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DESTEK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

TraumaCad kullanırken yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen teknik destek grubumuzla temas kurun. 

Teknik desteğe canlı çevrimiçi sohbet, e-posta ve telefon yoluyla erişilebilir. 

www.traumacad.com adresini ziyaret edip Services Support (Hizmetler Destek) öğelerini seçerek 

daha fazla ayrıntı öğrenin veya www.traumacad.com/chat.html adresi üzerinden (normal 

çalışma saatlerinde) bir destek temsilcisiyle çevrimiçi bağlantı kurun. 

Destek oturumunuzda sizden TraumaCad kopyanızla ilgili bilgiler vermeniz istenebilir. Help 

(Yardım) menüsü, yazılım sürümünü ve destek iletişim bilgilerine erişimi gösterir. 

Kullanım Kılavuzunun basılı bir kopyası için, support@traumacad.com adresi üzerinden e-posta 

yoluyla Destek birimi ile temas kurun. 

 

Önemli Bildirim 

Telif Hakkı ve Ticari Marka Bildirimleri 

Bu belgenin tüm içeriği, Brainlab Ltd için Telif Hakkı 2020 kapsamındadır. 

Tüm hakları saklıdır. Bu belgede görüntülenen ticari markalar, logolar ve hizmet markaları, 

Brainlab Ltd'nin ve diğer üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Kullanıcıların, bu ticari markalar, 

logolar ve hizmet markalarını, bunların sahibi olabilecek söz konusu üçüncü şahısların veya 

Brainlab Ltd'nin yazılı izni olmadan kullanması yasaktır. 

Sınırlı Lisans 

İşbu belgeyle Brainlab Ltd, belgelerin içeriğini değiştirmemeniz ve oluşturulan tüm kopyalarda 

burada bulunan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerinin korunması kaydıyla, kuruluşunuz 

dahilinde yalnızca ticari olmayan amaçlarla kullanım için bu belgeleri inceleme lisansı 

vermektedir. İşbu belgelerde sağlanan bilgilerin kullanıcılara verilmesine, yalnızca Brainlab Ltd 

ürünlerinin desteklenmesi için bilgi sağlamak çerçevesinde izin verilir. Burada sağlanan bilgilerin 

başka hiçbir kullanımına izin verilmez.  

Burada bulunan hiçbir ifade, ima, itiraz hakkının düşmesi ya da diğer yollarla Brainlab Ltd veya 

herhangi bir üçüncü şahsın herhangi bir patenti veya ticari markası altındaki herhangi bir lisans 

veya hakka ilişkin danışmanlık teşkil etmez. Yukarıda açıkça belirtilenler dışında, burada bulunan 

hiçbir ifade, herhangi bir Brainlab Ltd veya üçüncü şahıs telif hakkı altındaki herhangi bir lisans 

veya hakka ilişkin danışmanlık teşkil etmez. 

Sorumluluğun Sınırlandırılması 

İşbu belgede verilen bilgiler "OLDUĞU GİBİ" verilir ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, 

pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmemeye ilişkin garantiler dahil olmak 

üzere, açık veya örtük herhangi bir türden garanti içermeyecek şekilde sağlanır. Brainlab Ltd, bu 

http://www.traumacad.com/
http://www.traumacad.com/chat.html
mailto:support@traumacad.com
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web sitesine doğru bilgileri zamanında eklemek için makul düzeydeki çabayı harcar ve bildirimde 

bulunmaksızın bilgileri periyodik olarak günceller. Ancak Brainlab Ltd, söz konusu bilgilerin 

doğruluğu veya eksiksizliğiyle ilgili herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz ve 

Brainlab Ltd, bu belgelerin içeriğindeki hatalar veya eksiklikler için hiçbir sorumluluk kabul 

etmez. Bu belgeleri kullanımınızın RİSKİ SİZE AİTTİR. Hiçbir koşul altında ve hiçbir hukuki teori 

veya hüküm kapsamında Brainlab Ltd, bu belgelere erişilmesi veya bu belgelerin 

kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai veya netice 

kabilinden doğan zarar için size veya diğer herhangi bir kişiye karşı sorumlu değildir.  

Ürün bilgileri, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Değişiklikler (eğer yapılırsa),  

bu belgelerde sağlanan yayınların yeni sürümlerine dahil edilecektir. Brainlab Ltd, herhangi bir 

zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın, bu belgelerde sağlanan bilgilerde ve yayınlarda 

açıklanan ürünler ve/veya programlarda iyileştirme ve/veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Brainlab Ltd'ye ait olmayan ürünler veya hizmetlerin ifade edilmesi, yalnızca bilgilendirme 

amaçlıdır ve söz konusu ürünler veya hizmetler için bir açıklama veya tavsiye teşkil etmez. 

Üçüncü Şahıs Bilgileri 

Bu belgeler, Brainlab Ltd dışındaki taraflara ilişkin bilgiler içerebilir. Bu tür bilgiler, yalnızca 

rahatlığınız ve referans almanız için sağlanmaktadır. Bu tür bilgiler Brainlab Ltd'nin denetimi 

altında değildir ve Brainlab Ltd, bu tür herhangi bir bilginin içeriğinden sorumlu değildir. Bu 

bilgilerin dahil edilmesi, operatörleriyle herhangi bir ilişkiyi veya Brainlab Ltd tarafından yapılan 

söz konusu üçüncü şahıslara ilişkin herhangi bir açıklamayı ima etmez. 

 Feragatname 

Bu yazılım, uygun tıbbi eğitim almış kişiler için bir karar vermeye destek sistemi olarak 

tasarlanmıştır ve hasta teşhisi, bakımı veya yönetimi ile ilgili klinik kararlar almak için tek 

dayanak noktası olarak kullanılmamalıdır. Yazılımdan türetilen tüm bilgiler, hastaları tedavi 

etmede kullanmadan önce makul olup olmadığı açısından klinik olarak incelenmelidir. Orijinal 

tasarım veya kullanım amacı dışında, programdan tıbbi bilgileri uygulamaya ilişkin herhangi bir 

sapma tavsiye edilmez ve yazılım ürününün kötüye kullanımı olarak değerlendirilir.  

Ek yönlendirme için yayınlanmış çalışmalara bakın. 

Cihazla ilgili herhangi bir ciddi olay meydana gelmesi durumunda, bu olay üreticiye ve kullanıcı 

ve/veya hastanın ikamet ettiği Üye Devletin yetkili makamına bildirilmelidir. 

Katalog Numarası: MK2U00564_E_TC_2.5_UserManual_TR 

Yayınlanma tarihi: 10 Mayıs 2020 
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Yetkili Temsilci Adresi: 

 

 

CEpartner4U B.V. 

Esdoornlaan 13 

3951 DB Maarn 

Hollanda 

Cepartner4u.com 

Üreticinin Adresi: 

 Brainlab Ltd. 

35 Efal Street 

Petach-Tikva, İsrail 4951132 

Telefon:+972-3-929-0929 

Faks:  +972-3-923-6413 

www.brainlab.com 

 

Avustralya Ofisi: 

Brainlab Australia Pty. Ltd. 

Suite 1, Building 1 

14 Aquatic Drive  

Frenchs Forest 

NSW 2086 

Avustralya 

Telefon:+61 2 9424 3800  

Faks:  +61 2 9424 3823 

au_sales@brainlab.com 

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


 

 12 

SEMBOL SÖZLÜĞÜ 

Sembol Standart 
Başlık 

FDA 
Standart 
Tanıma 
Numarası 

Sembol Başlığı Sembol 
Referans 
Numarası 

Açıklayıcı Metin 

 

ISO 15223-1 5-117 

 

Üretici 5.1.1 AB Direktifleri 90/385/EEC, 
93/42/EEC ve 98/79/EC'de 
tanımlandığı gibi tıbbi cihaz 
üreticisini gösterir. 

 

ISO 15223-1 

 

5-117 

 

Avrupa 
Topluluğundaki 
yetkili temsilci 

5.1.2 Avrupa Topluluğundaki 
yetkili temsilciyi belirtir. 

 

ISO 15223-1 

 

5-117 

 

Kullanım 
talimatlarınabaş
vurun 

5.4.3 Kullanıcının kullanım 
talimatlarına başvurması 
gerektiğini belirtir. 

RX Only 

  

Sadece Reçeteli 
Kullanım 

 

 

Dikkat: ABD federal yasası, 
bu cihazın satışı veya 
siparişini lisanslı bir doktor 
tarafından yapılacak şekilde 
kısıtlar. 

 
  Tıbbi Cihaz  Ürünün Tıbbi Cihazlar 

Yönetmeliği 
2017/745/EU'da 
tanımlandığı gibi tıbbi bir 
cihaz olduğunu gösterir 
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Güvenlik Sembolleri 
Aşağıdaki semboller belge boyunca kullanılmaktadır. Aşağıdaki mesajlardan biri göründüğünde, 

lütfen bir prosedürdeki özel noktalara özel dikkat gösterin. 

 

Uyarı! bir tehlikeye işaret eder. Doğru şekilde gerçekleştirilmemesi veya 

uyulmaması durumunda yaralanma veya yaşam kaybıyla sonuçlanabilecek bir 

prosedüre dikkat çeker. İşaret edilen koşullar tamamen kavranıp 

karşılanmadığı sürece bir uyarı notunun bir adım ötesine geçmeyin. 

 

 

Notlar, uygulamadan optimum performans alınmasına yardımcı olacak ilgili 

bilgiler sağlar. 

 

 

İpuçları, faydalı öneriler ve bilgiler sağlar. 

 

 

Önemli! Uymanız gereken önemli bir bilgiye işaret eder. 
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HEDEF KİTLE 

Kullanım Amacı: TraumaCad, ortopedik cerrahi operasyonlarının preoperatif planlamasında 

sağlık uzmanlarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Cihaz, protez şablonlarının radyolojik 

görüntüler üzerine kaplanmasını sağlar ve görüntü üzerinde ölçümler yapmayı ve şablonu 

konumlandırmayı sağlayan araçları içerir. Yazılımı uygun şekilde kullanmak için klinik yargılar ve 

deneyim gereklidir. 

Hedeflenen kullanıcılar: Bu ürün, preoperatif cerrahi planlama yapmak ve tıbbi görüntüleri 

değerlendirmek isteyen sağlık uzmanlarına yöneliktir. 

Hedeflenen hasta popülasyonu: yetişkin ve pediatrik hasta grubu.  

Klinik faydalar: yazılım, sağlık uzmanlarının hastanın anatomisini değerlendirerek, potansiyel 

sonuçları göz önünde bulundurarak ve uygun implantları seçerek ortopedik prosedürlere 

önceden hazırlanmasına yardımcı olur.  

 

BU KILAVUZ HAKKINDA 

Bu kılavuz, preoperatif değerlendirme yapan ve ortopedik prosedürler için planlama yapan 

cerrahlara yöneliktir. 

Bu kılavuz aşağıdaki bölümleri içermektedir: 

 TraumaCad ile Başlarken, sayfa 15, TraumaCad'in amacını, sistem gerekliliklerini, nasıl 

kurulacağını, nasıl başlatılacağını açıklamakta ve arabirimi içinde hızlı bir tur sağlamaktadır. 

 Görüntüleri İşleme, sayfa 36, gereken görüntüleri yüklemek, bunların anatomik yönünü 

belirtmek ve görüntüleri kalibre etmek için TraumaCad'in nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. 

 Cerrahi İşleminizi Planlama, sayfa 53, preoperatif değerlendirme ve farklı türde ortopedik 

prosedürlerin planlanması için TraumaCad'in nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. 

 Anatomiyi Ölçme, sayfa 72, TraumaCad ile sağlanan çeşitli araçların bir görüntüde gösterilen 

anatomiyi ölçmek için nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Aynı zamanda uzuv hizalama 

analizi için anatomik ölçümlerin nasıl alınacağını, bunların normatif standartlarla nasıl 

karşılaştırılacağını ve düzeltici prosedürlerin nasıl simüle edileceğini de açıklamaktadır. 

 Raporları Hazırlama, sayfa 169, bir raporun nasıl oluşturulacağını açıklamaktadır. 

 Ek A - TraumaCad'i Kurma, sayfa 172, bağımsız bir operasyon için TraumaCad'in nasıl 

kurulacağını açıklamaktadır. 

 Ek B - Bağımsız Kullanım, sayfa 176, bağımsız modunda gerekebilecek bazı prosedürleri 

açıklamaktadır. 

 Ek C - İmplant Şablonlarını Yönetme, sayfa 178, TraumaCad sisteminde implant 

şablonlarının nasıl içe aktarılacağı ve yönetileceğini açıklamaktadır. 
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TRAUMACAD İLE BAŞLARKEN 
 

TRAUMACAD NEDİR? 

TraumaCad, cerrahların çeşitli preoperatif cerrahi planlamalar ve görüntü değerlendirmeleri 

gerçekleştirmesine ve aynı zamanda dijital görüntüleri değerlendirmesi ve manipüle etmesine 

olanak tanır. 

Program, tam PACS entegrasyonu sunar ve sektör lideri üreticilerin sağladığı, düzenli olarak 

güncellenen, kapsamlı bir dijital şablon kitaplığına sahiptir. 

TraumaCad, çeşitli ortopedik alt uzmanlık alanları için kullanımı kolay çözümler sağlar: 

 Kalça  Deformite 

 Diz  Travma 

 Üst Uzuv   Omurga 

 Ayak ve Ayak Bileği  3D Suite 

 Pediatrik  
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TRAUMACAD İŞ AKIŞI 

Aşağıda, TraumaCad kullanma sürecine ilişkin kronolojik bir genel bakış sunulmaktadır. 

 

Ana görünümün üstünde ilgili radyo düğmesine 

tıklayarak yerel önbelleğiniz, PACS veya Quentry 

sisteminizden hastaların listesini görüntüleyin. 

Ayrıntılar için bkz. sayfa 36. 

Değerlendirmek istediğiniz görüntüyü küçük resmine 

tıklayarak açın. Birden fazla görüntü seçmek için, 

istediğiniz görüntülere sırayla arka arkaya tıklayın. 

Ayrıntılar için bkz. sayfa 43. 

Uygulamada kullanılabilecek spesifik şablonlar ve 

ölçüm araçlarını belirlemek için gerçekleştirilecek ilgili 

cerrahi prosedür veya analiz prosedürünü seçin. 

Ayrıntılar için bkz. sayfa 53. 

Görüntü yönü, görünümü ve yan tarafını belirtmek ve 

kalibrasyon yapmak, her görüntü için 

gerçekleştirilmesi gereken zorunlu adımlardır. 

Ayrıntılar için sırasıyla bkz. sayfa 46 ve sayfa 46. 

TraumaCad, kapsamlı ve kolay erişilebilen bir şablon 

kitaplığı ve bir görüntüdeki gerçek anatomiyi ölçmeye 

yönelik olan bir ortopedik araç ve sihirbazgrubu 

sunmaktadır. 

Bir tam rapor üretilir ve yerel olarak veya vakayı 

kaydetmek yoluyla Quentry'ye yükleyerek, hastanın 

PACS dosyasındaki manipüle edilmiş görüntülerle 

birlikte saklanabilir. Ayrıntılar için bkz. sayfa 25. 

 

Uyarı! Hasta verilerini kaybetmemek için hastanın vakasını 

kaydettiğinizden emin olun. 

Bir Hastayı Bulma 

Raporlama ve 
Kaydetme 

Prosedürü Seçme 

Görüntüyü Tanımlama 

Preoperatif Değerlendirme 
ve Planlamayı Gerçekleştirme 

Hasta Görüntülerini 
Seçme 
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İSTEMCİ/SUNUCU, BAĞIMSIZ VEYA TRAUMACAD WEB 

TraumaCad, bilgisayarınıza kurulur ve burada yerel olarak çalışır ve bir PACS sistemi veya 

Quentry ile etkileşim halinde olur. Üç TraumaCad sürümü mevcuttur: İstemci/sunucu, bağımsız 

sürümü ve TraumaCad Web. 

 TraumaCad istemci/sunucu sürümü, yönetici tarafından kurulan bir sunucu uygulamasına 

ve çeşitli bilgisayarlarda çalışan istemci uygulamalarına sahiptir. 

 TraumaCad bağımsız sürümü, yalnızca belirli bir bilgisayarda çalışır ve kendisine ait 

yapılandırma ve implant şablonları gibi dosyaların tümünü saklar. 

TraumaCad Web, Quentry'den başlatılır ve herhangi bir bilgisayarda çalışan bir bulut 

uygulamasıdır. 

Bu üç tip uygulama çok benzer şekilde çalışır ve aşağıda açıklandığı gibi işlevsellik açısından 

aralarında sadece küçük farklılıklar vardır. 

 

Not: Tüm TraumaCad sürümleri bir Windows Mac sanal makinesi yoluyla 

çalıştırılabilir. TraumaCad Web, otomatik olarak Citrix yoluyla bir Mac üzerinde 

çalışır. 

 

 

Önemli! Kılavuzdaki bazı prosedürler ve bölümler, bağımsız modu,  

 istemci/sunucu modu veya  TraumaCad Web modu için geçerli 

olduklarını göstermek amacıyla işaretlenmiştir. 
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TraumaCad İstemci/Sunucu İşlevselliği 

 İstemci/sunucu sürümünde mevcut olmayan bazı özellikler, yönetici tarafından 

gerçekleştirilir. Bu yönetici özelliklerinden bazıları, bir kuruluşta kullanılan tüm TraumaCad 

uygulamaları için geçerliyken (örneğin implant şablonları kitaplığı), bazılarıysa bir istemcide 

oturum açan kullanıcıya bağlı olarak kullanıcıya özeldir: 

 TraumaCad ile PACS arasındaki bağlantı özelliklerini belirlemeye gerek yoktur. Bu nedenle 

PACS Configuration (PACS Yapılandırması) seçeneği, istemci sürümünde kullanılmaz. 

 Aşağıdakiler, yönetici tarafından istemciler için etkinleştirilir/devre dışı bırakılır: 

 Import Image (Görüntüyü İçe Aktar) 

 Import DICOM Folder (DICOM Klasörünü İçe Aktar) 

 Query (Sorgu) 

 Download Templates (Şablonları İndir) 

 Screen Capture (Ekran Yakalama) 

 Save to Local Folder (Yerel Klasöre Kaydet) 

TraumaCad Web ve Bağımsız İşlevselliği 

 Bu kılavuzda açıklanan tüm işlevsellik, TraumaCad Web sürümü ve bağımsız 

sürümünde mevcuttur. 

Otomatik Güncellemeler ve Yükseltmeler 

 İstemci/sunucu sürümü için, uygulama yalnızca sunucuda yükseltilir ve buradan otomatik 

olarak istemcilere dağıtılır. TraumaCad istemcisi, başlamadan önce kendisini otomatik olarak 

günceller ve sonrasında normal bir şekilde başlar. 

İstemci/sunucu sürümü için şablon güncellemeleri, web yoluyla otomatik olarak yapılır. 

 TraumaCad Web için, kullanıcının TraumaCad sürümü, uygulamaya yapılan tüm 

güncellemeleri yansıtacak şekilde otomatik olarak yükseltilir/güncellenir. 

 Bağımsız sürümü için, eğer uygulama için güncelleme mevcutsa, kullanıcıya TraumaCad 

uygulamasını güncelleme seçeneğini sunan bir mesaj gösterilir. Bu noktada kullanıcı, Yes (Evet) 

veya No (Hayır) seçeneğini tercih edebilir. Kullanıcı, No seçeneğini tercih ederse, daha sonra 

menü çubuğunda Help (Yardım) Check for Update (Güncellemeleri Denetle) öğelerini seçerek 

güncellemeleri gerçekleştirebilir. 
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SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 

Donanım 
 2 GB RAM (32-bit) veya 4GB RAM (64-bit) 

 İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı 32-bit (x86) veya 64-bit (x64) işlemci (tavsiye edilen 2 GHz 64-

bit) 

 Sabit Disk:  

 Yazılım için 20 GB'a kadar 

 Dijital şablonlar için 4 GB'a kadar  

 Minimum ekran çözünürlüğü: 1024 x 1024 

 DirectX grafik aygıtı 1280 x 1024 gerçek renk WDDM 1.0, veya daha üstüne sahip 128 MB, 

sürücü (tavsiye edilen) 

 Açık İnternet erişimi (Quentry erişimi / şablon güncellemeleri)  

Yazılım 
 Windows İşletim Sistemi Windows 7 ve üstü (32/64 bit)  

 Microsoft Windows güncellemeleri (tüm düzeltme ekleri ve yamalar Microsoft Windows 

Update'te mevcuttur) 

 Microsoft .NET Framework sürüm 3.5 SP1 

 DirectX 9.0 veya üstü 

 Internet Explorer  

 Kurulum CD'sinden I386 dizini 

 PDF Okuyucu 

 LogMeIn, VNC veya MS RDP – kurulum ve devamındaki destek için tavsiye edilir 

 

Güvenlik Önlemleri 
Yazılımı amaçlandığı şekilde çalıştırmak için yetkisiz erişime karşı koruma da dahil olmak üzere 

BT güvenlik önlemleri alınır:  

 Oturum zaman aşımı mekanizması dahil olmak üzere kimlik doğrulama ve yetkilendirme 

işlemleri. 

 Sistemdeki önemli eylemlerin denetim günlükleri. 

 Ana anahtar tabanlı veri şifreleme mekanizmaları. 

 MS Güvenlik Yamaları, yazılımla uyumluluk açısından düzenli olarak doğrulanır. 

 İstemci-sunucu veri aktarımları için HTTPS SSL ağ güvenliği mevcuttur. İstemci sunucu 

iletişimi için belirli bağlantı noktaları açıktır (not: ek müşteri sertifikası gereklidir). 

 

Ek bilgi almak için Brainlab destek birimi ile temas kurun. 

mailto:traumacad.support@brainlab.com?subject=TraumaCad%20Security%20Measures
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Klinik Gereksinimler 
Şablon çalışmalarını doğru yapmak için görüntünün kalibre edilmesi gerekir. Görüntüyle ilgili 

gereklilikler, görüntü kaynağına göre değişebilir: 

 Kalibre Edilmemiş Görüntüler: Ölçümlerin ve implant boyutlandırmanın doğru 

gerçekleştirilmesini sağlamak için, görüntüyü almadan önce bir kalibrasyon cihazı 

yerleştirilmelidir. 

 Modaliteden Elde Edilmiş Bir Önayarlı Kalibrasyon Özniteliğine Sahip DICOM Görüntüleri: 

Kalibrasyon, büyük boyutla tahmin yöntemiyle yaklaşık olarak yapılabilir ancak daha yüksek 

hassasiyet için bir kalibrasyon cihazı kullanılması tavsiye edilir.  

Görüntü kalibrasyonu ve kalibrasyon cihazları hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 46.  
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TRAUMACAD'İ BAŞLATMA 

 TraumaCad'i başlatmak için: 

1. Masaüstünüze kurulmuş olan TraumaCad simgesine çift tıklayın: 

 

Eğer bu, TraumaCad'in bu bilgisayarda ilk başlatılışı değilse, sayfa 22 ile gösterildiği gibi ana 

pencere görüntülenir. 

 İlk etkinleştirme için, Brainlab tarafından sağlanmış gereken etkinleştirme bilgilerini 

girin. 

Bir etkinleştirme anahtarının kullanıldığı çevrimiçi etkinleştirme için internete bağlı olmanız 

gerekir. Enter Activation Key (Etkinleştirme Anahtarını Girin) radyo düğmesini seçin, geçerli 

bir etkinleştirme anahtarı girin ve Activate (Etkinleştir) öğesine tıklayın. 

Bir lisans dosyasının kullanıldığı çevrimdışı etkinleştirme için internete bağlı olmanıza gerek 

yoktur. Install License File (Lisans Dosyasını Yükle) radyo düğmesini seçin ve Lisans dosyasını 

seçmek için Browse (Gözat) düğmesine tıklayın. Ardından Activate öğesine tıklayın. 

 

2. Geçerli bir etkinleştirme anahtarı veya bir lisans dosyası girildikten sonra, Activate düğmesi 

etkin hale gelir. Görüntülenen pencerede kendinizle ilgili bilgileri girin ve OK (Tamam) 

öğesine tıklayın. 

TraumaCad uygulaması açılır ve planlamaya başlayabilirsiniz. 
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TRAUMACAD ARABİRİMİNDE HIZLI TUR 

Bu bölüm, TraumaCad uygulamasının özelliklerine ilişkin kısa bir genel bakış sağlamakta ve 

uygulamanın ana penceresi, menü çubuğu ve araç çubuğunu açıklamaktadır. Ana pencere, 

hastaların listesini ve görüntülerini görüntüler. Aynı zamanda anatomiyi ölçebildiğiniz, uygun bir 

implant seçebildiğiniz veya bir operasyon için planlama yapabildiğiniz bir ana çalışma alanı olarak 

işlev görür. 

 

 

Not: Bir veya daha fazla görüntü seçmenizin ardından, arabirim, sayfa 54 ile 

gösterildiği gibi görüntülenir ve burada uygulayacağınız prosedürü seçersiniz. 

Bu bölüm aşağıdakileri açıklar: 

 Menü Çubuğu, sayfa 23 

 Araç Çubuğu, sayfa 30 

 TraumaCad Sağ Tıklama Menüleri, sayfa 31 

 Dokunmatik Ekran Arabirimi, sayfa 32 

 

Not: Durum Çubuğu: Uygulamanın durumunu gösterir. 

 

 

İpucu: Tüm TraumaCad seçeneklerine hem araç çubuğundan hem de menü 

çubuğundan erişilebilir. 

Menü Seçenekleri 

Hasta Listesi 

Araç Çubuğu 

Görüntü 
Önizleme 

So
l P

an
el

 A
n

a G
ö

rü
n

ü
m
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Menü Çubuğu 
Aşağıda, TraumaCad menü çubuğunda bulunan menü seçenekleri açıklanmaktadır. 

File (Dosya) Menüsü 

 
 

 New Case (Yeni Vaka): TraumaCad'i başlattığınızda, bir yeni vaka çalışması açılır. Aynı anda 

yalnızca bir vaka açılabilir. Yeni bir vaka açılırsa, mevcut vaka kapatılır ve görüntülenen tüm 

görüntüler kaldırılır. Yeni bir vakayı başlatmadan önce, mevcut vakayı kaydettiğinizden emin 

olun. 

 Open Case (Vaka Aç): My TraumaCad Cases (TraumaCad Vakalarım) isimli bir klasörde 

bilgisayarınızda kayıtlı olan veya bir bellek çubuğunda bulunan yerel bir vakayı açar. Yerel 

olarak kaydedilmiş vakalar, .tcc dosya uzantısına sahiptir. Ayrıntılar için bkz. sayfa 42. 

 Save Case (Vakayı Kaydet): Bir vakayı kaydetmek, o vakaya ait tüm görüntüler, şablonlar, 

ölçümler ve vaka bilgilerini saklamanıza ve daha sonra vakayı TraumaCad'de yeniden 

açmanıza olanak tanır.  

Bu seçenek, bu vakayı aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini seçerek kaydetmeyi tercih 

edebileceğiniz bir pencere açar: 
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 Quentry: Vakayı Quentry'ye yükler. Henüz oturum açmadıysanız, Quentry'de oturum 

açmak için Login (Oturum Aç) seçeneğini kullanın. 

 Use JPEG Lossy Compression (JPEG Kayıplı Sıkıştırmayı Kullan): Bu seçenek 

belirlendiğinde, Quentry'ye gönderilen *.tcc dosyasındaki DICOM dosyaları, JPEG 

Kayıplı sıkıştırma kullanılarak sıkıştırılır. 

 Select contact (Alıcıyı seçin): Dosyaların hangi hesaba yükleneceğini seçebilirsiniz: 

- Kendi hesabınız 

- Size yükleme iznini vermiş Bakım Ekibi veya bir ilgili kişinin hesabı 

 PACS: Vakayı PACS'ye gönderin. 

 Including Report (Rapora Dahil Etme): Bu seçenek belirlendiğinde, görüntüler, 

raporlara dahil etmek için HTML formatından DICOM görüntülerine dönüştürülür. 

HTML, PACS'ye gönderilemez. 

 Local Folder (Yerel Klasör): Yerel olarak vakaları, My TraumaCad Cases (TraumaCad 

Vakalarım) klasörüne veya bellek çubuğu da dahil olmak üzere diğer istediğiniz bir 

konuma kaydedin. File (Dosya) menüsü Settings (Ayarlar) Save Case (Vakayı Kaydet) 

öğelerini kullanarak yerel klasör için Case Default Location'ı (Varsayılan Vaka Konumu) 

değiştirebilirsiniz. 

 Annotation (Ek Açıklama): Metnin kaydedilen görüntü üzerindeki konumu ve yönünü 

seçer. 
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 Download Templates (Şablonları İndir): İmplant şablonlarını, Brainlab Ltd.'nin global 

havuzundan bilgisayarınıza indirir. 

 Search for Images (Görüntü Ara): Bir prosedürü uygularken bir görüntüyü arar ve ekler. 

 Change Procedure (Prosedürü Değiştir): Belirli bir hasta için ilk prosedürü seçmenizin 

ardından bu hasta için cerrahi prosedürü veya analiz prosedürünü değiştirir. Bkz. sayfa 54. 

 Import Image (Görüntüyü İçe Aktar): Tek bir görüntü dosyasını içe aktarır. Bkz. sayfa 38. 

 Import DICOM Folder (DICOM Klasörünü İçe Aktar): Bir DICOM görüntüleri klasörünü yerel 

önbelleğinize aktarır. Bkz. sayfa 38. 

 Export to DICOM Folder (DICOM Klasörüne Aktar): DICOM görüntüsünü bir DICOM klasörü 

olarak yerel PC'ye kaydeder. 

 Export to Excel (Excel'e Aktar): Ölçümleri bir Excel çalışma sayfasına aktarır. Bu seçenek 

özellikle araştırmalar için uygundur çünkü her bir ölçüm, belirlediğiniz Excel çalışma sayfası 

dosyasına bir satır olarak eklenir. 

 Delete Cache (Önbelleği Sil): Yerel bilgisayarınızdaki görüntü önbelleğini siler. 

 Screen Capture (Ekran Yakalama): Ekranda görüntülenen herhangi bir görüntüyü 

yakalayarak TraumaCad'e aktarır. Bkz. sayfa 39. 

 Settings (Ayarlar): TraumaCad uygulamasının ayarlarını tanımlar. Bkz. sayfa 35. 

 PACS Configuration (PACS Yapılandırması): TraumaCad ile PACS sistemi arasındaki bağlantı 

özelliklerini yapılandırır. Bkz. sayfa 177. 

 Language (Dil): TraumaCad arabiriminin görüntüleneceği dili seçer. 

 Exit (Çıkış): Uygulamayı kapatır. 
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Image (Görüntü) Menüsü 

 

 Rot. 90° CW (clockwise) (Görüntüyü 90° saat yönünde döndür): Görüntüyü 90° saat 

yönünde döndürür. 

 Rot. 90° CCW (counter-clockwise) (Görüntüyü 90° saatin tersi yönde döndür): Görüntüyü 

90° saatin tersi yönde döndürür. 

 Rot. 180°: Görüntüyü 180° döndürür. 

 Vertical Flip (Dikey Çevir): Görüntüyü dikey olarak çevirir. 

 Horizontal Flip (Yatay Çevir): Görüntüyü yatay olarak çevirir. 

 Invert Image (Görüntüyü Ters Çevir): Görüntüdeki siyah/beyaz alanları tersine çevirir. 

 Group (Grupla): Tümünü birlikte tek bir nesne olarak ele almak için görüntüdeki birden çok 

nesneyi gruplar. Ayrıntılar için bkz. sayfa 34. 

 UnGroup (Grubu Çöz): Bir gruptan nesneleri kaldırır. 

 Copy to Clipboard (Panoya Kopyala): Eklenen ölçüm araçları, metin ek açıklamaları ve 

implantlar da dahil olmak üzere görüntülenen görüntüyü panoya kopyalar. 
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Basic Tools (Temel Araçlar) Menüsü 

 

 Move (Taşı): Fareyi sürüklemek yoluyla görüntüdeki bir nesneyi taşır. Bu araca tıklayın, 

görüntü üzerine çizilmiş bir nesneye tıklayın, fare düğmesini basılı tutun ve ardından fareyi 

hareket ettirerek nesneyi taşıyın. 

 Pan (Kaydır): Görüntünün kendisini taşır. Bu araca tıklayın, görüntüye tıklayın ve fare 

düğmesini basılı tutun. Ardından fareyi hareket ettirerek görüntüyü hareket ettirin. 

Görüntüyü, sadece fare tekerleğini basılı tutup ardından fareyi hareket ettirerek de 

kaydırabilirsiniz. 

 Zoom (Yakınlaştır): Görüntünün görünümünü yakınlaştırır (büyütür) veya uzaklaştırır 

(küçültür). Bu araca tıklayın, görüntüye tıklayın, fare düğmesini basılı tutun ve ardından 

fareyi, yakınlaştırmak için yukarı, uzaklaştırmak için sürükleyin. Ayrıca aynı işlevi, 

yakınlaştırmak için yukarı döndürmek ve uzaklaştırmak için aşağı döndürmek yoluyla fare 

tekerleği ile de gerçekleştirebilirsiniz. 

 Window Level (Pencere Seviyesi): Parlaklık ve kontrastı değiştirmek yoluyla kontrast doku 

bölgeleri arasındaki görünüm ayrımını arttırır. İmleci görüntü üzerinde konumlandırın ve bu 

araca tıklayın. Ardından görüntüye tıklayın ve fareyi, kontrastı değiştirmek için sola veya 

sağa, parlaklığı değiştirmek için yukarı veya aşağı sürükleyin. 

 Restore Original W/L (Görüntü Orijinal Parlaklık/Kontrast Seviyesini Geri Yükle): 

Görüntünün kontrast ve parlaklık ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürür. 

 Fragments (Parçalar) Alt Menüsü: Daha fazla ayrıntı için bkz. sayfa 63 - 64. 
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Measurement Tools (Ölçüm Araçları) Menüsü 

 

 Text Annotation (Metin Ek Açıklaması): Görüntüde gösterilecek bir metin ek açıklaması 

ekler. 

 Basic Measurements (Temel Ölçümler) Alt Menüsü: Ayrıntılar için bkz. 72 ila 76. 

 Hip (Kalça) Alt Menüsü: Ayrıntılar için bkz. sayfa 77. 

 Knee (Diz) Alt Menüsü: Ayrıntılar için bkz. sayfa 91. 

 Pediatric (Pediatrik) Alt Menüsü: Ayrıntılar için bkz. sayfa 102. 

 Trauma (Travma) Alt Menüsü: Ayrıntılar için bkz. sayfa 128. 

 Spine (Omurga) Alt Menüsü: Ayrıntılar için bkz. sayfa 132. 

 Foot and Ankle (Ayak ve Ayak Bileği) Alt Menüsü: Ayrıntılar için bkz. sayfa 149. 

 CORA Tools (CORA Araçları) Alt Menüsü: Ayrıntılar için bkz. sayfa 161. 

 Launch Growth Calculator (Büyüme Hesaplayıcısını Başlat): Growth Calculator'ı (Büyüme 

Hesaplayıcısı) açar. Ayrıntılar için bkz. sayfa 162. 
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Window (Pencere) Menüsü 

 

 Fit to Screen (Ekrana Sığdır): Yakınlaştırmanın ardından orijinal görüntü boyutuna geri 

dönülmesini sağlar. 

 Layout (Yerleşim): Ekran üzerinde birden fazla görüntünün yerleşimini belirler. 

 Magnifying Glass (Büyüteç): Fare imlecinin etrafındaki alanın büyütülmüş bir görünümünü 

ayrı bir pencerede görüntüler. Büyütme gereken şekilde ayarlanabilir. 

 Navigation Window (Gezinti Penceresi): Yakınlaştırılmış bir görüntüde gezinmek için 

kullanılır. Görüntünün ana alanda görüntülenecek belirli bir alanını seçmek için yeşil kutuyu 

sürükleyin. 

Help (Yardım) Menüsü 

 

 Go Online (Çevrimiçi Erişim): Brainlab’ın web sitesini görüntüler. 

 Check for Update (Güncellemeleri Denetle): Uygulama için bir güncelleme olup olmadığını 

denetler. 

 Request a Template (Bir Şablon Talep Et): Bir şablon talep etmek için Brainlab'ın web 

sitesine erişir. 

 User Guide (Kullanım Kılavuzu): Bu Kullanım Kılavuzunun çevrimiçi yardım bölümünü 

görüntüler. 

 Quick Start Guide (Hızlı Başlangıç Kılavuzu): TraumaCad iş akışına başlangıç yapmak için bir 

hızlı yardım kılavuzu açar. 

 About (Hakkında): TraumaCad için lisans ve sürüm bilgilerini gösterir. 
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Araç Çubuğu 
Aşağıda, TraumaCad araç çubuğunda bulunan her bir araç için kısa bir açıklama verilmektedir.  

 

 Search for Images (Görüntü Ara): Hasta görüntülerini arar. 

 New Case (Yeni Vaka): Yeni bir vaka çalışması açar. 

 
Change Procedure (Prosedürü Değiştir): Planlama için seçilmiş prosedürü 
değiştirir. 

 
Open Case (Vaka Aç): Kayıtlı bir vakayı açar. 

 
Save Case (Vakayı Kaydet): Açık durumdaki bir vakayı kaydeder. 

 
Move (Taşı): Bir nesneyi taşıyın. 

 
Pan (Kaydır): Görüntü etrafında kaydırır. 

 
Zoom (Yakınlaştır): Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır. 

 
Window Level (Pencere Seviyesi): Parlaklık ve kontrastı değiştirmek yoluyla 
kontrast doku bölgeleri arasındaki görünüm ayrımını arttırır. 

 Fit to Screen (Ekrana Sığdır): Bir görüntüyü ekran genişliğin sığdırır. 

 Undo (Geri Al) ve Redo (Yinele): TraumaCad'de yapılan son işlemi geri alır ve 
yineler. 

 
Ruler (Cetvel): Görüntünün bir bölümünü ölçer. Ayrıntılar için bkz. sayfa 73. 

 Circle (Daire): Herhangi bir yuvarlak nesnenin çapını ölçer. Ayrıntılar için bkz. 
sayfa 73. 

 
Angle (Açı): Bir açıyı ölçer. Ayrıntılar için bkz. sayfa 73. 

 
Interline Angle (Çizgiler Arası Açı): Bir görüntü üzerindeki iki çizgi arasındaki açıyı 
ölçer. Ayrıntılar için bkz. sayfa 73. 

 Line (Çizgi): Bir görüntü üzerine bir çizgi çizer. Ayrıntılar için bkz. sayfa 74. 

 
Free Hand Line (Serbest Çizgi): Görüntü üzerinde bir serbest çizgi çizmenizi sağlar. 
Ayrıntılar için bkz. sayfa 74. 

 
Arrow (Ok) Aracı: Daha fazla dikkat çekmek amacıyla görüntü üzerindeki bir alanı 
gösteren bir ok çizer. Ayrıntılar için bkz. sayfa 74. 
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Text Annotation (Metin Ek Açıklaması): Görüntüde gösterilecek bir metin ek 
açıklaması ekler. Ayrıntılar için bkz. sayfa 74. 

 Delete Selected Object (Seçili Nesneyi Sil): Kullandığınız görüntüye eklemiş 
olduğunuz bir seçili ölçüm aracı veya implantı siler. 

 
Copy implant (İmplantı kopyala): Seçili bir implantın kopyasını oluşturur. 

 
Flip Implant/Fragment (İmplantı/Parçayı Çevir): Seçili implant veya parçayı sola 
veya sağa çevirir. 

 
Define Fragment (Parçayı Tanımla): Bir parça etrafına bir çerçeve çizer. Ayrıntılar 
için bkz. sayfa 62. 

TraumaCad Sağ Tıklama Menüleri 
Sağ tıklama menüleri, seçili nesnenin tipine bağlı olarak değişiklik gösterir. Aşağıdaki şekiller, 

sırasıyla ölçümler, şablonlar ve görüntüler seçildiğinde görüntülenen menü örneklerini 

göstermektedir. 

    

 Ölçümler Sağ Tıklama Menüsü  Şablonlar Sağ Tıklama Menüsü Görüntüler Sağ Tıklama Menüsü 

 

 

Not:Color (Renk) seçeneği, şablonlar ve ölçümler sağ tıklama menülerinde 

mevcuttur. Bu seçenek, şablon/ölçüm aracının rengini değiştirmenize olanak tanır.  
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Dokunmatik Ekran Arabirimi 
TraumaCad dokunmatik modunu etkin FileSettingsTouch Mode (Dosya > Ayarlar > 

Dokunmatik Modu) yolunu takip edin.  

Sistem Gereksinimleri 

Dokunmatik ekran Windows 7 ve üstü için desteklenir. 

Dokunmatik Ekran Araç Çubuğu 

Dokunmatik ekran araç çubuğu, dokunmayı kolaylaştırmak için daha büyük olan düğmeleriyle 

birlikte TraumaCad araç çubuğuna benzerdir. Araç çubuğundaki her bir araçla ilgili daha fazla 

bilgi için bkz. Araç Çubuğu, sayfa 30. 

Dokunmatik Ekran İşlevselliği 

 Bir görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için 2 parmakla sıkıştırma hareketini kullanın. 

 Bir görüntüyü kaydırmak için sağa veya sola çekin. 

Şablonları, ölçüm listelerini veya başka nesneleri yatay dikey kaydırmak için yukarı veya aşağı çekin: 

 Metin yazmanın mümkün olduğu durumlarda, ekranın en sol kısmında otomatik olarak bir 

sanal klavye açılır (kısmen gizli). Yazmak için klavyeyi ekrana sürükleyin. Klavye gizlenirse, 

sistem yöneticinizle temas kurun. 

 

Not: Dokunmatik Modunda planlama yaparken fare ve klavye ile çalışmak 

mümkün değildir. 

Sağ Tıklama Menüleri: 

 Sağ tıklama menüsü, görüntü üzerinde bir düğme  olarak görünür. Sağ tıklama 

menüsünü açmak için düğmeye dokunun. 
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 Birden çok nesne seçimi için, araç çubuğundaki Multi Selection (Çoklu Seçim) öğesine 

dokunun ve ardından sağ tıklama menüsü düğmesine dokunun. Çoklu seçim sağ tıklama 

menüsü görünür. 

 

 

 Aşağıdaki menü için bir parçaya sağ tıklayın: 
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Nesneleri Gruplama 
TraumaCad, ölçümler, parçalar ve şablonlar dahil olmak üzere farklı tipte nesneleri bir grupta bir 

araya getirmenize olanak tanır. Gruplama tamamlandıktan sonra, grubu oluşturan nesneler, tek 

bir nesne gibi taşınabilir ve döndürülebilir. 

Ayrıca TraumaCad, şablonları gruplamak için özel seçenekler sağlamaktadır. Daha fazla ayrıntı 

için bkz. sayfa 65. 

 TraumaCad nesnelerini gruplamak için: 

1. Farenizi kullanarak, fare düğmesini basılı tutun ve gruplanacak nesnelerin etrafına bir seçim 

kutusu çizin. Sarı bir sınırlayıcı kutu, seçtiğiniz nesneleri çevreler. Alternatif olarak, Shift 

tuşunu basılı tutarak birden çok nesneyi seçebilirsiniz. 

 

2. Sınırlayıcı kutu içindeki nesnelerden birine sağ tıklayın ve Group (Grupla) öğesini seçin. 

Böylece nesneler gruplanır ve tek bir nesne gibi taşınabilir ve döndürülebilir. Grubu 

döndürmek için, sınırlayıcı kutunun üstündeki tutamaca tıklayın ve grubu döndürmek 

istediğiniz yönde çekin. 

Gruplanmış öğeler, sağtıklama menüsünü veya Image (Görüntü) menüsünü kullanarak grubu 

çözmediğiniz sürece gruplanmış olarak kalır. 

Tutamaç 

Grup Sınırlayıcı Kutusu 
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TraumaCad Ayarları 
Settings(Ayarlar) penceresi, TraumaCad uygulaması tarafından kullanılan çeşitli ayarları 

yapılandırmanıza olanak tanır. Settings penceresini açmak için File (Dosya) Settings (Ayarlar) 

öğelerini seçin: 

 

Bu pencere aşağıdaki dalları içerir: 

 Planning (Planlama): Kalça ve diz planlaması için otomatik özellik varsayılanlarını tanımlar. 

Femoral anatomik açısının yanı sıra femoral ve tibial kesi seviyesi ve tarafını tanımlar. 

 Implants (İmplantlar): İmplantlar için renkler ve yer işareti boyutunu tanımlar. Yüzen bir 

implant özelliği penceresini etkinleştirir. 

 Measurement Tools (Ölçüm Araçları): Renkleri, yer işaretlerinin genişliği ve boyutlarını, 

ölçüm araçlarının çizgilerini tanımlayarak siyah beyaz modunu etkinleştirir. 

 Fragments (Parçalar): Parçalar için renkler ve yer işareti boyutunu tanımlar. 

 Text (Açıklama): Yazı tipi boyutu ve renginin yanı sıra arkaplan rengi ve opasitesi de dahil 

olmak üzere, kaydedilmiş görüntülerin metin ek açıklamalarını tanımlar. 

 3D Mode (3D Modu): 3D araçları için kullanılan renkler, yer işareti boyutları ve çizgileri 

tanımlar. 

 Report (Rapor): Raporlarda görüntülenecek bir logoyu dahil etmenizi sağlar. 

 Save Case (Vakayı Kaydet): Vakaların saklanacağı varsayılan konumu, hangi bilgilerin 

görüntüleneceğini ve ayrıca planlanan görüntülerde metin ek açıklamalarının nerede 

konumlandırılması gerektiğini belirler. 
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GÖRÜNTÜLERİ İŞLEME 

TraumaCad, DICOM'u destekler ve bir merkezi PACS sisteminden, bir CD'den veya bir yerel iş 

istasyonundan herhangi bir PACS dosyasını (Röntgen, BT veya MR) içe aktarmanıza (ve dışa 

aktarmanıza) olanak tanır.  

JPG, tarayıcı veya dijital kamera görüntüleri de içe aktarılabilir ve herhangi bir görüntü ekrandan 

yakalanabilir ve TraumaCad'de kullanılabilir. 

Aşağıdaki seçenekler, görüntüleri içe aktarmak için kullanılır:  

 Görüntüleri İçe Aktarma, sayfa 38 

 Ekrandan Görüntü Yakalama, sayfa 39 

 Quentry Hasta Klasörleri, sayfa 39 

HASTA BULMA 

TraumaCad, belirli bir hastayı bulabilmek için çeşitli seçenekler sunmaktadır. 

TraumaCad, şeffaf bir şekilde PACS ile entegredir ve onun hasta görüntülerine tam erişim sağlar. 

TraumaCad PACS sisteminize entegreyse, bir görüntüye erişmek için yapmanız gereken tek şey, 

görüntüyü PACS'de görüntülemek ve ardından TraumaCad seçeneğini belirlemektir. 

 

Uyarı! PACS sisteminden bir görüntüyü içe aktarırken, doğru hastadan veri 

aktardığınızdan ve doğru hastanın doğru görüntüsünü kullandığınızdan emin olun. 

 Bir hastayı bulmak için: 

1. Aşağıdakilerden herhangi birini gerçekleştirin: 

 Patient ID (Hasta Kayıt No), Patient Name (Hasta Adı) ve Accession (Erişim) alanlarında 

hastanın bilgilerinin tümünü veya bazılarını girin/seçin. Ayrıca hastanın kayıt numarası 

veya adının bir kısmını girebilirsiniz. 

 Modality (Modalite) açılır menüsünden, sistemin modalite tipini seçin. Arama için seçilen 

varsayılan modaliteler, CR, DX/DR'dir. OT'nin, PACS'de kaydedilmiş TraumaCad vakalarını 

gösterdiğini unutmayın. Bu vakalar, orijinal çalışmayı içerir ve bu nedenle sorgu sonuçları, 

arama için CR seçilmemiş olsa dahi CR görüntüsünü içerir. 

 Date (Tarih) açılır menüsünden, Today (Bugün), Yesterday (Dün), Last 7 Days (Son 7 

Gün), Last 14 Days (Son 14 Gün), Last 30 Days (Son 30 Gün) veya All (Tümü) seçeneğini 

belirleyerek söz konusu tarih aralığındaki tüm görüntüleri görebilirsiniz. 

2. Query (Sorgu) öğesine tıklayın. 

3. Önceden girilmiş alanları temizlemek için Reset (Sıfırla) öğesine tıklayın. 
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Tipik olarak arama sonuçları listesi, Last Name (Soyadı), ardından First Name (Ad) ve sonrasında 

Study Date'e (Çalışma Tarihi) göre sıralanır. 

Bu listede aşağı doğru inebilir veya bir sütunun açılan okuna (listenin üstünde) tıklayıp ardından 

kullanılacak sıralama kriterini seçerek listelenen hastaları sıralayabilirsiniz. 
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GÖRÜNTÜLERİ İÇE AKTARMA 

 Import DICOM Folder (DICOM Klasörünü İçe Aktar): Bir DICOM görüntüleri klasörünü yerel 

önbelleğinize aktarır. Bu seçeneği kullanmak için, File (Dosya) menüsünde Import DICOM 

Folder seçeneğini belirleyin. Bu eylem sonucunda, içe aktarılacak görüntüleri içeren klasörü 

seçtiğiniz bir pencere açılır. 

 Import Image (Görüntüyü İçe Aktar): JPG, PNG veya BMP formatındaki tek bir görüntü 

dosyasını içe aktarır. Bu seçeneği kullanmak için, File (Dosya) menüsünde Import Image 

seçeneğini belirleyin. Söz konusu görüntüyle birlikte kaydedilecek olan ve bu görüntüyle ilgili 

hasta ve çalışma bilgilerini girebileceğiniz bir pencere görüntülenir. Tamamlandığında, bir 

görüntü aramak için Import Image düğmesine tıklayın. 

 

 

Uyarı! Bir görüntüyü içe aktarırken veya yerel önbellekteki bir görüntüyü kullanırken, 

doğru hastadan veri aktardığınızdan ve doğru hastanın doğru görüntüsünü 

kullandığınızdan emin olun. 

Bir görüntüyü içe aktarırken, içe aktarmanın ilerleyişi, aşağıda gösterildiği gibi Durum Çubuğunda 

görüntülenir: 

 

 

Not: Yerel bilgisayarınızdaki görüntü önbelleğini silmek için File (Dosya) Delete 

Cache (Önbelleği Sil) öğelerini seçin. 
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EKRANDAN GÖRÜNTÜ YAKALAMA 

Ekranda görüntülenen herhangi bir görüntüyü yakalayıp TraumaCad'e aktarmak için File (Dosya) 

menüsünde Screen Capture (Ekran Yakalama) seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki pencere 

görüntülenir: 

 

Finder Tool'u (Bulma Aracı)  yakalanacak görüntünün üzerine sürükleyin. Böylece görüntü 

TraumaCad'e eklenir ve isterseniz daha sonra bu görüntüyü PACS'ye gönderebilirsiniz. 

QUENTRY HASTA KLASÖRLERİ 

Quentry, tıbbi personelin dosyalarını yükleyip yüksek düzeyde güvenli bir konumda saklayabildiği 

web tabanlı bir ortamdır. 

Doktorlar, görüntüler, ekler ve diğer tür dosyaları içeren klasörleri özel bir hesapla yönetebilir ve 

bunları çevrimiçi olarak iş arkadaşlarıyla paylaşabilir. 

Quentry'de Oturum Açma 

 Quentry'de oturum açmak için: 

1. Aşağıda gösterildiği gibi, Quentry'de kaydettiğiniz hasta verilerine erişmek için ana ekrandaki 

Quentry radyo düğmesini seçin: 
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2. Click here to login to Quentry (Quentry'de oturum açmak için buraya tıklayın) bağlantısına 
tıklayın. 

Oturum açma penceresi görüntülenir; Brainlab ekibi tarafından size sağlanan bilgiler 
doğrultusunda Brainlab ID (Brainlab Kimliği) ve Password (Parola) alanlarını doldurun. 

 

Hasta Klasörlerini Seçme 

 Hasta klasörlerini seçmek için: 

1. Quentry'ye yüklediğiniz hasta verilerine erişmek için ana ekrandaki Quentry radyo 
düğmesini seçin.  
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2. Birden fazla çalışma varsa, çalışmaları genişletmek için hasta satırına tıklayın ve açmak için 

onay kutusunu işaretleyin. 

 

3. Sağdaki Open Selected (Seçileni Aç) düğmesine tıklayın.  
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Yerel Vakalar 

My TraumaCad Cases (TraumaCad Vakalarım) isimli bir klasörde bilgisayarınıza veya bir bellek 

çubuğuna yerel olarak kaydedilmiş vakaları açmak için, araç çubuğundaki Open Case (Vakayı Aç) 

 öğesine tıklayın. Açılacak vakayı seçeceğiniz aşağıdaki pencere açılır. 

 

My TraumaCad Cases klasörü, içerdiği her bir vaka için bir alt klasör içerir: 

 

Aşağıda her bir vaka için sağlanan alt klasörler açıklanmaktadır: 

 Original Images (Orijinal Görüntüler) klasörü: *.jpg formatındaki orijinal görüntüleri içerir.  

 Templated Images (Şablonu Oluşturulmuş Görüntüler) klasörü: *.jpg formatındaki şablonu 

oluşturulmuş görüntüleri içerir.  

 TraumaCad Case (tcc): Bu dosya, *.tcc dosya uzantısıyla birlikte yerel olarak kaydedilmiş 

vakadır. Dosya şifrelidir ve ancak TraumaCad tarafından okunabilir. Bu dosya tipi, 

Windows'ta TraumaCad ile ilişkilidir ve otomatik olarak TraumaCad arabiriminde açılır. 

 HTML Raporu: Her vaka için otomatik olarak bir rapor oluşturulur. Planlamanın bir özetini 

sağlar. Daha fazla ayrıntı için, bkz. Raporları Oluşturma. Bir vaka bir yerel klasöre veya 

Quentry'ye kaydedilirken rapor da PDF formatında kaydedilir.  
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Not: Yerel bilgisayarınızdaki görüntü önbelleğini silmek için File (Dosya) Delete 

Cache (Önbelleği Sil) öğelerini seçin. 

HASTANIN GÖRÜNTÜLERİNİ SEÇME 

İlgilendiğiniz hastayı bulduktan sonra, görüntülemek için ilgili görüntüleri, tüm seriyi veya tüm 

çalışmayı seçebilirsiniz. İlgili satıra çift tıklayın ya da detay gitmek ve bir çalışmadaki seriyi 

görmek ve ardından yeniden bir serideki görüntüleri görmek için artı işaretine  tıklayın. 

PACS'den geri almak ve TraumaCad penceresinde görüntülemek için çalışmaya veya görüntüye 

çift tıklayın. 

Aşağıdaki şema, nasıl detaya gidileceğini ve bir çalışmanın bir serisindeki belirli bir görüntünün 

nasıl seçileceğini göstermektedir. 

 

 

 

 

 

Not: Tipik olarak, bir hasta için bir çalışmanın tümünü seçersiniz. 

 Hasta görüntülerini seçmek için: 

1. PACS'den geri almak ve TraumaCad penceresinde görüntülemek için çalışmaya veya 

görüntüye çift tıklayın. 

Görüntüler PACS'den veya diğer herhangi bir konumdan geri alındığında, sol paneldeki kenar 

çubuğunda görüntülenirler. 

1. İçerdiği serileri 
görüntülemek için bir 
çalışmaya tıklayın. 

2. İçerdiği görüntüleri 
görüntülemek için 
serinin + düğmesine 
tıklayın. 

3. Seçmek için bir görüntüye çift tıklayın.  
Bu görüntüye ait bir küçük resim görüntülenir. 
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2. Birlikte çalışmak istediğiniz görüntülere tıklayarak bunları seçin. Seçilen görüntüler ana 

görünümde görüntülenir. 

3. Görüntüleri seçtikten sonra, prosedür seçme aşamasına geçmek için sol panelin altındaki 

Next (İleri) öğesine tıklayın. 
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ÇOKLU GÖRÜNÜM 

Ana çalışma alanında dört adede kadar görüntü aynı anda görüntülenebilir. Etkin olan görüntü 

kırmızı bir kenarlığa sahip olur. Pencerenin solundaki kenar çubuğunda sınırsız sayıda görüntü 

küçük resmi görüntülenebilir. 

Bir görüntüyü etkin görüntü haline getirmek için, ana çalışma alanında görüntüye tıklayın. 

 

Bir tekli görünüm için seçmek için bir görüntüye çift tıklayın. Çoklu görünüme geri dönmek için 

yeniden çift tıklayın. 

Etkin görüntüyü gösteren 
kırmızı kenarlık 

Etkin görüntü 
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BİR GÖRÜNTÜYÜ TANIMLAMA 

Görüntüler seçildikten ve prosedür belirlendikten sonra, TraumaCad çalışma alanı görüntülenir. 

Görüntü yönünü ve kalibrasyonu tanımlamak için varsayılan olarak Image (Görüntü) sekmesi 

açılır. Bu adımlar seçilen tüm görüntüler için zorunlu olduğundan, tüm adımlar tamamlanana dek 

diğer tüm sekmeler devre dışı bırakılır. 

 Görüntü Yönünü ve Vücudun Yan KonumunuBelirleme, aşağıda  

 Görüntüyü Kalibre Etme, sayfa 46 

Görüntü Yönünü ve Vücudun Yan KonumunuBelirleme 

 Görüntü yönünü ve hasta vücudunun yan konumunu belirlemek için: 

 

1. Uygun görüntü görünümünü belirlemek için AP veya LAT radyo düğmesini seçin. 

2. Vücudun yan konumunu belirlemek için Right (Sağ) veya Left (Sol) radyo düğmesini seçin. 

3. Görüntüyü Kalibre Etme (sayfa 46) kısmında açıklandığı gibi görüntüyü kalibre edin. 

4. Accept(Kabul et) öğesine tıklayın. 

5. Birden fazla görüntü varsa, birincisi tanımlandıktan sonra ikincisi otomatik olarak seçilir. 

Bu görüntü için 1 ila 4. adımları tekrarlayın.  

Görüntüyü Kalibre Etme 
Röntgen çekme işlemine özgü bilinmeyen bir büyütme faktörü nedeniyle, basit röntgenlerden 

doğrudan lineer ölçümler alınamaz. 

Büyütme faktörünü belirlemenin iki yolu vardır: 

 X ışını kaynağı ile nesne arasındaki mesafeyi ve kaynak ile röntgen levhası arasındaki 

mesafeyi bilmek. 

 İlgili düzleme boyutu bilinen bir nesneyi veya bir radyoopak cetveli dahil etmek. 
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Uyarı! Röntgen görüntüleri, röntgen çekimi esnasında kemiğin açısının yanlış olması 

nedeniyle yanlış kemik ölçümleriyle birlikte görüntülenebilir. Röntgenleri kemik 

doğru açıda olacak şekilde çektiğinizden emin olun. 

Bir Görüntünün Otomatik Olarak Kalibre Edilmesi 

 Bir görüntüyü otomatik olarak kalibre etmek için: 

Otomatik görüntü kalibrasyonu, aşağıda gösterildiği gibi, Image (Görüntü) sekmesinin Calibration 

(Kalibrasyon) alanında gerçekleştirilir: 

 

Otomatik kalibrasyon, görüntüyü açarken bir işaretleme cihazı bulmaya çalışır. Ardından 

işaretleme cihazı görüntüyü kalibre etmek için kullanılır. Tavsiye edilen cihazlar KingMark ve 

VoyantMark'tır, daha fazla ayrıntı için bkz. sayfa 50. Bu, varsayılan kalibrasyon yöntemidir. 

Bir metal top işaretleme cihazı tespit edildiğinde, Image sekmesinde "Metal calibration ball 

detected where shown" (Metal kalibrasyon topu gösterildiği yerde tespit edildi) mesajı 

görüntülenir ve görüntü üzerinde işaretleyicinin bulunduğu yeri gösteren bir daire görünür. 

Varsayılan olarak topun boyutu 25,4 mm'dir (1"). Bu boyut, Image sekmesinde Metal ball 

size (Metal top boyutu) metin kutusunda yeni bir boyut ayarlanarak değiştirilebilir. 

Bir KingMark cihazı tespit edilirse, Image sekmesinde "KingMark calibration device 

automatically detected" (KingMark kalibrasyon cihazı otomatik olarak tespit edildi) mesajı 

görüntülenir. 

 

Bu doğruysa, Accept (Kabul et) öğesine tıklayın. 
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Bir işaretleme cihazı tespit edilmediğinde, "No calibration device has been detected. Please 

select another calibration method" (Herhangi bir kalibrasyon cihazı tespit edilmedi. Lütfen 

başka bir kalibrasyon yöntemi seçin) mesajı Image (Görüntü) sekmesinde görüntülenir: 

 

Bu durumda, sırasıyla sayfa 48 ve sayfa 49 ile açıklandığı gibi, görüntüyü Manual (Manuel) 

veya Oversize (Büyütme) seçeneklerini kullanarak kalibre etmeniz gerekir. 

Görüntüde görünen ancak tespit edilmemiş olan bir daire işaretleyici kullanarak otomatik 

kalibrasyon için, Select another point (Başka bir nokta seç) öğesine tıklayabilir ve ardından 

tüm küresel işaretleyiciyi tespit etmek için görüntü üzerinde işaretleyicinin içine 

tıklayabilirsiniz.  

İşaretleyiciyi Görüntüde Manuel Olarak Gösterme 

 İşaretleyicinin konumunu manuel olarak göstermek için: 

1. Manual öğesine tıklayın.  

2. Kullanmak istediğiniz kalibrasyon yöntemini seçin: Ruler (Cetvel) veya Circle (Daire). 

 

3. Ölçümü görüntü üzerine çizin. 

4. Çizgi/daire görüntüdeki işaretleyiciyi tüm boyutlarda tam olarak kapsadığında, Accept (Kabul 

et) öğesine tıklayın. 
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Oversize (Büyütme) Seçeneğini Kullanma 
Oversize seçeneği, bir görüntüyü ölçeklendirerek boyutunu değiştirmenize olanak tanır.  

Bir görüntüyü yeniden boyutlandırmak için, Oversize düğmesine tıklayın ve ardından metin 

kutusuna yeniden boyutlandırma yüzdesini girin. Bu ölçeklendirmede bir görüntünün orijinal 

boyutunu büyütmek veya küçültmek mümkündür. Hazır olduğunda, Accept (Kabul et) öğesine 

tıklayın. 

 

 

 

Not: DICOM görüntüsünde herhangi bir kalibrasyon verisi yoksa, örneğin görüntü bir 

jpeg dosyasıysa, Oversize seçeneği kullanılamaz. 

Kalibrasyon işleminin sonunda, kalibrasyonu kabul etmek için Accept öğesine tıklayın. 

Görüntünün kalibrasyonu durumu, aşağıda gösterildiği gibi, görüntünün üzerinde gösterilir: 

 

Otomatik veya manuel kalibrasyon gerçekleştirirken görüntüde herhangi bir kalibrasyon verisi 

yoksa, görüntü, aşağıda gösterildiği gibi, kalibrasyon durumunun bir parçası olarak DPI değerini 

gösterir. 

 

 

Not: Calibration (Kalibrasyon) bölümünde Remove Marker after calibration 

(Kalibrasyondan sonra İşaretleyiciyi kaldır) seçeneği işaretlenmişse, kalibrasyondan 

sonra işaretleyicideki ölçümler kaldırılır ve işaretleyici kalibrasyondan önceki haliyle 

görünür.  

İstediğiniz anda Image (Görüntü) sekmesine geri dönebilir ve bir görüntüyü yeniden kalibre 

edebilirsiniz. 
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Top-İşaretleyici 
1 inçlik (25,4 mm) bir mesafe, tüm açılardan 
olan tam mesafedir ve ilgili kemikle aynı düzlem 
üzerine konumlandırılmıştır. 

VoyantMark – Kalibrasyon Küresi 
Brainlab’ın küresel metal röntgen işaretleyici ölçeklendirme cihazı, basitröntgenler için bir ölçek 

sağlamaya yöneliktir. Ölçeklendirme küresi, kemik yüksekliğinde konumlandırılmalıdır. Bu 

durumda kemik ve küre, röntgen levhasından ve X ışını kaynağından aynı mesafede olmalıdır. 

 

 

Bir röntgen görüntüsü bir cetvel veya basit nesne kullanılarak ölçeklendirildiğinde, ölçeğin çekim 

esnasında doğru düzleme yerleştirildiğini doğrulamak mümkün olmaz. Kürenin avantajı, 

üçboyutlu olması ve çapının röntgenin çekildiği herhangi bir açı için sabit olmasıdır. 

 

Not: Kalibre edilmemiş görüntülerde gerçekleştirilen ölçümler piksel birimindeyken, 

kalibre edilmiş görüntülerde gerçekleştirilenler milimetre birimindedir. 

  

 

İpucu: Otomatik kalibrasyonu etkinleştirmek için, VoyantMark veya KingMark'ı 

kullanabilirsiniz. Bunları edinmeniz gerekiyorsa, Brainlab satış temsilcinizle 

temas kurun. 

İşaretleyiciyi konumlandırma 

Film düzleminden kemik seviyesine mesafe 

Detektör düzlemi 
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KingMark 
KingMark, iki ayrı işaretleyiciden oluşan bir çift işaretleme cihazıdır; hasta sırtüstü yatar 

konumdayken, bu işaretleyicilerden biri pelvisin arkasına, diğeriyse önüne yerleştirilir. Anterior 

işaretleyici, radyoopak topları düzenli aralıklarla sabitleyen esnek bir kayıştır. Posterior 

işaretleyici, dikey sırada içe yerleştirilmiş olan çelik rodlar içeren bir radyolüsent peddir. 

 

TraumaCad otomatik olarak bir röntgende KingMark'ın varlığını tespit eder, büyütme yüzdesini 

belirler ve görüntüyü doğru bir şekilde boyutlandırır.  

 

Beş toptan biri kalçanın femoral başıyla hizalanmalı ve rodlar pelvis boyunca orta hat üzerinde 

ilerlemelidir. İşaretleyiciler merkezin çok dışındaysa ve kalçalar arasında konumlandırılmamışsa, 

röntgen tekrarlanmalıdır. 

Kayış, top-şeridini hastanın 
ön tarafında tutar. 

Taban, hasta röntgen 
masasında sırtüstü 
vaziyette uzanmışken 
kalçaların altına gelen 
konumdur. Taban, 
radyoopak rodları içerir. 

Top şeridi, 5 adet 
radyoopak top içerir. 

Ağırlık, top-şeridini ve 
kayışı hastanın üzerinde 
tutmayı sağlar. 
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KingMark cihazıyla çalışırken aşağıdaki ipuçlarını aklınızda tutun: 

 Konumlandırma tekniği, her boyuttan hasta için aynıdır. KingMark orta hatta 

konumlandırıldığı için, çok iri hastalarda dahi daima röntgen filmi dahilinde görünür. 

 Top şeridinin hastaya güvenli bir şekilde takılmasını engelleyen yer kaplayan kıyafetleri 

düzeltin veya çıkartın. 

 Top şeridindeki her bir topun hastaya temas etmesini veya cilde mümkün olan en yakın 

konumda olmasını sağlayın. Ancak kayışı ve top şeridini, hastanın cildini veya yağ dokusunu 

ciddi şekilde sıkıştıracak biçimde çekmeyin. 
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CERRAHİ İŞLEMİNİZİ PLANLAMA 
Cerrahi işleminiz planlarken, ilk olarak uygun prosedürü seçin. Seçilen prosedüre göre ilgili 

ölçümler ve şablon kitaplığı kullanılabilir. 

Görüntüler seçildikten ve bir prosedür belirlendikten sonra, planlamaya başlamaya hazırsınızdır.  

TraumaCad planlama penceresi, sol paneldeki bir dizi sekmeden ve görüntüyü/görüntüleri 

gösteren sağ taraftaki ana alandan oluşur. 

Aşağıdaki sekmeler sol panelde gösterilir: 

 Image (Görüntü): Görüntü yönünü ve kalibrasyonu tanımlamak için kullanılır. Ayrıntılar için 

bkz. sayfa 46. 

 Templates (Şablonlar): Şablonları görüntüye uygulayın. Daha fazla ayrıntı için bkz. sayfa 55.  

 Measurements (Ölçümler): Seçilen prosedürle ilgili çeşitli araçlar ve sihirbazlar görüntüler. 

Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 72. 

 Report (Rapor): Raporlar üretir, planlamanın önizlemesini gösterir ve Vakayı kaydeder. 

Ayrıntılar için bkz. sayfa 170. 

 

Cerrahi işleminizi planlamak için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:  
 Ayrıntılar içinbkz. sayfa 54. 

 Şablon Oluşturma, sayfa 55 

 Travma Prosedürleri, sayfa 61 

 3D Suite (İsteğe Bağlı), sayfa 69 

 Anatomiyi Ölçme, sayfa 72 

 

Sol Panel 
Ana 

Görün
üm 



Cerrahi İşleminizi Planlama 

 54 

PROSEDÜRLER  

TraumaCad uygulaması, prosedür odaklıdır. Yani hasta üzerinde gerçekleştirilecek ilgili cerrahi 

prosedürü veya analiz prosedürünü seçmeniz gerekir. Yalnızca seçilen prosedürle ilgili şablonlar 

ve ölçümler görüntülenir. 

Gerçekleştirilecek cerrahi prosedür veya analiz prosedürüyle ilgili simgeye tıklayın. 

 

Bir prosedür seçmenizin ardından, hastanın görüntüsü TraumaCad'in ana penceresinde açılır. 

İstediğiniz anda araç çubuğundan Change Procedure (Prosedürü Değiştir) simgesini  seçerek 

prosedürü değiştirebilirsiniz. Prosedürü değiştirmenin, o ana kadar yapılan tüm ölçümler ve 

planlamanın silinmesiyle sonuçlanacağını unutmayın. 
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ŞABLON OLUŞTURMA 

TraumaCad, kompleks rekonstrüksiyonlar ve osteotomiler için ve aynı zamanda standart primer 

replasmanlar için şablon oluşturmayı optimize eder. TraumaCad, kapsamlı ve kolaylıkla 

erişilebilen bir şablon kitaplığı sunmaktadır. Bu kitaplık, sunucu yoluyla otomatik olarak sürekli 

güncellenir ya da bağımsız sürümünde manuel olarak güncellenir. 

Bu prosedürlerin ana adımlarının açıklaması için aşağıdaki bölümlere başvurun: 

 Bir İmplantı Seçme, sayfa 55 

 Bir Şablonu Konumlandırma, sayfa 57 

 İmplant Özelliklerini Belirleme, sayfa 58 

 Bir Kit ve Sık Kullanılanlar Listesi Oluşturma, sayfa 59 

 Özel Travma Şablonu Özellikleri,sayfa 65 

Bir İmplantı Seçme 
Prosedürlerin her biri (kalça, diz, üst uzuv, pediatrik, deformite, travma, omurga ve ayak ve ayak 

bileği) için şablon oluşturma işlemi benzerdir. Elbette farklı anatomik bölgelerin implant kitaplığı 

da farklıdır. Şablonları seçtiğinizde aşağıdaki gibi bir pencere gösterilir: 
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Gereken implantı tanımlama işlemi, şablon oluşturma olarak da adlandırılır. Bu işlem esnasında, 

mevcut envanterden uygun implantı seçer, görüntüde ilgili anatomi üzerinde konumlandırır ve 

boyutu ve diğer çeşitli özellikleri ayarlarsınız. 

Templates (Şablonlar) sekmesinin altında aşağıda belirtilen dört alt sekme görüntülenir: 

 Implants (İmplantlar): Şablon arama sonuçlarının bir listesini görüntüler. Ayrıntılar için bkz. 

sayfa 55. 

 Kits (Kitler): Bir görüntüye birlikte ekleyebileceğiniz kendi şablon kitlerinizi tanımlamanıza 

olanak tanır. Ayrıntılar için bkz. sayfa 59. 

 Recently Used (Son Kullanılan): Bu prosedürde kullanılmış son 20 şablonu listeler. 

 Favorites (Sık Kullanılanlar): Şablonları bir sık kullanılanlar listesine kaydeder. 

 

Not: Şablon kitaplığı boşsa, pencere, aşağıda gösterildiği gibi bir düğme içerir: 

 
Gereken şablonu indirmek için Download Templates (Şablonları İndir) düğmesine 

tıklayın. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 180. 

 Uygun implant(lar)ı seçmek için: 

1. Templates sekmesinde, Manufacturer (Üretici) alanından implantın üreticisini seçin. Bir 

üretici seçildiğinde, Type of Implant (İmplant Tipi) alanında seçilebilecek implantların tipi 

belirlenir. 

2. Type of Implant alanında implantın tipini seçin. 

3. [İsteğe bağlı] Look for (Ara) alanını kullanarak belirli bir şablonu arayabilirsiniz. 

 

Arayacağınız metni Look for metin kutusuna girin ve  öğesine tıklayın. Bu arama işlevi 

prosedüre özeldir, yani sonuçlar seçilen prosedüre göre filtrelenir. Bu arama seçeneğini 

kullandığınızda, Manufacturer ve Type of Implant alanlarını boş bırakabilirsiniz. Aksi 

takdirde arama, alanlara göre filtrelenir (Üretici veya Şablon Tipi). 

Aramanın prosedüre özel olmamasını sağlamak için Search the entire Templates Library 

(Tüm Şablon Kitaplığını ara) onay kutusunu işaretleyin. 

Önceki arama geçmişini görüntülemek için Look for açılan okuna  tıklayın. 
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4. İmplant listesinden bir implant seçin. İmplantın adına çift tıklayın ya da listeden sürükleyerek 

görüntünün üzerine bırakın. 

5. Görüntüye başka bir şablon eklemek için, sol panelden Add Template (Şablon Ekle) öğesine 

tıklayarak istediğiniz implantı bulun ve İmplant Özelliklerini Belirleme, sayfa 58 kısmında 

açıklandığı gibi görüntü üzerine yerleştirin. 

Bir Şablonu Konumlandırma 
İmplantı, cerrahi değerlendirmeler temelinde görüntü üzerinde konumlandırmanız gerekir. 

İmplantı görüntü üzerinde konumlandırmayı kolaylaştırmak için bir dizi seçenek sunulmaktadır. 

 Bir implantı taşımak için: 

 Sürükleyip gereken konuma bırakmak için implanta tıklayın. Alternatif olarak, Move (Taşı) 

 aracını seçebilir ve ardından ok tuşlarını kullanarak implantı küçük ilerleyişlerle 

taşıyabilirsiniz. 

 Bir implantı döndürmek için: 

 Seçilen implant, bir döndürme tutamacı içeren bir sarı kenarlıkla gösterilir. 

 

 

 Döndürme tutamacına tıklayın ve sola veya sağa hareket ettirerek doğru dereceye 

getirin. Seçilen kaplar, kap eğimi açısını görüntüler. 

 Ayrıca Flip Implant  (İmplantı Çevir) aracını kullanarak bir implantıçevirebilir ve 

implant sağ tıklama menüsünden Transpose View  (Görünümü Tersine Çevir) aracını 

kullanarak implant için AP ayarından LAT ayarına (ve tersi) geçebilirsiniz. 

Seçilen implant otomatik olarak yeni yönde görünür.   

Döndürme Tutamacı 

Menteşe 
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İmplant Özelliklerini Belirleme 
Şablon seçildikten sonra, implant için boyut, sapma ve ek sayısı gibi daha fazla özelliği 

belirleyebilirsiniz. 

 İmplant özelliklerini belirlemek için: 

 

1. Sol panelden implant özellikleri ayarlanabilir. Cerrahi prosedüre uygun şekilde implant 

özelliklerini belirleyin, örneğin: 

 Size (Boyut) alanında implantın boyutu. 

 Length (Uzunluk) alanında implantın uzunluğu. 

 Offset (Sapma) alanında femoral başın lateral sapması. 

 Attachments (Ekler) alanında implant eklerinin boyun uzunluğu. 

Bu özellikler ve daha fazlası, seçilen implanta göre değişiklik gösterir. 

Bir implantın özelliklerini kilitlemek faydalı olabilir. TraumaCad'deki özellikler varsayılan 

olarak senkronize edilir. Yani belirli bir değerdeki bir özelliği kilitlemek, kilitli değerle eşleşen 

diğer özelliklerin değerlerini otomatik olarak görüntüler. 

Bir özelliği kilitlemek için, özellik listesindeki özelliğe çift tıklayın. Bu özelliğin kilidini 

kaldırmak için özellik değerine yeniden çift tıklayın. Aşağıdaki şekillerde Offset özelliğinin 

kilitli olduğu ve olmadığı örnekler gösterilmektedir. 
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Kilitli Özellikler Kilitli Olmayan Özellikler 

2. Görüntüden bir implantı silmek için, implantı seçmeniz ve Delete (Sil) tuşuna veya Delete 

Selected Object (Seçilen Nesneyi Sil)  aracına basmanız yeterlidir. 

 

Not: Settings (Ayarlar) Implants (İmplantlar) öğesinden implant 

özelliklerinin görüntü üzerinde yüzmesini seçebilirsiniz.  

Bir Kit ve Sık Kullanılanlar Listesi Oluşturma 

 Bir kit oluşturmak için: 

1. Tercih edilen kap şablonu ve stem şablonunu bir görüntüye ekleyin. 

2. Her ikisini de seçmek için imleci etraflarında sürükleyin. 

3. Aşağıda gösterildiği gibi, bu seçime sağ tıklayın ve menüden Create a Kit (Bir Kit Oluştur) 

seçeneğini seçin: 
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Aşağıdaki pencere görüntülenir: 

 

4. Bu kit için bir ad ve açıklama girin ve OK (Tamam) öğesine tıklayın. Böylece bu yeni kit, 

aşağıda gösterildiği gibi Kits (Kitler) sekmesinde görünür: 

 

İçerdiği şablonlarla ilgili bilgileri görüntülemek için fare imlecini bu kitin üzerine 

getirebilirsiniz. 

5. Bu kiti görüntüye eklemek için, Kits sekmesinde üzerine çift tıklamanız yeterlidir. Böylece 

kitteki tüm şablonlar görüntüye eklenir. 

 

İpucu: Bir şablon kitini kaldırmak için, kiti görüntü üzerinde seçin ve klavyedeki 

Delete (Sil) işlevini kullanın. 

Bir kiti kitler listesinden kaldırmak için, kiti görüntü üzerinde seçin ve 

klavyedeki Delete tuşuna basın. 

 Bir implantı Favorites (Sık Kullanılanlar) sekmesine kaydetmek için:  

 İmplant listesinden bir implant seçin. Fare düğmesini basılı tutarak, implantı sürükleyip 

Favorites sekmesine bırakın. 

 



Cerrahi İşleminizi Planlama 

 61 

TRAVMA PROSEDÜRLERİ 

TraumaCad, travma ortamının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. TraumaCad, kırık veya 

kemik parçalarını tanımlamanıza ve şablon oluşturma öncesinde görüntülerde anatomiyi doğru 

şekilde eski haline getirmek ve sağlıklı tarafta rekonstrüksiyonu gerçekleştirmek için görüntü 

üzerinde parçaları taşımanıza, döndürmenize ve kopyalamanıza olanak tanır. 

 Anatomik Bölgeyi Belirleme (bir travma prosedürü için), sayfa 61. 

 Kemik Parçalarıyla Çalışma, sayfa 62. Parçaların redüksiyonunu yapmak ve sonrasında 

optimum olanı seçmek için farklı seçenekleri deneyebilirsiniz. 

 Özel Travma Şablonu Özellikleri,sayfa 65. Bazı TraumaCad travma şablonları, plaka 

şablonlarını işaretli noktalarda eğmek ve vida tipi özelliklerini belirlemek gibi diğer 

şablonlarda bulunmayan farklı özelliklere sahiptir. 

Anatomik Bölgeyi Belirleme 
Bazı prosedürlerde, prosedür için anatomik bölgeyi belirlersiniz. Bu seçenek tüm prosedürler için 

görüntülenmez. 

 Vücudun bir anatomik bölgesini belirlemek için: 

1. Fare imlecini, soldaki iskelet görüntüsünde vücudun her bir ilgili alanı üzerine getirin. Bunu 

yaparken, üzerine gelinen alan kırmızıyla vurgulanır. Bu eylem, bu bölge için geçerli olmayan 

şablonları filtreler. 
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2. Templates (Şablonlar), Measurement Tools (Ölçüm Araçları) ve Report (Rapor) sekmelerine 
erişmek için vücudun ilgili kısmına tıklayın. 

 

Not: Şablon filtrelemeyi devre dışı bırakmak için Skip Anatomical Region Selection 

(Anatomik Bölge Seçimini Atla) düğmesine tıklayın. 

Kemik Parçalarıyla Çalışma 
Bir kemik redüksiyon prosedürünü veya bir osteotomiyi planlarken parçaları tanımlayabilirsiniz. 

Görüntüde kemik parçalarını tanımlamak ve üzerlerinde işlem yapmak için bir dizi araç ve menü 

seçeneği sağlanmaktadır: Define Fragment (Parçayı Tanımla) , Lasso Tool (Yakalama Aracı) 

(Menu Bar (Menü Çubuğu) Basic Tools (Temel Araçlar) Fragments (Parçalar) Define 

Fragment (Parçayı Tanımla) öğelerini seçin)) ve Duplicate Fragment (Parçayı Çiftle)  (sağ 

tıklama menüsünden erişin). 

Aynı prosedür için birden çok osteotomi gerçekleştirilebilir. 

 

 

Uyarı! Redüksiyon esnasında, operasyonu gerçekleştirmeden önce kemiğin gerçek 
parçasını redüksiyona göre doğrulamak zorunludur. Bu, anatomiyi 2D olarak 
sunmanın sınırlamasından kaynaklanabilir. Ek röntgen görünümlerini 
değerlendirmek ve olası in-vivo farkları göz önünde bulundurmak zorunludur. 
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Parçaları Tanımlama 

 Parçaları tanımlamak için: 

1. Araç çubuğunda Define Fragment  (Parçayı Tanımla) aracını seçin veya menü çubuğunda 

Basic Tools (Temel Araçlar) Fragments (Parçalar) Define Fragment (Parçayı Tanımla) 

öğelerini seçin. Taşınacak parçanın ana hattı boyunca bir dizi tıklama gerçekleştirin. 

 

2. Çift tıklayarak parçanın çerçeve çizimini kapatın. Artık yeni bir konuma sürükleyebileceğiniz 

kapalı bir şekliniz var: 

 

Şimdi aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak parça seçimini istediğiniz şekilde 

yeniden konumlandırabilir veya ayarlayabilirsiniz: 

 Bir parçayı, sarı döndürme tutamacını kullanarak döndürebilirsiniz. 

 

Seçim Kutusu 

Dönme Merkezi 
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 Çizdiğiniz parçanın merkezindeki kırmızı nokta, parçanın dönme merkezidir. Tutamaca 

tıklayın ve parçayı döndürmek için hareket ettirin. Ek olarak bu noktayı yeni bir konuma 

sürükleyip sonrasında parçayı döndürebilirsiniz. 

 Flip Implant/Fragment (İmplantı/Parçayı Çevir) aracını kullanarak parçayı 

çevirebilirsiniz. 

 Parçaya sağ tıklayıp Duplicate Fragment (Kırığı Çiftle) aracını seçerek bu parçanın 

kopyasını ekleyebilirsiniz. 

 Parçayı silmek için Delete (Sil) aracını kullanın. Bu seçenek yalnızca parçanın kendisini 

kaldırır. 

 Parçanın önceden bulunduğu boş alanı (parçanın orijinal konumu) da kaldırmak 

isterseniz, buraya sağ tıklayın ve Delete öğesine yeniden tıklayın. 

 Parçaya sağ tıklayıp Reset Segment (Segmenti Sıfırla) öğesini seçerek parçayı orijinal 

konumuna döndürebilirsiniz. 

 

 Parçayı görüntü üzerinde öne veya arkaya doğru göndermek için, parçaya sağ tıklayın ve 

Bring Fragment to Front (Parçayı Öne Getir) öğesini ya da Send Fragment to Back 

(Parçayı Arkaya Gönder) öğesini seçin. 

Parçaları Yakalama 
Parçaları yakalamak, basitçe, taşınacak parçaları içeren görüntü alanının etrafına bir çizgi çizmek 

anlamına gelir. 

 Parçaları yakalamak için: 

1. Menü çubuğunda Basic Tools (Temel Araçlar) Fragments (Parçalar) Lasso Tool 

(Yakalama Aracı) öğelerini seçin. 

2. Tıklayıp fare düğmesini basılı tutun ve fareyi taşınacak alanın etrafında sürükleyin. Siz fareyi 

hareket ettirdikçe bir çizgi çizilir. Parçayı oluşturmak için çerçeveyi tamamlamanız gerekir. 

  

Kırığın redüksiyonu gerçekleştirildikten sonra, önceden açıklandığı gibi fiksasyon için 

implantlar ekleyebilirsiniz. 
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Özel Travma Şablonu Özellikleri 
Bazı TraumaCad travma şablonları, aşağıdakileri içeren farklı özelliklere sahiptir: 

 Plaka Eğme, sayfa 65 

 Şablonları Gruplama, sayfa 65 

 Kilitleme Sıkıştırma Plakalarında Vidalarla İlgili İşlemler, sayfa 67 

Plaka Eğme 
Travma prosedürlerinde kullanılan bazı plakalar, kemiğin eğriliğine daha iyi uyum sağlayacak 

şekilde eğilebilir. Bu tür plakalarda, görüntüde üzerindeki şablonda bir dizi kırmızı nokta 

görüntülenir. Gerekirse plaka, bu noktaların her birinde eğilebilir. 

Örneğin aşağıdaki şekiller, bu tür bir plakanın eğme öncesi ve sonrasındaki durumunun 

örneklerini göstermektedir: 

  
Eğmeden Önce Eğdikten Sonra 

 Bir plaka şablonunu eğmek için: 

 Görüntü üzerindeki plaka şablonunda bulunan bir kırmızı noktaya tıklayın ve fare 

düğmesini basılı tutup fareyi hareket ettirerek plakayı istediğiniz konuma eğin. Gerekirse 

bu işlemi plakadaki diğer noktalar için tekrarlayın. 

Şablonları Gruplama 
Bazı şablonlar varsayılan olarak gruplanır. Bu tür örneklerde grup öğeleri, grubun sınırlarını 

gösteren sarı bir kutuyla çevrelenir. 

Aşağıdaki örnekte, gruplanmış olan şablon hem bir plakayı hem de vidaları içermektedir. 

Gruplanmış bir şablon için, grup içindeki her bir öğenin özelliklerini ayrı ayrı değiştirebilirsiniz. 

Şekillerde aynı şablonun plaka yeniden boyutlandırılmadan önceki ve sonraki hali 

gösterilmektedir.  

Kırmızı Nokta 
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Yeniden Boyutlandırma Yeniden Boyutlandırdıktan 

Öncesindeki Plaka Sonraki Plaka 

Gruplanmış bir şablon içindeki herhangi bir öğeyi seçebilirisiniz. Seçilen öğe koyu yeşil ile 

vurgulanır. Bir öğenin boyutu yalnızca vurgulandığı zamanlarda değiştirebilirsiniz.  

 

 Bir şablon grubu oluşturmak için: 

1. Bir görüntü parçasının yanı sıra bir görüntüye iki veya daha fazla şablon ekleyin. 

2. Seçmek için şablonlardan birine tıklayın ve Shift tuşunu basılı tutarak, seçmek için başka bir 

şablona tıklayın. Bir gruba sınırsız sayıda öğe ekleyebilirsiniz. 

3. Seçtiğiniz şablonlardan birine sağ tıklayın ve Group (Grupla) öğesini seçin. Böylece şablonlar 

gruplanır. Gruplanmış öğeler, siz onların grubunu fiziksel olarak çözene dek gruplanmış 

olarak kalır. 

 

Gruplanmış Öğeler 

Tutamaç 

Seçilen Öğe 
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Not: Bu tarzda gruplanmış şablonlar, yalnızca bu görüntüde gruplanırlar, TraumaCad 

şablon kitaplığına dahil edilmezler. 

Kilitleme Sıkıştırma Plakalarında Vidalarla İlgili İşlemler 
Kilitleme Sıkıştırma Plakalarında (LCP'ler) aşağıda gösterilen iki farklı tip vida kullanılabilir: 

 Kilitli vidalar:Kilitli konumda kullanılan vidalar, şablona göre belirli bir açıda konumlandırılır 

ve bu açı değiştirilemez. Bu tip vidalar bir dişli başa sahiptir. Bu tür vidalar için, plakada içine 

yerleştirilecekleri deliğin tam olarak vidanın boyutunda olması önemlidir. 

 Kilitsiz vidalar:Kilitsiz konumda kullanılan bir vida döndürülebilir (eksenel hareket), yani 

görüntü üzerinde açısını değiştirebilirsiniz ancak bağlantı noktası sabit kalır. 

LCP plakalarında, plakadaki daha küçük delikler kilitli vidalar için, daha büyük deliklerse 

kilitsiz vidalar içindir. 

 

Kilitli ve kilitsiz vidalar, aşağıda gösterildiği gibi görüntü üzerinde farklı görünürler: 

  
Kilitli vida Kilitsiz vida 

LCP şablonlarında, şablon dahilindeki vidalarla ilgili işlemler için bir dizi seçenek mevcuttur. 

Şunları yapabilirsiniz: 

 Bir vidayı kilitlemek 

 Bir vidanın kilidini açmak 

 Bir vidayı kaldırmak 

Kilitsiz vida 

Kilitli vida 
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 Tüm vidaları kaldırmak 

 

Bu seçeneklerden birini kullanmak için, şablondaki bir vidaya sağ tıklamanız ve sağ tıklama 

menüsünde ilgili seçeneği seçmeniz yeterlidir. 

Bir şablondan bir vidayı kaldırırsanız, vidanın takılması gereken deliğe sağ tıklayıp açılan 

sağtıklama menüsünde Re-attach Screw (Vidayı Yeniden Tak) öğesini seçerek vidayı yeniden 

takabilirsiniz. 
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3D SUİTE (İSTEĞE BAĞLI) 

TraumaCad 3D modülü, Multiplanar Rekonstrüksiyon (MPR) veya Maksimum İntensite 

Projeksiyonu (MIP) kullanarak, BT'ler ve MRI'lar gibi görüntüleri üç boyutlu olarak 

görüntülemenize olanak tanır. Görüntüler, Axial (Aksiyal), Coronal (Koronal), Sagittal (Sagital) ve 

Oblique (Eğik) görünümlerde gösterilir. Ek olarak kullanıcı, preoperatif planlama yapmak için 

görüntüye üçboyutlu şablonlar ekleyebilir.  

 

Not: 3D suite, ayrı olarak satın alınabilen isteğe bağlı bir modüldür. Daha fazla 

bilgi için Brainlab'ın Satış Departmanı ile temas kurun. 

Bir 3D Görüntüyü Açma 
3D prosedürünü etkinleştirmek için, 6 veya daha fazla görüntüye sahip bir çalışma seçin.  

Procedure Selection (Prosedür Seçimi) penceresinden 3D prosedürünü seçin. 

Seriyi ana görünümde açmak için Left (Sol) veya Right (Sağ) lateralliği seçin ve ardından Accept 

(Kabul et) öğesine tıklayın. 
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MPR Görüntülerinde Gezinme 
Seri, başlangıçta Axial (Aksiyal), Coronal (Koronal) ve Sagittal (Sagital) görünümlerle gösterilir. 

Görüntüler üzerindeki sarı çizgiler, diğer görünümlere göre görüntünün konumunu göstermeye 

yardımcı olan sınırlandırıcı çizgileri temsil eder. 

Her bir kesitin konumunu değiştirmek için, fare tekerleğini kullanarak etkin pencereyi kaydırın 

veya sarı sınırlayıcı çizgilere tıklayıp fare düğmesiyle sürükleyin. 

 

Not: 3D modunda yalnızca Axial yöndeki seriler görüntülenebilir. 

Sağ alt görünüm başlangıçta Axial görüntüyü gösterir. Bu görünüm, ilgili düğmeyi kullanarak 

Coronal veya Sagittal görünüme ya da açık mavi sınırlayıcı çizgileri kullanarak istenen herhangi 

bir Oblique (Eğik) görünüme değiştirilebilir. 

Bu görünümün yönünü değiştirmek için, kırmızı tutma noktalarına tıklayın ve açık mavi sınırlayıcı 

çizgiyi tercih edilen Oblique görünüme döndürün. 

 

 

Not: Sağ alt görünümde gösterilecek olan seçilmiş yön, iki ortogonal görünümde 

gösterilen kendi açık mavi sınırlayıcı çizgilerine sahiptir. 

Görünüm Tipini MIP Olarak Değiştirme 
Sağ alt görüntüyü bir MIP görünümü olarak değiştirmek için MIP radyo düğmesini seçin.  

MIP görünümü, yalnızca Axial, Coronal ve Sagittal yönlerde gösterilebilir. 

Bir 3D Şablon Ekleme 
Görüntüye bir 3D şablon ekleme prosedürü, bir 2D şablon ekleme prosedürüyle aynıdır. 

Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 55. 

MPR görünümlerinde, şablonun ana hatları, kesit konumu ve yönüne göre gösterilir. MIP 

görünümlerinde, şablon, implantın tam bir projeksiyonu olarak gösterilir. Şablonlar varsayılan 

olarak renkli olarak gösterilir ancak değişiklik yapılarak gri tonlama ile de gösterilebilir. 

Aşağıdaki düğme, önceki görüntüde gösterildiği gibi görüntülenir: 

 Locate Implant (İmplantı Yerleştir): Tüm görünümleri şablon konumuna kaydırır, yani bu 

şablon tüm görünümlerde gösterilir. 

Ayrıca implant, kolay yönlendirilmesi ve döndürülmesini sağlamak amacıyla aynı bir gezinti 

penceresinde görüntülenir. 



Cerrahi İşleminizi Planlama 

 71 

 

 

Not: Görünümlerden biri üzerinde implantı taşımak veya döndürmek, diğer tüm 

görünümlerde de implantın konumu ve yönünü etkiler. 

Implant Navigation Window'u (İmplant Gezinti Penceresi) Kullanma 
Implant Navigation Window, implantı halihazırda etkin olan görünümün yönüne göre gösterir. 

Yönü değiştirmek için, Implant Navigation Window'a tıklayın ve fare düğmesiyle sürükleyin. 

Değişiklikler ana görünümlere yansıtılır. 

Görüntülere birden çok 3D şablon yerleştirildiğinde, son seçilen şablon Implant Navigation 

Window'da gösterilir. 

Bu pencere yeniden boyutlandırılabilir ve fareyi kullanarak köşesini sürüklemek yoluyla 

büyütülebilir. 
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ANATOMİYİ ÖLÇME 
TraumaCad, seçilen prosedür başına anatomiyi ölçmek için çeşitli ölçüm araçları ve sihirbazlar 

sunar. TraumaCad’in ölçüm araçlarının çoğuna, Measurement Tools (Ölçüm Araçları) 

menüsünden ve Measurements (Ölçümler) sekmesinden ulaşılabilir. En sık kullanılan araçlara da 

araç çubuğundan ve görüntü üzerine sağtıklama yoluyla erişilebilir. 

Tüm araçlar takip eden bölümlerde açıklanmakta ve TraumaCad prosedürüne göre 

düzenlenmektedir.  

TraumaCad, uygulamanın görüntüdeki anatomik bölgeleri otomatik olarak tespit etmeye, 

ölçümleri değerlendirmeye, şablonları konumlandırmaya ve kalça redüksiyonu ve diz hizalaması 

gibi görüntü değiştirilmesine yönelik parçalar oluşturmaya çalışacağı, THR ve TKR planlamasına 

yönelik bazı otomatik özellikler sunar.  

Görüntünün otomatik olarak tespit edilmediği durumlarda, her zaman planlamaya manuel 

olarak devam edebilirsiniz. 

 

Not: Nicel ölçümler elde etmek için, ilk olarak görüntünün Bir Görüntünün Otomatik 

Olarak Kalibre Edilmesi bölümünde (sayfa 46) açıklandığı gibi kalibre edilmesi gerekir. 

 

Not: Angle (Açı) aracının doğruluğu ± 0,75°, Ruler (Cetvel) aracının doğruluğu  

± 0,24 mm ve Circle (Daire) ölçüm aracınınki ± 0,18 mm'dir. 

Doğruluk ayrıca görüntünün kalibrasyonundan da etkilenir. Seçilen kalibrasyon 

yöntemine bağlı olarak, ölçüm araçlarının doğruluğu değişebilir. 

ARAÇLARIN KULLANILMASI 

Ölçüm araçlarını kullanmak için sol panelden aracı seçin. Araç görüntü üzerinde görünür. 

Aracı ayarlamak için kırmızı işaretçileri kullanın.  

TEMEL ARAÇLAR 

TraumaCad, prosedüreözel araçları tamamlamak için kullanılabilen bir dizi temel araç içerir: 

 Ruler (Cetvel) Aracı, sayfa 73 

 Circle (Daire) Aracı, sayfa 73 

 Angle (Açı) Aracı,sayfa 73 

 Interline Angle (Çizgiler Arası Açı) Aracı, sayfa 73 

 Line (Çizgi) Aracı, sayfa 74 

 Free Hand Line (Serbest Çizgi) Aracı, sayfa 74 

 Arrow Line (Ok Çizgi) Aracı, sayfa 74 

 Text Annotations (Metin Ek Açıklamaları), sayfa 74 
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Ruler (Cetvel) Aracı 
Ruler aracı, bir görüntünün seçilen kısımlarını piksel cinsinden (kalibre edilmemiş görüntüler için) 

ya da milimetre cinsinden (kalibre edilmiş görüntüler için) ölçer. 

 Ruler Aracını kullanmak için: 

1. Bir görüntüyü yükledikten sonra, araç çubuğundaki Ruler öğesine tıklayın. 

2. Sol tıklayın, görüntü üzerinde ölçümü başlatmak istediğiniz yerde fare düğmesini basılı tutun 

ve ölçülecek bölümün sonuna gelene dek fare düğmesini serbest bırakmadan fareyi 

sürükleyin. 

3. Fareyi bırakın. Ölçüm, piksel veya milimetre cinsinden görünür. 

4. Boyutunu ayarlamak için çizginin uçlarındaki kırmızı noktaların herhangi birine tıklayın ve 

sürükleyin. 

Circle (Daire) Aracı 
Görüntüdeki nesnelerin çapını ölçmek için Circle aracını kullanın. 

 Circle aracını kullanmak için: 

1. Araç çubuğunda Circle öğesine tıklayın. 

2. Çalışma alanında görüntüye tıklayın. Circle aracı görüntü üzerinde görünür. 

3. Dairenin içine sol tıklayın ve fare düğmesini basılı tutup istenen konuma sürükleyin. 

4. Dairenin boyutunu ayarlamak için kırmızı noktaların herhangi birine tıklayın ve sürükleyin. 

Çap ölçümü görüntülenir (kalibre edilmişse milimetre cinsinden). 

Angle (Açı) Aracı 
Angle (Açı) aracını iki ışın arasındaki açıyı ölçmek için kullanın. 

 Angle aracını kullanmak için: 

1. Araç çubuğunda Angle öğesine tıklayın. 

2. Çalışma alanında görüntüye tıklayın. Angle aracı görüntülenir. 

3. Aracın yer işaretlerini ölçülecek bölüme sürükleyin. Ölçüm, açının yanında derece cinsinden 

görüntülenir. 

Interline Angle (Çizgiler Arası Açı) Aracı 
Interline Angle (Çizgiler Arası Açı) Aracı aracını iki çizgi arasındaki açıyı ölçmek için kullanın. 

 Interline Angle aracını kullanmak için: 

1. Araç çubuğunda Interline Angle öğesine tıklayın. 

2. Çalışma alanında görüntüye tıklayın. Interline Angle aracı görüntü üzerinde görünür. 

3. Her bir çizgiye sol tıklayıp fare düğmesini basılı tutun ve çizgiyi istenen konuma sürükleyin. 

Gerekirse çizgileri ayarlamak için kırmızı noktaları kullanın. 

İki çizgi arasındaki açı, aracın yanında görüntülenir. 
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Line (Çizgi) Aracı 
Görüntü üzerinde basit bir çizgi çizmek için Line aracını kullanın. 

 Line aracını kullanmak için: 

1. Araç çubuğunda Line öğesine tıklayın. 

2. Fare düğmesini basılı tutun ve serbest bırakmadan görüntü üzerinde bir çizgi çizin. Görüntü 

üzerinde bir çizgi çizilir. 

Free Hand Line (Serbest Çizgi) Aracı 
Görüntü üzerinde bir serbest çizgi çizmek için Free Hand Line aracını kullanın. Hiçbir ölçüm bu 

çizgiyle ilişkilendirilmez. 

 Free Hand Line aracını kullanmak için: 

1. Araç çubuğunda Free Hand Line öğesine tıklayın. 

2. Görüntüye tıklayın ve fare düğmesini serbest bırakmadan görüntü üzerinde herhangi bir 

şekle sahip bir serbest çizgi çizin. Görüntü üzerinde bir çizgi çizilir. 

Arrow Line (Ok Çizgi) Aracı 
Daha fazla dikkat çekmek amacıyla görüntü üzerindeki bir alanı göstermek için Arrow çizgi 

aracını kullanın. 

 Görüntü üzerinde bir ok çizgi çizmek için: 

1. Araç çubuğunda Arrow çizgi öğesine tıklayın.  

2. Görüntü üzerinde fareyi göstermek istediğiniz alana doğru sürükleyin. 

Görüntü üzerinde bir ok çizilir. 

Text Annotations (Metin Ek Açıklamaları) Aracı 
Temel ölçümlere bir serbest metin eklemek için Text Annotations aracını kullanın. Metin 

görüntüye eklendiğinde, metin ile onun açıkladığı görüntü kısmı arasındaki bağlantı bir çizgiyle 

gösterilir. Eğer görünümü engelliyorsa, bu metni daha uzağa sürükleyebilirsiniz. 

 Bir görüntüye metin ek açıklamaları eklemek için: 

1. Araç çubuğunda Text Annotations öğesine tıklayın.  

2. Görüntüye veya görüntüdeki bir ölçüme tıklayın. 
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Aşağıdaki pencere görüntülenir: 

 

3. Metin kutusuna metninizi girin. 

4. İsteğe bağlı olarak metin rengini, yazı tipini veya arkaplan rengini değiştirebilirsiniz. 

 

Not:File (Dosya) Settings (Ayarlar) Text (Metin) öğelerine tıklayıp gereken ayarı 

yaparak varsayılan yazı tipi ayarlarını değiştirebilirsiniz. 

5. Ayarlarınızı kaydetmek için OK (Tamam) öğesine tıklayın. 
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SİHİRBAZLARIN KULLANILMASI 

Sihirbazlar, analizi gerçekleştirmek ve bunları görüntü üzerinde işaretlemek için gereken 

anatomik referans noktalarının her birini tanımlama ve işaretleme sürecinde sizi yönlendirirler. 

 Sihirbazları kullanmak için: 

1. Measurements (Ölçümler) menüsü >Measurements sekmesinden Tool (Araç) öğesini seçin. 

 

2. Seçilmiş analiz için görüntü üzerinde anatomik işaretleri göstermek üzere sihirbazı kullanın. 

Magnifying Glass (Büyüteç) aracı, hassas ayar yapmanıza yardımcı olmak ve 

işaretleyicilerinizin doğru, tam konumda olduğundan emin olmanızı sağlamak için açılır. 

 

 

Not: Bir sihirbazda son eyleminizi iptal etmek ve önceki adıma geri dönmek 

için, araç çubuğundaki Undo (Geri Al) düğmesine tıklayın. 

3. Bir rapor oluşturmak için Report (Rapor) sekmesini seçin. Bkz. Raporları Oluşturma, 

sayfa 170. 

Örnek bir sihirbaz için, bkz. Limb Alignment Analysis (Uzuv Hizalama Analizi), sayfa 105. 

 

Not: Sihirbazdan çıkmak ve ölçüm araçları listesine geri dönmek için Back to 

Measurements List (Ölçümler Listesine Dön) öğesine tıklayın. Bu düğme, tüm ölçüm 

aracı sihirbazlarında mevcuttur. 
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KALÇA ÖLÇÜM ARAÇLARI 

TraumaCad kalça araçlarını kullanarak aşağıdaki kalça ölçümleri yapılabilir: 

 Auto-Hip (Otomatik Kalça), sayfa 77 

 Hip Deformity Analysis (Kalça Deformite Analizi), sayfa 80 

 Preoperatif Hip Outcome (Kalça Sonucu), sayfa 82 

 Postoperatif Hip Outcome (Kalça Sonucu), sayfa 83 

 Hip Navigation Planning (Kalça Gezinti Planlama), sayfa 84 

 Leg Length Discrepancy (Bacak Uzunluğunda Eşitsizlik) Aracı, sayfa 86 

 Acetabular Index (Asetabular İndeks), sayfa 87 

 VCA Angle of Lequesne (VCA Lequesne Açısı), sayfa 87 

 Cup Version and LLD Analysis (Kap Versiyonu ve LLD Analizi), sayfa 88 

 Center of Rotation (Dönme Merkezi), sayfa 89 

 Stem Version (Stem Versiyonu), sayfa 90 

Auto-Hip (Otomatik Kalça) 
Kalça replasman cerrahisi için dijital ön planlama, implant boyutunu tahmin etmek, femur ile 

asetabulum, ortaya çıkan bacak uzunluğu ile sapma değişikliği arasındaki postoperatif geometrik 

ilişkiyi belirlemek ve operasyon öncesinde herhangi bir geometrik uyumsuzluk ve zorluğu 

öngörmek için yaygın olarak kullanılan bir ortopedik cerrahi prosedürüdür. 

Auto-hip prosedürü, bir anterior-posterior pelvis röntgen görüntüsü dahilinde belirli noktaların 

otomatik olarak işaretlenmesine yönelik bir yazılım modülüdür. Auto-hip prosedürü, yalnızca 

preoperatif prosedürler için kullanılır ve implantın yerine takılmış olduğu postoperatif 

görüntülerde çalışmaz. 

Femoral stemin boyutunu ve onun femoral kanal içindeki beklenen stabil konumunu belirleyecek 

şekilde bir pelvis AP röntgeni üzerinde bir dizi anatomik işaret tanımlanır. İlgi noktaları, femur 

orta hattı ve bunun kanalının çapı, büyük trokanter uçları, küçük trokanter uçları ve görünür 

iskial tüberöz eğrilerin alt teğet çizgisidir. 

 Auto-Hip aracını kullanmak için: 

1. Image (Görüntü) sekmesinde, görüntünün görünümünü, yan konumunu ve kalibrasyonunu 
belirleyin. Detaylar için, bkz. sayfa 46. 

2. Templates (Şablonlar) sekmesinden, Implants (İmplantlar) sekmesinde görüntülenen ilgili 

şablonları seçin. Planlamaya stem komponentiyle başlamak tavsiye edilir. 

3. Görüntüye eklemek için Implants sekmesindeki bir şablona çift tıklayın veya bu şablonu 

sürükleyip bırakın. 
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Uygulama, görüntüdeki anatomik bölgeleri otomatik olarak tespit eder. Görüntüye bir Leg 

Length Discrepancy (Bacak Uzunluğunda Eşitsizlik) aracı eklenir ve seçilen stem, seçilen 

tarafa (sağ veya sol) göre femoral kanalda konumlandırılır. Ayrıca bu özellik, önerilen femur 

başı osteotomi çizgisine göre bir parçayı otomatik olarak tanımlar. 

  

Her ne kadar araç stemi otomatik olarak seçip yerleştirse de, konumunu, dönüşünü hassas 

bir şekilde ayarlamanız ve Implant Properties (İmplant Özellikleri) penceresinde boyutu 

ayarlamanız tavsiye edilir. Ayrıca LLD aracı da kırmızı yer işaretlerini sürükleyerek ve parçayı 

sürükleyerek hassas bir şekilde ayarlanabilir. 

4. Bir kap şablonu seçin. Kap, otomatik olarak asetabulum alanında konumlandırılır. 

5. Kap, stem veya parçaya sağ tıklayın ve Attach Stem to Cup (Stemi Kaba Ekle) öğesini 

seçin.Bu eylem kalça redüksiyonunu görüntülemeye yardımcı olur. Bunun ardından stem ve 

parça, stemin bağlantı noktası kabın bağlantı noktasının üstünde konumlandırılacak şekilde, 

otomatik olarak kaba takılır. Kap ve stem otomatik olarak konumlandırıldığında, parça 

aşağıdaki gösterildiği gibi uygun şekilde hareket eder: 
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Not: Stemi kaptan ayırmak için Sağ tıklama menüsünde Detach Stem from Cup 

(Stemi Kaptan Ayır) öğesini seçin. 

Varsayılan bir bağlantı noktası otomatik olarak seçilir. Gerekirse, görüntü üzerinde Implant 

Properties (İmplant Özellikleri) penceresinde farklı bir bağlantı noktası seçebilirsiniz. 

Offset changes (Sapma değişiklikleri) ve Leg length changes (Bacak uzunluğu değişiklikleri) 

görüntü üzerinde otomatik olarak görünür. Preredüksiyon ve postredüksiyon ölçümleri, 

Templates (Şablonlar) sekmesinin üstünde görünür. 

Bacak uzunlukları arasındaki fark, LLD aracını kullanmak yoluyla otomatik olarak ya da Use 

Clinically Measured LLD (Klinik Olarak Ölçülmüş LLD'yi Kullan) onay kutusunu işaretleyip 

değeri girmek yoluyla manuel olarak ölçülebilir. 

 

 

 

Not: Kalça Replasmanını manuel olarak planlamak istiyorsanız, Settings (Ayarlar) 

Planning (Planlama) sekmesindeki Use automatic hip planning (Otomatik kalça 

planlamayı kullan) onay kutusunun işaretini kaldırın. TraumaCad, Hip (Kalça) 

prosedürünü bir sonraki seçişiniz için tercihleri size hatırlatır ve seçtiğiniz planlama 

modunu kaydeder. 
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Hip Deformity Analysis (Kalça Deformite Analizi) 

 Hip Deformity Analysis sihirbazını kullanmak için: 

1. Görüntü üzerindeki ilgili 10 noktayı işaretlemek için sihirbazı kullanın. 

2. Son (onuncu) ölçümü girin. Bunun ardından pencere aşağıda gösterildiği gibi görünür: 

 

10 ölçümü girdiğiniz anda, hesaplanan ölçümler Measurements (Ölçümler) sekmesinin 

üstündeki bir tabloda görüntülenir. 

3. Aşağıdaki hesaplanmış ölçümleri görüntülemek için ilgili onay kutusuna tıklayın: 

 Sharp Angle (Keskin Açı): Gözyaşı yüksekliğindeki bir pelvis yatayından superolateral 

asetabular kenara (lateral kenar) kadar ölçülür. Bu, triradiat kıkırdağın füzyonundan sonra 

asetabulumun eğimini ölçer. 

 Central Edge Angle (Merkezi Kenar Açı): Pelvis yatay çizgisine dik olan femoral baş 

merkezinden geçen bir çizgiden, femoral başın merkezinden lateral kenara geçen bir 

çizgiye kadar ölçülür. Bu, asetabular displaziyi ölçer. Bu ölçümü görüntülemek için Show 

central edge angle (Merkezi kenar açıyı göster) onay kutusunu işaretleyin. 
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 Reimer's Index (Reimer İndeksi) (kalça migrasyonu yüzdesi): Asetabulumun lateral 

kenarı ve femoral başın kenarları içinden dikey çizgiler çizilir. İndeks, başın kapsanmayan 

kısmını, başın tüm genişliğine bölerek hesaplanır. Bu, femoral başın asetabular kapsama 

değerini ölçer. Bu ölçümü görüntülemek için Show Reimer’s index (Reimer indeksini 

göster) onay kutusunu işaretleyin. 
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Preoperatif Hip Outcome (Kalça Sonucu) 
Preoperatif ve postoperatif Hip Outcome, dönme merkezini ve implant konumlandırma öncesi 

ve sonrası arasındaki anatomik ilişkiyi belirlemek için geometrik anatomik ölçümleri tanımlar.  

Araçlar, postoperatif değerlendirme yapma seçeneği sağlar ve preoperatif durumu, istenen 

planlamayı ve operasyon sonuçlarını karşılaştırır. 

Aşağıdaki ölçümler alınır: 

 Center of Rotation (Dönme Merkezi) 

 Femoral Offset (Femoral Sapma) 

 Medial Offset (Medial Sapma) 

 Ilioschial Offset (İlioiskial Sapma) 

 Hip Height (Kalça Yüksekliği) 

 Preoperatif Hip Outcome'ı kullanmak için: 

1. Hip Outcome alt menüsünden Pre Op (Preoperatif) öğesini seçin. 

2. Görüntü üzerinde noktaları işaretlemek için sihirbazdaki 13 adımı takip edin. Yeni bir 

konuma taşımak için noktaları sürükleyebilirsiniz. 

 

Ölçümler görüntülendiğinde, görüntüyü yakınlaştırmanız ve hastanın anatomisine göre 

çizgileri hassas bir şekilde ayarlamanız tavsiye edilir. 
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Postoperatif Hip Outcome (Kalça Sonucu) 

 Postoperatif Hip Outcome'ı kullanmak için: 

1. Hip Outcome alt menüsünden Post Op (Postoperatif) öğesini seçin. 

2. Görüntü üzerinde noktaları işaretlemek için sihirbazdaki 17 adımı takip edin. Yeni bir 

konuma taşımak için noktaları sürükleyebilirsiniz. 
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Hip Navigation Planning (Kalça Gezinti Planlama) 
Kalça Gezinti Planlama aracı, gezinti özellikli Total Kalça Replasmanı vakaları için tasarlanmıştır 

ve cerrahlara bir 2D AP röntgen görüntüsü kullanarak kap yönünü fonksiyonel referans düzleme 

göre ayarlama imkanı sağlar. 

HIP7 Navigation yazılımıyla birlikte gezinti aracı, hastaların pelvik tiltini hesaplar. Bunu 

yapabilmek için TraumaCad planı dışa aktarılmalı ve HIP7 Navigation sistemine yüklenmelidir.  

Aşağıdaki ölçümler alınır: 
 

 Sol ve sağ iliak krestin en lateral noktası 

 Sol ve sağ anterior superior iliak omurga (ASIS) 

 Sol ve sağ posterior inferior iliak omurga (PIIS) 

 Pelvik girişin sol ve sağdaki en lateral noktası 

 Pubik simfizin en kraniyal noktası 

 Femoral baş çevresindeki üç nokta 

 

 Kalça Gezinti Planlama aracı nasıl kullanılır:  

1. Measurements (Ölçümler) sekmesinde Hip Navigation Planning (Kalça Gezinti Planlama) 
öğelerini seçin.  

2. Görüntü üzerinde noktaları işaretlemek için sihirbazdaki 12 adımı takip edin. Yeni bir konuma 
taşımak için noktaları sürükleyebilirsiniz. Tüm işaretlerin net görüldüğünden emin olun.  
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Not: Pelvik tiltin doğru hesaplanması için görüntü, gerçek bir AP pelvis görüntüsü 
olmalıdır. Pelvis, röntgende boylamasına (yani kraniyal-kaudal) ekseni etrafında 
döndürülmemelidir. 
Ölçüm aracı röntgende büyük çaplı bir pelvik dönüş saptarsa kullanıcı, TraumaCad 
planının HIP7 Navigation yazılımında pelvik tilti ayarlamak için kullanılamayacağı 
konusunda bilgilendirilir. 
 
Not: Navigation Planning aracı, yalnızca sırtüstü hasta konumunda KingMark kalibrasyon 
cihazıyla birlikte röntgen görüntülerinde kullanılabilir. KingMark kalibrasyon cihazı 
saptanmazsa bir bildirim görüntülenir. 
 
Not: Planlanan noktaların konumunu etkileyen pelvik ve femoral deformiteler,  
Hip Navigation Planning aracının kullanımı açısından kontrendikedir. 
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Leg Length Discrepancy (Bacak Uzunluğunda Eşitsizlik) Aracı 
Leg Length Discrepancy ölçüm aracı, bacak uzunluğundaki eşitsizliği ölçmenize olanak tanır. 

İskial tüberositelerde en inferior konumdaki noktalarda iki nokta seçerek bir teğet çizgi çizilir.  

Bu referans çizgiden, her bir proksimal femurdaki özdeş anatomik işaretlere doğru iki dikey çizgi 

çizilmelidir (küçük trokanterin merkezi, büyük trokanterin üstü vb.). 

Yatay çizginin altındaki metin, sağ ve sol taraf arasındaki eşitsizliği ve iki nokta arasındaki 

mesafeyi gösterir. Herhangi bir eşitsizlik yoksa, 0 sayısı gösterilir. 
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Acetabular Index (Asetabular İndeks) 
Şu sayfada açıklandığı gibi, aracın kullanımı boyunca sizi yönlendirecek bir sihirbaz açılır: 105. 

VCA Angle of Lequesne (VCA Lequesne Açısı) 
Anterior merkez-kenar (VCA) açısı, femoral baş için anterior kapsama oranını niceliksel olarak 

belirtir. 20°'den daha küçük açılar anormal olarak değerlendirilir. 

VCA açısı, bir false-profil radyolojik pelvis görünümünden hesaplanır. Hasta, etkilenen taraftaki 

ayak röntgen kasetine paralel olacak şekilde, X-ışını hüzmesine doğru 65° eğik açıyla durur. 

Femoral başın merkezinden geçen bir dikey çizgi, asetabulumun en ön tarafı ve kalça 

merkezinden geçen ikinci bir çizgiye bağlanarak VCA açısını oluşturur. 
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Cup Version and LLD Analysis (Kap Versiyonu ve LLD Analizi) 
Bir total kalça replasmanının asetabular komponenti belirli bir açıda görüntülendiğinde, 

izdüşümü bir elips olarak oluşur. Bu izdüşüm, bir elipsin genel formülünü takip ederek 

matematiksel olarak kanıtlanabilir ve ante/retro versiyona çevrilebilir. 

Pelvis üzerinde bir yatay referans çizgi çizilir (iskial tüberositeler, gözyaşları vb. arasına) ve kabın 

kenarına üç kırmızı işaretleyici yerleştirilir. Ardından elipsin izdüşümü, kabın ante/retro 

versiyonuna çevrilir. 

 

Uyarı! Görüntü, gerçek bir AP pelvis görüntüsü olmalıdır. Aksi takdirde ölçülen 

ante/retro versiyon yanlış hesaplanır. 

Ayrıca görüntüye bir (Bacak Uzunluğunda Eşitsizlik - LLD) aracı eklenir. Daha fazla bilgi için,  

bkz. Leg Length Discrepancy (Bacak Uzunluğunda Eşitsizlik) Aracı, sayfa 86. 

 



Anatomiyi Ölçme 

 89 

Center of Rotation (Dönme Merkezi) 
Center of Rotation ölçüm aracı, kontralateral kalçanın dönme merkezini bulmak yoluyla zarar 

gören asetabulumun yaklaşık dönme merkezini bulmanıza yardımcı olur. Pelvis üzerine, iki 

gözyaşının arasına bir yatay çizgi yerleştirilir. Ardından sağlıklı kalçanın asetabulumu üzerinde bir 

daire ayarlarsınız ve araç, eşleşen bir daireyi zarar gören kalça üzerine yerleştirir. 

 

Center of Rotation Aracı görüntü üzerine yerleştirildikten ve doğru konumda ayarlandıktan 

sonra, Templates (Şablonlar) sekmesine göz atabilir ve Cup şablonlarını seçebilirsiniz. Bir Cup 

(Kap) şablonuna çift tıklarsanız, şablon, görüntü üzerine doğru boyutla doğru konumda otomatik 

olarak yerleştirilir. 
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Stem Version (Stem Versiyonu) 
Bir total kalça replasmanının femoral komponenti ante/retro versiyona çevrildiğinde, izdüşümü 

oluşturulan boyun-şaft açısı buna uygun şekilde değişir. İzdüşümü oluşturulan yeni boyun-şaft 

açısı, matematiksel olarak stemin ante/retro versiyonuna çevrilebilir. 

İlk olarak, açılır listeden seçilen stemin boyun şaft açısını tanımlayın. Ardından bir merkez çizgi 

bulucu femoral stemin üzerine yerleştirilir, iki kırmızı işaretleyici femoral boynun üzerine 

yerleştirilir ve üç kırmızı işaretleyici implante edilen başın kenarları üzerine yerleştirilir. Ardından 

boyun-şaft açısının izdüşümü, stemin ante/retro versiyonuna çevrilir. 

 

Uyarı! Görüntü, kalça ekleminin nötr dönüşünü içeren bir gerçek AP pelvis 

görüntüsü olmalıdır. Aksi takdirde ölçülen ante/retro versiyon yanlış 

hesaplanır. 

Stem Angle (Stem Açısı), görüntünün AP düzlemine göre stemin ne kadar döndüğünü tanımlar. 

Stemin dönüşünü hesaplamak için, stemin ekseni ile stemin kaba bağlantısının ekseni arasındaki 

açıyı bilmeniz gerekir. Varsayılan açı 135°'dir. Açıyı değiştirmek için, tıklayarak açı değerlerini açın. 
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DİZ ÖLÇÜMLERİ 

TraumaCad ölçüm araçlarını kullanarak aşağıdaki diz ölçümleri yapılabilir: 

 Otomatik-Diz, sayfa 92 

 Diz Rezeksiyonu Araçları, sayfa 93 

 AP Resection Lines (AP Rezeksiyon Çizgileri), sayfa 93 

 Long Leg Resection (Uzun Bacak Rezeksiyonu) Çizgisi, sayfa 95 

 Limb Alignment Analysis (Uzuv Hizalama Analizi), sayfa 96 

 Center Line Finder (Merkez Çizgi Bulucu), sayfa 98 

 Simple Line (Basit Çizgi), sayfa 99 

 High Tibial Osteotomy (Yüksek Tibial Osteotomi), sayfa 100 

 Joint Line (Eklem Çizgisi), sayfa 101 
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Otomatik-Diz 
Otomatik-Diz işlevi, AP ve LAT görüntülerine yönelik Total Diz Replasmanı planlaması 

gerçekleştirmek için hızlı bir yöntem sağlar.  

Bu işlev sayesinde uygulama görüntüdeki anatomik bölgeleri otomatik olarak tespit etmeye 

çalışır, AP görüntüsüne bir rezeksiyon çizgisi eklenir ve hem AP hem de LAT görüntüsü için 

implant boyutlandırma ile konumlar belirlenir. Ayrıca bu özellik, beklenen diz hizalamasını 

görüntülemeyi sağlayacak parçaların otomatik olarak oluşturulmasını sağlar. 

Araç veya bir şablon seçildiğinde, AP Diz rezeksiyon çizgisi hasta anatomisine göre otomatik 

olarak konumlandırılır. 

Tibial komponent boyutu AP görüntüsüne göre değerlendirilirken, femoral komponent boyutuna 

yönelik şablon boyutlandırma, lateral görüntüye göre değerlendirilir. Görüntülerden birinin eksik 

olması durumunda ilgili şablon için otomatik boyutlandırma uygulanmaz. 

Otomatik Hizalama aracı hizalama düzeltmesini canlandırır. Femoral ve tibial komponentler ve 

rezeksiyon çizgileri bir kez görüntüye yerleştirildiklerinde otomatik hizalama işlevi kullanılabilir 

hale gelir. Bu araç, tibial bir parça oluşturarak; tibial komponent ve rezeksiyon çizgisi femoral 

komponentle paralel hale gelene kadar bunlarla birlikte yeniden konumlandırır. Oto-hizalama 

yapmak için şablonlardan birine sağ tıklayarak Show Alignment (Hizalamayı Göster) öğesini 

seçin.  
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Diz Rezeksiyonu Araçları 
Diz rezeksiyonu araçları, cerrahların, mekanik eksenlere dik olan istenen proksimal tibial kesiyi 

ve femoral distal kesiyi planlamasına yardımcı olur. Bu araç, medial ve lateral kemik kesilerinin 

boyutunu ölçer. 

Araçlar, tam uzunluktaki görüntülerde kemiğin gerçek mekanik eksenini işaretler veya sınırlı bir 

diz AP görünümünde, anatomik eksenden sapan bir femoral kesi açısı seçeneğini etkinleştirir. 

Rezeksiyon çizgisi, varsayılan olarak mekanik eksene 90°'lik açıyla konumlandırılır. Rezeksiyon 

yer işaretinin hareket ettirilmesiyle döndürülebilir. Noktalı bir çizgi, rezeksiyon çizgisinin orijinal 

konumunu göstermek için bırakılır ve varus/valgus rotasyonunu göstermek için bir açı eklenir. 

Program, yukarıda açıklandığı şekilde rezeksiyon çizgisini otomatik olarak uygulamaya çalışır. 

Otomatik yerleştirme başarılı olmazsa, rezeksiyon çizgisini manuel olarak uygulamak 

mümkündür.  

Rezeksiyon çizgisi manuel olarak uygulanırken, Settings (Ayarlar) Planning (Planlama) 

öğelerinden varsayılan femoral ve tibial kesi seviyesini, varsayılan femoral ve tibial kesi seviyesi 

tarafını ve varsayılan femoral anatomik açıyı belirleyebilirsiniz.  

Resection Line (Rezeksiyon Çizgisi) aracının görüntülenmesini/gizlenmesini sol panelden 

seçebilirsiniz. 

AP Resection Lines (AP Rezeksiyon Çizgileri) 
AP Resection Lines aracı, sadece diz ekleminin gösterildiği AP görüntüleri için kullanılır. 

Femoral mekanik eksenin, anatomik eksenle 6°'lik açı dahilinde olduğu varsayılır ve bir noktalı 

çizgi olarak görünür. Açı, noktalı çizgiyi sürükleyerek değiştirilebilir.  

 AP Resection Line aracını manuel olarak kullanmak için: 

 AP Resection Line aracı otomatik olarak yerleştirilemiyorsa, görüntü üzerinde anatomik 

işaretleri belirtmek için sihirbazdaki 12 adımı takip edin. Sonrasında, herhangi bir 

aşamada, yeni bir konuma sürükleyerek herhangi bir noktayı yeniden 

konumlandırabilirsiniz. 

Sonuçlar, sol panelde görünür: 

 Femoral values (Femoral değerler) – Medial ve Lateral 

 Tibial values (Tibial değerler) – Medial ve Lateral  

 Femoral Anatomical Angle (Anatomik Açı) – Anatomik ile mekanik arasındaki açı 

 Anatomical Tibiofemoral Angle (Anatomik Tibiofemoral Açı) – Pre ve Post 

 Femoral Mechanical Cut Angle (Femoral Mekanik Kesi Açısı) 

 Femoral Anatomical Cut Angle (Femoral Anatomik Kesi Açısı) 

 Tibial Cut Angle (Tibial Kesi Açısı) 
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Not: Total Diz Replasmanını manuel olarak planlamak istiyorsanız, Settings (Ayarlar) 

Planning (Planlama) sekmesindeki Use automatic knee planning (Otomatik diz 

planlamayı kullan) onay kutusunun işaretini kaldırın. TraumaCad, Knee (Diz) 

prosedürünü bir sonraki seçişiniz için tercihleri size hatırlatır ve seçtiğiniz planlama 

modunu kaydeder. 
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Long Leg Resection (Uzun Bacak Rezeksiyonu) Çizgisi 
Long Leg Resection aracı, tam bacak uzunluğunun görüntülendiği AP görüntüleri için kullanılır. 

 Long Leg Resection aracını kullanmak için: 

1. Görüntü üzerinde ölçüm noktalarını işaretlemek için sihirbazdaki 13 adımı takip edin. 
Tamamlandığında, noktaları yeni bir konuma sürükleyerek ölçümleri hassas bir şekilde 
ayarlayabilirsiniz. 

 

Sonuçlar, Measurements (Ölçümler) sekmesinde görünür. 

 Femoral values (Femoral değerler) – Medial ve Lateral 

 Tibial values (Tibial değerler) – Medial ve Lateral  

 Femoral Anatomical Angle (Anatomik Açı) – Anatomik ile mekanik arasındaki açı  

 Anatomical Tibiofemoral Angle (Anatomik Tibiofemoral Açı) – Pre ve Post 

 Mechanical Tibiofemoral Angle (Mekanik Tibiofemoral Açı) – Pre ve Post 

 Femoral Mechanical Cut Angle (Femoral Mekanik Kesi Açısı) 

 Femoral Anatomical Cut Angle (Femoral Anatomik Kesi Açısı) 

 Tibial Cut Angle (Tibial Kesi Açısı)  

2. Görüntü üzerinde Resection Lines (Rezeksiyon Çizgileri), Alignment Lines (Hizalama Çizgileri) 

veya Mechanical Axes'in (Mekanik Eksenler) görüntülenip görüntülenmeyeceğini sol 

panelden seçebilirsiniz. Varsayılan olarak tüm çizgiler gösterilir. 
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Limb Alignment Analysis (Uzuv Hizalama Analizi) 
Diz uzuv hizalama analizi, ortopedi cerrahlarının, unilateral veya bilateral anatomik ölçümler 

almasına, bunları normatif standartlarla karşılaştırmasına ve düzeltici prosedürleri simüle 

etmesine olanak tanır. Kullanımı kolay sihirbazlar, cerrahların çok farklı türde anatomik ölçümler 

üretmesine yardımcı olur. 

Bu aracı kullanmayla ilgili adımlar, Anatomik Noktaları İşaretleme bölümünde (sayfa 114) 

açıklananlarla aynıdır. Daha fazla ayrıntı için bu bölüme ve bölümün alt bölümlerine başvurun. 

Knee Outcome (Diz Sonucu) 
Knee Outcome, hem AP hem de LAT görünümleri için bir postoperatif görüntüde femoral ve 

tibial TKR İmplantlarının konumunu değerlendirmek için kullanılır.  

 Postoperatif Knee Outcome'ı kullanmak için 

AP View (AP Görünümü): LAT View (LAT Görünümü): 

 

1. Görüntü üzerinde noktaları işaretlemek için sihirbazdaki 12 adımı takip edin. 
Tamamlandığında ve ölçümler görüntü üzerinde gösterildiğinde, yeni bir konuma taşımak 
için noktaları sürükleyebilirsiniz. 

2. LAT görünümünü de değerlendirmek isterseniz, LAT görüntüsünü seçerek Measurements 

(Ölçümler) sekmesinde Back to Measurements List (Ölçümler Listesine Dön) öğesine tıklayıp 

Knee Outcome öğesini seçin. 
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Sonuçlar, Measurements (Ölçümler) sekmesinde görünür: 

AP View (AP Görünümü): 

 Femoral: AP Femoral Anatomical Alignment (AP Femoral Anatomik Hizalama)  

 Tibial: AP Tibial Alignment (AP Tibial Hizalama)  

 α > 90 ise = Valgus 

 α < 90 ise = Varus 

LAT View (LAT Görünümü): 

 Femoral: Femoral Flexion (Femoral Fleksiyon)  

 Tibial: Posterior Slope (Posterior Eğim) – α < 90 ise = Anterior, α > 90 ise = Posterior 
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Center Line Finder (Merkez Çizgi Bulucu) 
Center Line Finder ölçüm aracı, uzun kemiklerin merkez çizgisini bulmak için kullanılır.  

Dört noktayı kemiğin kenarlarına ayarladıktan sonra, merkez çizgi görüntülenir. 
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Simple Line (Basit Çizgi) 
Bu aracı kullanarak, görüntü üzerinde değiştirilebilecek bir çizgi görüntülenir. Çizgi, Merkez çizgi 

veya Eklem çizgisi gibi bir ikinci çizgiyle kesişirse, çizgiler arasındaki açı hesaplanır. 
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High Tibial Osteotomy (Yüksek Tibial Osteotomi) 
Bu ölçüm aracı, femurun merkezinden dizin %62 koordinatına çizilen bir çizgi ile %62 

koordinattan tibiotalar eklemin merkezine giden bir çizgi arasındaki açı olan bir Yüksek Tibial 

Osteotomi (HTO) düzeltme açısını ölçmek için kullanılır. 

 High Tibial Osteotomy aracını kullanmak için: 

Daireyi femoral başın etrafına, orta çizgiyi tibial platoya ve distal çizgiyi tibial plafonda 

yerleştirin.  
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Joint Line (Eklem Çizgisi) 
Joint Line ölçüm aracı, deformite değerlendirmesi, eklem replasmanı, preoperatif planlama gibi 

çeşitli ölçümler için Eklem çizgisinin eğimi, konumu ve yönünü önceden seçmenize olanak tanır. 

 

 Aşağıda gösterildiği gibi istediğiniz açıyı ve yönünü ayarlayabilirsiniz: 

  

 Oranı ayarlayarak eklem çizgisi kesişimini de belirleyebilirsiniz. 
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PEDİATRİK ÖLÇÜMLER 

TraumaCad ölçüm araçlarını kullanarak aşağıdaki pediatrik ölçümler yapılabilir: 

 Hip Deformity Analysis (Kalça Deformite Analizi), sayfa 103 

 Limb Alignment Analysis (Uzuv Hizalama Analizi), sayfa 105 

 Acetabular Index (Asetabular İndeks), sayfa 105 

 Reimer’s Index (Reimer İndeksi), sayfa 106 

 VCA Angle of Lequesne (VCA Lequesne Açısı), sayfa 106 

 Neck Shaft Angle (Boyun Şaft Açısı), sayfa 107 

 Head Shaft (Slip) Angle (Baş Şaftı (Kayma) Açısı), sayfa 108 

 Articulo-trochanteric Distance (Artikülotrokanterik Mesafe), sayfa 109 

 Epiphyseal Index (Epifizyal İndeks),sayfa 110 

 Tibiofemoral Angle (Tibiofemoral Açı), sayfa 111 

 Metaphyseal-Diaphyseal Angle (Metafizer-Diyafizer Açı), sayfa 112 
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Hip Deformity Analysis (Kalça Deformite Analizi) 
Bu ölçüm aracını kullanırken, ilk olarak femoral başın kemikleşme safhasına göre hastanın kemik 

yaşına uyan modülü seçin. Seçenekler şunlardır: 

 Fused Triradiate Cartilage (Kaynamış Triradiat Kıkırdak) 

 Full/Partly Ossified Femoral Head (Tam/Kısmi Kemikleşmiş Femoral Baş) 

 Non-Ossified Femoral Head (Kemikleşmemiş Femoral Baş) 

Sihirbazdaki adımları takip edin ve her bir adıma tekabül eden görüntü üzerindeki ilgili noktaları 

işaretleyin. 

 

Hesaplanan ölçümler sol panelde gösterilir. Aşağıdaki hesaplanan üç ölçüm, aşağıda gösterildiği 

gibi görüntü üzerinde de görüntülenebilir: 

 Hilgenreiner Angle (Hilgenreiner Açısı): Kemikleşmiş asetabulum tavanının eğim açısı,  

bir pelvis AP radyografında ölçülür. Bu, asetabular gelişimin bir tahmini olarak 

değerlendirilir. Bu, radyolüsent triradiat kıkırdakların superior kenarlarını birleştiren bir 

Hilgenreiner çizgisi çizmeyi içerir. Ardından başka bir çizgi, kemikleşmiş asetabulumun 

superolateral kenarından triradiat kıkırdağın superolateral kenarına çizilir. 

Yenidoğanlarda, kesişme açısı normalde 30°'den küçüktür ve iki yaş itibariyle açı 

normalde 20°'den küçüktür. Bu ölçümü görüntülemek için Show Hilgenreiner Angle 

(Hilgenreiner Açısını Göster) onay kutusunu işaretleyin. 
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 Central Edge Angle (Merkezi Kenar Açı): Bu açı, pelvis yatay çizgisine dik olan ve femoral 

baş merkezinden geçen bir çizgiden, femoral başın merkezinden lateral kenara geçen bir 

çizgiye kadar ölçülür. Asetabular displaziyi ölçer. Bu ölçümü görüntülemek için Show 

Central Edge Angle (Merkezi Kenar Açıyı Göster) onay kutusunu işaretleyin. 

 Reimer's Index (Reimer İndeksi) (kalça migrasyonu yüzdesi): Asetabulumun lateral 

kenarı ve femoral başın kenarları içinden dikey çizgiler çizilir. İndeks, başın kapsanmayan 

kısmını, başın tüm genişliğine bölerek hesaplanır ve femoral başın asetabular kapsama 

değerini ölçer. Bu ölçümü görüntülemek için Show Reimer’s Index (Reimer İndeksini 

Göster) onay kutusunu işaretleyin. 
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Limb Alignment Analysis (Uzuv Hizalama Analizi) 
Şu sayfada açıklandığı gibi, aracın kullanımı boyunca sizi yönlendirecek bir sihirbaz açılır: 114. 

Acetabular Index (Asetabular İndeks) 
Şu sayfada açıklandığı gibi, aracın kullanımı boyunca sizi yönlendirecek bir sihirbaz açılır: 87. 

Kemikleşmiş asetabulum tavanının eğim açısı, bir pelvis AP radyografında ölçülür. Bu, asetabular 

gelişimin bir tahmini olarak değerlendirilir. 

Açıyı ölçmek için en yaygın olarak kullanılan yöntem Caffey yöntemidir. Bu, radyolüsent triradiat 

kıkırdakların superior kenarlarını birleştiren bir yatay çizgi çizmeyi içerir. Ardından başka bir çizgi, 

kemikleşmiş asetabulumun superolateral kenarından triradiat kıkırdağın superolateral kenarına 

çizilir. 

Yenidoğanlarda, kesişme açısı normalde 30°'den küçüktür ve iki yaş itibariyle açı normalde 

20°'den küçüktür. 

 

 

  



Anatomiyi Ölçme 

 106 

Reimer’s Index (Reimer İndeksi) 
Reimer's Index, kalça migrasyonu yüzdesini ölçer. Bir daire, kemikleşmiş femoral başa göre 

ayarlanır. Ardından dikey çizgi, asetabulumun lateral kenarıyla süreklilik sağlanacak şekilde 

yerleştirilir. İndeks, dairenin lateral kısmını, dairenin çapına bölerek hesaplanır. Bu, femoral 

başın asetabular kapsama değerini ölçer. 

 

 

VCA Angle of Lequesne (VCA Lequesne Açısı) 
Araç, sayfa 87 ile açıklandığı gibi görüntü üzerinde görünür. 



Anatomiyi Ölçme 

 107 

Neck Shaft Angle (Boyun Şaft Açısı) 
Kalça deformitesi, şaftın merkezi ile femurun boynunun merkezi arasındaki açıyı ölçerek 

değerlendirilebilir. 

Çocuklardaki normal femoral boyun-şaft açısı yaşa göre değişir; doğumda yaklaşık 150° iken, 

kademeli olarak azalarak 130°'lik yetişkin değerine ulaşır. Radyografı, bacak nötr konumda 

tutulacak ve patella öne bakacak şekilde hastayı doğru konumlandırdığınızdan emin olarak 

çekmek önemlidir çünkü bacağın eksternal dönüşü, izdüşümü oluşturulan boyun-şaft açısını 

arttırırken, internal dönüş ise bu açıyı azaltır. 

Araç görüntü üzerinde görünür. 
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Head Shaft (Slip) Angle (Baş Şaftı (Kayma) Açısı) 
Southwick baş şaftı (kayma) açısı, femur başı epifiz kaymasındaki kayma büyüklüğünü 

karakterize etmek için kullanılmıştır. Açı, pelvisin frog-lateral radyografında ölçülür. Fizyal plak 

seviyesinde epifizin anterior ve posterior uçları arasında bir çizgi çizilir. Ardından bu Epifizyal 

çizgiye bir dikey çizgi çizilir. Sonra femoral şaftın orta ekseni boyunca bir çizgi çizilir. Epifizyal şaft 

açısı, dikey çizgi ile femoral şaft çizgisinin kesişiminin oluşturduğu açıdır. Her iki kalça için de 

ölçülür ve kayma displasmanının büyüklüğü, dahil olan kalçanın açısından kontralateral normal 

kalçanın açısının çıkarılmasıyla elde edilir. Bu açının ölçümünü kullanarak, femur başı epifiz 

kayması, hafif (30°'den küçük), orta (30° ila 50°) veya şiddetli (50°'den büyük) olarak 

sınıflandırılabilir. Her iki taraf da dahilse, kontrol açısı olarak 12° kullanılabilir. 
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Articulo-trochanteric Distance (Artikülotrokanterik Mesafe) 
Bu ölçüm aracı, femurun anatomik ekseni üzerinde, femoral başın superior artiküler yüzeyinden 

büyük trokanterin proksimal noktasına kadar olan dikey mesafeyi ölçer. Bu, boyun-baş büyüme 

plağının büyüme arresti derecesini değerlendirmenize olanak tanır. 
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Epiphyseal Index (Epifizyal İndeks) 
Epiphyseal Index, röntgen levhası üzerinde ölçülen ve yüzde olarak küresellik şeklinde gösterilen, 

epifiz çekirdeğinin en büyük genişliği ile en büyük yüksekliği arasındaki orandır. Bu, nekroz veya 

mekanik deformitenin tetiklediği epifiz çekirdeği yassılaşmasının derecesine ilişkin bir gösterge 

sağlar. 
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Tibiofemoral Angle (Tibiofemoral Açı) 
Tibiofemoral Angle, femur ve tibianın anatomik eksenlerinin kesişiminin oluşturduğu açıdır. 
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Metaphyseal-Diaphyseal Angle (Metafizer-Diyafizer Açı) 
Metaphyseal-diaphyseal Angle, proksimal tibial metafizin enine düzlemi içindeki bir çizginin, 

tibial diyafizin uzun eksenine dik olan bir çizgiyle kesişiminin oluşturduğu açıdır. Bu açı, klinik 

genu varum deformitesi bulunan bir hastada tibianın proksimal ucunun deformite derecesini 

gösterir ve tibia varanın radyografik değişikliklerinin görülmesinden önce infantil tibia vara ile 

fizyolojik genu varumun erken ayırt edilmesine olanak tanır. 
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DEFORMİTE ÖLÇÜMLERİ 

Halihazırda, aşağıdaki otomatik deformite ölçüm araçları mevcuttur: 

 Limb Alignment Analysis (Uzuv Hizalama Analizi), aşağıda 

 Taylor Spatial Frame, sayfa 123 

Limb Alignment Analysis (Uzuv Hizalama Analizi) 
Limb Alignment Analysis aracı, ortopedi cerrahlarının, deforme olmuş uzuvların anatomik ve 

mekanik eksenlerini ölçmesi ve görüntülemesine izin verir. Ortak eklem açıları otomatik olarak 

hesaplanır ve normatif standartlarla karşılaştırılır ve düzeltici prosedürleri simüle etmek için 

kullanılır. Anatomik ölçümler unilateral veya bilateral olabilir.  

Alt uzuv deformitesi düzeltme cerrahisi için ön planlama, deformasyonun özelliklerini ve bunu 

düzeltme yollarını açıklama işidir. 

Kullanıcı, yük aktarımını, büyük eklemlerle geometrik ilişkileri yoluyla genellikle femoral başın 

merkezinde uzva uygulanması ve zemine aktarıldığı ayak bileği merkezine uygulanması 

bağlamında değerlendiren bir model çizmelidir. 

Yük eksenlerini tanımlamanın amacı, kemikli yapıların geçişi boyunca herhangi bir anatomik 

deformasyonun merkezlerini tanımlayabilmek, bunun büyüklüğünü hesaplayabilmek ve en iyi 

düzeltme yollarını önerebilmektir. 

Prosedürün sonucu, doğru uzunluğu ve yük aktarım eksenini yeniden oluşturmak için bir kemiğin 

nereden kesilmesi gerektiğini ve seçilen bir dönme merkezi etrafında kemiğin dönmesi gereken 

açıyı açıklayan bir plandır. 

 Limb Alignment Analysis gerçekleştirmek için: 
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1. Aşağıda açıklandığı gibi, uzuv hizalama analizi için görüntü üzerinde anatomik işaretleri 
göstermek üzere sihirbazı kullanın. 

2. Sayfa 118 ile açıklandığı gibi CORA araçlarını kullanın. 

3. Sayfa 100 ile açıklandığı gibi, osteotomileri ve implant fiksasyonunu simüle edebilirsiniz. 

Anatomik Noktaları İşaretleme 
Measurements (Ölçümler) sekmesinde Limb Alignment Analysis (Uzuv Hizalama Analizi) ölçüm 

aracını seçin. 

 Bir AP görüntüsü için, unilateral ile bilateral ölçümler oluşturmak isteyip istemediğinizi 

belirtin. 

 

 Sihirbaz, otomatik bacak hizalama analizi gerçekleştirmek ve bunları görüntü üzerinde 

işaretlemek için gereken anatomik referans noktalarının her birini tanımlama ve işaretleme 

sürecinde sizi yönlendirir. 

 Noktaları konumlandırmanıza yardımcı olmak için ilgili alanı büyüten bir büyüteç otomatik 

olarak açılır. 
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Aşağıda, 7. noktası işaretlenmiş bir görüntü örneği gösterilmektedir:  

 

 Sekizinci noktayı işaretlemenizin ardından pencere aşağıdaki gibi görünür: 
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 Artık ölçüm noktalarının konumunu, görüntüyü yakınlaştırmak ve noktaları sürüklemek 

yoluyla hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz. 

 Herhangi bir nedenle bu aşamayı atlamak ve osteotomi simülasyonunu önceden belirlenmiş 

bir konumda gerçekleştirmek isterseniz, Measurements (Ölçümler) sekmesindeki Skip 

Wizard (Sihirbazı Atla) düğmesine tıklayın ve aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi, femoral 

baş ve ayak bileği eklemi için yalnızca iki referans noktası işaretleyin: 

 

 

Not: Eğer görüntü yalnızca bacağın bir kısmını gösteriyorsa, örneğin femoral baş 

görüntüde değilse ve Skip Wizard seçeneğini kullanırsanız, bu durumda sayfa 118 ile 

açıklandığı gibi, CORA araçlarını kullanarak görüntünün üstündeki femoral baş 

konumuna giden çizgi için varsayımda bulunmanız gerekir. 

Sihirbazı kullanarak anatomiyi işaretlemenizden sonraki herhangi bir aşamada, anatomik 

ölçümleri görüntü üzerinde göstermek/gizlemek için tablonun altındaki Show Limb 

Alignment Analysis (Uzuv Hizalama Analizini Göster) onay kutusuna tıklayabilirsiniz. 
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Limb Alignment Analysis (Uzuv Hizalama Analizi) Sonuçları 
Aşağıdaki unilateral ölçümler, bir AP görüntüsünde hesaplanır: 

 mLPFA: Mekanik Lateral Proksimal Femoral Açı 

 mLDFA: Mekanik Lateral Distal Femoral Açı 

 mMPTA: Mekanik Medial Proksimal Tibial Açı 

 mLDTA: Mekanik Lateral Distal Tibial Açı 

 JLCA: Jukstaartiküler Çizgi Dönüştürme Açısı 

 MAD: Mekanik Eksen Sapması 

 Femur: Femur segmentinin toplam uzunluğu 

 Tibia: Tibia segmentinin toplam uzunluğu 

 Total Lenght (Toplam Uzunluk:): Toplam uzuv uzunluğu 

Sonuçlar, Measurements (Ölçümler) sekmesinde görünür:  

 

Tabloda, normal değerler yeşil olarak görünürken, anormal değerler kırmızı olarak görünür. 
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CORA Araçlar 
Dönme Merkezi Açılandırması (CORA), proksimal segmentin ekseni ile distal segmentin ekseninin 

kesişimidir. Oluşan açı, frontal düzlemdeki deformitenin büyüklüğüdür. 

Artık osteotomiyi nerede gerçekleştireceğinizi belirlemek için CORA araçlarını kullanabilirsiniz. 

CORA, her bir kemiğin anatomik veya mekanik eksenini belirleyerek bulunabilir. Bu seçeneklerin 

her biri için farklı araçlar sunulmaktadır. 

Tipik olarak bir araç proksimal segment üzerine yerleştirilirken, bir diğer distal segment üzerine 

yerleştirilir. CORA, iki araç arasındaki kesişimde bulunur. Birden çok deformite için, aynı kemik 

üzerinde veya birden çok kemik üzerinde olmasından bağımsız olarak, yukarıdaki ve aşağıdaki 

her bir deformiteyi yeniden hesaplayın. 

Her bir CORA için, iki mekanik araç veya iki anatomik araç kullanmanız gerekir. 

Measurements (Ölçümler) sekmesindeki resimler işlem boyunca sizi yönlendirir. 

 

Not: Bu aşamada, uzuv hizalama çizgilerinin gösterilmemesini ve böylece CORA'yı 

bulmaya yoğunlaşmanızı sağlamak için Show Limb Alignment Analysis (Uzuv 

Hizalama Analizini Göster) onay kutusunun işaretini kaldırmanızı tavsiye ederiz. 

 CORA araçlarını kullanmak için: 

1. Measurements sekmesinde, aşağıda gösterildiği gibi, fare imlecini bir bacağın bir anatomik 
kısmı üzerine getirerek o bacak kısmı için ilgili CORA araçlarını görüntüleyin:  

 

 

2. İlk aracı seçmek için tıklayın. Araç görüntü üzerinde görünür. 

3. İkinci aracı seçmek için imleci yeniden resmin üzerine getirin. Artık aşağıda gösterildiği gibi 

iki araç da görüntü üzerinde görünür: 
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4. Çizgilerin nerede kesiştiğini daha iyi görmek için görüntüyü yakınlaştırın. 

CORA (kesikli çizgi) ve osteotomi çizgileri (turuncu çizgi), araçlar arasındaki kesişimde 

gösterilir ve bu örnekte 16° olan açıortay gösterilir. Varsayılan olarak her iki çizgi de 

birbirinin üstünde gösterilir. 

Osteotomi çizgisini osteotomiyi gerçekleştirmeyi planladığınız yere taşıyabilirsiniz. Varsayılan 

olarak CORA üzerinde konumlandırılır. 

 

5. Measurements (Ölçümler) sekmesinde Wedge (Kama) bölümünde, Open (Açık), Neutral 

(Nötr) veya Close (Kapalı) osteotomi kamasından birini seçin. Ayrıca osteotomi çizgisine sağ 

tıklayıp Rotation Axis (ACA) (Dönme Ekseni (ACA)) User Defined (Kullanıcı Tanımlı) 

seçeneklerini belirleyebilir ve ardından kama noktasını manuel olarak istediğiniz konuma 

taşıyabilirsiniz. 

6. Birden çok osteotomi gerçekleştirmek için, Add CORA (CORA Ekle) düğmesine tıklayarak 

başka bir CORA ekleyebilirsiniz. Başka bir CORA eklemenizin ardından, bu CORA 

Measurements sekmesinde bir sekme olarak görünür. 

Dört adede kadar CORA eklenebilir. 

CORA Çizgisi 

Osteotomi Çizgisi 
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7. Finish and Cut (Sonlandır ve Kes) düğmesine tıklayın. Bunun ardından görüntünün parçaları, 

aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi, biri üstte ve biri altta olacak şekilde osteotomi 

çizgisinin etrafında otomatik olarak oluşturulur: 

 

8. Bacağı otomatik olarak hizalamak istiyorsanız, Measurements (Ölçümler) sekmesinde Full 

Alignment (Tam Hizalama) seçeneğini veya Rotation Only (Yalnızca Dönüş) seçeneğini 

belirleyin. Tam hizalama, hem çevirmeyi hem de dönüşü gerçekleştirir. 

9. Bacağı otomatik olarak hizalamak için, Measurements sekmesinde Auto Alignment 

(Otomatik Hizalama) düğmesine tıklayın. Bunun ardından bacağın görüntü parçaları, aşağıda 

gösterildiği gibi otomatik olarak hizalanır: 
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Eksenlerin yeni mekanik açıları, Measurements (Ölçümler) sekmesinin Post sütununda 

gösterilir. 

10. Measurements sekmesinde görünen değerleri kontrol edin. Normal değerler yeşil olarak 

görünürken, anormal değerler kırmızı olarak görünür. 

Kamanın açısı ve genişliği aşağıdaki gibi gösterilir: 

 

 

Not:Undo Cut (Kesmeyi Geri Al) düğmesi, görüntüyü Finish and Cut (Sonlandır ve 

Kes) düğmesine tıklanmadan önceki haline geri döndürür. 
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11. Herhangi bir aşamada, parçalara tıklayıp istediğiniz şekilde taşıyarak femur ve tibia 

parçalarını manuel olarak hizalayabilirsiniz. 

CORA'ya sağ tıkladığınızda aşağıdaki seçenekler sunulur: 

 

 Delete CORA (CORA'yı Sil): Seçilen CORA'yı görüntüden siler. 

 Disable Osteotomy (Osteotomiyi Devre Dışı Bırak): Görüntüdeki osteotomi çizgisini 

gizler ancak CORA'yı bırakır. 

 Hide/Show CORA Lines (CORA Çizgilerini Gizle/Göster): Görüntüdeki CORA çizgilerini 

gizler/gösterir. 

 Rotation Axis (Dönme Ekseni) (ACA): Osteotomi seviyesi tanımlandıktan sonra, kama tipi 

seçilebilir (açık, kapalı, nötr [CORA yoluyla]) veya parçayı taşımak için Manually 

Positioned Center of Rotation (Manuel Olarak Konumlandırılmış Dönme Merkezi) 

seçeneği belirlenebilir. 

 Reuse Line (Çizgiyi Yeniden Kullan): Sonradan değiştirme imkanınız olmakla birlikte aynı 

tanımlara sahip olan başka bir CORA çizgisini (örneğin CORA 2) otomatik olarak oluşturur. 

 Color (Renk): Görüntüdeki araçların rengini belirlemenize olanak tanır. 
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Taylor Spatial Frame 
Taylor Spatial Frame (TSF), kompleks kırıkları ve kemik deformitelerini tedavi etmek için kullanılan 

bir eksternal fiksatördür. Bir Stewart platformunun temel olarak alındığı bir heksapod cihazdır ve 

altı destekle bağlanan iki alüminyum halkadan oluşur. Her bir destek, bağımsız olarak uzatılabilir 

veya kısaltılabilir. Teller veya yarım pimlerle bir kemiğe bağlanır ve bağlandığı kemik altı eksende 

manipüle edilebilir (anterior/posterior, varus/valgus, uzatma/kısaltma).Açısal, translasyonel, 

rotasyonel ve uzunluk deformitelerinin tümü TSF ile eşzamanlı olarak düzeltilebilir. 

Bu prosedürde, halkaları ve ana tırnağı iki görüntü (bir AP görüntüsü ve bir LAT görüntüsü) 

üzerinde doğru konumlarına yerleştirirsiniz. Bu aracı kullanmak için iki görüntü de gereklidir.  

TSF cihazının kullanımı için gereken tüm parametreler hesaplanır. Aşağıda açıklanan prosedür iki 

aşama ihtiva eder:  

 İlk aşamada, aracın altı desteği için başlangıç ve hedef konumları tanımlarsınız. 

 İkinci aşamada, destekleri hareket ettirmek için gereken hesaplamalar, SpatialFrame.com 

web sitesiyle bağlantılı olarak gerçekleştirilir. TraumaCad kullanarak gereken 

hesaplamaların yapılmasının ardından, vakayı kaydetmek için Save TSF File (TSF Dosyasını 

Kaydet) öğesine tıklayın. Bunun ardından vaka değerleri, gereken hesaplamaların 

yapılmasında kullanmak için SpatialFrame.com web sitesine yüklenebilir. 

 

Uyarı! TraumaCad'de TSF aracının kullanılması, bir önkabul olarak hastanın 

vücuduna gereken fiksasyon cihazının önceden takılmış olduğunu ve osteotominin 

önceden gerçekleştirilmiş olduğunu varsaymak anlamına gelir.  

TSF aracını kullanmadan önce, görüntülerin, birbirlerine göre 90° dik olacak veya 

aralarındaki açı 90°'ye mümkün olduğunca yakın olacak şekilde alındığından emin 

olun. 

TSF aracını kullanmadan önce, görüntüdeki iki halkadan en az birinin (bu referans 

çerçevedir), her iki görüntüye de (AP ve Lateral) dik konuma olabildiğince yakın bir 

konumda olduğundan emin olun. 

 Taylor Spatial Frame aracını kullanmak için: 

Aşağıdaki pencere görünür: 

1. Seçilen görüntünün, posterior solda ve anterior sağda olacak şekilde yönlendirildiğinden 
emin olun. Yön böyle değilse, görüntüyü uygun şekilde çevirmek için Flip Left/Right 
(Sola/Sağa Çevir) öğesine tıklayın ve ardından OK (Tamam) öğesine tıklayın. 

 

Görüntü uygun yöne sahip olduktan sonra, pencere aşağıda gösterildiği gibi görüntülenir: 
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2. Pencere, her iki görüntüde üst çerçeveyi temsil eden bir halka görüntüler. Tüm halkayı, 

proksimal çerçeve veya distal çerçevenin üzerine tam oturacak şekilde sürükleyin. Alternatif 

olarak, halkayı yeniden boyutlandırmak için kırmızı noktaları sürükleyebilirsiniz. Her iki 

görüntüye dik konuma en yakın konumdaki çerçeveyi (proksimal veya distal) seçmeniz gerekir. 

Bu çerçeve, görüntü düzlemine dik olması gereken referans çerçeve olarak işlev görür. 

Çerçeveyi bir görüntüde yeniden boyutlandırdığınızda, buna uygun şekilde diğer görüntüde 

de otomatik olarak yeniden boyutlandırılacağını unutmayın. Referans çerçeve, bir seferde 

yalnızca bir görüntüde hareket ettirilebilir. 

 

3. Referans çerçeve üzerinde, halkanın sağındaki küçük turuncu kare ( ) ile gösterilen ana 

tırnağı, her iki görüntüde de doğru yerleştirilecek şekilde konumlandırın. Ana çerçeve bir 

görüntüde hareket ettirildiğinde, buna uygun şekilde diğer görüntüde de otomatik olarak 

hareket ettirilir. 
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4. Osteotomi çizgisini (turuncu çizgi ), her iki görüntüde osteotomi üzerinde 

konumlandırın. Bir görüntüde hareket ettirdiğinizde, otomatik olarak diğer görüntüde de 

hareket ettirileceğini unutmayın. 

5. Risk Altındaki Yapı (SAR) noktası osteotomi çizgisinde görünür . Aşağıdaki seçeneklerden 

birini kullanarak SAR'ı tanımlayabilirsiniz: 

 Otomatik olarak: En çok hareket ettirilecek osteotomi kısmına SAR'ı otomatik olarak 

yerleştirmek için Structure at Risk (Risk Altındaki Yapı) alanındaki Automatic (Otomatik) 

radyo düğmesini seçin. Bu seçenek belirlendiğinde, SAR üçgeni, yukarıda gösterildiği gibi 

daima turuncu çizginin sonuna yerleştirilir. 

 Manuel olarak: SAR'ı görüntü üzerinde istediğiniz bir noktaya yerleştirmek için Manual 

(Manuel) radyo düğmesini seçin. Bu seçeneği belirlediğinizde, SAR üçgeni turuncu 

çizgiden ayrı olarak hareket ettirilebilir. 

6. Ardından hedef konumları tanımlarsınız. Hedef konumu tanımlamak için, otomatik 

konumlandırma yardımı almak üzere isteğe bağlı olarak CORA araçlarını ve Desired Length 

Changes (İstenen Uzunluk Değişiklikleri) seçeneklerini kullanabilir (kesiyi gerçekleştirdikten 

sonra Auto Alignment (Otomatik Hizalama) öğesine tıklayarak) ya da bu adımları atlayabilir 

ve kesiyi gerçekleştirdikten sonra hedef konumu manuel olarak tanımlayabilirsiniz. 

Otomatik konumlandırma için, varsayılan CORA araçlarını kullanın ve bunları uygun şekilde 

konumlandırın. CORA araçlarını kullanmayla ilgili daha fazla ayrıntı için, bkz. sayfa 118. 

Bu seçeneği belirlerken, Desired Length Changes alanında gereken uzunluk değişikliğini de 

belirtmeniz gerekir. 
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7. Ardından Perform Cut (Kesiyi Gerçekleştir) öğesine tıklayarak kesiyi gerçekleştirin. Böylece 

osteotomi altındaki segmentten çıkartılmış bir parça oluşturulur ve ardından bunu görüntü 

üzerinde doğru konuma yerleştirirsiniz. 

 

8. Parça, otomatik olarak veya manuel olarak hareket ettirilebilir. Parçayı otomatik olarak 

konumlandırmak için, Auto Alignment (Otomatik Hizalama) öğesine tıklayın. Bu seçenek, 

CORA çizgilerinin yerleşimi ve Desired Length Changes (İstenen Uzunluk Değişiklikleri) (kesiyi 

gerçekleştirmeden önce tanımlandığı haliyle) temelinde parçayı görüntü üzerinde 

konumlandırır. Alternatif olarak parçayı, doğru konuma getirecek şekilde sürüklemek, 

taşımak veya döndürmek yoluyla manuel olarak konumlandırabilirsiniz. 
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TSF Planning Parameters (TSF Planlama Parametreleri) alanı, Taylor Spatial Frame aracı için 

hesaplanan parametrelerin tümünü gösterir.  

9. Hesaplanan parametreleri bir dosyaya kaydetmek için Save TSF File (TSF Dosyasını Kaydet) 

öğesine tıklayın. 
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TRAVMA ÖLÇÜMLERİ 

TraumaCad ölçüm araçlarını kullanarak aşağıdaki travma ölçümleri yapılabilir: 

 Limb Alignment Analysis (Uzuv Hizalama Analizi), sayfa 129 

 Diaphyseal Fracture Angulation (Diyafizer Kırık Açılandırması), sayfa 129 

 Metaphyseal Fracture Angulation (Metafizer Kırık Açılandırması), sayfa 130 

 Center Line Finder (Merkez Çizgi Bulucu), sayfa 130 

 Simple Line (Basit Çizgi), sayfa 130 

 Joint Line (Eklem Çizgisi), sayfa 130 

 Roof Arc (Tavan Yayı), sayfa 131 
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Limb Alignment Analysis (Uzuv Hizalama Analizi) 
Şu sayfada açıklandığı gibi, aracın kullanımı boyunca sizi yönlendirecek bir sihirbaz açılır: 114. 

Diaphyseal Fracture Angulation (Diyafizer Kırık Açılandırması) 
Bu ölçüm aracı, iki uzun kemiğin uzun eksenleri arasındaki açıyı ölçer. Noktalar, kemiklerin 

kenarlarına göre ayarlanır ve bunların merkez çizgileri arasındaki açı ölçülür ve görüntülenir. 
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Metaphyseal Fracture Angulation (Metafizer Kırık Açılandırması) 
Bu araç, bir uzun kemiğin uzun ekseni ile kemin eklem çizgisi arasındaki açıyı ölçer. Noktalar, 

kemiğin kenarlarına ve artiküler yüzeyine göre ayarlanır ve bunlar arasındaki açı ölçülür ve 

görüntülenir. 

 

Center Line Finder (Merkez Çizgi Bulucu) 
Araç görüntü üzerinde görünür. Bu araç, Center Line Finder (Merkez Çizgi Bulucu) (sayfa 98) ile 

açıklandığı gibi çalışır. 

Simple Line (Basit Çizgi) 
Araç görüntü üzerinde görünür. Bu araç, Simple Line (Basit Çizgi) bölümünde (sayfa 99) 

açıklandığı gibi çalışır. 

Joint Line (Eklem Çizgisi) 
Araç görüntü üzerinde görünür. Bu araç, Joint Line (Eklem Çizgisi) bölümünde (sayfa 101) 

açıklandığı gibi çalışır. 
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Roof Arc (Tavan Yayı) 
Tavan yayı konsepti, başlangıçta Matta tarafından açıklanmıştır. İntakt asetabular kubbe 

miktarını belirlemeye yardımcı olur ve cerrahi işlem ihtiyacını belirlemede kullanışlı bir 

yöntemdir. Ölçümler, aşağıda gösterildiği gibi, AP, obtüratör ve iliak eğik görünümlerde 

gerçekleştirilir. 

 Asetabulumun geometrik merkezine bir dikey çizgi çizilir. 

 Bir kırık çizgisinin asetabulumu kestiği bir noktadan ve yine asetabulumun geometrik 

merkezine doğru başka bir çizgi çizilir. 

 Bu şekilde çizilen açılar, AP, obtüratör eğik veya iliak görünümlerde görüldüğü gibi 

sırasıyla medial, anterior veya posterior tavan yaylarını temsil eder. 
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OMURGA ÖLÇÜMLERİ 

TraumaCad ölçüm araçlarını kullanarak aşağıdaki omurga ölçümleri yapılabilir: 

 Cobb Angle (Cobb Açısı), sayfa 133 

 Double Cobb Angle (Çift Cobb Açısı), sayfa 134 

 Triple Cobb Angle (Üçlü Cobb Açısı), sayfa 134 

 Vertebrae Labeling (Vertebra Etiketleme), sayfa 135 

 Clavicle Angle (Klavikula Açısı), sayfa 137 

 Coronal Balance (Koronal Denge), sayfa 138 

 Sagittal Balance (Sagital Denge), sayfa 139 

 Lumbar Lordosis Angle (Lomber Lordoz Açısı), sayfa 140 

 Pelvic Radius Angle (Pelvis Radyus Açısı), sayfa 141 

 Sacral Obliquity (Sakral Eğiklik), sayfa 142 

 Spine Slip Angle (Omurga Kayma Açısı), sayfa 143 

 Spondylolysthesis (Spondilolistezis), sayfa 144 

 T1 Tilt Angle (T1 Eğme Açısı), sayfa 146 

 Thoracic Kyphosis Angle (Torasik Kifoz Açısı), sayfa 147 

 Thoracic Trunk Shift (Torasik Trunk Değiştirme), sayfa 148 
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Cobb Angle (Cobb Açısı) 
Cobb Angle ölçümü, omurganın bir AP radyografik izdüşümünde skolyozdaki eğrilerin 

değerlendirilmesi için kullanılır. 

Bir eğriyi değerlendirirken, ilk olarak apikal vertebra tanımlanır. Bu, en az eğik son plakla birlikte 

büyük ihtimalle yer değiştiren ve dönen vertebradır. Sonrasında son/transizyonel vertebra, 

yukarıdaki ve aşağıdaki eğri yoluyla tanımlanır. Son vertebralar, en az yer değiştiren ve dönen ve 

maksimum düzeyde eğik son plağa sahip olan en superior ve inferior konumdaki vertebralardır. 

Bir çizgi, superior son vertebranın superior son plağı üzerine çizilir ve bir ikinci çizgi, inferior son 

vertebranın inferior son plağı üzerine çizilir. Bu iki çizgi arasındaki açı, Cobb açısı olarak ölçülür. 

İki bitişik eğrinin bulunduğu S-şekilli skolyozda, üst eğrinin alt son vertebrası, alt eğrinin üst son 

vertebrasını temsil eder. Bazı vakalarda üçüncü bir bitişik eğri bulunabilir. 

Genel bir kural olarak, 10°'lik bir Cobb açısı, skolyozu tanımlamak için minimum açılandırma 

olarak değerlendirilir. 

 Cobb Angle sihirbazını kullanmak için: 

 Görüntü üzerinde ölçüm noktalarını işaretlemek için sihirbazdaki 4 adımı takip edin. 

Tamamlandığında, noktaları yeni bir konuma sürükleyerek ölçümleri hassas bir şekilde 

ayarlayabilirsiniz. 
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Double Cobb Angle (Çift Cobb Açısı) 
Double Cobb Angle ölçüm aracı, Cobb Angle (Cobb Açısı) aracıyla aynı şekilde çalışır. Daha fazla 

ayrıntı için bkz. sayfa 133. 

Triple Cobb Angle (Üçlü Cobb Açısı) 
Triple Cobb Angle ölçüm aracı, Cobb Angle aracıyla aynı şekilde çalışır. Daha fazla ayrıntı için bkz. 

sayfa 133. 
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Vertebrae Labeling (Vertebra Etiketleme) 
Bu araç, omurga vertebralarını etiketlemenize olanak tanır. Aşağıdakileri içeren farklı türde 

vertebralar vardır: 

 Servikal, görüntüde C ile gösterilir 

 Torasik, görüntüde T ile gösterilir 

 Lomber, görüntüde L ile gösterilir 

 Vertebrae Labeling aracını kullanmak için: 

1. Etiketlemeye kraniyalden (superior) kaudal vertebralara (aşağı yönde) doğru başlamak için 
Cranial (Kraniyal) düğmesine tıklayın veya bir alt vertebradan yukarı doğru etiketlemek için 
Caudal (Kaudal) düğmesine tıklayın. 

2. Aşağıda gösterildiği gibi, First Vertebra (Birinci Vertebra) açılır listesinden etiketlenecek 

birinci vertebrayı seçin: 

 

3. Anormal vertebralar bulunup bulunmadığını belirtmek için Yes (Evet) veya No (Hayır) 

düğmelerinden uygun olanına tıklayın. Yes düğmesini seçerseniz, anormal vertebra(lar) için 

uygun radyo düğmesini/düğmelerini seçin. 

 

4. İlk vertebrayı etiketlemek için Accept (Kabul et) öğesine tıklayın. 
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5. Yukarıdaki 3. adımda açıklandığı gibi, etiketlemek istediğiniz birinci vertebraya tıklayın. Etiket 

görüntüye eklenir. 

6. Bitişik vertebraları 1. adımda tanımlanan yönde etiketlemek için 5. adımı gerektiği kadar 

tekrarlayın. TraumaCad sonraki vertebrayı otomatik olarak etiketler. Ayrıca bu amaç 

doğrultusunda tüm anormal vertebraları göz önünde bulundurur. 

 

7. Görüntüde vertebraları etiketledikten sonra Finish (Son) öğesine tıklayın. Standart 

TraumaCad yöntemlerini kullanarak etiketleri görüntü üzerinde taşıyabilirsiniz. 
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Clavicle Angle (Klavikula Açısı) 
Clavicle Angle aracı, T1'in yatay eğimini ve klavikula açısını ölçerek omuz dengesini değerlendirir. 

 Clavicle Angle aracını kullanmak için: 

Araç başlatıldığında aşağıdaki mesaj görüntülenir. 

 

1. Seçilen görüntünün, sol vücut yanı solda ve sağ vücut yanı sağda olacak şekilde 
yönlendirildiğinden emin olun. Yön böyle değilse, görüntüyü uygun şekilde çevirmek için  
Flip Left/Right (Sola/Sağa Çevir) öğesine tıklayın ve ardından OK (Tamam) öğesine tıklayın. 

2. Araç görüntü üzerinde görünür. Aracın açısını değiştirmek için noktaları sürükleyebilirsiniz. 
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Coronal Balance (Koronal Denge) 
Bu araç, koronal düzlemde omurganın dengesini ölçer. Omurga için çekilen bir dik uzun kaset PA 

radyografında sakrumun merkezi ile C7 gövdesinin orta noktaları arasındaki yatay mesafe ölçülür 

ve görüntülenir. 

 Araç başlatıldığında aşağıdaki mesaj görüntülenir. 

 

 Seçilen görüntünün, sol vücut yanı solda ve sağ vücut yanı sağda olacak şekilde 

yönlendirildiğinden emin olun. Yön böyle değilse, görüntüyü uygun şekilde çevirmek için  

Flip Left/Right (Sola/Sağa Çevir) öğesine tıklayın ve ardından OK (Tamam) öğesine tıklayın. 

Araç, görüntü üzerinde aşağıda gösterildiği gibi görünür.  
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Sagittal Balance (Sagital Denge) 
Bu araç, sagital düzlemde omurganın dengesini ölçer. Omurga için çekilen bir dik uzun kaset 

lateral radyografında sakrumun posterior superior köşesi ile C7 gövdesinin orta noktaları 

arasındaki yatay mesafe ölçülür ve görüntülenir. 

 Araç başlatıldığında aşağıdaki mesaj görüntülenir. 

 

 Seçilen görüntünün, posterior solda ve anterior sağda olacak şekilde yönlendirildiğinden 

emin olun. Yön böyle değilse, görüntüyü uygun şekilde çevirmek için Flip Left/Right 

(Sola/Sağa Çevir) öğesine tıklayın ve ardından OK (Tamam) öğesine tıklayın. 
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Lumbar Lordosis Angle (Lomber Lordoz Açısı) 
Bu araç, lomber omurganın anterior konveks açılandırmasını ölçer. Bir lateral radyograftan 

lomber lordozun tavsiye edilen ölçümü, L-1'in superior son plağı ile S-1'in superior son plağı 

arasındaki açıdır. 
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Pelvic Radius Angle (Pelvis Radyus Açısı) 
Sagital düzlem radyografik ölçümleri temelinde pelvis morfolojisini açıklamak için kullanılan üç 

farklı ölçüm vardır: 

 Sakral Eğim (SS), sakral son plağa teğet olan bir çizgi ile yatay referans çizgi arasındaki açıyı 

temsil eder 

 Pelvik insidans (PI), sakral son plağın teğetine dikey olan çizgi ile ortalama kalça ekleminin 

merkeziyle sakral son plağın merkezini bağlayan bir çizgi arasında oluşan açıyı temsil eder 

 Pelvik tilt (PT), ortalama kalça ekleminin merkezini sakral son plağın merkezine bağlayan bir 

çizgi ile dikey referans çizgi arasında açıyı temsil eder 

SS, PI ve PT çok benzerdir ve pelvis morfolojisini değerlendirmek için eşit derecede iyi 

yöntemlerdir. 

 Araç başlatıldığında aşağıdaki mesaj görüntülenir. 

 

 Seçilen görüntünün, posterior solda ve anterior sağda olacak şekilde yönlendirildiğinden 

emin olun. Yön böyle değilse, görüntüyü uygun şekilde çevirmek için Flip Left/Right 

(Sola/Sağa Çevir) öğesine tıklayın ve ardından OK (Tamam) öğesine tıklayın. 
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Sacral Obliquity (Sakral Eğiklik) 
Bu araç, sakrumun bir sırtüstü AP görünümü üzerinde, femoral başlar üzerindeki bir çizgiye 

paralel olarak çizilmiş çizgiden sakrumun açısal sapmasını ölçer. 
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Spine Slip Angle (Omurga Kayma Açısı) 
Bu araç, L5'in gövdesinin superior son plağı üzerindeki bir çizginin, birinci sakral vertebranın 

gövdesinin posterior kenarı üzerinde çizilmiş bir çizgiye dik olan bir çizgiyle kesişene dek 

uzatılmasıyla oluşan açıyı ölçer. 
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Spondylolysthesis (Spondilolistezis) 
Spondilolistezis, bir vertebranın, altındaki bir sonraki vertebranın üzerine doğru öne kaymasıdır. 

Spondilolistezis için en yaygın olarak kullanılan derecelendirme sistemi, 1947 yılında Meyerding 

tarafından önerilendir. 

Kayma derecesi, anterior olarak çevrilmiş vertebra gövdesinin, alttaki vertebranın superior son 

plağına göre öne hareket etme mesafesinin yüzdesi olarak ölçülür. Sınıflandırmalarda aşağıdaki 

derecelendirme sistemi kullanılır: 

 Derece 0: Kayma yok 

 Derece 1: %1-25 kayma 

 Derece 2: %26-50 kayma 

 Derece 3: %51-75 kayma 

 Derece 4: %76-100 kayma 

 Derece 5: %100'den büyük kayma (spondiloptoz) 

 Spondilolistezis aracını kullanmak için: 

1. Araç başlatıldığında aşağıdaki mesaj görüntülenir. 

 

2. Seçilen görüntünün, posterior solda ve anterior sağda olacak şekilde yönlendirildiğinden 

emin olun. Yön böyle değilse, görüntüyü uygun şekilde çevirmek için Flip Left/Right 

(Sola/Sağa Çevir) öğesine tıklayın ve ardından OK (Tamam) öğesine tıklayın. 

Araç görüntü üzerinde görünür.  

3. Aracın açısını değiştirmek için noktaları sürükleyebilirsiniz. 
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T1 Tilt Angle (T1 Eğme Açısı) 
Bu araç, T1'in başa doğru olan son plağı üzerindeki bir çizgi ile radyografın dikey kenarına dik bir 

çizgi arasındaki açıyı ölçer. 
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Thoracic Kyphosis Angle (Torasik Kifoz Açısı) 
Bu araç, torasik omurganın posterior konveks açılandırmasını ölçer. Bir lateral radyograftan 

torasik Kifozun tavsiye edilen ölçümü, en yüksek ölçülebilen torasik vertebranın (genellikle T-2 

veya T-3) superior son plağı ile T-12'nin inferior son plağı arasındaki açıdır. 
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Thoracic Trunk Shift (Torasik Trunk Değiştirme) 
Bu araç, apikal torasik vertebranın yüksekliğindeki bir çizginin merkezinden merkezi sakral 

vertebra çizgisine trunk değiştirmeyi ölçer. 
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AYAK VE AYAK BİLEĞİ ÖLÇÜMLERİ 

TraumaCad ölçüm araçlarını kullanarak aşağıdaki ayak ve ayak bileği ölçümleri yapılabilir: 

 Foot Osteotomies Wizard (Ayak Osteotomileri Sihirbazı), sayfa 150 

 Hallux Valgus Angle (Halluks Valgus Açısı), sayfa 154 

 Hallux Valgus Interphalangeus Angle (Halluks Valgus İnterfalangeal Açısı), sayfa 155 

 Intermetatarsal Angle (İntermetatarsal Açı), sayfa 156 

 DMAA - Distal Metatarsal Articular Angle (Distal Metatarsal Artiküler Açı), sayfa 157 

 PMAA - Proximal Metatarsal Articular Angle (Proksimal Metatarsal Artiküler Açı), sayfa 158 

 Talar Tilt (Talar Eğme), sayfa 159 
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Foot Osteotomies Wizard (Ayak Osteotomileri Sihirbazı) 
Foot Osteotomies Wizard, ortopedi cerrahlarının, unilateral veya bilateral anatomik ölçümler 

almasına, bunları normatif standartlarla karşılaştırmasına ve düzeltici prosedürleri simüle 

etmesine olanak tanır. Kullanımı kolay sihirbazlar, cerrahların çok farklı türde anatomik ölçümler 

üretmesine yardımcı olur. Her bir ölçüm, literatürde yayınlanan normal parametrelerle ve 

bilateral modüldeki kontralateral uzuvla otomatik olarak karşılaştırılır ve böylece hasta 

anatomisine ilişkin anlık değerlendirmeler sağlanır. Ölçümler ve değerlendirmeler, dijital 

radyolojiye kolaylıkla geçmek için hasta dosyalarına entegre edilir. 

 Foot Osteotomies sihirbazını kullanmak için: 

1. İlgili seçeneği belirleyerek ölçümü unilateral veya bilateral olarak yapmak istediğinizi 
belirleyin. 

 

Aşağıda gösterilen adımlar, Unilateral seçimini yaptığınızda sihirbazda görünen adımlardır. 

Bilateral seçeneği için aynı adımlar her iki ayakta da gerçekleştirilir. 

2. Sihirbazdaki 14 adımı takip edin ve her bir adıma tekabül eden görüntü üzerindeki ilgili 

noktaları işaretleyin. 

 

Anatomik ölçümler, Measurements (Ölçümler) sekmesinin sol üst köşesinde gösterilir. 
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Aşağıdaki ölçümler sihirbazı kullanarak hesaplanır: 

 HalluksValgus Açısı (HVA): Ayak başparmağındaki proksimal falanksın ve metatarsın 

uzunlamasına eksenleri arasındaki açıdır. 

 İntermetatarsal Açı (IMA): Birinci ve ikinci metatarsal kemiklerin uzunlamasına eksenleri 

arasındaki açıdır. 

 Distal Metatarsal Artiküler Açı (DMAA): Birinci metatarsın uzunlamasına ekseni ile 

bunun distal artiküler yüzeyi arasındaki bir açı için 90°'ye tümler açıdır. 

3. İlgili ölçümleri kaydedip saklamak için Store preoperative measurements (Preoperatif 

ölçümleri sakla) onay kutusunu işaretleyin. 
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Ayak Osteotomileri Simülasyonu 
Ayak deformitesi ölçümlerini tamamladıktan sonra, osteotomiler için bir simülasyon yapılabilir. 

Devam etmeden önce Foot Osteotomies Wizard'dan (Ayak Osteotomileri Sihirbazı) ölçümleri 

kaydettiğinizden emin olun. 

Osteotomiler için, araç çubuğundan ve menü çubuğundan erişilebilen Define Fragment(Parçayı 

Tanımla) aracını kullanarak parçaları tanımlayın. Bir parçayı kesmek için parçaya çift tıklayın. 

Ardından Location of Osteotomy (Osteotomi Konumu) penceresinde osteotominin tam 

konumunu seçin. Bu pencere, bir parça kesmenizin ardından otomatik olarak görünür. 

 

Osteotomi tamamlandıktan sonra görünen kırmızı daire, parçanın dönme eksenidir ve 

açılan/kapanan kama için kemiğin medial veya lateral korteksi üzerine manuel olarak 

yerleştirilmelidir. 

Böylece osteotomilerin simülasyonu, sarı parça tutamacını döndürerek veya parçayı hareket 

ettirirken klavye üzerindeki Ctrl tuşuna tıklayarak gerçekleştirilebilir. 

Artık uzunluk açısı gibi osteotomi parametrelerini yakınlaştırabilir ve ölçebilirsiniz. 

İzdüşümü oluşturulan postoperatif ölçümler, Measurements (Ölçümler) sekmesindeki bir 

tabloda görüntülenir. 
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Hallux Valgus Angle (Halluks Valgus Açısı) 
Bu araç, ayak başparmağındaki proksimal falanksın ve metatarsın uzunlamasına eksenleri 

arasındaki açıyı ölçer. 
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Hallux Valgus Interphalangeus Angle (Halluks Valgus 

İnterfalangeal Açısı) 
Bu ölçüm aracı, ayak başparmağındaki proksimal falanksın ve distal falanksın uzunlamasına 

eksenleri arasındaki açıyı ölçer. 
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Intermetatarsal Angle (İntermetatarsal Açı) 
Bu ölçüm aracı, birinci ve ikinci metatarsal kemiklerin uzunlamasına eksenleri arasındaki açıyı 

ölçer. 
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DMAA - Distal Metatarsal Articular Angle (Distal Metatarsal 

Artiküler Açı) 
Bu ölçüm aracı, birinci metatarsın uzunlamasına eksenleri ile bunun distal artiküler yüzeyi 

arasındaki bir açının 90°'ye tümler açısını ölçer. 
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PMAA - Proximal Metatarsal Articular Angle (Proksimal 

Metatarsal Artiküler Açı) 
Bu ölçüm aracı, birinci metatarsın uzunlamasına eksenleri ile bunun proksimal artiküler yüzeyi 

arasındaki bir açının 90°'ye tümler açısını ölçer. 
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Talar Tilt (Talar Eğme) 
Bu araç, tibia ve talusun ayak bileği artiküler yüzeyleri arasındaki açıyı ölçer. 
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ÜST UZUV ÖLÇÜMLERİ 

TraumaCad ölçüm araçlarını kullanarak aşağıdaki üst uzuv ölçümleri yapılabilir: 

 Center Line Finder (Merkez Çizgi Bulucu), aşağıda 

 Simple Line (Basit Çizgi), aşağıda 

 Joint Line (Eklem Çizgisi), aşağıda 

Center Line Finder (Merkez Çizgi Bulucu) 
Araç görüntü üzerinde görünür. Bu araç, Center Line Finder (Merkez Çizgi Bulucu) (sayfa 98) 

bölümünde açıklandığı gibi çalışır. 

Simple Line (Basit Çizgi) 
Araç görüntü üzerinde görünür. Bu araç, Simple Line (Basit Çizgi) bölümünde (sayfa 99) 

açıklandığı gibi çalışır. 

Joint Line (Eklem Çizgisi) 
Araç görüntü üzerinde görünür. Bu araç, Joint Line (Eklem Çizgisi) bölümünde (sayfa 101) 

açıklandığı gibi çalışır. 
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CORA TOOLS (CORA ARAÇLARI) 

Center Line Finder (Merkez Çizgi Bulucu) 
Araç görüntü üzerinde görünür. Bu araç, Center Line Finder (Merkez Çizgi Bulucu) (sayfa 98) 

bölümünde açıklandığı gibi çalışır. 

Joint Line (Eklem Çizgisi) 
Araç görüntü üzerinde görünür. Bu araç, Joint Line (Eklem Çizgisi) bölümünde (sayfa 101) 

açıklandığı gibi çalışır. 
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GROWTH CALCULATOR (BÜYÜME HESAPLAYICISI) 

CDC Büyüme Grafikleri 
Büyüme grafikleri, ABD'deki çocuklarda gerçekleştirilen seçilen vücut ölçümlerinin dağılımını 
gösteren bir dizi persentil eğrisinden oluşur.  

 Growth Calculator'a erişmek için: 

Measurement Tools (Ölçüm Araçları) menüsünden veya Pediatric Measurements (Pediatrik 
Ölçümler) sekmesinden Growth Calculator öğesini seçin. 

 

Growth Calculator 11 sekme içerir ve bunların her biri, aşağıda açıklandığı gibi, pediatrik 

ortopedi alanındaki belirli bir anatominin büyümesini öngörmek için farklı seçenekler sunar. 

Sekmelerin sağ tarafındaki ok düğmesini kullanarak farklı sekmeler arasında gezinebilirsiniz. 

Pencerenin üstündeki ilgili alanlara hastanın adı, cinsiyeti, doğum tarihi ve kayıt numarası 

gibi hastayla ilgili tanımlayıcı bilgiler girerek başlayın. Ardından pencerede ilgili sekmeyi 

seçin, gereken bilgileri girin ve Answer (Cevapla) öğesine tıklayın. 

Pencerenin altında aşağıdaki düğmeler bulunur: 

Save to File 
(Dosyaya Kaydet): 

 
Growth Calculator verilerini bir *.XML dosyasına kaydeder 

Load from File 
(Dosyadan Yükle): 

Önceden kaydedilmiş Growth Calculator verilerini bir *.XML 
dosyasından aktarır 

Export to Excel 
(Excel'e Aktar): 

 
Growth Calculator verilerini bir *.CSV dosyasına kaydeder 

About (Hakkında): Growth Calculator sürüm bilgilerini görüntüler 

Exit (Çıkış): Growth Calculator'ı kapatır 
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Height Prediction Page (Boy Tahmini Sayfası) 
Amaç: Bu hastanın erişkinlik dönemindeki boyunu tahmin eder. 

Formül: Tahmin Edilen Boy = Mevcut Boy x Boy Çarpanı (yaş ve cinsiyete özgüdür, bir normal 

tablo kullanılır) 

Leg Length Prediction (Bacak Uzunluğu Tahmini) Sayfası 
Amaç: Erişkinlik dönemindeki bacak uzunluğunu tahmin eder. 

Formül: Erişkinlikte tahmin edilen uzunluk = Mevcut Uzunluk x Çarpan (yaş ve cinsiyete özgüdür, 

bir alt uzuv tablosu kullanılır) 

Kalan büyüme = Mevcut uzunluk - tahmin edilen uzunluk 

Arm Length Prediction (Kol Uzunluğu Tahmini) Sayfası 
Amaç: Bir kolun erişkinlik dönemindeki uzunluğunu tahmin eder. 

Formül: Erişkinlikte tahmin edilen uzunluk = Mevcut Uzunluk x Çarpan (yaş ve cinsiyete özgüdür) 

Kalan büyüme = Mevcut uzunluk - tahmin edilen uzunluk 

Leg Length Discrepancy Prediction - Congenital (Bacak 

Uzunluğunda Eşitsizlik Tahmini - Konjenital) Sayfası 
Amaç: Konjenital LLD'si bulunan bu hasta için erişkinlik dönemindeki bacak uzunluğu eşitsizliğini 

tahmin eder. (Konjenital = konjenital femoral kusur, fibular hemimeli, tibial hemimeli, 

hemihipertrofi, hemiatrofi, posteromedial tibia eğriliği) 

Formül: Erişkinlikte tahmin edilen uzunluk eşitsizliği = Mevcut Uzunluk Eşitsizliği x Çarpan (yaş ve 

cinsiyete özgüdür, bir alt uzuv tablosu kullanılır) 

Leg Length Discrepancy Prediction - Developmental (Bacak 

Uzunluğunda Eşitsizlik Tahmini - Gelişimsel) Sayfası 
Amaç: Gelişimsel LLD'si bulunan bu hasta için erişkinlik dönemindeki bacak uzunluğu eşitsizliğini 

tahmin eder. (Gelişimsel = Ollier hastalığı, çocuk felci, büyüme arresti, ayrıca uzatma sonrası 

konjenital eşitsizlikler için de işlev görür) 

Formüller: Erişkinlikte tahmin edilen uzunluk eşitsizliği = mevcut fark + [1- (mevcut kısa bacak - 

önceki kısa bacak)/(mevcut uzun bacak - önceki uzun bacak)] x Mevcut uzun bacak (Çarpan (yaş 

ve cinsiyete özgüdür, bir alt uzuv tablosu kullanılır) -1) 

İnhibisyon = 1- (mevcut kısa bacak - önceki kısa bacak)/(mevcut uzun bacak - önceki uzun bacak) 
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Arm Length Discrepancy Prediction - Congenital (Kol 

Uzunluğunda Eşitsizlik Tahmini - Konjenital) Sayfası 
Amaç: Konjenital LLD'si bulunan bu hasta için erişkinlik dönemindeki kol uzunluğu eşitsizliğini 

tahmin eder. (Konjenital = hemihipertrofi, hemiatrofi) 

Formül: Erişkinlikte tahmin edilen uzunluk eşitsizliği = Mevcut Uzunluk Eşitsizliği x Çarpan (yaş ve 

cinsiyete özgüdür, bir üst uzuv tablosu kullanılır) 

Arm Length Discrepancy Prediction - Developmental (Kol 

Uzunluğunda Eşitsizlik Tahmini - Gelişimsel) Sayfası 
Amaç: Gelişimsel LLD'si bulunan bu hasta için erişkinlik dönemindeki kol uzunluğu eşitsizliğini 

tahmin eder. (Gelişimsel = Ollier hastalığı, çocuk felci, büyüme arresti, ayrıca uzatma sonrası 

konjenital eşitsizlikler için de işlev görür) 

Formüller: Erişkinlikte tahmin edilen uzunluk eşitsizliği = mevcut fark + [1- (mevcut kısa kol - 

önceki kısa kol)/(mevcut uzun kol - önceki uzun kol)] x Mevcut uzun kol (Çarpan [yaş ve cinsiyete 

özgüdür, bir üst uzuv tablosu kullanılır] -1) 

İnhibisyon = 1- (mevcut kısa kol - önceki kısa kol)/(mevcut uzun kol - önceki uzun kol) 

Timing of Epiphyseodesis at the Knee (Dizde Epifizyodez 

Zamanlaması) Sayfası 
Amaç: Erişkinlik dönemindeki uzuv uzunluğu eşitsizliğini dengelemek için bir uzun uzvun dizi 

etrafındaki epifizyodez için zamanlama önerir. 

Formüller: Epifizyodez için doğru yaşa tekabül eden çarpan = [mevcut uzun bacak uzunluğu x alt 

uzuv tablosunun kullanıldığı yaşa ve cinsiyete özgü mevcut çarpan]/ (mevcut uzun bacak uzunluğu 

x alt uzuv tablosunun kullanıldığı yaşa ve cinsiyete özgü mevcut çarpan) - istenen düzeltme / kappa 

Kappa üç senaryo için hesaplanmalıdır: distal femur = 0,71,  

Proksimal tibia = 0,57, hem distal femur hem proksimal tibia = 0,67. 

Epifizyodez için doğru yaşa tekabül eden ortaya çıkan Çarpan, yaşa ve cinsiyete özgü alt 

ekstremite Çarpan tablosu kullanılarak bir kronolojik yaşa geri çevrilmelidir. 

Timing of Stapling for Hemi-epiphyseodesis (Hemiepifizyodez 

için Staple Takma Zamanlaması) Sayfası 
Amaç: Staple çıkartılmayacaksa, açısal deformiteleri düzeltmek için diz etrafındaki 

hemiepifizyodez için zamanlama önerir. 

Formüller: Hemiepifizyodez için doğru yaşa tekabül eden çarpan = [mevcut kemik uzunluğu x alt 

uzuv tablosunun kullanıldığı yaşa ve cinsiyete özgü mevcut çarpan] / ([mevcut kemik uzunluğu x 

alt uzuv tablosunun kullanıldığı yaşa ve cinsiyete özgü mevcut çarpan] - [(büyüme plağının 

genişliği x istenen düzeltme/57) / kappa]. 
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Kappa iki senaryodan biri için hesaplanmalıdır: distal femur = 0,71, proksimal tibia = 0,57. 

Hemiepifizyodez için doğru yaşa tekabül eden ortaya çıkan Çarpan, yaşa ve cinsiyete özgü alt 

ekstremite Çarpan tablosu kullanılarak bir kronolojik yaşa geri çevrilmelidir. 

Timing of Staple Removal for Hemiepiphyseodesis 

(Hemiepifizyodez için Staple Çıkartma Zamanlaması) Sayfası 
Amaç: Staple takma işleminin iskeletin olgunlaşması öncesinde gerçekleştirildiği varsayılarak, 

açısal deformiteleri düzeltmek amacıyla diz etrafındaki hemiepifizyodez için takılan bir staple'ı 

çıkartmak için zamanlama önerir. 

Formüller: Hemiepifizyodez staple'ının çıkartılması için doğru yaşa tekabül eden çarpan = 

[mevcut kemik uzunluğu x alt uzuv tablosunun kullanıldığı yaşa ve cinsiyete özgü mevcut 

çarpan]/([mevcut kemik bacak uzunluğu + [(büyüme plağının genişliği x istenen 

düzeltme/57)/kappa] 

Kappa iki senaryodan biri için hesaplanmalıdır: distal femur = 0,71, proksimal tibia = 0,57. 

Hemiepifizyodez staple'ının çıkartılması için yaşa tekabül eden ortaya çıkan Çarpan, yaşa ve 

cinsiyete özgü alt ekstremite Çarpan tablosu kullanılarak bir kronolojik yaşa geri çevrilmelidir. 
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3D ARAÇLAR 

3D Angle (3D Açı) 
3D Angle aracı, iki uç noktası ve tepe noktası dahil olmak üzere bir 3D açının ölçümünü 

belirlemek için kullanılır. Bu araç, hastanın vücudu üzerindeki herhangi üç nokta arasındaki açıyı 

hesaplamanıza olanak tanır. 

3D prosedüründe, 3D Angle seçeneğini görüntülemek için Measurements (Ölçümler) sekmesini 

seçin: 

 

3D açı için bir nokta ayarlamak için, Select(Seç) düğmesine tıklayın ve ardından o kare içinde 

noktayı ayarlamak için bir görüntüye tıklayın. 3D açıyı tanımlayan üç nokta, farklı görüntü 

kareleri üzerine yerleştirilebilir ve tek bir görüntü üzerine yerleştirilmek zorunda değildir. Aynı 

3D görüntünün farklı kareleri arasında ilerlemek için fare tekerleğini kullanın. Bunu yaparken, bir 

Selectdüğmesine tıklamadan önce ilerlediğinizden emin olun. Görüntüde diğer iki noktayı 

ayarlamak için bu işlemi tekrarlayın. 

Bunun ilişkili noktasını bir görüntü karesine yerleştirmek için Locate (Yerleştir) düğmesine 

tıklayın. İlişkili nokta tüm görünümlerde gösterilir. Yerleştirme mekanizması, noktanın 

yerleştirildiği kareye kadar tüm görünümlerde ilerler. Yerleştirilen nokta daima kırmızı renkte 

gösterilir. 

Her bir 3D açı için ölçüm, 3D hacimde açının değerini ve ek olarak o kare üzerinde bunun 

izdüşümü olan açıyı gösterir. İzdüşüm, belirli bir düzlem üzerinde izdüşümü oluşturulan açıdır, 

yani geçerli kare görünümünde açının nasıl görüntülendiğidir. Aşağıdaki örnekte, üst sağ 

karedeki izdüşüm neredeyse gerçek 3D açıyla özdeştir (burada 92°). 
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MPR modunda çalışırken, sağ alt görünümü bir eğik görünümle değiştirebilirsiniz ve bu, herhangi 

bir düzlemi 3D görüntü hacminde göstermek için kareyi döndürmenize olanak tanır. 3D açının üç 

noktasının tümünü içeren tam görünümü göstermek için Align Oblique View (Eğik Görünümü 

Hizala) öğesine tıklayın. Ortaya çıkan eğik görünüm için, gerçek açı ile bunun izdüşümünün aynı 

değere sahip olduğunu çünkü her ikisinin de aynı düzlemde olduğunu unutmayın. 
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İstediğiniz kadar çok açı tanımlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıda gösterildiği gibi, 

düğmesine tıklayarak aynı görüntüde başka bir açı görüntüleyin. 
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RAPORLARI HAZIRLAMA 
Planlama tamamlandığında, kaydedilecek veya PACS sistemine geri gönderilecek görüntüyü 

önizlemek için Report (Rapor) sekmesine gidebilirsiniz. TraumaCad HTML raporu şu bilgileri 

içerir: Hasta bilgileri; ilgili Doktorun bilgileri; Cerrahi İşlem Bilgileri – gerçekleştirecek kurum ve 

tarih; seçilen implantların bilgileri ve alınan ölçümler; ve orijinal ve planlanmış görüntüler.  

Bir HTML raporu örneği aşağıda gösterilmektedir. Bu rapor, ileride başvurmak için bastırılabilir, 

PACS'ye gönderilebilir, yerel olarak kaydedilebilir veya Quentry'ye yüklenebilir. 

 

Uyarı! Hasta verilerini kaybetmemek için hastanın vakasını kaydettiğinizden emin 

olun. Ayrıntılar için bkz. sayfa 24. 

 

Uyarı! Program tarafından oluşturulan materyal iki boyutludur. Bir prosedürü 

uygulamadan önce, gerçek kemiğin, yazılım tarafından oluşturulan görüntüyle 

eşleştiğini doğrulayın. 
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RAPORLARI OLUŞTURMA 

 Bir rapor oluşturmak için: 

1. Report (Rapor) sekmesini seçin. Ardından aşağıdakiler görüntülenir: 

 
Aşağıdaki seçenekler sunulur: 

 Original (Orijinal) Görüntü: Orijinal görüntülerin rapora dahil edileceğini belirtir. 

 Templated (Şablonu Oluşturulmuş) Görüntü: Şablon oluşturma sonrasındaki 

görüntülerin rapora dahil edileceğini belirtir. 

 Surgery Information (Cerrahi Bilgiler): Cerrahi kurumu ve ameliyatın gerçekleştirileceği 

tarihi belirler ve rapora özel kullanıcı yorumlarını ekler. 

 Show Report (Raporu Göster): Bir HTML raporu görüntüler. Başka bir vaka çalışması 

açmadan önce bu raporu kaydetmeli veya yazdırmalısınız. 

 Print Report (Raporu Yazdır): Raporu yazdırır. 

 Preview (Önizleme): Aşağıdaki gösterildiği gibi, kaydedilecek görüntünün önizlemesini 

oluşturur: 
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Not: Planlanan görüntü üzerine kaydedilen metin ek açıklaması özelleştirilebilir.  
Görüntü üzerinde görüntülenen verileri değiştirmek için File (Dosya) menüsü 
Settings (Ayarlar) Save Case (Vakayı Kaydet) öğesine gidin. 
Yazı tipi tercihlerini değiştirmek için File menüsü SettingsText (Metin) öğesine 
gidin. 

 

 Save Case (Vakayı Kaydet):Bir vakayı kaydetmek, o vakaya ait tüm görüntüler, şablonlar, 
ölçümler ve vaka bilgilerini saklamanıza ve daha sonra vakayı TraumaCad'de yeniden 
açmanıza olanak tanır. Bu seçenek, bu vakayı aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini 
seçerek kaydetmeyi tercih edebileceğiniz bir pencere açar: 

 Upload to Quentry (Quentry'ye yükle). 

- Use JPEG Lossy Compression (JPEG Kayıplı Sıkıştırmayı Kullan): Bu seçenek 
belirlendiğinde, Quentry'ye gönderilen *.tcc dosyasındaki DICOM dosyaları, JPEG 
Kayıplı sıkıştırma kullanılarak sıkıştırılır. 

 Commit to PACS (PACS'ye gönder). 

- PACS'ye kaydederken raporu dahil edin. 

 Save Locally (Yerel Olarak Kaydet): 

- Yerel olarak My TraumaCad Cases (TraumaCad Vakalarım) klasörüne kaydedin. 

- Bir bellek çubuğu gibi tercih edilen bir harici bellek aygıtına kaydedin. 

 Görüntü üzerindeki ek açıklama için konumu seçin.
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EK. A - TRAUMACAD'İ KURMA 
TraumaCad'in kurulumu, internete bağlı bir bilgisayarda gerçekleştirilmelidir.İlgili bilgisayarda bir 

internet bağlantısı mevcut değilse, bir lisans dosyası kullanarak alternatif bir etkinleştirme 

yapılabilir. Ek bilgi almak için Brainlab destek birimi ile temas kurun. 

Kurulumun ve ilk kez başlatmanın ardından, TraumaCad'in internete bağlanmasına gerek kalmaz. 

 

Not: TraumaCad'in bağımsız sürümleri için, TraumaCad ile PACS sistemi arasındaki 

bağlantı özelliklerini belirlemek için PACS yapılandırması ilk olarak kurulmalıdır. Tipik 

olarak bu, TraumaCad'in ilk kurulumunun ardından bir sistem yöneticisi tarafından 

yalnızca bir kez gerçekleştirilmelidir. Sistem yöneticisi, TraumaCad'i tanıması için 

PACS sistemine ilgili bağlantı özelliklerini girdiğinden emin olmalıdır. Daha fazla bilgi 

için, bkz. sayfa 177. 
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TRAUMACAD NASIL KURULUR 

TraumaCad kurulum programı, bilgisayarınızda Windows .Net'in kurulu olup olmadığını kontrol 

eder. Kurulu değilse, indirir ve kurar. Ardından bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir.  

 TraumaCad'i kurmak için: 

1. License Agreement (Lisans Sözleşmesi) penceresi görüntülenir. Sözleşmeyi okuyun ve Accept 

(Kabul Ediyorum) öğesine tıklayın. 

 

Aşağıdaki pencere görüntülenir: 
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Aşağıdaki pencere görüntülendiğinde, Install (Kur) öğesine tıklayın. 

 

İndirmenin ilerleyişini gösteren bir ilerleme penceresi görüntülenir: 

 

2. Kurulum işleminin sonunda, License Activation (Lisans Etkinleştirme) penceresi görüntülenir: 

 

3. Geçerli bir etkinleştirme anahtarı girin ve Activate (Etkinleştir) öğesine tıklayın.  
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INTERNET ÜZERİNDEN KURMA 

İnternet üzerinden kuruyorsanız, Internet Explorer'ı başlatın ve ardından TraumaCad 

Sunucusunu çalıştıran şirket sunucusunun URL'sini girin. Aşağıdaki güvenlik uyarısı görüntülenir: 

 

Install (Kur) öğesine tıklayın. İndirmenin ilerleyişini gösteren bir ilerleme penceresi görüntülenir: 

 

Kurulum işleminin sonunda, TraumaCad otomatik olarak başlatılır.
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EK. B – BAĞIMSIZ KULLANIM 
Bu ek, bağımsız modunda gerekli olabilecek aşağıda gösterilen bir dizi prosedürü açıklamaktadır: 

 Görüntüleri İçe Aktarma, sayfa 38 

 Ekrandan Görüntü Yakalama, sayfa 39 

 PACS Configuration'ı (PACS Yapılandırması) Ayarlama (İsteğe Bağlı), sayfa 177 
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PACS CONFİGURATİON'I (PACS YAPILANDIRMASI) 

AYARLAMA (İSTEĞE BAĞLI) 

 Bu isteğe bağlıadım, yalnızca TraumaCad'in bağımsız sürümleri için geçerlidir. TraumaCad 

ile PACS sistemi arasındaki bağlantı özelliklerini belirlemenize olanak tanır. Tipik olarak bu, 

TraumaCad'in ilk kurulumunun ardından bir sistem yöneticisi tarafından yalnızca bir kez 

gerçekleştirilmelidir. Sistem yöneticisi, TraumaCad'i tanıması için PACS sistemine ilgili bağlantı 

özelliklerini girdiğinden emin olmalıdır. 

 

Not: TraumaCad'in istemci/sunucu sürümleri bu adımı atlayabilir çünkü bu adım, 

TraumaCad Yönetici Kılavuzunda açıklandığı gibi sunucu üzerinde gerçekleştirilir. 

 PACS Configuration'ı ayarlamak için: 

1. Menü çubuğunda File (Dosya) PACS Configuration (PACS Yapılandırması) öğelerini seçin. 
PACS Configuration penceresi görüntülenir: 

 

2. İlgili alanlara gereken PACS bağlantı bilgilerini girin. Bu bilgiler ağ yöneticinizde mevcut 

olmalıdır. 

3. Bu ayarların geçerli olması için kaydetmek amacıyla OK (Tamam) öğesine tıklayın. 
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EK. C – İMPLANT ŞABLONLARINI 

YÖNETME 
 

TraumaCad, geniş bir yelpazedeki ortopedik cerrahi prosedürleri için büyük bir dijital şablon 

kitaplığı sunmaktadır. 

 

TraumaCad'in istemci/sunucu ve TraumaCad Web sürümleri için, bu implant görüntüleri 

otomatik olarak bilgisayarınıza aktarılır ve TraumaCad sunucusundan güncellenir.  

 

TraumaCad'in bağımsız sürümü için, menü çubuğunda File (Dosya) >Download Templates 

(Şablonları İndir) öğelerini seçerek implant şablonlarını Brainlab'ın global havuzundan 

bilgisayarınıza indirin. 

Her bir implant, farklı boyutlar ve özelliklere sahip olacak şekilde sağlanır ve bu tür her gruba 

implant şablonu adı verilir. Optimum implant prosedürünü bulmak için bir dizi implant oluşturma 

senaryosu kaydedilebilir ve karşılaştırılabilir. Bir implant seçildikten sonra kolaylıkla 

ölçeklendirilebilir ve manipüle edilebilir. 
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İMPLANT ŞABLONLARINI İÇE AKTARMA 

TraumaCad ilk kez kullanılmadan önce, implant şablonları içe aktarılmalıdır. Ayrıca bu prosedür, 

şablon kitaplığını güncellemek için zaman zaman gerçekleştirilmelidir. 

 

TEMPLATES MANAGER (ŞABLON YÖNETİCİSİ) 

Templates Downloader başlatıldıktan sonra, yerel olarak kaydedilmiş şablonları ve Brainlab 

sunucusundaki son şablonları değerlendirir. 

 

Templates Downloader penceresi, yerel olarak kaydedilmiş şablonları ve Brainlab'ın TraumaCad 

sunucusundaki son şablonları listeler. Tablodaki her bir satır, bir implant şablonunu temsil eder. 

Her satır aşağıdaki alanları içerir: 

 State (Durum): İmplant şablonunun TraumaCad istemcisindeki mevcut durumunu 

görüntüler. State, TraumaCad istemcisinin şablon listesini TraumaCad sunucusunda kayıtlı 

listeyle karşılaştırarak belirlenir. 
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 Implant Name (İmplant Adı): İmplant şablonunun adı. 

 Manufacturer (Üretici): İmplant şablonunun üreticisi. 

 Procedure (Prosedür): İmplant şablonunun kullanılabileceği TraumaCad prosedürü. 

 Classification (Sınıflandırma): TraumaCad sunucusunda tanımlandığı haliyle implant şablonu 

tipi. 

 Version No. (Versiyon No.): TraumaCad sunucusundaki implant şablonunun versiyon 

numarası. 

 Last Modified (Son Değiştirilme): İmplant şablonunun TraumaCad sunucusunda son 

değiştirildiği tarih. 

Select (Seç) açılır listesinde, implant şablonlarının tümünü veya bazılarını seçmek istediğinizi 

belirtebilirsiniz. Belirlediğiniz seçeneğe göre, tablodaki ilgili implant şablonlarının onay kutuları 

otomatik olarak işaretlenir. Mevcut seçenekler şunlardır: 

 New & Updated (Yeni ve Güncellenmiş): TraumaCad sunucusu için yeni olan veya 

TraumaCad sunucusunda güncellenmiş implant şablonlarını seçer. Bu, varsayılandır. 

 New (Yeni): TraumaCad sunucusunda mevcut olan ancak yerel TraumaCad istemcisinde 

mevcut olmayan implant şablonlarını seçer. 

 Updated (Güncellenmiş): TraumaCad sunucusunda güncellenmiş implant şablonlarını seçer. 

Bu şablonun daha yeni bir versiyonu sunucuda mevcuttur. 

 Existing (Mevcut): Halihazırda TraumaCad istemcisinde mevcut olan implant şablonlarını 

seçer. Bu, şablonun son versiyonunun yerel istemcide zaten mevcut olması anlamına gelir. 

 All (Tümü): Tablodaki tüm implant şablonlarını seçer. 

 None (Hiçbiri): Tablodaki hiçbir implant şablonunu seçmez. 

Ayrıca tablonun Select sütunundaki ilgili onay kutusunu işaretlemek yoluyla istediğiniz implant 

şablonunu/şablonlarını seçebilirsiniz. 

 Şablonları yerel istemciye indirmek için: 

1. Şablon adının solundaki onay kutusuna tıklayarak veya Select açılır listesinde ilgili seçeneği 

belirleyerek gereken şablonları seçin. 

2. Seçilen şablonları indirmeye başlamak için Download Selected Templates (Seçilen 

Şablonları İndir) düğmesine tıklayın. 
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Şablon Arama 
Filter (Filtre) alanına şablon adı veya adın bir kısmı gibi bir metin girerek ve bu alanın sağındaki 

Search Templates (Şablon Ara) düğmesine tıklayarak belirli şablonları arayabilirsiniz (yani 

şablon listesini filtreleyebilirsiniz). Ardından Filter alanında sağ alandaki açılır menüde bulunan 

seçeneklerden birini belirleyerek bu metnin, şablon bilgileri içinde, State (Durum) sütunu, 

Implant Name (İmplant Adı) sütunu, Manufacturer (Üretici) sütunu, Procedure (Prosedür) 

sütunu, Classification (Sınıflandırma) sütunu veya Version No: (Versiyon No:) sütunundan 

hangisinde göründüğünü belirtmeniz gerekir. 

 

Remove Selected Templates (Seçilen Şablonları Kaldır) 
Şablon adının solundaki onay kutusuna tıklayarak gereken şablonları seçin ve ardından implant 

şablonunu yerel TraumaCad istemcisinden silmek için Remove Selected Templates 

düğmesine tıklayın. 

Change Templates Folder (Şablon Klasörünü Değiştir) 
Varsayılan olarak şablonlar, sürücünüzde (tipik olarak C sürücüsü) C:\Documents and Settings\All 

Users\Application Data\TraumaCad\Templates yolu altında yerel olarak saklanır. Saklandıkları 

klasörü değiştirmek için, Change Templates Folder düğmesine tıklayarak, şablonları 

saklamak için farklı bir konum seçebileceğiniz Browse For Folder (Klasöre Gözat) penceresini 

görüntüleyin. 

 

  



 

 182 

DİZİN 

3D Angle (3D Açı), 166 
3D Araçlar, 166 

3D Angle (3D Açı), 166 
3D Şablonlar, 70 
3D Suite, 53, 69 

Bir 3D Görüntüyü Açma, 69 
Bir 3D Şablon Ekleme, 70 
Implant Navigation Window (İmplant 

Gezinti Penceresi), 71 
MIP Görünümü, 70 
MPR Görünümü, 70 

Acetabular Index (Asetabular İndeks), 87, 
105 

Anatomik Noktaları İşaretleme, 114 
Anatomik Yön, 46 
Angle (Açı) Aracı, 73 
Araç Çubuğu, 30 
Arrow (Ok) Aracı, 74 
Articulo-trochanteric Distance 

(Artikülotrokanterik Mesafe), 109 
Ayak Osteotomileri Simülasyonu, 152 
Ayak ve Ayak Bileği Ölçümleri, 149 

Ayak Osteotomileri Simülasyonu, 152 
Distal Metatarsal Articular Angle (Distal 

Metatarsal Artiküler Açı), 157 
Foot Osteotomies Wizard (Ayak 

Osteotomileri Sihirbazı), 150 
Hallux Valgus Angle (Halluks Valgus Açısı), 

154 
Hallux Valgus Interphalangeus Angle 

(Halluks Valgus İnterfalangeal Açısı), 
155 

Intermetatarsal Angle (İntermetatarsal 
Açı), 156 

Proximal Metatarsal Articular Angle 
(Proksimal Metatarsal Artiküler Açı), 
158 

Talar Tilt (Talar Eğme), 159 
Ayarlar 

Yapılandırma, 35 
Bağımsız İşlevselliği, 18 
Basic Tools (Temel Araçlar) Menüsü, 27 
Başlatma 

TraumaCad, 21 
Belirleme 

Anatomik Bölge, 61 
Anatomik Yön, 46 
İmplant Özellikleri, 58 

Bir 3D Görüntüyü Açma, 69 
Center Line Finder (Merkez Çizgi Bulucu), 

98, 130, 160, 161, 175 
Center of Rotation (Dönme Merkezi), 89 
Circle (Daire) Aracı, 73 
Cobb Angle (Cobb Açısı), 133 
Çoklu Görünüm, 45 
CORA Tools (CORA Araçları), 118, 161 

Center Line Finder (Merkez Çizgi Bulucu), 
161, 175 

Joint Line (Eklem Çizgisi), 161 
Coronal Balance (Koronal Denge), 138 
Cup Version (Kap Versiyonu), 88 
Deformite Ölçümleri, 113 
Diaphyseal Fracture Angulation (Diyafizer 

Kırık Açılandırması), 129 
Distal Metatarsal Articular Angle (Distal 

Metatarsal Artiküler Açı), 157 
Diz Ölçümleri, 91 

Center Line Finder (Merkez Çizgi Bulucu), 
98 

High Tibial Osteotomy (Yüksek Tibial 
Osteotomi), 100 

Joint Line (Eklem Çizgisi), 101 
Limb Alignment Analysis (Uzuv Hizalama 

Analizi), 96 
Simple Line (Basit Çizgi), 99 

Double Cobb Angle (Çift Cobb Açısı), 134, 
137 

Epiphyseal Index (Epifizyal İndeks), 110 
File (Dosya) Menüsü, 23 
Foot Osteotomies Wizard (Ayak 

Osteotomileri Sihirbazı), 150 
Free Hand Line (Serbest Çizgi) Aracı, 74 
Genel Araçlar, 72 
Görüntü Yakalama, 39 
Görüntüler 

CD'den İçe Aktarma, 38 
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Ekrandan Yakalama, 39 
Hazırlama, 36 
Kalibre Etme, 46 
Manuel Kalibrasyon, 48 
Seçme, 43 
Tanımlama, 46 

Görüntüyü Hazırlama, 36 
Growth Calculator (Büyüme Hesaplayıcısı), 

162 
Gruplama 

Şablonlar, 65 
Hallux Valgus Angle (Halluks Valgus Açısı), 

154 
Hallux Valgus Interphalangeus Angle 

(Halluks Valgus İnterfalangeal Açısı), 155 
Hasta 

Bulma, 36 
Hastaları Bulma, 36 
Head Shaft (Slip) Angle (Baş Şaftı (Kayma) 

Açısı), 108 
Help (Yardım) Menüsü, 29 
High Tibial Osteotomy (Yüksek Tibial 

Osteotomi), 100 
Hip Deformity Analysis (Kalça Deformite 

Analizi), 80, 103 
Hızlı Tur, 22 
İçe Aktarma 

CD'den Görüntüle, 38 
Image (Görüntü) Menüsü, 26 
İmplant 

Konumlandırma, 57 
Özellikler, 58 
Seçme, 55 

Implant Navigation Window (İmplant 
Gezinti Penceresi), 71 

İmplant Şablonları, 178 
Arama, 181 
İçe Aktarma, 179 
Kaldırma, 181 
Varsayılan Klasörü Değiştirme, 181 

Interline Angle (Çizgiler Arası Açı) Aracı, 73 
Intermetatarsal Angle (İntermetatarsal Açı), 

156 
İstemci/Sunucu İşlevselliği, 18 
Joint Line (Eklem Çizgisi), 101, 130, 160, 161 
Kalça Ölçümleri, 77 

Acetabular Index (Asetabular İndeks), 87 
Center of Rotation (Dönme Merkezi), 89 

Cup Version (Kap Versiyonu), 88 
Hip Deformity Analysis (Kalça Deformite 

Analizi), 80 
Leg Length Discrepancy (Bacak 

Uzunluğunda Eşitsizlik) Aracı, 86 
Stem Version (Stem Versiyonu), 90 
VCA Angle of Lequesne (VCA Lequesne 

Açısı), 87 
Kalibrasyon Küresi, 50 
Kalibre Etme 

Manuel Olarak, 48 
Oversize (Büyütme) Seçeneği, 49 

Kalibre Etme 
Görüntüler, 46 

Kemik Parçaları 
Redüksiyon, 62 
Tanımlama, 63 
Yakalama, 64 

Kilitleme Sıkıştırma Plakaları, 67 
KingMark, 51 
Kit, 59 
Konumlandırma 

İmplantlar, 57 
Kurma 

TraumaCad, 173, 175 
Leg Length Discrepancy (Bacak 

Uzunluğunda Eşitsizlik) Aracı, 86 
Limb Alignment Analysis (Uzuv Hizalama 

Analizi), 96, 105, 113, 129 
Anatomik Noktaları İşaretleme, 114 

Line (Çizgi) Aracı, 74 
Lumbar Lordosis Angle (Lomber Lordoz 

Açısı), 140 
Manuel Kalibrasyon, 48 
Measurement Tools (Ölçüm Araçları) 

Menüsü, 28 
Menü Çubuğu, 23 
Metaphyseal Fracture Angulation 

(Metafizer Kırık Açılandırması), 130 
Metaphyseal-Diaphyseal Angle (Metafizer-

Diyafizer Açı), 112 
MIP Görünümü, 70 
MPR Görünümü, 70 
Neck Shaft Angle (Boyun Şaft Açısı), 107 
Nesneleri Gruplama, 34 
Omurga Ölçümleri, 132 

Cobb Angle (Cobb Açısı), 133 
Coronal Balance (Koronal Denge), 138 
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Double Cobb Angle (Çift Cobb Açısı), 134, 
137 

Lumbar Lordosis Angle (Lomber Lordoz 
Açısı), 140 

Pelvic Radius Angle (Pelvis Radyus Açısı), 
141 

Sacral Obliquity (Sakral Eğiklik), 142 
Sagittal Balance (Sagital Denge), 139 
Spine Slip Angle (Omurga Kayma Açısı), 

143 
Spondylolysthesis (Spondilolistezis), 144 
T1 Tilt Angle (T1 Eğme Açısı), 146 
Thoracic Kyphosis Angle (Torasik Kifoz 

Açısı), 147 
Thoracic Trunk Shift (Torasik Trunk 

Değiştirme), 148 
Triple Cobb Angle (Üçlü Cobb Açısı), 134 
Vertebrae Labeling (Vertebra Etiketleme), 

135 
Original Images (Orijinal Görüntüler) 

Klasörü, 42 
Otomatik Güncellemeler, 18 
Oversize (Büyütme) Seçeneği, 49 
PACS Configuration (PACS Yapılandırması), 

177 
Parçalar 

Redüksiyon, 62 
Tanımlama, 63 
Yakalama, 64 

Pediatrik Ölçümler, 102 
Acetabular Index (Asetabular İndeks), 105 
Articulo-trochanteric Distance 

(Artikülotrokanterik Mesafe), 109 
Epiphyseal Index (Epifizyal İndeks), 110 
Head Shaft (Slip) Angle (Baş Şaftı (Kayma) 

Açısı), 108 
Hip Deformity Analysis (Kalça Deformite 

Analizi), 103 
Limb Alignment Analysis (Uzuv Hizalama 

Analizi), 105 
Metaphyseal-Diaphyseal Angle 

(Metafizer-Diyafizer Açı), 112 
Neck Shaft Angle (Boyun Şaft Açısı), 107 
Reimer’s Index (Reimer İndeksi), 106 
Tibiofemoral Angle (Tibiofemoral Açı), 

111 
VCA Angle of Lequesne (VCA Lequesne 

Açısı), 106 

Pelvic Radius Angle (Pelvis Radyus Açısı), 
141 

Plaka Eğme, 65 
Proximal Metatarsal Articular Angle 

(Proksimal Metatarsal Artiküler Açı), 158 
Quentry 

Vakalar, 39 
Raporlar, 170 
Raporları Oluşturma, 170 
Redüksiyon 

Kemik Parçaları, 62 
Reimer’s Index (Reimer İndeksi), 106 
Roof Arc (Tavan Yayı), 131 
Ruler (Cetvel) Aracı, 73 
Şablon Oluşturma, 55 

Bir İmplantı Konumlandırma, 57 
Bir İmplantı Seçme, 55 
İmplant Özelliklerini Belirleme, 58 

Şablon Özellikleri 
Gruplama, 65 
Kilitleme Sıkıştırma Plakaları, 67 
Plaka Eğme, 65 

Şablonlar, 65 
Kit, 59 

Sacral Obliquity (Sakral Eğiklik), 142 
Sağ Tıklama Menüleri, 31 
Sagittal Balance (Sagital Denge), 139 
Seçme 

Hastanın Görüntüleri, 43 
İmplantlar, 55 

Simple Line (Basit Çizgi), 99, 130, 160 
Sistem Gereksinimleri, 19 
Spine Slip Angle (Omurga Kayma Açısı), 143 
Spondylolysthesis (Spondilolistezis), 144 
Stem Version (Stem Versiyonu), 90 
T1 Tilt Angle (T1 Eğme Açısı), 146 
Talar Tilt (Talar Eğme), 159 
Tanımlama 

Kemik Parçaları, 63 
Taylor Spatial Frame, 123 
tcc, 42 
Templated Images (Şablonu Oluşturulmuş 

Görüntüler) Klasörü, 42 
Templates Manager (Şablon Yöneticisi), 179 

Şablon Arama, 181 
Şablon Klasörünü Değiştirme, 181 
Şablonları Kaldırma, 181 
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Text Annotations (Metin Ek Açıklamaları) 
Aracı, 74 

Thoracic Kyphosis Angle (Torasik Kifoz 
Açısı), 147 

Thoracic Trunk Shift (Torasik Trunk 
Değiştirme), 148 

Tibiofemoral Angle (Tibiofemoral Açı), 111 
TraumaCad 

Araç Çubuğu, 30 
Ayarları Yapılandırma, 35 
Bağımsız, 17, 18 
Başlarken, 15 
Başlatma, 21 
Genel Araçlar, 72 
Hızlı Tur, 22 
İmplant Şablonları, 178 
İş Akışı, 16 
İstemci/Sunucu, 17, 18 
Kullanım, 16 
Menü Çubuğu, 23 
PACS Configuration (PACS 

Yapılandırması), 177 
Prosedürler, 53, 54, 61 
Şablon Oluşturma, 55 
Şablon Özellikleri, 65 
Sağ Tıklama Menüleri, 31 
TraumaCad Web, 17 

Travma Ölçümleri, 128 

Center Line Finder (Merkez Çizgi Bulucu), 
130 

Diaphyseal Fracture Angulation (Diyafizer 
Kırık Açılandırması), 129 

Joint Line (Eklem Çizgisi), 130 
Limb Alignment Analysis (Uzuv Hizalama 

Analizi), 129 
Metaphyseal Fracture Angulation 

(Metafizer Kırık Açılandırması), 130 
Roof Arc (Tavan Yayı), 131 
Simple Line (Basit Çizgi), 130 

Triple Cobb Angle (Üçlü Cobb Açısı), 134 
Üst Uzuv Ölçümleri, 160 

Center Line Finder (Merkez Çizgi Bulucu), 
160 

Joint Line (Eklem Çizgisi), 160 
Simple Line (Basit Çizgi), 160 

VCA Angle of Lequesne (VCA Lequesne 
Açısı), 87, 106 

Vertebrae Labeling (Vertebra Etiketleme), 
135 

VoyantMark, 50 
Window (Pencere) Menüsü, 29 
Yakalama 

Kemik Parçaları, 64 
Yerel Vakalar, 42 
Yükseltmeler, 18 

 

 

 (İsteğe Bağlı) 


