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1 YLEISTÄ TIETOA
1.1 Yhteystiedot

Asiakastuki

Jos et löydä tarvitsemiasi tietoja tästä käyttöohjeesta tai sinulla on kysymyksiä tai ongelmia
laitteen käytössä, voit ottaa yhteyttä Brainlabin asiakastukeen:

Alue Puhelin ja faksi Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alu-
eet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 5811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Tuotteen odotettu käyttöikä

Ellei toisin ole mainittu, instrumenteilla ei ole määrättyä käyttöikää. Käyttöikä riippuu käytön
aikaisesta kulumisesta ja vaurioitumisesta. Toistuvan jälleenkäsittelyn vaikutus käyttöikään on
vähäinen.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Saksa
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1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

CE-merkintä

• CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuotteet täyttävät Euroopan neuvoston
lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaati-
mukset.

• Tämän direktiivin mukaan (MDD) Brainlab-tuotteiden luokittelu määritellään
vastaavassa ohjelmiston käyttöohjeessa.

HUOMAUTUS: ainoastaan Brainlabin valmistamien tuotteiden CE-merkinnän oikeellisuus voidaan
vahvistaa. 

Hävitysohjeet

Kun kirurginen instrumentti tulee käyttöikänsä päähän, puhdista instrumentti kaikesta
biomateriaalista ja biovaaroista. Hävitä instrumentti sitten sovellettavien lakien ja määräysten
mukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää lakisääteisten määräysten mukaan. Katso
lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta WEEE-direktiivistä
(Waste Electrical and Electronic Equipment) tai aineista, joita voi olla lääkinnällisissä
laitteissa, osoitteesta
www.brainlab.com/sustainability

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen
myynnistä.

Juridiset tiedot
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1.3 Symbolit

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoituskolmiolla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Niihin sisältyy tärkeitä tietoja
laitteen virhetoiminnoista, laitteen toimintahäiriöistä sekä laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvista vaurioista.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

Laitteiston symbolit

Symboli Kuvaus

Tyypin B sovellettu osa
HUOMAUTUS: sovelletut osat, jotka eivät tavallisesti johda sähköä ja voidaan irrot-
taa välittömästi potilaasta. 

Tyypin BF sovellettu osa
HUOMAUTUS: sovelletut osat, joissa on sähköä johtava kosketus potilaaseen tai
joissa on keskipitkän tai pitkän aikavälin kosketus potilaaseen. 

Huomio
HUOMAUTUS: käyttäjän on luettava käyttöohjeiden tärkeät varoitustiedot, kuten va-
roitukset ja varotoimet, joita ei erinäisistä syistä voida merkitä itse laitteeseen. 

Ekvipotentiaalisuus
HUOMAUTUS: merkintä osoittaa liittimet, jotka yhteen kytkettyinä tuovat laitteiston
tai järjestelmän eri osat samaan potentiaaliin, joka ei välttämättä ole maadoituksen
potentiaali. 

Ei saa käyttää uudelleen
HUOMAUTUS: osoittaa, että lääkinnällinen laite on tarkoitettu kertakäyttöön tai käy-
tettäväksi yhdellä potilaalla yhden toimenpiteen aikana. 

Epästeriili
HUOMAUTUS: osoittaa, että lääkinnällistä laitetta ei ole steriloitu. 

Älä uudelleensteriloi
HUOMAUTUS: osoittaa, että lääkinnällistä laitetta ei saa steriloida uudelleen. 

Steriloitu etyleenioksidilla

Steriloitu säteilyttämällä

YLEISTÄ TIETOA
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Symboli Kuvaus

Älä käytä, jos pakkaus on vioittunut

Säilytettävä auringonvalolta suojattuna

Pidettävä kuivana

Lämpötilan raja-arvo
HUOMAUTUS: osoittaa lämpötila-alueen, jolle lääkinnällinen laite voidaan altistaa
turvallisesti. 

Kosteusrajoitus
HUOMAUTUS: osoittaa kosteusalueen, jolle lääkinnällinen laite voidaan altistaa tur-
vallisesti. 

Ilmanpaineen rajoitus
HUOMAUTUS: osoittaa ilmanpainealueen, jolle lääkinnällinen laite voidaan altistaa
turvallisesti. 

Toimitukseen sisältyvien tuotteiden määrä

Valmistajan eräkoodi

Valmistajan sarjanumero

Tuotteen vertailunumero
HUOMAUTUS: osoittaa Brainlabin tuotenumeron. 

Viimeinen käyttöpäivä
HUOMAUTUS: päivämäärä ilmoitetaan ISO 8601 -muodossa VVVV-KK-PP. 

Valmistuspäivämäärä
HUOMAUTUS: päivämäärä ilmoitetaan ISO 8601 -muodossa VVVV-KK-PP. 

Valmistaja

Valtuutettu edustaja Euroopan unionissa

Kotelointiluokka
• Suoja kiinteiden esineiden tunkeutumista vastaan (numerot 0–6 tai kirjain X)
• Suoja nesteiden tunkeutumista vastaan (numerot 0–9 tai kirjain X)

HUOMAUTUS: merkittynä on kirjain X, jos kotelointiluokan määrittämiseksi ei ole ke-
rätty riittävästi tietoa. 

Symbolit
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Symboli Kuvaus

Katso käyttöohjeet

Yhdysvaltain liittovaltiolaki rajaa tämän laitteen myynnin vain lääkärille tai lääkärin
määräyksestä

MR-ehdollinen
HUOMAUTUS: ei tiedetä aiheuttavan vaaraa tietyssä MR-ympäristössä. 

Ei MR-turvallinen
HUOMAUTUS: aiheuttaa vaaraa kaikissa MR-ympäristöissä. 

MR-turvallinen
HUOMAUTUS: ei tiedetä aiheuttavan vaaraa missään MR-ympäristössä. 

Käytä laitteen kytkemiseen valmiustilaan

Käytä virran kytkemiseen ja katkaisemiseen laitteesta

Sisältää luonnonkumilateksia
HUOMAUTUS: sisältää luonnonkumia tai kuivaa luonnonkumilateksia lääkinnällisen
laitteen tai sen pakkauksen valmistusmateriaalina. 

Ei-pyrogeeninen

Osoittaa, että laite soveltuu käytettäväksi vain tasavirralla

Istuminen kielletty

Pidä kädet etäällä (puristumisvaara)

Sisältää laitteen toiminnassa tarvittavan RF-lähettimen

Luokan II laite

Yksilöllinen laitetunnus

YLEISTÄ TIETOA
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Symboli Kuvaus

Katso lisätietoja ohjekirjasta tai -vihkosta

Lääketieteellinen laite

Useita käyttökertoja yhdellä potilaalla

Voimakas magneettikenttä

Symbolit
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1.4 Käyttötarkoitus

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä Brainlab suosittelee, että kaikki käyttäjät osallistuvat Brainlabin
edustajan järjestämään koulutusohjelmaan. Tällä varmistetaan turvallinen ja asianmukainen
käyttö.

Laitteiston huolellinen käsittely

Järjestelmän osat ja lisävarusteet koostuvat mekaanisista tarkkuusosista. Käsittele niitä
varoen.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.
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Käyttötarkoitus
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2 YLEISET INSTRUMENTIT
2.1 Instrumenttien yleiskuvaus

Lisätietoja

Instrumenttien yksityiskohtaiset käyttöohjeet niiden vastaavien ohjelmistojen kanssa löytyvät
Ohjelmiston käyttöohjeesta.

Yhteensopivuus

Instrumentteja voidaan käyttää vain sellaisten järjestelmien tai muiden instrumenttien kanssa,
jotka Brainlab on määrittänyt yhteensopiviksi. Ota yhteyttä Brainlabin tukipalveluun, jos et ole
varma instrumentin yhteensopivuudesta.

OIkea käsitteleminen

Varmista aina ennen käyttöä, että jokainen instrumentti on koottu oikein ja että kaikki komponentit
on kiinnitetty tiiviisti ja/tai lukittu tarvittaessa.
Tarkista käytön aikana säännöllisesti, että kaikki instrumentin komponentit ovat pysyneet tiiviisti
kiinnitettyinä eivätkä ne ole irronneet tai vaurioituneet. Kiinteiden instrumenttien liikkuminen
potilaan rekisteröinnin aikana tai sen jälkeen aiheuttaa epätarkkuuksia navigoinnissa ja vaarantaa
potilaan turvallisuuden.

Varoitus
Tässä käyttöohjeessa kuvatut instrumentit ovat erittäin tarkkoja ja herkkiä lääkinnällisiä
laitteita, joita on käsiteltävä erittäin varovasti. Jos pudotat instrumentin tai muuten
vaurioitat sitä tai jos instrumentti on jollain tapaa syöpynyt tai viallinen, ota välittömästi
yhteyttä paikalliseen Brainlabin palveluntarjoajaan saadaksesi jatko-ohjeet. Tämän
huomiotta jättäminen ja vaurioituneen laitteen käytön jatkaminen voi aiheuttaa vakavia
vammoja potilaalle.

Varoitus
Jos epäilet missä tahansa vaiheessa rekisteröinnin jälkeen vertailualustan liikkuneen tai
vahingoittuneen, keskeytä käyttö välittömästi ja tarkista alustan sijainti ja kunto uudelleen.
Alustan asennon muuttaminen rekisteröinnin jälkeen häiritsee koko
mittauskoordinaattijärjestelmää, mikä vaarantaa potilaan turvallisuuden.

Varoitus
Jos epäilet, että instrumentin kalibroinnista on tullut epätarkka, keskeytä käyttö
välittömästi ja tarkista ja varmista instrumentti uudelleen.

Varoitus
Tarkista epätarkoiksi epäilemäsi laitteet tunnettujen anatomisten merkintäpisteiden tai
ICM:n avulla. Vaihda epätarkat laitteet tai palauta ne Brainlabille lisätarkistukseen/
testattavaksi.

YLEISET INSTRUMENTIT
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Varoitus
Jos markkeripalloja käytetään yhdessä heilahtelevien tai värähtelevien instrumenttien
kanssa tai niiden läheisyydessä, markkeripallot on tarkistettava säännöllisin väliajoin
pitävän kiinnityksen varmistamiseksi.

Varoitus
Järjestele leikkaussali niin, että kaikkiin navigoitaviin laitteistoihin on jatkuva näkyvyys.
Kameroista on oltava esteetön näkymä seuranta-alustan heijastaviin markkeripalloihin.
Markkeripalloja ei saa peittää. Muuten navigointi ei ole mahdollista tai navigointi voi olla
epätarkkaa. Suunnittele leikkaussalin kokoonpano ennen leikkausta. Kameralla on oltava
esteetön näkymä instrumentin heijastaviin markkeripalloihin.
HUOMAUTUS: varmista, että markkeripallot näkyvät kameralle koko käytön ajan. 

Alustan sijoittaminen

Järjestelmä tunnistaa instrumentin sen seuranta-alustan markkeripallojen geometrian perusteella.
Jotta järjestelmä tunnistaa instrumentin oikein, kamerasta on oltava koko ajan esteetön näkymä
kaikkiin markkeripalloihin.
Alustan tunnistaminen onnistuu parhaiten niin, että alusta asetetaan kohtisuoraan tasoon nähden
markkeripallojen keskipisteistä katsottuna.

Mahdolliset komplikaatiot

Joidenkin Brainlabin tuotteiden käyttö edellyttää ylimääräisen viillon tekemistä. Se voi aiheuttaa
seuraavia komplikaatioita: tulehdus, paikallinen kipu, verenvuoto, verisuonien tai hermojen
vauriot, luunmurtuma tai tromboosi.

Creutzfeldt-Jakobin tauti

Varoitus
Älä käytä Brainlab-instrumentteja potilaille, joilla epäillään Creutzfeldt-Jakobin tautia tai
sen muunnosta (CJD tai vCJD).

MR-turvallisuus

Ellei toisin mainita, instrumentit eivät sovellu käytettäviksi magneettikuvausympäristössä.

Sterilointi

Jos steriili instrumentti tai sen komponentti viedään tahattomasti pois steriililtä alueelta tai jos se
pääsee kosketuksiin epästeriilin kohteen kanssa pakkausta purettaessa tai kliinisessä käytössä,
se on steriloitava uudelleen.
Älä steriloi tai käytä uudelleen kertakäyttöisiä instrumentteja, koska se vähentää
navigointitarkkuutta ja vaarantaa potilaan turvallisuuden. Ne tulee hävittää jokaisen käytön
jälkeen.

Varoitus
Ellei toisin mainita, instrumentit on steriloitava ennen käyttöä. Yksityiskohtaiset tiedot
uudelleenkäsittelyn toimenpiteistä, parametreista ja puhdistusaineista löytyvät Puhdistus-,
desinfiointi- ja sterilointiohjeista. Käsittele uudelleen käsiteltävät laitteet Puhdistus-,
desinfiointi- ja sterilointiohjeiden kuvausten mukaisesti.

Instrumenttien yleiskuvaus
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2.2 Kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot

Yleistä tietoa

Kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot (90 kpl) kiinnitetään alustoihin ja instrumentteihin, ja
niiden avulla järjestelmä havaitsee potilaan asennon ja instrumenttien sijainnin leikkausalueella.

Tuotetiedot

Steriiliys Kappaleet Tuotenro

• Steriili
• Kertakäyttöinen

90 kappaletta (30 yksikköä) 41773

Varoitus
Brainlabin navigointijärjestelmiä voidaan käyttää vain Brainlabin tai Northern Digital Inc.
(NDI) -yhtiön markkeripallojen kanssa.

Markkeripallojen kiinnittäminen

Kuva 1  

Toimenpiteet

Kiristä markkeripallot tiukasti käsin instrumentin jokaiseen alustan tai instrumentin kiinnitystap-
piin.

Varmista, että markkeripallot voidaan kiristää tappiin niin, että markkeripallon ja tapin
kannan väliin ei jää rakoa.

Markkeripallojen puhdistaminen

Käytä vain puhtaita ja kuivia markkeripalloja. Jos markkeripallo kastuu tai likaantuu toimenpiteen
aikana, se on puhdistettava ja kuivattava ennen käyttöä tai vaihdettava. Likaantuneen
markkeripallon pinnan puhdistamiseen saa käyttää vain pehmeää steriilillä vedellä kostutettua
liinaa.

Varoitus
Tarkista aina ennen käyttöä, että kaikkien markkeripallojen heijastava pinta on
moitteettomassa kunnossa.
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Varoitus
Jos puhdistat tai vaihdat instrumenttiin tai alustaan kiinnitetyn markkeripallon
toimenpiteen aikana, tarkista navigoinnin tarkkuus ennen jatkamista.

Kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot

16 Instrumenttien käyttöohje Ver. 3.1 Selkäranka ja trauma



2.3 Liimapintaiset lattamarkkerit

Yleistä tietoa

Liimapintaisia lattamarkkereita käytetään yhteensopivien kuvauslaitteiden viitteenä
rekisteröinnin aikana.
HUOMAUTUS: tässä annetut tiedot eivät korvaa kuvauslaitteen valmistajan käyttöopasta. 

Tuotetiedot

Kuva 2  

Nimi Kuvauslaitteet Suojaus Tuoten-
ro

Liimapintaiset lattamarkkerit
(10 kpl)

• Airo®

• Siemensin TT-kuvauslaitteet
• Siemens Artis Zeego Suojaa C-varsi

19144

Liimapintaiset lattamarkkerit
TT-kuvauslaitteelle

Yhteensopivat TT-kuvauslait-
teet 19141

Liimapintaiset lattamarkkerit
Zeegolle

Kolmiulotteinen kääntyvä Sie-
mens Artis Zeego -angiografia-
kuvauslaite

Älä suojaa C-vartta 19143

Navigoinnin tarkkuuden varmistus

Rekisteröinti Sijoittaminen

Ennen reki-
ströintiä Brainlabin asiakastuen edustaja kiinnittää neljä markkeria kuvauslaitteeseen.

Rekisteröinnin
aikana Markkereiden on oltava koko ajan kameran näkyvillä.

Rekisteröinnin
jälkeen

Markkereiden ei tarvitse pysyä kameran kuvausalassa.
Palauta kuvauslaite pysäytysasentoon tai säädä kameraa tarvittavalla tavalla.

HUOMAUTUS: steriilin suojuksen laskokset tai muut kohteet eivät saa peittää kuvauslaitteen
liimapintaisia lattamarkkereita. 

Rekisteröinnin tarkkuus määräytyy liimapintaisten lattamarkkerien kunnon mukaan.
Tarkista ennen käyttöä, että kaikkien lattamarkkerien heijastava pinta on moitteettomassa
kunnossa eikä se ole lohkeillut.
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2.4 Instrumenttien kalibrointimatriisi

Yleistä tietoa

Instrumenttien kalibrointimatriisia, (41874) käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
• esikalibroimattomien instrumenttien akselin, vektorin, halkaisijan ja kärkien kalibrointiin
• esikalibroitujen instrumenttien tarkkuuden varmistamiseen ja varmentamiseen.

Komponentit

①

② ③

④

⑤

⑥
Kuva 3  

Nro Komponentti Käyttö

① Vertailutaso 1
Kalibroi:
• Talttakärjet
• Litteäkärkiset instrumentit

② Vertailutaso 4
Vertailukohde:
• V-lovessa kalibroitujen instrumenttien kärjen etäisyys

③ Vertailutaso 2
Määritä manuaalisesti kärkien leveys ja kalibroi:
• Talttakärjet
• Litteäkärkiset instrumentit

④ Vertailutaso 3 (V-lovi)
Vertailukohde:
• V-lovessa kalibroitujen instrumenttien varren halkaisija

⑤ Aukko (esimerkki)

Kalibroi pitkä akseli:
• Lyhyet varret
• Varret, jotka eivät ulotu vertailutasoon 4 (kun instrumentti

on asetettu V-loveen)

⑥ Kalibrointipisteet
Kalibroi:
• Terävät instrumentit
• Ruuvit

Instrumenttien kalibrointimatriisi
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2.5 TT-kuvauslaitteen kalibrointifantomi

Yleistä tietoa

TT-kuvauslaitteen kalibrointifantomia (19148) käytetään TT- ja angiotietojen automaattisen
kuvanrekisteröinnin tarkkuuden tarkistamiseen Brainlabin ohjelmistosovellusten kanssa.

Komponentit

①

②

③

Kuva 4  

Nro Komponentti Tuotenro

①
• Kraniaalinen intraoperatiivisen kuvantamisen vertailualusta
• Kraniaalinen DrapeLink-vertailualusta

- iCT-kalibrointifantomin DrapeLink-käyttöliittymä on kytkettävä.

• 19145-01
• 19152-02

- 19142-06

② Liitin ei oleellinen

③ Lovet (esimerkit) ei oleellinen

Fantomin kokoaminen ja kuvaaminen

Toimenpiteet

1. Kiinnitä vastaava vertailualusta ① liittimeen ②.

2. Kiinnitä kolme kertakäyttöistä heijastavaa markkeripalloa vertailualustaan.

3. Aseta fantomi pöydälle ja kohdista kuvauslaitteen laserohjaimet ja fantomin päällä oleva
ristikko.

4. Suorita kuvaaminen Ohjelmiston käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.
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Tarkkuuden tarkistus

Kun olet rekisteröinyt TT-kuvauslaitteen kalibrointifantomin, voit tarkistaa tarkkuuden fantomin
lovien avulla. Suosittelemme tarkkuuden säännöllistä tarkistamista.

Kuva 5  

Toimenpiteet

1. Pidä osoitinta fantomin lovessa ③.

2. Tarkista, että osoittimen todellinen sijainti näkyy tarkkaan navigointinäytössä.

HUOMAUTUS: jos navigointinäytön sijainti poikkeaa toistuvasti osoittimen todellisesta sijainnista,
ota yhteys Brainlabin tukeen. 

TT-kuvauslaitteen kalibrointifantomi
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2.6 Potilassuojus

Yleistä tietoa

Potilassuojuksen (10 kpl) ansiosta kuvantamislaitetta voi käyttää intraoperatiivisesti Brainlabin
navigointijärjestelmän kanssa vaarantamatta steriilin alueen steriiliyttä.
HUOMAUTUS: tarkista suojuksen viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta. Älä käytä suojusta, jos
viimeinen käyttöpäivä on ohitettu. 

Tuotetiedot

Kuva 6  

Steriiliys Yhteensopivuus Turvalli-
suus

Tuotenro

• Steriili
• Kertakäyttöinen

Yhteensopiva kaikkien Brainlabin navigointi-
järjestelmien ja/tai vertailualustojen kanssa.

MR-turvalli-
nen 22182

Varoitus
Älä käytä pakkauksen avaamiseen teräviä työkaluja.

Poista suojus pakkauksesta ja aseta paikoilleen

Kuva 7  
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Toimenpiteet

1. Varmista, ettei pakkauksessa ole reikiä tai repeämiä ja poista suojus pakkauksesta sterii-
leissä olosuhteissa.

2. Taita suojus auki sinisen muovikalvon sisältä.

3. Nosta koko läpinäkyvä suojus ja aseta se potilaan päälle vertailualustan alle niin, että
alustan tarra osoittaa vertailualustaa kohti kuvassa näkyvällä tavalla.

Suorista suojus

Kuva 8  

Toimenpiteet

1. Pidä suojusta kädessä tarra yllä esitetyn kuvan asennossa.

2. Pitäen kiinni suojuksesta nosta ensimmäinen kerros ja avaa viitteen ① kerros siirtämättä
vertailualustaa.

3. Levitä suojusta lisää sen päätyosasta nuolen ② suuntaan.

4. Toista toiselle päädylle niin, että suojus on taitettu kokonaan auki ja peittää potilaan pääs-
tä jalkoihin ③.

Suojaa sivut

③① ②

Kuva 9  

Toimenpiteet

1. Levitä suojusta lisää sen sivulta nuolen ① suuntaan.

2. Toista toiselle puolelle niin, että suojus on taitettu kokonaan auki ②.

3. Nosta suojuksen siniset suikaleet kummallakin puolella korkeammalle niin, että ne muo-
dostavat kolmiomaisen ikkunan vertailualustan ③ päälle.

Potilassuojus
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Teippaa suojus

②① ③ ④

Kuva 10  

Toimenpiteet

1. Irrota valkoiset nauhat repäisemällä sinisten nuolien ① välistä.

2. Irrota liimapinnan suojus ②.

3. Pidä kolmiomainen ikkuna paikallaan ja työnnä valkoinen nauha alas niin, että se pysyy
kireällä, ja toista sama toiselle puolelle ③.
HUOMAUTUS: kolmiomaisen ikkunan korkein kohta on asetettava niin, että se on verta-
ilualustan korkeimman pisteen yläpuolella, muttei kuitenkaan koske siihen. 

4. Poista ikkunasta rypyt kameran näkyvyyden varmistamiseksi ④.

Suojuksen kiinnittäminen

Kuva 11  

Toimenpiteet

1. Kiinnitä suojus pöydän alle irrottamalla suojukset liimaliuskoista ja kiinnittämällä ne.
HUOMAUTUS: kun kiinnität suojusta, älä siirrä suojuksen kolmiomaista ikkunaa paikal-
taan äläkä koske vertailualustaan. 

2. Kun olet kiinnittänyt liimaliuskat, pöydän alapuolen pitäisi olla suojattu.
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2.6.1 Suojuksen irrottaminen

Yleistä tietoa

Suojusta poistettaessa voit leikata sen irti tai taitella suojuksen pois varmistaen, että vertailualusta
ei liiku.

Suojuksen leikkaaminen irti

Toimenpiteet

1. Leikkaa suojus alaspäin potilaan keskiviivaa pitkin leikkaamalla ensin steriilin alueen ylä-
puoliselta alueelta.

2. Anna suojuksen tippua lattialle ja hävitä se.

Suojuksen taittaminen irti

Toimenpiteet

1. Taita suojus takaisin itsensä päälle alkaen potilaan jaloista niin, että steriili puoli osoittaa
ylöspäin.

2. Taita suojusta lisää, kunnes se on taitettu vertailualustan ikkunan kohtaan saakka.

3. Pidä steriloimaton puoli potilaasta poispäin ja nosta suojus pois potilaan pään yli.

4. Kun olet irrottanut suojuksen kokonaan pöydältä, hävitä suojus.

Suojuksen irrottaminen
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2.7 Osoittimet

Yleistä tietoa

Osoittimet ovat esikalibroituja instrumentteja, joita käytetään seuraaviin toimintoihin:
• osoitinpohjaiseen potilaan rekisteröintiin
• rekisteröintitarkkuuden varmistamiseen
• otettujen läpivalaisukuvien tarkkuuden tarkistamiseen.

Osoitintyypit

Kuva 12  

Nro Tuote Käyttö Tuotenro

①
Selkärangan/trauman/lonkan
jatkettu teräväkärkinen osoit-
in

• Pisteen määrittäminen syvillä anatomisilla
alueilla

• Rekisteröinti/navigointi suurikokoisemmil-
la potilailla

53103

② Selkärangan/trauman terävä-
kärkinen osoitin Yleinen rekisteröinti ja navigointi 53105

Varoitus
Jos ohjelmisto valitsee osoittimen rekisteröintivaiheeseen, käytä sitä osoitinta.

Osoittimen tarkkuuden tarkistaminen osoitinkotelolla

Osoittimet toimitetaan kotelossa, joka suojaa osoittimia vaurioitumiselta ja takaa parhaan
mahdollisen tarkkuuden.

Varoitus
Tarkista osoittimen tarkkuus ennen jokaista käyttöä. Jos osoitin on ehjä, sen kärki on
samansuuntainen osoitinkotelon vastatapin kanssa.

Steriloi osoittimet aina käytön jälkeen ja säilytä niitä osoitetuissa taskuissa
osoitinkotelossa.
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2.7.1 Kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain

Yleistä tietoa

Kertakäyttöistä klipsikiinnitettävää kauko-ohjainta (20 kpl) (53153) voidaan käyttää yhdessä
selkärangan/trauman/lonkan jatketun teräväkärkisen osoittimen kanssa aktiivista potilaan
rekisteröintiä ja ohjelmiston ohjausta varten.
HUOMAUTUS: kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain on kertakäyttöinen laite, jota ei voi
steriloida uudelleen. Tarkista ennen steriilin pakkauksen avaamista, ettei viimeinen käyttöpäivä ole
umpeutunut. 

Komponentit

②①

③

④

Kuva 13  

Nro Komponentti Käyttö

① Infrapunamerkkivalo Kameran havaittavissa, muttei näy paljain silmin.

② Tilan merkkivalo Ilmaisee pariston tilan ja toimivuuden.

③ Keskiaukko Osoittimen kiinnitysliitäntä.

④ Hallintapainike Aktivoi infrapunamerkkivalon.

Toimintatestin suorittaminen

Ennen osoittimen kiinnittämistä on aina suoritettava toimintatesti.

Toimenpiteet

1. Poista kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain steriilistä pakkauksestaan.

2. Paina hallintapainiketta ④ ja varmista, että:
• tilan merkkivalo ② palaa
• infrapunamerkkivalo ① näkyy värillisenä salamavalona navigointinäkymän kameranäy-

tössä.

Varoitus
Jos paristo näyttää vuotaneen steriilin pakkauksen sisälle, älä avaa pakkausta, vaan hävitä
kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain välittömästi.

Kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain
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Kauko-ohjaimen kiinnittäminen

⑤

④
③
②
①

Kuva 14  

Toimenpiteet

1. Aseta keskiaukko ② osoitetun kiinnitystapin ① kohdalle osoittimen kahvassa.
HUOMAUTUS: ennen kiinnittämistä valitse kiinnityspaikka sen mukaan, onko käyttäjä va-
sen- ⑤ vai oikeakätinen ④.
 

2. Kiinnitä kauko-ohjain kokonaan osoittimen kahvaan.

3. Kiinnitä kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot ③ osoittimeen.
HUOMAUTUS: varmista, että kauko-ohjain on kiinnitetty kunnolla osoittimen tappiin ja et-
tä kertakäyttöinen heijastava markkeripallo on ruuvattu kokonaan sisään niin, että pallon
ja tapin kannan välissä ei ole rakoa. 

Kauko-ohjaimen irrottaminen

①

②
③

Kuva 15  

Toimenpiteet

1. Irrota käytön jälkeen kauko-ohjain osoittimesta.

2. Ennen hävittämistä kaikki pinnat on puhdistettava desinfiointiaineella.
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Toimenpiteet

3. Avaa tarvittaessa kotelo loven ① kohdalta pienellä terävällä työkalulla. Irrota paristo ③ ja
elektroniikka ② ja hävitä ne erikseen.
HUOMAUTUS: harkitse pariston desinfioimista käytön jälkeen ja sen hävittämistä erik-
seen. 

Laitteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia. Älä käytä paristoa uudelleen käytön jälkeen.

Kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain
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2.7.2 Tekniset tiedot

Mitat ja paino

Mitat Arvo

Korkeus/pituus/leveys 17,3 mm / 53,9 mm / 27,0 mm

Paino 12 g

Sähköosat

Tiedot Kuvaus

Virtalähde 3 V:n galvaaninen litiumparisto CR2032

Tehonkulutus enintään 36 mW

Virta 12 mA, tasavirta (DC)

Sähköturvallisuus IEC 60601-1 -standardin mukainen

LED-merkkivalot

Tiedot Infrapunamerkkivalo Tilan merkkivalo

Aallonpituus 870 nm 570 nm

Katselukulma 50 %:n teholla 120°

Valon vaikutus biologisiin eliöi-
hin IEC 62471 -standardin mukainen

Kotelo

Tiedot Kuvaus

IP-suojausluokka IP44 (standardin IEC 60529 mukaisesti)

Kotelon materiaali Polyamidi 12

Ympäristöä koskevat vaatimukset

Varastointiolosuhteet Käyttöolosuhteet

Lämpötila 0–30 °C 10−40 °C

Ilmankosteus 15–80 % (ei tiivistymistä) 20–80 % (ei tiivistymistä)

Paine 700–1 060 hPa

Hävitys Paikallisten jätesäännösten mukaisesti

Steriiliys ja käyttäminen

Tiedot Kuvaus

Steriiliyden tila Steriili

Sterilointimenetelmä Eteenioksidi

Käyttöikä Viisi vuotta
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Tiedot Kuvaus

Käytettävyys Kertakäyttöinen

Tekniset tiedot
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2.7.3 Sähkömagneettisten häiriöiden sieto

Sähkömagneettinen ympäristö

Kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain on tarkoitettu käytettäväksi
sähkömagneettisessa ympäristössä, joka määritellään tämän kappaleen taulukoissa. Asiakkaan
tai käyttäjän on varmistettava, että kauko-ohjainta käytetään tällaisessa ympäristössä.

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-8

Häiriönsietotesti IEC 60601 -testi- ja
yhteensopivuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

Sähköstaattinen pur-
kaus (ESD) IEC
61000-4-2

±6 kV, kosketus
±8 kV, ilma

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamis-
ta lattaa.
Jos lattiat on peitetty synteettisellä materiaalilla,
suhteellisen ilmankosteuden on oltava vähin-
tään 30 %.

Verkkotaajuus (50/60
Hz) magneettikenttä
IEC 61000-4-8

3 A/m Tulee olla tyypillisen kaupallisen tai sairaalaym-
päristön tasolla.

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Kannettavia tai siirrettäviä radiotaajuisia tietoliikennelaitteita saa käyttää kertakäyttöisestä
klipsikiinnitettävästä kauko-ohjaimesta (mukaan lukien kaapelit) vähintään suositeltavalla
erotusetäisyyden päässä. Tämä erotusetäisyys lasketaan lähettimen taajuuden laskentaan
tarkoitetun yhtälön avulla.

Häiriönsieto-
testi

IEC 60601 -testitaso Yhteensopi-
vuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö –
ohjeet

Johtuva radio-
taajuus IEC
61000-4-6

• 3 Veff

• 150 kHz – 80 MHz
3 V 1,2 * √P

Säteilevä radio-
taajuus IEC
61000-4-3

• 3 V/m
• 80 MHz – 2,5 GHz

3 V/m
• 1,2 * √P (80–800 MHz)
• 2,3 * √P (800 MHz – 2,5 GHz)

P = lähettimen maksimiantoteho (wattia).
d = suositeltu erotusetäisyys (metriä).b

Kiinteiden radiotaajuuslähettimien sähkömagneettisessa ympäristötutkimuksessaa määriteltyjen
kenttävoimakkuuksien tulee olla alle yhteensopivuustason jokaisella taajuusalueella.b

a Kiinteiden lähettimien kenttävoimakkuuksia ei voi ennustaa tarkasti teoreettisesti. Jotta kiintei-
den radiotaajuuslähettimien toiminnasta aiheutuvaa sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin ar-
vioida, asennuspaikalla pitäisi tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos mitattu kentän voimakkuus
siinä kohdassa, jossa kauko-ohjainta käytetään, ylittää em. hyväksyttävän radiotaajuutta koske-
van vaatimustason, kauko-ohjainta on tarkkailtava, kunnes tiedetään, että se toimii kunnolla. Jos
kauko-ohjain ei tunnu toimivan kunnolla, on ehkä ryhdyttävä tarvittaviin lisätoimiin (esim. siirret-
tävä kauko-ohjain toiseen paikkaan tai toiseen asentoon).

b Kun taajuusalue on yli 150 kHz – 80 MHz, kentän voimakkuuksien pitäisi olla alle [V1] V/m.

Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden läheisyydessä.
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HUOMAUTUS: mikäli arvo on tarkalleen 80 MHz tai 800 MHz, sovelletaan korkeampaa taajuutta. 

Sähkömagneettisten häiriöiden sieto
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2.7.4 Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja säteily

Sähkömagneettinen yhteensopivuus: Vakuutus

Lääkinnällisiä sähkölaitteita käytettäessä on huomioitava erityiset sähkömagneettiseen
yhteensopivuuteen liittyvät turvallisuusseikat. Laitteita saa asentaa ja käyttää ainostaan
vastaavien sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien ohjeiden ja tässä käyttöoppaassa
kuvatun mukaisesti.

Radiotaajuushäiriöt

Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuiset tietoliikennelaitteet voivat vaikuttaa kauko-ohjaimen
toimintaan. Kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain käyttää radiotaajuista energiaa
vain sisäisiin toimintoihin. Sen vuoksi radiotaajuussäteily on hyvin vähäistä eikä todennäköisesti
aiheuta häiriöitä lähellä olevissa sähkölaitteissa.

Sähkömagneettinen ympäristö

Kauko-ohjain on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa
radiotaajuisen säteilyn häiriöt ovat valvottuja. Asiakas tai kauko-ohjaimen käyttäjä voi auttaa
estämään sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä alla olevan suosituksen mukaisen
minimietäisyyden radiotaajuista säteilyä käyttävien kannettavien ja siirrettävien viestintälaitteiden
(lähettimet) ja kauko-ohjaimen välillä viestintälaitteen maksimitehon mukaisesti.

Erotusetäisyydet

Nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen
vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.

Lähettimen maksimini-
mellisteho

Lähettimen taajuuden mukainen erotusetäisyys (m)

Wattia 150 kHz – 800 MHz (1,2 * √P) 800 MHz – 2,5 GHz (2,3 * √P)

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,20 2,30

10 3,80 7,30

100 12,00 7,30

Sellaisten lähettimien osalta, joiden maksimitehoa ei ole mainittu edellä olevissa taulukoissa,
suositeltu erotusetäisyys metreinä (m) voidaan laskea käyttämällä lähettimen taajuuden lasken-
taan tarkoitettua yhtälöä, jossa P = lähettimen maksiminimellisteho watteina (W).

HUOMAUTUS: mikäli arvo on tarkalleen 80 MHz tai 800 MHz, sovelletaan korkeamman taajuuden
erotusetäisyyttä. 

Säteilylausunto

Säteilytesti Yhteensopivuus Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11 Ryhmä 1, luokka B Kauko-ohjain soveltuu käytettäväksi kaikissa

käyttöympäristöissä, myös kotitalousympäris-
tössä ja julkiseen pienjänniteverkkoon suoraan
kytketyissä ympäristöissä.

Harmoniset päästöt IEC
61000-3-2 Ei ole
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Säteilytesti Yhteensopivuus Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

Jännitteen vaihtelut / ko-
hinapäästöt IEC
61000-3-3

Ei ole

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja säteily
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3 IGS-VAKIOINSTRUMENTIT
3.1 Yleiskatsaus

Yleistä tietoa

Useita Brainlabin vakioinstrumentteja voidaan käyttää selkärangan kirurgisissa toimenpiteissä.
Niitä voi ostaa yksittäin tai sarjapakkauksina.

IGS-vakioinstrumenttien tyypit

②① ③ ④

⑤⑥

Kuva 16  

Nro Komponentti Kuvaus Tuotenro

①

• Instrumentin vertailuyksikkö
3 markkeripallolla

• Instrumentin vertailuyksikkö
4 markkeripallolla

Navigoi esikalibroituja:
• naskaleita tai käyriä antureita

Navigoi kärkiä, jotka on kalibroitava inst-
rumentin kalibrointimatriisilla:
• naskalit, suorat anturit tai taltat

• 55830-20
• 55830-27

②

• Instrumentin vertailuyksikkö
manuaaliseen kalibrointiin,
koko ML

• Instrumentin vertailuyksikkö
manuaaliseen kalibrointiin,
koko L

Navigoi kärkiä, jotka on kalibroitava inst-
rumentin kalibrointimatriisilla:
• naskalit, suorat anturit tai taltat

• 55830-25
• 55830-29

IGS-VAKIOINSTRUMENTIT
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Nro Komponentti Kuvaus Tuotenro

③

• Instrumentin Softgrip Uni-
versal -kahva

• Instrumentin Softgrip Gears-
hift -kahva

• Silikoninen pehmeä pinta
• Voidaan vaihtaa keskenään

• 55830-15
• 55830-10

④
• Suora anturi 3,5 mm
• Suora anturi 4,5 mm
• Käyrä anturi 4,5 mm

Suorien antureiden yhteensopivuus:
• 55830-25 ja 55830-29
• 55830-20 ja 55830-27

Käyrän anturin yhteensopivuus vain:
• 55830-20 ja 55830-27

• 55830-43
• 55830-40
• 55830-45

⑤
• Lyhyt taltta
• Pitkä taltta

Yhteensopivuus:
• 55830-25 ja 55830-29

• 55830-55
• 55830-50

⑥
• Taltta 3 mm
• Taltta 4 mm

Yhteensopivuus:
• 55830-20 ja 55830-27
• 55830-25 ja 55830-29

• 55830-35
• 55830-30

Älä käytä instrumentin kahvaa yhdessä vasaran kanssa.

Varoitus
Älä käytä instrumentteja, joissa on kokojen ML tai L instrumentin vertailuyksikkö
manuaalista kalibrointia varten, samanaikaisesti instrumenttisovittimen alustalla
kalibroitujen instrumenttien kanssa, jos niillä on sama seuranta-alustan koko.

Instrumentin lisäkärjet

Kuva 17  

Lisäkärkiä vastaavalla kiinnityksellä voi olla saatavilla kolmannen osapuolen implanttivalmistajilta.
Suuntaustapin (nuoli) pituus ja sijainti määrittelevät yhteensopivan instrumentin vertailuyksikön.
HUOMAUTUS: jos instrumenttiliitännän varsi ei lukitu kunnolla vertailuyksikköön, älä yritä käyttää
niitä yhdessä. 

Yleiskatsaus
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3.2 Instrumentin vertailuyksiköt

Yleistä tietoa

Instrumentin vertailuyksikkö voidaan kiinnittää instrumenttiin neljään esimääritettyyn asentoon
näkyvyyden optimoimiseksi ja siihen on liitettävä 3 tai 4 markkeripalloa yksikön geometriasta
riippuen.

Kalibroiminen

kuhunkin instrumentin vertailuyksikköön on kaiverrettu joko ”pre-calibrated” tai ”calibration with
ICM4” (nuolet). Lisäksi esikalibroiduissa yksiköissä voi olla kullanvärinen tappi.

Kuva 18  

Instrumentin vertailuyksikön kiinnitys

①
③②

⑤

④

Kuva 19  

Toimenpiteet

1. Valitse soveltuva kahva ja instrumentin kärki.

2. Aseta vertailuyksikkö niin, että nuoli ① osoittaa instrumentin kärkeä kohden ja varmista,
että yksikön numeroaukot ③ ovat kohdakkain suuntaustappien ② kanssa, jotta alustan
näkyvyys olisi mahdollisimman hyvä käytön aikana.
HUOMAUTUS: valitse vastaava sijainti (1–4) esikalibroidun instrumentin valintaikkunasta
ohjelmassa. 

3. Työnnä vertailuyksikkö instrumentin kärkeen niin, että se napsahtaa paikoilleen.

4. Siirrä kahva ⑤ instrumenttiliitännän ④ päälle niin, että se napsahtaa paikoilleen ja var-
mista, että kahva on lukittu.

IGS-VAKIOINSTRUMENTIT
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Instrumentin vertailuyksiköt
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4 LÄHDEKIRJALLISUUS
4.1 X-Press-viite

Yleistä tietoa

X-Press-viitteessä on:
• säätönivel vertailualustan suuntaamiseen optimaalisesti kameran kuvausalaan
• pikakiinnitysmekanismi, jolla viite irrotetaan leikkauksen aikana ja asetetaan takaisin samaan

suuntaan, jottei rekisteröintitietoja katoa.

Potilasvertailun käyttäminen

Varoitus
Kiinnitä potilasvertailut mahdollisimman lähelle kohdealuetta niin, etteivät ne häiritse
laitteistoa seuraavassa kirurgisessa vaiheessa.

Varoitus
Aseta potilasvertailun ankkurit huolellisesti ja vältä vahingoittamasta kriittisiä rakenteita
kuten verisuonet, hermot jne.

Varoitus
Tarkista aina potilasvertailuiden liikkumattomuus ennen rekisteröinnin aloittamista. Kaikki
liikkeet aiheuttavat instrumentin seurannan epätarkkuuksia, mikä voi olla potilaalle
vaarallista.

Varoitus
Älä koskaan käsittele potilasvertailuja potilaan rekisteröinnin jälkeen, koska se mitätöi
rekisteröintitiedot ja aiheuttaa epätarkkuuksia potilaan hoitovaiheessa.

Komponentit

① ② ③ ④ ⑤

Kuva 20  
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Nro Komponentti Käyttö Tuotenro

①
X-Press-vertailualusta T-geometria
X-Press-vertailualusta Y-geometria

Yhteensopiva 1- tai 2-tappis-
ten X-Press-luunkiinnittimien
kanssa.

52410
52411

② 1-tappinen X-Press-luunkiinnitin (koko S,
M, L)

Kiinnitin vertailualustan ja
luun väliin.

52421
52422
52423

③
2-tappinen X-Press-luunkiinnitin
2-tappinen kaksiasentoinen X-Press-
luunkiinnitin

52420
52429

④ 2-tappinen X-Press-poramalli Ohjaa Schanzin ruuvin etäi-
syyden asettamista luuhun. 52425

⑤
Kuusiokoloavain selkärangan kiinnittimiä
ja 1-tappista X-Press-luunkiinnitintä var-
ten

Kiinnittää 1-tappisen X-
Press-luunkiinnittimen. 52424

HUOMAUTUS: luunkiinnittimiä saa käyttää vain vastaavan X-Press-vertailualustan (T- tai Y-
geometria) kanssa. 

Ennen rekisteröintiä

Varoitus
Suorita ennen rekisteröinnin aloittamista liikelaajuuden testaus, jotta voit varmistaa, ettei
kiinnitetty luunkiinnitin törmää kovalla voimalla kudokseen rekisteröinnin aikana. Jos
kudokseen törmääminen on todennäköistä, suurenna viiltoa, jotta kudoksen mahdollinen
luunkiinnittimeen kohdistama jännitys pienentyy. Muuten voi aiheutua taipumista tai
löystymistä, mikä tekee navigoinnista epätarkkaa.

Kiinnittämisen jälkeen

Varoitus
Älä käytä voimaa tai vääntöä luunkiinnittimiin tai vertailualustoihin, kun ne on kiinnitetty
potilaaseen.

X-Press-viite
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4.1.1 Kertakäyttöiset Schanzin ruuvit

Yleistä tietoa

Kertakäyttöisiä Schanzin ruuveja käytetään luunkiinnittimien kiinnittämiseen suoraan potilaan
luuhun, jotta saadaan vakaa pohja vertailualustan kiinnittämiselle ja navigoinnin suorittamiselle.

Tyypit

Kuva 21  

Luun-
kiinnitin

Ruuvi Tuotenro

1-tappi-
nen

Kertakäyttöiset Schanzin ruuvit 5 mm / 150 mm (10 kpl) 54902

Kertakäyttöiset Schanzin ruuvit 5 mm / 200 mm (10 kpl) 54903

2-tappi-
nen

Kertakäyttöiset Schanzin ruuvit 3 mm / 100 mm (10 kpl) 54900

Kertakäyttöiset Schanzin ruuvit 3,2 mm x 100 mm (10 kpl) 54922

Kertakäyttöiset Schanzin ruuvit 4 mm / 130 mm (10 kpl) 54901

Kertakäyttöinen Schanzin AO-ruuvi 3,2 mm x 100 mm 99104

Kertakäyttöinen Schanzin AO-ruuvi 4 mm x 125 mm 99101

Kertakäyttöinen Schanzin AO-ruuvi 4 mm x 125 mm (10 kpl) 54908

Kertakäyttöinen Schanzin AO-ruuvi 5 mm x 175 mm (10 kpl) 54909

Steriiliys

Kertakäyttöiset Schanzin ruuvit toimitetaan steriloimattomina ja ne on steriloitava ennen
käyttöä. Ne ovat kertakäyttöisiä instrumentteja ja siksi ne on hävitettävä käytön jälkeen.

Kiinnitys

Aseta Schanzin ruuvi bikortikaalisesti, jos mahdollista.
Unikortikaalinen kiinnitys tai halkaisijaltaan tai pituudeltaan väärien Schanzin ruuvien käyttäminen
saattaa aiheuttaa epävakaan kiinnityksen tai Schanzin ruuvin tahattoman irtoamisen luusta, kun
luunkiinnitintä kiristetään.

Kiinnitä Schanzin ruuveja vain luurakenteisiin, joita peittää ohut kudos, kuten suoliluun
harju, ja vältä puhkaisemasta lihaskudosta. Laaja lihasliike saattaa aiheuttaa ruuvin
taipumisen.
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4.1.2 1-tappinen X-Press-luunkiinnitin

Yleistä tietoa

1-tappista X-Press-luunkiinnitintä (S, M tai L) saa kolmessa eri koossa eri toimenpiteitä varten
ja useimmille potilaille sopivana.
HUOMAUTUS: varmista, että valitset oikean koon toimenpidettä varten. 

Luunkiinnittimen kokoaminen ja kiinnittäminen

⑥

⑤

③

①

④

②

Kuva 22  

Toimenpiteet

1. Ruuvaa nuppi ② runkoon ①.

2. Ruuvaa vetomutteri ③ runkoon.

3. Ruuvaa kootut osat ①, ② ja ③ piikkiputkeen ④.

4. Liu’uta koottu luunkiinnitin Schanzin ruuvin ⑥ päälle.

5. Käytä kuusiokoloavainta ⑤ nupin ja vetomutterin kiristämiseen varovasti.
HUOMAUTUS: ennen nupin kiristämistä kokonaan kiinnitä X-Press-vertailualusta ja
säädä se siten, että varmistetaan kameran täysi kuvakenttä vertailualustaan. 

6. Jos teet pienen viillon luuhun kiinnittimen kiinnittämistä varten, aseta Schanzin ruuvi ensin
viiltoon. Sen jälkeen voit liu’uttaa luunkiinnittimen Schanzin ruuvin päältä luun pinnalle ja
asettaa piikkiputken suoraan luun pinnalle.
HUOMAUTUS: tämä estää piikkiputkea tarpeettomasti hankaamasta ympäröivää pehmyt-
kudosta. 

Varoitus
Jos S-koon 1-tappista X-Press-luunkiinnitintä ei voi kiinnittää tiukasti luuhun pääviillon
läpi, tee toinen viilto kohtaan, jossa luun peittona on vähemmän kudosta.

Turvallinen irrottaminen

Löysää nuppia ② ja vetomutteria ③ ja nosta hitaasti luunkiinnitin irti Schanzin ruuvista. Kun
kiinnitin on irti, irrota Schanzin ruuvi ja poista luunkiinnitin.
HUOMAUTUS: älä koskaan irrota Schanzin ruuvia, jos 1-tappinen X-Press-luunkiinnitin on vielä
kiinnitettynä. Tee niin vain, jollei laitetta voida irrottaa vakiotoimenpidettä käyttäen. 

1-tappinen X-Press-luunkiinnitin
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4.1.3 2-tappinen X-Press-luunkiinnitin

Yleistä tietoa

2-tappisessa X-Press-luunkiinnittimessä on kaksipuolinen kiinnityslevy vertailualustaa varten,
kun taas 2-tappisessa X-Press-luunkiinnittimessä Flip-Flop on flip-flop-muotoilu, joka
mahdollistaa vertailualustan kiinnittämisen luunkiinnittimen molemmille puolille.

Luunkiinnittimen kokoaminen ja kiinnittäminen

①

②

③

Kuva 23  

Toimenpiteet

1. Koska luunkiinnitintä ei voi kiertää, suunnittele vertailualustan suuntaus ennen Schanzin
ruuvien kiinnittämistä luuhun.

2. Käytä poramallin kohdistettua reikäparia ① oppaana ja aseta kaksi Schanzin ruuvia ②
reikien läpi (nuolen osoittamassa suunnassa).
HUOMAUTUS: älä käytä poramallia, kun käytetään Schanzin ruuveja erityisellä pikaliitän-
nällä (esim. AO-pikaliitännällä), sillä ruuvin pää on suurempi kuin poramallin aukot, jolloin
poramallia on mahdoton irrottaa porauksen jälkeen. 

3. Poraa ruuvit luuhun.

4. Avaa luunkiinnittimen kiinnitysnuppi ③ kokonaan ja vedä se Schanzin ruuvien päälle kiin-
nittäen se mahdollisimman lähelle luun tai kudoksen pintaa.
HUOMAUTUS: kiinnitä luunkiinnitin vain Schanzin ruuvin pyöreään osaan. 

5. Kiristä kiinnitysnuppi käsin kiinnittimen kiristämiseksi (nuolen osoittamassa suunnassa).
Työkaluja ei tarvita, koska luunkiinnitin voidaan kiristää riittävän tiukasti käsin.

HUOMAUTUS: Brainlab suosittelee käyttämään 4 mm:n Schanzin ruuveja 2-tappisen X-Press-
luunkiinnittimen kanssa. 

Turvallinen irrottaminen

Löysää kiristysnuppia ③ ja nosta hitaasti luunkiinnitin irti Schanzin ruuvista. Kun kiinnitin on irti,
irrota Schanzin ruuvi ja poista.
HUOMAUTUS: jos luunkiinnitintä ei voida jostain syystä nostaa irti Schanzin ruuveista, ruuvit
voidaan katkaista kiinnittimen alapuolelta ja ruuvata auki erikseen. 
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4.1.4 X-Press-vertailualusta

Luunkiinnittimien kierto Schanzin ruuveissa

① ②

Kuva 24  

Nro Luunkiinnitin Kierto mahdollinen?

① 1-tappinen X-Press-luunkiinnitin Kyllä, ennen kiinnitystä

②
• 2-tappinen X-Press-luunkiinnitin
• 2-tappinen kaksiasentoinen X-Press-luunkiinnitin

Ei

Vertailualustan kokoaminen ja säätäminen

① ②

③

Kuva 25  

Toimenpiteet

1. Ruuvaa lukitusruuvi ② pikakiinnittimeen ① varmistaen, että alusta on kiristetty hyvin.

X-Press-vertailualusta
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Toimenpiteet

2. Säädä alustan suuntausta löysäämällä hieman kiinnittimen ruuvia ja säätämällä vertailua-
lustaa sivuttain kiertämällä sitä vartensa ③ ympäri.

Hammastuksen päällekkäisyyden välttäminen

Kuva 26  

Varmistaaksesi hyvän liitännän tarkista, että vertailualustan säädettävien nivelten hammastukset
ovat vastaavissa urissa ja etteivät ne ole muita hammastuksia vasten.

Epävakaan nivelen asennon välttäminen

① ②

Kuva 27  

Kun toinen nivel on oikeassa ja vakaassa asennossa ①, se napsahtaa kuuluvasti.
Älä aseta tai kiristä toista niveltä epävakaaseen asentoon ②.
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Vertailualustan kiinnittäminen luunkiinnittimeen

①

②

③

Kuva 28  

Tämä toimenpide koskee sekä 1 että 2 tapin luunkiinnittimiä.

Toimenpiteet

1. Purista pikalukituskiinnittimen sivuista ① ja avaa kiinnittimen leuat.

2. Aseta pikakiinnittimen varsitapit ② luunkiinnittimen liitäntälevyn vastaaviin aukkoihin ③
(nuolen osoittamassa suunnassa).

3. Vapauta pikakiinnitin ja varmista, että varsitapit ovat kunnolla paikoillaan liitäntälevyn vas-
taavissa aukoissa.

Varoitus
Jollet voi asettaa alustan tappeja kokonaan liitäntälevyyn, ota välittömästi yhteyttä
Brainlabiin lisäohjeita varten. Vahingoittuneen laitteen käyttäminen voi aiheuttaa vakavan
potilasvahingon.

Turvallinen irrottaminen

Irrota alusta puristamalla kiinnittimen ① leuat auki, ja nosta järjestelmä suoraan ylös irti
liitäntälevystä. Älä löysää luunkiinnittimen ruuvimutteria.
HUOMAUTUS: vertailualustat voidaan poistaa sahaamisen ajaksi liikkumisen riskin
minimoimiseksi. 

X-Press-vertailualusta
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4.2 Selkärangan X-vertailukiinnitin ja radiokuultava
kiinnitin

Yleistä tietoa

Molemmilla selkärangan vertailuilla voidaan käyttää navigointijärjestelmää kiinnitetyn nikaman
seurantaan, kun taas radiokuultava selkärangan vertailukiinnitin on suunniteltu potilaan
rekisteröintiin käyttämällä intraoperatiivista kuvantamista, jossa metalliartefaktien vaikutus kuvaan
on pienempi.

Komponentit

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩
⑨

⑪

⑦

⑪

Kuva 29  

Komponentti Tuotenro

• Selkärankakiinnittimien vertailualusta 3 markkeripallolla
• Selkärankakiinnittimien vertailualusta 4 markkeripallolla

• 55753
• 55759

• Selkärangan X-vertailukiinnitin, koot S, L
• Selkärangan radiokuultava vertailukiinnitin

• 55751, 55752
• 55756

Selkärangan X-vertailukiinnittimen jatke 40 mm 55754
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Vertailun kokoaminen ja kiinnittäminen

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩
⑨

⑪

⑦

⑪

Kuva 30  

Toimenpiteet

1. Jos käytät selkärangan X-vertailukiinnitintä, valitse sopiva kiinnittimen koko ja suunnit-
tele asento seuraavien kirurgisten vaiheiden perusteella.
HUOMAUTUS: liitä tarvittaessa valinnainen jatkoliitin ⑤, ⑧ kiinnittimeen ⑪ ja kiristä se
paikoilleen jatkeen hattumutterilla ⑨.
 

2. Kiinnitä vertailualusta ⑦ kiinnittimen rungon ④ liitäntään (tai jatkeen liitäntään), ja kiinnitä
paikoilleen järjestelmän hattumutterilla ⑥.

3. Tee pieni viilto kohdenikaman yläpuolelle ja työnnä suljetut kiinnittimen leuat viiltoon.

4. Avaa leukoja hieman kiertämällä auki radiokuultavan kiinnittimen pyörää ③ tai löysäämäl-
lä X-kiinnittimen lukitusmutteria ⑩ instrumentin osoittamassa suunnassa.
HUOMAUTUS: älä kiinnitä selkärangan vertailua muihin kudoksiin tai hermoston osiin. 

5. Vie kiinnittimen hampaat selkärankatoimenpiteen päälle ja kiristä kiinnittimen leukoja pi-
täen kiinni kiilasta ② ja kiristäen kiinnittimen pyörää, kunnes kiila saavuttaa pysäytystapin
① tai kiristäen X-kiinnittimen lukitusmutteria.
HUOMAUTUS: kiinnitä radiokuultava selkärangan vertailukiinnitin siten, että alustan
metalliosat jäävät läpivalaisukuvien tai 3D-kuvien kuvakentän ulkopuolelle. Jos mahdollis-
ta, kallista alustaa viistoon kulmaan kehon pituussuuntaiseen akseliin nähden. 

Varoitus
Käytä selkärangan X-vertailukiinnitintä vain, jos voit asettaa sen niin, ettei se häiritse
myöhemmissä kirurgisissa vaiheissa.

Käytä kohtuullisesti voimaa, kunnes kiinnitin on hyvin kiinnitetty, ja kiinnitä se
mahdollisuuksien mukaan käsin. Pidä kiinnittimestä kiinni kiilasta toisella kädellä, kun
käännät pyörää.

Selkärangan X-vertailukiinnitin ja radiokuultava kiinnitin
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Vertailualustan asennon säätäminen

①
②

Kuva 31  

Toimenpiteet

1. Kun ruuvaat X-kiinnittimen kokoon, varmista, että kiinnittimen leuat kohtaavat symmetri-
sesti.
HUOMAUTUS: varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty ja kiinnittimen hampaat ovat yh-
dessä. Käytä tarvittaessa jakoavainta. 

2. Säädä vaakatasossa löysäämällä alusta hattumutteria ② ja kiristämällä se uudestaan
tiukkaan.

3. Säädä kalistuskulmaa löysäämällä säätöruuvia ① ja kiristämällä se uudestaan tiukkaan.

Viitteen irrottaminen selkärangan toimenpiteestä

Toimenpiteet

1. Irrota vertailualusta avaamalla alustan hattumutteri ②.

2. Avaa kiinnittimen leuat avaamalla radiokuultavan kiinnittimen pyörää tai kääntämällä X-
kiinnittimen lukitusmutteria instrumentin osoittamaan suuntaan.

3. Irrota hammastus varovasti luusta ja nosta kiinnitin pois.
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4.3 Selkärangan universaali vertailupakkaus

Yleistä tietoa

Selkärangan universaali vertailupakkaus on suunniteltu potilaan rekisteröintiin navigoidussa
selkärankaleikkauksessa. Se on erityisen käytännöllinen intraoperatiivisessa TT-kuvantamisessa
tai käytettäessä C-vartta.

Komponentit

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Kuva 32  

Komponentti Tuotenro

Ruuvitaltta 55758-30

Selkärangan vertailukiinnittimen jatke (40 mm) 55761-02

Selkärangan vertailualusta Carbon-viitekiinnittimelle (4-palloinen geomet-
ria) 55761

Selkärangan Carbon-vertailukiinnitin liu’uttimella 55758

Vertailualusta X-Press-pikaliittimellä 52419

2-tappinen kaksiasentoinen X-Press-luunkiinnitin 52429

Varoitus
Selkärangan universaalia vertailupakkausta voidaan käyttää vain yllä mainittujen
yhteensopivien komponenttien kanssa.

Selkärangan universaali vertailupakkaus
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Vertailun kokoaminen ja kiinnittäminen

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Kuva 33  

Toimenpiteet

1. Kiinnitä markkeripallot ja ruuvaa yksikkö ④ vertailualustaan ③.

2. Kiinnitä alusta liittimeen ⑤ sovittimessa ⑥ tai kiinnittimen jatkeeseen ②.

3. Kiristä koottu sovitin tai jatke tiukasti kiinnittimen liitäntään ⑦.

4. Aseta alustan vaakasuora asento ja kiristä tiukasti alustan nupista.

5. Avaa kiinnitin ⑨ vetämällä liu’utin ⑧ ylös pienen kohouman päälle yläpysäytysasentoon
ja avaa vertailukiinnittimen varret manuaalisesti.

6. Sulje kiinnitin selkärankatoimenpiteen ympärille liu’uttamalla liu’utin alas kevyellä voimalla
ja kiristämällä se ruuvimeisselillä ①.
HUOMAUTUS: tarkista, että kaikki ruuvit on kiristetty ja liitännän hammastusjärjestelmä
on kiinni. 

Varoitus
Lisää kiinnitysvoimaa varovasti potilaan vahingoittamisen välttämiseksi esimerkiksi
dorsaalisessa toimenpiteessä. Jos potilaalla on osteoporoosi, laite saattaa tahattomasti
kohdistaa liikaa voimaa nikamaan, jos sitä ei käytetä varoen.

Viitteen irrottaminen selkärangan toimenpiteestä

Toimenpiteet

1. Käännä ruuvimeisseliä ① vastapäivään liu’uttimen ⑧ löysäämiseksi.
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Toimenpiteet

2. Vedä liu’utin ylös pienen kohouman päälle yläpysäytysasentoon ja avaa viitekiinnittimen
varret ⑨ manuaalisesti.

3. Kiinnittimessä on pikasäätömekanismi, joka sallii liu’uttimen manuaalisen siirtämisen, kun
kiinnitysvoimaa ei käytetä.
HUOMAUTUS: paina liu’utinta joustavalta puolelta pikasäädön aktivoimiseksi. Puristettu-
na liu’utin kiinnittyy automaattisesti ruuvimekanismiin ja sitä voidaan käyttää vain ruuvi-
meisselillä. 

Rekisteröinnin jälkeen

Kun potilasrekisteröinti on tehty, älä avaa tai säädä kiinnitys- tai säätöruuveja. Jos viitepakkaus
irtoaa, toista rekisteröinti ennen jatkamista.

Selkärangan universaali vertailupakkaus
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4.4 Selkärangan lisätarvikepakkaus anterioriseen/
lateraaliseen/viistoon viittaamiseen

Yleistä tietoa

Selkärangan lisätarvikepakkaus anterioriseen/lateraaliseen/viistoon viittaamiseen (55070)
on suunniteltu käytettäväksi anteriorisissa, lateraalisissa ja viistoissa selkärangan toimenpiteissä.

Komponentit

①

②

③

④

⑤

⑥⑦

Kuva 34  

Nro Komponentti Tuotenro

① Vertailualusta ei oleellinen

② Liitinputket (130 mm ja 160 mm) ei oleellinen

③ Asetin ei oleellinen

④ Suojaholkit ei oleellinen

⑤
• Lannerangan pitkä kiinnitysruuvi
• Lannerangan lyhyt kiinnitysruuvi

• 55070-86
• 55070-83

⑥ Alustan kiinnitysyksikkö ei oleellinen

⑦ Kiinnitysmutteri (2 kpl) 55070-90

Varoitus
Käytä vain Brainlabin ruuvisarjaa ruuvin asettamiseen ja käytä vain kierteitettyä
kiinnitysruuvia, jolla on määritetty pituus ja halkaisija. Väärän kokoisen kiinnitysruuvin
käyttäminen saattaa aiheuttaa epävakaan kiinnityksen.
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Kiinnitysruuvin asentaminen

①

②

③

① ②+

Kuva 35  

Toimenpiteet

1. Valitse pitkä tai lyhyt kiinnitysruuvi ① potilaan koon mukaan.

2. Aseta kiinnitysruuvi asettimeen ② varmistaen, että se on paikoillaan.

3. Valitse suojaholkki ③, joka sopii kiinnitysruuvin pituuteen.

4. Aseta suojaholkki varovasti viiltoon ja liu’uta sitä alaspäin luun pinnalle.

5. Vie kiinnitysruuvi ja asetin (① + ②) suojaholkkiin.

6. Ruuvaa kiinnitysruuvi asettimen avulla nikamaan. Älä kiinnitä ruuvia kudokseen tai muihin
joustaviin anatomisiin rakenteisiin.

7. Poista asetin.

8. Vie koko kierteen pituus nikamaan fluoroskooppisessa seurannassa asettaen ruuvi niin,
että vertailualustan kiinnittäminen on mahdollista.
HUOMAUTUS: jos anatomia ei salli sitä, vertailualustan vakautta ei voida taata ja on valit-
tava toisenlainen rekisteröintitapa. 

Varoitus
Käytettäessä automaattiporaa käytä vain hitainta porausnopeutta poraussyvyyden
hallinnan maksimoimiseksi. Älä taivuta kiinnitysruuvia poraustoimenpiteen aikana.

Varoitus
Vältä useita porausyrityksiä, sillä ne voivat heikentää luuta ja lisätä leikkauksenjälkeisten
rasitusmurtumien riskiä. Lopeta poraus, kun saavutat vastakkaisen kortikaalisen luun.

Selkärangan lisätarvikepakkaus anterioriseen/lateraaliseen/viistoon viittaamiseen
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Liitinputken kiinnittäminen

①

②

⑥

③

④ ⑤

Kuva 36  

Toimenpiteet

1. Valitse oikeankokoinen, kooltaan kiinnitysruuvin pituuteen sopiva liitinputki.

2. Liu’uta liitinputki ③ kiinnitysruuvin yli ② ja suojaholkkiin ①. Asemoi liitinputki siten, että se
mahdollistaa jatkossa vertailualustan kiinnittämisen.

3. Aseta liitinputken piikki suoraan luun pinnalle, ei pehmytkudokseen.
HUOMAUTUS: kun viet liitinputken ilman suojaholkkia, varmista, että kiinnitysruuvi asete-
taan riittävälle etäisyydelle kudoksesta, verisuonista ja muista kriittisistä rakenteista, jottei-
vät ne vaurioidu. 

4. Suuntaa vertailualustan liitäntä ④ siten, että vertailualusta voidaan liittää säilyttäen kame-
ran täysi näkyvyys leikkauskohtaa estämättä.

5. Aseta kiinnitysmutteri ⑥ asettimeen ⑤ ja käytä asetinta kiinnittääksesi kiinnitysmutteri lii-
tinputkeen.

6. Poista asetin kiristämisen jälkeen.
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Vertailualustan kiinnittäminen

①

②

③ ④

Kuva 37  

Toimenpiteet

1. Tarkista, että liitinputki ① on kiinnitetty kunnolla.

2. Ruuvaa alustan kiinnitysyksikkö ③ joko vasemmalle tai oikealle puolelle vertailualustan
liitäntää ② kameran sijainnin mukaan.

3. Aseta vertailualustan ④ päätykappale alustan kiinnitysyksikköön.

4. Säädä vertailualustaa siten, että se on suunnattu kameraan ja kiinnitä yksikkö.

Varoitus
Älä ruuvaa irti kiinnitysruuvia liitinputki vielä kiinnitettynä. Tämä voi aiheuttaa kortikaliksen
voimakasta hankautumista. Toimi niin ainoastaan, jollet pysty irrottamaan laitetta
kiinnitysruuvista.

Selkärangan lisätarvikepakkaus anterioriseen/lateraaliseen/viistoon viittaamiseen
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4.5 Vertailupäänauha

Yleistä tietoa

Vertailupäänauha (10 kpl) ja päänauhan vertailuyksikkö vertailulaite, jota käytetään erityisesti
tapauksissa, joissa pään kiinnittäminen ei ole mahdollista.

Käytä vertailupäänauhaa, kun terveen reisiluun navigointia tarvitaan esimerkiksi reisiluun
naulausta varten.

Komponentit

②①

Kuva 38  

Nro Komponentti Tuotenro

① Päänauhan vertailuyksikkö 41877

② Vertailupäänauha (10 kpl) 41878
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Vertailun kokoaminen ja kiinnittäminen

Kuva 39  

Toimenpiteet

1. Ennen vertailupäänauhan kiinnittämistä asettele potilas toimenpidettä varten ja kiinnitä
jalka artroskopiapidikkeellä.

2. Irrota suojakalvo päänauhan levyn takaa.

3. Aseta vertailupäänauha potilaan reiden ympäri lähelle polvea, jossa se ei haittaa leik-
kausta ②. Kiristä se paikoilleen liittimellä.
HUOMAUTUS: nauhan irtoaminen jalassa saattaa aiheuttaa epätarkan rekisteröinnin. 

4. Kiinnitä vertailuyksikkö ① päänauhan liittimeen.

Steriiliys

Käyttö Steriiliys

Päänauhan viiteyksikkö
Viitepäänauha

Rekisteröinti Voi olla epästeriili

Navigointi On oltava steriili

Vertailupäänauhan irrottaminen

Irrota vertailupäänauha heti, kun terveen reisiluun kaikki kolme kuvaa on rekisteröity
onnistuneesti.

Varoitus
Älä siirrä rekisteröinnin aikana tervettä jalkaa jalkatuella tai ota sitä pois jalkatuelta. Tämä
saattaa aiheuttaa epätarkan rekisteröinnin.

Varoitus
Jos vertailupäänauha on kiristetty laajassa (yli kaksi tuntia kestävässä) leikkauksessa liian
tiukalle, potilaan reiteen saattaa jäädä kiristysjälki. Jäljet häviävät yleensä 24 tunnin
kuluessa.

Vertailupäänauha
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4.6 Kallovertailusarja

Yleistä tietoa

Kallovertailusarjan (B11002) voidaan potilasta seurata joustavasti kallokirurgisten toimenpiteiden
aikana Fluoro 3D:n tai iCT:n kanssa. Seuranta ei edellytä potilaan liikkumattomuutta.

Komponentit

① ②

③

④
⑤

Kuva 40  

Nro Komponentti Tuotenro

① Kallovertailusarjan pohja 52129

② Kallovertailualusta 52122

③ Teräkahva (KLS Martin) 52127

④ Ruuvimeisselin terä (KLS Martin) 52171

⑤ Kertakäyttöinen KLS Martin -luunkiinnitysruuvi 1,5 mm x 6 mm (5 kpl) 52170

Steriiliys

Käyttö Ohjeet Tuotenro

Kallovertailualusta
Rekisteröinti Voi olla epästeriili

52122
Navigointi On oltava steriili

Kertakäyttöinen KLS Martin -luunkiinnitysruuvi 1,5 mm x 6
mm (5 kpl) On oltava steriili 52170

HUOMAUTUS: jos käytetään vain yhtä vertailualustaa, kaikkia instrumentteja on käytettävä ja
toimenpiteet on suoritettava steriilissä ympäristössä. 
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4.6.1 Ruuvitaltta

Yleistä tietoa

Kokoa ruuvimeisseli ennen seuraavia kallovertailusarjan pohjan kokoamisvaiheita.

Ruuvien asennusta/poistamista koskevia vinkkejä

• Ruuvin huuhteleminen suolaliuoksella auttaa vähentämään kitkaa ja helpottaa ruuvin vientiä.
• Ruuvi on helpompi viedä luuhun kohtisuoraan kuin kulmassa.
• Jos potilaan luuntiheys on korkea, ruuvin asennusta voidaan helpottaa esiporaamalla luuhun

reikä.
- Esiporauksessa käytettävän poranterän halkaisija saa olla enintään 1,1 mm ja poraussyvyys

enintään 5 mm. Noudata esiporauksessa valmistajan ohjeita.
• Yleensä ruuvitaltan paino riittää ruuvin irrottamiseen luusta.

Varoitus
Liiallisen paineen kohdistaminen ruuvin kärkeen saattaa aiheuttaa ruuvin pään
repeytymisen luusta ruuvitalttaa poistettaessa. Liiallisen paineen seurauksena voi lisäksi
olla ruuvin pään lohkeaminen tai halkeaminen.

Ruuvimeisselin kokoaminen

①

②

③

Kuva 41  

Toimenpiteet

1. Vedä kahvan ③ etuholkkia ② taaksepäin.

2. Aseta ruuvimeisselin terä ① kahvaan ja vapauta holkki.

Varoitus
Käytä vain Brainlabin hyväksymiä implantoitavia ruuveja ja ruuvimeisseleitä. Muiden kuin
Brainlabin hyväksymien implantoitavien ruuvien ja ruuvimeisseleiden käyttö
vertailualustan kiinnittämiseen saattaa vaikuttaa navigointitarkkuuteen ja vaarantaa
potilaan turvallisuuden.

Ruuvitaltta
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4.6.2 Kokoaminen ja kiinnittäminen

Yleistä tietoa

Seuraavissa vaiheissa esitetään:
• Kallovertailusarjan pohjan kokoaminen ja kiinnittäminen
• Epästeriilin alustan kiinnittäminen
• Epästeriilin alustan irrottaminen ja steriilin alustan kiinnittäminen

Kallovertailusarjan pohjan kokoaminen ja kiinnittäminen

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Kuva 42  

Toimenpiteet

1. Desinfioi potilaan alue, johon kallovertailusarjan pohja kiinnitetään.
HUOMAUTUS: aseta laite niin, ettei se estä kirurgia ja että alusta näkyy esteettä kameral-
le koko ajan. Varmista lisäksi, että luuntiheys on riittävä asettamista varten. 

2. Kiinnitä alustan liitin ⑦ pohjaan ③ (nuolen suunnassa) käyttämällä säätömutteria ⑧ sen
kiristämiseksi tiukkaan.

3. Tee viilto potilaaseen, jonka kautta putki ① viedään.
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Toimenpiteet

4. Aseta putki pohjaan alapuolelta (nuolen suunnassa) ja kiristä varovasti putken päällä ole-
vaa hattumutteria ⑥.

5. Aseta koottu kallovertailusarjan pohja potilaan kalloon ja vie putki viiltoon.

6. Vie kertakäyttöinen KLS Martin -luunkiinnitysruuvi 1,5 mm x 6 mm ⑤ putken läpi.

7. Käytä mukana toimitettua ruuvimeisseliä ja ruuvaa ruuvi kokonaan kiinni luuhun, kunnes
se on kunnolla kiinni. Älä paina alaspäin liian kovaa, jottei kallo murru.
HUOMAUTUS: jos käyttämässäsi putkessa on ikkuna, löysää ruuvia noin puoli kierrosta
vastapäivään. Tämä helpottaa laitteen irrottamista toimenpiteen päätteeksi. 

8. Asenna tapit ② potilaan kalloon painamalla kallovertailusarjan pohjaa kevyesti.

9. Paina tapit luuhun kiertämällä putken hattumutteria myötäpäivään. Tämä kiinnittää kallo-
vertailusarjan pohjan kunnolla paikalleen.

Epästeriilin alustan kiinnittäminen

①

②

③

④

Kuva 43  

Toimenpiteet

1. Aseta steriloimaton kallovertailualusta liittimen liitännän tapin ③ päälle ja kiristä alustan
hattumutteri ②.

2. Säädä alustan asentoa säätömutteria ④ ja putken hattumutteria ① löysäämällä siten, että
molemmista kameran linsseistä on esteetön näköyhteys alustaan.

3. Kiristä sekä ① että ④ tiukasti ennen rekisteröinnin aloittamista.

Varoitus
Älä löysää vertailusarjan ruuveja sen jälkeen, kun potilaan rekisteröinti on suoritettu. Vain
hattumutterin voi irrottaa, kun vertailualusta on vaihdettava.

Kokoaminen ja kiinnittäminen
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Steriloimattoman alustan irrottaminen ja steriilin alustan kiinnittäminen

①

Kuva 44  

Toimenpiteet

1. Ruuvaa ja irrota epästeriili vertailualusta rekisteröinnin jälkeen.

2. Suojaa potilas tavalliseen tapaan.

3. Tee aukko leikkausliinaan niin, että vertailualustan liittimen liitäntä ① tulee näkyviin.

4. Steriili avustaja tai hoitaja kiristää steriilin vertailualustan kiinni liitäntään.

5. Kun steriili vertailualusta on kiinnitetty tiukasti, potilaan navigointi voidaan aloittaa.
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4.6.3 Kallovertailusarjan irrottaminen

Yleistä tietoa

Seuraavissa kahdessa toimenpiteessä esitetään kallovertailusarjan pohjan irrottaminen:
• Kallovertailusarjan pohjan irrottaminen (vakiotoimenpide)
• Kallovertailusarjan pohjan irrottaminen (ikkunallisen putken toimenpide)

Kallovertailusarjan irrottaminen (vakiotoimenpide)

①

Kuva 45  

Toimenpiteet

1. Ruuvaa irti ja irrota kallovertailualusta.

2. Löysää putken hattumutteri ①.

3. Irrota ruuvi ruuvitaltalla.

4. Irrota kallon vertailusarjan pohja vetämällä sitä ylöspäin.

Kallovertailusarjan irrottaminen
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Kallon vertailusarjan irrottaminen (ikkunallisen putken toimenpide)

Kuva 46  

Toimenpiteet

1. Ruuvaa irti ja irrota kallovertailualusta.

2. Ruuvaa putken hattumutteri kokonaan irti putkesta.

3. Irrota kallovertailusarjan pohja vetämällä sitä ylöspäin putken yli.

4. Jos ruuvi näkyy, käytä ikkunaa (nuoli) näköapuna ruuvimeisselin asettamisessa ruuviin.
Ruuvaa ruuvi irti ruuvimeisselillä ja nosta putki pois.

5. Jos ruuvia ei näy, napsauta putki varovasti irti. Irrota ruuvi ruuvimeisselillä.
HUOMAUTUS: jos ruuvia löysättiin asennuksen aikana puoli kierrosta, liu’uta putkea sivu-
suunnassa niin, että se irtoaa ruuvista, ja nosta putki pois. 
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4.7 TT-rekisteröintimatriisit

Yleistä tietoa

TT-rekisteröintimatriisit (55749-01, 55749-02, 55749-03) on tarkoitettu automaattiseen potilaan
rekisteröintiin navigoidussa selkärangan ja kallon leikkauksissa. Ne ovat hyödyllisiä
intraoperatiivisessa 3D TT- ja Cone Beam CT -kuvantamisessa.
TT-rekisteröintimatriisit on tarkoitettu käytettäviksi Brainlabin navigointijärjestelmien kanssa
Automatic Image Registration -ohjelmistolla.
Kraniaalisen ja selkärangan TT-rekisteröintimatriisin automaattisen rekisteröinnin työnkulku
kuvataan yksityiskohtaisesti Automatic Image Registration -ohjelmiston käyttöohjeessa.

Komponentit

① ② ③

Kuva 47  

Nro Komponentti Tuotenro

① Avokirurgia (selkäranka) 55749-01

② Pieni viilto (selkäranka) 55749-02

③ Minimaalisesti invasiivinen (kraniaalinen ja selkäranka) 55749-03

Käyttö

TT-rekiströintimatriisit on tarkoitettu automaattiseen potilaan rekisteröintiin. Työnkulku kuvataan
yksityiskohtaisesti Automatic Image Registration -ohjelmiston käyttöohjeessa.
Laitteen odotettu käyttöikä on 500 uudelleenkäsittely- ja käyttökertaa.

Varoitus
Toiminta voidaan varmistaa vain odotetun käyttöiän ajan. Käytön jatkaminen tämän jälkeen
lisää toimimattomuuden ja toimintahäiriöiden (epätarkkuuksien) riskiä.

Varoitus
Kiinnitä aina uudet käyttämättömät markkeripallot rekisteröintimatriisiin ennen käyttöä.

Varoitus
Valittu matriisi on asetettava lähelle kohdealuetta ja kuvauslaitteen rekonstruoidun 3D-
tilavuuden alueelle (katso lisätietoja Automatic Image Registration -ohjelmiston
käyttöohjeesta).
Käytä vain Brainlabin potilaan skannaussuojaa saastumisriskin välttämiseksi ja varmistaaksesi,
että markkeripallot näkyvät kameralle.
Ohjeet markkeripallojen kiinnittämiseen tappeihin löytyvät tämän ohjeen asianmukaisesta osasta.
Katso lisätietoja vastaavista linkeistä.

TT-rekisteröintimatriisit
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Varoitus
Tarkista rekisteröinti ennen jokaista kirurgista toimenpidettä potilasvahinkojen
välttämiseksi.
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4.8 TT-rekisteröintimatriisin tukivarsi (53089)

Yleistä tietoa

TT-rekisteröintimatriisin tukivarsi on tarkoitettu käytettäväksi Automatic Image Registration -
ohjelmiston kanssa navigoidussa selkärangan ja kallon leikkauksissa.
Tukivarsi on tarkoitettu kiinnitettäväksi suoraan leikkaussalin pöytään ja kraniaalisen ja
selkärangan TT-rekisteröintimatriisin asettamiseen lähelle kohdealuetta.
HUOMAUTUS: tukivartta käytetään epästeriilinä potilaan skannaussuojuksen päällä eikä sitä
voi käsitellä autoklaavimenetelmällä. 

Komponentit

Tukivarsi koostuu seuraavista komponenteista:

①

Kuva 48  

Nro Komponentti Tuote Nro

① TT-rekisteröintimatriisin tukivarsi 53089

TT-rekisteröintimatriisin tukivarren käyttäminen

Tukivarsi on tarkoitettu kraniaalisen ja selkärangan TT-rekisteröintimatriisin asettamiseen.
Työnkulku kuvataan yksityiskohtaisesti Automatic Image Registration -ohjelmiston
käyttöohjeessa.

Toimenpiteet

1. Aseta leikkaussalin kiskosovitin leikkauspöytään ennen kuvantamista ja varmista, että
sen on potilaan skannaussuojuksen yläpuolella.

2. Aseta tukivarren hiilikuituvarsi kiskon kiinnittimeen ja sulje salpa.

3. Aseta ja kiinnitä kraniaalisen ja selkärangan TT-rekisteröintimatriisi sulkemalla tuki-
varren salpa.

4. Asettele ja kohdista matriisi taivuttamalla kahta palloniveltä ja käyttämällä teleskooppivart-
ta.

Varoitus
Matriisin sinisen rungon on oltava kameran 3D-tilavuuden alueella, jotta automaattinen
rekisteröinti kraniaalisella ja selkärangan TT-rekisteröintimatriisilla onnistuisi.

TT-rekisteröintimatriisin tukivarsi (53089)
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Varoitus
Käytä vain Brainlabin potilaan skannaussuojaa saastumisriskin välttämiseksi ja
varmistaaksesi, että markkeripallot näkyvät kameralle.

Noudata Automatic Image Registration -ohjelmiston käyttöohjeen huolto-ohjeita ja suorita
kuvatut huoltotarkastukset säännöllisesti mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi.
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TT-rekisteröintimatriisin tukivarsi (53089)

70 Instrumenttien käyttöohje Ver. 3.1 Selkäranka ja trauma



5 INSTRUMENTTISOVITTIMET
5.1 Alustat ja kiinnittimet

Yleistä tietoa

Instrumenttisovitinpakkauksessa (kahden tai neljän sarja) on erikokoisia instrumenttisovittimia
kiinnittimiin ja alustoihin. Näin voit koota instrumenttisovittimen navigoitavan instrumentin mukaan.

Komponentit

① ② ③

Nro Nimi Tuotenro

①

Instrumenttisovittimen kiinnitin, koko S
Instrumenttisovittimen kiinnitin, koko M
Instrumenttisovittimen kiinnitin, koko L
Instrumenttisovittimen kiinnitin, koko XL

55101
55102
55103
55104

②

Instrumenttisovittimen alusta, koko M
Instrumenttisovittimen alusta, koko ML
Instrumenttisovittimen alusta, koko L
Instrumenttisovittimen alusta, koko XL

41798
41799
41801
41802
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Nro Nimi Tuotenro

③ Instrumentin sovitintyökalu 55061

HUOMAUTUS: kaikki instrumenttisovittimen kiinnittimet voidaan kiinnittää mihin tahansa alustaan.
Jos vaihdat alustan toisen kokoiseen toimenpiteen aikana, kalibroi ja tarkista instrumentti
uudelleen ennen jatkamista. 

Instrumenttisovittimien asianmukainen käsittely

Varoitus
Varmista, että sovitin on riittävän suuri instrumentille. Mitä suurempaa instrumenttia
käytetään, sitä suurempaa sovitinta on käytettävä. Jos sovitin on liian pieni, kalibrointi tai
navigointi ei välttämättä tapahdu tarkasti.

Alustan kiinnittäminen instrumenttisovittimen kiinnittimeen

①

②

③

Kuva 49  

Toimenpiteet

1. Valitse tarvittava instrumenttisovittimen kiinnitin ja instrumenttisovittimen alusta.
HUOMAUTUS: kun käytät suurta instrumenttia, valitse suuri alusta. 

2. Aseta alustan varsi ② kiinnittimeen ① ja kohdista kummankin komponentin hammastuk-
set keskenään.

3. Kiristä ruuvinuppi ③ käsin tai käyttämällä instrumentin sovitintyökalua varmistaen, että
alusta on tiukasti kiinni kiinnitimessä.

Alustat ja kiinnittimet
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Kiinnittimen kiinnittäminen instrumenttiin

①

②

Kuva 50  

Toimenpiteet

1. Asettele kiinnitin ① instrumentin päälle.
HUOMAUTUS: varmista paras mahdollinen seurantatarkkuus kiinnittämällä kiinnitin mah-
dollisimman lähelle instrumentin kärkeä koskematta potilaaseen. 

2. Kiinnitä alusta siten, että alustan pisin varsi on samansuuntaisesti instrumentin akselin
kanssa.

3. Kiristä instrumenttisovittimen kiinnitin kiristämällä kiristysnuppia ② käsin.
HUOMAUTUS: käytä tarvittaessa instrumenttisovittimen työkalua. 

INSTRUMENTTISOVITTIMET
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5.2 Instrumenttisovittimen Softgrip-kiinnitin (koot L
ja XL)

Yleistä tietoa

Instrumenttisovittimen Softgrip-kiinnitin (koot L ja XL) on tarkoitettu sellaisten kirurgisten
instrumenttien rekisteröintiin, joita ei tavallisesti voida navigoida.
Instrumenttisovittimen kiinnikkeitä voidaan käyttää seuraavilla halkaisija-alueilla:

Komponentti Tuotenro Halkaisija

Instrumenttisovittimen Softgrip-kiinnitin koko L 55113 7–16 mm

Instrumenttisovittimen Softgrip-kiinnitin koko
XL 55114 13–24 mm

Komponentit

①

②

③ ④

Kuva 51  

Nro Komponentti Tuotenro

①
Instrumenttisovittimen Softgrip-kiinnitin koko L
Instrumenttisovittimen Softgrip-kiinnitin koko XL

55113
55114

②

Instrumenttisovittimen alusta, koko M
Instrumenttisovittimen alusta, koko ML
Instrumenttisovittimen alusta, koko L
Instrumenttisovittimen alusta, koko XL

41798
41799
41801
41802

③ Ruuvitaltta
(valinnainen) 55758-30

④ Ruuvitaltta 41796-27A

HUOMAUTUS: kaikki instrumenttisovittimen kiinnittimet voidaan kiinnittää mihin tahansa alustaan.
Jos vaihdat alustan toisen kokoiseen toimenpiteen aikana, kalibroi ja tarkista instrumentti
uudelleen ennen jatkamista. 

Instrumenttisovittimen Softgrip-kiinnitin (koot L ja XL)
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Alustan kiinnittäminen instrumenttisovittimen Softgrip-kiinnittimeen

①

②

③

Kuva 52  

Toimenpiteet

1. Valitse haluamasi instrumenttisovittimen kiinnitin ja instrumenttisovittimen alusta.
HUOMAUTUS: kun käytät suurta instrumenttia, valitse suuri alusta. 

2. Aseta alustan varsi ② kiinnittimeen ① ja kohdista kummankin komponentin hammastuk-
set keskenään.

3. Kiristä ruuvinuppi ③ käsin tai käyttämällä ruuvitalttaa varmistaen, että alusta on tiukasti
kiinni kiinnittimessä.
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Kiinnittimen kiinnittäminen instrumenttiin

①

②

Kuva 53  

Toimenpiteet

1. Asettele kiinnitin ① instrumentin päälle.
HUOMAUTUS: varmista paras mahdollinen seurantatarkkuus kiinnittämällä kiinnitin mah-
dollisimman lähelle instrumentin kärkeä koskematta potilaaseen. 

2. Kiinnitä alusta siten, että alustan pisin varsi on samansuuntaisesti instrumentin akselin
kanssa.

3. Kiristä instrumenttisovittimen kiinnitin kiristämällä kiristysnuppia ② käsin.
HUOMAUTUS: käytä tarvittaessa ruuvitalttaa. 

4. Varmista, että sovitin on tiukasti kiinni instrumentissa, ettei se kosketa potilasta eikä häirit-
se lääkäriä.

Instrumenttisovittimen Softgrip-kiinnitin (koot L ja XL)
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5.3 Instrumenttisovittimen jatke, 50 mm

Yleistä tietoa

Kuva 54  

Instrumenttisovittimen jatke 50 mm (55016) on tarkoitettu käytettäväksi
instrumenttisovittimen kiinnittimen ja instrumenttisovittimen alustan välissä, jos tarvitaan
enemmän tilaa.
HUOMAUTUS: jos navigoituun instrumenttiin kohdistuu vaikutuksia, on suositeltavaa käyttää
instrumenttisovittimen jatketta 50 mm ja instrumenttisovittimen Softgrip-kiinnitintä. 

Sovittimen jatkeen kiinnittäminen

①

②

④

③

Kuva 55  

Toimenpiteet

1. Valitse tarvittava instrumenttisovittimen kiinnitin ja instrumenttisovittimen alusta.
HUOMAUTUS: kun käytät suurta instrumenttia, valitse suuri alusta. 

2. Aseta sovittimen jatke ② kiinnittimeen ③ ja kohdista kummankin komponentin hammas-
tukset keskenään.

3. Aseta alustan varsi ① sovittimen jatkeeseen ② ja kohdista myös kummankin komponen-
tin hammastukset keskenään.

4. Kiristä ruuvinuppi ④ käsin tai käyttämällä instrumentin sovitintyökalua varmistaen, että
alusta on tiukasti kiinni kiinnittimessä.
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5.4 Instrumenttisovitin kirurgista
moottorijärjestelmää varten

Yleistä tietoa

Instrumenttisovitin kirurgista moottorijärjestelmää varten (41840) on suunniteltu
moottoroitujen porien navigaatioon. Sitä voidaan käyttää laitteissa, joiden kotelon halkaisija on
välillä 26–40 mm.

Komponentit

①

②

③

Kuva 56  

Nro Komponentti

① Kiinnitysnuppi

② Sovittimen alusta

③ Sovittimen kiinnitin

Varoitus
Älä koskaan käytä instrumenttisovitinta kirurgista moottorijärjestelmää varten laitteiden
kanssa, jotka eivät ole yhteensopivia.

Instrumenttisovitin kirurgista moottorijärjestelmää varten
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Sovittimen kiinnittäminen

①

③

②

Kuva 57  

Toimenpiteet

1. Aseta sovitin siten, että se ei estä kirurgin työtä leikkauksen aikana.

2. Varmista, että kiinnitin ③ sulkee kotelon ja kiristä kiinnitysnuppi ② käsin.

3. Aseta alusta ① siten, että markkeripallot ovat koko ajan kameran havaittavissa.

INSTRUMENTTISOVITTIMET
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Instrumenttisovitin kirurgista moottorijärjestelmää varten
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6 OHJAIMET
6.1 Pedikkelineulasarja

Yleistä tietoa

Pedikkelineulasarja manuaaliseen kalibrointiin (55843) on sarja kirurgisia instrumentteja K-
piikkien minimaalisesti invasiiviseen asettamiseen rinta- ja lannerangan pedikkeleihin.

Ennen käyttöä

Ohjelmistostasi riippuen suorita ennen käyttöä joko manuaalinen kalibrointi tai kärjen
uudelleenkalibrointi.

Komponentit

①

③②

④

Kuva 58  

Nro Komponentti Tuotenro

① Pedikkelineulan ohjainputki 1,8 mm (manuaalinen kalibrointi)
55844

② Seuranta-alusta (integroitu)

③

• Pedikkelineulan trokaarin sisäke (kertakäyttöinen)
- On oltava steriili

• Pedikkelineulan kertakäyttöinen trokaarin sisäke (5 kpl)
- Toimitetaan steriilinä

• 55845-01
• 55846

OHJAIMET
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Nro Komponentti Tuotenro

④
• Kertakäyttöiset K-piikit 2,5 mm / 200 mm (5 kpl)
• Kertakäyttöinen K-piikki 2,8 mm / 450 mm (5 kpl)

• 52479
• 52485

Varoitus
Varmista, ettei pedikkelineulan ohjainputki ole taipunut asetettaessa pedikkeliin.

Varoitus
Varmista, että pedikkelineulan ohjainputki on kalibroitu trokaarin sisäkkeen kanssa.
HUOMAUTUS: neulasarjaa voi käyttää vain K-piikkien ja trokaarin sisäkkeiden kanssa, jotka
Brainlab on määrittänyt yhteensopiviksi. 

Pedikkelineulasarjan kokoaminen

①

Kuva 59  

Toimenpiteet

1. Aseta trokaarin sisäke ① ohjainputkeen ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes jousi nap-
sahtaa paikalleen.

2. Ruuvaa kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot käsin tiukasti seuranta-alustan kiin-
nitystappeihin.

Varoitus
Navigoitu pedikkelineulan ohjainputki ei määrää asetetun K-piikin syvyyttä.

Pedikkelineulasarja
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6.2 Poraohjain

Yleistä tietoa

Poraohjainta käytetään poranterien ja/tai K-piikkien navigoimiseen.

Peruskomponentit

①

② ③
⑤

④

Kuva 60  

Nro Komponentti Tuotenro

① Poranterä Useita

② Poraohjaimen putki Useita

③ Kahvan pohja ei oleellinen

④ Kiinnitinmutteri ei oleellinen

⑤

• Poraohjaimen kahva 3 markkeripallolla
• Poraohjaimen kahva 4 markkeripallolla
• Poraohjaimen pienikokoinen kahva 4 markkeripallolla (käytetään ro-

bottikäyttöisen Cirq-järjestelmän kanssa)

• 41839
• 55839
• 56203

Poraohjaimen kokoaminen

Toimenpiteet

1. Vie ohjainputki ② kahvan pohjan ③ läpi.
HUOMAUTUS: varmista, ettei putki ole kallistunut. 

2. Kiristä ruuvi tiukasti vastapäivään.
HUOMAUTUS: älä löysää putkea käytön aikana. 

3. Vain poraohjaimen tapauksessa säädä poraohjaimen kahva 3 tai 4 markkeripallolla
parhaaseen kulmaan varmistaen, että kahvan kiinnittimen hampaat lukittuvat paikoilleen.

4. Kiristä kahva ⑤ kiinni käyttämällä kiristysmutteria ④.

5. Kierrä markkeripallot käsin seuranta-alustan kiinnitystappeihin varmistaen, että ne ovat
tiukasti kiinni.
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Saatavissa olevat poraohjaimen putket

Ohjainputki Robottiporaus Tuotenro

Poraohjaimen putki 2,4 mm x 150 mm

Yhteensopiva Cirq -järjestelmän
kanssa

41839-27

Poraohjaimen putki 3,2 mm x 150 mm 41839-30

Poraohjaimen putki 2,6 mm x 150 mm 41839-60

Poraohjaimen putki 3,2 mm x 200 mm 41839-31

Poraohjaimen putki 2,6 mm x 200 mm 41839-61

Poraohjaimen putki 3,0 mm x 150 mm

Ei ole yhteensopiva Cirq -järjestel-
män kanssa

41839-20

Poraohjaimen putki 2,5 mm x 150 mm 41839-80

Poraohjaimen putki 1,8 mm x 180 mm 41839-70

Poraohjaimen putki 5,0 mm x 180 mm 55839-10

Poraohjaimen putki 4,5 mm x 200 mm 41839-40

Varoitus
Poraohjaimen putken halkaisijan on vastattava leikkauksessa käytettävää poranterää tai K-
piikkiä ja sen on sovelluttava valittuun käyttötarkoitukseen. Muussa tapauksessa
navigointi voi olla epätarkkaa ja potilaan turvallisuus voi vaarantua.

Saatavissa olevat poranterät

Terät Syvyyssäädin Robottiporaus Tuotenro

Poranterä 2,4 mm, AO-kara
Tukee syvyyssäädin-
tä

Yhteensopiva Cirq -järjes-
telmän kanssa

41839-28

Poranterä 2,6 mm, AO-kara 41839-65

Poranterä 3,2 mm, AO-kara 41839-36

Poranterä 2,4 mm, AO-kara

Ei tue syvyyssäädintä Ei ole yhteensopiva Cirq -
järjestelmän kanssa

41839-29

Poranterä 2,6 mm, AO-kara 41839-69

Poranterä 3,2 mm, AO-kara 41839-35

Poranterä 4,5 mm, AO-kara 41839-45

Poraohjain
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6.3 Poraohjaimen vaihto-osat

Yleistä tietoa

Poraohjaimelle on saatavissa lisävarusteita käytettävän poranterän ja poraohjaimen putken
mukaan.

Vakiovarusteet

①

②

③

④

⑤

Kuva 61  

Nr
o

Komponentti Tuotenro

① Poraohjaimen syvyyssäädin 41839-50

②
• Terävä trokaari poraohjaimen putkeen 1,8 mm
• Tylppä trokaari poraohjaimen putkeen 5 mm x 180 mm

• 41839-75
• 55839-50

③

Poraohjaimen supistusholkki
• 2,0 mm x 180 mm
• 2,8 mm x 180 mm
• 3,2 mm x 180 mm

• 55839-20
• 55839-28
• 55839-32

④ Kudoksen suojaholkki poraohjaimen putkeen 5,0 mm x 180 mm 55839-40

⑤ Kahva kudoksen suojaholkkiin 55839-45

Cirq-poraohjaimen vaihto-osat

Tuotenro

Poraohjaimen syvyyssäätimen asetin 41839-51

Teräväkärkinen trokaari:
• 2,4 mm
• 2,6 mm
• 3,2 mm

• 55839-64
• 55839-66
• 55839-62

OHJAIMET
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6.3.1 Poraohjaimen syvyyssäädin

Yleistä tietoa

Poraohjaimen syvyyssäädintä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää vaadittavan
maksimiporaussyvyyden asettamiseen.

Varoitus
Varmista, että vaadittu poraussyvyys on säädetty oikein ja syvyyssäätimen putki on
kiinnitetty vastamutterilla ennen käyttöä.

Kokoaminen

①

②
③

④

⑤

Kuva 62  

Toimenpiteet

1. Ruuvaa poraohjaimen syvyyssäädin ② tiukasti kiinni poraohjaimen kahvaan ① ja
säädä kahva sopivimpaan kulmaan.
HUOMAUTUS: varmista, että kahvan hammastukset lukittuvat oikein paikoilleen. 

2. Aseta maksimiporaussyvyys syvyyssäätimen säätöputkella ④ (millimetriasteikko näyttää
nykyisen maksimiporaussyvyyden).

3. Kiinnitä syvyyssäätimen putki kunnolla vastamutterilla ③.
HUOMAUTUS: oikeissa poranterissä ⑤ on ”Supports Depth Control” -merkintä, ja niissä
on pysäytysura (nuoli), jolla varmistetaan, että terä kohdistetaan oikein syvyyssäätimen
asteikon ja poraohjaimen putken kanssa. 

Varoitus
Käytä poraohjaimen syvyyssäädintä vain määritettyjen syvyyssäädön kanssa
yhteensopivien Brainlabin poranterien kanssa, joissa on vastaava merkintä.

Poraohjaimen syvyyssäädin
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6.3.2 Tylppä ja terävä trokaari poraohjaimen putkeen

Yleistä tietoa

Poraohjaimen trokaaria voidaan vaihtoehtoisesti käyttää poraohjaimen putken minimaalisesti
invasiiviseen asettamiseen pieneen viiltoon.

Ennen käyttöä

Poraohjain on tarkistettava tai validoitava yhdessä poraohjaimen putken kanssa.
HUOMAUTUS: poraohjaimen putken tarkistaminen ja validoiminen voidaan suorittaa vain, jos
trokaareja ei ole kiinnitetty. 

Trokaarin asentaminen

①

Kuva 63  

Toimenpiteet

1. Säädä kahva sopivimpaan kulmaan.
HUOMAUTUS: varmista, että kahvan hammastukset lukittuvat oikein paikoilleen. 

2. Kiristä kahva haluttuun asentoon trokaarin kiinnitysmutterilla ①.

3. Asenna sopiva trokaari poraohjaimen putken takaosaan.

4. Ruuvaa trokaarin sisäke tiukasti kiinnitysmutteriin (vastapäivään).
HUOMAUTUS: varmista, että trokaarin kärki tulee ulos poraohjaimen putken etuosasta. 

5. Työnnä poraohjainta pienen viillon läpi, kunnes haluttu kohde saavutetaan.

6. Kun poraohjain on asemoitu oikein, ruuvaa trokaari auki myötäpäivään (nuolen osoitta-
malla tavalla) ja poista se putkesta.
HUOMAUTUS: poraohjaimen putki on nyt valmis poranterien tai K-piikkien navigoimi-
seen. 

Varoitus
Poraohjaimen putken halkaisijan on vastattava leikkauksessa käytettävää poranterää tai K-
piikkiä. Tarkkaa navigaatiota ei voida muussa tapauksessa taata ja potilas saattaa
loukkaantua vakavasti.

OHJAIMET
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6.3.3 Kudoksen suojaholkki poraohjaimen putkeen

Yleistä tietoa

Kudoksen suojaholkkia poraohjaimen putkeen 5 mm x 180 mm voidaan vaihtoehtoisesti
käyttää minimaalisesti invasiivisessa traumassa tai selkärankaleikkauksessa K-piikkien
navigointiin.

Suojaholkin ja kahvan kokoaminen

①

②

③

Kuva 64  

Toimenpiteet

1. Kiinnitä kudoksen suojaholkin kahva ③ vastaavaan liittimeen kudoksen suojaholkissa
①.
HUOMAUTUS: varmista, että kahvan tapit asettuvat vastaaviin aukkoihin kudoksen suo-
jaholkissa. 

2. Kun tapit on asemoitu oikein, kiristä kahva kiinni vastamutterilla ②.

Suojaholkin kiinnittäminen poraohjaimeen

Toimenpiteet

1. Kokoa poraohjain.

2. Liu’uta kudoksen suojaholkki ① poraohjaimen putken päälle.

3. Toimenpiteestä riippuen aseta joko trokaari tai poraohjaimen supistusholkki ohjainput-
keen poraohjaimen kahvan takaosasta niin, että se napsahtaa kiinnitysmutteriin.

Kudoksen suojaholkki poraohjaimen putkeen
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7 FLUORO-
REKISTERÖINTISARJAT

7.1 Automaattisen Fluoro-rekisteröintilaitteiston
yleiskatsaus

Yleistä tietoa

FLUORO-rekisteröintisarja helpottaa 2D- ja 3D-läpivalaisukuvien rekisteröintiä C-varren ja
Brainlabin navigointijärjestelmän kanssa.

FLUORO-rekisteröintisarjojen tyypit

Rekisteröinti Rekisteröintisarja Tuotenro

Vain 2D-dataa
Rekisteröintisarja 2D-C-varrelle 55705

Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D 55741

3D- ja 2D-data

Automaattinen rekisteröintilaitteisto Fluoro 2D/3D, 3D C-
varsille
• Oltava 2D-rekisteröintirengas kiinnitettynä (Päivityssarja

Fluoro 2D/3D 3D-C-varrelle)

55720
• 55715-20

Vain 3D-dataa

Automaattinen rekisteröintilaitteisto Fluoro 3D, 3D C-
varsille 55715

Automaattinen Fluoro 3D -rekisteröintilaitteisto mallille
Ziehm Vision RFD 3D 19154

Varoitus
Rekisteröintisarjoja voi käyttää vain Brainlabin yhteensopiviksi hyväksymien C-varsien
kanssa. Brainlab ei ota vastuuta, jos käytetään hyväksymättömiä C-varsia.

Kiinnittäminen C-varsiin

Brainlab-tukiasiantuntija kalibroi rekisteröintisarjan yhdessä C-varren kanssa, jotta otetut kuvat
voidaan rekisteröidä.

Varoitus
Jos havaitset vikoja tai liiallisia epätarkkuuksia, ota yhteys Brainlabin tukeen ja pyydä C-
varren uudelleenkalibroimista navigointijärjestelmän kanssa.

Varoitus
Rekisteröintisarjan kiinnitys voi vaikuttaa C-varren tasapainoon. Vältä C-varren
ääriasentoja, kun rekisteröintisarja on kiinnitetty.

FLUORO-REKISTERÖINTISARJAT
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Varoitus
Älä kierrä C-vartta, johon on kiinnitetty rekisteröintisarja, leikkauspöydän alle.

Automaattisen rekisteröintilaitteiston heijastavat levyt

Näkyvissä olevien heijastavien levy-
jen vaadittu määrä

Automaattinen rekisteröintilaitteisto Fluoro 2D/3D,
3D C-varsille

Vähintään viisiAutomaattinen rekisteröintilaitteisto Fluoro 3D, 3D
C-varsille

Rekisteröintisarja 2D-C-varrelle

HUOMAUTUS: käytä FLUORO-rekisteröintisarjojen kanssa vain Brainlabin heijastavia levyjä. 

Heijastavien levyjen asentaminen

Jos rekisteröintisarja ei käytä alustoja, FLUORO-rekisteröintisarjan heijastavat levyt (7 kpl) tai
(21 kpl) (41775) (55775) on asetettava rekisteröintisarjan aukkoihin.

① ② ③ ④

Kuva 65  

Toimenpiteet

1. Kohdista levy samankeskisesti aukon kanssa siten, että litteä puoli ja heijastava folio ovat
ulospäin ①.

2. Paina levyä aukkoon niin, että se napsahtaa paikalleen ②. Jos levy jumittuu, paina levyä
edestä läheltä kohtaa, jossa jousikiinnitetty pallolaakeri on ③.
HUOMAUTUS: kun levy on asennettu oikein, kuulet napsahduksen. Levyä ei saa kallis-
taa. 

3. Toista vaiheet 1–2, kunnes kaikki levyt ovat paikoillaan ja samassa tasossa rekisteröinti-
sarjan ④ pinnan kanssa.

HUOMAUTUS: jollei järjestelmä voi havaita rekisteröintisarjaa, tarkista, että C-varren suojus on
kiinnitetty oikein ja heijastavat levyt ovat hyvässä kunnossa. 

Automaattisen Fluoro-rekisteröintilaitteiston yleiskatsaus
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7.2 Rekisteröintisarja 2D-C-varrelle

Yleistä tietoa

Rekisteröintisarjaa 2D-C-varrelle (55705) käytetään 2D-läpäivalaisukuvien ottamiseen
rekisteröintiä varten ja niitä voidaan käyttää vain C-varsien kanssa, joissa on 9 tuuman
kuvanvahvistin.

Komponentit

①

②

③

Kuva 66  

Nro Komponentti

① Rekisteröintisarja

② Kiinnitysnuppi

③ Irrotettava kalibrointilevy

Rekisteröintisarjan kiinnittäminen

Toimenpiteet

1. Suojaa C-varsi varmistaen, että suojus ei vaurioidu tai estä heijastavien levyjen näkymistä
kameran kuvausalassa.
HUOMAUTUS: jos suojaat rekisteröintisarjan, kuvanvahvistinta ei tarvitse suojata. 

2. Kiinnitä rekisteröintisarja ① kuvanvahvistimeen ja aseta C-varsi (rekisteröintisarja kiinni-
tettynä) niin, ettei se kosketa potilasta tai vertailualustaa käytön aikana.
HUOMAUTUS: tarkista, että sarja on tasossa ja keskitetty kuvanvahvistimen pintatasolle. 

3. Kiristä kiinnitysnuppi ② tiukkaan varmistaen, että se ei ole kameran kuvausalassa.

4. Varmista, että irrotettava kalibrointilevy on kiinnitettynä.
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Steriiliys

Rekisteröintisarja voidaan steriloida käyttöä varten, tai se voidaan suojata Brainlabin hyväksytyllä
steriilillä, läpinäkyvällä suojuksella.

Kalibrointilevyn kiinnittäminen

① ② ③

Kuva 67  

Toimenpiteet

1. Aseta siirrettävä kalibrointilevy rekisteröintisarjan ① alle.

2. Pidä yhdellä kädellä kiinni kalibrointilevystä estääksesi sen putoaminen ja kohdista rekis-
teröintisarjan lovi siirrettävän kalibrointilevyn ② loven kanssa.
HUOMAUTUS: varmista, että kalibrointilevy on tasaisesti kiinnitetty ja kohdistettu eikä ka-
librointilevyn ja rekisteröintisarjan väliin jää rakoa. 

3. Sulje kaikki kolme salpaa ja varmista, että kalibrointilevy on tiukasti kiinnitetty rekisteröinti-
sarjaan ③.

Säilytys

Älä muuta rekisteröintisarjan asentoa kuvanvahvistimessa kuvien kuvaamisen jälkeen. Kun
irrotettava kalibrointilevy on irrotettu, varmista, että se pysyy steriilinä ja sitä säilytetään steriilissä
ympäristössä.

Rekisteröintisarja 2D-C-varrelle
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7.3 Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D

Yleistä tietoa

Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D (55741) on kannettava työkalu
intraoperatiivisten 2D-läpivalaisukuvien ottamista varten, jota käytetään yhdessä 9 tai 12 tuuman
C-varren kanssa. Rekisteröintilaitetta ei kiinnitetä C-varteen ja kirurgin on pidettävä sitä kädessä
kuvien ottamisen ajan.

Komponentit

①

② ③

④

Kuva 68  

Nro Komponentti Tuotenro

① Rekisteröintilaitteen pää ei oleellinen

② Pysäyttimet ei oleellinen

③ Rekisteröintilaitteen runko ei oleellinen

④ Kädessä pidettävän rekisteröintilaitteen Fluoro 2D kahva 55742

Steriiliys

Steriloi rekisteröintilaite ja kahva ennen käyttöä tai jos se viedään pois steriililtä alueelta.

Kuminauhan käyttäminen

Pieneen kuminauhaan on alustavasti asennettu kaksi muovista aukkoa. Jos tarvitset suuren
kuminauhan, asenna molemmat muoviaukot uudelleen suureen kuminauhaan. Tarkista, että
valitsemasi kuminauha ja korjauslevy ovat yhteensopivia C-varren kanssa.

Kuminauha C-varren minimihalkaisija C-varren maksimihalkaisija

Pieni (S) 290 mm 350 mm

Suuri (L) 350 mm 390 mm

Kuminauhat tulee vaihtaa vähintään kerran vuodessa. Kuminauhat toimitetaan
kertakäyttöisten tuotteiden sarjan osana (DePuy Synthes). Tilaustiedot saat ottamalla
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.
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Lisävarustekomponentit

①

②③④⑤
Kuva 69  

Komponentti Tuotenro

① Kertakäyttöiset liimatarrat (50 kpl) ja kuminauhat (2 kpl) Fluoro 2D
-rekisteröintiin 55746

② Korjauslevy kädessä pidettävään rekisteröintilaitteeseen Fluoro
2D (9 tai 12 tuuman kuvanvahvistin) kiinnittimillä 55744, 55745

③ Kuminauhat (S, L) ei oleellinen

④ Muoviset aukot ei oleellinen

⑤ Kertakäyttöiset liimatarrat ei oleellinen

Korjauslevyn kiinnittäminen

Tavanomaisia C-varsia käytettäessä C-varteen on kiinnitettävä korjauslevy.
HUOMAUTUS: litteän paneelin C-varsia ei saa käyttää kädessä pidettävän rekisteröintilaitteen
Fluoro 2D lisävarusteiden kanssa. 

①

②

③

④

Kuva 70  

Toimenpiteet

1. Puhdista kuminauha isopropanolilla. Anna kuivua.

2. Kiristä C-varren jarrut tai kiristä C-varsi manuaalisesti, jos et voi käyttää jarrua.

3. Vedä kuminauha C-varren ③ yli, kunnes se tuo näkyviin riittävästi putken päätä.

4. Puhdista korjauslevyn pinta isopropanolilla. Anna kuivua.

Kädessä pidettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D
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Toimenpiteet

5. Irrota suojakalvo liimatarran molemmilta puolilta ja kiinnitä se korjauslevyn ② keskelle.
HUOMAUTUS: käytä vain Brainlabin toimittamia kaksipuolisia liimatarroja korjauslevyn
kiinnittämisessä kuvanvahvistimeen. 

6. Paina korjauslevy C-varteen. Varmista, että liimatarra on kiinni sekä levyssä että C-var-
ressa, jotta kiinnitys on pitävä.

7. Asenna molemmat kiinnityssoljet ① kuminauhan muovisiin aukkoihin ④ ja säädä tarvit-
taessa, kunnes optimaalinen asento saavutetaan.

8. Varmista, että korjauslevy on asetettu tarkasti eikä se ole taipunut.

9. Suojaa C-varsi tavalliseen tapaan.

10. Suojaa suojus vaurioitumiselta käyttämällä teippiä vanteen kohdassa, jossa kädessä pi-
dettävä rekisteröintilaite Fluoro 2D painautuu kuvanvahvistinta vasten.

Korjauslevyn irrottaminen

Toimenpiteet

1. Kiristä C-varren jarrut tai kiristä C-varsi manuaalisesti, jos et voi käyttää jarrua.

2. Irrota muovisista aukoista ④ kaksi kiinnityssolkea ①.

3. Korjauslevyn ② irrottaminen onnistuu parhaiten kiertämällä levyä. Tartu korjauslevyyn
kahdesta irrotusaukosta.

4. Kierrä korjauslevyä varovasti, kunnes se irtoaa C-varresta.

5. Irrota liimatarra korjauslevystä tai C-varresta.
HUOMAUTUS: voit käyttää isopropanolia liimatarran jäämien poistamiseen. 

6. Poista kuminauha C-varresta ③.
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7.4 Automaattinen rekisteröintilaitteisto Fluoro 2D/3D
ja 3D, 3D C-varsille

Yleistä tietoa

Automaattista rekisteröintisarjaa Fluoro 2D/3D 3D-C-varrelle (55720) käytetään 2D- ja 3D-
kuvien ottamiseen rekisteröintiä varten ja automaattista rekisteröintisarjaa Fluoro 3D 3D-C-
varrelle (55715) käytetään 3D-kuvien ottamiseen rekisteröintiä varten.
HUOMAUTUS: automaattinen rekisteröintisarja on suojattava ennen käyttöä. 

Komponentit

①

②

Kuva 71  

Nro Komponentti Tuotenro

①
• Automaattinen rekisteröintilaitteisto Fluoro 2D/3D, 3D C-varsille
• Automaattinen rekisteröintilaitteisto Fluoro 3D, 3D C-varsille

• 55720
• 55715

② 2D-rekisteröintirengas (Päivityssarja Fluoro 2D/3D 3D-C-varrelle) 55715-20

Yhteensopivat C-varret

Valmistaja Yhteensopiva C-varsi Liitäntä

Siemens
Siremobil ISO-C 3D

NaviLink-käyttöliittymä
Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D NaviPort-HW -käyttöliitty-
mä

Automaattinen rekisteröintilaitteisto Fluoro 2D/3D ja 3D, 3D C-varsille
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Rekisteröintisarjan kiinnittäminen

① ② ④③

Kuva 72  

Toimenpiteet

1. Liu’uta rekisteröintisarjan kolme aukkoa kuvanvahvistimen ① vastaavien tappien päälle.
HUOMAUTUS: kuvanvahvistimen tappien on sovittava ongelmitta ja kokonaan rekisterö-
intisarjan aukkoihin. 

2. Varmista, että sarja on asemoitu tasaisesti C-varteen ②.

3. Kohdista vakaata, toistettavaa kiinnitystä varten rekisteröintisarjan lovi kuvanvahvistimen
③ loven kanssa.

4. Rekisteröintisarja on kiinnitettävä siten, että se on tasossa ja keskitetty kuvanvahvistimen
pintatasolle. Kiristä tiukkaan kolme lukitusruuvia ④.
HUOMAUTUS: aseta rekisteröintisarja niin, ettei se kosketa potilasta tai vertailualustaa
käytön aikana. 
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7.4.1 Laserkohdistimen käyttäminen Siemensin C-varsien kanssa

Yleistä tietoa

Siemensin 3D-C-varsien laserkohdistin voidaan kiinnittää rekisteröintisarjaan käytettäväksi 3D-
kuvien ottamisen aikana.

Varoitus
Käytä laserkohdistinta 3D-kuvauksessa vain, jos C-varsi on kalibroitu laserkohdistimella.

Laserkohdistimen kiinnittäminen

① ③②

④

⑤

Kuva 73  

Toimenpiteet

1. Kiinnitä laserkohdistin C-varren sisäpuolelta suureen loveen ① automaattisessa rekiste-
röintilaitteistossa Fluoro 3D/2D 3D-C-varsille.

2. Pujota laserkohdistimen kiinnityshihna ③ rekisteröintisarjan läpi ja kuvanvahvistimen ym-
päri.

3. Kiinnitä kiinnityshihna sulkemalla pikalukko ②.

4. Säädä laserkohdistimen ④ asentoa siten, että molemmat lasersäteet ohjautuvat rekiste-
röintisarjan vastaavien aukkojen läpi ja leikkaavat toisiaan C-varren keskellä ja että se on
oikeassa asennossa käyttöä varten ⑤.

Laserkohdistimen käyttäminen Siemensin C-varsien kanssa
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7.4.2 Päivityssarjan käyttäminen

Yleistä tietoa

Päivityssarja Fluoro 2D/3D 3D-C-varrelle on 2D-rekisteröintirengas, jolla voi ottaa 2D-
läpivalaisukuvia automaattisen rekisteröintilaitteiston Fluoro 2D/3D 3D-C-varrelle kanssa.

Kalibrointikuvat

Päivityssarjaa tarvitaan myös kalibrointikuvien luomisessa. Jos sarjaa tarvitaan, navigointiohjelma
kehottaa sinua kiinnittämään sen.

Päivityssarjan kiinnittäminen

②①

Kuva 74  

Toimenpiteet

1. Jotta kiinnitettyjen laitteiden maksimipainoa ei ylitetä, irrota laserkohdistin ennen päivitys-
sarjan kiinnittämistä.

2. Aseta päivityssarja Fluoro 2D/3D 3D-C-varrelle (2D-rekisteröintirengas) rekisteröintisar-
jan alapuolelle.

3. Pidä rekisteröintirenkaasta kiinni yhdellä kädellä estäen sitä putoamasta ja asemoi se
niin, että renkaan lovet on kohdistettu rekisteröintisarjan vastaaviin loviin ①.
HUOMAUTUS: varmista, että lovet on kohdistettu niin, ettei päivityssarjan ja rekisteröinti-
sarjan väliin jää rakoa ja rengas on kiinni tasaisesti. 

4. Sulje kaikki kolme salpaa päivityssarjasta ② ja varmista, että rekisteröintirengas on tiiviisti
kiinni rekisteröintisarjassa.

Varoitus
Varmista ennen 2D-läpivalaisukuvien ottamista, että 2D-rekisteröintirengas on kunnolla
kiinnitetty automaattiseen rekisteröintilaitteistoon Fluoro 2D/3D 3D C-varsille.

Varoitus
Varmista, että 2D-rengas on kiinnitetty kuvattaessa intraoperatiivisia 2D-läpivalaisukuvia tai
leikkausta edeltäviä kalibrointikuvia. Kun kalibrointikuvat on kuvattu, 2D-
rekisteröintirenkaan tulee jäädä kiinnitetyksi 2D-läpivalaisukuvauksen ajaksi eikä sitä saa
irrottaa (esimerkiksi, jos tarvitaan enemmän tilaa).

Varoitus
Varmista, että 2D-rekisteröintirengas on irrotettu 3D-kuvia otettaessa.
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7.4.3 Rekisteröintisarjan suojaaminen

Ennen aloitusta

Rekisteröintisarja on suojattava C-varren kanssa käyttöä varten. Käytettäessä automaattista
rekisteröintilaitteistoa Fluoro 2D/3D 3D C-varrelle steriilissä asetelmassa päivityssarja Fluoro
2D/3D 3D C-varrelle kiinnitettynä, suojaa myös päivityssarja steriilillä suojuksella.

Rekisteröintisarjan suojaaminen

Toimenpiteet

1. Aseta suojus rekisteröintisarjan ja C-varren kiskojen päälle C-varren ja suojuksen valmis-
tajien ohjeiden mukaisesti varmistaen, ettei suojus vaurioidu.

2. Kiinnitä suojus C-varteen steriilillä kuminauhalla ja/tai steriilillä teipillä rekisteröintisarjan
takaa.
HUOMAUTUS: rypyt tai suojuksen läpikuultamattomat osat, kuten saumat tai tarrat, eivät
saa peittää heijastavia levyjä. 

Yhteensopivat suojukset

C-varsi Valmistaja ja viitenumero Jakelija

Siemens Siremobil ISO-C 3D • CFI Medical Solutions, viitenro 5464
• Heisig GmbH, viitenro 32600
• Heisig GmbH, viitenro 30079

Siemens
Siemens Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D
• Heisig GmbH, viitenro 34132
• Ziehm tuotenro 131179

Ziehm

Varoitus
Suojaa rekisteröintisarja vain Brainlabin hyväksymällä ja käytössä olevalle C-varsimallille
tarkoitetulla läpinäkyvällä suojuksella.

Rekisteröintisarjan suojaaminen
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7.5 Automaattinen Fluoro 3D -rekisteröintilaitteisto
mallille Ziehm Vision RFD 3D

Yleistä tietoa

Automaattista rekisteröintilaitteistoa Fluoro 3D Ziehm Vision RFD 3D:lle (19154) käytetään
3D-kuvien ottamiseen rekisteröintiä varten.

Kiinnittäminen

①

②

③④

Kuva 75  

Toimenpiteet

1. Suojaa C-varsi yhteensopivalla steriilillä suojuksella.
HUOMAUTUS: vaihda suojus aina, jos vertailuyksikköjä vaihdetaan leikkauksen aikana,
mutta älä teippaa suojusta sovittimen ympäri. 

2. Valitse oikea vertailuyksikkö ① riippuen oikeasta tai vasemmasta merkistä sovittimessa
④, johon alusta asennetaan.

3. Aseta kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot ② molempiin alustoihin.

4. Avaa lukitusruuvi ③ kokonaan kiertämällä kaksi täyttä kierrosta vastapäivään.

5. Paina vertailuyksikkö sovittimeen.

6. Kiristä lukitusruuvi kokonaan niin, että se on tiukassa.
HUOMAUTUS: älä käytä voimaa vertailuyksikköihin tai käytä niitä kahvoina C-varren koh-
distamisessa. 

7. Toista vaiheet 2–6 C-varren toisella puolella.

Yhteensopivat suojukset

Käytä vain Ziehmin kertakäyttöisiä suojuksia, joita on saatavilla Ziehmiltä Vision RFD -laitteille.
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Varoitus
Vertailuyksiköt on kiinnitettävä steriileihin, suojattuihin sovittimiin ja suojuksen
valmistajan ohjeita on noudatettava tarkasti steriiliyden säilymisen varmistamiseksi. Älä
koskaan peitä vertailuyksiköitä suojuksella.

Automaattinen Fluoro 3D -rekisteröintilaitteisto mallille Ziehm Vision RFD 3D

102 Instrumenttien käyttöohje Ver. 3.1 Selkäranka ja trauma



7.6 Automaattinen rekisteröintilaitteisto Fluoro 3D
Siemens Cios Spin -laitteelle

Yleistä tietoa

Siemens Cios Spin -laitteisiin tarkoitettua automaattista Fluoro 3D -rekisteröintilaitteistoa
(19168) käytetään 3D-kuvien rekisteröintiin.

Laiteyhteensopivuus

Käytä vain Siemensin suosittelemia, Siemens Cios Spin -laitteisiin tarkoitetun automaattisen
Fluoro 3D -rekisteröintilaitteiston kanssa yhteensopivia steriilejä suojuksia.

Kiinnittäminen

Toimenpiteet

1. Suojaa C-varsi yhteensopivalla steriilillä suojuksella.
Varmista, että sovittimen ympärillä oleva suojus ei ole rypistynyt tai kireällä toimenpiteen
aikana.

2. Valitse oikea vertailuyksikkö ① riippuen oikeasta tai vasemmasta merkistä sovittimessa
④, johon yksikkö asennetaan.
HUOMAUTUS: sovittimien tulisi jo olla kiinnitettyinä C-varteen (Brainlabin tuki on tehnyt
kiinnityksen). 

3. Aseta uudet kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot ② vertailuyksikköön.
HUOMAUTUS: markkeripallot eivät saa olla vahingoittuneita tai kontaminoituneita, ja ka-
merasta on oltava koko ajan esteetön näkymä kaikkiin markkeripalloihin. 

4. Avaa lukitusruuvi ③ kokonaan kiertämällä kaksi täyttä kierrosta vastapäivään.

5. Työnnä vertailuyksikkö sovittimeen ja varmista, että suojus ei peitä sitä.

6. Kiristä lukitusruuvi kokonaan niin, että se on tiukassa.
Älä käytä voimaa vertailuyksikköön (tai käytä sitä kahvana C-varren kohdistamisessa).

7. Toista vaiheet 2–6 toiselle vertailuyksikölle.

Parhaat käytännöt

• Älä kierrä leikkauspöydän alle C-vartta, johon on kiinnitetty vertailuyksiköt.
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• Vaihda suojus aina, jos vertailuyksikköjä vaihdetaan leikkauksen aikana, mutta älä teippaa
suojusta sovittimen ympäri.

• Ilmoita Brainlabille kaikista tilanteista, joissa litteän paneelin kuori tai sovitin avataan tai
vaihdetaan huoltosyistä.

• Suosittelemme tarkistamaan ja kalibroimaan C-varren vuosittain yhdessä vertailuyksikön
kanssa, jotta C-varren tarkkuus säilyy.

Automaattinen rekisteröintilaitteisto Fluoro 3D Siemens Cios Spin -laitteelle
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