
GEREEDMAKEN OK 
Softwareversies: VectorVision knee 1.6.x, CT-FREE NAVIGATION
NB:  De bek
STAP 1

• Sluit het systeem aan
• Zet het systeem aan met de stroomschakelaar
• Druk in het selectiescherm dat verschijnt op het 

pictogram voor de VectorVision knee-software 

NB: Als alleen VectorVision knee wordt 
geïnstalleerd, opent de toepassing automatisch. 
STAP 2 

• U kunt nu de Zip-disk of USB flash drive plaatsen 
om patiëntgegevens op te slaan die tijdens de 
procedure zijn verzameld

NB: Omdat een Zip-disk de software mogelijk 
vertraagt, is het aan te bevelen de Zip-disk pas aan 
het eind van de operatie te plaatsen. Verwijder het 
opslagmedium niet voordat de operatie is voltooid 
en het systeem is uitgeschakeld.
STAP 3

De patiënt voorbereiden:

• Dek de patiënt af
• Voer de incisie uit
• Prepareer femur en tibia volgens de 

chirurgische standaardprocedure
STAP 4

• Bevestig de Schanz schroef van het vereiste formaat 
aan het bot (zie klinische gebruikersgids)

• Bevestig het Y-vormige referentieframe aan de femur 
• Houd rekening met de grootte van het implantaat, 

de zaagblokken en de chirurgische instrumenten
• Plaats de frames zo dat er voldoende ruimte is voor 

een incisie en andere chirurgische handelingen 
zonder de referentieframes te hoeven verplaatsen 
nopte handleidingen vervangen niet het lezen van de gebruikershandleidingen.
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STAP 5

• Bevestig de Schanz schroeven van het vereiste 
formaat aan het bot (zie klinische gebruikersgids)

• Bevestig het T-vormige referentieframe aan de tibia
• Zorg ervoor dat de schroeven van beide 

referentieframes goed zijn aangedraaid alvorens met 
de registratie te beginnen

NB: Verplaats het Y- en T-referentieframe niet tijdens 
de procedure. Dit kan resulteren in onnauwkeurige 
tracking en ernstig letsel bij de patiënt.
STAP 6

Plaats het systeem zo dat:

• De chirurg de monitor goed kan zien
• De camera op ongeveer 2 meter afstand van het 

operatieveld staat
• Beide referentieframes zichtbaar zijn voor de camera

NB: De camera moet te allen tijde vrij zicht 
hebben op de referentieframes en de 
navigatie-instrumenten.
STAP 7

Alvorens met de registratie en navigatie te beginnen:

• Verwijder alle osteofyten
• Controleer als de software hierom vraagt, of de 

referentieframes met het been in gebogen en 
gestrekte toestand zichtbaar zijn voor beide 
cameralenzen

NB: De registratie kan nu worden uitgevoerd.
:

ding bevat informatie die door 
wordt beschermd.  Niets uit 
ing mag worden verveel-
rtaald zonder de uitdrukkelijke 
estemming van BrainLAB. 

rsie: 1.0

r: 60906-18NL

AANSPRAKELIJKHEID:

Deze handleiding kan zonder kennisgeving 
worden gewijzigd en verplicht BrainLAB tot 
niets. Raadpleeg voor meer informatie het 
hoofdstuk over “beperkingen van 
aansprakelijkheid” in de standaard 
verkoopvoorwaarden van BrainLAB.



REGISTRATIE VAN DE TIBIA
Softwareversies: VectorVision knee 1.6.x, CT-FREE NAVIGATION
NB:  De bek
STAP 1

De berekening van de femurkop definieert het 
proximale punt van de mechanische femuras. 

• Draai het been binnen het heupgewricht
• Begin met kleinere cirkels en ga geleidelijk over 

op grotere cirkels

NB: Vermijd te veel beweging van de heup. 
STAP 2 

De malleoli worden vastgelegd om het distale 
uiteinde van de mechanische tibia-as te berekenen. 

• Houd de punt van de pointer bij de uitstekende 
mediale malleolusstructuur en draai de pointer

• Leg als hierom wordt gevraagd de laterale zijde vast

NB: Houd tijdens de registratie de punt van de 
pointer tegen het bot aan.
STAP 3

Deze stap definieert het proximale uiteinde van de 
mechanische as van de tibia. 

• Houd de punt van de pointer bij het begin van de 
voorste kruisband bij het anterieure deel van de 
eminentia intercondylaris en draai de pointer

NB: Zorg ervoor dat u het punt vastlegt dat de 
mechanische as definieert en niet het uitsteeksel. 
STAP 4

De tibiacontouren worden gebruikt voor het meten 
en positioneren van het tibia-implantaat. 

• Houd de punt van de pointer bij de mediale contour 
en draai de pointer

• Leg als hierom wordt gevraagd de laterale en 
anterieure contouren vast
nopte handleidingen vervangen niet het lezen van de gebruikershandleidingen.
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STAP 5

De AP-richting van de tibia bepaalt de posterieure 
helling en de neutrale rotatie-uitlijning van de 
zaagsnede in de tibia. 

• Houd de pointer parallel aan het tuberculum 
intercondylare zonder enige interne of externe rotatie

NB: Houd de pointer tijdens de vastlegging absoluut 
stil. 
STAP 6

De anterieure cortex wordt vastgelegd om de 
nauwkeurigheid van het botmodel te verbeteren. 

• Houd de punt van de pointer bij de anterieure cortex 
en draai de pointer

• Leg de resterende punten vast door de punt van de 
pointer langs de anterieure cortex te schuiven

NB: Als u in de Systeeminstellingen No Model 
Creation hebt geselecteerd, wordt deze stap niet 
uitgevoerd.
STAP 7

De tibiaplateaus worden gebruikt om de mate van 
resectie en het 3D-model te berekenen. In het 
tabblad Settings in de Toolbox kunt u hoge of lage 
uitlijning selecteren 

• Houd de punt van de pointer bij het midden van het 
plateau en draai de pointer. Leg de resterende 
punten vast door de punt van de pointer over het 
plateau te schuiven 

• Leg als hierom wordt gevraagd de laterale zijde vast
:

ding bevat informatie die door 
wordt beschermd.  Niets uit 
ing mag worden verveel-
rtaald zonder de uitdrukkelijke 
estemming van BrainLAB.  

rsie: 1.0
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AANSPRAKELIJKHEID:

Deze handleiding kan zonder kennisgeving 
worden gewijzigd en verplicht BrainLAB tot 
niets. Raadpleeg voor meer informatie het 
hoofdstuk over “beperkingen van 
aansprakelijkheid” in de standaard 
verkoopvoorwaarden van BrainLAB.



REGISTRATIE VAN DE FEMUR
Softwareversies: VectorVision knee 1.6.x, CT-FREE NAVIGATION
NB:  De bek
STAP 1

De epicondylaire punten definiëren de 
epicondylaire as.

Dit is een van de drie beschikbare referenties in de 
Toolbox (tabblad Alignment) voor de axiale rotatie-
uitlijning van het femurimplantaat. 

• Houd de punt van de pointer bij het meest mediale 
punt van de mediale epicondylus en draai de pointer

• Leg als hierom wordt gevraagd de laterale zijde vast
STAP 2 

Het anterieure resectievlak is de referentie voor de 
anterieure uitlijning van het implantaat en de grootte 
van het femurimplantaat. 

• Houd de punt van de pointer bij de anterieure cortex 
vlakbij het meest proximale punt van de implantaat-
locatie en draai de pointer
STAP 3

Deze stap bepaalt de referentie voor de varus/
valgus- en buig/strekuitlijning van de zaagsneden 
in de femur. 

• Houd de punt van de pointer bij de punt van de 
mechanische femuras en draai de pointer

NB: Dit punt definieert de locatie waar de 
intramedullaire boor normaal gesproken wordt 
ingebracht tijdens procedures zonder navigatie. 
STAP 4

De Whiteside-lijn (sagittale vlak) is een van de 
referenties voor de axiale rotatie-uitlijning van het 
femurimplantaat. 

• Houd de pointer in de AP-richting, evenwijdig aan de 
lijn van het diepste deel van de trochleaire groef naar 
het centrum van de intercondylaire gleuf

NB: Houd de pointer tijdens de vastlegging absoluut 
stil. 
nopte handleidingen vervangen niet het lezen van de gebruikershandleidingen.
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STAP 5

The condyli worden gebruikt om de zaagvlakken en 
de grootte van het impantaat te berekenen. De post. 
condyli zijn een referentie voor de axiale rotatie-
uitlijning van het implantaat. 

• Houd de punt van de pointer bij de mediale condylus 
en draai de pointer

• Leg de resterende punten vast door de punt 
van de pointer langs de condylus te schuiven. 
Leg voldoende posterieure punten vast

• Leg als hierom wordt gevraagd de laterale zijde vast
STAP 6

De anterieure cortex wordt vastgelegd om het 3D-
botmodel te berekenen. 

• Houd de punt van de pointer bij de anterieure cortex 
en draai de pointer

• Leg de resterende punten vast door de punt van de 
pointer langs de anterieure cortex te schuiven

NB: Als u in de Systeeminstellingen No Model 
Creation hebt geselecteerd, wordt deze stap niet 
uitgevoerd.
STAP 7

Na de registratie berekent de software op basis van 
de vastgelegde punten het 3D-model en de positie 
van de femur- en tibia-implantaten. 

NB: Als u No Model Creation hebt geselecteerd, 
wordt er geen 3D-botmodel gegenereerd. U wordt 
nu direct gevraagd nauwkeurigheidscontrolepunten 
te definiëren.
STAP 8

U wordt nu gevraagd nauwkeurigheidscontrole-
punten vast te leggen waarmee u de navigatienauw-
keurigheid tijdens de procedure kunt controleren. 

• U kunt één punt op de femur en één op de tibia 
definiëren

NB: De software vraagt u elk half uur de 
nauwkeurigheid te controleren. 
:

ding bevat informatie die door 
wordt beschermd.  Niets uit 
ing mag worden verveel-
rtaald zonder de uitdrukkelijke 
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aansprakelijkheid” in de standaard 
verkoopvoorwaarden van BrainLAB.



PLANNING
Softwareversies: VectorVision knee 1.6.x, CT-FREE NAVIGATION
NB:  De bek
DE UITLIJNINGSINSTELLINGEN AANPASSEN

• Druk op Toolbox in de menubalk en selecteer het 
tabblad Alignment om de eerste instellingen aan te 
passen

• Met High/Low Alignment stelt u de referentie in 
voor de tibiaresectie (hoog of laag plateau)

• Anterior lijnt het femurimplantaat uit naar de 
anterieure zijde en past het implantaat aan de 
posterieure zijde aan

• Posterior lijnt het femurimplantaat uit naar de 
posterieure zijde en past het implantaat aan de 
anterieure zijde aan
DE ROTATIE-INSTELLINGEN AANPASSEN

• Druk op Toolbox in de menubalk en selecteer het 
tabblad Alignment om de eerste instellingen aan te 
passen

• Selecteer Epicondyle/Whiteside/Posterior 
Rotation om de rotatie-uitlijning voor het 
femurimplantaat te definiëren

NB: Als u wijzigingen aanbrengt in het tabblad 
Alignment, zal elke handmatig door u uitgevoerde 
planning verloren gaan. 
DE IMPLANTAATPOSITIE BEOORDELEN

• Na de registratie wordt de geplande positie van de 
implantaten getoond op het botmodel in het scherm 
Planning Overview 

• De implantaatafmetingen worden weergegeven. 
De gele vlakken geven de geplande resectievlakken 
weer. 

NB: Het botmodel wordt alleen gebruikt ter 
oriëntatie. De implantaatpositie wordt gebaseerd 
op de vastgelegde punten.
FIJNAFSTELLING FEMUR (STAP 1) 

• Selecteer Femur Finetune in de menubalk om de 
positie van het implantaat aan te passen

• Ant/Post past het implantaat aan in de richting ant/
post

• Resection past de hoogte aan van de distale zaagsnede
• Ext/Flex Rot past de gebogen/gestrekte positie van de 

implantaten aan ten opzichte van de mechanische as
• Implant past de grootte van de implantaten aan. 

Druk op Free Size om zowel het femur- als het tibia-
implantaat aan te passen. 
nopte handleidingen vervangen niet het lezen van de gebruikershandleidingen.
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FIJNAFSTELLING FEMUR (STAP 2)

De geselecteerde rotatiereferentie van het 
implantaat wordt onder in het linkerbeeld getoond 
(Posterior, Whiteside, Epicondyle). 

• Int/Ext Rot kantelt de ant/post-zaagvlakken intern/
extern ten opzichte van de gekozen referentie 

• Med/Lat past het implantaat aan in de richting 
med/lat

• Var/Val Rot. kantelt het distale zaagvlak in varus/
valgus ten opzichte van de mechanische femuras
FIJNAFSTELLING TIBIA (STAP 1)

• Selecteer Tibia Finetune in de menubalk om de 
positie van het implantaat aan te passen

• Post. Slope past het zaagvlak aan in de ant/post-
richting ten opzichte van de mechanische as

• Var/Val Rot. kantelt het zaagvlak in varus/valgus
• Resection past de hoogte aan van de zaagsnede 

in de tibia 
• Thinner Insert/Thicker Insert past de dikte van het 

inzetstuk aan. Dit is niet van invloed op de mate van 
tibiaresectie. 
FIJNAFSTELLING TIBIA (STAP 2)

• Ant/Post past het implantaat aan in de richting 
ant/post

• Med/Lat past het implantaat aan in de richting 
med/lat

• Rotation roteert het implantaat intern/extern
• Implant past de grootte van de implantaten aan. 

Druk op Free Size om zowel het femur- als het tibia-
implantaat aan te passen.
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NAVIGATIE: DISTALE ZAAGSNEDE EERST
Softwareversies: VectorVision knee 1.6.x, CT-FREE NAVIGATION
NB:  De bek
NAVIGATIE-INSTELLINGEN SELECTEREN

Open het tabblad Settings in de Toolbox en selecteer 
de gewenste navigatie-instelling. De beschikbaarheid 
hangt af van het geselecteerde implantaat. 

• Navigate to Plan: De pijlen op het scherm tonen de 
afstand tussen de werkelijke en de geplande positie 
van het zaagblok 

• Navigate to Reference: De pijlen op het scherm 
tonen de afstand tussen de werkelijke positie van het 
zaagblok ten opzichte van anatomische 
oriëntatiepunten
DE TIBIA NAVIGEREN 

• Druk op Tibia Cut in de menubalk
• Plaats de femorale en tibiale zaagblokadapter in het 

tibiale zaagblok
• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak 

(blauw) overeenkomt met het geplande resectievlak 
(geel)

• Druk na de resectie op Update Tibia Cut in de 
menubalk om het plan te actualiseren
DE DISTALE FEMUR NAVIGEREN 

• Druk op Femur Distal Cut in de menubalk 
• Plaats de femorale en tibiale zaagblokadapter in het 

femorale zaagblok
• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak 

(blauw) overeenkomt met het geplande resectievlak 
(geel)

• Druk na de resectie op Update Distal Cut in de 
menubalk om het plan te actualiseren 
DE ANTERIEURE/POSTERIEURE FEMUR 
NAVIGEREN

• Druk op Femur FourInOne in de menubalk
• Maak gebruik van de 4-in-1-zaagbloksjabloon of van 

de femorale en tibiale zaagblokadapter 
(implantaatspecifiek) 

• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak 
(blauw) overeenkomt met het geplande resectievlak 
(geel)

• Druk na de resectie op Update Ant. Cut in de 
menubalk om het plan te actualiseren 
nopte handleidingen vervangen niet het lezen van de gebruikershandleidingen.
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KINEMATISCHE ANALYSE BIJ GESTREKTE 
KNIE

Met kinematische analyse kunt u de situatie van de 
kniebanden met geplaatste proefimplantaten 
controleren. 

• Druk op Kinematic Analysis in de menubalk
• Strek het been volledig en open de mediale en 

laterale kniegewrichten om de maximale opening 
zichtbaar te maken

• De software geeft de varus/valgus hoek weer, het 
hoekverschil tussen de tibiale en distale femorale 
zaagsneden en mediale/laterale openingen

• Maak indien nodig een knieband los
KINEMATISCHE ANALYSE BIJ GEBOGEN KNIE

• Breng het been onder een hoek van 90° (of met 
het posterieure femorale vlak evenwijdig aan het 
gereseceerde tibiale vlak)

• Open het mediale kniegewricht gevolgd door de 
laterale zijde. De maximale openingen zijn zichtbaar. 

• De software geeft het hoekverschil tussen de tibiale 
en distale femorale zaagsneden en mediale/laterale 
openingen

• Voer indien nodig een bandrelease uit in overeen-
stemming met de standaardprocedure en de 
implantaatvereisten
:
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NAVIGATIE: KNIEBAND OPTIMAALISEERD
Softwareversies: VectorVision knee 1.6.x, CT-FREE NAVIGATION
NB:  De bek
FEMORALE ANTERIEURE UITLIJNING

• Druk afhankelijk van het implantaaat op 
AnteCurvation of Femur Ant. Yoke in de menubalk

• Plaats de zaagblokadapter zoals getoond in het 
venster 

• De software berekent en toont het verschil tussen de 
mechanische en anatomische as

NB: Het femorale implantaat zal met dezelfde hoek 
worden gebogen om een exacte anterieure uitlijning 
te waarborgen. 
DE TIBIA NAVIGEREN 

• Druk op Tibia Cut in de menubalk 
• Bevestig de tibiahelling in het venster Confirm Tibia 

Slope
• Plaats de femorale en tibiale zaagblokadapter in het 

tibiale zaagblok
• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak 

(blauw) overeenkomt met het geplande resectievlak 
(geel)

• Druk op Update Tibia Cut in de menubalk om het 
plan te actualiseren 
DE KNIEBANDEN BALANCEREN BIJ GEBOGEN 
KNIE

• Druk op Ligament Balancing in de menubalk
• Breng het been in gebogen toestand zodat het 

posterieure femorale vlak evenwijdig is aan het 
gereseceerde tibiale vlak

• Balanceer de kniebanden 
• Druk op de opnameknop als de gewenste situatie en 

uitlijning van de banden is bereikt 
• Druk in het venster Confirm Plane Rotation op Apply

NB: De software actualiseert de rotatie van het 
femurimplantaat parallel aan de tibia.
DE KNIEBANDEN BALANCEREN BIJ 
GESTREKTE KNIE

• Strek het been volledig 
• Balanceer de kniebanden volgens de 

standaardprocedure
• Druk op de opnameknop als de gewenste situatie en 

uitlijning van de banden is bereikt
• Druk in het venster Confirm Extension Position op 

Apply om de opening bij gestrekt been op te slaan
nopte handleidingen vervangen niet het lezen van de gebruikershandleidingen.
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DE POSITIE VAN DE IMPLANTATEN 
OPTIMALISEREN
Na het balanceren van de banden berekent de soft-
ware de afmetingen en de positie van het femorale 
implantaat. Om de huidige openingen bij gebogen 
en gestrekte knie te berekenen:
• Druk afhankelijk van het implantaaat op Implant 

Optimization of Cut Calculation in de menubalk
• Gebruik indien nodig de knoppen Implant en 

Resection om de grootte van het implantaat en de 
mate van resectie aan te passen

• Druk op Apply om de instellingen te bevestigen
DE DISTALE FEMUR NAVIGEREN 

• Druk op Distal Femur Cut in de menubalk 
• Plaats de femorale en tibiale zaagblokadapter in het 

femorale zaagblok
• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak 

(blauw) overeenkomt met het geplande resectievlak 
(geel)

• Druk na de resectie op Update Distal Cut in de 
menubalk om het plan te actualiseren 
DE ANTERIEURE/POSTERIEURE FEMUR 
NAVIGEREN

• Druk op Femur FourInOne in de menubalk
• Maak gebruik van de 4-in-1-zaagbloksjabloon of van 

de femorale en tibiale zaagblokadapter 
(implantaatspecifiek) 

• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak 
(blauw) overeenkomt met het geplande resectievlak 
(geel)

• Druk na de resectie op Update Ant. Cut in de 
menubalk om het plan te actualiseren 
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NAVIGATIE: ANTERIEURE ZAAGSNEDE 
EERST
Softwareversies: VectorVision knee 1.6.x, CT-FREE NAVIGATION
NB:  De bek
NAVIGATIE-INSTELLINGEN SELECTEREN

Open het tabblad Settings in de Toolbox en selec-
teer de gewenste navigatie-instelling. De beschik-
baarheid hangt af van het geselecteerde implantaat. 

• Navigate to Plan: De pijlen op het scherm tonen de 
afstand tussen de werkelijke en de geplande positie 
van het zaagblok 

• Navigate to Reference: De pijlen op het scherm 
tonen de afstand tussen de werkelijke positie van het 
zaagblok ten opzichte van anatomische 
oriëntatiepunten

DE VOORBEREIDENDE ZAAGSNEDE IN DE 

ANTERIEURE FEMUR NAVIGEREN

• Druk op Femur Pre-Cut of Femur A-P Block in de 
menubalk

• Bevestig de femorale en tibiale zaagblokadapter aan 
het zaagblok 

• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak 
(blauw) overeenkomt met het geplande resectievlak 
(geel)
DE VOORBEREIDENDE ZAAGSNEDE IN DE 
ANTERIEURE FEMUR CONTROLEREN
Deze stap controleert de ant/post-positie en de int/
ext-rotatie van het implantaat op basis van de voor-
bereidende zaagsnede. 
• Druk op Verify Pre-Cut of Update Ant. Cut in de 

menubalk
• Houd de zaagblokadapter tegen een plat oppervlak op 

het gereseceerde bot om de resectie te actualiseren
• Druk in het volgende venster op Apply om het 

gereseceerde vlak te bevestigen en het plan te 
actualiseren
DE DISTALE FEMUR NAVIGEREN 

• Druk op Femur Distal Cut in de menubalk 
• Plaats de femorale en tibiale zaagblokadapter in het 

femorale zaagblok
• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak 

(blauw) overeenkomt met het geplande resectievlak 
(geel)

• Voer de distale en definitieve anterieure 
zaagsneden uit

• Druk na de resectie op Update Distal Cut in de 
menubalk om het plan te actualiseren
nopte handleidingen vervangen niet het lezen van de gebruikershandleidingen.
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DE TIBIA NAVIGEREN 

• Druk op Tibia Cut in de menubalk
• Plaats de femorale en tibiale zaagblokadapter in het 

tibiale zaagblok
• Navigeer het zaagblok totdat het werkelijke vlak 

(blauw) overeenkomt met het geplande resectievlak 
(geel)

• Druk na de resectie op Update Tibia Cut in de 
menubalk om het plan te actualiseren 
DE FEMURZAAGSNEDEN CONTROLEREN

Deze stap controleert de nauwkeurigheid van de 
distale en definitieve anterieure resectievlakken. 

• Druk op Verify Femur Cuts in de menubalk
• Selecteer Plane Verification om het plan te 

actualiseren of
• Selecteer Standard Verification om de 

implantaatpositie met de pointer te bevestigen

NB: Controleer met deze functie niet de 
voorbereidende zaagsnede. 
KINEMATISCHE ANALYSE BIJ GESTREKTE KNIE
Met kinematische analyse kunt u de situatie van de 
kniebanden met geplaatste proefimplantaten 
controleren. 
• Druk op Kinematic Analysis in de menubalk
• Strek het been volledig en open de mediale en 

laterale kniegewrichten om de maximale opening 
zichtbaar te maken

• De software geeft de varus/valgus hoek weer, het 
hoekverschil tussen de tibiale en distale femorale 
zaagsneden en mediale/laterale openingen. 

• Voer indien nodig een bandrelease uit
KINEMATISCHE ANALYSE BIJ GEBOGEN KNIE
• Breng het been onder een hoek van 90° (of met het 

posterieure femorale vlak evenwijdig aan het 
gereseceerde tibiale vlak)

• Open het mediale kniegewricht gevolgd door de 
laterale zijde. De maximale openingen zijn zichtbaar. 

• De software geeft het hoekverschil tussen de tibiale 
en distale femorale zaagsneden en mediale/laterale 
openingen

• Voer indien nodig een bandrelease uit in overeen-
stemming met de standaardprocedure en de 
implantaatvereisten
:
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