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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 Kontaktné údaje a právne informácie
1.1.1 Kontaktné údaje

Podpora

Ak v tejto príručke nedokážete nájsť informácie, ktoré potrebujete, máte otázky alebo sa vyskytol
problém, 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

Očakávaná životnosť

Spoločnosť Brainlab poskytuje osemročný servis softvéru. V priebehu tejto doby sú poskytované
aktualizácie softvéru, ako aj technická podpora.

Spätná väzba

Táto príručka môže aj napriek starostlivej kontrole obsahovať chyby.
Ak máte námety na zlepšenie tejto príručky, pošlite nám e-mail na adresu
igs.manuals@brainlab.com.

Výrobca

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.1.2 Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje vlastnené informácie, ktoré sú 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 alebo
Spojených štátoch.

Iné ochranné známky než Brainlab

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

Informácie o patentoch

Tento výrobok môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo patentových
prihlášok. Ďalšie podrobnosti nájdete na:
https://www.brainlab.com/patent/

Integrovaný softvér od tretích strán

• 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.
• Časti softvéru čiastočne vychádzajú z balíka CyberVrml97 vytvoreného autorom Satoshi

Konno.
• 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.remotesensing.org/
libtiff/.

Označenie CE

• Označenie CE znamená, že softvér Spine & Trauma 2D spĺňa základné po-
žiadavky európskej smernice Rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôc-
kach („MDD“).

• Podľa pravidiel vytvorených smernicou MDD je softvér Spine & Trauma 2D
produkt triedy IIb.

POZNÁMKA: Platnosť označenia CE je možné potvrdiť iba pre produkty vyrábané spoločnosťou
Brainlab. 

Kontaktné údaje a právne informácie
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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:
www.brainlab.com/en/sustainability

Predaj v Spojených štátoch

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na objednávku lekára.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.2 Symboly

Výstrahy

Varovanie
Výstrahy sú uvádzané formou výstražných symbolov tvaru trojuholníka. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie týkajúce možného zranenia, smrti alebo iných vážnych následkov
súvisiacich s nesprávnym používaním zariadenia.

Upozornenia

Upozornenia sú uvádzané vo forme kruhových symbolov upozornenia. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie týkajúce sa možných problémov so zariadením. Ide napríklad
o poruchy zariadenia, jeho zlyhania, poškodenie alebo hmotné škody.

Poznámky

POZNÁMKA: Poznámky majú formát kurzívy a uvádzajú ďalšie užitočné tipy. 

Symboly
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1.3 Účel použitia

Indikácie na použitie

Softvér Spine & Trauma 2D 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 v obrazom navádzanom chirurgickom systéme 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. Okrem obrazom navádzanej navigácie umožňuje softvér Spine & Trauma 2D vykonávať
aj bezobrazovú navigáciu trajektóriami v prípade traumatologických procedúr.
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 skrutkovanie alebo externá fixácia v tubulárnych kostiach.
• Retrográdne vŕtanie osteochondrálnych lézií.

Cieľový používateľ

Cieľovými používateľmi softvéru Spine & Trauma 2D sú chirurgovia a zdravotnícki profesionáli.

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.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4 Kompatibilita si zdravotníckymi zariadeniami
1.4.1 Zdravotnícke nástroje od spoločnosti Brainlab

Kompatibilné zdravotnícke nástroje od spoločnosti Brainlab

Softvér Spine & Trauma 2D je kompatibilný s nasledujúcimi nástrojmi:
• Adaptér pre chirurgický motorický systém (SMS)
• Navigačný balík pre dláto
• Jednorazové odrazivé guľaté značky
• Vodiaci mechanizmus vrtáka a príslušenstvo
• Fluoroskopická registračná súprava 3D/2D
• Fluoroskopická registračná súprava (rev. 2)
• Súprava adaptéra nástroja, rozhranie StarLink
• Súprava adaptéra nástroja, rozhranie StarLock
• Matrica na kalibráciu nástroja, rev. 4.0 (ICM4)
• Minimálne invazívne referenčné pole 3 mm, geometria Y
• Referenčné pole X-Press (geometria Y, T)
• Kostné fixátory X-Press (1-kolíkové, 2-kolíkové)
• Kurzor s nastaveným ostrým hrotom
• Röntgenkontrastná spinálna referenčná svorková súprava
• Referenčný hlavový popruh s poľom referenčného hlavového popruhu
• Súprava spinálnej sondy
• Spinálna referenčná súprava - anteriórna/laterálna/šikmá
• Spinálna referenčná svorka X
• Ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D (a balík s príslušenstvom)

Ďalšie nástroje od spoločnosti Brainlab

Ďalšie nástrojové vybavenie môže byť k dispozícii po vydaní tejto príručky. Ak máte akékoľvek
otázky o kompatibilite nástrojov so softvérom od spoločnosti Brainlab, obráťte sa na oddelenie
podpory spoločnosti Brainlab.

Varovanie
So softvérom Spine & Trauma 2D používajte iba nástroje a náhradné diely stanovené
spoločnosťou Brainlab. Používanie nepovolených nástrojov alebo náhradných dielov môže
nežiaducim spôsobom ovplyvňovať bezpečnosť alebo účinnosť zdravotníckeho zariadenia
a ohroziť bezpečnosť pacienta, používateľa alebo prostredia.

Kompatibilita si zdravotníckymi zariadeniami
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1.4.2 Zdravotnícky softvér od spoločnosti Brainlab

Kompatibilný zdravotnícky softvér od spoločnosti Brainlab

Ak máte otázky týkajúce sa kompatibility softvéru so zariadeniami od spoločnosti Brainlab, obráťte
sa na oddelenie podpory spoločnosti Brainlab.

Varovanie
Do tohto systému je možné inštalovať (a používať) iba zdravotnícky softvér Brainlab
určený spoločnosťou Brainlab.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4.3 Zdravotnícke zariadenia od iných výrobcov

Kompatibilné zdravotnícke zariadenia od iných výrobcov

Zdravotnícke zariadenie Model/výrobca

C-ramená Rôzne. Obráťte sa na oddelenie podpory spoloč-
nosti Brainlab.

Transparentné sterilné krytia na C-rameno Podľa určenia v príručke používateľa nástro-
jov.

K-drôty so závitom, 3,0 mm (na fixáciu MIRA-
Y, 3 mm) Rôzne.

Elektrická vŕtačka Rôzne.

Vopred kalibrované nástroje a osové vopred
kalibrované nástroje od tretích strán

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich

Informácie o špecifických kompatibilných nástro-
joch získate od oddelenia podpory spoločnosti
Brainlab.

Varovanie
Používanie nástrojov od iných výrobcov (tretie strany) s rozhraniami, ktoré neboli
spoločnosťou Brainlab testované a schválené ako kompatibilné, môže ovplyvňovať
presnosť navigácie a viesť k rizikám pre pacienta.

Iné zariadenia od iných výrobcov

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

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 Brainlab. 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.

Kompatibilita si zdravotníckymi zariadeniami
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1.4.4 Softvér od iných výrobcov

Autorizácia

Softvér môžu do systému od spoločnosti Brainlab inštalovať iba autorizovaní pracovníci
spoločnosti Brainlab. Neinštalujte ani neodstraňujte žiadne softvérové aplikácie.

Kompatibilný softvér od iných výrobcov

Softvér Spine & Trauma 2D je kompatibilný s nasledujúcimi nástrojmi:
• Operačný systém Microsoft 7
• Operačný systém Windows 8

POZNÁMKA: Informácie o kompatibilných balíkoch SP získate od oddelenia podpory spoločnosti
Brainlab. 

Iný softvér od iných výrobcov

Varovanie
Do systému Spine & Trauma 2D je možné inštalovať (a používať) iba softvér určený
spoločnosťou Brainlab. Neinštalujte žiadny softvér od tretích strán.

Aktualizácie ovládača

Varovanie
Neinštalujte aktualizácie ovládača.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4.5 Antivírus a zásady aktualizácie systému Windows

Aktualizácie systému Windows

Odporúčame, aby ste po sprístupnení aktualizácií od spoločnosti Microsoft tieto aktualizácie
nainštalovali.
Aktualizácie od spoločnosti Microsoft musia byť nakonfigurované týmto spôsobom:
1. Inštalujte iba aktualizácie zabezpečenia a dôležité aktualizácie operačného systému od

spoločnosti Microsoft.
2. Aktualizácie neinštalujte počas liečby pacienta.
3. Deaktivujte kontextové hlásenia.
Spoločnosť Brainlab odporúča vykonať nasledujúce kroky:
1. Naplánovanie sťahovania a inštalácia aktualizácií počas vypínania systému.
2. Testovanie systému spolu s chirurgom/lekárom po nainštalovaní aktualizácie.

Inštalácia antivírusového softvéru

Spoločnosť Brainlab odporúča chrániť systém moderným antivírusovým softvérom. Aj keď sú
bezpečnosť a účinnosť zariadenia zaručené, pamätajte na to, že tento systém môže negatívne
ovplyvňovať výkonnosť systému (napríklad načítanie pacientskych údajov). Po inštalácii
antivírusového softvéru je nevyhnutné, aby bola výkonnosť systému overená oddelením podpory
spoločnosti Brainlab.

Konfigurácia antivírusového softvéru

Antivírusový softvér musí byť nakonfigurovaný takto:
1. Aktivujte iba skenovanie na vstupe/v reálnom čase a skenovanie na požiadanie/naplánované

skenovanie:
- Skenovanie na vstupe/v reálnom čase môže byť aktivované trvalo.
- Skenovania na požiadanie/naplánované skenovanie nesmie byť aktivované počas liečby

pacienta. Odporúčame, aby ste naplánovali komplexné skenovania počas vypínania
systému.

2. Všetok ostatný antivírusový softvér (napríklad skenery prehliadača/e-mailové skenery, ďalšia
brána Firewall) musia byť deaktivované.

3. Antivírusový softvér nesmie meniť nasledujúce priečinky:
- C:\Brainlab, D:\Brainlab a F:\Brainlab
- C:\PatientData, D:\PatientData a F:\PatientData

4. Aktualizácie neinštalujte počas liečby pacienta.
5. Deaktivujte kontextové hlásenia.

Preventívne opatrenia

Varovanie
Nesťahujte ani neinštalujte aktualizácie antivírusu alebo systému Windows počas liečby
pacienta.

Varovanie
Nevykonávajte reštartovanie aktualizácií antivírusu alebo systému Windows počas liečby
pacienta.

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

Kompatibilita si zdravotníckymi zariadeniami
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Varovanie
Spoločnosť Brainlab požaduje, aby antivírusový skener nevykonával žiadne úpravy
adresárov Brainlab.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.5 Školenie a dokumentácia
1.5.1 Školenie

Školenie Brainlab

V záujme bezpečného a správneho používania by mali všetci používatelia pred použitím systému
absolvovať školiaci program pod vedením zástupcu spoločnosti Brainlab.

Podpora pod dohľadom

Pred začatím používania systému na chirurgické zákroky, v rámci ktorých je nevyhnutné používať
počítačom navádzanú navigáciu, vykonajte dostatočný počet kompletných procedúr spolu so
zástupcom spoločnosti Brainlab, ktorý podľa potreby poskytne príslušnú pomoc.

Zodpovednosť

Varovanie
Tento systém ponúka chirurgovi iba asistenciu a počas používania nenahrádza skúsenosti
chirurga ani jeho zodpovednosť.

Školenie a dokumentácia
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1.5.2 Dokumentácia

Cieľová skupina používateľov

Táto používateľská príručka je určená pre všetkých členov klinického tímu, ktorí používajú softvér
Spine & Trauma 2D 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 používateľské príručky

Používateľská príručka Obsah

Príručky používateľa softvé-
ru

• Prehľad plánovania liečby a obrazom navádzanej navigácie
• Opis nastavenia systému v operačnej sále
• Podrobné softvérové pokyny

Príručky používateľa nástro-
jov Podrobné informácie o práci s nástrojmi

Návod na čistenie, dezinfek-
ciu a sterilizáciu Podrobné informácie o čistení, dezinfekcii a sterilizácii nástrojov

Príručky používateľa systé-
mu Komplexné informácie o nastavení systému

Technická používateľská prí-
ručka

Podrobné technické informácie o systéme vrátane špecifikácií
a informácií o súlade

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3 19



Školenie a dokumentácia
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2 PREHĽAD SOFTVÉRU
2.1 Základné funkcie
2.1.1 Prehľad systému

Všeobecné informácie

Spine & Trauma 2D je bezdrôtový plánovací a navigačný softvér ovládaný pomocou dotykovej
obrazovky, ktorý je určený na intraoperačné používanie počas traumatologického chirurgického
zákroku. Je nožné ho nainštalovať do navigačných systémov od spoločnosti Brainlab.

Varovanie
Softvér Spine & Trauma 2D používajte výlučne na liečby uvádzané v časti Účel použitia (str.
11). Nepoužívajte tento softvér na žiadne iné liečby.

Bezdrôtová traktografia

Obrázok 1 
Infračervené záblesky z kamery sa odrážajú od odrazivých guľatých značiek v poliach traktografie
nástroja a pacientskych referenčných poliach. Systém využíva tieto odrazy na výpočet
trojrozmernej polohy nástroja vzhľadom na referenčné pole.
Po dokončení snímania obrazu môže systém presne stanoviť a sledovať polohu nástroja
vzhľadom na pacienta.

Podporovaný formát obrazu

2D fluoroskopické obrazy pacienta sa nasnímajú pred zákrokom a nahrajú sa do navigačného
softvéru Spine & Trauma 2D na účely plánovania a navigácie.

Varovanie
Nepoužívajte softvér Spine & Trauma 2D na diagnostické zobrazovacie účely.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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2.1.2 Otvorenie softvéru

Skôr než začnete

Varovanie
Pred začatím akejkoľvek procedúry 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.

Všeobecné informácie

Po zapnuté systému získate prístup k softvéru Spine & Trauma 2D prostredníctvom modulu
Content Manager.
POZNÁMKA: Softvér je možné spustiť aj vtedy, keď ešte nie je pripojená kamera. 

Spôsob otvorenia softvéru

Kroky

1. Pomocou hlavného vypínača zapnite systém.

2.
V závislosti od vašej konfigurácie:
Na obrazovke výberu vyberte vopred nakonfigurovaný pracovný tok alebo
Vyberte ikonu Spine & Trauma 2D v časti Content Manager.

3.
Vyberte existujúceho pacienta alebo vytvorte profil pacienta.
POZNÁMKA: Taktiež môžete vybrať ochorenie. Ak tak učiníte, v časti s výberom pacienta
bude dostupný výber najvhodnejších údajov pre tento stav. 

4. Ak budete používať predoperačné údaje, vyberte príslušné údaje.

Základné funkcie
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2.1.3 Prepínanie medzi softvérom a prostredím Content Manager

Spôsob zapnutia modulu Content Manager

Krok

Na paneli s ponukami stlačte tlačidlo domov.

Zobrazí sa modul Content Manager.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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2.2 Používateľské rozhranie
2.2.1 Prehľad

Rozloženie hlavnej obrazovky (príklad)

⑤

⑥

③ ④

②

①

⑦

Obrázok 2 

Č. Komponent Opis

① Karty Prepínanie medzi rôznymi zobrazeniami

② Zobrazenia navigácie
• Slúži na zobrazenie nasnímaných snímok pacienta
• Zobrazenie je možné upraviť pomocou dostupných tlačidiel
• Odlišuje sa v závislosti od vybratej procedúry a kroku

③ Panel s nástrojmi Poskytuje rôzne funkcie v závislosti od vybratej procedúry
a aktuálneho kroku

④ Camera App Slúži na traktografiu nástroja

⑤ Informácie o pacientovi Meno a ID

⑥ Panel pracovného toku Slúži na zobrazenie aktuálneho a nasledujúceho kroku, umož-
ňuje sa presúvať v rámci procedúry

⑦ Oblasť funkcií Odlišuje sa v závislosti od aktuálneho kroku

Používateľské rozhranie
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Rozloženie dialógového okna (príklad)

②

①

③

Obrázok 3 

Č. Komponent

① Tlačidlá pracovného toku

② Zobrazenia

③ Tlačidlá ponuky

PREHĽAD SOFTVÉRU
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2.2.2 Panel pracovného toku

Prehľad

Na paneli pracovného toku sa môžete presúvať vpred a vzad hlavnými krokmi pracovného toku.

Rozloženie obrazovky

①

②

③

④

Obrázok 4 

Č. Komponent

① Tlačidlo Back vás vráti na predchádzajúci krok

② Aktuálny krok

③ Nasledujúci krok

④ Tlačidlo Next slúži na otvorenie nasledujúceho kroku

Používateľské rozhranie
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2.2.3 Panel s nástrojmi

Tlačidlá panela s nástrojmi

Tlačidlo Názov Funkcia

Domov
Minimalizuje aplikáciu a vráti zobrazenie do časti Con-
tent Manager, v ktorom môžete exportovať údaje, vy-
pnúť systém alebo spustiť novú liečbu.

Nastavenia systému Slúži na otvorenie ponuky System na konfiguráciu na-
stavení systému.

Vopred kalibrované ná-
stroje

Slúži na aktiváciu výberu a validácie/overenia vopred ka-
librovaných nástrojov.

Zobrazenie nástroja Slúži na prepínanie medzi priestorovým 3D alebo obry-
sovým 2D zobrazením prístroja.

Kužeľ uhla vŕtania Slúži na otvorenie dialógového okna na úpravu kužeľa
uhla vŕtania.

Priblíženie/posúvanie Slúži na aktiváciu funkcií priblíženia a posúvania.

Preklopenie/rotácia Slúži na aktiváciu funkcií preklopenia alebo rotácie.

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

Slúži na priblíženie alebo oddialenie zobrazení v rôznych
dialógových oknách.

Snímka obrazovky Slúži na zhotovenie snímky obrazovky aktuálnej obra-
zovky alebo dialógového okna.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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2.2.4 Všeobecné tlačidlá

Všeobecné informácie

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

Spoločné tlačidlá

Tlačidlo Funkcia

Slúži na vykonanie akcie aktuálneho kroku a otvorenie ďalšieho dialógového okna
alebo hlavnej obrazovky.

Slúži na návrat na predchádzajúci krok.

Slúži na ukončenie aktuálneho kroku bez uloženia nastavení.

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

Slúži na vrátenie poslednej akcie späť.

POZNÁMKA: Informácie o ďalších tlačidlách so špecifickými funkciami sú uvedené spolu
s príslušným krokom. 

Používateľské rozhranie
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2.3 Camera App

Všeobecné informácie

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 zobrazenie kamery na celú obrazovku.
Zobrazenie Camera App ponúka spätnú väzbu v reálnom čase o viditeľnosti prístrojov
a referenčného poľa pre kameru. Okrem toho obrazy na displeji indikujú relatívne polohy nástrojov
a referenčného poľa, ktoré sú viditeľné pre obidva objektívy kamery.
POZNÁMKA: Ak dôjde ku 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). 

Zobrazenie Camera App

① ②

③

④

⑤

Obrázok 5 

Č. Komponent Vysvetlenie

① Traktografický koridor

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

② Ovládacie prvky kame-
ry

Slúži na zobrazenie tlačidiel ovládania nastavenia polohy moto-
ra kamery.

③ Tlačidlo centrovania ka-
mery

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

④ Guľatá značka Guľatá značka z nástroja alebo poľa sa vyznačí červenou far-
bou v prípade, ak nie je viditeľná pre kameru.

⑤ Zorné pole kamery Slúži na zobrazenie polohy nástrojov alebo referenčných polí
vzhľadom na kameru.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Farebné konvencie aplikácie Camera App

Farba Odkazovaný nástroj

Žltá Referenčné pole

Zelená Aktívny kurzor, vopred kalibrované nástroje

Oranžová Kalibrované nástroje

Modrá ICM4, registračná súprava

Svetlozelená Referencia skenera

Purpurová Ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D

Sivá Geometria guľatej značky je viditeľná pre obidva objektívy kamery, nie je však
možné ju identifikovať

Sivé hviezdy Geometria guľatej značky je viditeľná iba pre jeden objektív kamery a nie je mož-
né ju identifikovať

Geometrie fantómu

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

Camera App
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2.4 Presnosť systému

Guľaté značky

Na aktiváciu navigačnej traktografie musia byť odrazivé guľaté značky pripojené k referenčným
a traktografickým poliam.

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

Varovanie
Ak upevníte nové gule na adaptér, kurzor alebo pacientske referenčné pole, dbajte na to,
aby boli značky riadne priskrutkované na čapy.

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.

Referenčné polia

Referenčné polia musia vždy ostať riadne upevnené ku kosti.

Bezpečnostné opatrenia

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

Ak sa presnosť zmenší alebo ak je potrebné znova ktorékoľvek pole pripojiť, pred začatím navi-
gácie opakujte fluoroskopickú registráciu.

Varovanie
Overte, či sú referenčné polia pre každú procedúru 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

Ak nástroj nie je vopred kalibrovaný, pred použitím je ho potrebné kalibrovať pomocou ICM4.
Vopred kalibrované nástroje musia byť validované a overené prostredníctvom dialógového okna
Precalibrated Tools.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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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.
• Overenie orientačného bodu: Podržte hrot ukazovadla 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.

Presnosť systému
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3 ZAČÍNAME
3.1 Štandardné procedúry

Skôr než začnete

Varovanie
Pred začatím akejkoľvek procedúry 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.

Štandardný pracovný tok

Kroky

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

2. Aplikujte krytia na pacienta, vytvorte 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. Naplánujte procedúru.

8. Použite navigáciu procedúrou.

POZNÁMKA: Niektoré procedúry nemusia obsahovať všetky vyššie uvedené kroky. 

ZAČÍNAME
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3.2 Usporiadanie operačnej sály

Všeobecné informácie

Usporiadanie operačnej sály sa odlišuje v závislosti od procedúry, 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 nastavenia

Nižšie sú uvedené príklady usporiadaní operačnej sály so stropnou platformou.

Obrázok 6 

Spôsob usporiadania operačnej sály

Kroky

1. Premiestnite systém do požadovanej polohy.

2. Umiestnite kameru na nožičku alebo hlavu operačného stola, približne 2 m od chirurgic-
kého poľa s nasmerovaním na kosť, ktorá sa bude operovať.

3. Podľa potreby aplikujte na systém krytie (napríklad na rukoväť kamery) (pozrite príručku
používateľa systému).

4. Na C-rameno aplikujte krytie (prečítajte si príručku používateľa nástrojov alebo postu-
pujte podľa pokynov výrobcu).

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

6. Pripojte a zapnite systém (pozrite príručku používateľa systému).

Pripojenie C-ramena

K tomuto systému je možné pripojiť analógové alebo digitálne C-rameno.

Typ C-ramena Pripojenie k systému

Analógové C-rameno Prostredníctvom videokábla

Digitálne C-rameno Prostredníctvom LAN kábla na priame prepojenie

Usporiadanie operačnej sály
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Pred začatím snímania obrazu overte, či je príslušný kábel, ktorý spája navigačný systém a C-
rameno, pripojený a či je vybratý správny vstup videa.
Ak sa počas snímania obrazu zobrazí chybové hlásenie s informáciou o tom, že sa pripojenie C-
ramena prerušilo, skontrolujte pripojenie kábla.

Pripojenie registračných súprav a korekčnej platničky

Registračná súprava Postup krytia C-ramena

Fluoroskopická registračná sú-
prava, rev. 2.0

Na C-rameno aplikujte krytie obvyklým spôsobom a potom
upevnite registračnú súpravu.

Fluoroskopická registračná sú-
prava 3D/2D

Upevnite registračnú súpravu k C-ramenu predtým, než
aplikujete krytie.

Korekčná platnička ručného re-
gistračného fluoroskopického
zariadenia 2D

Pred aplikáciou krytia upevnite korekčnú platničku k C-ra-
menu.

POZNÁMKA: Fluoroskopickú registračnú súpravu, rev. 2, je taktiež možné použiť bez krytia. 

Podrobné informácie o práci s fluoroskopickou registračnou súpravou a korekčnou
platničkou ručného registračného fluoroskopického zariadenia 2D uvádza str. 74
a príručka používateľa nástrojov.

Spustenie C-ramena

Krok

Podľa pokynov v používateľskej príručke od výrobcu pripojte a zapnite C-rameno.

Varovanie
Počas celej chirurgickej procedúry sa snažte o zachovanie sterility krytého C-ramena
a pripojenej fluoroskopickej registračnej súpravy.

Vytvorenie viditeľnosti

Dbajte na to, aby bolo nástrojové vybavenie viditeľné zo všetkých relevantných chirurgických
pozícií.
Dbajte na to, aby guľaté značky ICM4 a nástrojové pole počas kalibrácie a overovania priamo
smerovali na kameru. Otočenie nástroja, kurzora alebo ICM4 vzhľadom na uhol kamery môže
ovplyvniť správnosť zobrazeného nástroja.
Geometrie by nemali byť čiastočne blokované ani maskované, v opačnom prípade hrozí riziko
nepresnej kalibrácie a navigácie.

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

Spôsob zadania mena pacienta

Ak ste nevybrali existujúceho pacienta alebo ste pacienta vytvorili v prostredí Content Manager/
Patient Browser, systém vás vyzve, aby ste zadali meno pacienta a ID.

①

Obrázok 7 

Kroky

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 budú označené menom a ID - to
však neplatí, ak sú anonymizované (str. 142). 

Nastavenie procedúry
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3.3.2 Výber C-ramena

Všeobecné informácie

Ak je nakonfigurovaných viacero C-ramien, systém vás vyzve, aby ste po zadaní informácií
o pacientovi vybrali C-rameno.
Ak potrebujete pridať alebo odstrániť C-rameno, prípadne zmeniť nastavenia C-ramena, obráťte
sa na oddelenie podpory spoločnosti Brainlab.
POZNÁMKA: Ak je nakonfigurované iba jedno C-rameno, toto dialógové okno sa nezobrazí. 

Spôsob výberu C-ramena

Obrázok 8 

Krok

Stlačte ikonu požadovaného C-ramena.
C-rameno sa vyberie a otvorí sa obrazovka Procedure Selection.

Spôsob zmeny výberu C-ramena

Ak budete neskôr chcieť zmeniť výber C-ramena, prístup k nemu je potrebné získať pomocou
ponuky Fluoro.
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3.4 Výber procedúry
3.4.1 Ponuky výberu procedúry

Rozloženie obrazovky výberu procedúry

① ②

Obrázok 9 

Č. Komponent

① Ponuka kostry

② Ponuka Basic Procedures

Spôsob výberu procedúry pomocou ponuky Basic Procedures

Kroky

1. Stlačte tlačidlo požadovanej procedúry.

2.
• Ak ste vybrali navigáciu skrutky, nakonfigurujte kroky procedúry.
• Ak ste vybrali jednoduchú fluoroskopickú navigáciu alebo bezobrazovú navigáciu, otvo-

rí sa dialógové okno Patient Preparation.

Výber procedúry
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Spôsob výberu procedúry pomocou ponuky kostry

①

②

③

Obrázok 10 

Kroky

1. Vyberte anatomickú oblasť ①.

2. Vyberte vedľajšiu oblasť ②.

3. Vyberte požadovanú procedúru ③.

4. Nakonfigurujte kroky procedúry.
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3.4.2 Dostupné procedúry

Vlastnosti procedúry

Procedúra Vlastnosti

Fracture Reduction

• Výber prostredníctvom ponuky kostry
• Dvojfragmentová redukcia fraktúry stehennej kosti, ramennej kosti

alebo holennej kosti
• Navigácia pomocou nástroja k bodu vstupu a uzamykanie
• Porovnanie neliečenej strany (dĺžka a rotácia stehennej kosti)

Screw Navigation

• Výber prostredníctvom ponuky kostry alebo ponuky Basic Proce-
dures

• Plánovanie a navigácia viacerých skrutiek
• Voliteľné funkcie Drill Limitation Sphere a Drill Angle Cone

Jednoduchá fluoroskopia
• Výber prostredníctvom ponuky Basic Procedures
• Navigácia nástrojov na fluoroskopických obrazoch

Image Free Navigation

• Výber prostredníctvom ponuky kostry alebo ponuky Basic Proce-
dures

• Vŕtanie trajektórií identifikovaných pomocou hrotu kurzora
• Nevyžadujú sa žiadne fluoroskopické obrazy ani pripojené referen-

cie

Procedúry na hornej časti tela

Kosť Vedľajšia oblasť Procedúra

Rameno Scapula Screws

Chrbtica Pedicle Screws

Ramenná kosť

Proximálny Screws

Driek
Shaft Screws

Fracture Reduction

Distálny
Screws

Image Free

Predlaktie

Proximálny
Screws

Image Free

Distálny
Screws

Image Free

Procedúry na dolnej časti tela

Kosť Vedľajšia oblasť Procedúra

Panva

Spojka SI SI Screws

Ventrálna panva Pubic Screws

Jamka panvového kĺbu a ilium
Column Screws

Pelvic Screws

Stehenná kosť Proximálny
Parallel Screws

Fracture Reduction

Výber procedúry
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Kosť Vedľajšia oblasť Procedúra

Driek
Shaft Screws

Fracture Reduction

Distálny

Screws

Fracture Reduction

Image Free

Holenná kosť

Proximálny

Screws

Fracture Reduction

Image Free

Driek
Screws

Fracture Reduction

Distálny
Screws

Fracture Reduction

Členok Screws
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3.4.3 Konfigurácia procedúry

Všeobecné informácie

Počas konfigurácie procedúry je možné vybrať voliteľné kroky navigácie a nastavenia, alebo ich
výber môžete zrušiť.
Výber krokov, ktoré sa pre danú procedúru vyžadujú, nie je možné zrušiť. Možnosti, ktoré sú
deaktivované, nie sú k dispozícii v rámci vybratej procedúry alebo nie sú dostupné vzhľadom na
softvérovú licenciu.

Rozloženie obrazovky konfigurácie procedúry (príklad)

③

②

①

Obrázok 11 

Č. Komponent Vysvetlenie

① Modrý obrys, nezačiarknutá položka Dostupné, ale nevybraté

② Žltý obrys, začiarknuté Vybraté alebo požadované

③ Sivá Deaktivované alebo bez možnosti zmeny

Výber procedúry
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3.4.4 Možnosti konfigurácie

Možnosti výberu

V závislosti od vybratej oblasti a pracovného toku je možné, že budete môcť vyberať spomedzi
možností konfigurácie uvedených nižšie.
Ak sa niektorá z nižšie uvedených možností nezobrazí v dialógovom okne, znamená to, že pre
vybratú procedúru nie je relevantná. Niekedy sa stáva, že po výbere možnosti sa súvisiace
možnosti aktivujú alebo deaktivujú.

Možnosť Opis

Fracture Reduction
• Snímanie fluoroskopických obrazov oblasti fraktúry.
• Navigácia na redukciu fraktúry.

Rotation/Length
• Plánovanie anatomických orientačných bodov.
• Zobrazenie dĺžky aktuálnej končatiny a uhla rotácie počas navigá-

cie.

Entry Point Navigácia k vstupnému bodu intramedulárneho klinca.

Non-treated Side
• Snímanie fluoroskopických obrazov neliečenej strany.
• Porovnanie dĺžky končatiny a uhla rotácie s liečenou stranou.

Retrograde Chirurgický zákrok z pozície retrográdneho prístupu.

Drill Limitation Sphere
• Upozornenie, keď počas plánovania a navigácie skrutka opustí de-

finovanú oblasť alebo do nej vstúpi.
• Iba skrutkové procedúry.
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3.5 Príprava pacienta
3.5.1 Prehľad

Pripojenie referenčného poľa

Po dokončení výberu procedúry a konfigurácie vás systém vyzve, aby ste k príslušnej kosti
pripojili referenčné polia.
Ak sa referenčné pole vyžaduje iba pre voliteľné obrazy, zobrazí sa vytieňované sivou farbou.
Podrobné informácie o práci s referenčnými poľami a ich pripájaní nájdete v príručke
používateľa nástrojov.
POZNÁMKA: Procedúry bez obrazov nevyžadujú použitie referenčného poľa. 

Rozloženie obrazovky (príklady)

Obrázok 12 

Príprava pacienta
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3.5.2 Referenčné polia

Všeobecné informácie

Referenčné polia sa vyžadujú na to, aby systém mohol sledovať umiestnenie a pohyb kosti počas
procedúry, a navigovať nástroje na fluoroskopických obrazoch.
Referenčné polia, ktorých použitie systém Spine & Trauma 2D podporuje, uvádza str. 12.
Ak používate obidve geometrie referenčného poľa T a Y, namiesto ich umiestnenia pred seba ich
umiestnite vedľa seba, aby ich kamera dokázala rozpoznať.

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

Pripojenie pre redukciu fraktúry

• Pripojte referenčný hlavový popruh na neliečenú stranu (voliteľné, iba stehenná kosť)
• Pripojte referenčné pole T k distálnemu kostnému segmentu
• Pripojte referenčné pole Y k proximálnemu kostnému segmentu

POZNÁMKA: Referenčné pole umiestnite tak, aby nebránilo zavedeniu implantátu. 

Pripojenie pre fixáciu skrutky

Pripojte referenčné pole Y ku kosti, ktorú chcete ošetriť.
Ak vykonávate procedúru SI skrutiek, pripojte pole ku strane panvy, ktorá je prirastená ku krížovej
kosti:
• Ak je zlomený pravý sakroiliakálny kĺb, referenčné pole je potrebné pripojiť k ľavému

iliakálnemu hrebeňu, aby bolo referenčné pole vo fixnej priestorovej polohe vzhľadom na
krížovú kosť.

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

Zaistenie bezpečného pripojenia

Varovanie
Pred začatím skenovania pacienta alebo registráciou pacienta riadne dotiahnite všetky
skrutky referenčného poľa. Ak počas registrácie dôjde k nejakému pohybu referenčného
poľa, registráciu je potrebné opakovať - v opačnom prípade bude 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. Každý pohyb polí
nežiaducim spôsobom ovplyvňuje súradnicový systém merania a môže viesť
k nesprávnemu zobrazeniu nástrojov. To pre pacienta predstavuje riziko. Počas pripájania
polí však dbajte na to, aby ste nepoškodili kosť pacienta.

Varovanie
Ak 1-kolíkový kostný fixátor (veľkosť S) nie je možné riadne pripojiť ku kosti cez hlavný
rez, na zaistenie presnosti navigácie a správneho pripojenia vytvorte druhý rez v oblasti,
v ktorej sa nachádza menší podiel tkaniva, ktoré zakrýva kosť.
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Zabezpečenie dostatku priestoru

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.

Pred začatím registrácie vykonajte test rozsahu pohybu a overte, či počas následnej
procedúry nedôjde k zásadnej kolízii pripojeného kostného fixátora s tkanivom. Ak je
kolízia s tkanivom pravdepodobná, zväčšite rez na obmedzenie možnej tenzie kostného
fixátora. V opačnom prípade hrozí riziko ohnutia alebo uvoľnenia a následných nepresností
navigácie.

Príprava pacienta
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4 KALIBRÁCIA
4.1 Kalibrácia nástroja
4.1.1 Prehľad

Skôr než začnete

Pred začatím práce s nástrojmi od spoločnosti Brainlab si prečítajte príručku používateľa
nástrojov.

Požadovaná kalibrácia

Aby systém mohol navigovať nástroj, jeho os a priemer je najprv potrebné kalibrovať a potom
overiť pomocou kalibračnej matrice nástroja (ICM4).
Na kalibráciu a použitie musí mať nástroj adaptér s pripojenými guľatými značkami.

Kedy je potrebné vykonať kalibráciu

Odporúčame, aby ste kalibrovali alebo validovali nástroje priamo pred použitím, ale pred
vytvorením rezu. Dialógové okno kalibrácie sa otvorí vtedy, keď deteguje obidve guľaté značky
a matricu ICM4 v zornom poli kamery.
POZNÁMKA: To platí aj vtedy, keď otvoríte kartu vopred kalibrovaných nástrojov. 

Osvedčené postupy kalibrácie a navigácie

Dbajte na to, aby guľaté značky ICM4 a nástrojové pole počas kalibrácie a overovania priamo
smerovali na kameru. Otočenie nástroja, kurzora alebo ICM4 vzhľadom na uhol kamery môže
ovplyvniť správnosť zobrazeného nástroja.
Geometrie by nemali byť čiastočne blokované ani maskované, v opačnom prípade hrozí riziko
nepresnej kalibrácie a navigácie.

Varovanie
Na minimalizáciu možnosti výskytu chýb v dôsledku nesprávnej manipulácie s nástrojom
vykonajte kalibráciu nástroja priamo pred použitím.

Varovanie
Použite najväčšie možné traktografické pole na adaptéri nástroja. Takto maximalizujete
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.

KALIBRÁCIA
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Typy nástrojov

Na kalibračné účely sú nástroje kategorizované takto:
• So špicatým hrotom (napríklad šidlo, sondy)
• S plochým hrotom (napríklad vrtáky, trubice)
• Skrutky
• Dláta

Flexibilné alebo ohnuté nástroje

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

Varovanie
Kalibrovať a používať na navigáciu je možné iba tuhé nástroje, na ktoré je možné upevniť
adaptér nástroja.
POZNÁMKA: Ďalšie informácie o kalibrácii flexibilných nástrojov uvádza str. 56. 

Správna manipulácia s adaptérmi nástrojov

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.

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

Zrušenie kalibrácie

Kalibráciu môžete kedykoľvek zrušiť stlačením tlačidla Cancel v dialógovom okne kalibrácie.

Kalibrácia nástroja
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4.1.2 Používanie matrice ICM4

Všeobecné informácie

Matrica na kalibráciu nástroja, rev. 4.0 (ICM4) sa používa a nasledujúce účely:
• Kalibrácia a overovanie nástrojov
• Validácia a overenie vopred kalibrovaných nástrojov

Matrica ICM4 kalibruje os nástroja, dĺžku drieku a priemer hrotu (alebo šírku v prípade dlát).

Funkcie ICM na kalibráciu spinálneho a traumatologického nástroja

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Obrázok 13 

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

Vložka V

Pomocou vložky V ① môžete kalibrovať nástroje s dlhým driekom alebo akýkoľvek nástroj,
ktorého driek sa napevno nezasunie do žiadnej z kalibračných zásuviek.
Ak používate vložku V, starostlivo skontrolujte výsledok priemeru. Hodnota sa vypočíta na základe
drieku nástroja.

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

Zásuvky

Kalibračné zásuvky ④ sú najlepšou voľbou na kalibráciu kratších nástrojov s hrotmi, ktoré
nedosiahnu na referenčnú rovinu 4 ⑥ po umiestnení nástroja do vložky V.
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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
zásuviek, používajte výlučne 30 mm zásuvku. V opačnom prípade hrozí riziko veľmi
nepresnej kalibrácie.

Referenčné roviny

Matrica ICM4 má štyri referenčné roviny. Rozpoznáte ich podľa čísel, ktoré sú do nich vyleptané.
Na kalibráciu hrotov dlát a nástrojov s plochým hrotom použite referenčnú rovinu 1 alebo 2.

Body otáčania

Na matrici ICM4 sa nachádzajú dva body otáčania ⑦ jeden na bočnej strane a druhý na spodnej
strane. Na kalibráciu hrotov špicatých nástrojov použite tieto body.

Kalibrácia nástroja
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4.1.3 Adaptéry nástroja

Všeobecné informácie

Aby systém dokázal navigovať nástroj, musí byť vybavený adaptérom a kalibrovaný + overený
pomocou matrice ICM4.
Dialógové okno Calibration sa otvorí vtedy, keď sa nástroj vybavený adaptérom a matrica ICM4
budú nachádzať v zornom poli kamery.

Požadované adaptéry nástroja

① ②

③ ④

Obrázok 14 

Č. Adaptér Vyžaduje sa pre:

① StarLink Štandardné nástroje: špicatý nástroj, skrutka, vrták,
dláto

② Adaptér pre chirurgický motorický
systém Flexibilné nástroje: K-drôt, vrták

③
Vopred kalibrovaná jednotka IGS
Tool Star s geometriou guľatej znač-
ky 4 alebo 3

Súprava spinálnych nástrojov IGS

④ Jednotka IGS Tool Star kalibrovaná
s matricou ICM4 (veľkosti M/L a L) Súprava spinálnych nástrojov IGS
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4.1.4 Pracovný tok kalibrácie

Prehľad

Nižšie je uvedený prehľad krokov kalibrácie nástroja. Podrobnejšie pokyny k jednotlivým krokom
sú uvedené na nasledujúcich stranách.

Kroky

1.
Podržte nástroj a matricu ICM4 v zornom poli kamery.
Zobrazí sa dialógové okno Instrument Calibration.

2.
Kalibrujte nástroj vo vložke V alebo v zásuvke matrice ICM4.
Takto sa kalibruje os a definujú sa úvodné kalibračné hodnoty priemeru drieku a hrotu.

3.
Overte správnosť výsledkov kalibrácie.
Je možné, že budete musieť vykonať ďalšie kroky na zvýšenie presnosti kalibrácie hrotu
a priemeru.

4.

Ak je kalibrácia osi a hrotu v poriadku (na obrazovke sa zobrazia malé odchýlky uhla
a vzdialenosti a správny priemer), akceptujte kalibráciu a pokračujte k navigácii.
Ak kalibrácia osi nie je dostatočne presná, výstražné hlásenie odporučí zopakovať úvod-
nú kalibráciu. Ak akceptujete nízku presnosť, je potrebné, aby ste postupovali uvážlivo.
• Ak je presnosť kalibrácie hrotu nízka, je potrebné, aby ste vykonali ďalšiu kalibráciu

hrotu.
• Na opravu nesprávne vypočítaného priemeru (alebo nastavenia šírky dláta) môžete

manuálne definovať priemer šírky šidla.
POZNÁMKA: Po každej ďalšej kalibrácii znova overte výsledky kalibrácie. 

Kalibrácia skrutiek

Ak chcete kalibrovať skrutku, umiestnite ju do skrutkovača, ktorý budete používať na navigáciu jej
umiestnenia a kalibrujte ich spoločne. Ďalšie informácie o kalibrácii skrutiek uvádza str. 52.

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

Kalibrácia nástroja
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4.1.5 Automatická kalibrácia

Všeobecné informácie

Automatická kalibrácia sa aktivuje podržaním nástroja s príslušným traktografickým poľom spolu
s matricou ICM4 v zornom poli kamery.
Kalibráciu vykonajte pomocou vložky V alebo zásuvky. V dialógovom okne Instrument
Calibration sa zobrazí priebeh kalibrácie.

Spôsob používania vložky V

Obrázok 15 

Kroky

1.

Vložte driek nástroja vo vložky V v hornej časti matrice ICM4 a dbajte na to, aby sa dotý-
kal referenčnej roviny 4 (str. 49).
POZNÁMKA: Ak na kalibráciu nástroja používate vložku V a hrot nástroja sa nedotýka re-
ferenčnej roviny 4, bude potrebné vykonať ďalšie kroky na kalibráciu hrotu nástroja (str.
61). 

2.
Otočte nástroj približne o 45° pozdĺž dlhej osi vo vložke V.
Softvér vypočíta priemer nástroja a jeho trajektóriu a otvorí dialógové okno Verify Cali-
bration (str. 59).

Spôsob používania zásuvky

Obrázok 16 
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Kroky

1.
Zasuňte hrot nástroja do zásuvky najmenšieho možného priemeru.
POZNÁMKA: Hrot sa musí dotýkať dolnej časti zásuvky a musí sa do zásuvky napevno
zasunúť. Voľné zasunutie vedie k nepresnej kalibrácii. 

2.
Otočne nástroj okolo dlhej osi.
Softvér vypočíta kalibráciu nástroja a jeho trajektóriu a otvorí dialógové okno Verify Cali-
bration.

Varovanie
Po automatickej detekcii zásuvky overte, či je detegovaná zásuvka správnou zásuvkou. Ak
bola zistená nesprávna zásuvka, vykonajte kalibráciu hrotu alebo stlačením tlačidla Back
opakujte kalibráciu formou manuálnej kalibrácie.

Nasledujúce kroky

Možnosti

Ak je presnosť kalibrácie nízka, zobrazí sa výstraha Instrument Calibration.
Postupujte podľa krokov v prípade nízkej presnosti kalibrácie (str. 57).

Ak je kalibrácia presná, overte ju.

Stlačením tlačidla Manual sa prepnite na manuálnu kalibráciu pomocou zásuviek (str. 55).
POZNÁMKA: Tento postup môže byť užitočný v prípade problémov (napríklad pri použití tenkých
alebo nepevných nástrojov). 

Stlačením tlačidla Cancel zavrite dialógové okno a ukončite kalibráciu.

Kalibrácia nástroja
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4.1.6 Manuálna kalibrácia

Všeobecné informácie

Manuálnu kalibráciu použite v prípade nástrojov, ktoré nie je možné kalibrovať formou
automatickej kalibrácie (napríklad flexibilné alebo nepevné nástroje).

Spôsob vykonania manuálnej kalibrácie

Obrázok 17 

Kroky

1. Stlačením príslušnej zásuvky v dialógovom okne Instrument Calibration vyberte priemer
nástroja. Vyberte najmenší priemer, do ktorého sa nástroj zmestí.

2. Zasuňte hrot nástroja do zásuvky.

3. Nástroj držte absolútne stabilne až do dokončenia kalibrácie a otvorenia dialógového ok-
na overovania.

Ďalšie možnosti

Možnosti

Ak sa chcete vrátiť do režimu automatickej kalibrácie, stlačte tlačidlo Back.

Ak chcete ukončiť alebo reštartovať kalibráciu, stlačte tlačidlo Cancel.
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4.1.7 Kalibrácia flexibilného nástroja

Všeobecné informácie

Nižšie uvedené kroky uvádzajú informácie o kalibrácii flexibilných nástrojov, napríklad:
• K-drôty (napríklad na navádzanie kanylovaných klincov alebo skrutiek)
• Vrtáky

POZNÁMKA: Výraz „flexibilný nástroj“ odkazuje v nasledujúcich informáciách na ktorýkoľvek
z vyššie uvedených príkladov. 

Spôsob kalibrácie flexibilných nástrojov

Kalibráciu flexibilných nástrojov a ich používanie je potrebné vykonávať pomocou vodiaceho
mechanizmu vrtáka. V opačnom prípade bude kalibrácia veľmi nepresná.

Kroky

1. Vyberte vodiaci mechanizmus vrtáka Brainlab s príslušným priemerom vodiacej trubice
a overte ho z hľadiska navigácie.

2. Zasuňte flexibilný nástroj do vodiaceho mechanizmu vrtáka Brainlab.

3.

Kalibrujte dĺžku flexibilného nástroja pomocou pripojeného adaptéra pre chirurgický
motorický systém.
POZNÁMKA: Ak sa najprv otvorí dialógové okno Select PCI, vyberte položku Calibrate
Others. 

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

Varovanie
Kalibráciu overujte vždy pred začatím navigácie.

Kalibrácia nástroja
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4.1.8 Nízka presnosť kalibrácie

Všeobecné informácie

Ak softvér počas kalibrácie zistí vôľu osi nástroja po dokončení automatickej kalibrácie, zobrazí sa
výstraha pred nízkou presnosťou kalibrácie. To sa môže stať v nasledujúcich situáciách:
• Používané referenčné pole je príliš malé.
• Adaptér nástroja nie je riadne upevnený k nástroju.
• Guľaté značky na adaptéri nástroja alebo matrici ICM4 sú znečistené, mokré alebo nie sú

správne pripojené.
• Nástroj bol kalibrovaný pomocou zásuvky, ktorej priemer je príliš veľký.

Obrázok 18 

Možnosti v prípade nízkej presnosti

Možnosti

Ak používate dláto alebo trubicu, prípadne chcete zlepšiť presnosť kalibrácie, stlačte tlačidlo
Back a kalibráciu opakujte.
Na vylepšenie výsledku postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní:
• Podľa možnosti použite väčšie traktografické pole na adaptéri nástroja.
• Dotiahnite pripojenie adaptéra k nástroju.
• Skontrolujte guľaté značky na matrici ICM4 a adaptéri. Overte, či sú čisté, suché a riadne pri-

skrutkované ku kolíkom.

Ak kalibrujete skrutku alebo špicatý nástroj a chcete pokračovať v aktuálnej kalibrácii, stlačte tla-
čidlo Next.
Takto aktivujete ďalší krok kalibrácie.

Ak chcete ukončiť kalibráciu, stlačte tlačidlo Cancel.

Dôležité informácie o nízkej presnosti

Varovanie
Nízku presnosť kalibrácie dláta alebo trubice nie je možné akceptovať. Ak sa zobrazí táto
výstraha, kalibráciu je potrebné opakovať, v opačnom prípade nebude možné vykonať
kalibráciu ďalšieho hrotu nástroja.
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Varovanie
Ak sa výstraha pred nízkou presnosťou kalibrácie zobrazí po dokončení kalibrácie,
pozorne si prezrite výsledok kalibrácie v dialógovom okne Verify Calibration.
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4.1.9 Overenie kalibrácie

Všeobecné informácie

Vždy overujte presnosť kalibrácie. V dialógovom okne Verify Calibration môžete skontrolovať
výsledky. V tomto dialógovom okne môžete vykonávať aj nasledujúce činnosti:
• Oprava výsledkov formou stanovenia priemeru (špicaté nástroje alebo trubice) alebo šírky

(dláta)
• Zvýšenie presnosti kalibrácie použitím kalibrácie hrotu

Postup overenia

Nástroj Procedúra

Špicatý nástroj

Umiestnite hrot nástroja do referenčnej roviny 2 alebo 4 a do niektorého
z otočných bodov

Skrutka

Vrták/flexibilný ná-
stroj

Dláto
• Umiestnite hrot dláta do roviny, v ktorej bol kalibrovaný.
• Podržte dláto kolmo na rovinu alebo v uhle približne 45° vzhľadom na ro-

vinu.

Dialógové okno Verify Calibration

①
②

③

Obrázok 19 

Č. Komponent

① Tlačidlo Tip Selection

② Tlačidlo Re-calibrate Tip

③ Kalibrovaný priemer, odchýlka uhla a dĺžky

Spôsob overenia kalibrácie

Kroky

1.
Po otvorená dialógového okna Verify Calibration:
• Podržte nástroj v stabilnej polohe v zásuvke alebo vložke V, alebo
• Podržte hrot na referenčnej rovine alebo v bode otáčania.
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Kroky

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, stlačte tlačidlo Next.

Ďalšie možnosti

Možnosti

Podržte nástroj päť sekúnd v stabilnej polohe na nasnímanie snímky obrazovky.

Ak chcete opakovať kalibráciu, stlačte tlačidlo Back.

Na zlepšenie kalibrácie hrotu špicatého nástroja stlačte tlačidlo Re-calibrate Tip a otočte jeden
z bodov otáčania.

Ak chcete opraviť kalibráciu priemeru, veľkosti alebo šírky, stlačením tlačidla Tip Selection
otvorte ďalšie dialógové okno, v ktorom môžete vybrať hrot a upraviť rozmery.

• Ak chcete ukončiť alebo opakovať kalibráciu, stlačte tlačidlo Cancel.
• Toto dialógové okno sa zavrie päť sekúnd po odstránení matrice ICM4 zo zorného poľa kame-

ry.

Kalibrácia nástroja
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4.1.10 Kalibrácia ďalšieho hrotu

Všeobecné informácie

Kalibrácia hrotu zlepšuje kalibráciu osi a je mimoriadne vhodná vtedy, keď nástroj:
• Nebol po prvý raz správne kalibrovaný
• Bol kalibrovaný pomocou vložky V. ale hrot nástroja sa nedotkol referenčnej roviny 4

POZNÁMKA: Kalibrácia hrotu je povinná v prípade dlát a trubíc. 

Kontrolný zoznam kalibrácie

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

Varovanie
Na kalibráciu hrotu používajte výlučne farebné oblasti matrice ICM4, indikované softvérom.

Varovanie
Ak sa nástroj počas kalibrácie pohol paralelne vzhľadom na jeho os, hrot sa nebude
kalibrovať. V takom prípade bude potrebné vykonať kalibráciu hrotu.

Varovanie
Keď kalibrujete krátky nástroj, ktorý nedosiahne na dno zásuvky (alebo nedosiahne na
referenčnú rovinu 4, keď vykonávate kalibráciu pomocou vložky V), je potrebné vykonať
kalibráciu hrotu.

Spôsob kalibrácie hrotov špicatých nástrojov a skrutiek

Obrázok 20 

Kroky

1. V dialógovom okne Select Tool Tip podľa potreby stlačte tlačidlo Pointed alebo Screw.

2.
Podľa potreby zadajte priemer a dĺžku skrutky a potom stlačte tlačidlo Next.
POZNÁMKA: Ak chcete odmerať priemer drieku, nástroj môžete podržať pri pravítku v re-
ferenčnej rovine 2 matrice ICM4. 

3.
Otočte hrot nástroja v bode otáčania matrice ICM4.
Po dokončení kalibrácie hrotu sa znova otvorí dialógové okno overenia so zobrazením
nových hodnôt.

4. Overte kalibráciu.
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Kroky

5. Pokračujte stlačením tlačidla Next.

Spôsob kalibrácie nástrojov s plochým hrotom

Obrázok 21 

Kroky

1. V dialógovom okne Select Tool Tip stlačte tlačidlo Flat.

2.
Zadajte priemer a stlačte tlačidlo Next.
POZNÁMKA: Ak chcete odmerať priemer drieku, nástroj môžete podržať pri pravítku v re-
ferenčnej rovine 2 matrice ICM4. 

3. Podržte hrot nástroja v referenčnej rovine 1 alebo 2 dovtedy, kým sa znova neotvorí dialó-
gové okno overenia.

4. Overte presnosť kalibrácie podržaním hrotu nástroja v rovine, v ktorej bol nástroj kalibro-
vaný.

5. Pokračujte stlačením tlačidla Next.

Kalibrácia nástroja
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Spôsob kalibrácie hrotov dlát

Obrázok 22 

Kroky

1. V dialógovom okne Select Tool Tip stlačte tlačidlo Chisel.

2.
Zadajte priemer a šírku dláta a potom stlačte tlačidlo Next.
POZNÁMKA: Ak chcete odmerať priemer drieku, nástroj môžete podržať pri pravítku v re-
ferenčnej rovine 2 matrice ICM4. 

3. Podržte hrot dláta v referenčnej rovine 1 alebo 2 dovtedy, kým sa znova neotvorí dialógo-
vé okno overenia.

4.

Overte presnosť kalibrácie podržaním hrotu dláta v rovine, v ktorej bol nástroj kalibrova-
ný.
POZNÁMKA: Podržte dláto kolmo na rovinu alebo v uhle približne 45° vzhľadom na rovi-
nu. 

5. Pokračujte stlačením tlačidla Next.
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4.2 Vopred kalibrované nástroje
4.2.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Systém Spine & Trauma 2D podporuje používanie navigácie vybratých vopred kalibrovaných
nástrojov od spoločnosti Brainlab a tretích strán. Rozmery a osi týchto nástrojov sú uvedené
v databáze softvéru.
Ak bolo možné používať kalibráciu, nástroj musí byť vybavený adaptérom nástroja s geometriou
3 alebo 4 guľatých značiek. Nástroj vybavený geometriou 3 guľatých značiek je možné navigovať
zároveň s nástrojom s geometriou 4 guľatých značiek, a to v prípade, ak sú obidva nástroje
validované.

Varovanie
Informácie o používaní, čistení, dezinfekcii a sterilizácii vopred kalibrovaných nástrojov od
tretích strán nájdete v používateľských príručkách dodávaných výrobcom nástroja.

Varovanie
Pred použitím vopred kalibrovaných nástrojov overte, či sa v softvéri zobrazuje skutočný
nástroj, ktorý používate a pomocou matrice ICM4 overte správnosť nástroja.

Presnosť a validácia

Nástroje je potrebné validovať pred každým použitím. Po validácii je možné nástroj používať až
do konca procedúry alebo dovtedy, kým nedôjde k zmenám hardvéru (napríklad zmena hrotu
nástroja).
Ak overenie nástroja indikuje stratu presnosti, vykonajte validáciu nástroja.

Vopred kalibrované nástroje
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4.2.2 Prístup k vopred kalibrovaným nástrojom

Spôsob výberu vopred kalibrovaného nástroje

Obrázok 23 

Kroky

1. Na paneli s ponukami stlačte tlačidlo vopred kalibrovaného nástroja alebo pod-
ržte vopred kalibrovaný nástroj spolu s matricou ICM4 v zornom poli kamery.

2.
Stlačte tlačidlo výrobcu nástroja (napríklad Brainlab).
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. Po zobrazení systémovej výzvy validujte predbežnú kalibráciu (str. 67).

5. Overte validáciu (str. 69).

Výmena nástrojov

Ak chcete používať iný vopred kalibrovaný nástroj, opakujte kroky uvedené vyššie. Vopred
kalibrovaný nástroj nepoužívajte bez toho, aby ste ho najprv nevybrali v softvéri.
V hlavnom okne sa zobrazia názov vybratého vopred kalibrovaného nástroja a jeho výrobca.
Ak bol nástroj kalibrovaný a rovnakú referenčnú geometriu neskôr použijete pre iný nástroj, nový
nástroj bude znova potrebné kalibrovať.
POZNÁMKA: Dve identické geometrie nie je naraz možné sledovať (napríklad identické
traktografické polia pripojené k dvom odlišným nástrojom). 
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Karta Used Instruments

①

Obrázok 24 
Po overení kalibrácie nástroja sa nástroj zobrazí na karte Used Instruments a môžete ho vybrať
na použitie kedykoľvek počas operácie bez ďalšej potreby validácie.
Ak ste použili akékoľvek nástroje, táto karta bude dostupná prostredníctvom tlačidla vopred
kalibrovaných nástrojov na paneli s ponukami.
Ak chcete vybrať nástroj, otvorte kartu Used Instruments a v zozname vyberte príslušný nástroj.
Potom stlačte tlačidlo Next.
Po dokončení výberu nástroja bude softvér pokračovať overením nástroja.
POZNÁMKA: Validácie použitých nástrojov sú uložené v tomto zozname na účely použitia
v ďalších reláciách. Na odstránenie obsahu tohto zoznamu stlačte tlačidlo Clear All ①.
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4.2.3 Validácia vopred kalibrovaných nástrojov

Kedy je potrebné validovať nástroje

Validáciu vykonajte hneď potom, keď sa zobrazí oznámenie počas výberu vopred kalibrovaného
nástroja.
Nástroje môžete validovať/overiť kedykoľvek počas chirurgického zákroku. Odporúčame však
vykonávať tieto kroky počas výberu nástroja, čím počas procedúry ušetríte čas.
POZNÁMKA: Počas validácie vopred kalibrovaného nástroja nie je možné kalibrovať iné nástroje. 

Informácie o validácii

Proces validácie kontroluje, či presnosť vopred kalibrovaného nástroja spadá do požadovaného
rozsahu tolerancie.

Spôsob validácie vopred kalibrovaného nástroje

Obrázok 25 

Kroky

1. Keď sa otvorí dialógové okno Instrument Validation, postupujte podľa pokynov v dialó-
govom okne.

2.
• Ak dialógové okno uvádza, že validácia bola úspešná, overte nástroj a stlačte tlačidlo

Next.
• Na ukončenie validácie stlačte tlačidlo Cancel.
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Dialógové okno Validation Failed

Ak validácia nebola úspešná (nástroj je napríklad ohnutý alebo poškodený), zobrazí sa výstražné
dialógové okno.

Obrázok 26 

Krok

Vykonajte kontroly uvádzané softvérom a na opakovanie validácie stlačte tlačidlo Back.
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68 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3



4.2.4 Overenie vopred kalibrovaných nástrojov

Všeobecné informácie

Na zabránenie použitiu poškodených nástrojov, ktoré nie je možné správne navigovať, je potrebné
overiť validáciu vopred kalibrovaných nástrojov predtým, než ich použijete.
Overovanie sa automaticky aktivuje v nasledujúcich prípadoch:
• Po výbere vopred kalibrovaného nástroja na použitie (ak sa validácia nevyžaduje) alebo
• Po dokončení validácie nástroja

Spôsob overenia

Obrázok 27 

Kroky

1. Pridržte nástroj pri matrici ICM4 počas kontroly polohy zobrazenej v dialógovom okne.

2. Ak je validácia nástroja správna, stlačte tlačidlo Next.

Ďalšie možnosti

Možnosti

Podržte nástroj päť sekúnd v stabilnej polohe na nasnímanie snímky obrazovky.

Na opakovanie validácie stlačte tlačidlo Validate.

• Na ukončenie overenia stlačte tlačidlo Cancel.
• Toto dialógové okno sa zavrie päť sekúnd po odstránení matrice ICM4 zo zorného poľa kame-

ry.
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5 SNÍMANIE
A REGISTRÁCIA OBRAZOV

5.1 Požadované nástrojové vybavenie
5.1.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Registrácia fluoroskopických obrazov umožňuje systému vypočítať trojrozmernú polohu obrazu
vzhľadom na pripojené referenčné polia, vďaka čomu je možné vykonávať navigáciu nástrojov.
Softvér automaticky deteguje používanú registračnú súpravu/ručné registračné fluoroskopické
zariadenie 2D potom, keď sa dostanú do zorného poľa kamery.
Podrobné informácie o nástrojovom vybavení uvádzanom v tejto kapitole nájdete v príručke
používateľa nástrojov.

Skôr než začnete

Pacienta je potrebné uložiť na operačný stôl a obvyklým spôsobom naň aplikovať krytie.

Varovanie
Ak sa krytie nepoužíva, nástrojové vybavenie používané na vykonanie registrácie musí byť
sterilné.

Podporované formáty obrazu

Typ obrazu Vysvetlenie

2D snímky pacienta
Snímajú sa na účely navigácie pomocou C-ramena.
POZNÁMKA: Informácie o schválených C-ramenách získate od oddele-
nia podpory spoločnosti Brainlab. 

Kalibračné obrazy
Aktivujte registráciu poskytnutím ďalších informácií softvéru v prípade,
ak boli volfrámové značky zakryté počas snímania fluoroskopických ob-
razov (str. 88).

Nástrojové vybavenie na snímanie

Fluoroskopické obrazy sa registrujú pomocou nasledujúcich možností:
• Registračná fluoroskopická súprava upevnená na C-ramene ① (nižšie je vyobrazená

revízia 2) alebo
• Ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D s korekčnou platničkou upevnenou k C-

ramenu ②
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① ②①

Obrázok 28 

Informácie o krytí

• Fluoroskopickú registračnú súpravu, rev. 2, je možné použiť sterilnú alebo s krytím.
• Fluoroskopická registračná súprava 3D/2D musí byť zakrytá krytím uvedeným v príručke

používateľa nástrojov.
• Ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D musí byť sterilné a korekčná platnička

musí byť zakrytá krytím.
POZNÁMKA: Informácie o kompatibilných krytiach nájdete v príručke používateľa nástrojov
alebo ich získate od oddelenia podpory spoločnosti Brainlab. 
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5.1.2 Používanie ukazovadla

Všeobecné informácie

Systém Spine & Trauma 2D podporuje používanie ukazovadla s nastaveným ostrým hrotom
na overovanie nasnímaných fluoroskopických obrazov.

Správne používanie ukazovadla

Varovanie
Overte, či ukazovadlo nie je ohnuté alebo poškodené - použite kolík v sterilizačnom
zásobníku. Používanie poškodených ukazovadiel alebo nástrojov môže viesť
k nepresnostiam počas registrácie a navigácie pacienta, výsledkom čoho môže byť vážne
zranenie pacienta.

V rámci všetkých krokov registrácie a navigácie v softvéri Spine & Trauma 2D používajte
výlučne ukazovadlo s nastaveným ostrým hrotom.
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5.1.3 Práca s registračnými súpravami

Pripojenie registračnej súpravy

Fluoroskopické registračné súpravy musia byť pripojené k C-ramenu podľa pokynov
v príručke používateľa nástrojov.

Zabezpečenie dostatku priestoru

Registračná súprava Požiadavky na pripojenie

Fluoroskopická registračná sú-
prava (rev. 2)

• Dolnú kalibračnú platničku je možné po nasnímaní kali-
bračného obrazu odpojiť.

• Horný prstenec musí ostať pripojený počas celej procedú-
ry.

Fluoroskopická registračná sú-
prava 3D/2D

• 2D registračný prstenec je možné po nasnímaní kalibrač-
ného obrazu odpojiť.

• 3D registračný prstenec musí ostať pripojený počas celej
procedúry.

Varovanie
Fluoroskopické registračné súpravy by počas používania nikdy nemali dôjsť do kontaktu
s pacientom.

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

Odrazivé diskové značky

Fluoroskopické registračné súpravy sú vybavené integrovanými odrazivými diskovými
značkami. Počas snímania obrazov dbajte na to, aby bolo viditeľných najmenej päť diskových
značiek.

Viditeľnosť volfrámovej značky

Obrázok 29 
Softvér musí detegovať najmenej štyri veľké značky v kruhu a jednu veľkú značku ležiacu mimo
kruhu.
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Ak niektoré značky nie sú viditeľné (napríklad sú blokované kovovými retraktormi),
pravdepodobne bude potrebné nasnímať kalibračné obrazy na úspešnú registráciu
fluoroskopických obrazov (str. 88).
Odstráňte nežiaduce kovové predmety (napríklad nástroje) z RTG poľa zobrazenia, aby bolo
možné správne nasnímať obraz.
Referenčné polia musia byť viditeľné vždy.

Nasledujúce kroky

Po pripojení fluoroskopickej registračnej súpravy k C-ramenu môžete začať so snímaním
obrazu.

Varovanie
Pred začatím fluoroskopickej registrácie overte, či je fluoroskopická registračná súprava
riadne pripojená k C-ramenu a či sú diskové značky úplne zasunuté.
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5.1.4 Práca s ručným registračným fluoroskopickým zariadením 2D

Všeobecné informácie

Ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D je mobilný nástroj na registráciu, ktorý sa
používa na snímanie 2D obrazov, ktoré je možné registrovať. Ručné registračné fluoroskopické
zariadenie 2D sa k C-ramenu nepripája a chirurg ho musí počas snímania obrazu držať.
Keď používate C-rameno s konvenčným zosilňovačom obrazov, k C-ramenu je potrebné pripojiť
korekčnú platničku.
Podrobné informácie o ručnom registračnom fluoroskopickom zariadení 2D nájdete
v príručke používateľa nástrojov.

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

Sterilita

Keď snímate obrazy neliečenej strany, ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D je
možné používať v nesterilnom prostredí.
Ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D je potrebné sterilizovať pred snímaním
obrazov na postihnutej strane.

Ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D a príslušenstvo

①

③

②

⑥

⑦

⑧

⑨

④ ⑤

Obrázok 30 

Č. Komponent

① Gumové popruhy (malé, veľké)

② Plastová zásuvka

③ Hlava ručného registračného fluoroskopické zariadenia 2D

④ Zarážky

⑤ Jednorazové odrazivé guľaté značky

⑥ Rukoväť

Požadované nástrojové vybavenie
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Č. Komponent

⑦ Plastové svorky

⑧
Korekčné platničky (9", 12")
POZNÁMKA: Ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D nie je možné používať so
6-palcovým C-ramenom. 

⑨ Samolepiaca podložka

Správne používanie

①

Obrázok 31 
Hlava ručného registračného fluoroskopického zariadenia 2D sa musí úplne celá nachádzať
v rámci zväzku RTG počas snímania fluoroskopického obrazu. Zarážky v hornej časti a na
stranách ručného registračného fluoroskopického zariadenia 2D sa používajú na nastavenie
hlavy do stredu zväzku a zachovanie jej stabilnej polohy.
Na dosiahnutie najvyššej kvality registrácie jemne pritlačte ručné registračné fluoroskopické
zariadenie 2D k zosilňovaču obrazu alebo ho stabilizujte na pacientovi či stole.
Počas snímania obrazu musia byť pre kameru viditeľné všetky štyri guľaté značky.
POZNÁMKA: Pomocou sterilnej lepiacej pásky ① chráňte krytie pred poškodením spôsobeným
tlakom ručného registračného fluoroskopického zariadenia 2D k zosilňovaču obrazu. 
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5.2 Požadované a voliteľné obrazy
5.2.1 Obrazy redukcie fraktúry

Všeobecné informácie

Každý z nasnímaných obrazov sa používa na špecifický výpočet alebo navigačnú úlohu, ktoré sa
vyžaduje na úspešnú navigáciu.
V závislosti od konfigurácie procedúry je možné ako ďalšiu pomôcku počas plánovania
a navigácie nasnímať ďalšie voliteľné obrazy.
POZNÁMKA: Odstup medzi nasnímanými obrazmi by v ideálnom prípade mal dosahovať 90°. 

Informácie o obrazoch neliečenej strany uvádza str. 95.

Obrazy redukcie fraktúry stehennej kosti

Táto tabuľka uvádza obrazy, ktoré sa vyžadujú v závislosti od funkcií, ktoré boli vybraté počas
konfigurácie procedúry:

Obraz Vyžaduje sa pre:

Femoral Head AP • Výpočet rotácie/dĺžky alebo
• Anterográdny prístupFemoral Head Lateral

Femoral Condyles AP

• Výpočet rotácie/dĺžky alebo
• Retrográdny prístup

Femoral Condyles (True) Lateral
POZNÁMKA: Dbajte na to, aby bola projekcia obrazu
skutočne laterálna, v opačnom prípade dôjde k ne-
správnemu výpočtu rotácie/dĺžky. 

Fracture AP
Navigácia v segmente fraktúry

Fracture Lateral

Obrazy redukcie fraktúry holennej kosti

Obraz Vyžaduje sa pre:

Tibia Plateau AP
Anterográdny prístup

Tibia Plateau Lateral

Tibia Malleoli AP
Retrográdny prístup

Tibia Malleoli Lateral

Fracture AP
Navigácia v segmente fraktúry

Fracture Lateral

Obrazy redukcie fraktúry ramennej kosti

Obraz Vyžaduje sa pre:

Humerus Head AP
Anterográdny prístup

Humerus Head Lateral

Elbow AP
Retrográdny prístup

Elbow Lateral
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Obraz Vyžaduje sa pre:

Fracture AP
Navigácia v segmente fraktúry

Fracture Lateral

Obrazy na uzamykanie

Na úspešnú navigáciu uzamykania sa vyžaduje, aby sa obraz Interlock 1 „pozeral“ priamo na
otvory pre implantát.

Obraz Požadovaný alebo voliteľný

Interlock 1 Požadovaný

Interlock 2
Voliteľný

Oblique
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5.2.2 Obrazy procedúr so skrutkami

Všeobecné informácie

Obrazy požadované na procedúry so skrutkami sa môžu odlišovať pre každú jednotlivú
procedúru. Vo všetkých prípadoch však platí, že príslušné telesná oblasť musí byť obsiahnutá
v obrazoch dvoch alebo viacerých odlišných obrazových rovín.

Obrazy pre procedúry na ramene

Obraz Požadovaný alebo voliteľný

AP
Požadovaný

Axillary

Oblique Voliteľný

Obrazy pre procedúry na členku

Obraz Požadovaný alebo voliteľný

AP
Požadovaný

Lateral

Oblique Voliteľný

Obrazy pre procedúry na chrbtici

Obraz Požadovaný alebo voliteľný

Pedicle Axial
Požadovaný

Lateral

Oblique Voliteľný

Obrazy pre procedúry so skrutkami na predlaktí

Obraz Požadovaný alebo voliteľný

AP
Požadovaný

Lateral

Oblique Voliteľný

Obrazy pre procedúry na panve

Obraz Procedúra Požadovaný alebo voliteľný

Inlet
SI Screw Požadovaný

Outlet

Lateral
SI Screw Požadovaný

Pubic Screws Voliteľný

AP
SI Screw

Voliteľný
Pubic Screws
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Obraz Procedúra Požadovaný alebo voliteľný

Ala
Column Screws

Požadovaný
Pubic Screws

Obturator process
Column Screws

Požadovaný
Pubic Screws

Oblique
Column Screws Voliteľný

Pelvic Screws Požadovaný

Obrazy pre skrutky stehennej kosti

Obraz Procedúra Požadovaný alebo voliteľný

Femoral Head AP
Parallel Screws

Požadovaný
DHS-like Plates

Femoral Head Lateral
Parallel Screws

Požadovaný
DHS-like Plates

Femoral Shaft AP
Femur Shaft Screws Požadovaný

Femoral Shaft Lateral

Femoral Condyles AP
Distal Femur Screws Požadovaný

Femoral Condyles Lateral

Oblique Ľubovoľný Voliteľný

Obrazy pre skrutky holennej kosti

Obraz Procedúra Požadovaný alebo voliteľný

Tibia Plateau AP
Proximal Tibia Screws Požadovaný

Tibia Plateau Lateral

Tibia Shaft AP
Tibia Shaft Screws Požadovaný

Tibia Shaft Lateral

Tibia Malleoli AP
Distal Tibia Screws Požadovaný

Tibia Malleoli Lateral

Oblique Ľubovoľný Voliteľný

Obrazy pre skrutky ramennej kosti

Obraz Procedúra Požadovaný alebo voliteľný

Humerus Head AP
Proximal Humerus Screws Požadovaný

Humerus Head Axillary

Humerus Shaft AP
Humerus Shaft Screws Požadovaný

Humerus Shaft Lateral

Elbow AP
Distal Humerus Screws Požadovaný

Elbow Lateral

Oblique Ľubovoľný Voliteľný
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5.3 Úspešné snímanie obrazov
5.3.1 Zaistenie viditeľnosti

Viditeľnosť guľatej značky

Na zabezpečenie zreteľnej viditeľnosti všetkých nástrojov pre systém a urýchlenie správnej
registrácie overte odrazivosť všetkých guľatých značiek.
Odrazivé guľaté značky musia byť riadne upevnené k príslušným chirurgickým nástrojom.

Varovanie
Na zaistenie viditeľnosti používajte výlučne čisté a suché guľaté značky.

Nastavenie polohy kamery

Kamera musí byť nastavená tak, aby mali obidva objektívy počas procedúry a vo všetkých
relevantných polohách v operačnej sále trvalý neblokovaný výhľad na chirurgickú oblasť
a referenčné polia. Ďalšie informácie o zornom poli kamery uvádza str. 29.

Varovanie
Na zaistenie správnej registrácie pacienta dbajte na to, aby odrazivé disky a odrazivé
guľaté značky neboli zakryté zo zorného poľa kamery.

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

Artefakty spôsobené odrazmi (najmä počas snímania a registrácie obrazu) môžu spôsobiť
nepresnosti. Overte, či svetelné zdroje alebo predmety, ktoré sú vysoko odrazivé,
neovplyvňujú zorné pole kamery.
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5.3.2 Tipy na úspešné snímanie obrazov

Používanie C-ramena

Počas snímania obrazu sa snažte, aby bol pohyb C-ramena a pacienta minimálny.

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

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.

Nastavenie polohy C-ramena

Obrázok 32 
Kužeľ lúčov musí počas snímania obrazu presahovať (pozrite príklad vyššie).

Znova pripojené alebo upravené referenčné polia

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. Relatívne pohyby nie
je možné kompenzovať ani ich systém nedokáže zobraziť, a hrozí riziko nesprávnych
informácií o navigácii a vážneho zranenia pacienta.
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5.4 Vykonávanie snímania obrazov
5.4.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Počet a typ požadovaných fluoroskopických obrazov sa odlišuje v závislosti od procedúry
a krokov vybratých počas konfigurácie procedúry.
Ďalšie voliteľné obrazy je možné nasnímať a používať počas plánovania a navigácie. Tieto obrazy
sú označené v zobrazení obrazu výrazom voliteľný.
Pre jedno zobrazenie môžete nasnímať niekoľko relevantných obrazov. Požadovaný aktívny
obraz je možné vybrať použitím obrazovej knižnice (str. 96).

Rozloženie obrazovky snímania obrazu (príklad)

②

①

③

Obrázok 33 

Č. Komponent

① Karty

② Zobrazenia

③ Indikátory viditeľnosti
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84 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3



Indikátory viditeľnosti

① ②

Obrázok 34 
Indikátory viditeľnosti ① na obrazovke snímania obrazov určujú, či sú požadované referenčné
polia a fluoroskopická registračná súprava/ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D
viditeľné pre kameru.
• Zelená značka začiarknutia: viditeľné pre kameru
• Červená: neviditeľné pre kameru

Počas snímania obrazov musia byť všetky indikátory viditeľnosti zelené. Ak je jeden alebo viacero
indikátorov viditeľnosti červených, budete počuť zvuk kliknutia, a to dovtedy, kým nebude všetok
požadovaný hardvér viditeľný pre kameru.
Ak nasnímate obraz a požadovaný hardvér nie je viditeľný pre kameru, zaznie výstražný tón
a v zobrazení ② sa zobrazí príslušná ikona. Znova nasnímajte tieto obrazy so všetkým
požadovaným hardvérom viditeľným pre kameru.

Poradie snímania

Môžete určiť poradie, v akom budete snímať obrazy, čím sa vyhnete nežiaducim pohybom C-
ramena.
Ak však vykonávate procedúry redukcie fraktúry stehennej kosti s porovnaním s neliečenou
stranou, obrazy neliečenej strany je potrebné nasnímať najprv, pretože sa snímajú v nesterilnom
prostredí.
Informácie o snímaní a načítaní obrazov neliečenej strany uvádza str. 95.

Spôsob snímania snímok pacienta

① ②

Obrázok 35 
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Kroky

1.
Overte, či sú referenčné polia a fluoroskopická registračná súprava/ručné registračné
fluoroskopické zariadenie 2D viditeľné pre objektív kamery (t. j. indikátory viditeľnosti sú
zelené) a či sa v zornom poli kamery nenachádzajú žiadne nástroje.

2. Generujte obraz príslušnej kostnej štruktúry pomocou C-ramena.

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, sivá ikona šípky ① indikuje, že je
potrebné, aby ste manuálne preniesli obraz z C-ramena do systému. 

4. Stlačte modrú ikonu ruky ② na priradenie obrazu k príslušnému zobrazeniu.

5.
• Ak je snímanie obrazu úspešné, overte obraz.
• Ak snímanie obrazu úspešné nie je, zobrazí sa príslušné chybové hlásenie. Obraz bu-

de potrebné nasnímať znova.

6.
Podľa potreby použite možnosti manipulácie uvedené na paneli s ponukami na vylepše-
nie obrazovej kvality (str. 93).
Ak je obraz vhodný, opakujte kroky 1 - 5 dovtedy, kým nenasnímate všetky obrazy.

Ak sa bude počas snímania v zornom poli kamery nachádzať ukazovadlo alebo nástroj
alebo ak zapnete režim manipulácie (str. 93), obrazy nebude možné preniesť do aplikácie.

Ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D - výstraha pred chvením

Obrázok 36 
Ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D musí byť počas snímania obrazov v stabilnej
polohe. Ak sa ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D počas snímania pohlo, obraz
nebude možné zaregistrovať a zobrazí sa vyššie uvedená ikona výstrahy pred chvením.
Opakujte snímanie so zachovaním stabilnej polohy ručného registračného fluoroskopického
zariadenia 2D.

Ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D - výstraha Registration Failed

Ak sa počas snímania obrazu zobrazí výstraha Registration Failed, príslušný obraz nebude
možné zaregistrovať.
Odstráňte všetky prekážky (napríklad kovové) a skontrolujte či odstráňte možné príčiny. Po
korekcii je nevyhnutné zopakovať snímanie obrazu.
• Značky registrácie ručného registračného fluoroskopického zariadenia 2D sa nepodarilo

v obraze detegovať alebo sa nepodarilo zaregistrovať obraz na navigáciu:
- Umiestnite ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D priamo pod zosilňovač

obrazu

Vykonávanie snímania obrazov

86 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3



- Mierne zmeňte polohu alebo orientáciu ručného registračného fluoroskopického
zariadenia 2D

• Značky registrácie korekčnej platničky sa nepodarilo detegovať:
- Overte správnosť upevnenia a nastavenia korekčnej platničky
- Overte, či je v softvéri vybraté správne C-rameno

Neplatné obrazy

Krok

Ak je obraz neplatný a nie je možné ho použiť, stlačením tlačidla neplatnosti v zobra-
zení premiestnite obraz do archívu neplatných obrazov (str. 97).
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5.4.2 Kalibračné obrazy

Všeobecné informácie

Kalibračné obrazy sa používajú ako pomôcka pri registrácii obrazov v prípade, ak obraz
neobsahuje dostatok informácií.
POZNÁMKA: Kalibračné obrazy nebudú k dispozícii počas používania ručného registračného
fluoroskopického zariadenia 2D. 

Skôr než začnete

• Kalibračné obrazy by sa v ideálnom prípade mali snímať pred začatím chirurgického zákroku.
• Referenčné polia nemusia byť pripojené počas snímania kalibračného obrazu.
• Pred začatím snímania kalibračných obrazov overte, či je dolná kalibračná platnička

fluoroskopickej registračnej súpravy riadne pripojená.

Pred začatím snímania kalibračného obrazu dbajte na odstránenie všetkých nežiaducich
objektov medzi zdrojom RTG a zosilňovačom obrazu.

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).

Spôsob snímania kalibračných obrazov

①

②

Obrázok 37 

Kroky

1.

Stlačte tlačidlo Calibration Images ① na obrazovke Image Acquisition.
Zobrazí sa dialógové okno Acquire Calibration Image ②.
POZNÁMKA: Prístup k snímaniu kalibračných obrazov je možné získať aj prostredníc-
tvom ponuky Fluoro. 

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 - 3 pre všetky požadované polohy C-ramena.
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Varovanie
Pred overením snímania neupravujte obrazy na monitore C-ramena (napríklad zväčšovanie,
preklopenie ap.).

Varovanie
Po nasnímaní kalibračných obrazov nemeňte polohu fluoroskopickej registračnej súpravy
v zosilňovači obrazov. Ak fluoroskopickú registračnú súpravu napríklad otočíte, nakloníte
alebo zvislo posuniete, kalibračný obraz bude potrebné nasnímať znova.

Nasledujúce kroky

Možnosti

Stlačením tlačidla Close sa vrátite na obrazovku Image Acquisition, na ktorej môžete nasní-
mať fluoroskopické obrazy pacienta.

Stlačením tlačidla Next zhotovíte ďalší kalibračný obraz.

Ak registrácia obrazu nie je úspešná, stlačením tlačidla Back na výstražnej stránke sa vrátite na
hlavnú obrazovku, na ktorej môžete nasnímať ďalší kalibračný obraz.
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5.4.3 Overenie fluoroskopického obrazu

Všeobecné informácie

Obrázok 38 
Po dokončení snímania obrazu je potrebné obrazy overiť.
Text pomocníka v dolnom pravom rohu obrazovky indikuje aktivitu režimu overenia. Keď je režim
Image Verification aktívny, ďalšie obrazy nie je možné snímať.

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

Spôsob overenia obrazov

①

②

③
Obrázok 39 
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Kroky

1. Overte, či sú referenčné polia viditeľné pre kameru ① a potom podržte ukazovadlo v zor-
nom poli kamery na aktiváciu overovania obrazu.

2. Podľa potreby použite tlačidlá režimu manipulácie ② na úpravu nastavenia kvality a polo-
hy obrazu v zobrazení.

3.
Podržte hrot ukazovadla na známych anatomických orientačných bodoch na kostnej
štruktúre alebo na oblastiach referenčného poľa s viditeľnosťou na fluoroskopickom obra-
ze.

4. Overte, či kurzor na obrazovke koreluje so skutočnou polohou ukazovadla.

5.
• Po overení všetkých obrazov pokračujte stlačením tlačidla Next.
• Ak chcete nastaviť obraz ako neplatný, stlačte tlačidlo Invalid ③.
• Na opätovnú aktiváciu snímania obrazu odstráňte ukazovadlo zo zorného poľa kamery.

POZNÁMKA: Na vyhnutie sa nežiaducim zmenám polohy C-ramena odporúčame, aby ste
overovali správnosť obrazu po každom nasnímanom obraze a pred premiestnením C-ramena. 

Varovanie
Ak používate obrazy, ktoré odkazujú na dva segmenty (obrazy fraktúry), overiť bude možné
iba proximálny segment (geometria Y). Na overenie distálneho segmentu (geometria T) je
potrebné otvoriť knižnicu obrazov a zmeniť priradenie referenčného poľa.

Faktory ovplyvňujúce presnosť

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

Varovanie
Overte, či C-rameno, krytie alebo registračné zariadenie (napríklad fluoroskopická
registračná súprava alebo ručné registračné fluoroskopické zariadenie 2D) čiastočne
nezakrývajú referenčné geometrie - v opačnom prípade hrozí riziko nepresností. Po
dokončení snímania vždy overujte správnosť obrazov.

Potvrdenie overenia

Po nasnímaní všetkých obrazov a pred začatím s plánovaním a navigáciou sa zobrazí dialógové
okno Image Verification. Je nevyhnutné, aby ste potvrdili správnosť všetkých obrazov, ktoré sa
budú používať.
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Obrázok 40 

Možnosti

Ak sú všetky obrazy správne, stlačte tlačidlo Next.

Ak nebol overený najmenej jeden obraz, stlačením tlačidla Verify spustite overovanie.

Ak chcete znova nasnímať jeden alebo viacero obrazov, stlačte tlačidlo Back.
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5.4.4 Režim manipulácie s obrazmi

Všeobecné informácie

Režim manipulácie je dostupný po nasnímaní obrazu a na ktorejkoľvek hlavnej obrazovke
s možnosťou zobrazenia fluoroskopických obrazov. Pomocou troch tlačidiel režimu manipulácie
môžete upraviť rôzne vlastnosti obrazu.
Ak chcete používať režim manipulácie, stlačte príslušné tlačidlo a potom stlačte obraz, s ktorým
chcete pracovať. Na vypnutie režimu manipulácie znova stlačte uvedené tlačidlo.
Keď je režim manipulácie aktívny, ďalšie obrazy nie je možné snímať.

Posúvanie/priblíženie

Posúvanie: Posuňte prstom po posuvníkoch posúvania alebo na inom mieste v obra-
ze na zmenu polohy obrazu.
Priblíženie:
• Stlačením tlačidla „+“ zobrazenie zväčšíte (maximálna hodnota: 300 %).
• Stlačením tlačidla „-“ zobrazenie zmenšíte (minimálna hodnota: 30 %).

①

②

Obrázok 41 

Č. Komponent

① Posuvníky posúvania

② Tlačidlá priblíženia

Preklopenie/rotácia

Preklopenie: Stlačením zrkadlovo preklopíte obraz okolo zvislej stredovej osi.
Rotácia: Stlačením tlačidiel so zakrivenou šípkou alebo pohybom prsta po posuvníku
rotácie alebo kdekoľvek v obraze otočíte obraz v smere alebo proti smeru pohybu ho-
dinových ručičiek.
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③

①

②

Obrázok 42 

Č. Komponent

① Tlačidlá so zakrivenými šípkami

② Posuvník rotácie

③ Tlačidlo preklopenia

Jas/kontrast

Jas: Posunom prsta nahor zvýšite jas a posunom prsta nadol jas znížite.
Kontrast: Posunom prsta doprava zvýšite kontrast a posunom prsta doľava kontrast
znížite.

②

①

③
Obrázok 43 

Č. Komponent

① Posuvník jasu

② Posuvník kontrastu

③ Reset: Obnovenie pôvodných hodnôt
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5.5 Obrazy neliečenej strany
5.5.1 Snímanie a ukladanie obrazov

Všeobecné informácie

Snímanie a plánovanie obrazov neliečenej strany je voliteľný krok v rámci procedúry redukcie
fraktúry stehennej kosti na porovnanie rotácie a dĺžky s postihnutou stranou. V prípade každého
požadovaného obrazu na postihnutej strane je potrebné zhotoviť aj príslušný obraz na neliečenej
strane (s výnimkou lokality fraktúry).
Snímanie obrazov neliečenej strany vyžaduje pripojenie referenčného poľa hlavového popruhu ku
stehennej kosti neliečenej strany. Údaje o neliečenej strane je možné nasnímať v nesterilnom
prostredí. Z tohto dôvodu by sa obrazy neliečenej strany mali snímať pred začatím chirurgického
zákroku.

Varovanie
Počas snímania obrazu neliečenej strany nehýbte nohou. V opačnom prípade budú obrazy
nepresné a výsledkom budú nesprávne plánovacie informácie týkajúce sa dĺžky a rotácie
stehennej kosti.

Spôsob pripojenia referenčného poľa na hlavovom popruhu

Obrázok 44 

Kroky

1. Umiestnite hlavový popruh okolo distálnej časti stehna pacienta v blízkosti kolena, kde
nebude prekážať chirurgickému zákroku.

2. Po upevnení hlavového popruhu suchým zipsom pripojte referenčné pole k hlavovému
popruhu.

POZNÁMKA: Podrobné informácie nájdete v príručke používateľa nástrojov. 

Spôsob snímania obrazov neliečenej strany

Kroky

1. Nasnímajte obrazy neliečenej strany.

2. Naplánujte procedúru použitím obrazov neliečenej strany dovtedy, kým vás systém nein-
formuje o tom, že sa dokončila neliečená strana (pozrite vyššie).
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5.6 Knižnica obrazov

Všeobecné informácie

V závislosti od nasnímaných fluoroskopických obrazov môžete obrazy vymieňať alebo priraďovať
k jednotlivým zobrazeniam navigačnej obrazovky.

Spôsob získania prístupu ku knižnici obrazov

Krok

Stlačte ikonu oka v zobrazení obrazu, ktorý chcete vymeniť.
Otvorí sa knižnica obrazov.

Karty knižnice obrazov

① ②

Obrázok 45 

Č. Karta Vysvetlenie

① Fluoro

Obsahuje platné fluoroskopické obrazy, ktoré je možné priradiť k zobrazeniu.
POZNÁMKA: Viditeľné budú iba obrazy z vybratej oblasti. Ak chcete zobraziť
obrazy pre odlišnú oblasť, stlačte tlačidlo Close na návrat na obrazovku Image
Acquisition a potom otvorte knižnicu obrazov pre príslušnú oblasť. 

② Invalid
Obsahuje obrazy, ktoré boli nastavené na neplatné.
POZNÁMKA: Neplatné obrazy sa musia overiť pred ich priradením k zobraze-
niu. 
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Spôsob premiestnenia obrazu do archívu neplatných obrazov

Krok

Stlačte tlačidlo neplatnosti na obrazovke Image Acquisition.
Obraz sa premiestni do archívu neplatných obrazov. Ak sa neskôr rozhodnete obraz
použiť, pred jeho použitím na plánovanie a navigáciu je potrebné obraz overiť.

Spôsob priradenia obrazu

Kroky

1. Stlačením príslušnej ikony vyberte obraz, ktorý chcete zobraziť.

2. Stlačením tlačidla Set priraďte obraz k vybratému zobrazeniu obrazu.

Ďalšie možnosti

Možnosti

Ak chcete nastaviť obraz na karte Fluoro na neplatný, stlačte tlačidlo Invalid.

Ak chcete otvoriť vybratý obraz v dialógovom okne Image Verification, stlačte tlačidlo Verify.
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5.7 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

Po reštartovaní softvéru sa otvorí dialógové okno obnovenia relácie.

Obrázok 46 

Kroky

1. Overte, či sa referenčné polia od dokončenia registrácie, ktorú chcete obnoviť, nepohli.

2.

• Stlačením tlačidla Yes obnovíte najnovšie pacientske údaje. Zobrazí sa dialógové okno
Patient Preparation (str. 44).

• Ak chcete otvoriť novú procedúru a nasnímať nové obrazy, stlačte tlačidlo No a reštar-
tujte softvér.

Dialógové okno Patient Preparation

Ak obnovíte najnovšie pacientske údaje, je potrebné overiť, či sa referenčné polia nepohli.

Obrázok 47 
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Možnosti

Ak sa referenčné polia nepohli, vyberte položku Yes a stlačte tlačidlo Next.

Ak sa referencie pohli alebo ak nemáte istotu o presnosti registrácie, vyberte položku No (di-
scard data) a potom stlačte tlačidlo Next.
Snímanie obrazu sa spustí.
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6 PLÁNOVANIE
A NAVIGÁCIA

6.1 Procedúry redukcie fraktúry
6.1.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Procedúra redukcie fraktúry je najkomplexnejším pracovným tokom softvéru Spine & Trauma 2D.
Táto časť obsahuje podrobný opis všetkých krokov.
Ak ste nasnímali a naplánovali obrazy neliečenej strany, na začiatku chirurgického zákroku overte,
či ste načítali správne pacientske údaje.

Všeobecné kroky pracovného toku

Kroky

1. Nesterilné pro-
stredie

Nasnímajte obrazy neliečenej strany (stehenná kosť).

2. Naplánujte obrazy neliečenej strany (stehenná kosť).

3.

Sterilné prostre-
die

Nasnímajte obrazy strany s fraktúrou.

4. Naplánujte stranu s fraktúrou.

5. Prejdite do časti redukcie fraktúry.

6. Nasnímajte obrazy uzamykania (voliteľné).

7. Navigujte uzamykanie (voliteľné).

POZNÁMKA: Kroky pracovného toku sa môžu odlišovať v závislosti od konfigurácie procedúry
(str. 42). 
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6.1.2 Prehľad plánovania

Všeobecné informácie

Po nasnímaní a overení príslušných obrazov vás systém vyzve, aby ste naplánovali procedúru.
Kostné segmenty sa musia naplánovať pre všetky procedúry redukcie fraktúry. V prípade
procedúr redukcie fraktúry stehennej kosti je taktiež možné identifikovať rotáciu/dĺžku.
Rotácia je definovaná posteriórnou kĺbovou osou a osou femorálneho hrdla (proximálna os).
Dĺžka je definovaná bodom veľkého chochlíka a interkondylárnym bodom.

Spôsob definovania rotácie a dĺžky

Tieto kroky sú relevantné iba v prípade procedúr redukcie fraktúry stehennej kosti.
Nižšie uvedené kroky sa vykonávajú identicky na neliečenej strane aj na strane s fraktúrou.
Plánovanie obrazu neliečenej strany sa bežne vykonáva pred chirurgickým zákrokom.

Kroky Pozrite

1. Definujte stred hlavy stehennej kosti. Strana 103

2. Definujte hrot chochlíka. Strana 104

3. Definujte posteriórnu kĺbovú os a stredový bod medzi kĺbovými výbežkami
(kondylami). Strana 105

Varovanie
Overte správnosť registrácie obrazu a definície anatomického bodu. Chyby môžu viesť
k nesprávnemu výpočtu rotácie alebo dĺžky a môžu spôsobiť vážne zranenie pacienta.

Spôsob plánovania kostných segmentov

Nižšie uvedené kroky sú relevantné pre všetky procedúry redukcie fraktúry.

Kroky Pozrite

1. Definujte osi kostného fragmentu. Strana 106

2. Definujte obrysy kostného fragmentu. Strana 108

Procedúry redukcie fraktúry
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6.1.3 Stred hlavy stehennej kosti

Spôsob definovania stredu hlavy stehennej kosti

Stred hlavy stehennej kosti je začiatočným bodom osi femorálneho hrdla. Projektovaná os
femorálneho hrdla je prvou osou používanou na definovanie uhla rotácie.
Tento krok je na obidvoch stranách (neliečenej aj s fraktúrou) identický.

① ③

②

Obrázok 48 

Kroky

1.

V jednom zobrazení stlačte stred femorálnej hlavy a pomocou šípok ② nastavte polohu
gule tak, aby zakrývala celú femorálnu hlavu, ale aby nedochádzalo k jej pretínaniu
s panvou.
POZNÁMKA: Plánovaciu guľu je možné zapnúť alebo vypnúť pomocou začiarkavacieho
políčka ①.
 

2. Na zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti gule použite ovládacie prvky Diameter ③.

3. Po nastavení polohy gule v jednom zobrazení zaistite polohu pomocou tlačidla
zámku a upravte nastavenie gule v druhom zobrazení.

4. Overte, či je bod indikujúci stred gule umiestnený priamo nad stredom femorálnej hlavy
v obidvoch zobrazeniach.

5. Pokračujte stlačením tlačidla Next.
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6.1.4 Hrot chochlíka

Spôsob definovania hrotu chochlíka

Hrot veľkého chochlíka definuje koncový bod osi femorálneho hrdla.
Tento krok je na obidvoch stranách (neliečenej aj s fraktúrou) identický.

①

Obrázok 49 

Kroky

1. V jednom zobrazení stlačte hrot chochlíka na nastavenie polohy bodu. Pomocou tlačidiel
so šípkou ① vykonajte podľa potreby jemné doladenie nastavenia.

2.
Po nastavení polohy hrotu na hrote chochlíka v jednom zobrazení zaistite polohu
pomocou tlačidla zámku a podľa potreby upravte nastavenie druhého zobraze-
nia.

3. Pokračujte stlačením tlačidla Next.
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6.1.5 Posteriórna kĺbová os a bod medzi kĺbovými výbežkami (kondylami)

Spôsob definovania femorálnej posteriórnej kĺbovej osi a bodu medzi kĺbovými výbežkami (kondylami)

Tento krok je na obidvoch stranách (neliečenej aj s fraktúrou) identický.

①

Obrázok 50 

Kroky

1. V zobrazení vľavo umiestnite bod na najviac posteriórny vrchol povrchu kĺba. Pomocou
tlačidiel so šípkou ① vykonajte podľa potreby jemné doladenie nastavenia.

2.
V zobrazení vpravo vycentrujte tento bod medzi kĺbovými výbežkami (kondylami) stlače-
ním v zobrazení alebo použitím tlačidiel so šípkami na nastavenie bodu pozdĺž kĺbovej
osi.

3. Pokračujte stlačením tlačidla Next.
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6.1.6 Definícia osi fragmentu

Všeobecné informácie

Definícia osi fragmentu je relevantná pre všetky procedúry redukcie fraktúry. Nevzťahuje sa na
neliečenú stranu.
POZNÁMKA: Použité obrazy AP a laterálne obrazy sa musia prekrývať a zobrazovať rovnakú
oblasť kosti, aby bolo možné presne definovať kostné segmenty a os kosti. Okrem toho musí byť
medzi používanými obrazmi uhol najmenej 30° na definíciu osi fragmentu. Ak obrazy nespĺňajú
tieto požiadavky, zobrazí sa výstraha, používateľ nebude môcť pokračovať a bude musieť znova
nasnímať nové obrazy. 

Dialógové okno Fragment Axis Definition

Osi kostného fragmentu tvoria základ na správnu segmentáciu a určujú orientáciu navigačných
rovín počas redukcie fraktúry.
V tomto kroku definujete osi proximálnych a distálnych kostných segmentov kosti s fraktúrou.

③

①

②

Obrázok 51 

Č. Komponent

① Žltá čiara: Nevybratá os kostného fragmentu

② Červená čiara: Aktívne vybratá os kostného fragmentu

③ Tlačidlá so šípkami na nastavenie osi

Spôsob definovania osí kostných fragmentov

Kroky

1. V jednom zobrazení vyberte každý kostný segment na umiestnenie stredu osi.

2. Pomocou zakrivených šípok ③ upravte rotáciu osi pozdĺž stredu aktívneho kostného seg-
mentu, aby bola zarovnaná s anatomickou osou fragmentu.

3. Stlačením ďalšej osi fragmentu zmeníte aktívnu os.

4.
Pokračujte stlačením tlačidla Next.
Spustí sa automatická segmentácia kostných fragmentov.
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Varovanie
Ak sú osi nastavené napríklad podľa kôry a nie pozdĺž stredu príslušného kostného
segmentu, automatická segmentácia fragmentov bude nepresná a bude ju potrebné
manuálne upraviť.
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6.1.7 Vytvorenie obrysov kostných fragmentov

Spôsob vytvorenia obrysov kostných fragmentov

Kostné fragmenty sa segmentujú automaticky podľa definície osi. Overte správnosť automatickej
segmentácie a podľa potreby použite manuálnu úpravu, keďže segmentácia definuje osi kostí
používané na navigáciu.

① ②

Obrázok 52 

Kroky

1.
V dialógovom okne Outline Proximal Fragment použite tlačidlo výberu bodu
alebo niektorý z bodov vyberte jeho stlačením na účely úprav.
POZNÁMKA: Aktívne vybratý bod bude mať červenú farbu ①.
 

2.
V zobrazené stlačte miesto, na ktoré chcete aktívny bod premiestniť.
Na jemné doladenia použite tlačidlá so šípkou ② a dbajte na to, aby sa obrys čo najpres-
nejšie zarovnal so skutočným kostným fragmentom.

3. Stlačením tlačidla Next otvoríte dialógové okno Outline Distal Fragment.

4. Opakujte kroky 1 a 2 pre distálny fragment.

5. Stlačením tlačidla Next pokračujte k navigácii.

Varovanie
Na overenie toho, či bol obrys umiestnený nad správny kostný segment (proximálny alebo
distálny), podržte kurzor na príslušných anatomických orientačných bodoch.

Varovanie
Overte správnosť obrysu proximálnych a distálnych fragmentov - v opačnom prípade hrozí
riziko nepresností navigácie.
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6.1.8 Prehľad navigácie

Skôr než začnete

Než začnete s navigáciou, overte nasledujúce skutočnosti:
• Zaregistrované obrazy poskytujú vhodné zobrazenie zóny s fraktúrou.
• Všetky požadované nástroje sú kalibrované.

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

Kroky navigácie

Nasledujúca tabuľka uvádza miesta, na ktorých nájdete ďalšie informácie o špecifických krokoch
navigácie.

Kroky Pozrite

1. Identifikácia a predvŕtanie vstupného bodu. Strana 111

2. Navigácia K-drôtu. Strana 131

3. Redukcia fraktúry. Strana 112

4. Vykonanie uzamykania. Strana 114

Rozloženie obrazovky navigácie

Obrázok 53 
Obrazovka Fracture Reduction sa skladá zo štyroch kariet:
• Find Entry Point
• Fracture Reduction
• Distal and Fracture
• Proximal and Fracture
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Karta Find Entry Point, ktorá je predvolenou kartou po otvorení obrazovky, umožňuje prejsť do
vstupného bodu. Ďalšie karty poskytujú pomoc s redukciou fraktúry. Počas navigácie vyberte
kartu, ktorá poskytuje najlepšie zobrazenie vzhľadom na špecifickú procedúru a aktuálny krok.
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6.1.9 Navigácia vstupného bodu

Všeobecné informácie

Vstupný bod je potrebné vytvoriť predtým, než bude možné zaviesť implantát.
Na navigáciu k vstupnému bodu je možné použiť nasledujúce možnosti:
• Ukazovadlo
• Vopred kalibrovaný nástroj
• Kalibrovaný nástroj
• Flexibilný nástroj (napríklad K-drôt) s vodiacim mechanizmom vrtáka

Spôsob určovania a predvŕtania vstupného bodu

Kroky

1. Presúvajte vybratý nástroj pozdĺž pacienta použitím projektovanej trajektórie na určenie
správneho miesta rezu.

2. Vykonajte rez a prípravu mäkkého tkaniva.

3.

Zasuňte vodiaci mechanizmus vrtáka a predvŕtajte vstupný bod podľa štandardného po-
stupu.
Po definovaní a predvŕtaní vstupného bodu je možné navigovať príslušný flexibilný ná-
stroj (napríklad K-drôt) (str. 130).
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6.1.10 Karty redukcie fraktúry

Rozloženie obrazovky

⑤

③

④

①

②

Obrázok 54 

Č. Komponent

①

Zobrazenie AutoPilot:
• Zelený zameriavací kríž: Retrográdny prístup
• Modrý zameriavací kríž: Anterográdny prístup

POZNÁMKA: Podstavec valca bude červený dovtedy, kým cieľový uhol nebude menší
než 2° a kým zvyšná hĺbka nebude menšia než 2 mm. 

②
Merač projektovaného uhla: Opisuje uhol medzi obidvoma osami fragmentu projektova-
nými do obrazovej roviny príslušného obrazu s fraktúrou (AP, laterálny). Hodnota uhla sa
vzťahuje iba na daný obraz.

③
Obraz fraktúry:
• Modrý obrys: proximálny kostný segment (referenčné pole Y)
• Zelený: distálny kostný segment (referenčné pole T)

④

• Modrá os drieku: proximálny kostný segment
• Zelená os drieku: distálny kostný segment

POZNÁMKA: Osi drieku tvoria základ navigácie typu AutoPilot. 

⑤

• Hodnoty dĺžky a rotácie aktuálnej nohy
• Ak používate údaje neliečenej strany, zobrazí sa druhý stĺpec s týmito hodnotami

POZNÁMKA: Overte, či hodnoty dĺžky a rotácie nohy korešpondujú so skutočnou klinic-
kou situáciou. Porovnajte stranu s fraktúrou a neliečenú stranu a overte hodnovernosť
hodnôt. 

Spôsob navigácie k redukcii fraktúry stehennej kosti

Navigácia nebude k dispozícii dovtedy, kým nebudú pre kameru viditeľné obidve referenčné polia
Y a T.
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Kroky

1. Pomocou funkcie AutoPilot, meračov projektovaného uhla a zobrazení pracujte s kostný-
mi segmentmi tak, aby boli osi správne zarovnané.

2. Na overenie správnosti nastavenia polohy kostných segmentov použite osi kostných frag-
mentov ③, obrysy ② a hodnoty dĺžky a rotácie nohy ④.

3. Ak používate údaje neliečenej strany, hodnoty dĺžky a rotácie nohy na strane s fraktúrou
by sa mali čo najviac približovať k hodnotám neliečenej strany.

Rozloženie kariet Distal and Fracture a Proximal and Fracture

Karty Distal and Fracture a Proximal and Fracture ponúkajú všetky funkcie navigácie.

① ②

③
Obrázok 55 

Č. Komponent

①
• Modrý obrys: proximálny kostný segment (referenčné pole Y)
• Zelený: distálny kostný segment (referenčné pole T)

②
• Modrá os drieku: proximálny kostný segment
• Zelená os drieku: distálny kostný segment

③
Merače projektovaného uhla: Opisujú uhol medzi obidvoma osami fragmentu projektova-
nými do obrazovej roviny príslušného obrazu s fraktúrou (AP, laterálny). Hodnota uhla sa
vzťahuje iba na daný obraz.

Spôsob vykonania základnej redukcie kosti

Kroky

1. Pomocou zobrazenia na displeji pracujte s kostnými segmentmi tak, aby boli osi drieku
správne zarovnané.

2. Overte správnosť skutočnej polohy kosti.
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6.1.11 Uzamykanie

Všeobecné informácie

Kroky uzamykania sa skladajú z nasnímania obrazov po zavedení implantátu a navigácie počas
zavádzania uzamykacích skrutiek.
Na navigáciu uzamykania je možné použiť nasledujúce možnosti:
• Vopred kalibrovaný nástroj
• Kalibrovaný nástroj
• Flexibilný nástroj (napríklad K-drôt) s vodiacim mechanizmom vrtáka

Pracovný tok

Kroky

1. Vyberte referenčné pole (pole Y alebo T).

2. Nasnímajte obrazy uzamykania, v ktorých bude implantát viditeľný.

3. Vykonajte navigáciu počas zavádzania uzamykacej skrutky.

Spôsob výberu referencie pre uzamykanie

Obrázok 56 

Kroky

1.
Stlačte aktívnu referenciu pre navigáciu uzamykania.
POZNÁMKA: Ak neskôr zmeníte aktívnu referenciu, je potrebné nasnímať nové obrazy
uzamykania. 

2. Stlačte tlačidlo Next.
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Rozloženie obrazovky snímania s uzamykaním

①

②

Obrázok 57 
Na úspešnú navigáciu uzamykania sa vyžaduje, aby sa obraz Interlock 1 „pozeral“ priamo na
otvory pre implantát ①. Ak nie sú všetky uzamykacie otvory implantátu paralelné, môže sa
vyžadovať opätovné nasnímanie obrazov. Pomocou tlačidla Back ② sa vrátite na obrazovku
snímania.

Rozloženie obrazovky navigácie s uzamykaním

①

②

Obrázok 58 
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Č. Komponent

①
Znázornenie nástroja 2D
POZNÁMKA: Predvolené znázornenie nástroja je v režime 2D na dosiahnutie lepšej vizu-
alizácie - môžete sa však prepnúť do režimu 3D (str. 138). 

② Ovládací prvok hĺbky

Spôsob navigácie uzamykacích skrutiek

Kroky

1. Zarovnajte nástroj tak, aby bola trajektória vrtáka správne zarovnaná.

2. Pomocou ovládacieho prvku hĺbky a navigačných zobrazení zaveďte uzamykacie skrutky
podľa štandardného postupu.

Ovládací prvok hĺbky

①

Obrázok 59 
Maximálna dĺžka funkcie ovládacieho prvku hĺbky je 160 mm. Zvyšná hĺbka vrtáka ① a príslušná
výstraha sú založené na celkovej hĺbke 160 mm.
Keď zvyšná hĺbka dosiahne 2 mm, raz pípne zvuková signalizácia; pri hodnote 1 mm pípne znova
raz a pri hodnote 0 mm alebo prekročení hĺbky bude zvuková signalizácia pípať opakovane.

Procedúry redukcie fraktúry
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6.2 Procedúry so skrutkou
6.2.1 Prehľad

Všeobecné informácie

V rámci jednej procedúry je možné naplánovať a navigovať viacero skrutiek.

Kroky pracovného toku

Kroky

1. Nasnímajte obrazy.

2. Nastavte možnosť Drill Limitation Sphere (voliteľné).

3. Naplánujte skrutky.

4. Vykonajte navigáciu počas zavádzania skrutky.

POZNÁMKA: Kroky pracovného toku sa môžu odlišovať v závislosti od konfigurácie procedúry
(str. 42). 

Voliteľné funkcie

Ak v rámci konfigurácie procedúry vyberiete možnosť Drill Limitation Sphere, systém vás vyzve,
aby ste definovali hodnotu možnosti Drill Limitation Sphere pred začatím nového plánovania
(str. 133).
Kedykoľvek počas plánovania a navigácie môžete definovať kužeľ uhla vrtáka, ktorý sa zobrazí na
hrote nástroja (str. 136).

PLÁNOVANIE A NAVIGÁCIA
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6.2.2 Plánovanie skrutky

Všeobecné informácie

Na plánovanie skrutky môžete použiť dotykovú obrazovku alebo nástroj. Nasledujúce časti
obsahujú podrobné informácie o týchto dvoch metódach.
V rovnakom obraze je naraz možné naplánovať viacero skrutiek.
Skrutky musia spĺňať nasledujúce obmedzenia veľkosti:
• Dĺžka: 15 mm - 160 mm
• Priemer: 2 mm - 12 mm

Varovanie
Neplánujte ani nenavigujte skrutky v obrazoch s nedostatočnými informáciami.

Rozloženie obrazovky plánovania

⑥

②

⑤④

①

③

Obrázok 60 

Č. Komponent Funkcia

① Výstraha obme-
dzenia vŕtania

Uvádza vzdialenosť do vstupu do gule Drill Limitation Sphere ale-
bo vzdialenosť do výstupu z tejto gule (str. 133).

② Zakrivené šípky
Otáčanie aktívnej obrazovky v smere pohybu hodinových ručičiek
alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek v stredovom bode
skrutky v danom zobrazení.

③ Šípky Posun pozície aktívnej skrutky nahor, nadol, doľava alebo doprava.

④ Drill Limitation
Sphere

Definovaná oblasť, do ktorej by skrutka nemala preniknúť ani z nej
vystúpiť.

Procedúry so skrutkou
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Č. Komponent Funkcia

⑤ Naplánované
skrutky

• Červená: skrutka je aktívne vybratá
• Modrá: skrutka nie je vybratá

POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť modrú skrutku, pomocou tlačidla
Switch vyberte požadovanú skrutku. 

⑥ Nástroje na úpra-
vu dĺžky/priemeru

Dĺžku skrutky je možné upravovať v prírastkoch po 1 mm a jej prie-
mer v prírastkoch po 0,5 mm.

Tlačidlá na obrazovke plánovania

Tlačidlo Funkcia

Slúži na pridanie skrutky paralelne vzhľadom na aktuálne vybraté zobrazenie. Au-
tomaticky sa vyberie posledná pridaná skrutka.
POZNÁMKA: Ak stlačíte tlačidlo Pointer a kurzor alebo iný nástroj sa bude nachá-
dzať v zornom poli kamery, skrutka sa pridá na hrot nástroja s najvyššou prioritou. 

Slúži na odstránenie vybratej skrutky.

Slúži na výber ďalšej skrutky.

Slúži na aktiváciu umiestnenia skrutky pomocou kurzora alebo nástroja.

Slúži na aktiváciu funkcie umiestnenia paralelnej skrutky (stlačením dotykovej ob-
razovky sa skrutka premiestni paralelne na aktuálnu os bez zmeny dĺžky alebo
uhla skrutky).

Slúži na vrátenie poslednej akcie späť.
POZNÁMKA: Vrátiť späť môžete viacero akcií. Pamätajte na to, že ak akciu vrátite
späť, daný krok je potrebné opakovať manuálne. 

Slúži na zaistenie polohy naplánovanej skrutky v príslušnom zobrazení.
POZNÁMKA: Naraz je možné zaistiť (uzamknúť) iba jedno zobrazenie. Ak zaistíte
jedno zobrazenie, dĺžka skrutky sa môže zmeniť. Zaistenie nebude k dispozícii vte-
dy, keď stlačíte tlačidlo Parallel. 

Plánovanie skrutky pomocou dotykovej obrazovky

Kroky

1.
Stlačte tlačidlo Add.
V zobrazeniach sa zobrazí nová skrutka.

2.

Upravte cieľový bod (hrot skrutky) alebo bod zavedenia (koniec skrutky) stlačením obra-
zovky na mieste, kam chcete vykonať premiestnenie skrutky.
POZNÁMKA: Premiestniť môžete hrot skrutky alebo koniec skrutky v závislosti od toho,
ktorá jej časť je bližšie k miestu stlačenia. 

3.

Pomocou tlačidiel so šípkou alebo tlačidiel so zakrivenou šípkou upravte os vybratej
skrutky.
POZNÁMKA: Ak chcete premiestniť skrutku paralelne na jej aktuálnu polohu, stlačte tla-
čidlo Parallel a potom stlačte obrazovku. 

PLÁNOVANIE A NAVIGÁCIA
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Kroky

4.

Podľa potreby upravte priemer skrutky a jej dĺžku pomocou nástrojov na úpravu nastave-
nia.
POZNÁMKA: Stlačením zobrazenia môžete upraviť aj dĺžku skrutky. Ak stlačíte miesto
v blízkosti hrotu, hrot sa premiestni na miesto, ktoré ste stlačili. Ak stlačíte miesto v blíz-
kosti konca skrutky, koniec skrutky sa premiestni. 

5.

Podľa potreby použite tlačidlo zaistenia a uzamknite polohu v jednom zobraze-
ní. Potom upravte nastavenie skrutky v druhom zobrazení.
POZNÁMKA: Ak je aktivovaný režim Parallel, tlačidlo zaistenia nie je viditeľné.
Zobrazenia, ktoré boli predtým uzamknuté, sa odomknú. 

6.
Overte, či je skrutka správne naplánovaná vo všetkých zobrazeniach.
Pomocou kurzora alebo nástroja overte, či poloha zobrazená na obrazovke zodpovedá
skutočnej anatómii pacienta.

7.
Opakujte kroky 1 - 6 dovtedy, kým nenaplánujete všetky skrutky.
Stlačením tlačidla Next pokračujte k navigácii.

Os skrutky musí byť zarovnaná s osou požadovanej trajektórie. To platí najmä vo
fluoroskopickom obraze, v ktorom je os kolmá na obrazovú rovinu.

Plánovanie skrutky pomocou ukazovadla

V nižšie uvedenej procedúre plánovania sa používa ukazovadlo. Môžete však použiť aj iný
kompatibilný a kalibrovaný nástroj.
Ak sa v zornom poli kamery nachádza viacero nástrojov, na plánovanie sa použije nástroj
s najvyššou prioritou.

Obrázok 61 

Kroky

1.
Stlačte tlačidlo Pointer.
POZNÁMKA: Zo zorného poľa odstráňte všetky nástroje s vyššou prioritou. 

2.

Podržte hrot ukazovadla na požadovanom vstupnom bode, aby sa zobrazil vo všetkých
relevantných zobrazeniach.
Overte, či poloha aktívnej skrutky a os kurzora zobrazené na obrazovke korešpondujú so
skutočnou anatómiou pacienta.

3. Podľa potreby premiestnite alebo otočte ukazovadlo, aby ste mohli umiestniť skrutku do
požadovanej polohy.

Procedúry so skrutkou

120 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3



Kroky

4.

Na nastavenie plánovanej polohy skrutky zakryte jednu z odrazivých guľatých značiek na
ukazovadle.
POZNÁMKA: Overte, či sa všetky nástroje odstránili zo zorného poľa kamery - v opač-
nom prípade sa poloha skrutky nezachová. 

5. Znova stlačte tlačidlo Pointer.

6. Pomocou funkcií plánovania na dotykovej obrazovke vykonajte požadované úpravy na-
stavenia.

7. Opakujte kroky 1 - 6 dovtedy, kým nenaplánujete všetky skrutky.

8. Stlačením tlačidla Next pokračujte k navigácii.

POZNÁMKA: Ak chcete premiestniť iba vstupný bod, ale nechcete zmeniť orientáciu skrutky,
naraz stlačte tlačidlá Parallel a Pointer. 

Spôsob odstránenia skrutky

Kroky

1. Na výber požadovanej skrutky použite tlačidlo Switch.

2.
Stlačte tlačidlo Remove.
Vybratá skrutka sa odstráni zo zobrazení.
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6.2.3 Navigácia skrutky

Skôr než začnete

Pred zavedením plánovaných skrutiek overte splnenie nasledujúcich podmienok:
• Zaregistrované obrazy poskytujú vhodné zobrazenie zóny s fraktúrou.
• Kostné segmenty sú správne nastavené.
• Všetky požadované nástroje sú kalibrované.

Varovanie
Pred umiestnením skrutky overte, či bola každá skrutka správne naplánovaná.

Rozloženie obrazovky navigácie skrutky

③

④

⑤

①

②

Obrázok 62 

Č. Komponent Vysvetlenie

① Aktuálna trajektória Zobrazuje sa vo forme prerušovanej čiary.

② Znázornenie nástroja Navigovaný nástroj.

③ Zobrazenia navigácie

• Červená skrutka: aktuálne vybratá na navigáciu
• Modrá skrutka: nevybratá
• Sivá skrutka: plánované znázornenie nastavenej skrutky
• Svetlomodrá čiara: trajektória vŕtania

④
Plánovaná skrutka/
indikátor voľnej tra-
jektórie

Indikuje:
• Počet naplánovaných skrutiek
• Dĺžka a priemer aktuálne navigovanej skrutky
• Aktívne vybratá skrutka voľnej trajektórie

⑤ Zobrazenie AutoPilot Pozrite str. 123.

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

Tlačidlá na obrazovke navigácie

Tlačidlo Funkcia

Slúži na dokončenie navigácie vybratej skrutky.

Umožňuje vykonávať ďalšiu navigáciu predtým nastavenej skrutky.

Slúži na výber ďalšej skutky na navigáciu.

Slúži na skrytie všetkých skrutiek okrem skrutky vybratej na navigáciu.

Zobrazenie AutoPilot - navigácia plánovanej skrutky

Zobrazenie AutoPilot je trojrozmerná pomôcka na umiestnenie skrutky.
Zobrazí sa ihneď potom, keď sa navigovaný nástroj dostane do vzdialenosti 25 mm a 40° od
plánovaného vstupného bodu skrutky.

②

①

③

④

Obrázok 63 

Č. Komponent

① Uvádza vzdialenosť a smer k plánovanému vstupnému bodu.

② Uvádza odchýlku medzi plánovaným a skutočným uhlom nástroja.

③

• Modrý zameriavací kríž: nástroj
• Červený valec: plánovaná skrutka

POZNÁMKA: Navigovaný nástroj musí byť zarovnaný s trajektóriou vopred naplánovanej
skrutky. 
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Č. Komponent

④

Ovládací prvok hĺbky: Je určený aktuálnou polohou nástroja vzhľadom na dĺžku napláno-
vanej skrutky.
V príklade vyššie bola naplánovaná skrutka dlhá 111 mm:
• Aktuálna hĺbka je 22 mm
• Zvyšná hĺbka je 89 mm

Spôsob navigácie naplánovanej skrutky

Kroky

1.
Pomocou zobrazení a možnosti AutoPilot na navádzanie navigujte vodiaci mechanizmus
vrtáka/vrták do naplánovaného vstupného bodu a zarovnajte trajektóriu nástroja s osou
naplánovanej skrutky.

2. Zasuňte vrták cez vodiaci mechanizmus vrtáka a vyvŕtajte požadovaný otvor (aj sa vzťa-
huje).

3. Zasuňte skrutku podľa štandardného postupu.

4.
Stlačením tlačidla Set potvrďte umiestnenie.
Ak ostanú naplánované skrutky, ďalšia z nich sa automaticky vyberie na navigáciu.

POZNÁMKA: Na obrazovke Screw Navigation je taktiež možné navigovať flexibilné nástroje
(napríklad K-drôty). 

Po umiestnení skrutky overte, či je každá skrutka umiestnená tak, ako bola naplánovaná.

Spôsob navigácie voľnej trajektórie

Navigácia voľnej trajektórie umožňuje navigovať zavedenie skrutky v prípade tých skrutiek, ktoré
neboli vopred naplánované.
Počet voľných trajektórií, ktoré môžete navigovať, je neobmedzený.

Procedúry so skrutkou
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③

④

②

①

Obrázok 64 

Kroky

1. Stláčajte tlačidlo Switch ③ dovtedy, kým nevyberiete voľnú trajektóriu na navigáciu.

2.

Pomocou ovládacieho prvku hĺbky ④ a navigačných zobrazení ① zaveďte skrutku podľa
štandardného postupu.
POZNÁMKA: Ovládací prvok hĺbky voľnej trajektórie funguje rovnakým spôsobom ako
ovládací prvok hĺbky uzamykania (str. 116). 

3.
Po dokončení navigácie stlačte tlačidlo Set ②.
Nová voľná trajektória sa automaticky generuje a vyberie na navigáciu.

4.
• Ak sa chcete vrátiť na navigáciu naplánovanej skrutky, stláčajte tlačidlo Switch dovte-

dy, kým nevyberiete správnu skrutku.
• Pokračujte stlačením tlačidla Next. Zobrazí sa dialógové okno Close Application.

Nasledujúci krok

Po potvrdení všetkých naplánovaných skrutiek stlačením tlačidla Set bude systém oznamovania
hĺbky vŕtania pípať dovtedy, kým neodstránite nástroj zo zorného poľa kamery.
Ak chcete zastaviť pípanie, odstráňte nástoj zo zorného poľa kamery alebo stlačte tlačidlo Next
a pokračujte. Zobrazí sa dialógové okno Close Application.
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6.3 Jednoduchá fluoroskopia

Všeobecné informácie

Vďaka pracovnému toku jednoduchej fluoroskopie je možné obrazy snímať a navigovať bez
stanovenia kosti alebo procedúry.

Skôr než začnete

Než začnete s navigáciou, overte nasledujúce skutočnosti:
• Fluoroskopické obrazy poskytujú primerané zobrazenie zóny s fraktúrou.
• Kostné segmenty sú správne nastavené.
• Všetky požadované nástroje sú kalibrované.

Kroky pracovného toku

Kroky

1. Nasnímajte obrazy.

2. Použite navigáciu procedúrou.

Spôsob navigácie procedúry jednoduchej fluoroskopie

②
①

Obrázok 65 

Kroky

1. Nasnímajte a overte jeden alebo viacero fluoroskopických obrazov, na ktorých budete vy-
konávať navigáciu.

Jednoduchá fluoroskopia

126 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3



Kroky

2.

Pomocou indikátora hĺbky ② a výstražného kužeľa ① na navádzanie navigujte požadova-
né nástroje na fluoroskopických obrazoch počas vykonávania procedúry v súlade so štan-
dardnou praxou.
POZNÁMKA: Ovládací prvok hĺbky jednoduchej fluoroskopie funguje rovnakým spôso-
bom ako ovládací prvok hĺbky uzamykania. 

3.
Po dokončení všetkých krokov navigácie stlačte tlačidlo Next.
Zobrazí sa dialógové okno Close Application.

POZNÁMKA: Na obrazovke Simple Fluoro Navigation je taktiež možné navigovať flexibilné
nástroje (napríklad K-drôty). 
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6.4 Bezobrazová navigácia

Všeobecné informácie

Bezobrazová procedúra zahŕňa použitie ukazovadla, vodiaceho mechanizmu vrtáka a vrtáka
vybaveného adaptérom SMS na navigáciu skrutiek.
Pre tento pracovný tok sa nesnímajú žiadne fluoroskopické obrazy. Požadovaná trajektória je
určená najkratšou trasou medzi hrotom kurzora a hrotom vodiaceho mechanizmu vrtáka.

Obrázok 66 

Skôr než začnete

Než začnete s navigáciou, overte nasledujúce skutočnosti:
• Kostné segmenty sú správne nastavené.
• Vopred kalibrovaný nástroj je vybratý a validovaný/overený.
• Vrták je vybratý a kalibrovaný (str. 47).

Rozloženie obrazovky navigácie

④

①

③②

Obrázok 67 

Bezobrazová navigácia

128 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3



Č. Komponent

① Hrot kurzora: Žltá bodka predstavuje cieľový bod

② Prerušovaná čiara: Aktuálna trajektória na základne skutočnej polohy a orientácie nástro-
ja

③ Červená čiara: Požadovaná trajektória

④
Zobrazenie AutoPilot a ovládací prvok hĺbky
POZNÁMKA: Ovládací prvok hĺbky je určený vzdialenosťou medzi hrotom kurzora a hro-
tom vodiaceho mechanizmu vrtáka. 

Spôsob navigácie bezobrazového pracovného toku

①

Obrázok 68 

Kroky

1.
Po výbere procedúry sa zobrazí dialógové okno ①, ktoré obsahuje informácie o tom, ako
je potrebné držať ukazovadlo a vodiaci mechanizmus vrtáka.
Stlačte tlačidlo Next.

2. Podržte hrot ukazovadla na požadovanom cieľovom bode a vodiaci mechanizmus vrtáka
na vstupnom bode.

3.
Ukazovadlo držte v stabilnej polohe.
Pomocou navigačných zobrazení a funkcie AutoPilot na navádzanie otáčajte vodiaci me-
chanizmus vrtáka tak, aby sa trajektórie zarovnali.

4. Zasuňte vrták do vodiaceho mechanizmu vrtáka.

5. Overte, či sa aktuálna a požadovaná trajektória zhodujú a vŕtajte pozdĺž zobrazenej tra-
jektórie.

6.
• Opakujte kroky 2 - 5 dovtedy, kým nedokončíte navigáciu.
• Pokračujte stlačením tlačidla Next. Zobrazí sa dialógové okno Close Application.

Varovanie
Na správne navigovanie je nevyhnutné držať ukazovadlo v absolútne stabilnej polohe.
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6.5 Navigácia flexibilného nástroja
6.5.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Nižšie uvedené kroky uvádzajú informácie o navigácii flexibilných nástrojov, napríklad:
• K-drôty (napríklad na navádzanie kanylovaných klincov alebo skrutiek)
• Vrtáky

POZNÁMKA: Výraz „flexibilný nástroj“ odkazuje v nasledujúcich informáciách na ktorýkoľvek
z vyššie uvedených príkladov. 

Skôr než začnete

Kroky

1. Kalibrujte dĺžku flexibilného nástroje pomocou priloženého adaptéra pre chirurgický
motorický systém (str. 56).

2. Vyberte vodiaci mechanizmus vrtáka Brainlab s príslušným priemerom vodiacej trubice
a overte ho z hľadiska navigácie.

3. Zasuňte flexibilný nástroj do vodiaceho mechanizmu vrtáka Brainlab.

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

Varovanie
Kalibráciu overujte vždy pred začatím navigácie (str. 59).

Výstražný kužeľ

Pravdepodobnosť nepresného vŕtania v dôsledku použitia flexibilného nástroja sa zvyšuje spolu
s poklesom priemeru flexibilného nástroja a nárastom hĺbky. Výstražný kužeľ sa ako upozornenie
na túto situáciu zväčší v prípade, ak použijete nástroj s menším priemerom a v prípade
zväčšovania hĺbky.
POZNÁMKA: Na obmedzenie nedostatočnej viditeľnosti nepresiahne priemer konca výstražného
kužeľa 6 cm. 

Varovanie
Navigácia flexibilných nástrojov môže viesť k nepresnostiam v prípade, ak sa nástroj
počas umiestňovania ohne. Ak máte obavy o to, že sa skutočná trasa flexibilného nástroja
odklonila od projektovanej trasy, nasnímajte ďalšie fluoroskopické obrazy a overte
skutočnú polohu.

Varovanie
Ak výstražný kužeľ zakrýva viditeľnosť citlivých štruktúr, je vhodné nasnímať ďalšie
fluoroskopické obrazy.

Varovanie
Na navigáciu K-drôtov alebo vrtákov je potrebné použiť vodiaci mechanizmus vrtáka
Brainlab. V opačnom prípade bude možné zobraziť iba kalibrovanú os flexibilného nástroja
bez výstražného kužeľa, ktorý vyobrazuje možný rozsah pohybu.

Navigácia flexibilného nástroja
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6.5.2 Navigácia flexibilných nástrojov

Zobrazenia navigácie flexibilného nástroja

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
vrtáka v danej polohe.
Modrý výstražný kužeľ zobrazený okolo osi indikuje, že by ste počas vŕtania nemali ohýbať vrták
ani vyvíjať tlak na vrták v smere kolmom na naplánovanú trajektóriu vrtáka.

①

②

③

Obrázok 69 

Č. Komponent Funkcia

① Os vŕtania Prerušovaná čiara: aktuálna trajektória vodiaceho nástroja vrtáka

② Modrý kužeľ Označuje skutočnú hĺbku flexibilného nástroja

③ Vodiaci mecha-
nizmus vrtáka Znázornenie nástroja

Spôsob navigácie

Kroky

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, výstražný kužeľ a zobrazenie AutoPilot.

Ohýbanie flexibilných nástrojov počas vŕtania

Klinicky relevantné ohnutie môže nastať preto, že flexibilné nástroje:
1. Môže ich odchýliť kortikálna kosť:
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Obrázok 70 
2. Môžu sa ohnúť v dôsledku kolmej sily vyvinutej na vodiaci mechanizmus vrtáka:

Obrázok 71 

Nasledujúci krok

Po úspešnej navigácii flexibilného nástroja vytiahnite vodiaci mechanizmus vrtáka a pokračujte
v procedúre.

Navigácia flexibilného nástroja
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6.6 Ďalšie funkcie navigácie
6.6.1 Drill Limitation Sphere

Všeobecné informácie

Funkcia Drill Limitation Sphere je voliteľnou funkciou dostupnou v procedúrach so skrutkami,
ktoré sa vykonávajú na guľatých anatomických oblastiach.
Táto funkcia upozorní používateľa počas plánovania a navigácie v prípade, keď skrutka, vrták
alebo vodiaci mechanizmus vrtáka:
• Opustí definovanú guľu (Break-Out Warning) alebo
• Vstúpi do definovanej gule (Break-In Warning)

Systém vás vyzve, aby ste definovali hodnotu funkcie Drill Limitation Sphere pred otvorením
obrazovky plánovania.
Funkciu Drill Limitation Sphere je možné vypnúť kedykoľvek počas procedúry.

Skôr než začnete

Funkciu Drill Limitation Sphere môžete vybrať alebo jej výber zrušiť počas konfigurácie
procedúry.
Ak chcete používať funkciu Drill Limitation Sphere, je potrebné, aby boli kalibrované
požadované nástroje.

Varovanie
Vzdialenosť ku guli na obmedzenie vŕtania (Drill Limitation Sphere) je založená na ideálnej
osi nástroja a neprihliada na možné ohnutie flexibilných nástrojov.

Spôsob definovania gule Drill Limitation Sphere

②
④

③

①

Obrázok 72 

Kroky

1. Po potvrdení správnosti fluoroskopického obrazu sa otvorí dialógové okno Define Drill
Limitation Sphere.

2. Stlačte zobrazenie na umiestnenie gule a potom pomocou tlačidiel so šípkou ③ jemne
dolaďte polohu gule.

3. Podľa potreby upravte priemer gule pomocou nástrojov na nastavenie ④.
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Kroky

4. Podľa potreby použite tlačidlo zaistenia a uzamknite polohu v jednom zobrazení.
Potom upravte nastavenie gule v druhom zobrazení.

5. Pokúste sa zistiť, či bude guľa fungovať v režime Break-In Warning alebo Break-Out
Warning ①.

6. Stlačením tlačidla Next nastavte funkciu Drill Limitation Sphere a pokračujte plánova-
ním.

POZNÁMKA: Použitie inej metódy plánovania než postupu uvedeného tu môže viesť k tomu, že
softvér vypočíta a zobrazí iné hodnoty. 

Varovanie
Výstraha funkcie Drill Limitation Sphere je založená iba na plánovacej guli 3D - nie na
anatómii kĺba. Overte správnosť umiestnenia gule a registrácie obrazu.

Ďalšie možnosti

Možnosti

Ak chcete následne vykonať úpravy gule Drill Limitation Sphere, stláčajte tlačidlo Back dovte-
dy, kým sa znova nezobrazí dialógové okno Define Drill Limitation Sphere.

Na deaktiváciu tejto výstrahy stláčajte tlačidlo Back dovtedy, kým sa znova nezobrazí dialógové
okno Define Drill Limitation Sphere. Potom vyberte možnosť Off ②.

Farba gule a oznamovací text - plánovanie skrutky

Počas plánovania skrutky sa funkcia Drill Limitation Sphere používa výlučne v rámci aktívnej
skrutky (nie na nástroje). Prihliada sa na dĺžku a priemer naplánovanej skrutky.

① ② ③ ④

Obrázok 73 

Č. Komponent

①
Keď sa skrutka nachádza v zobrazení, zobrazí sa oznámenie uvádzajúce vzdialenosť do
vstupu alebo výstupu.
POZNÁMKA: Oznámenie výstupu sa zobrazí iba vtedy, keď sa skrutka nachádza v guli. 

② Guľa bude mať zelenú farbu až do prieniku skrutky alebo sa dostane do vzdialenosti
2 mm od prieniku do gule Drill Limitation Sphere.

③ Keď dôjde k prieniku skrutky alebo sa skrutka dostane do vzdialenosti 2 mm od prieniku
do gule Drill Limitation Sphere, farba gule a oznámenia sa zmení na červenú.

④ Žltá: Objem aktívnej skrutky v mieste, v ktorom sa pretína s guľou.
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Aj keď ide o zobrazenie v podobe valca s hrotom, výpočet prieniku do gule pre
naplánované skrutky vychádza z predpokladu, že skrutka má dokonalý valcovitý tvar.
Rozdiel medzi dokonalým valcom a zobrazenou skrutkou sa zväčšuje spolu s priemerom
skrutky.

Farba gule a oznamovací text - navigácia skrutky

Počas navigácie sa funkcia Drill Limitation Sphere použije vždy vtedy, keď stlačíte tlačidlo Show
Sphere.
POZNÁMKA: Výpočet je založený na priemere a trajektórii nástroja. Funkcia Drill Limitation
Sphere nebude dostupná v prípade, ak používate vopred kalibrované nástroje šidlo, priama
sonda alebo zakrivená sonda od spoločnosti Brainlab. 

③

①

②

Obrázok 74 

Č. Komponent

① Vzdialenosť po prienik do gule

② Drill Limitation Sphere

③

Červená bodka: Najbližší priesečník trajektórie nástroja
POZNÁMKA: Ak je aktivovaná výstraha pred prienikom, červená bodka a informácie
o vzdialenosti sa zobrazia vtedy, keď nástroj prenikne do gule Drill Limitation Sphere.
Červená bodka určuje najbližší výstupný bod z gule. 
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6.6.2 Kužeľ uhla vŕtania

Všeobecné informácie

Funkcia Drill Angle Cone je voliteľná funkcia v rámci procedúr so skrutkou, ktorá ponúka
vizuálnu pomoc počas navigácie. Táto funkcia zobrazuje kužeľ na konci navigovaného nástroja
a pomáha indikovať uhol, pod ktorým je nástroj držaný počas navigácie.
Veľkosť kužeľa je možné ľubovoľne upraviť.

Spôsob nastavenia kužeľa uhla vŕtania

②

①

Obrázok 75 

Kroky

1.
Na paneli s ponukami stlačte tlačidlo Drill Angle Cone.
Zobrazí sa dialógové okno Set Drill Angle Cone.

2. Upravte uhol kužeľa pomocou posuvníka a tlačidiel ②.

3. Skontrolujte veľkosť kužeľa - preneste vodiaci mechanizmus vrtáka do zobrazenia obrazu
① v dialógovom okne Set Drill Angle Cone.

4.
• Stlačením tlačidla Next pokračujte s funkciou Drill Angle Cone.
• Stlačením tlačidla Hide deaktivujete funkciu Drill Angle Cone a zavriete dialógové ok-

no.

Dôležité informácie

Trajektória vrtáka navigovaná vo fluoroskopických zobrazeniach musí byť paralelná s obrazovou
rovinou.

Varovanie
Keď používate funkciu Drill Angle Cone, dbajte na to, aby boli nástroj aj povrch referenčnej
kosti paralelné vzhľadom na obrazovú rovinu. Ak to tak nie je, pravdepodobne bude
potrebné nasnímať nový obraz.

Ďalšie funkcie navigácie
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Ďalšie možnosti

Možnosti

Ak chcete deaktivovať funkciu Drill Angle Cone na obrazovkách plánovania alebo navigácie,
znova stlačte tlačidlo Drill Angle Cone.

Ak chcete znova aktivovať alebo zmeniť nastavenia funkcie Drill Angle Cone, stlačením tlačidla
Drill Angle Cone otvorte dialógové okno Set Drill Angle Cone.
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6.6.3 Prepnutie znázornenia nástroja

Znázornenie nástroja 2D/3D

②
①

Obrázok 76 
Navigovaný nástroj je možné zobraziť v režime 2D ① alebo 3D ②.

Spôsob prepnutia znázornenia nástroja

Krok

• Na paneli s ponukami stlačte tlačidlo zobrazenia nástroja na prepnutie znázornenia
nástroja. Tlačidlo sa potom aktivuje.

• Ak chcete znova nastaviť predvolené znázornenie nástroja, znova stlačte tlačidlo
zobrazenia nástroja.

Ďalšie funkcie navigácie
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7 NASTAVENIA SYSTÉMU
7.1 Ponuka System
7.1.1 Prehľad

Všeobecné informácie

Ponuka System poskytuje prístup k všeobecným informáciám a ovládacím prvkom systému
vrátane nasledujúcich možností:
• verzia softvéru a servisné čísla spoločnosti Brainlab,
• nastavenia zvukov, jazyka a snímok obrazovky,
• fluoroskopické nástroje,
• ukladanie snímok obrazovky a zobrazenie ich ukážky.

Spôsob získania prístupu do ponuky System

Krok

Stlačením systémového tlačidla otvoríte ponuku System.
POZNÁMKA: Stlačením tlačidla Close na akejkoľvek karte zavriete ponuku System. 
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7.1.2 Informácie o softvéri

Spôsob získania prístupu k softvérovým informáciám

Obrázok 77 

Krok

Vyberte položku Information. 
V okne sa zobrazia verzia softvéru a kontaktné údaje spoločnosti Brainlab.

Ponuka System

140 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3



7.1.3 Úprava nastavení zvuku, jazyka a snímky obrazovky

Prehľad

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

Spôsob prístupu k nastaveniam zvuku

Kroky

1. Vyberte položku Settings.

2. Vyberte kartu Sound.

Možnosti systémového zvuku

Obrázok 78 

Možnosti

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať systémové zvuky (napríklad zvuk po stlačení tlačidla), za-
čiarknite políčko Sound Output.
POZNÁMKA: Výstražné zvuky nie je možné deaktivovať. 

Na úpravu hlasitosti zvuku použite posuvník alebo tlačidlá so šípkami.
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Spôsob úpravy jazykových nastavení

Obrázok 79 

Kroky

1. Vyberte položku Settings.

2. Vyberte kartu Language.

3. Stlačte tlačidlo vami požadovaného jazyka.

Spôsob anonymizácie snímok obrazovky

Obrázok 80 

Kroky

1. Vyberte položku Settings.

2. Vyberte kartu Options.
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Kroky

3.

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

Varovanie
Ak snímky obrazovky nie sú anonymizované, na všetkých snímkach obrazovky sa zobrazia
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.
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7.1.4 Ponuka Fluoro

Spôsob získania prístupu k ponuke Fluoro

Obrázok 81 

Krok

Vyberte položku Fluoro.
V okne sa zobrazia dostupné fluoroskopické nástroje.

Spôsob výberu C-ramena

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

Kroky

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

2. Stlačte ikonu C-ramena, ktoré chcete používať.

Spôsob získania prístupu k nasnímaniu kalibračného obrazu

Kroky

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

2. Nasnímajte kalibračné obrazy podľa pokynov, ktoré uvádza str. 88.

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