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SUPPORT OG KONTAKTOPLYSNINGER 

Hvis du har brug for hjælp til TraumaCad, bedes du kontakte den tekniske supportgruppe. 

Teknisk support er kun til rådighed på online chat, e-mail eller telefon. 

Besøg www.traumacad.com og vælg Services Support for at få flere oplysninger eller for at få 

forbindelse til en supportmedarbejd er online på www.traumacad.com/chat.html (i normal 

arbejdstid). 

Under vores supportsession bliver du muligvis bedt om at oplyse din version af TraumaCad. 

I Hjælp-menuen vises softwareversionen og teknisk supports kontaktinformationer. 

For at rekvirere en trykt kopi af brugsanvisningen, bedes du kontakte Support via e-mail til 

support@traumacad.com. 

 

Vigtig meddelelse 

Copyright og varemærker 

Alt indhold i dette dokument er ophavsretligt beskyttet i henhold til Copyright 2020 Brainlab Ltd. 

Alle rettigheder forbeholdes. Varemærkerne, logoerne og servicemærkerne i dette dokument 

tilhører Brainlab Ltd eller andre tredjeparter. Disse varemærker, logoer og servicemærker må 

ikke bruges uden forudgående skriftlig tilladelse fra Brainlab Ltd eller relevante tredjepartsejere. 

Begrænset licens 

Brainlab Ltd udsteder herved licens til at gennemlæse nærværende dokumenter udelukkende 

i ikke-erhvervsmæssigt øjemed inden for din organisation, såfremt indholdet i dokumenterne 

ikke ændres, og såfremt copyright bevares for enhver fremstillet kopi og andre ejendomsretlige 

meddelelser indeholdt i dokumenterne. Oplysningerne i disse dokumenter må kun videregives 

til brugerne som en hjælp til betjening af Brainlab Ltd's produkter. Ingen anden brug af de 

nævnte oplysninger er tilladt.  

Intet af indholdet i dokumentet kan fortolkes derhen, at det ved implikation, princippet om 

berettiget forventning eller på anden vis giver brugeren licens eller anden rettighed ifølge patent 

eller varemærke tilhørende Brainlab Ltd eller tredjemand. Med undtagelse af det ovenfor 

bestemte kan intet i dette dokument fortolkes derhen, at det giver brugeren licens eller 

rettigheder i henhold til nogen ophavsret tilhørende Brainlab Ltd eller tredjemand. 

Begrænsninger i hæftelsen 

Oplysningerne i dette dokument leveres “SOM BESET” og leveres uden at være omfattet af nogen 

garanti, hverken eksplicit eller implicit, herunder – uden begrænsning – garanti for salgbarhed og 

egnethed til et bestemt formål og uden at overtræde nogens rettigheder. Brainlab Ltd bestræber 

sig på - i rimeligt omfang - at inkludere nøjagtige og rettidige informationer på denne webside og 

http://www.traumacad.com/
http://www.traumacad.com/chat.html
mailto:support@traumacad.com
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opdaterer med jævne mellemrum oplysningerne uden varsel. Men Brainlab Ltd udsteder ingen 

garanti eller erklæringer om sådanne informationers rigtighed og fuldstændighed, og Brainlab Ltd 

påtager sig intet ansvar eller hæftelse for fejl eller undladelser i disse dokumenters indhold. 

Enhver brug af dokumenterne er PÅ EGET ANSVAR. Brainlab Ltd vil under ingen omstændigheder 

eller i henhold til nogen juridisk teori kunne drages til ansvar over for dig eller andre personer for 

direkte, indirekte, specielle, tilfældige, eksemplariske skader eller følgeskader, der skyldes 

adgangen til eller brugen af disse dokumenter.  

Produktoplysninger kan ændres uden varsel. Eventuelle ændringer bliver inkorporeret i de nye 

publicerede udgaver, der findes i disse dokumenter. Brainlab Ltd forbeholder sig ret til at lave 

forbedringer og/eller ændringer af produkterne og/eller programmerne, der er beskrevet i 

publikationerne, og oplysningerne i disse dokumenter til enhver tid uden varsel. Omtale af 

produkter fra andre virksomheder end Brainlab Ltd er kun tiltænkt som information og udgør 

hverken en godkendelse eller en anbefaling af sådanne produkter eller serviceydelser. 

Tredjeparts informationer 

Disse dokumenter kan indeholde informationer om andre parter end Brainlab Ltd. 

Disse informationer er kun tiltænkt som en fordel for dig og kan kun anvendes som 

referencematerialer. De nævnte informationer bliver ikke kontrolleret af Brainlab Ltd, og 

Brainlab Ltd er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne informationer. Inkluderingen af disse 

informationer betyder ikke, at Brainlab Ltd. har nogen tilknytning til deres operatører eller på 

nogen måde godkender de nævnte tredjeparter. 

 Ansvarsfraskrivelse 

Denne software er tiltænkt som et supportsystem til beslutningstagning for personer, som har 

modtaget relevant medicinsk uddannelse og bør ikke anvendes alene som eneste grundlag for 

kliniske beslutninger med hensyn til patientdiagnoser, -pleje eller -behandling. Alle oplysninger 

fra softwaren skal evalueres for klinisk troværdighed, før de bruges til behandling af patienter. 

Man bør ikke på nogen måde afvige fra anvendelsen af de medicinske informationer, som fås fra 

programmet, undtagen i programmets oprindelige udformning eller tiltænkte brug, og det anses 

i givet fald for at være misbrug af softwareproduktet. For yderligere vejledning henvises til de 

publicerede undersøgelser. 

Hvis der opstår en alvorlig hændelse i relation til enheden, skal den rapporteres til producenten 

og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er 

etableret. 

Katalognummer: MK2U00564_E_TC_2.5_UserManual_DA 

Udgivelsesdato: 10. maj 2020 
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Adresse på bemyndiget repræsentant: 

 

  

CEpartner4U B.V. 

Esdoornlaan 13 

3951 DB Maarn 

Holland 

Cepartner4u.com  

Producentens adresse: 

 Brainlab Ltd. 

35 Efal Street 

Petach-Tikva, Israel 4951132 

Telefon: +972-3-929-0929 

Fax:  + 972-3-923-6413 

www.brainlab.com 

 

Australsk sponsor: 

Brainlab Australia Pty. Ltd. 

Suite 1, Building 1 

14 Aquatic Drive  

Frenchs Forest 

NSW 2086 

Australien 

Telefon: +61 2 9424 3800  

Fax:  +61 2 9424 3823 

au_sales@brainlab.com 

https://www.cepartner4u.com/
http://www.brainlab.com/
mailto:au_sales@brainlab.com
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SYMBOLORDLISTE 

Symbol Standardtitel Betegnelses-
nummer for 
FDA-
standard 

Symboltitel Reference-
nummer 
for symbol 

Forklarende tekst 

 

ISO 15223-1 5-117 
 

Producent 5.1.1 Angiver producenten af 
medicinsk udstyr, som 
defineret i EU-direktiv 
90/385/EØF, 93/42/EØF 
og 98/79/EF. 

 

ISO 15223-1 
 

5-117 
 

Autoriseret 
repræsentant 
i Det 
Europæiske 
Fællesskab 

5.1.2 Angiver den autoriserede 
repræsentant i Det 
Europæiske Fællesskab. 

 

ISO 15223-1 
 

5-117 
 

Se bruger- 
vejledningen 

5.4.3 Angiver behovet for, at 
brugeren rådfører sig med 
brugsanvisningen. 

RX only 
  

Receptpligtig 
 

 
Forsigtig: Ifølge 
amerikansk lovgivning må 
dette produkt kun sælges 
af eller efter ordination af 
en læge. 

 
  Medicinsk 

udstyr 
 Angiver, at produktet er 

medicinsk udstyr som 

defineret i forordning om 

medicinsk udstyr 

2017/745/EU 
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Sikkerhedssymboler 
Følgende symboler anvendes gennemgående i dokumentationen. Vær ekstra opmærksom, 

hvis en af følgende meddelelser vises. 

 

En Advarsel! angiver fare. Den henleder opmærksomheden på en procedure, 

der - hvis den ikke udføres korrekt eller følges nøje - kan medføre dødsulykker. 

Stop altid arbejdet efter en advarselsmeddelelse, indtil problemet er helt 

forstået og bragt i orden. 

 

 

Bemærkninger giver relevante informationer, der hjælper med at opnå 

optimale resultater fra programmet. 

 

 

Et tip giver nyttige forslag og informationer. 

 

 

Vigtigt! Angiver vigtige oplysninger, som du bør rette dig efter. 
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MÅLGRUPPE 

Tilsigtet brug: TraumaCad er beregnet til at hjælpe sundhedspersonale i den præoperative 

planlægningsfase i ortopædisk kirurgi. Enheden giver mulighed for at lave overlay af 

proteseskabeloner på radiologiske billeder og omfatter værtøjer til at foretage målinger 

på billedet og til at placere skabelonen. Det kræver kliniske overvejelser og erfaring at kunne 

bruge softwaren effektivt. 

Tilsigtet brug: Dette produkt er beregnet til brug for sundhedspersonale, der ønsker at foretage 

præoperativ kirurgisk planlægning og evaluering af medicinske billeder. 

Tilsigtet patientpopulation: gruppe af voksne og pædiatriske patienter.  

Kliniske fordele: softwaren hjælper sundhedspersonale med i god tid at forberede sig til 

ortopædiske indgreb ved at evaluere patientens anatomi, ved at overveje potentielle resultater 

og ved at vælge de passende implantater.  

 

OM DENNE VEJLEDNING 

Denne vejledning er beregnet til kirurger, der foretager præoperativ planlægning og vurdering 

af ortopædiske indgreb. 

Denne vejledning indeholder følgende kapitler: 

 Sådan kommer du i gang med TraumaCad, side 14, beskriver formålet med TraumaCad, de 

anvendte systemkrav, hvordan programmet installeres, opstart samt en hurtig gennemgang 

af brugerfladen. 

 Billedhåndtering, side 35, beskriver hvordan man med TraumaCad kan indlæse de 

nødvendige billeder, beskrive billedernes anatomiske orientering og kalibrere dem. 

 Planlægning af operationen, side 52, beskriver, hvordan TramaCad kan anvendes til 

præoperativ vurdering og planlægning i en række forskellige ortopædiske indgreb. 

 Sådan måles anatomien, side 71, beskriver hvordan man kan bruge diverse værktøjer 

i TraumaCad til at måle anatomien, der er vist på et billede. Kapitlet beskriver også, hvordan 

man tager anatomiske mål, sammenligner dem med normative standarder og laver 

simulerede korrektive procedurer til analyse af ekstremitetsjustering. 

 Udarbejdelse af rapporter, side 167, beskriver hvordan en rapport genereres. 

 Appendix A, Installering af TraumaCad, side 170, beskriver hvordan TraumaCad installeres 

til standalone drift. 

 Appendix B, Standalone brug, side 174, beskriver adskillige procedurer, der kan være 

nødvendige i standalone modus. 

 Appendix C, Håndtering af implantatskabeloner, side 176, beskriver hvordan 

implantatskabeloner importeres og håndteres i TraumaCad systemet. 
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SÅDAN KOMMER DU I GANG MED 

TRAUMACAD 
 

HVAD ER TRAUMACAD? 

TraumaCad giver kirurger mulighed for at evaluere og manipulere med digitale billeder, 

mens der udføres diverse præoperative planlægningsaktiviteter og billedevaluering. 

Programmet indeholder komplet PACS integration og har et udvidet bibliotek, der hyppigt 

opdateres, med digitale skabeloner fra førende producenter. 

TraumaCad har brugervenlige løsninger til diverse ortopædiske specialeområder: 

 Hofte  Deformitet 

 Knæ  Traume 

 Øvre ekstremitet   Rygrad 

 Fod og ankel  3D suite 

 Pædiatrisk  
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TRAUMACAD ARBEJDSGANG 

Her er en kronologisk oversigt over processen i TraumaCad. 

 

Klik på alternativknappen i toppen af hovedvisningen 

for at få vist en patientliste fra den lokale cache, PACS 

eller Quentry. Se side 35 for detaljerede oplysninger. 

Vælg det billede, du ønsker at evaluere ved at klikke 

på miniaturebilledet. For at vælge flere billeder skal 

du klikke på de ønskede billeder ét ad gangen. Se 

side 42 for detaljerede oplysninger. 

Vælg den relevante kirurgiske procedure eller 

analyseprocedure, der skal udføres, for at vælge de 

specifikke skabeloner og måleværktøjer, der kan 

anvendes i programmet. Se side 52 for detaljerede 

oplysninger. 

Angivelse af billedets orientering, visning og side 

samt kalibrering er obligatoriske trin, der skal udføres 

for hvert billede. Se hhv. side 45 og side 45 for 

detaljerede oplysninger. 

TraumaCad har et stort, lettilgængeligt 

skabelonbibliotek samt et udvalg af ortopædiske 

værktøjer og guides til udmåling af den faktiske 

anatomi på et billede. 

Der udarbejdes en komplet rapport, som kan 

gemmes sammen med de manipulerede billeder i 

patientens PACS fil, lokalt eller uploades til Quentry 

ved at gemme casen. Se side 24 for detaljerede 

oplysninger. 

 

Advarsel! Husk at gemme patientens case, så patientoplysningerne ikke 

går tabt. 

Finde en patient 

Rapportere og gemme 

Vælge proceduren 

Definere billedet 

Udføre præoperativ 
evaluering og planlægning 

 

Vælge Patientbilleder 
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KLIENT/SERVER, STANDALONE ELLER TRAUMACAD WEB 

TraumaCad installeres og kører lokalt på computeren og interagerer med et PACS system eller 

Quentry. Der findes tre TraumaCad versioner: klient/server, standalone version og TraumaCad 

Web. 

 TraumaCad klient/server versionen består af et serverprogram, der bliver sat op af 

administratoren og klientprogrammer, der kører på alle computere. 

 TraumaCad selvstændig version, den såkaldte “standalone” kører kun på en specifik 

computer og gemmer alle computerens filer, f.eks. dens konfigurering og implantatskabeloner. 

 TraumaCad Web startes fra Quentry og er et universalprogram, der kan køre på enhver 

computer. 

Disse tre programtyper kører på meget tilsvarende måder, og der er kun ubetydelig forskel i 

funktionerne, som beskrevet nedenfor. 

 

Bemærk: Alle TraumaCad versioner kan køres med en Windows/Mac virtuel 

maskine. TraumaCad Web kører automatisk på Mac via Citrix. 

 

 

Vigtigt! Nogle procedurer og afsnit i vejledningen er markeret for at angive, 

om de bruges i  standalone-modus,  klient/server-modus  

eller TraumaCad Web-modus. 
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TraumaCad klient/server-funktionalitet 

 Visse funktioner, der ikke er tilgængelige i klient/server-versionen, udføres af 

administratoren. Nogle af disse administratorfunktioner anvendes i alle TraumaCad 

programmerne, der kører i en virksomhed, f.eks. biblioteker med implantatskabeloner, og nogle 

er tilpasset brugeren, der logger ind på en klient: 

 Det er ikke nødvendigt at angive forbindelsesegenskaberne mellem TraumaCad og PACS 

systemet. Derfor er indstillingen PACS konfigurering ikke tilgængelig i klientversionen. 

 Følgende funktioner aktiveres/deaktiveres for klienten af administratoren: 

 Importer billede (Import Image)  

 Importer DICOM-mappe (Import DICOM Folder)  

 Forespørgsel (Query)  

 Download skabeloner (Download Templates)  

 Hentning af skærmbillede (Screen Capture)  

 Gem i lokal mappe (Save to Local Folder)  

TraumaCad Web- og standalone-fuktionalitet 

  Hele funktionaliteten beskrevet i denne vejledning fås i TraumaCad Web 

versionen og i standalone-versionen. 

Automatiske opdateringer og opgraderinger 

 For klient/server-versionen bliver programmet kun opgraderet på serveren og sendes 

derfra automatisk ud til klienterne. Før TraumaCad klienten starter, opdateres den automatisk 

og starter derefter normalt. 

Opdatering af skabelon til klient/server versionen sker automatisk via internettet. 

 For TraumaCad Web opgraderes/opdateres brugerens TraumaCad version automatisk, 

så den konstant er ajourført med alle opdateringer til programmet. 

 Når der foreligger en opdatering til standalone versionen, afgives der en meddelelse til 

brugeren om, at TraumaCad nu kan opdateres. Der kan nu enten vælges Ja eller Nej. Vælges Nej, 

kan programmet opdateres senere ved at vælge Hjælp (Help)  Søg efter opdateringer 

(Check for Update) i menulinjen. 
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SYSTEMKRAV 

Hardware 
 2 GB RAM (32-bit) eller 4GB RAM (64-bit) 

 Processor: 1 GHz eller hurtigere 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor (anbefalet 2 GHz 

64 bit) 

 Harddisk:  

 Op til 20 MB for softwaren 

 Op til 4 GB for digitale skabeloner  

 Minimal skærmopløsning: 1024 x 1024 

 DirectX grafikenhed 1280 x 1024 true color 128 MB med WDDM 1.0, eller nyere, driver 

(anbefalet) 

 Internetadgang (adgang til Quentry/skabelonopdatering)  

Software 
 Windows operativsystem Windows 7 og nyere (32/64 bit)  

 Microsoft Windows opdateringer (alle program-patch og hot fix fås fra Microsoft Windows 

Update) 

 Microsoft .NET Framework version 3.5 SP1 

 DirectX 9.0 eller senere 

 Internet Explorer  

 I386 bibliotek fra installations-CD 

 PDF Reader 

 LogMeIn, VNC or MS RDP - anbefalet til installation og kontinuerlig support 

 

Sikkerhedsforanstaltninger 
Der træffes IT-sikkerhedsforanstaltninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret adgang, 

for at køre softwaren efter hensigten:  

 Godkendelses- og autorisationsprocesser, herunder en timeout-mekanisme for sessionen. 

 Auditlogfiler over de vigtigste handlinger i systemet. 

 Masternøglebaserede datakrypteringsmekanismer. 

 MS-sikkerhedsrettelser verificeres regelmæssigt for kompatibilitet med softwaren. 

 HTTPS SSL-netværkssikkerhed til overførsel af klient-server data. Specifikke porte er åbne for 

klientserverkommunikation (bemærk: yderligere kundecertifikat er påkrævet) 

 

For yderligere oplysninger kontaktes Brainlab support. 

  

mailto:traumacad.support@brainlab.com?subject=TraumaCad%20Security%20Measures
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Kliniske krav 
Billedet skal kalibreres for at lave en nøjagtig skabelon. Der kan være forskellige krav til 

billederne alt efter billedkilden: 

 Ukalibrerede billeder: En kalibreringsenhed skal placeres, før billedet tages, for at sikre 

nøjagtige målinger og dimensionering af implantatet. 

 DICOM-billeder med forindstillet kalibreringsegenskab erhvervet fra modaliteten: 

Kalibrering kan tilnærmes ved estimering af overstørrelse, men brug af en kalibreringsenhed 

anbefales for at opnå bedre nøjagtighed.  

For yderligere oplysninger om billedkalibrering og kalibreringsenheder henvises der til side 45.  
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START TRAUMACAD 

 Sådan startes TraumaCad: 

1. Dobbeltklik på TraumaCad ikonet, der er installeret på skrivebordet: 

  

Hvis det ikke er første gang, TraumaCad startes på denne computer, vises hovedvinduet, 

som vist på side 21. 

 Ved den første aktivering indtastes de nødvendige aktiveringsoplysninger, der er 

udleveret fra Brainlab. 

Hvis programmet skal aktiveres online med en aktiveringsnøgle, skal du være tilsluttet 

internettet. Vælg alternativknappen Indtast aktiveringsnøgle (Enter Activation Key), indtast 

en gyldig aktiveringsnøgle og klik på Aktiver (Activate). 

Hvis programmet skal aktiveres offline med en licensfil, behøver du ikke være tilsluttet 

internettet. Vælg alternativknappen Installer licensfil (Install License File) og klik på 

knappen Gennemse (Browse) for at vælge licensfilen. Klik derefter på Aktiver. 

 

2. Når der er indtastet en gyldig aktiveringsnøgle eller en licensfil, bliver Aktiver knappen aktiv. 

Indtast dine personlige oplysninger i det viste vindue og klik på OK. 

TraumaCad programmet åbnes, og du kan starte planlægningen. 



Sådan kommer du i gang med TraumaCad 
 

 21 

HURTIG GENNEMGANG AF TRAUMACAD-INTERFACE 

Dette afsnit giver et kort overblik over funktionerne i TraumaCad programmet og beskriver 

programmets hovedvindue, menulinje og værktøjslinje. Hovedvinduet viser en patientliste og et 

billede af patienterne. Det udgør også hovedarbejdsområdet, hvor du kan måle anatomien, 

vælge et passende implantat eller planlægge en operation. 

 

 

Bemærk: Når du har valgt et billede, ses interfacet, som vist på side 53, hvor 

du vælger, hvilken procedure der skal udføres. 

Dette afsnit beskriver følgende: 

 Menulinje, side 22 

 Værktøjslinje, side 29 

 TraumaCad Højreklikmenuer, side 30 

 Touch Screen interface, side 31 

 

Bemærk: Statuslinje: Angiver programmets status. 

 

 

Tip: Alle TraumaCad indstillinger kan åbnes både på værktøjslinjen og 

i menulinjen. 

Menupunkter 

Patientliste 

Værktøjslinje 

Vis 
billedudskrift 

V
en

st
re

 p
an

el
 

H
o

ved
visn

in
g 
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Menulinje 
Nedenfor beskrives menupunkterne, der er til rådighed i TraumaCad menulinjen. 

Filmenu 

 
 

 Ny case: Når TraumaCad startes, åbnes en ny caseundersøgelse. Der kan kun være en case 

åben ad gangen. Hvis der åbnes en ny case, lukkes den aktuelle case og alle viste billeder 

fjernes. Før du starter en ny case, skal den aktuelle gemmes. 

 Åbn case: Åbner en lokal case, der er gemt på computeren i en mappe, der hedder Mine 

TraumaCad cases (My TraumaCad cases), eller en USB nøgle. Cases, der er gemt lokalt, 

har filtypenavnet .tcc. Se side 41 for detaljerede oplysninger. 

 Gem case (Save Case): Når en case gemmes, kan du gemme alle dens billeder, skabeloner, 

målinger og caseoplysninger og senere genåbne den i TraumaCad. Med denne funktion 

åbnes et vindue, hvor casen kan gemmes på alle de følgende måder:   
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 Quentry: Uploader casen til Quentry. Brug Login funktionen til at logge ind på Quentry, hvis 

du ikke allerede er logget ind. 

 Brug JPEG Lossy komprimering: Hvis du vælger denne funktion, bliver DICOM filerne 

i *.tcc filen, der er sendt til Quentry, komprimeret ved hjælp af JPEG Lossy 

komprimering. 

 Vælg kontakt (Select Contact): Du kan vælge, hvilken konto filerne skal uploades til: 

- Din egen konto 

- Kontoen for en kontakt eller for plejepersonale, der har givet dig tilladelse til at 

uploade 

 PACS: Tilknyt denne case til PACS. 

 Inkluderer rapport (Including Report): Hvis denne indstilling vælges, bliver billeder 

konverteret fra HTML format til DICOM billeder, som anvendes i rapporter. HTML kan 

ikke tilknyttes PACS. 

 Lokal mappe (Local Folder): Gemmer casen lokalt i mappen My TraumaCad cases eller 

enhver anden ønskes placering, inklusive memory stick. Du kan ændre casens 

standardplacering i den lokale mappe via menuen Fil (File)  Indstillinger (Settings)  

Gem case (Save Case). 

 Anmærkning (Annotation): Vælger gemte billedes tekstplacering og -orientering. 
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 Download skabeloner (Download Templates): Downloader implantatskabeloner fra 

Brainlab Ltd’s globale beholdning til din computer. 

 Søg efter billeder: Søger efter og tilføjer et billede, mens der udføres en procedure. 

 Skift procedure: Skifter kirurgisk procedure eller analyseprocedure for en vilkårlig patient, 

efter der er valgt indledende procedure for patienten. Se side 53. 

 Importer billede: Importerer en enkelt billedfil. Se side 37. 

 Importer DICOM-mappe: Importerer en mappe med DICOM billeder til den lokale cache. 

Se side 37. 

 Eksporter til DICOM mappe (Export to DICOM Folder): Gemmer DICOM billedet på den 

lokale pc som DICOM mappe. 

 Eksporter til Excel (Export to Excel): Eksporterer målingerne til et Excel regneark. Denne 

indstilling er især velegnet til forskning, da hver måling tilføjes som en række i den angivne 

Excel regnearksfil. 

 Slet cache (Delete Cache): Sletter cache med billeder på den lokale computer. 

 Hentning af skærmbillede (Screen Capture): Henter alle billeder, der vises på skærmen 

i TraumaCad. Se side 38. 

 Indstillinger (Settings): Definerer indstillingerne for TraumaCad programmet. Se side 34. 

 PACS konfigurering (PACS Configuration): Konfigurerer forbindelsesegenskaber mellem 

TraumaCad og PACS systemet. Se side 175. 

 Sprog (Language): Vælger sprog for visning af TraumaCad interface. 

 Afslut (Exit): Lukker programmet. 
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Billedmenu 

 

 Rot. 90° med uret (Rot. 90° CW (clockwise)): Roterer billedet 90° med uret. 

 Rot. 90° mod uret (Rot. 90° CCW (counter-clockwise)): Roterer billedet 90° mod uret. 

 Rot. 180°: Roterer billedet 180°. 

 Spejlvend lodret (Vertical Flip): Vender billedet om vertikalt. 

 Spejlvend vandret (Horizontal Flip): Vender billedet om horisontalt. 

 Inverter billede (Invert Image): Bytter om på de sort-hvide områder på billedet. 

 Gruppering (Group): Grupperer adskillige objekter på billedet, så de kan håndteres samlet 

som et enkelt objekt. Se side 33 for detaljerede oplysninger. 

 Afgruppering (UnGroup): Fjerner objekter fra en gruppe. 

 Kopier til udklipsholder (Copy to Clipboard): Kopier til udklipsholder: Kopierer det viste 

billede til udklipsholder, inkl. implantater, tekstanmærkninger og måleværktøjer, der er 

blevet tilføjet. 
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Menuen Basisværktøjer 

 

 Flyt: Flytter et objekt på billedet ved at trække musen. Klik på dette værktøj, klik på et 

objekt, som er tegnet på billedet, hold museknappen nede og bevæg derefter musen for 

at flytte objektet. 

 Panorere: Flytter selve billedet. Klik på dette værktøj, klik på billedet og hold museknappen 

nede. Bevæg derefter musen for at flytte billedet. Du kan også bruge musehjulet til at 

panorere billedet ved blot at holde hjulet nede og derefter bevæge musen for at flytte 

billedet. 

 Zoom: Zoomer ind (forstørrer) eller zoomer ud (formindsker) billedet. Klik på dette værktøj, 

klik på billedet og hold museknappen nede og træk musen op for at zoome ind eller ned for 

at zoome ud. Du kan også bruge musehjulet til at zoome ved at rulle det opad og zoome ind 

og ned for at zoome ud. 

 Vindue/Niveau: Forbedrer den synlige forskel mellem kontrasterende vævsområder ved at 

manipulere med lysstyrke og kontrast. Placer markøren på billedet og klik på dette værktøj. 

Klik derefter på billedet og træk musen til venstre eller højre for at ændre kontrasten, og op 

eller ned for at ændre lysstyrken. 

 Gendan oprindelig B/L (Restore Original W/L): Stiller billedets kontrast- og 

lysstyrkeindstillinger tilbage til deres oprindelige indstillinger. 

 Undermenuen Fragmenter (Fragments): Se side 62 til 63 for yderligere detaljerede 

oplysninger. 
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Menuen Måleværktøjer 

 

 Tekstanmærkning: Tilføjer en tekstanmærkning, der bliver vist på billedet. 

 Undermenuen Basismålinger (Basic Measurements): Se side 71 til 75 for at få detaljerede 

oplysninger. 

 Undermenuen Hofte (Hip): Se side 76 for detaljerede oplysninger. 

 Undermenuen Knæ (Knee): Se side 90 for detaljerede oplysninger. 

 Undermenuen Pædiatrisk (Pediatric): Se side 101 for detaljerede oplysninger. 

 Undemenuen Traume (Trauma): Se side 127 for detaljerede oplysninger. 

 Undermenuen Rygrad (Spine): Se side 131 for detaljerede oplysninger. 

 Undermenuen Fod og ankel (Foot and Ankle): Se side 148 for detaljerede oplysninger. 

 Undermenuen Cora-værktøjer (CORA Tools): Se side 159 for detaljerede oplysninger. 

 Start vækstkalkulator (Launch Growth Calculator): Åbner vækstkalkulator. Se side 160 for 

detaljerede oplysninger. 
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Menuen Vindue 

 

 Tilpas til skærm: Vender tilbage til den oprindelige billedstørrelse efter at have zoomet ind. 

 Layout: Angiver layout for mere end ét billede på skærmen. 

 Forstørrelsesglas (Magnifying Glass): Aktiverer en forstørret visning af området omkring 

musemarkøren i et separat vindue. Forstørrelse kan justeres efter behov. 

 Navigeringsvindue (Navigation Window): Anvendes til at navigere på et billede, hvor der er 

zoomet ind. Træk i den grønne boks for at vælge det specifikke område af billedet, der skal 

vises i hovedområdet. 

Hjælp-menu 

 

 Gå online (Go Online): Viser Brainlab’s webside. 

 Søg efter opdateringer (Check for Update): Ser efter, om der er en tilgængelig opdatering til 

programmet. 

 Anmod om en skabelon (Request a Template): Giver adgang til Brainlab websiden for at 

anmode om en skabelon. 

 Brugervejledning (User Guide): Viser online hjælp for denne brugervejledning. 

 Hurtig start guide (Quick Start Guide): Åbner en hurtig hjælpeguide for at komme i gang 

med TraumaCad arbejdsflowet. 

 Om (About): Giver licens og versionsoplysninger for TraumaCad. 
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Værktøjslinje 
Følgende giver en kort beskrivelse af de enkelte værktøjer i TraumaCad værktøjslinjen.  

 

 Søg efter billeder: Søg efter billeder: Søger efter patientbilleder. 

 Ny case: Åbner et nyt case study. 

 Skift procedure: Ændrer proceduren, der er valgt til planlægning. 

 
Åbn case: Åbner en gemt case. 

 
Gem case (Save Case): Gemmer en åben case. 

 
Flyt: Flyt en genstand. 

 
Panorere: Panorerer omkring billedet. 

 
Zoom: Zoomer ind eller ud på billedet. 

 
Vindue/Niveau: Forbedrer den synlige forskel mellem kontrasterende 
vævsområder ved at manipulere med lysstyrke og kontrast. 

 Tilpas til skærm: Tilpasser et billede til skærmens bredde. 

  Annuller og Gendan: Annullerer og gendanner den sidste handling i TraumaCad. 

 
Lineal: Måler en sektion på billedet. Se side 72 for detaljerede oplysninger. 

 Cirkel: Måler diameteren af ethvert rundt objekt. Se side 72 for detaljerede 
oplysninger. 

 
Vinkel: Måler en vinkel. Se side 72 for detaljerede oplysninger. 

 
Interlinevinkel: Måler vinklen mellem to linjer på et billede. Se side 72 for 
detaljerede oplysninger. 

 Linje: Tegner en linje på et billede. Se side 73 for detaljerede oplysninger. 

 
Frihåndslinje: Gør, at du kan tegne en frihåndslinje på billedet. Se side 73 for 
detaljerede oplysninger. 

 
Pileværktøj: Tegner en pil for at angive et område på billedet, der skal vises særlig 
opmærksomhed. Se side 73 for detaljerede oplysninger. 
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Tekstanmærkning: Tilføjer en tekstanmærkning, der bliver vist på billedet. Se 
side 73 for detaljerede oplysninger. 

 Slet valgte objekt: Sletter et markeret måleværktøj eller implantat, som du har 
tilføjet på billedet. 

 
Kopier implantat: Duplikerer et valgt implantat. 

 
Vend implantat/fragment: Vender det markerede implantat eller fragment mod 
højre eller venstre. 

 
Definér fragmenter: Tegner en skitse omkring et fragment. Se side 61 for 
detaljerede oplysninger. 

TraumaCad Højreklikmenuer 
Højreklikmenuerne skifter afhængigt af hvilken objekttype, der er markeret. Følgende figur viser 

eksempler på de menuer, der vises, når der vælges henholdsvis mål, skabeloner og billeder. 

    

 Højreklikmenuen Målinger  Højreklikmenuen Skabeloner Højreklikmenuen Billeder 

 

 

Bemærk: Indstillingen Farve (Color) er tilgængelig på højreklikmenuerne skabeloner 

og målinger. Denne indstilling gør det muligt at ændre farven på skabelon-

/måleværktøjet.  
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Touch Screen interface 
Gå til Fil (File)  Indstillinger (Settings)  Touch Mode for at aktivere TraumaCad touch mode.  

Systemkrav 

Touch screen er understøttet for Windows 7 og nyere. 

Touch Screen værktøjslinje 

Touch screen værktøjslinjen svarer til TraumaCad værktøjslinjen, men har større knapper for at 

lette berøring. For yderligere oplysninger om det enkelte værktøj i værktøjslinjen henvises til 

Værktøjslinje på side 29. 

Touch Screen-funktionalitet 

 Sammentryk med to fingre for at zoome ind eller zoome ud på et billede. 

 Stryg til højre eller venstre for at panorere på et billede. 

Stryg op eller ned for at rulle igennem skabeloner, liste over målinger eller andre objekter. 

 Et virtuelt tastatur åbnes automatisk (delvist skjult) længst til venstre på skærmen, når der 

kan indtastes tekst. Træk tastaturet hen over skærmen for at indtastes. Hvis tastaturet er 

skjult, skal du kontakte din systemadministrator. 

 

Bemærk: Det er ikke muligt at arbejde med mus og tastatyr, når der 

planlægges i touch mode. 

 

Højreklikmenuer: 

 Højreklikmenuen vises som en knap  på billedet. Berør knappen for at åbne 

højreklikmenuen. 
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 Flere objekter vælges ved at berøre Flervalg (Multi Selection) på værktøjslinjen og derpå 

røre højreklikmenuknappen. Flervalgshøjreklikmenuen vises. 

 

 

 Højreklik på et fragment for følgende menu: 
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Gruppering af objekter 
TraumaCad gør det muligt at gruppere diverse objekttyper sammen i en gruppe, herunder mål, 

fragmenter og skabeloner. Når de først er grupperet, kan objekterne, gruppen er sammensat af, 

fjernes og roteres som enkelt objekt. 

TraumaCad har også særlige indstillinger for gruppering af skabeloner. Se side 64 for detaljerede 

oplysninger. 

 Sådan grupperes Trauma-Cad objekter: 

1. Brug musen og hold museknappen nede og tegn en markeringskasse omkring objekterne, 

der skal grupperes. Objekterne er omkredset af en gul kasse, som du har markeret. 

Alternativt kan du vælge adskillige objekter, mens du holder Shift-tasten nede. 

 

2. Højreklik på objekterne inde i kassen og vælg Grupper (Group). Objekterne er nu grupperet 

og kan fjernes og roteres som et enkelt objekt. Hvis gruppen skal roteres, skal du klikke på 

håndtaget i toppen af tegnboksen og trække i den retning, som gruppen skal roteres i. 

Grupperede elementer forbliver grupperet, indtil du afgrupperer dem ved hjælp højreklik-

menuen eller Billedmenuen (Image). 

Håndtag 

Gruppetegnkasse 
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TraumaCad-indstillinger 
I vinduet Indstillinger (Settings) er det muligt at konfigurere diverse indstillinger, der anvendes af 

TraumaCad-programmet. Vælg Fil  (File)  Indstillinger for at åbne vinduet Indstillinger: 

 

Denne vejledning indeholder følgende emner: 

 Planlægning (Planning): Definerer standarder for automatiske funktioner til planlægning af 

hofte og knæ. Definerer det/den femorale og tibiale snitniveau og -side såvel som den 

femorale anatomiske vinkel. 

 Implantater (Implants): Definerer farverne og ankerstørrelsen for implantaterne. Aktiverer 

et flydende vindue med implantategenskaber. 

 Måleværktøjer (Measurement Tools): Definerer farverne, ankerbredde- og størrelse og 

måleværktøjernes linjer og aktiverer sort-hvid modus. 

 Fragmenter (Fragments): Definerer farverne og ankerstørrelsen på fragmenterne. 

 Tekst (Text): Definerer de gemte billeders tekstanmærkning, herunder skrifttypestørrelse 

og -farve samt baggrundsfarve og opacitet. 

 3D Modus (3D Mode): Definerer farverne, ankerstørrelser og linjer for 3D-værktøjer. 

 Rapport (Report): Gør det muligt at medtage et logo, som vises i rapporterne. 

 Gem case (Save Case): Angiver standardplaceringen for opbevaring af cases, hvilke 

oplysninger, der skal vises, samt hvor anmærkningerne bør placeres på de planlagte billeder. 
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BILLEDHÅNDTERING 

TraumaCad understøtter DICOM og gør det muligt at importere (og eksportere) alle PACS filer 

(røntgen, CT eller MR) fra et centralt PACS system, en cd eller fra en lokal arbejdsstation.  

JPG- scanner- eller digitale kamerabilleder kan også importeres, og alle billeder kan fanges fra 

skærmen og anvendes i TraumaCad. 

Der er følgende muligheder til import af billeder:  

 Importere billeder, side 37 

 Billedhentning fra skærmen, side 38 

 Quentry-patientmapper, side 38 

FINDE PATIENTEN 

TraumaCad har diverse muligheder for at finde en specifik patient af særlig interesse. 

TraumaCad er usynligt integreret med PACS og giver fuld adgang til patientbilleder. Hvis 

TraumaCad er integreret i dine PACS, skal billedet bare åbnes ved at vise det i PACS og derefter 

vælge TraumaCad. 

 

Advarsel! Når der skal importeres et billede fra PACS systemet, skal du sørge for at 

importere dataene fra den korrekte patient og bruge det korrekte billede fra den 

korrekte patient. 

 Finde en patient: 

1. Gør et af følgende: 

 Indtast/vælg alle eller nogle af patientoplysningerne under felterne Patient-ID (Patient 

ID), Patientnavn  (Patient Name) og Adgang (Accession). Du kan også indtaste en del af 

patientens ID eller navn. 

 Fra rullelisten Modalitet (Modality) vælges systemets modalitetstype. De 

standardmodaliteter, som vælges til søgning, er CR, DX/DR. Bemærk, at OT henviser til 

TraumaCad cases, som blev opbevaret i PACS. Disse tilfælde omfatter den oprindelige 

undersøgelse, og derfor vil forespørgselsresultaterne også omfatte CR billedet, selvom 

CR ikke blev valgt til søgningen. 

 Fra rullelisten Dato (Date) skal du vælge indstillingen I dag (Today), I går (Yesterday), 

Sidste 7 dage (Last 7 Days), Sidste 14 dage (Last 14 Days), Sidste 30 dage (Last 30 Days) 

eller Alle (All) for at se alle billeder inden for dette datointerval. 

2. Klik på Søgning (Query). 

3. Klik på Nulstil (Reset) for at rydde de felter, der tidligere blev indtastet. 
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Søgeresultatlisten er typisk sorteret efter efternavn, derefter fornavn og så undersøgelsesdato. 

Du kan rulle ned på denne liste eller sortere patienterne på listen ved at klikke på dropdown-

pilen ved en kolonne (i toppen af listen), og derefter vælge det sorteringskriterium, der skal 

anvendes. 
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IMPORTERE BILLEDER 

 Importer DICOM-mappe: Importerer en mappe med DICOM billeder til den lokale cache. 

Hvis denne indstilling skal anvendes, vælges Importer Dicom-mappe (Import DICOM Folder) 

i menuen Fil (File). Således åbnes vinduet, hvor du vælger mappen med billederne, der skal 

importeres. 

 Importer billede: Importerer en enkelt billedfil af typen JPG, PNG eller BMP. Hvis denne 

indstilling skal anvendes, vælges Importer billede i menuen Fil. Et vindue fremkommer hvori 

man kan indtaste patient- og studieoplysninger tilhørende dette billede der bliver gemt 

sammen med det. Når handlingen er udført, klikkes på Importer billede (Import Image) 

knappen for at bladre gennem billederne. 

 

 

Advarsel! Når der skal importeres et billede fra den lokale cache-hukommelse, skal 

du sørge for at importere data fra den korrekte patient og bruge det korrekte billede 

fra patienten. 

Når du importerer et billede, vises importresultatet i statuslinjen som vist nedenfor: 

 

 

Bemærk: Vælg Filer (File)  Slet cache (Delete Cache) for at slette billedcache-

hukommelsen på den lokale computer. 
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BILLEDHENTNING FRA SKÆRMEN 

Vælg indstillingen Hentning af skærmbillede (Screen Capture) i menuen Fil (file) for at hente de 

billeder, der vises på skærmen, ind i TraumaCad. Følgende vindue vises: 

 

Træk Finder-værktøjet  (Finder Tool) hen over det billede, der skal hentes. Derefter 

indsættes det i TraumaCad, og du kan senere tilknytte det til PACS. 

QUENTRY-PATIENTMAPPER 

Quentry er et web-baseret miljø, hvor sundhedspersonalet kan uploade og gemme deres 

patientmapper på et meget sikkert sted. 

Læger kan håndtere patientmapper, herunder billeder, vedhæftede filer og andre filer på en 

privat konto og dele dem online med deres kollegaer. 

Log på Quentry 

 Sådan logger du på Quentry: 

1. Klik på Quentry alternativknappen på hovedskærmen for at åbne de patientdata, 

der er gemt i Quentry som vist nedenfor: 
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2. Klik på linket Klik her for at logge på Quentry (Click here to login to Quentry). 

Login-vinduet vises. Udfyld dit Brainlab-id og din adgangskode, som Brainlab-holdet leverer 

til dig. 

 

Valg af patientmapper 

 Valg af patientmapper: 

1. Klik på Quentry alternativknappen på hovedskærmen for at åbne de patientdata, 

som du uploadede til Quentry.  
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2. Hvis der er mere end én undersøgelse, skal du klikke på patientrækken for at udvide 

undersøgelserne og markere afkrydsningsfeltet for at åbne. 

 

3. Klik på knappen Åbn valgte (Open Selected) i højre side.  
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Lokale cases 

For at åbne de cases, som du gemte lokalt på computeren eller på en USB-nøgle i en mappe, 

der hedder Mine TraumaCad-cases (My TraumaCad Cases), skal du klikke på click Åbn case 

(Open Case)  på værktøjslinjen. Følgende vindue åbner, hvor du kan markere den case, 

der skal åbnes. 

 

Mappen Mine TraumaCad-cases indeholder en undermappe til hver case i mappen: 

 

I det følgende beskrives undermappen, der er lavet til hver case. 

 Mappen Originale billeder: Indeholder de originale billder i *.jpg format.  

 Mappen Skabelonbilleder: Indeholder skabelonbillederne i *.jpg format.  

 TraumaCad Case (tcc): Denne fil er den lokalt gemte case med filsuffikset *.tcc. Filen er 

krypteret og kan kun læses af TraumaCad. Denne filtype er i Windows associeret med 

TraumaCad og åbner automatisk i TraumaCad interfacet. 

 HTML rapport: Der genereres automatisk en rapport for hver case. Den giver en oversigt 

over planlægningen. For yderligere oplysninger henvises til Generere rapporter. Når du 

gemmer en case til en lokal mappe eller Quentry, gemmes rapporten også i PDF-format.  
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Bemærk: Vælg Filer (File)  Slet cache (Delete Cache) for at slette billedcache-

hukommelsen på den lokale computer. 

VALG AF PATIENTBILLEDER 

Når du endelig har fundet patienten, som du er interesseret i, kan du vælge de relevante 

billeder, en hel serie eller en hel undersøgelse til visning. Dobbeltklik på den relevante række, 

eller klik på plustegnet  for at gå ned og få vist serien i en undersøgelse og derefter igen få 

vist billederne i en serie. Dobbeltklik på undersøgelsen eller billedet for at hente det fra PACS og 

få det vist i TraumaCad vinduet. 

Følgende diagram viser, hvordan man går ned og markerer et specifikt billede i en serie i en 

undersøgelse. 

 

 

 

 

 

Bemærk: Du vælger typisk hele undersøgelsen for en patient. 

 Sådan vælges patientbilleder: 

1. Dobbeltklik på undersøgelsen eller billedet for at hente det fra PACS og få det vist 

i TraumaCad vinduet. 

Når der endelig er hentet billeder fra PACS eller andetsteds fra, vises de på sidebjælken i det 

venstre panel. 

1. Klik på en undersøgelse for 
at få vist den indeholdte 
serie. 

2. Klik på seriens 
plusknap for at få vist 
den indeholdte serie. 

3. Dobbeltklik på et billede for at få det vist.  
Der vises et miniaturebillede af dette billede. 
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2. Klik på de ønskede billeder for at bearbejde dem. De valgte billeder vises i hovedvisningen. 

3. Når billederne er valgt, skal du klikke på knappen Næste (Next) i bunden af det venstre 

panel for at gå til procedurevalgfasen 
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MULTIPLE VISNINGER 

Der kan vises op til fire billeder samtidigt i hovedarbejdsområdet. Det aktive billede har en rød 

ramme. Der kan vises et ubegrænset antal miniaturebilleder i sidebjælken i venstre side af 

vinduet. 

Gør et billede aktivt ved at klikke på hovedarbejdsområdet. 

 

Dobbeltklik på et billede for at vælge det til en enkelt visning. Dobbeltklik igen for at vende 

tilbage til de multiple visninger. 

Rød ramme angiver aktivt billede 

Aktivt billede 
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DEFINERE ET BILLEDE 

Når de valgte billeder er markeret, og proceduren er fastlagt, vises TraumaCad arbejdsområdet. 

Fanen Billede (Image) åbnes som standard for at definere billedets orientering og kalibrering. 

Da disse trin er obligatoriske for alle de valgte billeder, bliver andre faner deaktiveret, til alle 

trinene er afsluttet. 

 Angivelse af billedets orientering og kropsside, nedenfor  

 Kalibrering af billedet, side 45 

Angivelse af billedets orientering og kropsside 

 Sådan angives billedets orientering og patientens kropsside: 

  

1. Vælg alternativknappen AP eller LAT for at få udspecificeret den disponible billedvisning. 

2. Vælg alternativknappen Højre (Right) eller Venstre (Left) for at specificere kropsside. 

3. Kalibrer billedet, som beskrevet i Kalibrering af billedet på side 45. 

4. Klik på Accepter (Accept). 

5. Hvis der er mere end et billede, bliver det andet automatisk valgt, når det første er 

defineret. Gentag trin 1 til 4 for dette billede.  

Kalibrering af billedet 
Direkte lineære målinger kan ikke tages fra almindelige røntgenstråler på grund af den ukendte 

forstørrelsesfaktor, der er indbygget i processen med at tage røntgenbilleder. 

Forstørrelsesfaktoren kan bestemmes på to måder, som følger: 

 Kende afstanden fra røntgenkilden til objektet og afstanden fra kilden til røntgenpladen. 

 Inkludere et objekt i kendt størrelse eller en røntgenfast lineal i det plan, man er 

interesseret i. 



Billedhåndtering 
 

 46 

 

Advarsel! Røntgenbilleder kan vises med forkerte knoglemålinger på grund af 

knoglens forkerte vinkel under røntgenfotograferingen. Sørg for at tage 

røntgenbilleder med knoglen i korrekt vinkel. 

Automatisk kalibrering af billede 

 Sådan kalibreres et billede automatisk: 

Automatisk billedkalibrering udføres i kalibreringsområdet under fanen Billede (Image) som vist 

nedenfor: 

 

Automatisk kalibrering forsøger at finde et markeringsinstrument, når billedet åbnes. 

Markeringsinstrumentet bruges derpå til at kalibrere billedet. Anbefalede instrumenter 

er KingMark og VoyantMark. Yderligere oplysninger findes på side 49. Det kaldes standard 

kalibreringsmetoden. 

Når der registreres et metalkugle-markeringsinstrument, vises meddelelsen 

“Metalkalibreringskugle registreret som vist” (Metal calibration ball detected where shown) 

under fanen Billede og en cirkel vises på billedet for at angive, hvor markeringen blev fundet. 

Kuglestørrelsen er som standard 25,4 mm (1”). Denne størrelse kan ændres ved at fastsætte 

en ny størrelse i tekstfeltet Metalkuglestørrelse (Metal ball size) på fanen Billede. 

Når der registreres et KingMark-instrument, afgives meddelelsen “KingMark 

kalibreringsinstrument automatisk registreret” (KingMark Calibration Device 

Automatically Detected) under fanen Billede. 

 

Klik på Accepter (Accept), hvis dette er korrekt. 

 



Billedhåndtering 
 

 47 

Hvis der ikke detekteres et markeringsinstrument, vises meddelelsen “Der blev ikke 

registreret nogen kalibreringsenhed. Vælg en anden kalibreringsmetode” (No calibration 

device has been detected. Please select another calibration method) på fanen Billede (Image): 

  

I dette tilfælde skal billedet kalibreres med funktionerne Manuel (Manual) eller Overdim 

(Oversize), som beskrevet på hhv. side 47 og 48. 

For at foretage automatisk kalibrering ved hjælp af en cirkelmarkør, der vises på billedet, 

men endnu ikke er registreret, kan du klikke på Vælg et andet punkt (Select another point) 

og derefter klikke i markøren på billedet for at registrere hele kuglemarkøren.  

Manuel angivelse af markøren på billedet 

 Til manuel positionering af markøren: 

1. Klik på Manuel.  

2. Vælg den kalibreringsmetode du foretrækker: Lineal (Ruler) eller Cirkel (Circle). 

 

3. Tegn målingen på billedet. 

4. Når linjen/cirklen akkurat dækker indholdet af markøren på billedet, klikkes på Accepter 

(Accept). 
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Brug af overdimensioneringsfunktionen 
Funktionen Overdimensionering gør det muligt at opskalere et billede fra dets oprindelige 

størrelse.  

Hvis et billede skal tilpasses i størrelsen, skal du klikke på knappen Overdim (Oversize) og 

derefter indtaste procenten i tekstboksen. Det er muligt at skalere et billede op og ned i forhold 

til originalstørrelsen. Klik på Accepter (Accept), når du er klar. 

 

 

 

Bemærk: Hvis der ikke er nogen tilgængelige kalibreringsdata i DICOM billedet, f.eks. 

hvis billedet er jpeg, så kan funktionen Overdimensionering ikke anvendes. 

I slutningen af kalibreringsprocessen skal du klikke på Accepter for at acceptere kalibreringen. 

Billedets kalibreringsstatus er angivet på billedet som vist nedenfor: 

 

Hvis der ikke er nogen kalibreringsdata, når der udføres automatisk eller manuel kalibrering, 

angiver billedet DPI værdien som en del af kalibreringsstatus som vist nedenfor. 

 

 

Bemærk: Hvis funktionen Fjern henvisningen efter kalibrering er markeret 

i kalibreringssektionen, fjernes målingerne på markøren efter kalibrering, 

og markøren vises, som den var før kalibrering.  

Du kan til enhver tid vende tilbage til fanen Billede (Image) og genkalibrere billedet. 
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Kugle-markør 
En 25,4 mm (1") er den nøjagtige størrelse fra alle vinler 
og er placeret i samme plan som knoglen af interesse 

VoyantMark – -kalibreringskugle 
Brainlab’s røntgenkuglemarkør af metal til skalering skal udstikke en skala for almindelige 

røntgenstråler. Skaleringskuglen skal sættes i knoglehøjde. Knoglen og sfæren skal derefter have 

samme afstand til røntgenfilmen og røntgenkilden. 

 

 

Når et røntgenbillede skaleres ved hjælp af en lineal eller en simpel genstand, er det umuligt 

at verificere, om skalaen blev anbragt i det korrekte plan, da billedet blev taget. Fordelen ved 

kugleformen er, at den er tredimensionel og dens diameter er konstant fra enhver vinkel, 

hvorfra der tages røntgenbillede. 

 

Bemærk: Målinger udført på ukalibrerede billeder er i pixelenheder, mens 

kalibrerede billeder er i millimeter. 

  

 

Tip: Automatisk kalibrering er mulig med VoyantMark eller KingMark. Kontakt 

salgskonsulenten fra Brainlab, hvis du får brug for at anskaffe dem. 

Placer markøren 

Afstand fra filmplan til knogleniveau 

Detektorplan 
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KingMark 
KingMark er et dobbelt markeringsinstrument, der består af to separate markører - den ene 

anbringes bag pelvis og den anden foran, når patienten ligger i supineret stilling. Den anteriore 

markør er et smidigt spændebånd, der fikserer røntgenfaste kugler med jævne mellemrum. 

Den posteriore markør er en radiolucent pude med stålstænger indlejret i en vertikal række. 

 

TraumaCad detekterer automatisk tilstedeværelse af KingMark i et røntgenbillede, beregner 

forstørrelsesprocenten og skalerer billedet nøjagtigt.  

 

En af de fire kugler skal flugte med caput femoris, og stængerne skal køre langs midterlinjen 

gennem pelvis. Hvis markørerne er meget decentrerede og ikke sidder mellem hofterne, skal 

røntgenbilledet tages om. 

Spændebåndet holder 
kuglestrimlen på 
patientens forside. 

Basen sidder under hoften, 
når patienten ligger ned på 
røntgenbordet. Basen 
indeholder røntgentætte 
stænger. 

Kuglestrimlen indeholder 
5 røntgentætte kugler. 

Vægten hjælper med at 
holde kuglestrimlen og 
spændebåndet tæt ind 
mod patientens krop. 



Billedhåndtering 
 

 51 

Følg spidserne nedenfor, når der arbejdes med KingMark: 

 Positioneringsteknikken er den samme for alle størrelser af patienter. Eftersom KingMark 

er placeret på midterlinjen, vises den altid inden for røntgenbilledet - selv på meget store 

patienter. 

 Udglat eller fjern kraftig påklædning, der forhindrer kuglespændet i at sidde godt på 

patienten. 

 Forsøg at få hver kugle i kuglespændet til at røre patienten - eller ligge så tæt som muligt 

på huden. Men træk ikke spændebåndet og kuglespændet så stramt, at det væsentligt 

komprimerer patientens hud eller fedtvæv. 
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PLANLÆGNING AF OPERATIONEN 
Ved planlægningen af din operation skal den relevante procedure først vælges. Biblioteket med 

de relevante mål og skabeloner er tilgængelige i overensstemmelse med den valgte procedure. 

Når billederne er markeret, og proceduren er fastlagt, er du klar til at begynde planlægningen.  

TraumaCad planlægningsvinduet består af en række faner i venstre side, og hovedområdet i 

højre side viser billedet(erne). 

Følgende faner vises i det venstre panel: 

 Billede (Image): Bruges til at fastlægge billedets orientering og kalibrering. Se side 45 for 

detaljerede oplysninger. 

 Skabeloner (Templates): Anvend skabeloner på billedet. Se side 54 for detaljerede 

oplysninger.  

 Mål (Measurements): Viser en række værktøjer og vejledninger, der er relevante for den 

valgte procedure. For yderligere oplysninger henvises til side 71. 

 Rapport (Report): Opretter rapporter, viser udskrift af planlægning og gemmer casen. 

Se side 168 for detaljerede oplysninger. 

 

Der er følgende muligheder for at planlægge operationen: 
 Procedurer, side 53 

 Skabelonering, side 54 

 Traumeprocedurer, page 60 

 3D Suite (ekstra), side 68 

 Sådan måles anatomien, side 71 

 

Venstre panel Hovedvisning 
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PROCEDURER  

TraumaCad programmet er procedureorienteret. Det betyder, at der skal vælges en relevant 

kirurgisk eller analytisk procedure til udførelse på patienten. Man vælger kun de relevante 

skabeloner og måleværdier for den valgte procedure. 

Klik på ikonet, der repræsenterer den kirurgiske eller analytiske procedure, som skal udføres. 

 

Når du vælger en procedure, åbnes patientbilledet i hovedvinduet i TraumaCad. 

Du kan ændre proceduren ved at markere ikonet Skift procedure  (Change Procedure) 

i værktøjslinjen. Bemærk, at når proceduren skiftes, ryddes alle de målinger og al den 

planlægning, der hidtil er foretaget. 
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SKABELONERING 

TraumaCad optimerer skabeloneringen i komplekse rekonstruktioner og osteotomier samt til 

standardmæssige primære hofteudskiftninger. TraumaCad tilbyder et stort og lettilgængeligt 

skabelonbibliotek. Biblioteket bliver konstant opdateret automatisk via serveren eller manuelt 

i standalone versionen. 

Se følgende afsnit for at få vist en beskrivelse af hovedtrinene for disse procedurer: 

 Sådan vælges et implantat, side 54 

 Sådan placeres en skabelon, side 56 

 Angivelse af implantategenskaber, side 57 

 Bygge et kit og favoritlister, side 58 

 Særlige kendetegn ved traumeskabeloner, side 64 

Sådan vælges et implantat 
Skabelonprocessen i hver af procedurerne (hofte, knæ, øvre ekstremitet, pædiatrisk, deformitet, 

traume, rygrad, fod og ankel) ligner hinanden. Selvfølgelig afviger implantatbiblioteket for 

diverse anatomiske regioner. Der vises f.eks. et vindue som følgende, når du vælger skabeloner: 
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Processen med at identificere det relevante implantat kaldes også Skabelonprocessen. I denne 

proces vælger du det relevante implantat fra det disponible lager, placerer det på billedet af den 

relevante anatomi og justerer størrelsen og diverse andre egenskaber. 

Der vises fire underfaner under fanen Skabeloner (Templates), som følger: 

 Implantater (Implants): Viser en liste med skabelonsøgeresultater. Se side 54 for 

detaljerede oplysninger. 

 Kit (Kits): Gør det muligt at definere dine egne skabelonkit, som du samlet kan føje til et 

billede. Se side 58 for detaljerede oplysninger. 

 Brugt for nylig (Recently Used): Angiver de sidste 20 skabeloner, der anvendes i proceduren. 

 Favoritter (Favorites): Gemmer skabeloner i en favoritliste. 

 

Bemærk: Hvis skabelonbiblioteket er tomt, er der en knap i vinduet som vist nedenfor: 

 
Klik på knappen Download skabeloner (Download Templates) for at downloade de 

obligatoriske skabeloner. For yderligere oplysninger henvises til side 178. 

 Sådan vælger du det/de relevante implantat(er): 

1. Under fanen Skabeloner (Templates) vælges producenten af implantatet i feltet Producent 

(Manufacturer). Valget af producent bestemmer implantattypen, der kan vælges i feltet 

Type implantat (Type of Implant). 

2. Vælg implantatypen i feltet Type implantat. 

3. [Valgfrit] Du kan søge efter en specifik skabelon i feltet Søg efter (Look for). 

 

Indtast søgeteksten i tekstboksen Søg efter og klik på . Denne søgefunktion er 

procedurespecifik, hvilket betyder, at resultaterne er filtrerede i overensstemmelse med 

den valgte procedure. Når du bruger denne søgemulighed, kan du lade felterne Producent 

og Type implantat stå tomme. Ellers bliver søgningen filtereret til felterne (Producent eller 

Skabelontype). 

Hvis du vil angive, at søgningen ikke er procedurespecifik, skal du markere afkrydsningsfeltet 

Søg i hele skabelonbiblioteket (Search the entire Templates Library). 

Klik på drop-downpilen Søg efter  for at få vist tidligere søgningers historik. 
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4. Vælg et implantat fra Implantatlisten (Implants). Dobbeltklik på implantatnavnet eller træk 

det fra listen hen og slip det ved billedet. 

5. Hvis der skal tilføjes et andet implantat på billedet, skal du klikke på Tilføj skabelon 

(Add Template) i panelet til venstre og blot finde det ønskede implantat og placere det på 

billedet, som beskrevet i Angivelse af implantategenskaber på side 57. 

Sådan placeres en skabelon 
Du skal bruge kirurgiske overvejelser til positionering af implantatet på billedet. Der er en række 

indstillinger, der er en hjælp til positionering af implantatet på billedet. 

 Sådan flyttes et implantat: 

 Klik på implantatet for at trække og slippe det på den obligatoriske position. Alternativt 

kan du vælge værktøjet Flyt  (Move) og derefter bruge piletasterne til at flytte 

implantatet i små trin. 

 Sådan roteres et implantat: 

 Det markerede implantat er angivet med en gul ramme med rotationshåndtag. 

 

              

 Klik på rotationshåndtaget og flyt det til venstre eller højre til den korrekte grad.  

Valgte skåle viser skålvinklen. 

 Du kan også spejlvende et implantat med værktøjet Spejlvend implantat  

(Flip Implant), og ændre det fra AP til LAT og omvendt ved at bruge værktøjet 

Transponer visning  (Transpose View) fra højreklikmenuen for implantatet. 

Det valgte implantat vises automatisk i den nye orientering.   

Rotationshåndtag 

Hængsel 
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Angivelse af implantategenskaber 
Når først skabelonen er valgt, kan du angive flere egenskaber ved implantatet, såsom dets 

størrelse, forskydning og antallet af vedhæftelser. 

 Sådan angives implantategenskaber: 

 

1. I venstre panel kan implantategenskaberne justeres. Angiv egenskaberne for implantatet, 

så det modsvarer den kirurgiske procedure, f.eks.: 

 Implantatstørrelsen i feltet Størrelse (Size). 

 Implantatlængden i feltet Længde (Length). 

 Den laterale forskydning af caput femoris i feltet Forskydning (Offset). 

 Implantatets halslængde i feltet Vedhæftelser (Attachments). 

Disse og andre egenskaber afviger i overensstemmelse med det valgte implantat. 

Det kan skønnes hensigtsmæssigt at låse implantaters egenskaber. Egenskaberne i 

TraumaCad er synkroniseret som standard. Det betyder, at hvis en egenskab låses på en 

specifik værdi, vises værdierne af andre egenskaber, som matcher den låste værdi. 

For at låse en egenskab skal du dobbeltklikke på egenskaben på egenskabslisten. Dobbeltklik 

igen på egenskabens værdi for at låse denne egenskab op. Figurerne nedenfor viser 

eksempler, hvor en Forskudt (Offset) egenskab er hhv. låst og ulåst. 
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Låste egenskaber Ulåste egenskaber 

2. Hvis implantatet skal slettes fra billedet, skal det blot markeres. Tryk derefter på Slet eller 

på værktøjet Slet valgte objekt  (Delete Selected Object). 

 

Bemærk: I Indstillinger (Settings)  Implantater (Implants) kan du vælge at 

lade implantategenskaberne flyde på billedet.  

Bygge et kit og favoritlister 

 Sådan bygges et kit: 

1. Indsæt den foretrukne skål- og stemskabelon på et billede. 

2. Træk markøren omkring dem for at vælge begge. 

3. Højreklik på denne markering og vælg indstillingen Opret et kit (Create a Kit) på menuen 

som vist nedenfor: 
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Følgende vindue vises: 

 

4. Indtast et navn og en beskrivelse for dette kit og klik OK. Dette nye kit ses under fanen Kit 

(Kits) som vist nedenfor: 

 

Du kan bevæge dig hen over dette kit og få vist informationerne om skabelonerne, 

som det indeholder. 

5. Hvis dette kit skal føjes til billedet, skal du blot dobbeltklikke på det under fanen Kit. 

Så tilføjes alle fanerne i kittet til billedet. 

 

Tip: Skabelonkittet fjernes ved at markere det på billedet og klikke på Slet. 

Et kit fjernes fra kitlisten ved at markere det på billedet og trykke på Slet på 

tastaturet. 

 Sådan gemmes et implantat under fanen Favoritter: 

 Vælg et implantat fra implantatlisten. Mens museknappen holdes nede, trækkes 

implantatet ind og slippes på fanen Favoritter (Favorites). 
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TRAUMEPROCEDURER 

TraumaCad er designet til at løse opgaverne i traumeområdet. TraumaCad gør det muligt at 

definere fraktur eller knoglefragmenter og flytte, rotere og kopiere fragmenter på billedet til 

rekonstruktion på den sunde side og nøjagtigt gendanne anatomien på billeder før 

skabelonering. 

 Sådan angives den anatomiske lokalitet (for a traumeprocedure), side 60. 

 Sådan arbejdes der med knoglefragmenter , side 61. Du kan prøve forskellige funktioner til 

at reducere fragmenterne og derefter vælge den mest optimale. 

 Særlige kendetegn ved traumeskabeloner, side 64 Nogle TraumaCad traumeskabeloner har 

særlige funktioner, der ikke findes ved andre skabeloner, f.eks. evnen til at bukke 

pladeskabeloner ved markerede punkter og fastsætte skruers typeegenskaber. 

Sådan angives den anatomiske lokalitet 
For nogle procedurer angives den anatomiske lokalitet for proceduren. Denne indstilling vises 

ikke for alle procedurer. 

 Sådan angives en anatomisk lokalitet af kroppen: 

1. Bevæg musen hen over hvert relevant område af kroppen på skeletbilledet i venstre side. 

Mens du gør det, bliver det fremhævet i rødt. Denne handling filtrerer skabeloner fra, som 

ikke er relevante for denne lokalitet. 
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2. Klik på den relevante del af kroppen for at få adgang til fanerne Skabeloner (Templates), 

Måleværktøjer (Measurement Tools) og Rapport (Report). 

 

Bemærk: Klik på knappen Skip anatomisk lokalitetsvalg (Skip Anatomical Region 

Selection) for at deaktivere skabelonfiltrering. 

Sådan arbejdes der med knoglefragmenter  
Du kan definere fragmenter ved planlægning af en knoglereduktionsprocedure eller en 

osteotomi. Der er stillet adskillige værktøjer og menuvalg til rådighed til at definere og påvirke 

knoglefragmenterne på billedet: Definer fragmenter (Define Fragments) , Lassoværktøj 

(Lasso Tool) (vælg Menulinje (Menu Bar) Basisværktøjer (Basic Tools)  Fragmenter 

(Fragments)  Definer fragment (Define Fragment)) og Dupliker fragmenter   (Duplicate 

Fragments) (åbnes fra højreklikmenuen). 

Der kan foretages adskillige osteotomier for den samme procedure. 
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Advarsel! Under reducering er det afgørende at verificere den faktiske del af 
knoglen i forhold til reduktionen, før operationen foretages. Det kan skyldes 
begrænsningen ved at vise anatomien i 2D. Det er afgørende at evaluere yderligere 
røntgenbilleder og overveje de mulige in-vivo forskelle. 

Sådan defineres fragmenter 

 Sådan defineres fragmenter: 

1. Vælg værktøjet Definer fragment  (Define Fragment) på værktøjslinjen eller vælg 

Basisværktøjer (Basic Tools)  Fragmenter (Fragments) Definer fragment i menulinjen. 

Lav en serie klik langs omridset af det fragment, der skal flyttes. 

 

2. Luk skitsetegningen af fragmentet ved at dobbeltklikke. Nu arbejder du med en lukket form, 

som du kan trække til en ny position: 

 

Du kan nu omplacere eller justere valget af fragment efter behov via følgende indstillinger: 

 Du kan rotere fragmentet via det gule rotationshåndtag. 

 

Markeringsboks 

Rotationscenter 
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 Den røde prik i fragmentets centrum, som du har sporet, er dets omdrejningspunkt. 

Klik på håndtaget og flyt det eller roter fragmentet. Du kan også trække prikken til en ny 

position og derefter rotere fragmentet. 

 Du kan spejlvende fragmentet ved hjælp af værktøjet Spejlvend implantat/fragment 

 (Flip Implant/Fragment). 

 Du kan duplikere dette fragment ved at højreklikke på fragmentet og vælge værktøjet 

Dupliker fragment  (Duplicate Fragment). 

 Brug Slet  (Delete) for at slette fragmentet. Denne indstilling fjerner selve fragmentet. 

 Hvis du også ønsker at fjerne den tomme plads, hvor fragmentet var placeret 

(den oprindelige placering), skal du højreklikke på den og derefter vælge Slet igen. 

 Sæt fragmentet retur til den oprindelige placering og orientering ved at højreklikke på 

fragmentet og vælge Nulstil segment (Reset Segment). 

 

 For at sende fragmentet fremad eller bagud på billedet, skal du højreklikke på 

fragmentet og vælge Bring fragment til front (Bring Fragment to Front) eller Send 

fragment til baggrund (Send Fragment to Back). 

Lassofragmenter 
Lassomarkering af fragmenter betyder ganske enkelt at tegne en linje omkring området, 

der indeholder de fragmenter, der skal flyttes. 

 Sådan lassomarkeres fragmenter: 

1. Vælg Basisværktøjer (Basic Tools) Fragmenter (Fragments) Lassoværktøj (Lasso Tool) 

i menulinjen. 

2. Klik på museknappen, hold den nede og træk musen omkring det område, der skal fjernes. 

Der tegnes en linje, mens du bevæger musen. Du skal afslutte skitsen for at oprette fragmentet. 

  

Når frakturen er reduceret, kan du tilføje implantater til fiksering, som beskrevet tidligere. 
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Særlige kendetegn ved traumeskabeloner 
Nogle TraumaCad traumeskabeloner har særlige funktioner, f.eks.: 

 Pladebukning, side 64 

 Gruppering af skabeloner, side 64 

 Håndtering af skruer i låsekompressionsplader, side 66 

Pladebukning 
Nogle plader, brugt i traumeprocedurer, kan bøjes, så de bedre passer med knoglens kurvatur. 

Sådanne plader viser en serie røde punkter på skabelonen på billedet. Pladen kan bukkes ved 

hvert af disse punkter efter behov. 

F.eks. er der på figurerne nedenfor vist eksempler på sådan en plade, før og efter bukning: 

  
Før bukning Efter bukning 

 Sådan bukkes en pladeskabelon: 

 Klik på et rødt punkt på pladeskabelonen på billedet, og mens museknappen holdes nede 

flyttes den bukkede plade til den ønskede position. Gentag for andre punkter på pladen 

efter behov. 

Gruppering af skabeloner 
Nogle skabeloner er grupperet som standard. På disse er gruppeelementerne omkranset af en 

gul boks, som angiver gruppens afgrænsninger. 

I eksemplet nedenfor indeholder den grupperede skabelon både en plade og skruer. Ved en 

grupperet skabelon kan der manipuleres med egenskaberne for hvert element enkeltvist inden 

for gruppen. På figurerne ses den samme skabelon før og efter, pladen er tilpasset i størrelsen.  

Rødt punkt 
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Plade før skalering Plade efter skalering 

Du kan vælge ethvert element inden for en grupperet skabelon. Det valgte element er 

fremhævet i mørkegrønt. Du kan kun ændre størrelsen af et element, hvis det er fremhævet.  

 

 Sådan oprettes en skabelongruppe: 

1. Sæt to eller flere skabeloner ind i et billede samt billedfragmenter. 

2. Klik på en af skabelonerne for at vælge den, og klik på en anden skabelon, mens du holder 

Shift-tasten nede, for at vælge den. Du kan tilføje et ubegrænset antal elementer i en gruppe. 

3. Højreklik på en af skabelonerne, du har valgt, og vælg Gruppering (Group). Nu er skabelonerne 

grupperet. Grupperede elementer forbliver grupperede, indtil du fysisk afgrupperer dem. 

 

 

Bemærk: Skabeloner grupperet på denne måde er kun grupperet i dette billede og 

ikke i TraumaCad skabelonbiblioteket. 

Grupperede 
elementer 

Håndtag 

Valgt element 
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Håndtering af skruer i låsekompressionsplader 
Låsekompressionsplader (LCP’er) kan bruge to forskellige typer skruer, som følger: 

 Låste skruer: Skruer anvendt i låst position vinkelindstilles i en bestemt vinkel på skabelonen 

og denne vinkel kan ikke ændres. Skruer af denne type har et gevindskåret hoved. For 

sådanne skruer er det vigtigt, at hullet i pladen, som de stikkes i, har nøjagtig samme 

størrelse som skruen. 

 Ulåste skruer: En skrue, der anvendes i ulåst position kan roteres (aksial bevægelse), så dens 

vinkel kan ændres på billedet, men dens forbindelsespunkt forbliver konstant. 

I LCP plader er de mindre huller i pladen beregnet til låste skruer og de større huller til ulåste 

skruer. 

 

Låste og ulåste skruer ser forskellige ud på billedet, som følger: 

  
Låst skrue Ulåst skrue 

I LCP skabelonerne er der adskillige indstillinger til håndtering af skruerne inden 

i skabelonen. Du kan: 

 Låse en skrue. 

 Låse en skrue op. 

 Fjerne en skrue. 

 Fjerne alle skruer. 

Ulåst skrue 

Låst skrue 
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Hvis en af disse indstillinger skal anvendes, skal du bare højreklikke på en skrue i skabelonen 

og vælge den relevante indstilling i højreklikmenuen. 

Fjernes en skrue fra en skabelon, kan den spændes fast igen ved at højreklikke på hullet, 

hvor skruen skal sidde og vælge Spænd skruen igen (Re-attach Screw) i højreklikmenuen. 
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3D SUITE (EKSTRA) 

TraumaCad 3D-modulet giver mulighed for at få vist billeder, såsom CT og MRI, tredimensionelt 

via Multi-Planar Rekonstruktion (MPR) eller maksimal intensitetsprojektion (MIP). Billederne 

bliver vist i Aksial, Koronal, Sagittal og skråtstillet visning. Desuden kan brugeren tilføje 

tredimensionelle skabeloner på billedet til foretagelse af præoperativ planlægning.  

 

Bemærk: 3D-suite er et modul, som kan købes separat. Kontakt 

salgsafdelingen hos Brainlab for yderligere oplysninger. 

Åbning af et 3D-billede 
For at aktivere 3D procedure, vælges et studie med 6 eller flere billeder.  

Vælg 3D-proceduren i vinduet Valg af procedure. 

Vælg Venstre (Left) eller Højre (Right) lateralitet  og klik derefter på Accepter (Accept) for at 

åbne serien i hovedvinduet. 
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Sådan navigeres der i MPR-billeder 
Den åbnede serie vises indledningsvist med Aksial, Koronal og Sagittal visning. De gule linjer på 

billedet repræsenterer lokaliseringslinjerne, som hjælper med at vise billedets placering 

i forhold til andre visninger. 

Hvis placeringen for hver skive skal ændres, skal du rulle i det aktive vindue ved hjælp af 

musehjulet, eller trække og slippe med museknappen på de gule lokalisatorlinjer. 

 

Bemærk: Kun serier i Aksial orientering kan vises i 3D modus. 

På visningen nederst til venstre vises indledningsvist det aksiale billede. Denne visning kan enten 

ændres til koronal eller sagittal visning med den respektive knap, eller til enhver nødvendig 

skråtstillet visning med de akvablå lokaliseringslinjer. 

Skal orienteringen i dette vindue ændres, skal der klikkes på de røde holdepunkter og rotere 

aqualokalisatorlinjen for at åbne den foretrukne skråvisning. 

 

 

Bemærk: Den valgte orientering i visningen nederst til højre indeholder de akvablå 

lokaliseringslinjer i de to ortogonale visninger. 

Ændre visningstype til MIP 
Billedet nederst til højre i hjørnet ændres til MIP visning ved at vælge alternativknappen MIP.  

MIP visningen kan kun vises i Aksial, Koronal eller Sagittal orientering. 

Sådan tilføjes en 3D-skabelon 
Proceduren for tilføjelse af en 3D skabelon til billedet er identisk med proceduren for tilføjelse 

af en 2D skabelon. For yderligere oplysninger henvises til side 54. 

For MPR visninger bliver skabelonskitsen vist i henhold til skivens placering og orientering. 

For MIP visninger vises skabelonen som en komplet projektion af implantatet. Skabeloner vises 

som standard med farve, men kan ændres til gråtoner. 

Følgende knap vises, som vist i det forrige billede: 

 Find implantat (Locate Implant): Ruller alle visningerne igennem til skabelonens plads, 

hvilket betyder, at denne skabelon vises i alle visninger. 

Implantatet vises også i et særskilt navigeringsvindue for at gøre det lettere at orientere og 

rotere implantatet. 
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Bemærk: Hvis implantatet bevæges eller roteres i en af visningerne, påvirkes dets 

position og retning i alle andre visninger. 

Sådan bruges vinduet Implantatnavigering 
I vinduet Implantatnavigering (Implant Navigation) vises implantatet i den aktive visnings 

retning. Hvis orienteringen skal ændres, så klik på museknappen og træk i vinduet 

Implantnavigering. Ændringerne afspejles i hovedvisningerne. 

Hvis der anbringes adskillige 3D skabeloner på billederne, bliver den sidst valgte skabelon vist 

i vinduet Implantatnavigering. 

Dette vindue kan justeres i størrelsen og kan forstørres ved at trække i hjørnet med musen. 
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SÅDAN MÅLES ANATOMIEN 
TraumaCad tilbyder en række måleværktøjer og vejledninger til måling af anatomien med 

relevans for den valgte procedure. De fleste af TraumaCad’s måleværktøjer kan åbnes både fra 

menuen Måleværktøjer (Measurement Tools) og fra fanen Mål (Measurements). De oftest 

anvendte værktøjer kan også åbnes fra værktøjslinjen og ved at højreklikke på billedet. 

Alle værktøjerne er beskrevet i de efterfølgende afsnit og er struktureret efter TraumaCad 

proceduren.  

TraumaCad indeholder nogle automatiske funktioner til planlægning af total hoftealloplastik 

(THR) og total knæalloplastik (TKR), hvor programmet forsøger automatisk at registrere de 

anatomiske lokaliteter på billedet, evaluere målinger, placere skabeloner og oprette fragmenter 

til billedmanipulation såsom hoftereduktion og knæjustering.  

Hvis billedet ikke detekteres automatisk, kan man altid fortsætte med at planlægge manuelt. 

 

Bemærk: For at få kvantitative målinger skal billedet først kalibreres, som beskrevet 

i afsnittet Automatisk kalibrering af billedepå side 45. 

 

Bemærk: Vinkelværktøjets nøjagtighed er ± 0,75°, linealværktøjets nøjagtighed 

er ± 0,24 mm og cirklens måleværktøj ± 0,18 mm. 

Nøjagtighed påvirkes også af kalibreringen af billedet. Alt efter hvilken 

kalibreringsmetode der er valgt, kan måleværktøjernes nøjagtighed variere. 

SÅDAN BRUGES VÆRKTØJER 

Hvis du ønsker at bruge måleværktøjer, skal du vælge værktøjet i panelet til venstre. Værktøjet 

vises på billedet. Brug de røde prikker til at justere linjerne med.  

BASISVÆRKTØJER 

TraumaCad indeholder adskillige basisværktøjer, der kan bruges til at supplere 

procedurespecifikke værktøjer med: 

 Lineal, side 72  

 Cirkelværktøj, side 72 

 Vinkelværktøj, side 72 

 Interlinevinkelværktøj, side 72 

 Linjeværktøj, side 73 

 Frihåndslinjeværktøj, side 73 

 Pilelinjeværktøj, side 73 

 Tekstanmærkningsværktøj, side 73 
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Lineal 
måler valgte dele af et billede, enten i pixel (ukalibrerede billeder) eller millimeter (kalibrerede 

billeder). 

 Sådan bruges den automatiske lineal: 

1. Når der er indlæst et billede, skal der klikkes på Lineal (Ruler) på værktøjslinjen. 

2. Venstreklik og hold museknappen på billedet, hvor målingen skal starte, og træk musen til 

enden af sektionen, der skal måles, uden at slippe knappen. 

3. Slip musen. Målingen vises i pixel eller millimeter. 

4. Klik og træk vilkårlige røde prikker i linjens ender for at justere dens størrelse. 

Cirkelværktøj 
Brug  til at måle diameteren af objekter på billedet. 

 Sådan bruges det automatiske cirkelværktøj: 

1. Klik på Cirkel (Circle) i værktøjslinjen. 

2. Klik på billedet i arbejdsområdet. Cirkelværktøjet vises på billedet. 

3. Venstreklik og hold museknappen inden i cirklen og træk den til den ønskede position. 

4. Klik og træk vilkårlige røde prikker for at justere cirklens størrelse. Diametermålingen 

(hvis kalibreret i millimeter) vises. 

Vinkelværktøj 
Brug til at måle vinklen mellem to linjer på et billede. 

 Sådan bruges Vinkelværktøjet: 

1. Klik på Vinkel (Angle) på værktøjslinjen. 

2. Klik på billedet i arbejdsområdet. Vinkelværktøjet vises. 

3. Træk hjørnerne af værktøjet hen til den sektion, der skal måles. Målingen vises i grader ved 

siden af vinklen. 

Interlinevinkelværktøj 
Brug Interlineværktøjet til at måle vinklen mellem to linjer på et billede. 

 Sådan bruges Interlineværktøjet: 

1. Klik på Interlinevinkel (Interline Angle) på værktøjslinjen. 

2. Klik på billedet i arbejdsområdet. Interlineværktøjet vises på billedet. 

3. Venstreklik og hold museknappen nede og træk hver linje til den ønskede position. 

Brug de røde prikker efter behov til at justere linjerne. 

Vinklen mellem disse to linjer vises ved siden af værktøjet. 
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Linjeværktøj 
Brug Linjeværktøjet til at tegne en enkelt linje på billedet. 

 Sådan bruges Linjeværktøjet: 

1. Klik på Linje (Line) på værktøjslinjen. 

2. Hold museknappen nede og tegn linjen på billedet uden at slippe knappen. Der tegnes en 

linje på billedet. 

Frihåndslinjeværktøj 
Brug Frihåndslinje til at tegne en enkelt frihåndslinje på billedet. Der er ingen målinger tilknyttet 

denne linje. 

 Sådan bruges Frihåndslinjeværktøjet: 

1. Klik på Frihåndslinjeværktøjet (Free Hand Line) i værktøjslinjen. 

2. Klik på billedet og hold museknappen nede, mens du tegner en frihåndslinje på billledet 

i en vilkårlig form uden at slippe knappen. Der tegnes en linje på billedet. 

Pilelinjeværktøj 
Brug Pilelinjeværktøjet til at angive et område på billedet, som der skal ses nærmere på. 

 Sådan tegnes en pilelinje på billedet: 

1. Klik på Pilelinjen  (Arrow line) på værktøjslinjen.  

2. Træk musen på billedet hen mod det område, som du angiver. 

Der tegnes en pil på billedet. 

Tekstanmærkningsværktøj 
Brug værktøjet Tekstanmærkninger til at føje fritekst til basismålingerne. Når der tilføjes tekst 

i et billede, viser en linje forbindelsen mellem teksten og den del af billedet, som den vedrører. 

Du kan trække denne tekst væk, hvis den spærrer for visningen. 

 Sådan tilføjes tekstanmærkninger til et billede: 

1. Klik på Tekstanmærkning (Text Annotations) på værktøjslinjen.  

2. Klik på billedet eller klik på en måleværdi i billedet. 

Følgende vindue vises: 

 

3. Indtast din tekst i tekstboksen. 
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4. Hvis du vil, kan du ændre tekstfarve, skrifttype eller baggrundsfarve. 

 

Bemærk: Du kan ændre standardskrifttypens indstillinger ved at klikke på Fil (File) 

 Indstillinger (Settings)  Tekst (Text) og angive den nødvendige indstilling. 

5. Klik på OK for at gemme indstillingerne. 
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BRUG AF GUIDEN 

Guiden fører dig gennem processen med at identificere og markere hvert af de anatomiske 

referencepunkter, der kræves for at analyse og markere dem på billedet. 

 Sådan bruges guiden: 

1. Vælg værktøjet fra menuen Målinger > fanen Målinger (Measurements). 

 

2. Brug guiden til at markere anatomiske mærker på billedet til den valgte analyse. 

Forstørrelsesglasset (Magnifying Glass) åbnes for at hjælpe med at finjustere og sikre, 

at dine markører er placeret nøjagtigt i den korrekte position. 

 

 

Bemærk: Hvis du vil slette den sidste handling og vende tilbage til det 

foregående trin, skal du klikke på knappen Fortryd (Undo) på værktøjslinjen. 

3. Vælg fanen Rapport (Report) for at generere en rapport. Se Generere rapporter på side 168. 

Se en guide med eksempler på Analyse af ekstremitetsjustering på side 104. 

 

Bemærk: Klik på Tilbage til liste over målinger (Back to Measurements List) for 

at forlade guiden og vende tilbage til listen over måleværktøjer. Denne knap er 

tilgængelig i alle måleværktøjsguider. 
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VÆRKTØJER TIL HOFTEMÅLINGER 

Følgende hoftemålinger kan foretages via TraumaCad måleværktøjer: 

 Automatisk hofte, side 76 

 Hoftedeformitetsanalyse, side 79 

 Præoperativt hofteresultat, side 81 

 Postoperativt hofteresultat, side 82 

 Planlægning af hoftenavigering, side 83 

 Værktøj for afvigelse i benlængde, side 85 

 Acetabulært indeks, side 86 

 VCA Lequesne-vinkel , side 86 

 Skålversion og LLD-analyse, side 87 

 Omdrejningspunkt, side 88 

 Stemversion, side 89 

Automatisk hofte 
Digital forplanlægning af hofteproteseoperation er en almindelig ortopædisk procedure, hvor 

man vurderer implantatets størrelse, fastsætter det geometriske forhold mellem femur og 

acetabulum, den resulterende benlængde og forskydningsændring og forudsiger enhver 

geometrisk uoverensstemmelse og vanskelighed før operationen. 

Den automatiske hofteprocedure er et softwaremodul til automatisk markering af specifikke 

punkter på et røntgenbillede af anterior-posterior pelvis. Den automatiske hofteproceduren 

anvendes kun til præ-operative procedurer og vil ikke virke på post-operative billeder, 

hvor der findes et implantat. 

Et sæt anatomiske mærker på et røntgenbillede af pelvis AP er defineret på en måde, som 

bestemmer størrelsen af femurstemmet og dets forventede stabile position i femurkanalen. 

Interessepunkterne er femur-midtlinjen og diameteren af dens kanal, trochanter major spidser, 

trochanter minor spidser og nederste tangentlinje for de synlige iskiale tuberosekurver. 

 Sådan bruges det automatiske hofteværktøj: 

1. Under fanen Billede (Image) angives billedvisningen, siden og kalibreringen. For yderligere 
oplysninger henvises til side 45. 

2. Under fanen Skabeloner (Templates) vælges de relevante skabeloner, som vises under 

fanen Implantater (Implants). Det anbefales at starte planlægningen med 

stemkomponenten. 

3. Træk og slip eller dobbeltklik på en skabelon under fanen Implantater for at føje den til 

billedet. 
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Programmet registrerer automatisk de anatomiske lokaliteter på billedet. Der er tilføjet et 

værktøj for afvigelse i benlængde på billedet, og det valgte stem er placeret i femurkanalen 

i overensstemmelse med den valgte side (højre eller venstre). Denne funktion definerer også 

automatisk et fragment ud fra den foreslåede osteotomilinje for femurhovedet. 

  

Selvom værktøjet automatisk vælger og placerer stemmet, anbefales det at finjustere dets 

position og rotation og justere størrelsen i vinduet Implantategenskaber (Implant 

Properties). LLD-værktøjet kan også finjusteres ved at trække i de røde ankre og trække 

fragmentet. 

4. Vælg en skålskabelon. Skålen placeres automatisk i området omkring acetabulum. 

5. Højreklik på skålen, stemmet eller fragmentet og vælg Fastgør stem til skål (Attach Stem to 

Cup). Denne handling hjælper med at visualisere hoftereduktionen. Stemmet og fragmentet 

bliver derefter automatisk fastgjort på skålen, så stemmets fastgørelsespunkt anbringes 

øverst på skålens fastgørelsespunkt. Når skålen og stemmet er placeret automatisk, flytter 

fragmentet sig tilsvarende, som vist nedenfor: 
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Bemærk: For at frigøre stemmet fra skålen skal du vælge Frigør stem fra skål 

(Detach Stemp from Cup) i højreklikmenuen. 

Der vælges automatisk et standardfastgørelsespunkt. Du kan om nødvendigt vælge et andet 

fastgørelsespunkt i vinduet Implantategenskaber (Implant Properties) på billedet. 

Forskydningsændringer (Offset changes) og benlængdeændringer (Leg length changes) 

vises automatisk på billedet. Præreduktions- og postreduktionsmålinger vises i toppen af 

fanen Skabeloner (Templates). 

Forskellen mellem benlængder kan måles automatisk ved at bruge LLD-værktøjet eller 

manuelt ved at markere afkrydsningsfeltet Brug klinisk målt LLD (Use Clinically Measured 

LLD) og indtaste værdien. 

  

 

 

Bemærk: Hvis du ønsker at planlægge Hoftealloplastik manuelt, skal du under 

Indstillinger (Settings)  Indstillinger (Planning) fjerne markeringen for Brug 

automatisk planlægning af hofte (Use Automatic Hip Planning). TraumaCad husker 

dine præferencer og gemmer den planlægningsmodus, du har valgt, til næste gang 

du vælger hofteproceduren. 
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Hoftedeformitetsanalyse 

 Sådan bruges guiden Analyse af hoftedeformitet: 

1. Følg trinnene i guiden for at markere de 10 relevante punkter på billedet. 

2. Indtast den sidste (tiende) måling. Vinduet ses som vist nedenfor:  

 

Når du har indtastet de 10 målinger, vises de beregnede målinger i en tabel i toppen af 

fanen Målinger (Measurements). 

3. Klik på det tilhørende afkrydsningsfelt for at få vist følgende beregnede målinger: 

 Skarp vinkel (Sharp Angle): Målt fra et bækken vandret i den tåreformede fremvæksts 

højde til og med den superolaterale acetabular labrum (den laterale kant). Denne måler 

acetabulums hældning efter fusion af den tregrenede brusk. 

 Central kantvinkel (Central Edge Angle): Målt fra en linje, der løber gennem centrum af 

caput femoris, som sidder vinkelret på den horisontale pelvislinje til en linje, der løber fra 

centrum af caput femoris til den laterale kant. Denne måler den acetabulære dysplasi. 

Marker afkrydsningsfeltet Vis central kantvinkel (Show Central Edge Angle) for at få vist 

denne måling. 
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 Reimers indeks (Reimer’s Index) (hoftemigreringsprocent): Der tegnes lodrette linjer til 

hjørnerne af caput femoris og den laterale kant af acetabulum. Indekset beregnes ved at 

dividere den udækkede del af caput femoris med hele bredden. Denne beregner det 

acetabulære dække af caput femoris. Marker afkrydsningsfeltet Vis Reimers indeks 

(Show Reimer’s Index) for at få vist denne måling. 
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Præoperativt hofteresultat 
Det præoperative og postoperative hofteresultat definerer geometriske anatomiske målinger 

for at bestemme rotationscentrum og anatomiske forhold før og efter placeringen af 

implantatet.  

Værktøjerne giver mulighed for post-operative evaluering og sammenligne den præ-operative 

status, den ønskede planlægning og driftsmæssige resultater. 

Der tages følgende målinger: 

 Rotationscenter 

 Femoral forskydning 

 Medial forskydning 

 Ilioischial forskydning 

 Hoftehøjde 

 Sådan anvendes det præoperative hofteresultat: 

1. Marker valgmuligheden Præ-op (Pre Op) i undermenuen til Hofteresultat (Hip Outcome). 

2. Følg de 13 trin i guiden for at markere de relevante punkter på billedet. Du kan trække 

punkter for at flytte dem til en position. 

 

Når målingerne vises, anbefales det at zoome ind og finjustere linjer efter patientens anatomi. 
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Postoperativt hofteresultat 

 Sådan anvendes det postoperative hofteresultat: 

1. Marker valgmuligheden Post-op (Post Op) i undermenuen til Hofteresultat (Hip Outcome). 

2. Følg de 17 trin i guiden for at markere de relevante punkter på billedet. Du kan trække 

punkter for at flytte dem til en position. 
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Planlægning af hoftenavigering 
Planlægningsværktøjet til hoftenavigering er designet til navigerede cases af komplet 

hofteudskiftning og giver kirurgerne mulighed for at justere skålens orientering til det 

funktionelle referenceplan ved hjælp af et 2D AP-røntgenbillede. 

Navigeringsværktøjet i kombination med HIP7-navigationssoftware beregner patientens 

individuelle pelvishældning. Til dette formål skal TraumaCad-planen eksporteres og indlæses 

i HIP7-navigationssystemet.  

Der tages følgende målinger: 
 

 Det mest laterale punkt på den venstre og højre crista iliaca 

 Venstre og højre spina iliaca anterior superior (ASIS) 

 Venstre og højre spina iliaca posterior inferior (PIIS) 

 Det venstre og højre mest laterale punkt på pelvisindgangen 

 Det mest kraniale punkt på symphysis pubica 

 Tre punkter på omkredsen af caput femoris 

  

 Sådan anvendes værktøjet til planlægning af hoftenavigering:  

1. Vælg Planlægning af hoftenavigering (Hip Navigation Planning) i fanen Målinger 
(Measurements).  

2. Følg de 12 trin i guiden for at markere de relevante punkter på billedet. Du kan trække 
punkter for at flytte dem til en position. Sørg for, at alle landmærker er helt tydelige.  
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Bemærk: For at opnår en korrekt beregning af pelvishældningen skal billedet skal 
være et ægte AP-pelvisbillede. Pelvis må ikke roteres omkring sin langsgående 
(dvs. kraniale-kaudale) akse på røntgenbilledet. 
Hvis måleværktøjet registrerer en stor pelvisrotation på røntgenbilledet, bliver brugeren 
informeret om, at TraumaCad-planen ikke kan anvendes til justering af 
pelvishældningen i HIP7-navigationssoftwaren. 
 
Bemærk: Navigeringsplanlægningsværktøjet kan kun anvendes på røntgenbilleder med 
KingMark-kalibreringsenheden i en liggende patientposition. Der bliver vist en 
meddelelse, hvis der ikke registreres en KingMark kalibreringsenhed. 
 
Bemærk: Pelvis- og femoralisdeformiteter, som påvirker placeringen af de planlagte 
punkter, er en kontraindikation for brugen af planlægningsværktøjet til hoftenavigering. 
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Værktøj for afvigelse i benlængde 
Måleværktøjet for afvigelse i benlængde (Leg Length Discrepancy) gør det muligt at måle 

afvigelsen i benlængden. 

Der tegnes en tangentlínje ved at vælge to punkter ved de mest inferiøre punkter på ischium 

tuberositeterne. Fra denne referencelinje skal der tegnes to lodrette linjer mod identiske 

anatomiske mærker på hver proksimal femur (centrum af trochanter minor og toppen af 

trochanter major osv.). 

Teksten neden under den vandrette linje angiver afvigelsen mellem højre og venstre side og 

afstanden mellem de to punkter. Hvis der ikke er nogen afvigelse, vises 0. 
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Acetabulært indeks 
Der åbnes en guide, som skal guide dig gennem brugen af værktøjet, som beskrevet på side 104. 

VCA Lequesne-vinkel  
Den anteriore midterkantvinkel (VCA) kvantificerer det antiore dække af caput femoris. Vinkler 

under 20° anses for at være anormale. 

VCA vinklen beregnes ud fra en radiologisk visning af en falsk profil af pelvis. Patienten står med 

en vinkel på 65° skråt for røntgenstrålen med foden på den berørte side parallelt med 

røntgenkassetten. En lodret linje gennem centrum af caput femoris ligger lige over for VCA 

vinklen, idet den er forbundet med en anden linje gennem centrum af hoften og det forreste 

aspekt af acetabulum. 
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Skålversion og LLD-analyse 
Når den acetabulære komponent af en komplet hofteudskiftning vises i en vinkel, vises det som 

en elipse. Denne projektion kan bevises matematisk at følge den almindelige formel for en 

elipse og omregnes til ante-/retroversion. 

Der tegnes en vandret referencelinje på pelvis (mellem ischium tuberositeterne, tåreformede 

fremvækster etc.) og tre røde markører er placeret på hjørnet af skålen. Derefter bliver elipsens 

projektion omregnet til skålens ante-/retroversion. 

 

Advarsel! Billedet skal være et ægte bækkenbillede AP. Ellers bliver den målte 

ante-/retroversion fejlberegnet. 

Værktøjet Afvigelse i benlængde (LLD) tilføjes også til billedet. For yderligere oplysninger 

henvises til Værktøj for afvigelse i benlængde på side 85. 
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Omdrejningspunkt 
Måleværktøjet for Rotationscenter (Center of Rotation) hjælper dig med at finde det 

omtrentlige omdrejningspunkt for den kvæstede acetabulum ved at lokalisere 

omdrejningspunktet for den kontralaterale hofte. Der er anbragt en horisontal linje på pelvis 

mellem to tåreformede fremvækster. Derefter kan du justere cirklen på acetabulum af den 

sunde hofte og med værktøjet placere en matchende cirkel på den kvæstede hofte. 

 

Når omdrejningspunktet er placeret på billedet og justeret til den korrekte placering, kan du 

browse til fanen Skabeloner (Templates) og vælge skålskabelonerne. Hvis du dobbeltklikker på 

en skålskabelon, bliver den automatisk anbragt på den korrekte placering med den korrekte 

størrelse på billedet. 
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Stemversion 
Når den femorale komponent af en komplet hofteudskiftning bliver ante-/retroverteret, ændres 

den projicerede hals-skaft vinkel tilsvarende. Den ny-projicerede hals-skaft vinkel kan 

matematisk omregnes til stemmets ante-/retroversion. 

Definer først hals-skaft vinklen for det valgte stem fra rullelisten. Derefter anbringes en 

centerlinjefinder på femurstemmet, der anbringes to røde markører på collum femoris og tre 

røde markører på kanten af det implanterede femurhoved. Derefter bliver hals-skaft vinklen 

omregnet til stemmets ante-/retroversion. 

 

Advarsel! Billedet skal være et ægte bækkenbillede AP med neutral rotation af 

hofteleddet. Ellers bliver den målte ante-/retroversion fejlberegnet. 

Stemvinklen definerer, hvor meget stemmet roteres sammenlignet med billedets AP plan. 

For at beregne stemmets rotation skal vinklen kendes mellem stemmets akse og aksen af dets 

forbinelse med skålen. Standardvinklen er 135°. Vinklen ændres ved at klikke for at åbne 

vinkelværdierne. 
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KNÆMÅLINGER 

Følgende knæmålinger kan foretages via TraumaCad måleværktøjer: 

 Automatisk knæ, side 91 

 Knæresektionsværktøjer, side 92 

 AP resektionslinjer, side 92 

 Resektionslinje for det længste ben, side 94 

 Analyse af extremitetsjustering, side 95 

 Centerlinjefinder, side 97 

 Enkel Linje, side 98 

 Høj tibiaosteotomi, side 99 

 Ledlinje, side 100 
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Automatisk knæ 
Automatisk knæfunktionalitet gør det hurtigt at planlægge knæalloplastik til AP- og LAT-billeder.  

Med denne funktionalitet forsøger programmet automatisk at registrere de anatomiske 

lokaliteter på billedet, en resektionslinje tilføjes til AP-billedet, og implantatstørrelse og -position 

bestemmes for både AP- og LAT-billeder. Denne funktion opretter også automatisk fragmenter 

for at gøre det muligt at visualisere den forventede knæjustering. 

AP-knæresektionslinjen placeres automatisk efter patientens anatomi, når værktøjet markeres, 

eller der vælges en skabelon. 

Dimensionering af skabelonen til den femorale komponents størrelse evalueres efter det 

laterale billede, mens den tibiale komponents størrelse fastlægges ud fra AP-billedet. Hvis et af 

billederne mangler, anvendes der ikke automatisk dimensionering for den relevante skabelon. 

Værktøjet Automatisk justering visualiserer korrektion af justering. Når de femorale og tibiale 

komponenter og resektionslinjer er placeret på billedet, er den automatiske justeringsfunktion 

tilgængelig. Dette værktøj opretter et tibialt fragment og flytter det sammen med den tibiale 

komponent og resektionslinje, indtil de er placeret parallelt med den femorale komponent. For 

at udføre automatisk justering skal du højreklikke på en af skabelonerne og vælge Vis justering 

(Show Alignment).  
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Knæresektionsværktøjer 
Knæresektionsværktøjerne hjælper kirurgen i planlægningen af det ønskede femorale distale 

snit og proksimale tibia skåret vinkelret på de mekaniske akser. Værktøjet måler størrelsen på 

de mediale og laterale knoglesnit. 

Værktøjerne markerer knoglens sande mekaniske akse på fuldlængdebilleder eller aktiverer et 

udvalg af femoral snitvinkel, der afviger fra den anatomiske akse på en begrænset knæ AP visning. 

Resektionslinjen er som standard placeret 90° i forhold til den mekaniske akse. Den kan drejes 

ved at flytte resektionsankeret. En stiplet linje bliver tilbage for at angive den oprindelige 

placering af resektionslinjen, og en vinkel tilføjes til repræsentation af varus-/valgusrotationen. 

Programmet forsøger at anvende resektionslinjen automatisk, som beskrevet ovenfor. Hvis den 

automatiske placering ikke er en succes, er det muligt at anvende resektionslinjen manuelt.  

Ved manuel anvendelse af resektionslinjen kan du i Indstillinger (Settings)  Planlægning 

(Planning) indstille standard femoralt og tibialt snitniveau, standard femoral og tibial 

snitniveauside og standard femoral anatomisk vinkel.  

I venstre panel kan du vælge at vise/skjule resektionslinje-værktøjerne. 

AP resektionslinjer 
Værktøjet AP resektionslinjer anvendes til AP billeder, hvor kun knæleddet vises.  

Den femorale mekaniske akse antages at være 6° i forhold til den anatomiske akse og vises som 

en stiplet linje. Vinklen kan ændres ved at trække den punkterede linje.  

 Sådan anvendes værktøjet AP- resektionslinje manuelt: 

 Hvis værktøjet AP-resektionslinje ikke kunne placeres automatisk, skal du følge de 12 trin 

i guiden for at markere anatomiske mærker på billedet. Du kan senere når som helst 

flytte enhver prik ved at trække den til en ny position. 

Resultaterne vises i panelet til venstre: 

 Femorale værdier - Medial og lateral 

 Tibiale værdier - Medial og lateral  

 Femoral anatomisk vinkel - Anatomisk til mekanisk vinkel 

 Anatomisk tibiofemoral vinkel - Før og efter 

 Femoral mekanisk snitvinkel 

 Femoral anatomisk snitvinkel 

 Tibial snitvinkel 
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Bemærk: Hvis du ønsker at planlægge Total knæalloplastik manuelt, skal du under 

Indstillinger (Settings)  Planlægning (Planning) fravælge afkrydsningsfeltet Brug 

automatisk planlægning af knæ (Use automatic knee planning). TraumaCad husker 

dine præferencer og gemmer den planlægningsmodus, du har valgt, til næste gang 

du vælger knæproceduren. 
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Resektionslinje for det længste ben 
Værktøjet resektionslinje for det længste ben anvendes til AP billeder, hvor den fulde 

benlængde vises. 

 Sådan får du adgang til værktøjet Resektion for det længste ben: 

1. Følg de 13 trin i guiden for at marker målepunkter på billedet. Når du er færdig, 
kan du finjustere målene ved at trække punkter til en ny position. 

 

Resultatet vises under fanen Mål (Measurements). 

 Femorale værdier - Medial og lateral 

 Tibiale værdier - Medial og lateral  

 Femoral anatomisk vinkel - Anatomisk til mekanisk vinkel  

 Anatomisk tibiofemoral vinkel - før og efter 

 Mekanisk tibiofemoral vinkel - før og efter 

 Femoral mekanisk snitvinkel 

 Femoral anatomisk snitvinkel 

 Tibial snitvinkel  

2. Vælg om du ønsker at vise/skjule Resektionslinjer (Resection Lines), Justeringslinjer 

(Alignment Lines) eller Mekaniske akser (Mechanical Axes) på billedet. Alle linjer er vist 

som standard. 
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Analyse af extremitetsjustering 
Analyse af knæledsjustering gør det muligt for ortopædiske kirurger at tage unilaterale eller 

bilaterale anatomiske målinger, sammenligne dem med normative standarder og simulere 

korrektive procedurer. Brugervenlige guider hjælper kirurgerne med at tage en bred vifte af 

anatomiske målinger. 

Trinene for brug af dette værktøj er de samme som dem, der er beskrevet i afsnittet Markering 

af anatomiske punkter på side 113. Slå op på dette afsnit og dets underafsnit for at få yderligere 

oplysninger. 

Knæresultat  
Knæresultat anvendes til at evaluere placeringen af de femorale og tibiale TKR implantater 

på et post-operativt billede for både AP og LAT visninger.  

 Sådan anvendes det postoperative knæresultat 

AP visning  (AP View): 

  

1. Følg de 12 trin i guiden for at markere de relevante punkter på billedet. Når disse er 
gennemført og målene vises på billedet, kan du trække punkter til en ny position. 

2. Hvis du også ønsker at evaluere LAT visningen, skal du vælge LAT billedet og derefter under 

fanen Målinger (Measurements) klikke på Retur til liste over målinger (Back to 

Measurements List) og vælge Knæresultat (Knee Outcome). 
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Resultatet vises under fanen Mål (Measurements): 

AP visning (AP View): 

 Femoral: AP femoral anatomisk justering  

 Tibial: AP tibial justering  

 Hvis α > 90 = Valgus 

 Hvis α < 90 = Varus 

LAT visning (LAT View): 

 Femoral: Femoral flexion  

 Tibial: Posterior hældning - hvis α < 90 = Anterior, hvis α > 90 = Posterior 
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Centerlinjefinder 
Måleværktøjet Centerlinjefinder (Center Line Finder) bruges til at lokalisere langknoglernes 

centerlinjer. Når de fire punkter justeres til kanterne af knoglen, vises centerlinjen. 
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Enkel Linje 
Med dette værktøj vises en linje på billedet, der kan manipuleres. Hvis linjen krydser en anden 

linje, såsom centerlinjen eller ledlinjen, beregnes vinklen mellem linjerne. 
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Høj tibiaosteotomi 
Dette måleværktøj bruges til at måle korrektionsvinklen for en høj tibiaosteotomi (HTO), som er 

vinklen mellem en linje, der tegnes fra midten af femur til knæets 62 % koordinat og en linje fra 

62 % koordinaten til midten af ankelledet. 

 Sådan fås adgang til værktøj til høj tibeal osteotomi: 

Placer cirklen rundt om caput femoris, midterlinjen på tibia plateuaet og den distale linje 

på den distale tibia.  
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Ledlinje 
Ledlinje måleværktøjet giver mulighed for i forvejen at vælge ledlinjens hældningsvinkel, 

placering og orientering for diverse målinger, f.eks. som evaluering af deformitet, udskiftning 

af led, præoperativ planlægning osv. 

 

 Du kan justere den ønskede vinkel og dens orientering som vist nedenfor: 

   

 Du kan også bestemme ledlinjeskæringspunktet ved at justere forholdet. 
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PÆDIATRISKE MÅLINGER 

Følgende pædiatriske målinger kan foretages via TraumaCad måleværktøjer: 

 Hoftedeformitetsanalyse, side 102 

 Analyse af ekstremitetsjustering, side 104 

 Acetabulært indeks, side 104 

 Reimers indeks, side 105 

 VCA Lequesne-vinkel , side 105 

 Hals-skaft-vinkel, side 106 

 Hoved-skaft (slip) vinkel, side 107 

 Artikular-trokanterafstand, side 108 

 Epifyseindeks, side 109 

 Tibiofemoral vinkel, side 110 

 Metafyse-diafysevinkel, side 111 
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Hoftedeformitetsanalyse 
Når dette måleværktøj anvendes, skal man først vælge det modul, der svarer til patientens 

knoglealder ved ossifikationsstadiet for caput femoris. Disse funktioner er: 

 Fusioneret triradiat brusk 

 Helt/delvist ossificeret caput femoris 

 Ikke ossificeret caput femoris 

Følg trinene i guiden og marker de relevante punkter på billedet, der svarer til hvert trin. 

 

De beregnede målinger vises i det venstre panel: De følgende tre beregnede målinger på billedet 

kan også blive vist på billedet, som følger: 

 Hilgenreiner-vinkel (Hilgenreiner Angle): Hældningsvinklen på det ossificerede 

acetabulære tag måles på et AP røntgenbillede på pelvis. Det anses for at været et mål 

for den acetabulære udvikling. Dette indbefatter at tegne en Hilgenreiner linje, der 

forener de superiore margener af røntgenfast tregrenet brusk. Derefter tegnes en anden 

linje fra den superolaterale margen af den ossificerede acetabulum til den superolaterale 

margen af den tregrenede brusk. Hos nyfødte er skæringsvinklen normalt under 30° og 

fra toårsalderen er vinklen normalt under 20°. Marker afkrydsningsfeltet Vis 

Hilgenreiner-vinkel (Show Hilgenreiner Angle) for at få vist denne måling. 
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 Central kantvinkel (Central Edge Angle): Denne vinkel måles fra en linje, der løber 

gennem centrum af caput femoris og ligger vinkelret på den vandrette pelvislinje, til en 

linje, der løber fra centrum af caput femoris til den laterale rand. Denne måler den 

acetabulære dysplasi. Marker afkrydsningsfeltet Vis central kantvinkel (Show Central 

Edge Angle) for at få vist denne måling. 

 Reimers indeks (Reimer’s Index) (hoftemigreringsprocent): Der tegnes lodrette linjer til 

hjørnerne af caput femoris og den laterale kant af acetabulum. Indekset beregnes ved at 

dividere den udækkede del af caput femoris med hele bredden af hovedet, der måler det 

acetabulære dække af caput femoris. Marker afkrydsningsfeltet Vis Reimers indeks 

(Show Reimer’s Index) for at få vist denne måling. 
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Analyse af ekstremitetsjustering 
Der åbnes en guide, som skal guide dig gennem brugen af værktøjet, som beskrevet på side 113. 

Acetabulært indeks 
Der åbnes en guide, som skal guide dig gennem brugen af værktøjet, som beskrevet på side 86. 

Hældningsvinklen på det ossificerede acetabulære tag måles på et AP røntgenbillede på pelvis. 

Det anses for at været et mål for den acetabulære udvikling. 

Den oftest anvendte metode til måling af vinklen er Caffey's. Dette indbefatter at tegne en 

Hilgenreiner linje, der forener de superiore margener af røntgenfast tregrenet brusk. Derefter 

tegnes en anden linje fra den superolaterale margen af den ossificerede acetabulum til den 

superolaterale margen af den tregrenede brusk. 

Hos nyfødte er skæringsvinklen normalt under 30° og fra toårsalderen er vinklen normalt 

under 20°. 
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Reimers indeks 
Reimers index måler hoftemigreringsprocenten. En cirkel bliver tilpasset den ossificerede caput 

femoris. Den lodrette linje placeres derefter kontinuerligt med den laterale kant af acetabulum. 

Indekset beregnes ved at dividere den laterale del af cirklen med cirklens diameter. Denne 

beregner det acetabulære dække af caput femoris. 

 

 

VCA Lequesne-vinkel  
Værktøjet ses på billedet som beskrevet på side 86. 
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Hals-skaft-vinkel 
Hoftedeformitet kan evalueres ved at måle vinklen mellem centrum af corpus femuris og 

centrum af collum femoris. 

Den normale femorale hals-skaftvinkel hos børn ændres med alderen og er ca. 150° ved fødslen. 

Den reduceres gradvist til en voksenværdi på 130°. Det er vigtigt, at røntgenbilledet tages, mens 

patienten sidder korrekt med benet i neutralstilling, og patellae vender fremad, efterhånden 

som benets eksterne rotation øges, og den interne rotation formindsker den projicerede hals-

skaftvinkel. 

Værktøjet vises på billedet. 
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Hoved-skaft (slip) vinkel 
Southwick hoved-skaft (slip) vinklen har været anvendt til at karakterisere sværhedsgraden 

af epifysiolyse ved Caput Femoris. Vinklen måles på det laterale røntgenbillede af pelvis 

i frøperspektiv, hvor pelvis er maksimalt abduceret. Der tegnes en linje mellem epifysens anteriore 

og posteriore spidser på epifyseskiveplan. Derefter tegnes en vinkelret linje på denne epifyselinje. 

Derefter tegnes der en linje langs midteraksen af corpus femoris. Epifyse-skaftvinklen er vinklen, 

der dannes af skæringspunktet mellem den vinkelrette linje og corpus femorislinjen. Den måles for 

begge hofter og glideforskydningens størrelse er vinklen mellem den respektive hofte minus 

vinklen på den kontralaterale normale hofte. Med målingen af denne vinkel kan en epifysiolyse af 

caput femoris (SCFE) klassificeres som mild (mindre end 30°), moderat (fra 30° til 50°) eller svær 

(over 50°). Hvis involvering er bilateral, kan 12° bruges som kontrolvinkel. 
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Artikular-trokanterafstand 
Dette måleværktøj måler den vertikale afstand fra den superiore artikulære overflade af caput 

femoris til det proksimale punkt på trochanter major langs femurs anatomiske akse. Værktøjet-

gør det muligt at bedømme graden af vækststop på epifyseskiven. 
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Epifyseindeks 
Epifyseindekset er kvotienten mellem den epiphyseale kernes største bredde og største højde, 

målt på røntgenfilmen og vist i procent af kugleform. Dette giver en indikation af graden af 

udfladning af den epiphyseale kerne induceret af nekrose eller mekanisk deformitet. 
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Tibiofemoral vinkel 
Den Tibiofemorale vinkel er den vinkel, der oprettes af skæringspunktet for de anatomiske akser 

af femur og tibia. 
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Metafyse-diafysevinkel 
Metafyse-diafysevinklen er den vinkel, der dannes af skæringspunktet af en linje gennem den 

proksimale tibiale metafyses tværplan med en linje, der sidder vinkelret på den tibiale diafyses 

længdeakse. Denne vinkel repræsenterer graden af deformitet i den proksimale ende af tibia 

hos en patient med klinisk hjulbenethed, og tillader tidlig differentiering mellem infantil tibia 

vara og fysiologisk hjulbenethed før fremtoningen af de radiografiske ændringer af tibia vara. 
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DEFORMITETSMÅLINGER 

For øjeblikket er følgende automatiske deformitetsværktøjer tilgængelige: 

 Analyse af ekstremitetsjustering, nedenfor 

 Taylor Spatial Frame, side 122 

Analyse af ekstremitetsjustering 
Dette værktøj til analyse af ekstremitetsjustering (Limb Alignment Analysis) gør det muligt 

for kirurger at måle og få vist de anatomiske og mekaniske akser i deforme ekstremiteter. 

De almindelige ledvinkler beregnes automatisk og sammenlignes med normative standarder og 

bruges til at simulere korrigerende indgreb. De anatomiske målinger kan være unilaterale eller 

bilaterale.  

Den forudgående planlægning af en operation til korrigering af deformitet i de nedre 

ekstremiteter består i kunsten i at beskrive deformationens egenskaber samt 

korrektionsmetoderne. 

Brugeren skal tegne en model, der vurderer den overførte belastning fra det tidspunkt, 

hvor den tilføres ekstremiteten - normalt i centrum af caput femoris gennem dens geometriske 

forbindelser til hovedleddene og til anklens centrum, hvor den overføres til jorden. 

Formålet med at definere belastningsakserne er at kunne definere centrene for enhver 

anatomisk deformation langs passagen af de benede strukturer, beregne størrelsen af den og 

foreslå den bedste korrektionsmetode. 

Resultatet af denne procedure er en plan, der beskriver hvor en knogle skal skæres over samt 

vinklen, hvormed den skal rotere omkring et valgt omdrejningspunkt for at genoprette den 

korrekte længde og akse til belastningsoverførsel. 

 Sådan udføres analyse af ekstremitetsjustering: 
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1. Brug guiden til at markere anatomiske mærker på billedet til analyse af 
ekstremitetsjustering, som beskrevet herunder. 

2. 3Brug CORA værktøjer, som beskrevet på side 117. 

3. Du kan simulere osteotomier og implantatfiksering som beskrevet på side 99. 

Markering af anatomiske punkter 
Vælg måleværktøjet Analyse af ekstremitetsjustering (Limb Alignment Analysis) under fanen 

Mål (Measurements). 

 Angiv for et AP-billede, om du ønsker at fremstille unilaterale eller bilaterale målinger. 

 

 Guiden fører dig gennem processen med at identificere og markere hvert af de anatomiske 

referencepunkter, der kræves for at udføre automatisk benjusteringsanalyse og markere 

dem på billedet. 

 Der åbnes automatisk et forstørrelsesglas, som forstørrer det relevante område for at 

hjælpe dig med at placere punkterne. 
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Følgende viser et eksempel på billedet, efter at det syvende punkt er blevet markeret:  

 

 Når du har markeret det ottende punkt, vises vinduet på følgende måde: 
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 Du kan nu definere målepunkternes position ved at zoome ind på billederne og trække dem. 

 Hvis du af en eller anden grund ønsker at skippe dette stadie og foretage osteotomi-

simulering i en forudbestemt lokalitet, skal du klikke på knappen Skip guiden (Skip Wizard) 

under fanen Mål (Measurements) og kun markere to referencepunkter for caput femoris og 

ankelleddet, som vist i følgende billede: 

 

 

Bemærk: Hvis billedet kun viser en del af benet, f.eks. når caput femoris ikke er på 

billedet, og du anvender indstillingen Skip guiden (Skip Wizard), skal du gætte linjen 

til caput femoris' position i toppen af billedet ved hjælp af CORA værktøjer, som 

beskrevet på side 117. 

På ethvert stade, når anatomien er markeret med guiden, kan du klikke på 

afkrydsningsfeltet Vis analyse af ekstremitetsjustering (Show Limb Alignment Analysis) 

under tabellen for at skjule/vise den anatomiske måling på billedet. 
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Analyseresultater af ekstremitetsjustering 
Følgende unilaterale målinger bliver beregnet i et AP billede: 

 mLPFA: Mekanisk lateral proksimal femurvinkel 

 mLDFA: Mekanisk lateral distal femurvinkel 

 mMPTA: Mekanisk medial proksimal tibiavinkel 

 mLDTA: Mekanisk lateral distal tibiavinkel 

 JLCA: Juxta-artikulær linjekonverteringsvinkel 

 MAD: Mekanisk akseafvigelse 

 Femur: Total længde af femursegment 

 Tibia: Total længde af tibiasegment 

 Længde i alt (Total Length): Ekstremitetslængde i alt 

Resultatet vises under fanen Mål (Measurements):  

 

I tabellen vises normale værdier som grønne og anormale værdier som røde. 
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CORA Værktøjer 
Omdrejningspunkt for vinkling (CORA) er skæringspunket i det prokimale segments akse og det 

distale segments akse. Den oprettede vinkel er deformitetens størrelse i frontalplan. 

Du kan nu bruge CORA værktøjer til at fastslå, hvor osteotomien skal foretages. 

CORA kan findes ved at fastslå enten den anatomiske eller den mekaniske akse for hver knogle. 

Der er forskellige værktøjer til rådighed for hver af disse valgmuligheder. 

Et værktøj er typisk placeret i det proksimale segment og et i det distale. CORA findes 

i skærepunket mellem de to værktøjer. Ved flere deformiteter genberegnes ovenfor og 

nedenunder hver deformitet enten på den samme knogle eller flere knogler. 

For hver CORA skal der bruges to mekaniske værktøjer eller to anatomiske værktøjer. 

Illustrationerne under fanen Mål (Measurements) fører dig gennem processen. 

 

Bemærk: Vi anbefaler, at på dette stadie kan du fjerne markeringen i 

afkrydsningsfeltet Vis analyse af ekstremitetsjustering (Show Limb Alignment 

Analysis), så ekstremitetsjusteringen ikke bliver vist, og du derfor kan koncentrere 

dig om at finde CORA. 

 Sådan bruges CORA værktøjerne: 

1. Under fanen Mål kan du køre musen hen over en anatomisk del på et ben for at vise de 
relevante CORA værktøjer for den pågældende del af benet som vist herunder:  

  

 

2. Klik for at vælge det første værktøj. Værktøjet vises på billedet. 

3. Kør musen hen over billedet igen for at vælge det andet værktøj. Begge værktøjer vises på 

billedet som vist nedenfor: 
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4. Zoom ind på billedet, så du bedre kan se, hvor linjerne skærer hinanden. 

CORA (stiplet linje) og osteotomilinjerne (orange linje) er angivet ved skæringspunktet 

mellem værktøjerne, og de viser halveringslinjens vinkel, som i dette tilfælde er 16°. 

Begge linjer ses oven på hinanden som standard. 

Du kan flytte osteotomilinjen til det sted, hvor du planlægger, osteotomi-indgrebet skal 

finde sted. Som standard er det på CORA. 

 

5. På fanen Mål (Measurements) i kilesektionen skal du enten vælge Åbn (Open), Neutral eller 

Luk (Close) osteotomikile. Du kan også højreklikke på osteotomilinjen og vælge indstillingen 

Rotationsakse (Rotation Axis) (ACA)  Brugerdefineret (User Defined) og derefter 

kilepunktet, der kan flyttes manuelt til enhver placering. 

6. Hvis der skal udføres flere osteotomier, kan du tilføje en anden CORA ved at klikke på 

knappen Tilføj CORA (Add CORA). Når der er tilføjet en CORA mere, vises den som en fane 

på fanen Mål. 

Der kan tilføjes op til fire CORA’er. 

CORA linje 

Osteotomilinje 
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7. Klik på knappen Afslut og snit (Finish and Cut). Der laves stadig automatisk billedfragmenter 

omkring osteotomilinjen, et i toppen og et i bunden som vist på følgende billede: 

 

8. Hvis du ønsker at foretage automatisk justering af benet, skal du enten vælge funktionen 

Komplet justering (Full Alignment) eller Kun rotation (Rotation only) under fanen 

Mål (Measurements). Med komplet justering foretages både omsætning og rotation. 

9. Benet justeres automatisk ved at klikke på knappen Automatisk justering (Auto Alignment) 

under fanen Mål. Derefter bliver benets billedfragmenter automatisk justeret som vist 

nedenfor: 
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De nye mekaniske vinkler for akserne vises i kolonnen Post under fanen Mål 

(Measurements) som vist nedenfor: 

10. Kontroller værdierne, der vises på fanen Mål. Normale værdier er grønne og anormale 

værdier røde. 

Vinklen og bredden af kilen er angivet således: 

  

 

Bemærk: Knappen Fortryd skæring (Undo Cut) sender billedet retur, som det var, 

før der blev klikket på knappen Afslut og snit (Finish and Cut). 
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11. Du kan på ethvert niveau manuelt tilpasse femur og tibiafragmenter ved at klikke på 

fragmenterne og flytte dem efter behov. 

Der er følgende menupunkter, når du højreklikker på CORA: 

   

 Slet CORA (Delete CORA): Sletter den valgte CORA fra billedet. 

 Deaktiver osteotomi (Disable Osteotomy): Skjuler osteotomilinjen på billedet, men lader 

CORA stå. 

 Skjul/Vis CORA linjer (Hide/Show CORA Lines): Skjuler/viser coralinjerne på billedet. 

 Rotationsakse (Rotation Axis) (ACA): Når osteotomi-niveauet er defineret, kan kiletypen 

vælges (åben, lukket, neutral [via CORA]), eller der kan vælges et Manuelt 

omdrejningspunkt (Manually Positioned Center of Rotation) til at bevæge fragmentet. 

 Genbrug linje (Reuse Line): Genererer automatisk en anden CORA linje (f.eks. CORA 2) 

med de samme definitioner, som du derefter kan modificere. 

 Farve (Color): Gør det muligt at angive farven på værktøjerne på billedet. 
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Taylor Spatial Frame 
Taylor Spatial Ramme (TSF) er en ekstern fixator til behandling af komplekse frakturer og 

knogledeformiteter. Det er en hexapod, der er baseret på en Stewart platform, som består af 

to aluminiumsringe forbundet af seks støtteben. Hvert støtteben kan forlænges eller forkortes 

individuelt. Forbundet med en knogle af wirer eller halvbolte kan den vedhæftede knogle 

manipuleres på seks akser (anterior/posterior,varus/valgus, forlænge/forkorte). 

I denne procedure placerer du ringene og masterfanen i de korrekte positioner på to billeder: 

Et AP billede og et LAT billede. Begge billeder kræves for at bruge dette værktøj. Der foretages 

beregning af alle nødvendige parametre til brug af TSF. Proceduren beskrevet nedenfor består 

af to stadier:  

 I det første stadie defineres de indledende positioner og målpositionerne for værktøjets 

seks støtteben. 

 I det andet stadie foretages de beregninger, der kræves til at bevæge fjederbenene 

i forening med websiden SpatialFrame.com. Når de fornødne beregninger er foretaget 

med TraumaCad, skal du klikke på Gem TSF fil (Save TSF File) for at gemme casen.  

Case-værdierne kan derefter uploades til websiden SpatialFrame.com og anvendes til 

at foretage de nødvendige beregninger. 

 

Advarsel! Brug af TSF værktøjet i TraumaCad forudsætter, at patienten allerede har det 

påkrævede fikseringsværtøj monteret på kroppen, og at osteotomien allerede er udført.  

Før TSF værktøjet anvendes, skal man sikre, at billederne blev taget 90° vinkelret mellem 

dem eller så tæt på 90° som muligt. 

Før TSF værktøjet bruges, skal man sikre, at mindst en af de to ringe (der er 

referencerammen) på billedet er så tæt som muligt på at være vinkelrette i forhold til 

begge billeder (AP og Lateral). 

 Sådan anvendes værktøjet Taylor Spatial Frame: 

Følgende vindue vises: 

1. Sørg for, at det valgte billede orienteres, så posterior er til venstre og anterior er til højre. 
Hvis ikke, så klik på Spejlvend venstre/højre (Flip Left/Right) for at spejlvende billedet på 
tilsvarende vis og derefter klikke på OK. 
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Når billedet er orienteret korrekt, vises vinduet som vist nedenfor: 

 

2. Vinduet viser en ring, der forestiller toprammen på begge billeder. Træk hele ringen, så den 

sidder nøjagtig på den proksimale ramme eller på den distale ramme. Alternativt kan de 

røde prikker trækkes for at ændre ringens størrelse. Du skal vælge den ramme (proksimal 

eller distal), der er mest vinkelret i forhold til begge billeder. Denne ramme fungerer som 

referencerammen, der skal være vinkelret i forhold til billedplanet. 

Bemærk, at når rammen tilpasses i størrelsen på ét billede, bliver den automatisk justeret 

tilsvarende i størrelsen på det andet billede. Referencerammen kan kun flyttes på et billede 

ad gangen. 

 

3. Placer masterfanen, der er det lille orange kvadrat ( ) i højre side af ringen på 

referencerammen, så den anbringes korrekt på begge billeder. Flyttes masterfanen 

på et billede automatisk, flyttes den tilsvarende på det andet billede. 
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4. Placer osteotomilinjen (den orange linje ) på osteotomien på begge billeder. 

Bemærk, at når den bevæges på et billede, bevæges den automatisk på det andet billede. 

5. Strukturen ved risikopunktet (SAR) vises på osteotomilinjen . Du kan definere SAR ved 

hjælp af følgende funktioner: 

 Automatisk: Vælg feltknappen Automatisk (Automatic) i området Struktur i fare for 

automatisk at placere SAR i den osteotomiside, der skal flyttes mest. Vælges denne 

funktion, bliver SAR trekanten altid placeret i enden af den orange linje, som vist ovenfor. 

 Manuelt: Vælg alternativknappen Manuel (Manual) for at placere SAR på et punkt, 

du har valgt på billedet. Når du vælger denne indstilling, kan SAR trekanten flyttes 

uafhængigt fra den orange linje. 

6. Derefter definerer du målpositionerne. For at definere målpositionen kan du efter eget valg 

bruge CORA værktøjer og indstillingerne for Ønskede længdeændringer (Desired Length 

Changes) for at opnå automatisk positioneringsassistance (ved at klikke på Automatisk 

justering (Auto Alignment), når udskæringen er udformet i forvejen), eller du kan skippe disse 

trin og definere målpositionen manuelt, når udskæringen er blevet udformet i forvejen. 

Brug standard CORA værktøjer til automatisk positionering og placer dem rigtigt. 

For yderligere oplysninger om CORA værktøjer, se side 117. 

Når denne indstilling vælges, skal du også angive den obligatoriske længdeændring i feltet 

Ønskede længdeændringer (Desired Length Changes). 
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7. Anlæg derefter snittet ved at klikke på Udfør snit (Perform Cut). Derved laves et fragment af 

segmentet under osteotomi, som du derefter kan placere på den korrekte position på 

billedet. 

 

8. Fragmentet kan flyttes automatisk eller manuelt. Du skal klikke på Automatisk justering (Auto 

Alignment) for at placere fragmentet automatisk. Denne indstilling placerer fragmentet på 

billedet ud fra CORA linjernes placering og de Ønskede længdeændringer (Desired Length 

Changes) (som defineret, før snittet udføres). Alternativt kan fragmentet placeres manuelt ved 

at trække, bevæge eller rotere det, så det befinder sig på den korrekte placering. 
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Området TSF planlægningsparametre (TSF Planning Parameters) viser alle beregnede 

parametre for værtøjet Taylor Spatial Frame.  

9. Klik på Gem TSF fil (Save TSF file) for at gemme de beregnede parametre i en fil. 
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TRAUMEMÅLINGER 

Følgende traumemålinger kan foretages ved hjælp af TraumaCad måleværktøjer: 

 Analyse af ekstremitetsjustering, side 128 

 Vinkling af diafysefraktur, side 128 

 Vinkling af metafysefraktur, side 129 

 Centerlinjefinder, side 129 

 Enkel linje, side 129 

 Ledlinje, side 129 

 Acetabulumbue, side 130 
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Analyse af ekstremitetsjustering 
Der åbnes en guide, som skal guide dig gennem brugen af værktøjet, som beskrevet på side 113. 

Vinkling af diafysefraktur 
Dette måleværktøj måler vinklen mellem de lange akser på to lange knogler. Punkterne tilpasses 

til hjørnerne af knoglerne, og vinklen mellem deres centerlinjer måles og vises. 

 



Sådan måles anatomien 

 129 

Vinkling af metafysefraktur 
Dette værktøj måler vinklen mellem den lange akse på en lang knogle og knoglens ledlinje. 

Punkterne er tilpasset til hjørnerne af knoglen og dens artikulære overflade og vinklen mellem 

dem måles og vises. 

 

Centerlinjefinder 
Værktøjet vises på billedet. Dette værktøj virker som beskrevet i afsnittet Centerlinjefinder 

på side 97. 

Enkel linje 
Værktøjet vises på billedet. Dette værktøj virker som beskrevet i afsnittet Enkel Linje på side 98. 

Ledlinje 
Værktøjet vises på billedet. Dette værktøj virker som beskrevet i afsnittet Ledlinje på side 100. 
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Acetabulumbue 
Acetabulumbuekonceptet blev oprindelig beskrevet af Matta. Det medvirker til at fastsætte, 

hvor meget intakt ledskål, der er tilbage og er en brugbar metode til at fastsætte behovet for 

operation. Målingerne foretages på basis af AP visning, obturatorvisning og skråvisning af 

hoftebenet (os ilium) på følgende måde: 

 Der tegnes en vertikal linje til det geometriske centrum af acetabulum. 

 Der tegnes en anden linje gennem punktet, hvor en frakturlinje skærer acetabulum og 

igen til det geometriske centrum af acetabulum. 

 Vinkler, der er tegnet på denne måde, repræsenterer hhv. mediale, anteriore eller 

posteriore acetabulumbuer, som vist i AP-, obturator- eller hoftebensvisninger. 
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RYGRADSMÅLINGER 

Følgende rygradsmålinger kan foretages med TraumaCad måleværktøjer: 

 Cobb-vinkel, side 132 

 Dobbelt Cobb-vinkel, side 133 

 Tredobbelt Cobb-vinkel, side 133 

 Mærkning af vertebrae, side 134 

 Claviculavinkel, side 136 

 Koronal balance, side 137 

 Sagittal balance, side 138 

 Lumbal lordosevinkel, side 139 

 Pelvis radiusvinkel, side 140 

 Sakral skævhed, side 141 

 Slipvinkel for rygrad, side 142 

 Spondylolystese, side 143 

 T1 Tiltvinkel, side 145 

 Torakal kyfosevinkel, page 146 

 Torakal torsoforskydning, side 147 
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Cobb-vinkel 
Cobb-vinkelmåling bruges til at vurdere kurverne i scoliose på et AP røntgenbillede af rygraden. 

Når kurven vurderes, identificeres den apicale vertebra først. Denne vertebra er med størst 

sandsynlighed den mest forskudte og roterede vertebra med den mindst tiltede endeplade. 

Derefter identificeres de afsluttende transitionelle vertebrae på kurven ovenover og 

nedenunder. Endehvivlerne er de mest superiore og inferiore vertebrae, der er mindst forskudt 

og roteret og har den maksimalt tiltede endeplade. 

Der tegnes en linje langs den superiore endeplade af vertebra i den superiore ende og der 

tegnes en anden streg langs den inferiore endeplade af vertebra i den inferiore ende. Vinklen 

mellem disse to linjer måles som Cobb vinklen. 

I S-formet scoliose, hvor der er to tilstødende kurver, repræsenterer vertebra i den nederste 

ende af den øverste kurve vertebra i den øverste ende af den nederste kurve. I nogle tilfælde 

kan der være en tredje kurve tilknyttet. 

Som hovedregel regnes en Cobb-vinkel på 10° som minimum til definition af scoliose. 

 Sådan anvendes Cobb-vinkel-guiden: 

 Følg de 4 trin i guiden for at marker målepunkter på billedet. Når du er færdig, 

kan du finjustere målene ved at trække punkter til en ny position. 
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Dobbelt Cobb-vinkel 
Dobbelt Cobb-vinkel måleværktøjet virker på samme måde som Cobb-vinkelværktøjet. 

Se side 132 for detaljerede oplysninger. 

Tredobbelt Cobb-vinkel 
Tredobbelt Cobb-vinkel måleværktøjet virker på samme måde som Cobb-vinkelværktøjet. 

Se side 132 for detaljerede oplysninger. 
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Mærkning af vertebrae 
Dette værktøj sætter dig i stand til at afmærke vertebrae. Der er forskellige slags vertebrae, 

f.eks.: 

 Cervikale, kendetegnet ved C på billedet 

 Torakale, kendetegnet ved T på billedet 

 Lumbal, kendetegnet ved L på billedet 

 Sådan bruges værktøjet til mærkning af vertebrae: 

1. Klik på knappen Kraniel (Cranial) for at starte afmærkning fra kraniel (superior) til caudal 
vertebrae (nedad), eller klik på knappen Kaudal (Caudal) for at foretage mærkning fra en 
lavere vertebra og opefter. 

2. Vælg den første vertebra, der skal mærkes på listen Første vertebra (First Vertebra) som 

vist nedenfor: 

  

3. Klik på knappen Ja (Yes) eller Nej (No) efter behov for at angive, om der er abnorme 

vertebrae. Hvis du vælger Ja, vælges den/de relevante alternativknap(per) for den/de 

abnorme vertebra/vertebrae. 

  

4. Klik på Accepter (Accept) for at afmærke den første vertebra. 



Sådan måles anatomien 

 135 

5. Klik på den første vertebra, der skal afmærkes, som beskrevet i trin 3 ovenfor. Mærket ind 

sættes på billedet. 

6. Gentag trin 5 så mange gange, det er nødvendigt, for at afmærke tilstødende vertebrae i 

den retning, der er defineret i trin 1. TraumaCad afmærker automatisk den næste vertebra. 

Programmet vurderer også alle anormale vertebrae af den grund. 

 

7. Når du har afmærket de relevante vertebrae på billedet, skal du klikke på Afslut (Finish). 

Du kan flytte mærkerne rundt på billedet ved hjælp af basale TraumaCad metoder. 
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Claviculavinkel 
Claviculavinkelværktøjet bruges til at evaluere skulderbalance ved at måle den vandrette 

hældning T1 og claviculavinklen. 

 Sådan anvendes Claviculavinkelværktøjet: 

Når værktøjet startes, vises følgende meddelelse: 

  

1. Sørg for, at det valgte billede orienteres, således at venstre kropsside er til venstre og højre 
kropsside er til højre. Hvis ikke, så klik på Spejlvend venstre/højre (Flip Left/Right) for at 
spejlvende billedet på tilsvarende vis og derefter klikke på OK. 

2. Værktøjet vises på billedet. Du kan trække punkterne for at ændre værktøjets vinkel. 
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Koronal balance 
Dette værktøj måler justeringen af rygraden i koronalplanet. Den vandrette afstand mellem 

midtpunkterne af C7 legemet til centrum af korsbenet på et PA røntgenbillede af rygraden på en 

opretstående lang kassette bliver målt og vist. 

 Når værktøjet startes, vises følgende meddelelse: 

 

 Sørg for, at det valgte billede orienteres, således at venstre kropsside er til venstre og højre 

kropsside er til højre. Hvis ikke, så klik på Spejlvend venstre/højre (Flip Left/Right) for at 

spejlvende billedet på tilsvarende vis og derefter klikke på OK. 

Værktøjet ses på billedet som vist nedenfor.  
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Sagittal balance 
Dette værktøj måler justeringen af rygraden på sagittalplanet. Den vandrette afstand mellem 

midtpunkterne af C7 legemet til det posteriore superiore hjørne af korsbenet på et lateralt 

røntgenbillede af rygraden på en oprejst lang kassette bliver målt og vist. 

 Når værktøjet startes, vises følgende meddelelse: 

 

 Sørg for, at det valgte billede orienteres, så posterior er til venstre og anterior er til højre. 

Hvis ikke, så klik på Spejlvend venstre/højre (Flip Left/Right) for at spejlvende billedet på 

tilsvarende vis og derefter klikke på OK. 
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Lumbal lordosevinkel 
Dette værktøj måler den anteriore konvekse vinkling af columna lumbalis. Den anbefalede 

måling af lumbal lordose fra et lateralt røntgenbillede er vinklen mellem den superiore 

endeplade L-1 og den superiore endeplade S-1. 
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Pelvis radiusvinkel 
Der findes tre forskellige målinger der anvendes til at beskrive den pelviske morfologipå basis 

af stående lateralrøntgenbilleder: 

 Sakralhældning (SS), repræsenterer vinklen mellem en linjetangent på den sakrale 

endeplade og den vandrette referencelinje. 

 Pelvis incidens (PI), repræsenterer vinklen, der dannes mellem den lodrette linje på 

tangenten af sakralendepladen og en linje, der forbinder centrum for det gennemsnitlige 

hofteled og centrum for sakralendepladen. 

 Pelvis tilt (PT), repræsenterer vinklen mellem en linje, der forbinder centrum af det 

gennemsnitlige hofteled og centrum på sakralendepladen til den lodrette referencelinje. 

SS, PI og PT er næsten helt ens og er lige gode metoder til at evaluere bækkenets morfologi. 

 Når værktøjet startes, vises følgende meddelelse: 

 

 Sørg for, at det valgte billede orienteres, så posterior er til venstre og anterior er til højre. 

Hvis ikke, så klik på Spejlvend venstre/højre (Flip Left/Right) for at spejlvende billedet på 

tilsvarende vis og derefter klikke på OK. 
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Sakral skævhed 
Dette værktøj måler vinkelafvigelsen for korsbenet fra linjen, der er tegnet parallelt med en linje 

på tværs af capitis femoris på en supineret AP visning af korsbenet. 
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Slipvinkel for rygrad 
Dette værktøj måler vinklen, som dannes ved at trække en linje langs den superiore endeplade 

af legemet ved L5, indtil den skærer en linje, som ligger vinkelret på linjen, der tegnes langs den 

posteriore kant af det første sakrale vertebralegeme. 
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Spondylolystese 
Spondylolystese er en fremadrettet afglidning af en vertebra til den næste vertebra under den. 

Det mest anvendte gradueringssystem til spondylolystese blev foreslået af Meyerding i 1947. 

Afglidningsgraden måles som procentdelen af afstanden, som det anteriort ændrede 

vertebrallegeme har bevæget sig fremad i forhold til den superiore endeplade af vertebra 

nedenfor. Klassifikationerne er baseret på følgende gradueringssystem: 

 Kvalitet 0: Ingen afglidning 

 Kvalitet 1: 1-25 % afglidning 

 Kvalitet 2: 1-25 % afglidning 

 Kvalitet 3: 51-75 % afglidning 

 Kvalitet 4: 1-25 % afglidning 

 Kvalitet 5: Afglidning større end 100 % (spondyloptose) 

 Sådan fås anvendes Spondylolysteseværktøjet: 

1. Når værktøjet startes, vises følgende meddelelse: 

 

2. Sørg for, at det valgte billede orienteres, så posterior er til venstre og anterior er til højre. 

Hvis ikke, så klik på Spejlvend venstre/højre (Flip Left/Right) for at spejlvende billedet på 

tilsvarende vis og derefter klikke på OK. 

Værktøjet vises på billedet.  

3. Du kan trække punkterne for at ændre værktøjets vinkel. 
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T1 Tiltvinkel 
Dette værktøj måler vinklen mellem en linje langs den cefale endeplade af T1 til en linje 

vinkelret på det vertikale hjørne af røntgenbilledet. 
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Torakal kyfosevinkel 
Dette værktøj måler den posteriore konvekse vinkling af columna thoracalis. Den anbefalede 

måling af torakal kyfose fra et lateralt røntgenbillede er vinklen mellem den superiore 

endeplade på den størst målbare columna lumbalis, normalt T-2 eller T-3 og den inferiore 

endeplade ved T-12. 
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Torakal torsoforskydning 
Dette værktøj måler torsoforskydningen fra centrum af en linje på højde med den apikale 

torakale vertebra til den centrale sakrale vertebralinje. 
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FOD- OG ANKELMÅLINGER 

Følgende fod- og ankelmålinger kan foretages via TraumaCad måleværktøjer: 

 Guiden Fodosteotomi, side 149 

 Hallux valgus-vinkel, side 152 

 Hallux valgus interfalangeal vinkel, side 153 

 Intermetatarsalvinkel, side 154 

 DMAA – Distal Metatarsal Artikulær Vinkel, side 155 

 PMAA - Proksimal Metatarsal Artikulær Vinkel, side 156 

 Tiltning af talus, side 157 
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Guiden Fodosteotomi 
Guiden Fodosteotomi gør det muligt for ortopædiske kirurger at tage unilaterale eller bilaterale 

anatomiske målinger, sammenligne dem med normative standarder og simulere korrektive 

procedurer. Brugervenlige guider hjælper kirurgerne med at tage en bred vifte af anatomiske 

målinger. Hver måling sammenlignes automatisk med de normale parametre, der er publiceret 

i litteraturen og til den kontralaterale ekstremitet i det bilaterale modul, der giver øjeblikkelige 

evalueringer af patientens anatomi. Målinger og evalueringer kan integreres i patientfiler, hvor 

de nemt kan omsættes til digital radiologi. 

 Sådan anvendes Fodens osteotomiguide: 

1. Angiv, om der skal måles unilateralt eller bilateralt ved at vælge den relevante funktion. 

 

Trinene nedenfor er dem, der vises i guiden, når du vælger Unilateral. For den Bilaterale 

(Bilateral) funktion bliver disse trin udført på begge fødder. 

2. Følg de 14 trin i guiden og markere de relevante punkter på billedet, der svarer til hvert trin. 

 

De anatomiske målinger er vist i øverste venstre hjørne af fanen Mål (Measurements). 
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Følgende målinger beregnes ved hjælp af guiden: 

 Hallux Valgus Vinkel (HVA): Vinklen mellem længdeakserne af metatarsus og storetåens 

proksimale phalanx. 

 Intermetatarsal vinkel (IMA): Vinklen mellem længdeakserne af den første og anden 

metatarsale knogle. 

 Distal Metatarsal Artikulær Vinkel (DMAA): Komplementærvinklen til 90° for en vinkel 

mellem længdeaksen af den første metatarsus til dens distale artikulære overflade. 

3. Marker afkrydsningsfeltet Gem præoperative målinger (Store preoperative measurements) 

for at gemme de tilknyttede målinger. 

Simulering af fodens osteotomier 
Når målingerne af fodens deformiteter er færdige, kan der foretages simulering af 

osteotomierne. Husk at gemme målingerne fra fodosteotomi-guiden, før du fortsætter. 

For osteotomier skal fragmenterne defineres via værktøjet Definér fragment (Define Fragment), 

som er tilgængeligt fra værktøjslinjen og menulinjen. Dobbeltklik på et fragment for at skære 

fragmentet. 

Vælg derefter den nøjagtige placering af osteotomien i vinduet Placering af osteotomi (Location 

of Osteotomy). Dette vindue vises automatisk, efter du har udskåret et fragment. 

 

Den røde cirkel, der vises efter færdiggørelse af osteotomien er fragmentets omdrejningsakse, 

der skal placeres manuelt på den mediale eller laterale cortex af knoglen til den 

åbnende/lukkende kile. 

Der kan nu foretages simulering af osteotomierne ved at rotere det gule fragmenthåndtag eller 

klikke på Ctrl tasten på tastaturet, mens fragmentet flyttes. 

Nu kan du zoome ind og måle osteotomi-parametrene, f.eks. længde, vinkel, osv. 
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De projekterede post-operative målinger vises i en tabel under fanen Mål (Measurements).  
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Hallux valgus-vinkel 
Dette værktøj måler vinklen mellem længdeakserne af metatarsus og storetåens proksimale 

phalanx. 
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Hallux valgus interfalangeal vinkel 
Dette måleværktøj måler vinklen mellem længdeakserne af den proksimale phalanx og 

storetåens distale phalanx. 
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Intermetatarsalvinkel 
Dette måleværktøj måler vinklen mellem længdeakserne af den første og anden metatarsale 

knogle. 
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DMAA – Distal Metatarsal Artikulær Vinkel 
Dette måleværktøj måler komplementærvinklen til 90° for en vinkel mellem længdeaksen af den 

første metatarsus til dens distale artikulære overflade. 
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PMAA - Proksimal Metatarsal Artikulær Vinkel 
Dette måleværktøj måler komplementærvinklen til 90° for en vinkel mellem længdeaksen af den 

første metatarsus til dens distale artikulære overflade. 
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Tiltning af talus 
Dette værktøj måler vinklen mellem anklens artikulære overflader af tibia og talus. 
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MÅLINGER AF ØVRE EKSTREMITET 

Følgende målinger af øvre ekstremitet kan foretages med TraumaCad måleværktøjer: 

 Centerlinjefinder, nedenfor 

 Enkel linje, nedenfor 

 Ledlinje, nedenfor 

Centerlinjefinder 
Værktøjet vises på billedet. Dette værktøj virker som beskrevet i afsnittet Centerlinjefinder 

på side 97. 

Enkel linje 
Værktøjet vises på billedet. Dette værktøj virker som beskrevet i afsnittet Enkel Linje på side 98. 

Ledlinje 
Værktøjet vises på billedet. Dette værktøj virker som beskrevet i afsnittet Ledlinje på side 100. 
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CORA-VÆRKTØJER  

Centerlinjefinder 
Værktøjet vises på billedet. Dette værktøj virker som beskrevet i afsnittet Centerlinjefinder 

på side 97. 

Ledlinje 
Værktøjet vises på billedet. Dette værktøj virker som beskrevet i afsnittet Ledlinje på side 100. 
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VÆKSTKALKULATOR 

CDC-vækstkurver 
Vækstdiagrammerne består af en række percintilkurver, der illustrerer fordelingen af valgte 

kropsmål hos børn i USA.  

 Sådan fås adgang til vækstkalkulatoren: 

Fra menuen Måleværktøjer (Measurement Tools) eller fanen Pædiatriske målinger 
(Pediatric Measurements) vælges Vækstkalkulator (Growth Calculator). 

 

Vækstkalkulatoren omfatter 11 faner, der hver især giver forskellige valgmuligheder for at 

forudsige væksten af en bestemt anatomi i pædiatrisk ortopædi som beskrevet nedenfor. 

Du kan navigere gennem de forskellige faner ved at bruge pileknappen til højre for fanerne. 

Start med at indtaste deskriptive oplysninger om patienten, f.eks. patientens navn, køn, 

fødselsdato og patient-id i de respektive felter øverst i vinduet. Vælg derefter den relevante 

fane i vinduet, indtast de obligatoriske oplysninger og klik på Svar (Answer). 

Følgende knapper er tilgængelige nederst i vinduet: 

Gem som fil (Save to File): Gemmer vækstkalkulatorens data i en *.XML fil 

Indlæs fra fil (Load from File): 
Importerer tidligere gemte vækstkalkulatordata 
fra en *.XML fil 

Eksporter til Excel (Export to Excel): Gemmer vækstkalkulatordata i en *.CSV fil 

Om (About): Viser vækstkalkulatorens versionsoplysninger 

Afslut (Exit): Lukker vækstkalkulator 
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Siden Højdeforudsigelse 
Formål: Forudsiger højden af denne patient, når patienten er udvokset. 

Formel: Forudsagt højde = Aktuel højde x Højdemultiplikator (specifik for alder og køn ved brug 

af normalt diagram). 

Side for forudsigelse af benlængde 
Formål: Forudsiger benlængden i udvokset tilstand. 

Formel: Forudsagt længde i udvokset tilstand = Aktuel længde x Multiplikator (specifik for alder 

og køn ved hjælp af ekstremitetsdiagram). 

Resterende vækst = Aktuel længde - Forudsagt længde 

Side for forudsigelse af armlængde 
Formål: Forudsiger armens længde i udvokset tilstand. 

Formel: Forudsagt længde i udvokset tilstand = Aktuel længde x Multiplikator (specifik for alder 

og køn). 

Resterende vækst = Aktuel længde - Forudsagt længde 

Side for forudsigelse af benets længdeafvigelse – medfødt 
Formål: Forudsiger benets længdeafvigelse i udvokset tilstand for denne patient med medfødt 

LLD. (Medfødt = medfødt femoral defekt, fibulær hemimeli, tibial hemimeli, hemihypertrofi, 

hemitrofideficiens, posteromedial bøjning på tibia). 

Formel: Forudsagt længdeafvigelse i udvokset tilstand = Aktuel længde x Multiplikator (specifik 

for alder og køn ved hjælp af nedre ekstremitetsdiagram). 

Side for forudsigelse af benets længdeafvigelse – 

udviklingsmæssig 
Formål: Forudsiger benets længdeafvigelse i udvokset tilstand for denne patient med 

udviklingsmæssig LLD. (Udviklingsmæssig = Ollier’s, polio, vækststop, virker også for medfødte 

afvigelser efter forlængelse). 

Formler: Forudsagt længdeafvigelse i udvokset tilstand = aktuel forskel + [1 - (kort ben aktuelt - 

kort ben tidligere) / (langt ben aktuelt - langt ben tidligere)] x Langt ben aktuelt (Multiplikator 

(specifik for alder og køn via øvre extremitetskurve) - 1). 

Inhibering = 1- (kort ben aktuelt - kort ben tidligere) / (langt ben aktuelt - langt ben tidligere). 
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Side for forudsigelse af armens længdeafvigelse – medfødt side 
Formål: Forudsiger armens længdeafvigelse i udvokset tilstand for denne patient med medfødt 

LLD. (Medfødt= hemihypertrofi, hemiatrofi). 

Formel: Forudsagt længdeafvigelse i udvokset tilstand = Aktuel længdeafvigelse x Multiplikator 

(specifik for alder og køn ved hjælp af øvre ekstremitetsdiagram). 

Side for forudsigelse af benets længdeafvigelse – 

udviklingsmæssig 
Formål: Forudsiger armens længdeafvigelse i udvokset tilstand for denne patient med 

udviklingsmæssig LLD. (Udviklingsmæssig = Ollier’s, polio, vækststop, virker også for medfødte 

afvigelser efter forlængelse). 

Formler: Forudsagt længdeafvigelse i udvokset tilstand = aktuel forskel + [1 - (kort arm aktuelt - 

kort arm tidligere) / (lang arm aktuelt - lang arm tidligere)] x Lang arm aktuelt (Multiplikator 

[specifik for alder og køn via øvre extremitetsdiagram] - 1). 

Inhibering = 1- (kort arm aktuelt - kort arm tidligere) / (lang arm aktuelt - lang arm tidligere). 

Timing af epifysiodese på siden Knæ 
Formål: Hvad er den foreslåede timing for epifysiodese omkring knæet i en lang ekstremitet, 

der skal til at udligne længdeafvigelsen for ekstremiteten i udvokset tilstand. 

Formler: Multiplikator ved korrekt alder for epifysiodese = [Aktuel længde af det lange ben x 

aktuel multiplikator, der er specifik for alder og køn via nedre extremitetskurve]/ (Aktuel længde 

af det lange ben x aktuel multiplikator specifik for alder og køn via nedre extremitetskurve) - 

ønsket korrektion / Kappa. 

Kappa beregnes for 3 scenarier: distal femur = 0,71,  

proksimal tibia = 0,57, både distal femur og proksimal tibia = 0,67. 

Den resulterende multiplikator i den korrekte alder til epifysiodese skal regnes tilbage til 

kronologisk alder ved hjælp af den nedre ekstremitets multiplikatordiagram, der specifikt 

vedrører alder og køn. 
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Siden Tidspunkt for påsætning af hæfteklammer ved hemi-

epifysiodese 
Formål: Foreslår tidspunktet for hemi-epifysiodese omkring knæet til korrektion af angulære 

deformiteter, hvis hæfteklammen ikke kan fjernes 

Formler: Multiplikator ved korrekt alder for hemi-epifysiodese = [Aktuel knoglelængde x aktuel 

multiplikator, der er specifik for alder og køn via nedre ekstremitetskurve] / (Aktuel 

knoglelængde x aktuel multiplikator, der er specifik for alder og køn via nedre 

ekstremitetskurve) - [(vækstpladens bredde x ønsket korrektion/57) / kappa] 

Kappa skal beregnes for en af to scenarier: distal femur = 0,71; proksimal tibia = 0,57 

Den resulterende multiplikator i den korrekte alder til hemi-epifysiodese skal regnes tilbage til 

kronologisk alder ved hjælp af den nedre ekstremitets multiplikatordiagram, der specifikt 

vedrører alder og køn. 

Timing af fjernelse af hæfteklammer ved hæmiepifysiodese 
Formål: Foreslår tidspunktet for fjernelse af en hæfteklamme, der er indsat til hemiepifysiodese 

omkring knæet for at korrigere angulære deformiteter, hvis man går ud fra, at hæftningen blev 

foretaget, før knoglerne var udvokset. 

Formler: Multiplikator ved korrekt alder for fjernelse af hemi-epifysiodese hæfteklamme = 

[Aktuel knoglelængde x aktuel multiplikator, der er specifik for alder og køn via nedre 

ekstremitetskurve] / ([Aktuel benknoglelængde) + (vækstpladens bredde x ønsket 

korrektion/57) / Kappa]. 

Kappa skal beregnes for en af to scenarier: distal femur = 0,71; proksimal tibia = 0,57 

Den resulterende multiplikator i den korrekte alder til fjernelse af klamme til hemi-epifysiodese 

skal regnes tilbage til kronologisk alder ved hjælp af den nedre ekstremitets 

multiplikatordiagram, der specifikt vedrører alder og køn. 
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3D-VÆRKTØJER 

3D-vinkel 
3D vinkelværktøjet bruges til at fastsætte målene af en 3D vinkel, herunder dens to 

endepunkter og toppunktet. Dette værktøj gør det muligt at beregne vinklen mellem 3 vilkårlige 

punkter på patientens krop. 

Vælg fanen Mål (Measurements) i 3D proceduren for at få vist funktionen 3D vinkel: 

 

Hvis der skal indstilles et punkt til 3D vinklen, skal du klikke på Vælger knappen og derefter 

klikke på et billede for at indstille punktet i rammen. De tre punkter, der definerer 3D vinklen 

kan placeres i forskellige billedrammer og skal ikke placeres på et enkelt billede. Brug 

musehjulet til at bladre gennem de forskellige rammer i det samme 3D billede. Når du gør det, 

skal du sørge for at rulle, før du klikker på knappen Vælg (Select). Gentag denne proces for at 

indstille de andre to punkter på billedet. 

Klik på knappen Find (Locate) for at anbringe det tilknyttede punkt i en billedramme. 

Det tilknyttede punkt vises i alle visninger. Lokaliseringsmekanismen ruller gennem alle visninger 

til rammen, hvor punktet findes. Det lokaliserede punkt er altid vist med rødt. 

For hver 3D vinkel viser målingen værdien af vinklen i 3D format samt den projicerede vinkel på 

den pågældende ramme. Projektionen er den projicerede vinkel i et specifikt plan, der angiver 

hvordan vinklen vises i den aktuelle rammevisning. I eksemplet nedenfor er projektionen i den 

øverste højre ramme f.eks. næsten identisk med den aktuelle 3D vinkel (i dette tilfælde 92°). 
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Når du arbejder i MPR modus, kan du ændre visningen nederst til venstre til skråvisning. 

Så kan rammen drejes til visning af ethvert plan i 3D billedvolumen. Klik på Juster skråvisning 

(Align Oblique View) for at få vist den nøjagtige visning, som indeholder alle tre 3D-vinklens tre 

punkter. I den resulterende skråvisning skal man bemærke, at vinklen og dens projektion har 

samme værdi, fordi de begge er i samme plan. 
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Der kan defineres så mange vinkler, som der er behov for. Det gør du ved at klikke på  

knappen for at få vist en anden vinkel på det samme billede som vist nedenfor: 
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UDARBEJDELSE AF RAPPORTER 
Når planlægningen er fuldført, kan du gå til fanen Rapport for at gennemse det billede, der vil 

blive gemt eller tilknyttet PACS-systemet. TraumaCad HTML-rapporten indeholder følgende 

oplysninger: patientoplysninger, oplysninger om henvisende læge, kirurgioplysninger - 

institution og dato, oplysninger om de valgte implantater og foretagne målinger, og de originale 

og planlagte billeder.  

Nedenfor ses et eksempel på en HTML rapport. Den kan udskrives, tilknyttes PACS eller 

uploades til Quentry som yderligere referencemateriale. 

 

Advarsel! Husk at gemme patientens case, så patientoplysningerne ikke går tabt. 

Se side 23 for detaljerede oplysninger. 

 

Advarsel! Programmet laver to-dimensionale billeder. Før proceduren udføres, skal 

du bekræfte, at den aktuelle knogle svarer til billedet, som softwaren har lavet. 
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GENERERE RAPPORTER 

 Sådan genereres en rapport: 

1. Vælg fanen Rapport (Report). Derefter vises følgende: 

 
Der er følgende valgmuligheder: 

 Original billede: Angiver, at originalbilledet er medtaget i rapporten. 

 Gemt i skabelon (Templated): Angiver, at originalbilledet er medtaget i rapporten efter 

skabelonering. 

 Oplysninger om kirurgiske indgreb (Surgery Information): Angiver institutionen, 

der skal udføre det kirurgiske indgreb og den dato, indgrebet vil foregå, og tilføjer 

specifikke brugerkommentarer til rapporten. 

 Vis rapport (Show Report): Viser en HTML rapport. Du bør gemme denne rapport eller 

udskrive den, før du åbner en anden caseundersøgelse. 

 Udskriv rapport (Print Report): Udskriver rapporten. 

 Forhåndsvisning (Preview): Viser udskrift af billedet, der gemmes som vist nedenfor: 
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Bemærk: Tekstanmærkningen, der gemmes på det planlagte billede, kan tilpasses.  
Du kan ændre dataene, der vises på billedet via menuen Fil (File)  Indstillinger 
(Settings)  Gem case (Save Case). 
For at ændre skrifttypepræferencer skal du gå til Fil  Indstillinger Tekst (Text). 

 

 Gem case (Save Case): Når en case gemmes, kan du gemme alle dens billeder, 

skabeloner, målinger og caseoplysninger og senere genåbne den i TraumaCad. Med 

denne funktion åbnes et vindue, hvor casen kan gemmes på alle de følgende måder: 

 Uploade til Quentry. 

- Brug JPEG Lossy komprimering: Hvis du vælger denne funktion, bliver DICOM filerne i 

*.tcc filen, der er sendt til Quentry, komprimeret ved hjælp af JPEG Lossy komprimering. 

 Tilknyt PACS. 

- Inkluder rapporten, mens der gemmes i PACS. 

 Gem den lokalt: 

- Gem den lokalt i mappen Mine TraumaCad-cases (My TraumaCad Cases). 

- Gem den i et eksternt enhedsdrev, som du vælger, f.eks. en memorystick. 

 Vælg placering af tekstanmærkning på billedet.
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APP. A - INSTALLERING AF 

TRAUMACAD 
TraumaCad skal installeres på en computer med internetopkobling. Hvis der ikke er ledig 

internetforbindelse til en bestemt computer, kan der foretages alternativ aktivering via en 

licensfil. For yderligere oplysninger kontaktes Brainlab support. 

Efter installering og den første opstart behøver TraumaCad ikke være tilsluttet internettet. 

 

Bemærk: For standalone-versioner af TraumaCad skal PACS konfigureringen først 

sættes op for at angive forbindelsesegenskaberne mellem TraumaCad og PACS 

systemet. Det skal systemadministratoren typisk kun gøre en gang efter den 

oprindelige installation af TraumaCad. Systemadministratoren skal sørge for at 

indtaste de relevante forbindelsesegenskaber i PACS systemet, så systemet 

genkender TraumaCad. For yderligere oplysninger henvises til side 175. 
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SÅDAN INSTALLERESTRAUMACAD 

TraumaCad installationsprogrammet kontrollerer, om Windows .Net er installeret på 

computeren. Er det ikke det, bliver det downloadet og installeret af installationsprogrammet. 

Derefter skal computeren genstartes.  

 Sådan installeres TraumaCad: 

1. Vinduet Licensaftale vises: Læs aftalen og klik på Accepter (Accept). 

 

Følgende vindue vises: 
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Når følgende vindue vises, skal du klikke på Installer (Install). 

  

Der vises et statusvindue med status for download: 

  

2. Efter installationsprocessen vises vinduet Licensaktivering (License Activation): 

 

3. Indtast en gyldig aktiveringsnøgle og klik på Aktiver (Activate).  
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INSTALLERING FRA INTERNETTET 

Hvis du installerer via internettet, skal du åbne Internet Explorer og derefter indtaste URL for 

den forretningsserver, der kører TraumaCad serveren. Følgende sikkerhedsmeddelelse vises: 

  

Klik på Installer (Install). Der vises et statusvindue med status for download: 

 

Efter installationsprocessen åbnes TraumaCad automatisk.
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APP. B - STANDALONE BRUG 
Dette appendiks beskriver adskillige procedurer, der kan være nødvendige i standalone modus: 

 Importere billeder, side 37 

 Billedhentning fra skærmen, side 38 

 Indstilling af PACS-konfigurationen (ekstraudstyr), side 175 



Appendix B - Standalone brug 

 175 

INDSTILLING AF PACS-KONFIGURATIONEN 
(EKSTRAUDSTYR) 

 Dette valgfrie trin gælder kun for standalone-versioner af TraumaCad. Dermed er det 

muligt at angive forbindelsesegenskaberne mellem TraumaCad og PACS systemet. Det skal 

systemadministratoren typisk kun gøre en gang efter den oprindelige installation af TraumaCad. 

Systemadministratoren skal sørge for at indtaste de relevante forbindelsesegenskaber i PACS 

systemet, så systemet genkender TraumaCad. 

 

Bemærk: Klient/server versionerne af TraumaCad kan springe over dette trin, da det 

foretages på serveren, som beskrevet i TraumaCad Administratorvejledning. 

 Sådan sættes PACS konfigurering op: 

1. I menulinjen vælges Fil (File)  PACS-konfigurering (PACS Configuration). Vinduet PACS 
konfigurering vises: 

 

2. Indtast oplysningerne til den aktuelle PACS-forbindelse i de relevante felter. 

Disse oplysninger skal være tilgængelige for din netværksadministrator. 

3. Klik OK for at anvende disse indstillinger. 



 

176 

APP. C - HÅNDTERING AF 

IMPLANTATSKABELONER 
 

TraumaCad har et meget stort bibliotek af digitale skabeloner til et stort udvalg af 

ortopædkirurgiske procedurer. 

   

For klient/server og webversioner af TraumaCad bliver disse implantatbilleder automatisk 

importeret og opdateret på computeren fra TraumaCad serveren.  

 

For standalone-versionen af TraumaCad vælges Fil (File) > Download skabeloner (Download 

Templates) i menulinjen for at downloade skabeloner af implantater fra Brainlab’s globale 

beholdning til din computer. 

Hvert implantat leveres i diverse størrelser og egenskaber, og hver gruppe af denne type hedder en 

implantatskabelon. Man kan registrere og sammenligne adskillige scenarier for at finde den optimale 

implanteringsprocedure. Når et implantat er valgt, kan det nemt skaleres og manipuleres. 
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IMPORT AF IMPLANTATSKABELONER 

Før TraumaCad tages i brug første gang, skal implantatskabelonerne importeres. Denne 

procedure skal også udføres engang imellem for at opdatere skabelonbiblioteket. 

 

SKABELONADMINISTRATOR 

Når skabelon-downloaderen startes, vurderer den de skabeloner, der er gemt lokalt og de 

seneste skabeloner på Brainlab-serveren. 

 

I vinduet Skabelon-downloader (Templates Downloader) findes de lokalt gemte skabeloner på en 

liste og skabeloner gemt på Brainlab's TraumaCad server. Hver række i tabellen repræsenterer 

en implantatskabelon. Hver række indeholder følgende felter: 

 Status (State): Viser implantatskabelonens aktuelle status på TraumaCad klienten. Status 

fastsættes ved at sammenligne TraumaCad klientens skabelonliste med listen, der er gemt 

på TraumaCad serveren. 
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 Implantatnavn (Implant Name): Implantatskabelonens navn. 

 Producent (Manufacturer): Navnet på producenten af Implantatskabelonen. 

 Procedure: TraumaCad proceduren, som implantatskabelonen kan bruges til. 

 Klassificering (Classification): Implantatskabelontypen, som defineret på TraumaCad 

serveren. 

 Versions-nr. (Version No.): Implantatskabelonens versionsnummer på TraumaCad serveren. 

 Sidst ændret (Last Modified): Datoen, som implantatskabelonen sidst blev ændret på 

TraumaCad serveren. 

På rullelisten Vælg (Select) kan du angive, om du ønsker at vælge alle eller nogle implantats-

kabeloner. Uanset hvilken indstilling du vælger, markerer den automatisk afkrydsningsfelterne 

på de tilhørende implantatskabeloner i tabellen. Disse disponible funktioner er: 

 Ny & opdateret [New and updated]: Vælger implantaterne, der enten er ankommet for 

nylig eller er blevet opdateret på TraumaCad serveren. Det er standarden. 

 Ny (New): Vælger de implantatskabeloner, der findes på TraumaCad serveren, men som 

ikke findes på den lokale TraumaCad klient. 

 Opdateret (Updated): Vælger implantatskabeloner, der er blevet opdateret på TraumaCad 

serveren. Der findes en nyere version af denne skabelon på serveren. 

 Eksisterer (Existing): Vælger implantatskabeloner, der allerede eksisterer på TraumaCad 

klienten. Det betyder, at den seneste version af skabelonen allerede findes på den lokale 

klient. 

 Alle (All): Vælger alle implantatskabeloner i tabellen. 

 Ingen (None): Vælger ingen implantatskabeloner i tabellen. 

Du kan også vælge en specifik implantatskabelon ved at markere det respektive afkrydsningsfelt 

i kolonnen Vælg i tabellen. 

 Sådan downloades skabeloner til den lokale klient: 

1. Vælg de ønskede skabeloner ved at klikke på afkrydsningsfeltet til venstre for 

skabelonnavnet eller ved at vælge den relevante indstilling på rullelisten Vælg. 

2. Klik på knappen  Download valgte skabeloner (Download Selected Templates) for 

at starte download af de valgte skabeloner. 
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Søge efter skabeloner 
Du kan søge efter specifikke skabeloner (dvs. filtrere skabelonlisten) ved at indtaste tekst, f.eks. 

skabelonnavn eller en del af navnet i Filter området og klikke på knappen  Søg skabeloner 

(Search Templates) til højre for den. Derefter skal du vælge et af punkterne på rullelisten i feltet 

i Filter området for at angive, om denne tekst vises noget sted i skabelonoplysningerne i 

kolonnen Status (State), kolonnen Implantatnavn (Implant Name), kolonnen Producent 

(Manufacturer), kolonnen Procedure, kolonnen Klassificering (Classification) eller kolonnen 

Versions-nr. (Version No.). 

 

Fjern valgte skabeloner 
Vælg den relevante skabelon ved at klikke på afkrydsningsfeltet til venstre for skabelonens navn, 

og klik derefter på knappen  Fjern valgte skabeloner (Remove Selected Templates) for at 

slette implantatskabelonen fra den lokale TraumaCad klient. 

Skifte skabelonmappe 
Skabeloner gemmes som standard lokalt på drevet (typisk c-drevet) under C:\Documents and 

Settings\All Users\Application Data\TraumaCad\Templates. For at skifte mappen, som de er 

gemt i, skal du klikke på knappen  Skift skabelonmapper (Change Templates Folders) for at 

vise vinduet Søg efter mappe, (Browse for Folder), hvor du kan vælge en anden placering og 

gemme skabelonen der. 
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