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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 Kontaktné údaje

Oddelenie podpory spoločnosti Brainlab

Ak v tejto príručke nedokážete nájsť informácie, obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti
Brainlab:

Oblasť Telefón a fax E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná
a Južná Amerika

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

us.support@brainlab.com

Brazília Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Spojené kráľovstvo Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a frankofónne oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Podpora DePuy Synthes

Ak systém distribuovala spoločnosť DePuy Synthes, obráťte sa na podporu Biosense Webster:

Oblasť Telefón

Spojené štáty, Kanada, Stredná a Južná Amerika Tel.: +1 (866) 473 7823

Európa, Blízky východ, Afrika Tel.: +32 2 746 34 63

Ázia, Austrália Tel.: +65 6827 6154

Očakávaná životnosť

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

Spätná väzba

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Výrobca

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

Kontaktné údaje
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1.2 Právne informácie

Autorské práva

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

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

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

Iné ochranné známky než Brainlab

Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation
v Spojených štátoch a iných krajinách.

Patentové informácie

Tento produkt môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo čakajúcich
patentových prihlášok. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://www.brainlab.com/patent/.

Integrovaný softvér tretej strany

• Tento softvér je čiastočne založený na práci spoločnosti Independent JPEG Group.
• Tento softvér obsahuje knižnicu OpenJPEG. Kompletné informácie o autorských právach,

právne informácie a informácie o licencii nájdete na stránke http://www.openjpeg.org.
• Tento softvér je čiastočne založený na jazyku Xerces C++ 3.1.1, ktorý vyvinula spoločnosť

Apache Software Foundation. Kompletné informácie o autorských právach, právne informácie
a informácie o licencii nájdete na stránke http://xerces.apache.org/.

• Tento produkt zahŕňa prostredie libtiff 4.0.4 beta. Kompletné informácie o autorských právach,
právne informácie a informácie o licencii nájdete na stránke http://www.simplesystems.org/
libtiff.

Označenie CE

• Značka CE znamená, že produkty spoločnosti Brainlab vyhovujú základným
požiadavkám smernice pre lekárske zariadenia (MDD).

• Podľa MDD, Smernice rady pre pomôcky 93/42/EEC, klasifikácia produktov
Brainlab je stanovená v príslušnej Príručke používateľa softvéru.

POZNÁMKA: Platnosť značky CE je možné potvrdiť len pre produkty vyrábané spoločnosťou
Brainlab. 

Pokyny týkajúce sa likvidácie

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4 7

https://www.brainlab.com/patent/
http://www.openjpeg.org
http://xerces.apache.org/
http://www.simplesystems.org/libtiff
http://www.simplesystems.org/libtiff
http://www.brainlab.com/en/sustainability


Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.

Právne informácie
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1.3 Symboly

Varovania

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

Upozornenia

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

Poznámky

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4 Účel použitia

Indikácie na použitie

Fluoro Express je systém na predoperačnú a intraoperačnú obrazom navádzanú lokalizáciu,
vďaka ktorému je možné používať minimálne invazívne chirurgické zákroky. Prepája ručnú sondu,
ktorá je sledovaná systémom snímača pasívnych značiek, s virtuálnym počítačovým obrazovým
priestorom v rámci predoperačných a intraoperačných obrazových údajov pacienta, ktoré sa
spracúvajú navigačnou pracovnou stanicou Brainlab.
Použitie tohto systému je indikované v rámci akéhokoľvek zdravotného stavu, v ktorom môže byť
vhodné použitie stereotaktickej chirurgie a v ktorom je vzhľadom na fluoroskopický model
anatómie možné identifikovať referenciu na tuhé anatomické štruktúry, akými sú napríklad lebka,
kostná štruktúra (napríklad tubulárne kosti), panva, pätová kosť a priehlavok, lopatka alebo
stavec.
Príklady procedúr (okrem iných) sú tieto:
• Spinálne procedúry a procedúry spinálnych implantácií (napríklad aplikácia pedunkulových

skrutiek).
• Liečba fraktúry panvy a kĺbových jamiek, ako napríklad aplikácia skrutiek alebo fixácia

iliosakrálnej skrutky.
• Procedúry liečby fraktúry, napríklad intramedulárne klincovanie alebo plátovanie či

skrutkovanie alebo externá fixácia v tubulárnych kostiach.

Určený používateľ

Cieľovými používateľmi softvéru Fluoro Express sú chirurgovia a poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti.

Skupina pacientov

Všetci pacienti každého veku, u ktorých je možné vytvoriť referenciu na pevnú anatomickú
štruktúru. V prípade detí s epifyzálnou platničkou nesmie byť táto štruktúra poškodená, aby
nemala negatívny vplyv na rast.

Miesto použitia

Aplikácia je určená na použitie v operačnej sále.

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Pred začatím liečby pacienta overte hodnovernosť všetkých informácií zadávaných do
systému a vystupujúcich zo systému.

Účel použitia
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1.5 Kompatibilita

Zdravotnícke zariadenia kompatibilné so zariadeniami Brainlab

Fluoro Express je kompatibilné s:
• Adaptér nástroja pre chirurgický motorický systém (41840)
• Chrbticový balík príslušenstva pre osteotómie (B23503)
• Jednorazové reflexné guľaté značky (99100)
• Chrbticový balík príslušenstva pre vŕtanie (B23503)
• Registračná súprava Fluoro 2D/3D pre 3D C-ramená (55720)
• Registračná súprava Fluoro pre 2D C-ramená (55705)
• Adaptérová základňa StarLock pre všetky košíkové zarážače (55083)
• Matrica na kalibráciu nástroja (41874)
• Referenčné pole, Y-Geometry X-Press (52411)
• Fixátor kostí 1-Pin X-Press S (52421), M (52422) alebo L (52423)
• Fixátor kostí 2-Pin X-Press (52420)
• Fixátor kostí 2-Pin, Flip-Flop, X-Press (52429)
• Kurzor rozšírený o ostrý hrot pre chrbticu/traumu/boky (53103)
• Referenčná chrbticová svorka, rádiolucentná (55756)
• Referenčná chrbticová svorka X-Clamp veľkosť S (55751) alebo L (55752)
• Chrbticový balík príslušenstva pre otvorenú chirurgiu (šidlá, sondy) (B23509)
• Chrbticový balík príslušenstva pre anteriórne/laterálne/šikmé referenčné úkony (55070)
• Ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D (55741)

POZNÁMKA: Ďalšie zdravotnícke pomôcky Brainlab môžu byť k dispozícii po vydaní tejto
používateľskej príručky. V súvislosti s otázkami o kompatibilite pomôcky Brainlab vám poskytne
podpora spoločnosti Brainlab. 

Kompatibilné zdravotnícke pomôcky od iných výrobcov

Zdravotnícka pomôcka Model/výrobca

Vopred kalibrované nástroje a osové vopred kalibrované
nástroje od tretích strán

• DePuy Synthes
• Aesculap
• ulrich

Transparentné sterilné rúška na C-rameno Uvedené v príručke používateľa ná-
strojov

C-ramená

RôzneK-drôty so závitom, 3,0 mm (na fixáciu MIRA-Y, 3 mm)

Elektrická vŕtačka

Varovanie
So softvérom Fluoro Express používajte iba nástroje a náhradné diely stanovené
spoločnosťou Brainlab. Používanie nepovolených nástrojov alebo náhradných dielov môže
nežiaducim spôsobom ovplyvňovať bezpečnosť alebo účinnosť zdravotníckej pomôcky
a ohroziť bezpečnosť pacienta, používateľa alebo prostredia.

Varovanie
Používanie kombinácií zdravotníckych pomôcok, ktoré neboli autorizované spoločnosťou
Brainlab, môže nežiaducim spôsobom ovplyvňovať bezpečnosť alebo účinnosť pomôcok
a ohroziť bezpečnosť pacienta, používateľa alebo prostredia.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Varovanie
Fluoroskopické registračné súpravy je možné používať výlučne s C-ramenami schválenými
spoločnosťou Brainlab. Ak plánujete používať C-ramená, ktoré ešte nie sú
nakonfigurované na použitie s vaším systémom, obráťte sa na oddelenie podpory
spoločnosti. Spoločnosť Brainlab sa zrieka zodpovednosti v prípade neschváleného
používania C-ramena.

Vopred kalibrovaný nástroj je možné používať na navigáciu iba vtedy, ak bol aktivovaný
oddelením podpory spoločnosti Brainlab.

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

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

Kompatibilný softvér od iných výrobcov

Systém Fluoro Express je kompatibilný s operačným systémom Windows 7 a Windows 8.

Varovanie
Do systému Fluoro Express je možné inštalovať (a používať) iba softvér určený
spoločnosťou Brainlab. Neinštalujte žiadny softvér od tretích strán.

Kompatibilita
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1.6 Systémová konfigurácia

Aktualizácie ovládača

Varovanie
Neinštalujte aktualizácie ovládača.

Aktualizácie systému Windows

Aplikujte aktualizácie spoločnosti Microsoft hneď po ich sprístupnení, pričom aktualizácie
nakonfigurujte nasledovne:
• Inštalujte iba aktualizácie zabezpečenia a dôležité aktualizácie operačného systému od

spoločnosti Microsoft.
• Aktualizácie neinštalujte počas liečby pacienta.
• Deaktivujte kontextové hlásenia.

Spoločnosť Brainlab odporúča:
• Naplánovanie sťahovania a inštalácia aktualizácií počas vypínania systému.
• Testovanie systému spolu s chirurgom/lekárom po nainštalovaní aktualizácie.

Inštalácia antivírusového softvéru

Spoločnosť Brainlab odporúča chrániť systém moderným antivírusovým softvérom. Po inštalácii
antivírusového softvéru je nevyhnutné, aby systém overilo oddelenie podpory spoločnosti
Brainlab.

Varovanie
Nesťahujte, neinštalujte ani nereštartujte antivírus alebo systém Windows počas liečby
pacienta.

Varovanie
Antivírusový skener musí byť nakonfigurovaný tak, aby počas liečob pacientov
nedochádzalo ku komplexným skenovaniam.

Konfigurácia antivírusového softvéru

• Aktivujte iba skenovanie na vstupe/v reálnom čase a skenovanie na požiadanie/naplánované
skenovanie:
- Skenovanie na vstupe/v reálnom čase môže byť aktivované trvalo.
- Vyžiadané/plánované skenovania je zakázané aktivovať počas liečby pacienta (odporúča sa

plné systémové skenovanie vykonávať pri vypnutom systéme).
• Je potrebné deaktivovať všetok ostatný antivírusový softvér (napr. e-mailové skenery, ďalšia

brána Firewall).
• Antivírusový softvér nesmie meniť nasledujúce priečinky:

- C:\Brainlab, D:\Brainlab a F:\Brainlab
- C:\PatientData, D:\PatientData a F:\PatientData

• Aktualizácie neinštalujte počas liečby pacienta.
• Deaktivujte kontextové hlásenia.

Varovanie
Antivírusový skener nesmie vykonávať žiadne úpravy adresárov Brainlab.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.7 Školenie a dokumentácia

Školenie Brainlab

Pred použitím systému sa musia všetci používatelia zúčastniť povinného programu školenia
vedeného zo strany autorizovaného zástupcu spoločnosti Brainlab, čím sa zabezpečí bezpečné a
správne používanie.

Podpora pod dohľadom

Pred použitím systému na chirurgické zákroky, pri ktorých sa za kritickú považuje počítačová
navigácia, vykonajte dostatočný počet kompletných zákrokov spolu so zástupcom spoločnosti
Brainlab.

Zodpovednosť

Varovanie
Tento systém poskytuje chirurgovi pomoc a počas používania nenahrádza ani nezastupuje
skúsenosti ani zodpovednosť chirurga. Používateľ musí mať vždy možnosť pokračovať
bez pomoci systému.

Cieľová skupina používateľov

Táto používateľská príručka je určená pre všetkých členov klinického tímu, ktorí používajú softvér
Fluoro Express alebo súvisiace vybavenie.

Oboznámenie sa s obsahom používateľských príručiek

Používateľské príručky obsahujú informácie o komplexných zdravotníckych zariadeniach
a chirurgickom navigačnom softvéri, ktoré je potrebné používať uvážlivým spôsobom. Je dôležité,
aby všetci používatelia systému, nástrojov a softvéru splnili nasledujúce podmienky:
• Pred začatím používania zariadenia si starostlivo prečítali používateľské príručky.
• Mali neustály prístup k používateľským príručkám.

Dostupné príručky pre používateľa

Príručka pre používateľa Obsah

Príručky používateľa softvé-
ru

• Prehľad plánovania liečby a obrazová navigácia
• Opis usporiadania operačnej sály
• Podrobné pokyny k softvéru

Príručky používateľa hard-
véru

Podrobné informácie o rádioterapii a chirurgickom hardvéri, typic-
ky definované ako veľké komplexné nástroje

Príručky používateľa nástro-
jov Podrobné pokyny na používanie nástrojov

Návod na čistenie, dezinfek-
ciu a sterilizáciu

Podrobnosti týkajúce sa čistenia, dezinfekcie a sterilizácie nástro-
jov

Príručka používateľa systé-
mu Komplexné informácie o nastavení systému

Technická používateľská
príručka

Podrobné technické informácie o systéme, vrátane špecifikácií a
splnenia legislatívnych požiadaviek

Školenie a dokumentácia

14 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4



POZNÁMKA: Dostupné príručky používateľa sa líšia v závislosti od produktu Brainlab. Ak máte
otázky týkajúce sa príručiek používateľa, ktoré ste dostali, obráťte sa na zákaznícku podporu
spoločnosti Brainlab. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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2 PREHĽAD SYSTÉMU
2.1 Systémový pracovný tok

Pracovný tok

Krok

1. Nastavte systém, spustite aplikáciu a pripojte C-rameno.

2. Pacienta zakryte rúškom, urobtee rez a pripravte kostný povrch.

3. Vyberte C-rameno a procedúru.

4. Vyberte nástroje a implantáty a vykonajte kalibráciu.
POZNÁMKA: Tento krok môžete vykonať kedykoľvek počas procedúry. 

5. Pripojte referenčné polia.

6. Nasnímajte a overte fluoroskopické obrazy.

7. Použite navigáciu procedúrou.

POZNÁMKA: Niektoré postupy nemusia obsahovať všetky vyššie uvedené kroky. Podrobné
informácie o každom kroku nájdete v pokynoch v každej kapitole tejto používateľskej príručke. 

PREHĽAD SYSTÉMU
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2.2 Základné funkcie

Všeobecné informácie

Systém Fluoro Express predstavuje bezdrôtový dotykom ovládaný navigačný softvér, ktorý je
určený na intraoperatívne používanie počas operácií chrbtice a traumatologických operácií. Je
možné ho nainštalovať len do navigačných systémov od spoločnosti Brainlab.

Varovanie
Softvér Fluoro Express používajte výlučne na liečbu opísanú v kapitole „Účel použitia“
tejto používateľskej príručky.

Bezdrôtová traktografia

• Kamera vyžaruje infračervené záblesky, ktoré sa odrážajú od guľatých značiek v
traktografickom poli nástroja a v referenčnom poli.

• Softvér využíva tieto odrazy na procedurálnu navigáciu prostredníctvom výpočtu trojrozmernej
polohy nástroja v porovnaní s referenčným poľom. Vďaka tomu možno pozíciu nástroj a
anatómiu pacienta sledovať počas celej procedúry.

Obrázok 1  

Použitie snímania obrazu

Typ obrazu Účel

2D fluoroskopický ob-
raz Používa sa na navigáciu v reálnom čase počas operácií.

Kalibračné obrazy Poskytuje softvéru ďalšie informácie v prípade zlyhania snímania.

Varovanie
Nepoužívajte softvér Fluoro Express na diagnostické zobrazovacie účely.

Základné funkcie
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2.3 Používateľské rozhranie

Prehľad tlačidla

V závislosti od aktuálneho kroku sú na hlavných obrazovkách a v dialógových oknách k dispozícii
rôzne tlačidlá.
• Modré/zelené ohraničenie signalizuje, že tlačidlo je dostupné
• Žlté ohraničenie znamená, že tlačidlo je momentálne stlačené
• Sivé ohraničenie znamená, že tlačidlo nie je dostupné

Spoločné tlačidlá

②

④ ③

①

Obrázok 2  

Č. Funkcia

① Aktuálna časť

② Nasledujúca časť

③ Otvorenie ďalšieho kroku

④ Návrat na predošlý krok

Tlačidlo Funkcia

Slúži na ukončenie aktuálneho kroku bez uloženia nastavení. 

Slúži na zatvorenie dialógového okna a návrat do predchádzajúceho dialógového
okna alebo na hlavnú obrazovku. 

Tlačidlá panela s nástrojmi

Tlačidlo Názov Funkcia

Domov Návrat do Content Manager.

Nastavenia systému Slúži na otvorenie ponuky System na konfiguráciu nasta-
vení systému.

Vopred kalibrované
nástroje

Slúži na aktiváciu výberu a validáciu vopred kalibrova-
ných nástrojov.

PREHĽAD SYSTÉMU
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Tlačidlo Názov Funkcia

Zobrazenie nástroja Slúži na prepínanie medzi priestorovým 3D alebo obryso-
vým 2D zobrazením prístroja.

Jas/kontrast videa Slúži na reguláciu jasu a kontrastu videa pre C-rameno
(dostupné len pri analógovom C-ramene).

Prehodiť obrazy Umožňuje zmeniť poradie zobrazenia obrazov na pane-
loch.

Posúvanie/priblíže-
nie Slúži na aktiváciu funkcií priblíženia a posúvania obrazu.

Preklopenie/rotácia Slúži na aktiváciu funkcií otočenia alebo prevrátenia ob-
razu.

Jas/kontrast Slúži na aktiváciu úprav jasu alebo kontrastu obrazu.

Snímka obrazovky Slúži na zhotovenie snímky obrazovky aktuálnej obrazov-
ky alebo dialógového okna.

Používateľské rozhranie
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2.4 Displej kamery

Všeobecné informácie

Displej kamery ponúka v reálnom čase spätnú väzbu o viditeľnosti v porovnaní s pozíciami
nástroja a polí ku kamere.
• Na úspešnú registráciu a navigáciu musí mať kamera priamy a neblokovaný „výhľad“ na

nástroja a referenčné pole.
• Zobrazenie kamery sa zobrazuje v poli v hornej pravej časti softvéru. Ak kliknete na toto pole,

zobrazenie sa zväčší na celú obrazovku.

Komponenty displeja kamery

① ②

③

④

⑤
Obrázok 3  

Č. Komponent Vysvetlenie

① Traktografický ko-
ridor

Slúži na zobrazenie vzdialenosti akýchkoľvek nástrojov od kamery.
POZNÁMKA: Na dosiahnutie optimálnej viditeľnosti a presnosti by sa
všetky traktografické gule mali nachádzať vnútri modrého koridoru. 

② Ovládacie prvky
kamery Tlačidlá ovládania nastavenia polohy motora kamery.

③ Tlačidlo centrova-
nia kamery

Používa sa na centrovanie kamery.
POZNÁMKA: Centrovanie kamery trvá max. 5 sekúnd. Druhým kliknu-
tím deaktivujete funkciu centrovania. 

④ Guľatá značka/
disk

Zobrazujú sa rôzne farby v závislosti od použitého nástroja a možnosti
kamery ho správnym spôsobom sledovať.

⑤ Zorné pole kame-
ry Slúži na zobrazenie polohy akýchkoľvek nástrojov od kamery.

POZNÁMKA: Ak dôjde k strate pripojenia kamery alebo ak intenzita signálu bezdrôtového
pripojenia kamery nie je dostatočná, zobrazí sa hlásenie. Hlásenie sa zobrazí aj vtedy, keď je
kamera v režime zahrievania alebo keď spadla (narazila do prekážky). 
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Konvencie v oblasti traktografie

Kamera zobrazuje guľaté značky v rôznych farbách v závislosti od použitých nástrojov a
schopnosti kamery značky správnym spôsobom sledovať.

Farba Guľaté značky/disky sú správne sledované:

Žltá Referenčné pole

Zelená
• Kurzory
• Vopred kalibrované nástroje

Oranžová Kalibrované nástroje

Modrá
• Matrica na kalibráciu nástroja
• Registračné súpravy

Svetlozelená C-rameno

Purpurová Ručné registračné fluoroskopické 2D zariadenie

Farba Guľaté značky/disky nie sú správne sledované

Sivá Viditeľné pre obidva objektívy kamery, nie je však možné ju identifikovať

Sivé hviezdy Viditeľné len pre jeden z dvoch kamerových objektívov, pričom ju nemožno identi-
fikovať

Červená Neviditeľné pre kameru

Geometrie fantómu

Varovanie
Softvér deteguje nástroje pomocou vopred definovaných geometrií nástrojov. Náhodná
konštelácia známych nástrojov môže na krátky čas generovať geometriu ďalšieho
známeho nástroja.

Displej kamery
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2.5 Osvedčené postupy pre presnosť softvéru

Guľaté značky

Ak chcete aktivovať navigačnú traktografiu, musíte do kolíkov referenčných a sledovacích polí
zaskrutkovať, jednorazové reflexné guľaté značky.

Varovanie
Overte, či sú povrchy všetkých guľatých značiek v dobrom stave pred každým použitím. Na
poskytnutie najvyššej presnosti dbajte na to, aby sa odrazový povrch nelúpal.

Varovanie
Na zaistenie presnej navigácie musia objektívy kamery vždy disponovať priamou
a neblokovanou viditeľnosťou guľatých značiek nástroja.

Na zaistenie presnej navigácie musia objektívy kamery vždy disponovať priamou
a neblokovanou viditeľnosťou guľatých značiek nástroja.

Ak kamera nedokáže detegovať referenčné pole, overte, či sú guľaté značky čisté, suché
a nepoškodené, a či referenčné pole nie je ohnuté.

Polia

Ak sa traktografické pole pohne alebo je nestabilné, overte presnosť nástroja a podľa potreby pole
znova pripojte.

Varovanie
Overte, či sú referenčné polia pre každú zákrok riadne pripojené k správnemu kostnému
segmentu a či sú vždy pre kameru viditeľné.

Varovanie
Každý pohyb referenčného poľa vzhľadom na liečenú štruktúru bude mať negatívny vplyv
na navigáciu a môže viesť k nesprávnemu zobrazeniu a následnému riziku pre pacienta.

Varovanie
Adaptér rovnakej geometrie naraz nepoužívajte na viac než jednom nástroji. Systém
v opačnom prípade nedokáže identifikovať nástroj.

Varovanie
Navigované nástroje majú priradené odlišné priority. Ak sa v zornom poli kamery nachádza
viacero navigovaných nástrojov, informácie zobrazené v navigačných zobrazeniach môžu
závisieť od viditeľného nástroja s najvyššou prioritou.

Kalibrácia nástroja

• Vopred kalibrované nástroje je potrebné validovať pred každým použitím.
• Ak nástroj nie je vopred kalibrovaný, pred použitím je ho potrebné kalibrovať a následne

validovať.

Kontroly presnosti počas navigácie

Počas plánovania a navigácie zaistite dostatočnú presnosť pre každý chirurgický krok (napríklad
umiestňovanie skrutiek) vrátane predpokladaného relatívneho anatomického pohybu
vyplývajúceho z akejkoľvek aplikovanej sily. Metódy kontroly presnosti sú tieto:
• Fluoroskopia: Porovnanie umiestnenia nástroja na fluoroskopickom obraze vzhľadom na

určenie v softvéri.

PREHĽAD SYSTÉMU
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• Overenie orientačného bodu: Podržte hrot kurzora na známych anatomických orientačných
bodoch na kostnej štruktúre alebo na oblastiach referenčného poľa s viditeľnosťou na
fluoroskopickom obraze. Ak predpokladaný relatívny pohyb presiahne požiadavky na presnosť,
znova nainštalujte referenčné pole do lepšej polohy, zaregistrujte pacienta a overenie vykonajte
znova.

Osvedčené postupy pre presnosť softvéru
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2.6 Nástroje používané so softvérom

Podrobné informácie

Podrobné informácie o montáži a používaní nástroja požadovaného pre tento softvér si prečítajte
v príručke používateľa nástrojov.

Registračné súpravy

Registračná súprava pre 2D C-ramená (55705) a Registračná súprava Fluoro 2D/3D pre 3D
C-ramená (55720) sú upevnené k C-ramenám a používajú sa na snímanie 2D fluoroskopických
obrazov.
Pred použitím registračných súprav na snímanie obrazu sa vždy presvedčte o tom, že:
• je registračná súprava vybavená novými a sterilnými jednorazovými reflexnými guľatými

značkami, ktoré sú bezpečne upevnené,
• je v prípade potreby registračná súprava upevnená k príslušnému C-ramenu a je ovinutá

kompatibilným materiálom.
- Registračnú súpravu pre 2D C-ramená možno použiť sterilnú alebo v rúšku.
- Registračná súprava Fluoro 2D/3D pre 3D C-ramená musí by rúšku.

Registračná súprava pre 2D C-ramená Registračná súprava Fluoro 2D/3D pre 3D C-
ramená

① ②

③

①

②

③

① Registračná súprava ① Registračná súprava Fluoro 3D pre 3D C-
ramená (55715)

② Upínací gombík ② Reflexné disky pre registračnú súpravu
Fluoro (21 ks) (55775)

③ Demontovateľná kalibračná rovina ③ Inovačná súprava Fluoro 2D/3D pre 3D C-
rameno (55715-20)

POZNÁMKA: Registračné súpravy používajte iba s C-ramenami schválenými spoločnosťou
Brainlab. Podrobné informácie o kompatibilných C-ramenách a rúškach si prečítajte v príručke
používateľa nástrojov. 

Varovanie
Upevnenie registračnej súpravy Fluoro môže ovplyvniť rovnováhu C-ramena. Po upevnení
registračnej súpravy dbajte na to, aby C-rameno nebolo v nestabilnej polohe.
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Ručné registračné fluoroskopické 2D zariadenie

Ručné registračné fluoroskopické 2D zariadenie (55741) je mobilný nástroj na registráciu,
ktorý sa používa na snímanie 2D obrazov. K C-ramenu sa nepripája a chirurg ho musí počas
snímania obrazu držať.

⑥

③

④ ⑤

①

②

⑦

⑧

⑨

Obrázok 4  

Č. Komponent

① Gumové popruhy (2 ks) pre registráciu Fluoro 2D (55746)

② Plastová zásuvka

③ Hlava ručného registračného fluoroskopické 2D zariadenia

④ Zarážky

⑤ Jednorazové reflexné guľaté značky (41774)

⑥ Rúčka pre registračné zariadenie Fluoro 2D (55472)

⑦ Svorky nadstavca

⑧

Korekčná platnička pre ručné registračné fluoroskopické 2D zariadenie (9 pal-
cový alebo 12 palcový zosilňovač obrazu) (55744, 55745)
POZNÁMKA: Registračné zariadenie nemožno použiť na registráciu pomocou 6-pal-
cového zosilňovača obrazu. 

⑨ Jednorazové lepiace podložky (50 ks) pre registráciu Fluoro 2D (55746)

POZNÁMKA: Keď používate C-rameno s konvenčným zosilňovačom obrazov, k C-ramenu je
potrebné pripojiť korekčnú platničku pre ručné registračné fluoroskopické 2D zariadenie (9
palcový alebo 12 palcový zosilňovač obrazu). 

Korekčné platničky nie sú kompatibilné s plochými panelovými C-ramenami.

Nástroje používané so softvérom
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Polia

Polia umožňujú, aby systém mohol sledovať umiestnenie a pohyb kosti počas zákroku,
a navigovať nástroje na fluoroskopických obrazoch.

Obrázok 5  

Obraz Zobrazenie kamery

Ľavý Optimálny

Pravý Najmenej efektívny

Varovanie
Ak po nasnímaní obrazu upravíte referenčné pole, odstráňte fluoroskopické obrazy
a nasnímajte nové. V opačnom prípade nebude možné zaručiť presnosť plánovania
a navigácie.

Varovanie
Ak po registrácii presnosť klesne alebo je potrebné znova pripojiť referenčné pole, než
budete pokračovať navigáciou, bude potrebné opakovať registráciu, pretože relatívne
pohyby nie je možné kompenzovať ani ich systém nedokáže zobraziť a hrozí riziko
nesprávnych informácií o navigácii a vážneho zranenia pacienta.

Kurzory

Fluoro Express podporuje kurzor s nastaveným ostrým hrotom pre chrbticu/trauma/bok
(53103) na overovanie nasnímaných fluoroskopických obrazov.

Varovanie
Overte, či kurzor nie je ohnutý alebo poškodený - použite kolík na sterilizačnej tácke.
Používanie poškodených kurzorov alebo nástrojov môže viesť k nepresnostiam počas
registrácie a navigácie pacienta, výsledkom čoho môže byť vážne zranenie pacienta.

Používajte výhradne kurzor s nastaveným ostrým hrotom pre chrbticu/trauma/bok na
všetky kroky registrácie a navigácie Fluoro Express.

Obrázok 6  
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Matrica na kalibráciu nástroja

Matrica na kalibráciu nástroja (41874) sa používa na kalibráciu a overenie osi nástroja, dĺžky
drieku a priemeru hrotu (alebo šírku pri dlátach) štandardných nástrojov. Používa sa tiež na
kontrolu presnosti kalibrácie vopred kalibrovaných nástrojov.

① ② ③

⑤⑥

④

⑦
Obrázok 7  

Č. Komponent

① Vložka V

② Referenčná rovina 2

③ Referenčná rovina 3

④ Kalibračné zásuvky (príklady)

⑤ Referenčná rovina 1

⑥ Referenčná rovina 4 (nie je na obrázku viditeľná)

⑦ Body otáčania

POZNÁMKA: Matrica na kalibráciu nástroja disponuje štyrmi referenčnými rovinami.
Rozpoznáte ich podľa čísel, ktoré sú do nich vyleptané. 

Nástroje používané so softvérom
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Adaptéry nástroja

Aby systém dokázal navigovať nástroj, musí byť vybavený adaptérom. Adaptéry sú upevnené k
nástrojom, pričom ich sleduje kamera prostredníctvom guľatých značiek.

① ②

③ ④

Obrázok 8  

Č. Požadované adaptéry Vyžaduje sa pre:

①
Svorka adaptéra nástroja (veľ-
kosť S, M, L, XL) (55101, 55102,
55103, 55104)

Štandardné nástroje (špicatý nástroj, skrutka, vrták, dl-
áto)

② Adaptér nástroja pre chirurgic-
ký motorický systém (41840) Flexibilné nástroje (K-drôt, vrták)

③
Referenčná jednotka nástroja s
3 alebo 4 guľatými značkami
(55830-20, 55830-27)

Navigácia vopred kalibrovaných nástrojov (nástroje
Spine IGS)

④

Referenčná jednotka nástroja
pre manuálnu kalibráciu (veľ-
kosť ML, L) (55830-25,
55830-29)

Navigácia nástrojov, ktoré možno kalibrovať pomocou
matrice na kalibráciu nástroja (nástroje Spine IGS)

Varovanie
Pred začatím kalibrácie riadne dotiahnite všetky skrutky adaptéra nástroja.

Varovanie
Nemeňte polohu traktografického poľa adaptéra nástroja počas chirurgického zákroku.
Každý pohyb poľa povedie k nepresnej traktografii nástroja, čo môže byť pre pacienta
nebezpečné.

PREHĽAD SYSTÉMU

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4 29



Varovanie
Ak odpojíte adaptér nástroja z jedného kalibrovaného nástroja a použijete ho na inom
nástroji, je potrebné vykonať novú kalibráciu.

Nástroje používané so softvérom
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3 ZAČÍNAME
3.1 Usporiadanie operačnej sály

Všeobecné informácie

Usporiadanie operačnej sály sa odlišuje v závislosti od výkonu, rozloženia sály a navigačného
systému, ktorý sa používa. Za každých okolností je však potrebné zaistiť nasledujúce požiadavky:
• Kamera ani monitor neobmedzujú pohyb tímu v operačnej sále
• Kamera disponuje dostatočným „výhľadom“ na referenčné polia a nástroje

Podrobné informácie o preprave systému a jeho nastavení nájdete v príručke používateľa
systému.

Príklady usporiadania operačnej sály

②

①

⑤④③

Obrázok 9  

Č. Opis

① Dotyková obrazovka

② Kamera

③ Sestra

④ Chirurg

ZAČÍNAME
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Č. Opis

⑤ C-rameno

Spôsob usporiadania operačnej sály

Krok

1. Premiestnite systém do požadovanej polohy.

2. Kameru nasmerujte na horný alebo spodný koniec operačného stola do vzdialenosti pri-
bližne 2 m od operačného poľa. Nasmerujte ju na kosť, ktorá sa má operovať.

3. Podľa potreby oviňte systém (prečítajte si Príručku používateľa systému).

4. Podľa potreby oviňte C-rameno a registračnú súpravu (prečítajte si Príručku používateľa
nástrojov).

5. Nastavte monitor do praktickej a dostupnej polohy pre chirurga alebo asistenta chirurga.

6. Zapojte systémové komponenty.

Varovanie
Pred začatím chirurgického zákroku nastavte kameru tak, aby mali obidva objektívy jasný
a neblokovaný výhľad na guľaté značky na poliach. Počas kalibrácie, registrácie
a navigácie musia byť pre kameru vždy viditeľné - v opačnom prípade nebude možné
vykonať traktografiu.

Pripojenie C-ramena

Pred začatím snímania obrazu overte, či je príslušný kábel, ktorý spája systém a C-rameno,
pripojený a či je vybratý správny vstup videa.

Typ C-ramena Pripojenie k systému

Analógové C-rame-
no Prostredníctvom videokábla 

Digitálne C-rameno Prostredníctvom LAN kábla na priame prepojenie 

Usporiadanie operačnej sály
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3.2 Spustenie softvéru

Skôr než začnete

Varovanie
Pred začatím akéhokoľvek zákroku dbajte na to, aby ste sa oboznámili so správnym
zaobchádzaním so všetkými požadovanými nástrojmi a príslušenstvom. Podrobné
informácie o manipulácii s nástrojmi nájdete v príručke používateľa nástrojov.

Prípad systémového zlyhania

V prípade zlyhania systému (napríklad v dôsledku výpadku napájania) môžete obnoviť
predchádzajúcu registráciu a nasnímané obrazy. Podrobné informácie nájdete v kapitole tejto
príručky používateľa s názvom „Obnovenie fluoroskopickej registrácie“.

Spôsob otvorenia softvéru

①

Obrázok 10  

Krok

1. Pomocou hlavného vypínača zapnite systém.
POZNÁMKA: Softvér možno spustiť aj v prípade, ak ešte nedošlo k pripojeniu kamery. V
neskoršom kroku sa však zobrazí výzva na pripojenie kamery. 

2. Zobrazí sa stránka Content Manager.
POZNÁMKA: Prípadne sa môže namiesto toho zobraziť dialógové okno Patient Informa-
tion. Ak sa tak stane, pokračujte na kapitolu „Výber informácií o pacientovi“ v tejto príruč-
ke používateľa. 

3. Stlačte ikonu Fluoro Express alebo stlačte pole Select Patient... a vyberte si predošlého
pacienta, prípadne si vytvorte nového pacienta ①.

ZAČÍNAME
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Výber informácií o pacientovi

①

Obrázok 11  

Krok

1. Pomocou klávesnice na dotykovej obrazovke zadajte meno pacienta.

2. Na premiestnenie kurzora použite tlačidlo so šípkou vpravo ① alebo stlačte pole Id.

3. Zadajte ID pacienta.

4. Pokračujte stlačením tlačidla Next.

POZNÁMKA: Všetky snímky obrazovky uložené počas procedúry sú označené menom a ID. Ak
chcete anonymizovať údaje pacienta, prečítajte si kapitolu „Úprava nastavení zvuku, jazyka a
anonymity“ v tejto používateľskej príručke. 

Výber C-ramena

Po zadaní informácií o pacientovi sa zobrazí dialógové okno s výzvou na výber C-ramena.
Dialógové okno sa zobrazí iba za predpokladu, že je k systému pripojených a nakonfigurovaných
viac než jedno C-rameno.

Obrázok 12  

Krok

1. Vyberte si požadované C-rameno. Stlačte tlačidlo Next.

Spustenie softvéru
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Krok

2. Zobrazí sa dialógové okno C-arm Connection Check, kde potvrdíte, či je C-rameno
správne pripojené k systému. Po potvrdení pripojenia stlačte tlačidlo Next.

POZNÁMKA: Ak si želáte výber C-ramena neskôr zmeniť, musíte na to použiť ponuku Fluoro
(prečítajte si kapitolu „Spôsob zmeny výberu C-ramena“ v tejto príručke). 

Nastavenie nástroja

Obrázok 13  

Krok

1. Zvoľte si špecifický nástroj, ktorý sa má použiť a pripojiť k traktografickému poľu.
POZNÁMKA: Zaškrtávacie políčko označuje, či už bol komponent nakalibrovaný. 

2. Môžete si zvoliť prvý krok:
• Kalibrácia nástroja (odporúča sa)

- Stlačte možnosť Calibrate alebo podržte nástroj a matricu na kalibráciu nástroja
v zornom poli kamery alebo

• Nastavte a pripojte referenčné pole
- Stlačte tlačidlo Next.

ZAČÍNAME

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4 35



Nastavenie referenčného poľa

Obrázok 14  

Krok

1. Pripojte referenčné pole ku kosti, ktorú chcete ošetriť.

2. Ak vykonávate procedúru sakroiliakálnych skrutiek, pripojte referenčné pole ku strane
panvy, ktorá je prirastená ku krížovej kosti:
• Ak je sakroiliakálny spoj zlomený, pripojte referenčné pole k ľavému iliakálnemu hrebe-
ňu.

• Ak neexistuje výrazný posun medzi iliakálnym hrebeňom a krížovou kosťou, referenč-
né pole je možné pripojiť na rovnakej strane s fraktúrou.

Bezpečnosť a opatrenia

Varovanie
Skontrolujte, či je referenčné pole bezpečne pripevnené k správnemu segmentu kosti a
vždy viditeľné pre kameru.

Varovanie
Pred začatím skenovania pacienta alebo registráciou pacienta riadne dotiahnite všetky
skrutky referenčného poľa. Ak počas registrácie pacienta dôjde k pohybu referenčného
poľa, musíte registráciu vykonať znova. V opačnom prípade bude registrácia nesprávna.

Varovanie
Po dokončení registrácie pacienta neodpájajte žiadne skrutky na nastavenie uhla
referenčného poľa.

Varovanie
Dbajte na to, aby boli referenčné polia riadne pripojené ku kosti pacienta bez jej
poškodenia. Každý pohyb polí nežiaducim spôsobom ovplyvňuje súradnicový systém
merania a môže viesť k nesprávnemu zobrazeniu nástrojov, čo predstavuje riziko pre
pacienta.

Keď umiestňujete referenčné pole, prihliadnite aj na veľkosť chirurgických nástrojov. Mali
by ste mať k dispozícii dostatok priestoru na vytvorenie rezu a vŕtanie bez toho, aby došlo
k posunu poľa.

Pred pripojením referenčného poľa k príslušnej kostnej štruktúre dbajte na to, aby
referenčné pole neprekážalo chirurgovi.

Spustenie softvéru
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4 KALIBRÁCIA
4.1 Všeobecné pokyny ku kalibrácii

Všeobecné informácie

Aby systém mohol navigovať nástroj, jeho os a priemer, je najprv potrebné kalibrovať a potom
overiť pomocou kalibračnej matrice nástroja.

Kedy je potrebné vykonať kalibráciu

Varovanie
Kalibráciu nástroja vykonajte priamo pred použitím, no ešte pred vykonaním rezu.
Minimalizuje sa tým pravdepodobnosť chýb v dôsledku nesprávnej manipulácie s
nástrojom.

Osvedčené postupy kalibrácie a navigácie

• Skontrolujte, či sú počas kalibrácie a validácie guľaté značky matrice na kalibráciu nástroja a
traktografické pole nástroja priamo nasmerované na kameru.

• Geometrie by nemali byť čiastočne blokované ani prekryté, v opačnom prípade hrozí riziko
nepresnej kalibrácie a navigácie.

Varovanie
Použite najväčšie možné pole na adaptéri nástroja, čím sa maximalizuje presnosť
kalibrácie.

Varovanie
Pripojte traktografické pole, aby bolo najdlhšie rameno poľa zarovnané s osou nástroja.

Varovanie
Overte presnosť kalibrácie nástroja počas chirurgického zákroku dotknutím sa nástrojom
známych anatomických orientačných bodov a overením správnosti ich zobrazenia na
obrazovke.

Typy nástrojov

Na kalibračné účely sú hroty nástrojov kategorizované takto:
• So špicatým hrotom (napríklad šidlo, sondy)
• Tuby (napríklad vrtáky)
• Skrutky
• Dláta
• Viper Prime

KALIBRÁCIA
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Zrušenie kalibrácie

Kalibráciu môžete v dialógovom okne kalibrácie kedykoľvek zrušiť stlačením možnosti Cancel,
prípadne odstránením matrice na kalibráciu nástroja alebo nástroja zo zorného poľa kamery.

Všeobecné pokyny ku kalibrácii
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4.2 Vopred kalibrované nástroje

Všeobecné informácie

Rozmery a osi niektorých nástrojov Brainlab či iných značiek sú už uložené v softvérovej
databáze, a preto sú vopred kalibrované.

Varovanie
Pred použitím vopred kalibrovaných nástrojov overte, či sa v softvéri zobrazuje skutočný
nástroj, ktorý používate a pomocou matrice kalibrácia nástroja overte správnosť nástroja.

Presnosť a validácia

Vopred kalibrované nástroje (skontrolujte presnosť kalibrácie) je pred použitím potrebné overiť. Po
validácii možno nástroj použiť na zvyšok postupu.
POZNÁMKA: Ak validácia nástroja indikuje stratu presnosti, vykonajte validáciu nástroja. 

Spôsob výberu vopred kalibrovaného nástroja

Obrázok 15  

Krok

1. V riadku ponuky stlačte možnosť Precalibrated Instruments alebo pod-
ržte vopred kalibrovaný nástroj a matricu na kalibráciu nástroja v zor-
nom poli kamery.

2. V časti All PCIs alebo na karte Additional Instruments si vyberte výrobcu nástroja.
POZNÁMKA: Ak ste počas procedúry už použili vopred kalibrovaný nástroj, predvolene
sa otvorí karta Used Instruments. 

3. V zozname vyberte nástroj.
POZNÁMKA: Nástroj je možné identifikovať podľa čísla dielu vyrytého na bočnej strane
nástroja. 

4. Zvoľte si typ nástroja a používaný model a stlačte možnosť Next.
POZNÁMKA: Ak sa váš nástroj nenachádza v zozname ako vopred kalibrovaný nástroj,
je potrebné ho kalibrovať. Na karte Additional Instruments stlačte možnosť Calibrate
Others a pokračujte na kalibráciu. 

KALIBRÁCIA
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Spôsob výkonu kontroly presnosti

Obrázok 16  

Krok

1. Po výbere vopred kalibrovaného nástroja sa zobrazí dialógové okno Check Instrument s
výzvou na spustenie kontroly presnosti.
• Ak chcete zopakovať kontrolu presnosti pre predtým vybratý vopred kalibrovaný ná-

stroj, podržte vopred kalibrovaný nástroj a matrica na kalibráciu nástroja v zornom
poli kamery. Dialógové okno Check Instrument sa otvorí automaticky.

2. Postupujte podľa pokynov v dialógovom okne.

3. Ak bude v dialógovom okne uvedené, že kontrola presnosti prebehla úspešne (zelená fa-
jočka), vizuálne potvrďte presnosť v zobrazeniach a potom stlačte možnosť Next.
• Na ukončenie stlačte tlačidlo Cancel.

4. Ak si chcete vybrať iný nástroj, stlačte možnosť Change Instrument a pri vybratom ná-
stroji zopakujte vyššie uvedené kroky.

Nikdy súčasne nepoužívajte dve alebo viaceré identické geometrie poľa (napr. identické
traktografické polia upevnené k dvom rôznym nástrojom), pretože systém nedokáže
rozlišovať medzi dvomi rôznymi nástrojmi.

Neúspešná kontrola presnosti

Ak kontrola presnosti kalibrácie nebola úspešná (napr. vopred kalibrovaný nástroj je poškodený),
tlačidlo Next nebude aktívne. V tomto prípade stlačte možnosť Help, čím sa otvorí stránka s
riešením problému.

Obrázok 17  

Vopred kalibrované nástroje
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Krok

Vykonajte kontroly uvádzané softvérom a na opakovanie kontroly presnosti stlačte tlačidlo OK.

KALIBRÁCIA
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4.3 Automatická kalibrácia nástroja

Všeobecné informácie

Akýkoľvek nástroj, ktorý nie je uvedený v softvéri ako vopred kalibrovaný, je potrebné kalibrovať
buď pomocou vložky V, alebo zásuvky na matrici na kalibráciu nástroja.
Automatickú kalibráciu možno použiť pri kalibrácii všetkých pevných nástrojov, no ohybné a
flexibilné nástroje je potrebné kalibrovať manuálne (prečítajte si kapitolu „Manuálna kalibrácia
nástroja“ tejto používateľskej príručky).

Spôsob automa-
tickej kalibrácie

Typ pevného nástroja

Vložka V
• Dlhý alebo hrubý driek
• Všetky nástroje, ktorých driek sa nedá komfortne zasunúť do niektorej zo

zásuviek

Zásuvky
• Krátke drieky
• Drieky, ktoré nedosahujú referenčnú rovinu 4 po vložení nástroja do vlož-

ky V

Spôsob automatickej kalibrácie pevného nástroja

Obrázok 18  

Krok

1. Podržte nástroj a matricu na kalibráciu nástroja v zornom poli kamery, pokiaľ sa ne-
otvorí dialógové okno Instrument Calibration.

2. Na základe typu pevného nástroja umiestnite nástroj do vložky V alebo upínacej zásuvky
a otáčajte nástrojom po dlhej ose.

3. Softvér automaticky vypočíta priemer nástroja a jeho trajektóriu a otvorí dialógové okno
Verify Calibration.
POZNÁMKA: Pokračujte na kapitolu „Overenie kalibrácie nástroja“ v tejto príručke použí-
vateľa. 

4. Ak softvér počas kalibrácie zistí nesúlad v osi nástroja, otvorí sa varovanie Instrument
Calibration.

Varovanie
Nekalibrujte kónické nástroje pomocou vložky V. Výsledkom bude nesprávne zobrazenie
osi nástroja.

Varovanie
Vždy použite zásuvku najmenšieho možného priemeru, do ktorej sa nástroj zmestí.
V opačnom prípade môže byť kalibrácia nesprávna. Ak sa hrot nástroja nezmestí do iných

Automatická kalibrácia nástroja
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zásuviek, používajte výlučne 30 mm zásuvku. V opačnom prípade hrozí riziko veľmi
nepresnej kalibrácie.

Varovanie
Kalibrovať a používať na navigáciu je možné iba tuhé nástroje, na ktoré je možné upevniť
adaptér nástroja.

Ak používate vložku V, starostlivo skontrolujte výsledok priemeru. Hodnota sa vypočíta na
základe drieku nástroja.

Nízka presnosť kalibrácie

Ak dôjde k zisteniu nízkej presnosti kalibrácie, postupujte podľa pokynov vo výstražnom
dialógovom okne spolu s nižšie uvedenými odporúčaniami.

Obrázok 19  

Nástroj s nízkou pres-
nosťou kalibrácie

Možnosti Odporúčanie

Dláto
Nástroj s plochým hro-
tom

Musí sa zlepšiť presnosť
kalibrácie

Stlačte možnosť Back a podľa tipov zopa-
kujte kalibráciu, čím sa zvýši presnosť vo
vyššie uvedenom dialógovom okne.

Skrutka
Nástroj s ostrým hrotom

Môže pokračovať s aktu-
álnou kalibráciou

Stlačte tlačidlo Next. Teraz musíte absolvo-
vať kalibráciu hrotu (prečítajte si kapitolu
„Kalibrácia hrotu“ v tejto používateľskej prí-
ručke).

POZNÁMKA: Ak máte aj naďalej problémy s kalibráciou nástroja, pokračujte na kapitolu
„Manuálna kalibrácia nástroja“ tejto používateľskej príručky. 

Varovanie
Ak sa výstraha pred nízkou presnosťou kalibrácie zobrazí po dokončení kalibrácie,
pozorne si prezrite výsledok kalibrácie v dialógovom okne Verify Calibration.

Varovanie
Nízku presnosť kalibrácie dláta alebo plochého nástroja nie je možné akceptovať. Ak sa
zobrazí táto výstraha, kalibráciu je potrebné opakovať, v opačnom prípade nebude možné
vykonať kalibráciu ďalšieho hrotu nástroja.

KALIBRÁCIA
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4.4 Manuálna kalibrácia nástroja

Všeobecné informácie

K manuálnej kalibrácii musíte pristúpiť, ak:
• je presnosť automatickej kalibrácie nízka,
• nástroj je flexibilný, prípade
• má nástroj tvar, ktorý nie je vhodný na automatickú kalibráciu.

Spôsob manuálnej kalibrácie pevného nástroja

Obrázok 20  

Krok

1. Podržte nástroj a matricu na kalibráciu nástroja v zornom poli kamery, pokiaľ sa ne-
otvorí dialógové okno Instrument Calibration.

2. Manuálne zadajte priemer nástroja výberom príslušnej zásuvky v dialógovom okne (zvoľ-
te si najmenší priemer, do ktorého sa nástroj zmestí).

3. Zasuňte hrot nástroja do vybratej zásuvky.

4. Nástroj držte absolútne stabilne až do dokončenia kalibrácie a otvorenia dialógového ok-
na Verify Calibration.

Varovanie
Ohnuté ani zakrivené nástroje nekalibrujte. Flexibilné nástroje sa musia kalibrovať
a používať spolu s vodiacim mechanizmom vrtáka a používateľ by sa mal spoliehať iba na
údaje o hĺbke.

Spôsob manuálnej kalibrácie flexibilného nástroja

Krok

1. Podržte vodiaci mechanizmus vrtáka a matricu na kalibráciu nástroja v zornom poli ka-
mery, pokiaľ sa neotvorí dialógové okno Instrument Calibration.

2. Zvoľte si buď vopred kalibrovaný vodiaci mechanizmus vrtáka (prečítajte si kapitolu „Vo-
pred kalibrované nástroje“ tejto príručky), alebo vykonajte manuálnu kalibráciu a validáciu
vodiaceho mechanizmu vrtáka.

3. Vložte nástroj do vodiaceho mechanizmu vrtáka a upevnite Adaptér nástroja pre chirur-
gický motorický systém.

Manuálna kalibrácia nástroja
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Krok

4. Podržte vodiaci mechanizmus vrtáka s vloženým flexibilným nástrojom a matricu na kali-
bráciu nástroja v zornom poli kamery, pokiaľ sa znova neotvorí dialógové okno Instru-
ment Calibration.

5. Pri kalibrácii flexibilného nástroja pomocou sprievodcu vŕtaním postupujte podľa softvéro-
vých pokynov.

KALIBRÁCIA

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4 45



4.5 Overte kalibráciu nástroja

Všeobecné informácie

Po kalibrácii nástroja sa zobrazí dialógové okno Verify Calibration, ktoré umožňuje kontrolu
presnosti kalibrácie.

Varovanie
Kalibráciu overujte vždy pred začatím navigácie.

Skôr než začnete

Skontrolujte, či je počas overenia kalibrácie a kalibrácie hrotu hrot umiestnený na správnom
mieste v matrici na kalibráciu nástroja.

Nástroj Umiestnenie hrotu

Tuba Plocho na referenčnú rovinu 1 alebo 2.

• Špicatý nástroj
• Skrutka
• Vrták/flexibilný nástroj
• Viper Prime

• Plocho na referenčnú rovinu 2 alebo 4, prípadne
• Jeden z bodov otáčania

Dláto Plocho na rovinu, na ktorej prebiehala kalibrácia, prípadne pod 45°
uhlom.

Spôsob overenia kalibrácie nástroja

①
②

③

Obrázok 21  

Krok

1. Pri otvorenom dialógovom okne Verify Calibration podržte nástroj stabilne v príslušnom
vyššie uvedenom umiestnení.

2. Overte správnosť zobrazeného priemeru a to či odchýlka osi (Angle) a odchýlka hrotu
(Distance) nadobúdajú minimálne hodnoty ③.

3. Ak je odchýlka uhla a vzdialenosti malá a priemer je správny, potom je kalibrácia presno-
sti úspešne overená. Stlačte tlačidlo Next.

4. Ak kalibrácia nástroja nie je presná, stlačte možnosť Tip Selection ①, čím sa otvorí dia-
lógové okno, kde si môžete zvoliť typ hrotu a upraviť jeho rozmery s cieľom opätovnej ka-
librácie nástroja.
• Po kalibrácii hrotu a naďalej nízkej presnosti stlačte buď tlačidlo Back alebo Re-cali-

brate Tip ②, čím spustíte opätovnú kalibráciu hrotu.

Overte kalibráciu nástroja
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Krok

5. Na ukončenie kalibrácie nástroja stlačte tlačidlo Cancel.
• Toto dialógové okno sa zavrie päť sekúnd po odstránení matrice na kalibráciu ná-

stroja zo zorného poľa kamery.

Kalibrácia hrotu

Kalibrácia hrotu zlepšuje kalibráciu osi nástroja manuálnym zadaním typu hrotu, úpravou
rozmerov hrotu a následnou opätovnou kalibráciou nástroje s týmito novými rozmermi.
Kalibrácia hrotu sa musí vykonať v prípade, že:
• je hrotom nástroja dláto alebo vodiaci mechanizmus vrtáka,
• výber alebo rozmery kalibrovaného nástroja nie sú počas validácie správne,
• nástroj sa počas kalibrácie posunul paralelne na svoju os alebo
• nástroj sa počas kalibrácie nedostal na spodok zásuvky (alebo referenčnej roviny 4 použitím

vložky V).

Výber hrotu Displej

Špicaté

Skrutka

Tuba

KALIBRÁCIA
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Výber hrotu Displej

Dláto

Viper Prime

Krok

1. V dialógovom okne Verify Calibration stlačte možnosť Tip Selection. Zobrazí sa dialó-
gové okno Select Tool Tip. Zvoľte si vhodný typ hrotu.
POZNÁMKA: Kalibrovať a následne overiť je potrebné iba skrutkovače, ktoré nie sú vo-
pred kalibrované (napr. od inej značky než Brainlab). 

2. Zadajte priemer a dĺžku/šírku hrotu. Potom stlačte Next.
POZNÁMKA: Ak chcete odmerať priemer drieku, podržte nástroj pri pravítku v referenčnej
rovine 2 matrice na kalibráciu nástroja. 

3. Buď otočte hrot nástroja v bode otáčania alebo ho podržte plochou stranou na referenč-
nej rovine matrice na kalibráciu nástroja (podľa vyššie uvedenej tabuľky „Umiestnenie
hrotu“), kým nedôjde k opätovnému otvoreniu dialógového okna Verify Calibration so zo-
brazenými novými hodnotami.

4. Ak sú nové kalibrované hodnoty správne, stlačte Next a pokračujte na kapitolu „Snímanie
obrazu“ tejto používateľskej príručky.

Varovanie
Na kalibráciu hrotu používajte výlučne farebné oblasti matrice na kalibráciu nástroja,
indikované softvérom.

Varovanie
Vždy overte, či je dĺžka kalibrovaného nástroja správna. Ak nie je, vykonajte kalibráciu
hrotu.

Varovanie
Ak bol skrutkovač kalibrovaný so špecifickou skrutkou a neskôr ho použijete s inou
skrutkou, je potrebné ho znova kalibrovať.

Overte kalibráciu nástroja
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5 SNÍMANIE OBRAZU
5.1 Získanie fluoroskopických obrazov

Všeobecné informácie

Po kalibrácii nástroja možno začať so získavaním fluoroskopických obrazov. Registrácia
fluoroskopických obrazov umožňuje systému vypočítať trojrozmerné pozície obrazu súvisiace s
priloženým referenčným bodom, čo umožní navigáciu nástrojov.
Typ registračnej súpravy/zariadenia sa automaticky rozpozná zo strany softvéru po prechode do
zorného poľa kamery.

Reflexné značkovacie disky

• Registračné súpravy Fluoro sú vybavené integrovanými značkovacími diskami. Zabezpečte,
aby bolo počas snímania obrazov viditeľných aspoň päť značkovacích diskov (štyri z veľkých
značiek v kruhu plus veľká značka, ktorá sa nachádza mimo kruhu).

• Odstráňte nežiaduce kovové predmety (napríklad nástroje) z RTG poľa zobrazenia, aby bolo
možné správne nasnímať obraz.

Bezpečnosť a opatrenia

Varovanie
Nastavte kameru tak, aby objektívy kamery zreteľne „videli“ na registračnú súpravu,
referenčné polia a nástroje. Guľaté značky musia byť vždy pre objektívy kamery viditeľné,
v opačnom prípade nebude možné vykonať traktografiu.

Varovanie
Infračervené artefakty spôsobené odrazom môžu mať vplyv na presnosť optického
navigačného systému. Presvedčte sa, že žiadna z vysoko reflexných položiek alebo
zdrojov infračerveného svetla nenarúša zorné pole kamery. 

Varovanie
Ak dôjde k zníženiu presnosti, prípadne sa po nasnímaní obrazu posunie referenčné pole,
musíte pred pokračovaním v navigácii zopakovať registráciu. Relatívne pohyby nie je
možné kompenzovať ani ich systém nedokáže zobraziť a hrozí riziko nesprávnych
informácií o navigácii a vážneho zranenia pacienta.

Varovanie
Fluoroskopické registračné súpravy by nikdy nemali prísť do kontaktu s pacientom.

Varovanie
Aby ste zabrínili zraneniu pacienta alebo poškodeniu nástrojov dbajte na to, aby sa medzi
registračnou súpravou, pacientom a referenčnými poľami pred snímaním obrazu nachádzal
dostatok priestoru.

SNÍMANIE OBRAZU
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Varovanie
Ak sa rúško nepoužíva, nástrojové vybavenie používané na vykonanie registrácie musí byť
sterilné.

Ak sa bude počas snímania v zornom poli kamery nachádzať kurzor alebo nástroj alebo ak
zapnete režim manipulácie, obrazy nebude možné preniesť do navigácie.

Získanie fluoroskopických obrazov
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5.1.1 Používanie registračnej súpravy Fluoro na získanie obrazov

Skôr než začnete

Pacienta je potrebné uložiť na operačný stôl a obvyklým spôsobom naň uložiť rúško. Zároveň je
potrebné vhodným spôsobom pripraviť všetky nástroje. Skontrolujte, že je C-rameno umiestnené
tak, aby sa RTG dostalo do požadovaného anatomického miesta.
POZNÁMKA: Ak sa počas snímania obrazu zobrazí chybové hlásenie s informáciou o tom, že sa
pripojenie C-ramena prerušilo, skontrolujte pripojenie kábla. 

Varovanie
Pred overením snímania neupravujte obrazy na monitore C-ramena (napríklad zväčšovanie,
preklopenie).

Varovanie
Vždy sa presvedčte, že je registračná súprava bezpečne upevnená k C-ramenu a že
značkovacie disky sú bezpečne vložené, čisté, suché a viditeľné na kamere. Až potom
začnite s registráciou.

Varovanie
Počas celého chirurgického zákroku sa snažte o zachovanie sterility krytého C-ramena
a pripojenej fluoroskopickej registračnej súpravy.

Varovanie
Pred snímaním nových obrazov pomocou C-ramena overte, či sa obrazovka snímania
obrazov zobrazuje na monitore. V opačnom prípade navigačný softvér nedokáže detegovať
nasnímané obrazy.

Spôsob snímania obrazov

Krok

1. Presvedčte sa, či sú referenčné pole a registračná súprava viditeľné na kamere (všetky
indikátory viditeľnosti sú zelené) a že v zornom poli kamery sa nenachádzajú žiadne
predmety.
• Ak je indikátor viditeľnosti červený, je počuť zvuk klikania a zobrazí sa varovná ikona.

Pred pokračovaním sa presvedčte, že akýkoľvek požadovaný hardvér sa nachádza v
zornom poli kamery.

2. Generujte obraz príslušnej kostnej štruktúry pomocou C-ramena.
POZNÁMKA: Počas snímania obrazu udržujte pohyb C-ramena a pacienta na minime. 

3. Počkajte, kým sa obraz neprenesie do navigačného systému a nezobrazí
v zobrazeniach snímania obrazu. Systém generuje tón potvrdenia.
POZNÁMKA: Ak používate digitálne C-rameno Ziehm, je potrebné stlačiť
sivú ikonu šípky, aby ste manuálne preniesli obraz z C-ramena do systé-
mu. 

4.

Stlačte modrú ikonu ruky na priradenie obrazu k príslušnému zobrazeniu.

5. Ak je nasnímaný obraz vhodný, zopakujte krok 1 až 4, kým nezískate všetky obrazy. Ná-
sledne pokračujte na kapitolu „Overenie fluoroskopického obrazu“ tejto používateľskej prí-
ručky.

6. Ak snímanie obrazu neprebehlo úspešne, je potrebné nasnímať kalibračné obrazy.

SNÍMANIE OBRAZU
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Krok

7. Ak si želáte manipulovať so zobrazením nasnímaného obrazu (napr. zmena jasu, priblíže-
nie, otočenie), použite tlačidlá manipulácie v riadku ponuky.
POZNÁMKA: Prečítajte si kapitolu „Manipulácia s obrazom“ tejto používateľskej príručky. 

POZNÁMKA: Je potrebné nasnímať aspoň jeden fluoro obraz (maximálne štyri obrazy). 

Vymazanie obrazu

Ak je obraz neplatný a nemožno ho použiť, stlačením možnosti Trash obraz vymažte.

Spôsob snímania kalibračných obrazov

Ak dôjde k zlyhaniu snímania obrazu, je potrebné na pomoc pri registrácii obrazu zhotoviť
kalibračné obrazy.
Na snímanie kalibračných obrazov musia byť k registračným súpravám pripojené nasledujúce
komponenty:
• Registračná súprava Fluoro pre 2D C-ramená: demontovateľná kalibračná rovina
• Registračná súprava Fluoro 2D/3D pre 3D C-ramená: inovačná súprava

POZNÁMKA: Vyššie uvedené komponenty možno odobrať pri snímaní ďalších fluoroskopických
obrazov, no výlučne po dokončení snímania kalibračného obrazu. 

①

②

Obrázok 22  

Krok

1. Stlačte tlačidlo Calibration Images na obrazovke Image Acquisition ①, čím otvoríte
dialógové okno Acquire Calibration Image ②.
POZNÁMKA: Kalibrácia snímania obrazu sa dá otvoriť aj cez ponuku Fluoro (prečítajte si
kapitolu „Nastavenia systému“ tejto príručky). 

2. Nasnímajte obraz pomocou C-ramena a stlačením tlačidla Next obraz zaregistrujte.

3. Po úspešnej registrácii obrazu stlačením tlačidla Next potvrďte obraz.

4. Opakujte kroky 1 - 4 pre všetky požadované polohy C-ramena.

POZNÁMKA: Referenčné pole nemusí byť pripojené počas snímania kalibračného obrazu. 

Pred začatím snímania kalibračného obrazu dbajte na odstránenie všetkých nežiaducich
objektov (najmä kovové predmety) medzi zdrojom RTG a zosilňovačom obrazu.

Používanie registračnej súpravy Fluoro na získanie obrazov
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Varovanie
Po nasnímaní kalibračných obrazov nemeňte polohu registračnej súpravy v zosilňovači
obrazov. Ak dôjde k presunutiu registračnej súpravy po nasnímaní obrazu, je potrebné
opätovne nasnímať kalibračný obraz.

Varovanie
Kalibračné obrazy nebudú k dispozícii počas používania ručného registračného
fluoroskopického zariadenia 2D.

Aj keď sa obrazové segmenty zakryté diskovými značkami zrekonštruujú, menšie objekty,
ktoré boli zakryté, nemusí byť možné obnoviť (napríklad K-drôty alebo hroty skrutiek sa
môžu zobraziť zdeformované).

SNÍMANIE OBRAZU
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5.1.2 Používanie ručného registračného fluoroskopického 2D zariadenia na snímanie
obrazov

Skôr než začnete

Pacienta je potrebné uložiť na operačný stôl a obvyklým spôsobom naň uložiť rúško. Zároveň je
potrebné vhodným spôsobom pripraviť všetky nástroje. Okrem toho je ručné registračné
fluoroskopické 2D zariadenie potrebné sterilizovať pred snímaním obrazov.
POZNÁMKA: Ak sa počas snímania obrazu zobrazí chybové hlásenie s informáciou o tom, že sa
pripojenie C-ramena prerušilo, skontrolujte pripojenie kábla. 

Varovanie
Pred overením snímania neupravujte obrazy na monitore C-ramena (napríklad zväčšovanie,
preklopenie).

Varovanie
Pred snímaním nových obrazov pomocou C-ramena overte, či sa obrazovka snímania
obrazov zobrazuje na monitore. V opačnom prípade navigačný softvér nedokáže detegovať
nasnímané obrazy.

Spôsob snímania obrazov

Krok

1. Overte, či sú referenčné polia a registračné zariadenie viditeľné pre objektív kamery (t. j.
indikátory viditeľnosti sú zelené) a či sa v zornom poli kamery nenachádzajú žiadne ná-
stroje.
• Ak je indikátor viditeľnosti červený, je počuť zvuk klikania a zobrazí sa varovná ikona.

Pred pokračovaním sa presvedčte, že akýkoľvek požadovaný hardvér sa nachádza v
zornom poli kamery.

2.
Registračné zariadenie pritlačte jemne k zosilňovaču obrazu, pričom na
ochranu krytu použite sterilnú lepiacu pásku.

3. Generujte obraz príslušnej kostnej štruktúry pomocou C-ramena.
• Použite zarážky na registračnom zariadení na polohovanie hlavy zariadenia úplne do

stredu RTG lúča.
POZNÁMKA: Počas snímania obrazu udržujte pohyb zariadenia a pacienta na minime. 

4. Počkajte, kým sa obraz neprenesie do navigačného systému a nezobrazí
v zobrazeniach snímania obrazu. Systém generuje tón potvrdenia.
POZNÁMKA: Ak používate digitálne C-rameno Ziehm, je potrebné stlačiť
sivú ikonu šípky, aby ste manuálne preniesli obraz z C-ramena do systé-
mu. 

5.

Stlačte modrú ikonu ruky na priradenie obrazu k príslušnému zobrazeniu.

6. Ak je nasnímaný obraz vhodný, zopakujte krok 1 až 4, kým nezískate všetky obrazy. Ná-
sledne pokračujte na kapitolu „Overenie fluoroskopického obrazu“ tejto používateľskej prí-
ručky.

Používanie ručného registračného fluoroskopického 2D zariadenia na snímanie obrazov
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Krok

7. Ak snímanie obrazu nebude úspešné, zobrazí sa varovanie Registration Failed a ná-
sledne je obraz potrebné opätovne nasnímať.
POZNÁMKA: Pokračujte na kapitolu „Varovanie na neúspešnú registráciu“ v tejto príručke
používateľa. 

8. Ak si želáte manipulovať so zobrazením nasnímaného obrazu (napr. zmena jasu, priblíže-
nie, otočenie), Možnosti manipulácie v riadku ponuky.
POZNÁMKA: Prečítajte si kapitolu „Manipulácia s obrazom“ tejto používateľskej príručky. 

POZNÁMKA: Je potrebné nasnímať aspoň jeden fluoro obraz (maximálne štyri obrazy). 

Vymazanie obrazu

Ak je obraz neplatný a nemožno ho použiť, stlačením možnosti Trash obraz vymažte.

Výstraha pred chvením

Ručné registračné fluoroskopické 2D zariadenie musí byť počas snímania obrazov v stabilnej
polohe. Ak sa ručné registračné zariadenie počas snímania pohlo, obraz nebude možné
zaregistrovať a zobrazí sa nasledujúca ikona výstrahy pred chvením.

Obrázok 23  

Krok

Po zobrazení výstrahy zopakujte snímanie, pričom držte registračné zariadenie stabilne.

Varovanie na neúspešnú registráciu

Ak dôjde k zobrazeniu varovného dialógového okna Registration Failed počas snímania obrazu,
obraz sa nepodarilo správne nasnímať.
• Odstráňte akékoľvek prekážajúce predmety (napr. kov) a/alebo opravte možné príčiny

pomocou nižšie uvedených pokynov.
• Po korekcii je nevyhnutné zopakovať snímanie obrazu.

Reflexné značky ne-
možno rozpoznať:

Odporúčanie

Registračné zariadenie
• Umiestnite registračné zariadenie priamo pod zosilňovač obrazu.
• Mierne zmeňte polohu/nasmerovanie registračného zariadenia.

SNÍMANIE OBRAZU
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Reflexné značky ne-
možno rozpoznať:

Odporúčanie

Korekčná platnička
• Overte správnosť upevnenia a nastavenia korekčnej platničky.
• Overte, či je v softvéri vybraté správne C-rameno.

Používanie ručného registračného fluoroskopického 2D zariadenia na snímanie obrazov
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5.2 Overenie fluoroskopického obrazu

Všeobecné informácie

Po dokončení snímania obrazu je potrebné nasnímané obrazy overiť pomocou kurzora.

Varovanie
Vždy overujte presnosť registrácie vo fluoroskopických obrazoch podržaním hrotu kurzora
na známych anatomických orientačných bodoch a overením ich polôh na monitore.

Spôsob overenia obrazov

①

②

Obrázok 24  

Krok

1. Overte, či je referenčné pole viditeľné pre kameru ① a potom podržte kurzor v zornom
poli kamery na aktiváciu overovania obrazu.
POZNÁMKA: Keď je režim Image Verification aktívny, ďalšie obrazy nie je možné sní-
mať. 

2. Podržte hrot kurzora na známych anatomických orientačných bodoch na kostnej štruktúre
alebo na oblastiach referenčného poľa s viditeľnosťou na fluoroskopickom obraze, pričom
skontrolujte, že kurzor na obrazovke korešpondujte so skutočnou polohou kurzora.
POZNÁMKA: Podľa potreby použite tlačidlá režimu manipulácie ② na úpravu nastavenia
kvality a polohy obrazu v zobrazení. 

3. Po overení všetkých obrazov pokračujte stlačením tlačidla Next.
POZNÁMKA: Ak si želáte ukončiť overovanie obrazu a opätovne aktivovať snímanie ob-
razu, odstráňte kurzor zo zorného poľa kamery. 

Varovanie
Úroveň skreslenia môže byť na okrajoch nasnímaných obrazov vyššia. Z tohto dôvodu je
vhodné, aby ste overili presnosť v týchto oblastiach vtedy, ak obsahujú štruktúry záujmu.

Varovanie
Overte, či C-rameno, krytie alebo registračné zariadenie/registračná súprava alebo
nezakrývajú referenčné geometrie - v opačnom prípade hrozí riziko nepresností.

Varovanie
Pred akceptovaním fluoroskopických obrazov v navigačnom softvéri overte presnosť
obrazov a zobrazte požadovanú kostnú štruktúru.

SNÍMANIE OBRAZU
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Dialógové okno validácie obrazu

Kým budete môcť pokračovať na plánovanie a navigáciu, otvorí sa dialógové okno Image
Verification, kde sa zobrazí výzva na potvrdenie konca validácie pre všetky nasnímané obrazy.

Obrázok 25  

Krok

1. Ak sú všetky obrazy zaregistrované správne, stlačte tlačidlo OK.

2. Ak nedošlo k validácii jedného alebo viacerých obrazov, stlačte možnosť Back, čím obra-
zy validujete na stránke snímania.

Overenie fluoroskopického obrazu
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5.3 Manipulácia s obrazom

Všeobecné informácie

Nasnímanými obrazmi možno manipulovať a upravovať tak rôzne vlastnosti obrazov.
Tieto manipulácie sú dostupné po nasnímaní obrazu a zobrazujú sa ako tlačidlá na ktorejkoľvek
hlavnej obrazovke obsahujúcej nasnímané fluoroskopické obrazy.
POZNÁMKA: Keď je režim manipulácie aktívny, ďalšie obrazy nie je možné snímať. 

Tlačid-
lo

Displej Manipulácia

①

Prepínajte snímky medzi štyr-
mi zobrazovacími panelmi.
• Stlačením šípok ① prehoď-

te obraz za panel, na ktorý
šípka ukazuje.

①

②

• Posúvanie: posun polohy
obrazu presúvaním prsta
pozdĺž posuvnej lišty posú-
vania ①.

• Priblíženie ②: zväčšenie
alebo zmenšenie zobraze-
nia (30 % - 300 %).

③

①

②
• Obraz môžete otočiť stlače-

ním tlačidla zakrivenej šíp-
ky ① alebo posunutím
prstom pozdĺž posuvnej li-
šty otáčania ② (alebo kde-
koľvek na obraze).

• Tlačidlo prevrátenia ③ slúži
na zrkadlové zobrazenie
obrazu v jeho vertikálnej
stredovej osi.

②

①

③

Posunutím prstu po posuvnej
lište jasu ① alebo posuvnej li-
šty kontrastu ② môžete upra-
vovať jas a kontrast obrazu.
• Tlačidlo Reset ③ slúži na

obnovenie vlastností obra-
zu späť na pôvodné hodno-
ty.

SNÍMANIE OBRAZU
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Tlačid-
lo

Displej Manipulácia

Nastavte jas a kontrast všet-
kých budúcich obrazov nasní-
maných využitím C-ramena.
• Obrazy je na prejavenie

efektu potrebné nasnímať
znova.

• Dostupné len v prípade
použitia analógového C-ra-
mena.

Manipulácia s obrazom
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5.4 Obnovenie fluoroskopickej registrácie

Všeobecné informácie

V prípade zlyhania systému (napríklad v dôsledku výpadku napájania) môžete obnoviť
predchádzajúcu registráciu a nasnímané obrazy. Alternatívne môžete pacienta znova registrovať.
POZNÁMKA: Obnovenie relácie softvérom môže trvať približne dve minúty. 

Spôsob obnovenia relácie

Obrázok 26  

Krok

1. Po reštartovaní softvéru sa otvorí dialógové okno obnovenia relácie.

2. Stlačením tlačidla Yes obnovíte najnovšie údaje pacienta. Zobrazí sa dialógové okno Pa-
tient Preparation.

3. Ak chcete otvoriť novú procedúru a nasnímať nové obrazy, stlačte tlačidlo No a reštartujte
softvér.

Dialógové okno Patient Preparation

Obrázok 27  

SNÍMANIE OBRAZU
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Krok

Ak obnovíte najnovšie údaje pacienta, je potrebné overiť, či sa referenčné polia nepohli.
• Ak je referencia pevná, stlačte možnosť Yes a potom stlačte Next, čím obnovíte predtým na-

snímané obrazy.
• Ak došlo k posunu referenčného bodu (alebo nemáte istotu), stlačte možnosť No (týmto sa

údaje vymažú), potom stlačte Next a prejdite na nové snímanie obrazu.

Obnovenie fluoroskopickej registrácie
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6 NAVIGÁCIA
6.1 Navigačné zobrazenie

Zobrazenia navigácie

Pomocou tlačidiel alebo nižšie uvedených možností možno počas navigácie zvoliť rôzne
zobrazenia na základe preferencie chirurga.

Zobraze-
nie navi-
gácie

Displej Opis

Zobrazenie
kariet

②

①

Ak došlo k nasnímaniu viac než dvoch ob-
razov, zobrazia sa karty zobrazenia, kde
môžete:
• Zobraziť rôzne zobrazenia použitím indi-

kátora zobrazení ①.
• Maximalizovať ② každý obraz na celú

obrazovku.

Trajectory
Only Zobrazenie výhradne trajektórie nástroja.

NAVIGÁCIA

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4 63



Zobraze-
nie navi-
gácie

Displej Opis

Full Screw

Zobrazenie priestoru a polohy skrutky.
• Na displeji môžete nastaviť dĺžku a prie-

mer skrutky tak, aby sa zhodoval so sku-
točnými hodnotami používanej skrutky.

Partial
Screw

Zobrazenie priestoru a polohy skrutky. Zo-
brazuje však len hrot a časť hlavnej časti
skrutky.
• Na displeji môžete nastaviť dĺžku a prie-

mer skrutky tak, aby sa zhodoval so sku-
točnými hodnotami používanej skrutky.

• Môžete tiež stlačiť možnosť Partial
Length a nastaviť do akej miery sa bude
zobrazovať hlavná časť skrutky.

2D/3D znázornenie nástroja

②
①

Obrázok 28  

Krok

1. Voliteľne máte možnosť zmeniť zobrazenie navigovaného nástroja na nepriehľadné 3D ①
alebo priehľadné 2D ② zobrazenie nástroja.

2.
V lište ponuky stlačte tlačidlo Instrument Display, čím ho aktivujete. Ná-
sledne bude možné prepínať znázornenie nástroja.

3.
Ak chcete znova nastaviť predvolené znázornenie nástroja, znova stlačte
tlačidlo Instrument Display.

Navigačné zobrazenie
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6.2 Štandardná navigácia

Všeobecné informácie

Pomocou možnosti Fluoro Express je možné obrazy použiť na navigáciu bez ohľadu na typ kosti
alebo procedúry. Táto kapitola opisuje navigáciu všetkých pevných nástrojov.
POZNÁMKA: Pokyny o navigácii pomocou flexibilných nástrojov (napr. k-drôty a vrtáky) si
prečítajte v kapitole „Navigácia flexibilného nástroja“ v tejto používateľskej príručke. 

Skôr než začnete

Než začnete s navigáciou, overte nasledujúce skutočnosti:
• Všetky požadované nástroje boli kalibrované a overené. Vopred kalibrované nástroje boli

vybraté a overené.
• Fluoroskopické obrazy poskytujú primerané zobrazenie oblasti záujmu.
• Kostné segmenty sú správne nastavené.

Varovanie
Kalibrovať a používať na navigáciu je možné iba tuhé nástroje, na ktorých je upevnený
adaptér nástroja.

Spôsob navigácie pevného nástroja

Krok

1. Zvoľte si maximálne štyri nasnímané fluoroskopické obrazy.

2. Použitím preferovaného zobrazenia navigácie navigujte požadovaný nástroj na fluorosko-
pických obrazoch počas vykonávania procedúry v súlade so štandardnou praxou.

3. Po dokončení navigácie stlačte možnosť Next. Otvorí sa dialógové okno Close Applica-
tion.

4. Stlačte možnosť Close, čím ukončíte používanie Fluoro Express.

POZNÁMKA: Ak má nástroj nepresnú trajektóriu, predĺženie virtuálneho hrotu nástroja bude
taktiež nepresné. 

Varovanie
Ak je pre špecifickú oblasť dostupný iba jeden fluoroskopický obraz, počas umiestňovania
skrutiek postupujte mimoriadne opatrne.

NAVIGÁCIA
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6.3 Navigácia flexibilného nástroja

Všeobecné informácie

Nasledujúce kroky opisujú spôsob využívania softvérovej navigácie s nasledovnými flexibilnými
nástrojmi: 
• K-drôty (napríklad na navádzanie kanylovaných klincov alebo skrutiek)
• Vrtáky

Ohýbanie flexibilných nástrojov počas vŕtania

Pamätajte, že flexibilné nástroje sa môžu pri vŕtaní ohnúť.
Za tento ohyb obyčajne môžu dva hlavné dôvody:

Flexibilné ná-
stroje môžu byť:

Odchýlené o korti-
kálnu kosť

Ohnuté v dôsled-
ku kolmej sily vy-
vinutej na vodiaci
mechanizmus vr-
táka

Skôr než začnete

Pred akoukoľvek navigáciou je vždy potrebné kalibrovať a/alebo validovať flexibilný nástroj a
príslušný vrták.
POZNÁMKA: Keď začnete s vŕtaním, softvér zobrazí polohu vodiaceho mechanizmu vrtáka na
fluoroskopických obrazoch. Skutočná trasa, ktorú absolvuje flexibilný nástroj, závisí od toho, ako
pevne držíte vrták v danej polohe. 

Varovanie
Ak máte obavy, že sa skutočná trasa flexibilného nástroja odklonila od projektovanej trasy,
nasnímajte ďalšie fluoroskopické obrazy a overte skutočnú polohu.

Varovanie
Overte, či sa vybratý vodiaci mechanizmus vrtáka, ktorý sa zobrazuje na obrazovke,
zhoduje so skutočným vodiacim mechanizmom vrtáka, ktorý používate.

Navigácia flexibilného nástroja
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Spôsob navigácie flexibilného nástroja

Krok

1. Po vytvorení rezu a príprave mäkkého tkaniva predvŕtajte vstupný bod.

2. Zarovnajte vodiaci mechanizmus vrtáka s požadovanou trajektóriou.

3. Navŕtajte flexibilný nástroj do kosti prostredníctvom predvŕtaného vstupného bodu a na
navádzanie použite navigačné zobrazenia a softvérový hĺbkový indikátor.

4. Po úspešnej navigácii flexibilného nástroja vytiahnite vodiaci mechanizmus vrtáka a po-
kračujte vo výkone.

5. Stlačte tlačidlo Next. Otvorí sa dialógové okno Close Application.

6. Stlačte možnosť Close, čím ukončíte používanie Fluoro Express.

NAVIGÁCIA
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7 NASTAVENIA SYSTÉMU
7.1 Ponuka System

Všeobecné informácie

Ponuka System poskytuje prístup k všeobecným informáciám a ovládacím prvkom systému
vrátane nasledujúcich možností:
• verzia softvéru a servisné čísla spoločnosti Brainlab,
• nastavenie zvukov a jazyku,
• fluoroskopické nástroje.

Spôsob získania prístupu do ponuky System

Krok

Stlačením tlačidla System Settings otvoríte ponuku System.
POZNÁMKA: Stlačením tlačidla Close na akejkoľvek karte zavriete ponuku
System. 

Informácie o softvéri

Obrázok 29  

Krok

1. Na prístup k softvérovým informáciám stlačte možnosť Information.

2. V okne sa zobrazia verzia softvéru a kontaktné údaje spoločnosti Brainlab.

NASTAVENIA SYSTÉMU
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7.1.1 Úprava nastavení zvuku, jazyka a anonymity

Prehľad

Možnosť Settings umožňuje vykonávať nasledujúce kroky:
• úprava nastavenia zvukov generovaných softvérom počas výkonu,
• výber jazyka softvérového rozhrania,
• anonymizácia snímok obrazovky.

Spôsob zmeny systémových zvukov

Obrázok 30  

Krok

1. Zvoľte možnosť Settings a potom kartu Sound.

2. Na aktiváciu zvukov zaškrtnite zaškrtávacie pole Sound Output a na zapnutie zvukov tla-
čidiel zaškrtnite pole Button Sound.

3. Na úpravu hlasitosti zvuku použite posuvnú lištu alebo tlačidlá so šípkami.

POZNÁMKA: Výstražné zvuky nie je možné deaktivovať. 

Spôsob úpravy jazykových nastavení

Obrázok 31  

Úprava nastavení zvuku, jazyka a anonymity
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Krok

1. Zvoľte možnosť Settings a potom kartu Language.

2. Stlačte tlačidlo vami požadovaného jazyka.

Spôsob anonymizácie snímok obrazovky

Obrázok 32  

Krok

1. Zvoľte možnosť Settings a potom kartu Options.

2. Ak chcete anonymizovať všetky snímky obrazovky, začiarknite políčko Anonymize Scre-
enshots. Všetky snímky hlavnej obrazovky budú obsahovať namiesto údajov pacienta
iba sivý pruh.
POZNÁMKA: Všetky snímky obrazovky, ktoré boli nasnímané pred aktiváciou tejto mož-
nosti, budú obsahovať údaje pacienta. 

Varovanie
Ak snímky obrazovky nie sú anonymizované, na všetkých snímkach obrazovky sa zobrazí
meno pacienta a jeho ID. Na zachovanie dôverného charakteru údajov o pacientovi dbajte
na to, aby bol prístup k snímkam obrazovky obmedzený iba na príslušný zdravotnícky
personál.

NASTAVENIA SYSTÉMU
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7.1.2 Ponuka Fluoro

Spôsob získania prístupu do ponuky Fluoro

Obrázok 33  

Krok

1. Vyberte položku Fluoro.

2. V okne sa zobrazia dostupné fluoroskopické nástroje.

Spôsob zmeny výberu C-ramena

Výber konkrétneho C-ramena je k dispozícii iba vtedy, ak je nakonfigurovaných viacero C-ramien.

Krok

1. Stlačte tlačidlo C-arm Selection. Otvorí sa dialógové okno Select C-arm.

2. Stlačte ikonu príslušného C-ramena.

Spôsob získania prístupu k nasnímaniu kalibračného obrazu

Krok

1. Stlačte tlačidlo Calibration Images. Zobrazí sa dialógové okno Acquire Calibration
Image.

2. Postupujte podľa pokynov v softvéru a podrobných informácií v kapitole „Spôsob sníma-
nia kalibračných obrazov“ v tejto používateľskej príručke.

Ponuka Fluoro
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