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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Στοιχεία επικοινωνίας

Τεχνική υποστήριξη

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτό το εγχειρίδιο ή εάν έχετε
προβλήματα ή απορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab:

Περιοχή Τηλέφωνο και φαξ Email

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Κεν-
τρική και Νότια Αμερική

Τηλ: +1 800 597 5911
Φαξ: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Βραζιλία Τηλ: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.co
m

Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ισπανία Τηλ: +34 900 649 115

Γαλλία και γαλλόφωνες περιοχές Τηλ: +33 800 676 030

Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευρώπη
Τηλ: +49 89 991568 1044
Φαξ: +49 89 991568 811

Ιαπωνία
Τηλ: +81 3 3769 6900
Φαξ: +81 3 3769 6901

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Για το συγκεκριμένο προϊόν, παρέχονται ενημερώσεις λογισμικού καθώς και επιτόπια υποστήριξη
για οκτώ έτη.

Σχόλια

Παρά την προσεκτική ανασκόπηση, αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να περιέχει σφάλματα.
Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση user.guides@brainlab.com εάν έχετε προτάσεις για
βελτίωση.

Κατασκευαστής

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.2 Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος
εγχειριδίου χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Brainlab.

Εμπορικά σήματα της Brainlab

Η επωνυμία Brainlab® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ.

Πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Το παρόν προϊόν ενδεχομένως να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή
αιτήσεις για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εκκρεμούν. Για λεπτομέρειες, βλ.: https://
www.brainlab.com/patent/.

Ενσωματωμένο λογισμικό τρίτου κατασκευαστή

Το συγκεκριμένο λογισμικό αποτελεί εν μέρει στο παρακάτω έργο. Η πλήρης άδεια χρήσης και η
δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω συνδέσμους:
• 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)
• Το Xerces-C++ είναι διαθέσιμο από την Άδεια Χρήσης Λογισμικού της Apache (http://

www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html)

Πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ιατρό ή
κατόπιν εντολής ιατρού.

Σήμανση CE

• Η σήμανση CE υποδηλώνει ότι το προϊόν της Brainlab συμμορφώνεται με τις
βασικές προδιαγραφές της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων («η MDD»).

• Το Spine & Trauma 3D Navigation αποτελεί μέρος του Σπονδυλική στήλη
και τραύμα σύστημα πλοήγησης, το οποίο, σύμφωνα με τους κανόνες που
ορίζονται στην οδηγία MDD, είναι προϊόν κατηγορίας IIb.

Οδηγίες απόρριψης

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται μόνο σύμφωνα με
τις νομοθετικές διατάξεις. Για πληροφορίες σχετικά με την οδηγία περί αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE - Waste Electrical & Electronic
Equipment), επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Νομικές πληροφορίες
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1.3 Προοριζόμενη χρήση

Ενδείξεις χρήσης

Το σύστημα Σπονδυλική στήλη και τραύμα σύστημα πλοήγησης προορίζεται για χρήση ως
ενδοεγχειρητικό σύστημα εντοπισμού με απεικονιστική καθοδήγηση, με σκοπό τη διεξαγωγή
ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Συνδέει έναν ελεύθερο ανιχνευτή, ο οποίος παρακολουθείται
από ένα σύστημα αισθητήρων παθητικού δείκτη, με έναν χώρο εικόνων εικονικού υπολογιστή, στα
προεγχειρητικά ή ενδοεγχειρητικά δεδομένα τρισδιάστατης εικόνας του ασθενούς.
Το σύστημα Σπονδυλική στήλη και τραύμα σύστημα πλοήγησης επιτρέπει την
υποβοηθούμενη από υπολογιστή πλοήγηση των ιατρικών δεδομένων εικόνας, η οποία μπορεί να
ληφθεί προεγχειρητικά ή ενδοεγχειρητικά μέσω κατάλληλου συστήματος λήψης εικόνων. Το
λογισμικό προσφέρει σχεδιασμό μεγέθους βιδών εμφυτεύματος και πλοήγηση σε άκαμπτες
οστικές δομές με προβαθμονομημένα και πρόσθετα χειρουργικά εργαλεία που βαθμονομούνται
εξατομικευμένα.
Το σύστημα ενδείκνυται για οποιαδήποτε πάθηση, η οποία ενδεχομένως απαιτεί την εφαρμογή
στερεοτακτικής χειρουργικής, και για οποιαδήποτε περίπτωση όπου η αναφορά σε μια άκαμπτη
ανατομική δομή, όπως το κρανίο, την πύελο, τα μακρά οστά ή οι σπόνδυλοι, μπορεί να
προσδιοριστεί μέσω της ληφθείσας εικόνας (CT, MR, ανασύνθεση ακτινοσκοπικών εικόνων 3D)
ή/και με ανατομικό μοντέλο που βασίζεται σε δεδομένα εικόνων.

Προβλεπόμενος πληθυσμός ασθενών

Ο πληθυσμός ασθενών περιλαμβάνει ασθενείς με οποιαδήποτε πάθηση η οποία ενδεχομένως
απαιτεί την εφαρμογή στερεοτακτικής χειρουργικής, και για οποιαδήποτε περίπτωση όπου η
αναφορά σε μια άκαμπτη ανατομική δομή, όπως το κρανίο, την πύελο, τα μακρά οστά ή οι
σπόνδυλοι, μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της ληφθείσας εικόνας (CT, ανασύνθεση
ακτινοσκοπικών εικόνων 3D).

Προβλεπόμενος χρήστης

Οι προβλεπόμενοι χρήστες του λογισμικού είναι χειρουργοί και το κλινικό προσωπικό τους.

Τόπος χρήσης

Η εφαρμογή προορίζεται για χρήση σε χειρουργικές αίθουσες.

Αναθεώρηση αληθοφάνειας

Προειδοποίηση
Πριν από τη θεραπεία του ασθενούς, αναθεωρήστε την αληθοφάνεια όλων των
πληροφοριών που καταχωρίζονται στο σύστημα ή εξέρχονται από αυτό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.4 Σύμβολα

Προειδοποιήσεις

Προειδοποίηση
Οι προειδοποιήσεις σημειώνονται με τριγωνικά σύμβολα προειδοποίησης. Περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανό τραυματισμό, θάνατο ή
άλλες σοβαρές συνέπειες που σχετίζονται με την ακατάλληλη χρήση του εξοπλισμού.

Επισημάνσεις προσοχής

Οι επισημάνσεις προσοχής σημειώνονται με κυκλικά σύμβολα προσοχής. Περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανά προβλήματα που μπορεί να
προκύψουν με τη συσκευή. Τέτοιου είδους προβλήματα περιλαμβάνουν δυσλειτουργίες,
αστοχία, βλάβη της συσκευής ή υλικές ζημιές.

Σημειώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σημειώσεις παρουσιάζονται με πλάγια γραφή και περιέχουν επιπλέον χρήσιμες
πληροφορίες. 

Σύμβολα
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1.5 Συμβατότητα με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
και λογισμικό

Συμβατό ιατρικό λογισμικό της Brainlab

Με το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο το ιατρικό λογισμικό Brainlab
που ορίζει η Brainlab. Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συμβατότητα με το ιατρικό λογισμικό της
Brainlab, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

Λογισμικό τρίτων κατασκευαστών

Η εγκατάσταση λογισμικού στο σύστημα Brainlab μπορεί να γίνει μόνο από
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Brainlab. Μην εγκαθιστάτε και μην καταργείτε
εφαρμογές λογισμικού.

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα τρίτων κατασκευαστών

Προειδοποίηση
Η χρήση συνδυασμών ιατροτεχνολογικών προϊόντων που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από
την Brainlab ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ασφάλεια ή/και την
αποτελεσματικότητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και να θέσει σε κίνδυνο την
ασφάλεια του ασθενούς, του χρήστη ή/και του περιβάλλοντος.

Λογισμικό προστασίας από ιούς (anti-virus)

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό προστασίας από ιούς που διαθέτετε δεν τροποποιεί οποιονδήποτε
κατάλογο της Brainlab.

Προειδοποίηση
Υπενθυμίζεται ότι ορισμένες ρυθμίσεις του λογισμικού προστασίας από κακόβουλο
λογισμικό (π.χ. σαρωτής ιών) μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την απόδοση του
συστήματος. Για παράδειγμα, εάν εκτελούνται σαρώσεις σε πραγματικό χρόνο και
ελέγχεται η πρόσβαση σε κάθε αρχείο, τότε η φόρτωση και η αποθήκευση των δεδομένων
ασθενούς ενδέχεται να είναι αργή. Η Brainlab συνιστά την απενεργοποίηση των
σαρώσεων σε πραγματικό χρόνο και την εκτέλεση των σαρώσεων για ιούς εκτός των
ωρών κλινικής χρήσης.

Ενημερώσεις συστήματος

Αποφεύγετε οποιαδήποτε ενέργεια χρήστη που σχετίζεται με το σύστημα (π.χ. ειδοποιήσεις ή
εντοπισμός κακόβουλου λογισμικού) κατά τη διάρκεια των θεραπειών.

Προειδοποίηση
Μην πραγματοποιείτε λήψεις ή εγκαταστάσεις ενημερώσεων κατά τη διάρκεια του
σχεδιασμού της θεραπείας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.6 Εκπαίδευση και τεκμηρίωση

Ευθύνη

Προειδοποίηση
Το συγκεκριμένο σύστημα παρέχει μόνο βοήθεια στον χειρουργό και δεν υποκαθιστά ή
αντικαθιστά την εμπειρία ή/και την ευθύνη του χειρουργού κατά τη χρήση του. Πρέπει να
υπάρχει πάντα η δυνατότητα εκτέλεσης των διαδικασιών από τον χρήστη χωρίς τη βοήθεια
του συστήματος.
Μόνο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό μπορεί να χειριστεί τα εξαρτήματα του συστήματος και τον
περιφερειακό εξοπλισμό.

Εκπαίδευση από τη Brainlab

Για τη διασφάλιση της ασφαλούς και κατάλληλης χρήσης, πριν από τη χρήση του συστήματος όλοι
οι χρήστες θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται από
έναν αντιπρόσωπο της Brainlab.

Αυξημένος χρόνος στη χειρουργική αίθουσα

Τα συστήματα πλοήγησης της Brainlab είναι ευαίσθητος τεχνικός εξοπλισμός. Ανάλογα με τη
διαμόρφωση της χειρουργικής αίθουσας, την τοποθέτηση του ασθενούς, τις διάρκειες και την
πολυπλοκότητα των υπολογισμών, η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης με χρήση πλοήγησης
ενδέχεται να διαφέρει. Εναπόκειται στον χρήστη να αποφασίσει εάν μια ενδεχόμενη παράταση
είναι αποδεκτή για τον αντίστοιχο ασθενή και την αντίστοιχη θεραπεία.

Ανάγνωση εγχειριδίων χρήσης

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει πολύπλοκο ιατρικό λογισμικό ή ιατρικές συσκευές που πρέπει να
χρησιμοποιούνται με προσοχή.
Είναι επομένως σημαντικό όλοι οι χρήστες του συστήματος, των εργαλείων ή του λογισμικού:
• Να διαβάσουν προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του εξοπλισμού
• Να έχουν πρόσβαση στο εγχειρίδιο αυτό ανά πάσα στιγμή

Διαθέσιμα εγχειρίδια χρήσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα διαθέσιμα εγχειρίδια χρήσης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν Brainlab. Αν έχετε
απορίες σχετικά με τα εγχειρίδια χρήσης που λάβατε, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της
Brainlab. 

Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο χρήσης λογισμι-
κού

• Επισκόπηση του σχεδιασμού θεραπείας και της απεικονιστικά
καθοδηγούμενης πλοήγησης

• Περιγραφή ρύθμισης του συστήματος χειρουργικής αίθουσας
• Λεπτομερείς οδηγίες λογισμικού

Εγχειρίδια χρήσης ηλεκτρο-
μηχανολογικού εξοπλισμού

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον ακτινοθεραπευτικό και χει-
ρουργικό υλικό εξοπλισμό, που κατά βάση ορίζεται ως μεγάλα, πο-
λύπλοκα εργαλεία

Εγχειρίδιο χρήσης εργα-
λείων Λεπτομερείς οδηγίες για τον χειρισμό των εργαλείων

Οδηγός καθαρισμού, απο-
λύμανσης και αποστείρω-
σης

Λεπτομέρειες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης εργα-
λείων

Εκπαίδευση και τεκμηρίωση
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Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο χρήσης συστή-
ματος Αναλυτικές πληροφορίες ρύθμισης του συστήματος

Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης Λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες για το σύστημα, συμπεριλαμ-
βανομένων των προδιαγραφών και των συμμορφώσεων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Εκπαίδευση και τεκμηρίωση
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2 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SPINE &
TRAUMA 3D NAVIGATION

2.1 Έναρξη

Γενικές πληροφορίες

Το Spine & Trauma 3D Navigation επιτρέπει την πλοήγηση εργαλείων στο Σπονδυλική στήλη
και τραύμα σύστημα πλοήγησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επιστρέψετε στην επιλογή Instrument Selection οποιαδήποτε στιγμή κατά τη
διάρκεια της πλοήγησης, κρατήστε τη Συσκευή βαθμονόμησης εργαλείων και το εργαλείο σε
μικρή απόσταση μεταξύ τους στο πεδίο προβολής της κάμερας. 

Ανοίξτε το Spine & Trauma 3D Navigation

Εικόνα 1  

Βήμα

1. Επιλέξτε έναν ασθενή ή προσθέστε ένα νέο ασθενή (μπορείτε επίσης να παραλείψετε το
συγκεκριμένο βήμα).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να επιλέξετε την ταξινόμηση ειδικών νόσων. 

2. Από την κατηγορία Spine & Trauma, επιλέξτε 3D Navigation Intraoperative Imaging.

3. Εμφανίζεται μια λίστα διαφόρων κατηγοριών. Από την κατηγορία Navigation, επιλέξτε
Navigation.
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2.2 Επαλήθευση της καταγραφής

Γενικές πληροφορίες

Πριν από την έναρξη της πλοήγησης, πρέπει πρώτα να επαληθευτεί η ακρίβεια της καταγραφής.

Εργαλεία επαλήθευσης

Εάν επιθυμείτε, για την επαλήθευση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διάφορα εργαλεία που
υπάρχουν στη γραμμή εργαλείων.
• Zoom: μεγέθυνση και σμίκρυνση
• View

- Windowing: αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης
- Flip Mode: αναστροφή της εικόνας σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο
- Reset: επαναφορά όλων των τροποποιήσεων που έχουν εφαρμοστεί, εκτός από τον τρόπο
λειτουργίας Flip Mode

Επαλήθευση της ακρίβειας καταγραφής — Τυπική διαδικασία

Εικόνα 2  

Βήμα

1. Κρατήστε το εργαλείο επάνω στην επιφάνεια του οστού σε τουλάχιστον τρία από τα πα-
ρακάτω επίκεντρα:
• Οπίσθιο (στην ακανθώδη απόφυση) / Πρόσθιο (σε αρκετές θέσεις επάνω στο πέταλο)
• Αριστερό/δεξί (στον χώρο της άρθρωσης ή στο ενδιάμεσο ύψος της ακανθώδους από-
φυσης)

• Κρανιακό/ουραίο (επάνω στην ακανθώδη απόφυση, πρώτα το κρανιακό και έπειτα το
ουραίο τμήμα)

2. Επαληθεύστε ότι η θέση του εργαλείου που εμφανίζεται στην οθόνη αντιστοιχεί στην
πραγματική θέση του εργαλείου επάνω στο ανατομικό επίκεντρο.

3. Μετά την επαλήθευση, υπάρχουν δύο επιλογές. Επιλέξτε:

Επαλήθευση της καταγραφής
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Βήμα
• Yes εάν η καταγραφή είναι ακριβής και για να συνεχίσετε στην πλοήγηση.
• No εάν η καταγραφή δεν είναι ακριβής και για να διαγράψετε την τρέχουσα καταγραφή.
Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
- Discard: διαγραφή της προηγούμενης καταγραφής.
- Discard & New: επιστροφή στο λογισμικό καταγραφής για τη λήψη νέας καταγρα-
φής.

Επαλήθευση της ακρίβειας καταγραφής — Ελάχιστα επεμβατική διαδικασία

Εάν εκτελείτε μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία η οποία περιορίζει την επαλήθευση τουλάχιστον
τριών επικέντρων, πραγματοποιήστε τον ακόλουθο έλεγχο ακρίβειας:

Βήμα

1. Εισαγάγετε το εργαλείο εντός της τομής έτσι ώστε να εφάπτεται σταθερά με ένα ανατομικό
επίκεντρο, έναν σφιγκτήρα ή οδόντωση της συστοιχίας αναφοράς.

2. Πραγματοποιήστε λήψη ακτινοσκοπικών εικόνων του εργαλείου στο οστό:
• Πλευρική ακτινοσκοπική εικόνα (κρανιακή/ουραία ή οπίσθια/πρόσθια καταγραφή)
• AP ακτινοσκοπική εικόνα (κρανιακή/ουραία ή αριστερή/δεξιά καταγραφή)

3. Επαληθεύστε ότι η θέση του εργαλείου που εμφανίζεται στην οθόνη αντιστοιχεί στη θέση
στην ακτινοσκοπική εικόνα.

4. Μετά την επαλήθευση, υπάρχουν δύο επιλογές. Επιλέξτε:
• Yes εάν η καταγραφή είναι ακριβής και για να συνεχίσετε στην πλοήγηση.
• No εάν η καταγραφή δεν είναι ακριβής και για να διαγράψετε την τρέχουσα καταγραφή.
Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
- Discard: διαγραφή της προηγούμενης καταγραφής.
- Discard & New: επιστροφή στο λογισμικό καταγραφής για τη λήψη νέας καταγρα-
φής.
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2.3 Πλοήγηση

Γενικές πληροφορίες

Μετά από την επαλήθευση της ακρίβειας καταγραφής, μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση. Εάν
επιθυμείτε, για την επαλήθευση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διάφορα εργαλεία που
υπάρχουν στη γραμμή εργαλείων ή στο μενού Data.

Τεχνικά σφάλματα υπερύθρων

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι το πεδίο προβολής της κάμερας δεν παρεμποδίζεται ποτέ από άκρως
ανακλαστικά αντικείμενα και πηγές φωτός.

Συγχώνευση εικόνας

Εάν έχει χρησιμοποιηθεί η επιλογή Image Fusion, η καθορισμένη περιοχή ενδιαφέροντος
εμφανίζεται ως ένα πλαίσιο με διακεκομμένες γραμμές. Αυτό αντιπροσωπεύει την περιοχή που
έχει την υψηλότερη ακρίβεια πλοήγησης στο υπό συγχώνευση σύνολο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλοήγηση μιας σάρωσης MR με συγχώνευση εικόνων μπορεί να πραγματοποιηθεί
μόνο με σάρωση CT με συγχώνευση εικόνων. 

Γραμμή εργαλείων — Zoom και View

Εικόνα 3  

Zoom Μεγέθυνση και σμίκρυνση.

View

View Center Αλλαγή της θέσης της προβολής για να θέσετε στο κέντρο την περιοχή
ενδιαφέροντος (μετακινήστε τα βέλη γύρω από την οθόνη).

Flip Mode Αναστροφή της εικόνας στο οριζόντιο και κάθετο επίπεδο.

Windowing Αλλαγή της φωτεινότητας και αντίθεσης της οθόνης (πιέστε επάνω στην
τομή).

Πλοήγηση
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Reset Επαναφορά όλων των τροποποιήσεων που έχουν εφαρμοστεί, εκτός
από τον τρόπο λειτουργίας Flip Mode.

Γραμμή εργαλείων — Orientation

Εικόνα 4  

Orientation

Περιστρέψτε/μετακινήστε τις τομές για να προβάλλετε τον προσανατολισμό που
προτιμάτε.
• Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη εάν η παθολογία απαιτεί επανευθυγράμμιση του
ανατομικού επιπέδου (π.χ. σκολίωση).

• Μετά την προσαρμογή, επιλέξτε εκ νέου Orientation για να εφαρμόσετε τις τρο-
ποποιήσεις.

Reset Επαναφορά των τροποποιήσεων που έχουν εφαρμοστεί.

Γραμμή εργαλείων— Ruler

Εικόνα 5  
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Ruler

Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των διαστάσεων με το υπό πλοήγηση εργαλείο
(πατήστε για εναλλαγή της προβολής του κανόνα).
• Η διάμετρος εμφανίζεται ως περιγραφή και τιμή και μπορεί να προσαρμοστεί, κατά
περίπτωση.

• Πραγματοποιήστε μεγέθυνση για μια πιο λεπτομερή προβολή του κανόνα.

Μενού δεδομένων

Εικόνα 6  

Βήμα

1. Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις τέσσερις διαθέσιμες διατάξεις, ανάλογα με τις ανάγκες του
χειρουργού:
• Inline:

- Δύο κάθετες τομές μιας ομάδας εικόνων (προσανατολισμός με βάση τη θέση του ερ-
γαλείου)

• Inline + 3D/DRR:
- Δύο κάθετες τομές μιας ομάδας εικόνων (προσανατολισμός με βάση τη θέση του ερ-
γαλείου)

- 3D ή DRR μοντέλο (ανάλογα με την επιλεγμένη ομάδα εικόνων)
• Inline + DRR:

- Δύο κάθετες τομές μιας ομάδας εικόνων (προσανατολισμός με βάση τη θέση του ερ-
γαλείου)

- Δύο DRR μοντέλα (με προεπιλεγμένη διαφορά προσανατολισμού κλίσης 45°)
• Fusion:

- Δύο εσωτερικές προβολές των δύο επιλεγμένων ομάδων εικόνας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να τροποποιήσετε την προβολή, επιλέξτε μια ομάδα εικόνων και,
στη συνέχεια, επιλέξτε είτε το επάνω ή το κάτω μισό τμήμα του εικονιδίου Fusion,
για να τοποθετήσετε το σύνολο στη θέση που έχετε επιλέξει. 

2. Για πλοήγηση με μια βίδα, αντικείμενο ή στοιχείο που έχετε προηγουμένως σχεδιάσει,
επιλέξτε το καθένα από την καρτέλα Screws, Objects, ή Points.
• Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια οφθαλμού για την εμφάνιση ή την απόκρυψη συγκεκριμέ-
νων επιλογών εντός της προβολής.

Πλοήγηση
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις διατάξεις Inline, το λογισμικό εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ επιπέδων, ανάλογα
με τη θέση στην οποία τοποθετείται το εργαλείο. 

Πλοήγηση του εργαλείου

Εικόνα 7  

Βήμα

1. Πριν από την πλοήγηση, βεβαιωθείτε ότι:
• Όλα τα εξαρτήματα του εργαλείου είναι σφιγμένα (π.χ. Οι βίδες της συστοιχίας αναφο-
ράς ασθενούς)

• Όλες οι σφαίρες επισήμανσης βρίσκονται εντός του πεδίου προβολής της κάμερας.

2. Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, βεβαιωθείτε ότι:
• Το εργαλείο δεν κάμπτεται κατά τη διάρκεια της χρήσης.

- Το λογισμικό δεν μπορεί να ανιχνεύσει την κάμψη και δεν θα ειδοποιηθείτε για πιθα-
νά προβλήματα.

• Εάν χρησιμοποιείται κατσαβίδι, αυτό πάντα επαναβαθμονομείται με κάθε νέα βίδα.
- Κρατήστε τη Συσκευή βαθμονόμησης εργαλείων και το εργαλείο σε μικρή από-
σταση μεταξύ τους στο πεδίο προβολής της κάμερας, προκειμένου να επιστρέψετε
στην επιλογή Instrument Selection για επαναβαθμονόμηση.

• Η συστοιχία αναφοράς ασθενούς δεν έχει μετακινηθεί (ελέγχετε σε τακτά χρονικά δια-
στήματα).
- Το λογισμικό δεν μπορεί πάντα να ανιχνεύει τη μετατόπιση της συστοιχίας αναφο-
ράς.

- Εάν το λογισμικό ανιχνεύσει μετακίνηση, θα εμφανιστεί ένδειξη προειδοποίησης
Potential Inaccuracy. Συνιστάται να επιστρέψετε στη σελίδα επαλήθευσης για να
εκτελέσετε εκ νέου επαλήθευση της ακρίβειας.

3. Για να επιστρέψετε στην επιλογή Content Manager μετά την ολοκλήρωση της πλοήγη-
σης, επιλέξτε Done.

Εάν έχει ασκηθεί μεγάλη πίεση σε ένα οστό κατά τη διάρκεια της πλοήγησης (π.χ. διάνοιξη
του αυχένα σπονδύλων), επαληθεύετε πάντα εκ νέου την ακρίβεια της καταγραφής.
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Προειδοποίηση
Πριν από την έναρξη οποιουδήποτε χειρουργικού βήματος, βεβαιωθείτε ότι διατηρείται
πάντα επαρκώς η ακρίβεια της πλοήγησης. Σε περίπτωση που κάποιο χειρουργικό βήμα
ενδέχεται να οδηγήσει εύκολα σε μετατόπιση της συστοιχίας αναφοράς,
επανατοποθετήστε τη διάταξη αναφοράς σε βέλτιστη θέση με μειωμένη πιθανότητα
μετατόπισης, και, στη συνέχεια, εκτελέστε εκ νέου καταγραφή και επαλήθευση. Οι
παρακάτω μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διασφάλιση της επαρκούς
ακρίβειας:
• Επαλήθευση επίκεντρων
• Ακτινοσκόπηση (σύγκριση της θέσης του εργαλείου στην ακτινοσκοπική εικόνα με την
προβολή στο σύστημα πλοήγησης)

Πλοήγηση
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