z možností:

Overenie registrácie
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Krok
• Yes v prípade, že registrácia je presná, čím prejdete na navigáciu.
• No v prípade, že registrácie nie je presná, čím aktuálnu registráciu vymažete. Vyberte

si z možností:
- Discard: predošlá registrácia sa vymaže.
- Discard & New: vrátite sa do softvéru registrácie a získate novú registráciu.

Overenie presnosť registrácie - minimálne invazívny postup

V prípade, že vykonávate minimálne invazívny postup, ktorý obmedzuje overenie aspoň troch
orientačných bodov, vykonajte nasledovnú kontrolu presnosti:

Krok

1. Vložte nástroj do incízie tak, aby sa bezpečne dotýkal anatomického orientačného bodu,
svorky referenčného poľa alebo zuba.

2. Nasnímajte fluoro obrazy nástroja na kosti:
• Laterálny fluoro obraz (registrácia kraniálna/kaudálna alebo posteriórna/anteriórna)
• AP fluoro obraz (registrácia kraniálna/kaudálna alebo vľavo/vpravo)

3. Skontrolujte, že poloha nástroja zobrazená na obrazovke zodpovedá polohe na fluoro ob-
raze.

4. Po overení sú k dispozícii dve možnosti. Vyberte si z možností:
• Yes v prípade, že registrácia je presná, čím prejdete na navigáciu.
• No v prípade, že registrácie nie je presná, čím aktuálnu registráciu vymažete. Vyberte

si z možností:
- Discard: predošlá registrácia sa vymaže.
- Discard & New: vrátite sa do softvéru registrácie a získate novú registráciu.

POUŽÍVANIE SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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2.3 Navigácia

Všeobecné informácie

Po overení presnosti registrácie môžete začať s navigovaním. V prípade potreby použite na
pomoc pri navigácii rôzne nástroje dostupné v paneli nástrojov alebo v ponuke Data.

Infračervené artefakty

Varovanie
Dbajte na to, aby vysoko reflektívne predmety a svetelné zdroje nikdy nenarúšali zorné
pole kamery.

Image Fusion

V prípade použitia Image Fusion sa stanovená oblasť záujmu zobrazí ako pole s prerušovanými
čiarami. Predstavuje to oblasť s najvyššou presnosťou navigácie zlúčenej množiny údajov.
POZNÁMKA: Navigáciu na zlúčenom skene MR možno uskutočniť len pomocou zlúčeného CT
skenu. 

Panel nástrojov - Zväčšenie a Zobrazenie

Obrázok 3  

Zoom Priblíženie a oddialenie.

View

View Center Zmena polohy zobrazenia na stred oblasti záujmu (posúvajte šípky po
obrazovke).

Flip Mode Prevrátenie obrazu naprieč horizontálnymi a vertikálnymi rovinami.

Windowing Zmena jasu a kontrastu zobrazenia (posun rezom).

Reset Slúži na reset všetkých úprav, okrem Flip Mode.

Navigácia
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Panel nástrojov - Orientácia

Obrázok 4  

Orientation

Otáčajte/presúvajte rezy na zobrazenie preferovanej orientácie.
• Užitočná možnosť v prípade, že si patológia vyžaduje anatomické vyrovnanie ro-

viny (napr. skolióza).
• Po skončení úprav znova stlačte možnosť Orientation a použite úpravy.

Reset Reset použitých úprav.

Panel nástrojov - Pravítko

Obrázok 5  

Ruler

Použite na odhadnutie rozmerov na navigovanom nástroji (možnosť prepnutia zobraze-
nia pravítka).
• Priemer sa zobrazuje ako obrys a hodnota a dá sa nastaviť podľa potreby.
• Podrobnejšie zobrazenie pravítka docielite jeho priblížením.

POUŽÍVANIE SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Ponuka údajov

Obrázok 6  

Krok

1. Zvoľte si spomedzi štyroch dostupných usporiadaní na základe potrieb chirurga:
• Inline:

- Dva kolmé rezy jedného súboru snímok (orientácia na základe polohy nástroja)
• Inline + 3D/DRR:

- Dva kolmé rezy jedného súboru snímok (orientácia na základe polohy nástroja)
- 3D alebo DRR model (závislé od vybratého súboru snímok)

• Inline + DRR:
- Dva kolmé rezy jedného súboru snímok (orientácia na základe polohy nástroja)
- Dva modely DRR (s predvoleným rozdielom orientácie na úrovni 45°)

• Fusion:
- Dve riadkové zobrazenia dvoch vybratých súborov snímok

POZNÁMKA: Na upravenie zobrazenia vyberte súbor snímok a potom si vyberte
buď hornú alebo spodnú polovicu ikony Fusion, čím umiestnite súbor na vybraté
miesto. 

2. Na navigovanie pomocou predtým naplánovanej skrutky, objektu alebo bodu jednotlivé
položky označte na kartách Screws, Objects alebo Points.
• Pomocou ikon oka skryte alebo zobrazte konkrétne výbery v rámci zobrazenia.

POZNÁMKA: V prípade usporiadaní Inline softvér automaticky prepne medzi rovinami v závislosti
od toho, kde je nástroj umiestnený. 

Navigácia
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Navigácia nástroja

Obrázok 7  

Krok

1. Pred navigovaním sa presvedčte, že:
• sú všetky komponenty nástroja utiahnuté (napr. skrutky referenčného poľa pacienta),
• sú všetky guľaté značky v zornom poli kamery.

2. Počas navigácie sa presvedčte, že:
• Nástroj sa počas používania neohýba.

- Softvér nedokáže rozpoznať ohýbanie a neupozorní vás na potenciálne problémy.
• V prípade použitia skrutkovača, je vždy rekalibrovaný s každou novou skrutkou.

- Podržte nástrojovú kalibračnú matricu a nástroj blízko seba v zornom poli kame-
ry, čím sa vrátite k Instrument Selection s cieľom rekalibrácie.

• Referenčné pole pacienta sa nepresunulo (kontrolujte to pravidelne).
- Softvér vždy nedokáže rozpoznať referenčný posun.
- V prípade, že softvér pohyb rozpozná, zobrazí sa varovné hlásenie Potential Inac-

curacy. Odporúča sa vrátiť sa na stránku s overením a opätovne potvrdiť presnosť.

3. Po skončení navigácie sa na Content Manager dostanete stlačením možnosti Done.

V prípade, že počas navigácie na kosť pôsobila značná sila (napr. otvorenie nôžky), vždy
znovu skontrolujte presnosť registrácie.

Varovanie
Pred začatím akéhokoľvek operačného kroku sa vždy presvedčte, že sa dá zabezpečiť
dostatočná presnosť navigácie. V prípade, že operačný krok môže jednoducho viesť k
referenčnému posunu, opätovne umiestnite referenciu na optimálne miesto so zníženou
možnosťou posunu a potom znova vykonajte registráciu a overenie. Aby sa zabezpečila
dostatočná presnosť, možno použiť nasledovné spôsoby:
• Overenie orientačného bodu
• Fluoroskopia (porovnanie umiestnenia nástroja v fluoro obraze so zobrazením v

navigačnom systéme)

POUŽÍVANIE SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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