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1 YLEISTÄ TIETOA
1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Alue Puhelin- ja faksinumero 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 811

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

Odotettu käyttöikä

Ellei toisin ole erikseen ilmoitettu, Brainlab tarjoaa instrumenteilleen huoltoa viiden vuoden ajan.
Tänä aikana sekä varaosia että huoltopalveluja on saatavilla.

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

YLEISTÄ TIETOA
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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.

Brainlab-tavaramerkit

• Brainlab® on Brainlab AG:n tavaramerkki.
• PFC® on DePuyn rekisteröity tavaramerkki.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia
patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuotteet täyttävät neuvoston lääkinnällisiä
laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
Direktiivin mukaan Brainlab-tuotteiden luokittelu määritellään vastaavassa ohjel-
miston käyttöohjeessa.
HUOMAUTUS: ainoastaan Brainlabin valmistamien tuotteiden CE-merkinnän
oikeellisuus voidaan vahvistaa. 

Hävitysohjeet

Kun lääkinnällinen laite saavuttaa toiminnallisen elinkaarensa pään, puhdista laite kaikista
biomateriaaleista ja biovaarallisista aineista ja hävitä laite turvallisesti sovellettavien lakien ja
määräysten mukaisesti.

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

Raportoi tähän tuotteeseen liittyvistä häiriötapahtumista

Sinun on ilmoitettava kaikista mahdollisesti tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista häiriöistä
Brainlabille ja Euroopassa lääkinnällisistä laitteista vastaavalle kansalliselle toimivaltaiselle
viranomaiselle.

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 komponenttien symbolit

Järjestelmässä käytetään seuraavia symboleja.

Symboli Kuvaus

Tyypin B potilasliityntäosa
HUOMAUTUS: potilasliityntäosat, jotka eivät tavallisesti johda sähköä ja voidaan ir-
rottaa välittömästi potilaasta. 

Tyypin BF potilasliityntäosa
HUOMAUTUS: potilasliityntäosat, 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. 

Potentiaalintasaus
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

YLEISTÄ TIETOA
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Symboli Kuvaus

Steriloitu säteilyttämällä

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

Symbolit

8 Instrumenttien käyttöohje Ver. 1.3 Polvi



Symboli Kuvaus

IPXY

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

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

HUOMAUTUS: katso IEC 60529 -standardista lisätietoja numerokoodeista. 

Katso käyttöohjeet

Yhdysvaltain lain mukaan tämän tuotteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin mää-
räyksestä

Ehdollisesti MR-turvallinen
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

YLEISTÄ TIETOA
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Symboli Kuvaus

Luokan II laite

Yksilöllinen laitetunnus

Katso lisätietoja ohjekirjasta tai -vihkosta

Symbolit
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1.4 Järjestelmän käyttö

Käyttötarkoitus

Tämä Instrumenttien käyttöohje on tarkoitettu käytettäväksi Brainlabin Knee-
navigointiohjelmiston kanssa.

Laitteiston huolellinen käsittely

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

YLEISTÄ TIETOA
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1.5 Koulutus ja dokumentaatio

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä kaikkien käyttäjien on osallistuttava pakolliseen valtuutetun Brainlabin
edustajan järjestämään koulutusohjelmaan turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Valvottu tuki

Ennen järjestelmän käyttöä kirurgisissa toimenpiteissä, joissa tietokoneavusteinen navigointi on
käytössä, suorita riittävän monta täydellistä toimenpidettä Brainlab-edustajan ollessa paikalla.

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.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

HUOMAUTUS: saatavilla olevat käyttöohjeet vaihtelevat Brainlab-tuotteen mukaan. Jos sinulla on
kysyttävää saamistasi käyttöohjeista, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen. 

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet

• Yleiskuvaus hoidon suunnittelusta ja kuvaohjatusta navigoinnis-
ta

• Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
• Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Laitteiston käyttöoppaat Sädehoitoa ja tyypillisesti suureksi monimutkaiseksi instrumentiksi
määritettyä kirurgialaitteistoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot

Instrumenttien käyttöohjeet Yksityiskohtaiset ohjeet instrumenttien käytöstä

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohjeet

Tietoa instrumenttien puhdistuksesta, desinfioinnista ja steriloin-
nista

Järjestelmän käyttöohje Kattavat järjestelmän asetukset

Tekninen käyttöohje Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tiedot
ja yhteensopivuustiedot

Järjestelmän käyttöohje ja
tekninen käyttöohje

Yhdistää järjestelmän käyttöohjeen ja teknisen käyttöohjeen sisäl-
lön

Koulutus ja dokumentaatio
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2 INSTRUMENTTIEN
YLEISKUVAUS

2.1 Laitteiden käsittely
2.1.1 Tärkeitä instrumenttien turvallista ja oikeanlaista käsittelyä koskevia tietoja

Varoitus
Tässä käyttöohjeessa kuvatut instrumentit ovat erittäin tarkkoja ja herkkiä lääkinnällisiä
laitteita, joita on käsiteltävä erittäin varovasti. Jos instrumentti putoaa tai se vaurioituu, ota
välittömästi yhteyttä Brainlabiin jatkotoimenpiteiden arvioimiseksi. Muussa tapauksessa
seurauksena saattaa olla potilaan vakava vammautuminen.

Varoitus
Älä käytä vioittuneita tai syöpyneitä instrumentteja.

Varoitus
Suunnittele leikkaussalin kokoonpano ennen leikkausta. Kameralla on oltava esteetön
näkymä kaikkiin markkeripalloihin, sillä muussa tapauksessa voi ilmetä epätarkkuuksia
rekisteröinnissä ja navigoinnissa.

Sterilointi

Varoitus
Ellei toisin mainita, instrumentit on steriloitava ennen käyttöä. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat
Puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeissa.

Varoitus
Jos steriili instrumentti viedään epähuomiossa steriilin alueen ulkopuolelle, se on
steriloitava uudelleen.

INSTRUMENTTIEN YLEISKUVAUS
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2.1.2 Kiinnitystappien käyttö

Yleistä tietoa

Kiinnitystapin asettaminen luurakenteeseen on normaalisti minimaalisen invasiivinen ja alhaisen
riskin leikkaustoimenpide, jota vaaditaan vertailualustojen kiinnittämiseen vakaalle alustalle ja
navigaation suorittamiseen.
Koska asennuskohdan viiltoa kuitenkin tarvitaan, lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen
jatkamista.

Riskit

Varoitus
Koska kiinnitystapin sijoitus edellyttää viillon tekemistä, se voi aiheuttaa seuraavia
komplikaatioita: tulehdus, paikallinen kipu, verenvuoto, verisuonien tai hermojen vauriot,
luunmurtuma tai tromboosi.

Varotoimet

Varoitus
Joissakin tapauksissa kiinnitystapit voidaan sijoittaa käyttämällä automaattiporaa. Käytä
kuitenkin vain hitainta porausnopeutta poraussyvyyden hallinnan maksimoimiseksi.

Varoitus
Käytä vain kierteitettyä kiinnitystappia määritetyllä halkaisijalla. Väärällä halkaisijalla
varustetun kiinnitystapin käyttäminen saattaa aiheuttaa epävakaan kiinnityksen.

Varoitus
Voit varmistaa vakaan kiinnityksen asettamalla kiinnitystapin bikortikaalisesti, mikäli
mahdollista.

Kiinnitystappien käyttö
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2.1.3 Käytettävissä olevat instrumentit

Yleiset instrumentit

Kuva Nimi

Kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot

Kertakäyttöiset Schanzin ruuvit

Kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain

Jalkakytkin (USB)

Osoittimet

Kuva Nimi

Suora polven osoitin

Kulmikas lonkan ja polven osoitin

Vertailukomponentit

Kuva Nimi

T:n muotoinen X-Press-vertailualusta

INSTRUMENTTIEN YLEISKUVAUS
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Kuva Nimi

Y:n muotoinen X-Press-vertailualusta

2-tappinen kaksiasentoinen X-Press-luunkiinnitin

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

1-tappinen kuusiokoloavain, X-Press/selkärankakiitti-
met

Plane Tool -työkalut

Kuva Nimi

Plane Tool -sarja
• Plane Tool – seuranta-alusta
• Plane Tool – leikkauslohkosovitin
• Plane Tool – luuntarkistuslevy – piikeillä varustettu
• Plane Tool – luuntarkistuslevy – litteä
• Plane Tool – luuntarkistuslevy – osittainen

Käytettävissä olevat instrumentit

16 Instrumenttien käyttöohje Ver. 1.3 Polvi



Leikkauslohkomalline

Kuva Nimi

Nelitoiminen leikkauslohkomalline

Reisiluun ja sääriluun leikkauslohkosovittimet

Kuva Nimi

Reisiluun ja sääriluun Universal-leikkauslohkosovitin

Säädettävät leikkauslohkot

Kuva Nimi

Säädettävä leikkauslohko – reisiluusarja
• Säätöyksikkö
• Reisiluun leikkausura, 1,19/1,27/1,37 mm
• Reisiluun suuntausohjain
• Reisiluun pohjalevy
• Y:n muotoinen vertailualusta
• Ruuvitaltta (3,5 mm)
• Sterilointiastia

Säädettävä leikkauslohko – reisiluun perussarja
• Säätöyksikkö
• Reisiluun leikkausura, 1,19/1,27/1,37 mm
• Reisiluun pieni pohjalevy
• Ruuvitaltta (3,5 mm)

INSTRUMENTTIEN YLEISKUVAUS
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ClearLens-instrumentit

Kuva Nimi

ClearLens Knee Plane Tool – liitäntä

ClearLens-osoittimen kahva – polvi

2-tappinen ClearLens-luunkiinnitin

Reisiluun ClearLens-seuranta-alusta

Sääriluun ClearLens-seuranta-alusta

ClearLens-seuranta-alustan osoitin

Käytettävissä olevat instrumentit

18 Instrumenttien käyttöohje Ver. 1.3 Polvi



Kuva Nimi

ClearLens-seuranta-alustan Plane Tool -työkalu

INSTRUMENTTIEN YLEISKUVAUS
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Käytettävissä olevat instrumentit
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3 YLEISET INSTRUMENTIT
3.1 Kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot

Yleistä tietoa

Kuva 1  

Tuote Kappaleet Tuotenro Toimittaja

Kertakäyttöiset heijastavat markkeri-
pallot 90 (30 x 3) 41773 Brainlab ja NDI

Kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot kiinnitetään vertailualustoihin ja instrumentteihin, ja
niiden avulla järjestelmä havaitsee potilaan asennon ja instrumenttien sijainnin leikkausalueella.

Varoitus
Brainlabin navigointijärjestelmiä voidaan käyttää vain yllä mainittujen markkeripallojen
kanssa. Muiden markkeripallojen käyttö voi heikentää navigoinnin tarkkuutta ja vaarantaa
potilaan turvallisuuden.

Markkeripallojen kiinnitys

Kiinnitä markkeripallot instrumentteihin ja alustoihin ennen kalibrointia tai käyttöä leikkauksessa.

Steriiliyden varmistaminen

Kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot toimitetaan steriileinä. Niitä ei voi steriloida
uudelleen, ja ne on hävitettävä käytön jälkeen.

Varoitus
Älä steriloi kertakäyttöisiä heijastavia markkeripalloja uudelleen, koska se vähentää niiden
tarkkuutta ja saattaa vaarantaa potilaan turvallisuuden. Heijastavat markkeripallot ovat
kertakäyttöisiä.

YLEISET INSTRUMENTIT
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3.1.1 Markkeripallojen käyttö

Navigoinnin tarkkuuden varmistus

Käytettävien markkeripallojen kunto vaikuttaa ratkaisevasti navigoinnin tarkkuuteen.

Varoitus
Tarkista ennen käyttöä, että kaikkien markkeripallojen heijastava pinta on moitteettomassa
kunnossa eikä se ole lohkeillut.

Varoitus
Kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot ovat erittäin herkkiä lääkinnällisiä laitteita, joita
on käsiteltävä erittäin varovasti.

Varoitus
Käytä vain puhtaita ja kuivia markkeripalloja. Märät tai likaiset markkeripallot on kuivattava
ja puhdistettava tai vaihtoehtoisesti vaihdettava ennen käyttöä.

Varoitus
Älä käytä vioittuneita tai muotonsa menettäneitä markkeripalloja, sillä se vaikuttaa
haitallisesti navigaatioon ja saattaa vahingoittaa potilasta.

Varoitus
Valmistele leikkaussali ennen leikkausta, jotta voit varmistaa kamerasta olevan esteetön
näkymä kaikkiin instrumenttisovittimen ja vertailualustojen markkeripalloihin. Älä peitä
mitään markkeripalloja, sillä muutoin navigointi ei ole mahdollista tai se voi olla
epätarkkaa.

Tukevan kiinnityksen varmistaminen

Varoitus
Varmista, että markkeripallot voidaan kiristää tappiin niin, että pallon ja tapin kannan väliin
ei jää rakoa. Älä käytä markkeripalloa, jos sitä ei ole kiinnitetty tukevasti tähän asentoon.

Varoitus
Jos markkeripallon kiinnitys tappiin edellyttää tavallista enemmän voimankäyttöä, hävitä
markkeripallo ja ota käyttöön uusi markkeripallo.

Varoitus
Jos markkeripalloja käytetään yhdessä heilahtelevien tai värähtelevien instrumenttien
kanssa tai niiden läheisyydessä, tarkista markkeripallot säännöllisin väliajoin tukevan
kiinnityksen varmistamiseksi.

Markkeripallojen puhdistaminen

Varoitus
Käytä likaantuneiden markkeripallojen pinnan puhdistukseen ainoastaan steriiliin veteen
kostutettua, pehmeää liinaa. Varmista ennen käyttöä, että puhdistettu markkeripallo on
täysin kuiva.

Varoitus
Jos puhdistat tai vaihdat instrumenttiin tai vertailualustaan kiinnitetyn markkeripallon,
tarkista navigoinnin tarkkuus ennen jatkamista.

Markkeripallojen käyttö
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Markkeripallojen kiinnittäminen

Kuva 2  

Toimenpiteet

Kiristä markkeripallo tiukasti käsin instrumentin jokaiseen kiinnitystappiin.
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3.2 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 3  

Luun-
kiinni-
tin

Ruuvi Liitäntä Tuotenro

1-tap-
pinen

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

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

2-tap-
pinen

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 ruuvi, 3,2 mm x 100 mm

AO

99104

Kertakäyttöinen Schanzin ruuvi, 4 mm x 125 mm 99101

Kertakäyttöiset Schanzin ruuvit, 4 mm x 125 mm (10 kpl) 54908

Kertakäyttöiset Schanzin ruuvit, 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.

Kertakäyttöiset Schanzin ruuvit
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3.3 Kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain
(53153)

Yleistä tietoa

Kuva 4  

Kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain mahdollistaa aktiivisen potilaan rekisteröinnin
ja ohjelmiston ohjauksen yhdessä olemassa olevien Brainlab-osoittimien kanssa. 
Kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain on aktiivinen, noninvasiivinen, kertakäyttöinen
laite, joka toimitetaan steriilinä steriilissä pakkauksessa.

Yhteensopivat osoittimet

Kertakäyttöistä klipsikiinnitettävää kauko-ohjainta voidaan käyttää seuraavien osoittimien
kanssa:
• suora polven osoitin
• kulmikas lonkan ja polven osoitin.
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3.3.1 Kertakäyttöisen klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen kiinnittäminen

Laitteen yleiskuvaus

①

②

③
④

Kuva 5  

Nro Komponentti Toiminto

① Hallintapainike Aktivoi infrapunamerkkivalon.

② Keskiaukko Osoittimen kiinnitysliitäntä.

③ Vihreä tilan merkkivalo Ilmaisee pariston tilan ja toimivuuden.

④ Infrapunamerkkivalo Kameran havaittavissa, muttei näy paljain silmin.

Steriiliyden varmistaminen

Varoitus
Kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain toimitetaan steriloituna. Jos jokin
steriileistä osista joutuu kosketuksiin ei-steriilin ympäristön kanssa pakkauksesta
poistamisen tai kliinisen käytön aikana, hävitä laite välittömästi.

Oikean kiinnityksen varmistaminen

Suunnittele kertakäyttöisen klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen asento ja paikka sen
mukaan, onko käyttäjä vasen- vai oikeakätinen, sekä huomioiden leikkaussalin järjestelyt
ennen leikkausta. Kameralla on oltava esteetön näkymä kertakäyttöisiin heijastaviin
markkeripalloihin ja infrapunamerkkivaloon.

Varmista, että kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain on kiinnitetty kunnolla
osoittimen liitostappiin ja että kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot on ruuvattu
kokonaan sisään, kunnes pallon ja tapin kannan välissä ei ole rakoa.

Ennen käyttöä

Toimenpiteet

1. Poista kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain steriilistä pakkauksestaan.

Kertakäyttöisen klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen kiinnittäminen
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Toimenpiteet

2. Suorita toiminnan tarkistus painamalla hallintapainiketta ①. Varmista, että
• tilan merkkivalo ③ palaa
• infrapunamerkkivalo ④ näkyy värillisenä salamavalona navigointinäkymän kameranäy-

tössä.

Varoitus
Tarkista ennen steriilin pakkauksen avaamista, ettei viimeinen käyttöpäivä ole umpeutunut
ja ettei pakkaus ole vaurioitunut. Älä käytä kertakäyttöistä klipsikiinnitettävää kauko-
ohjainta, jos sen viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut tai jos sen pakkaus on vaurioitunut,
vaan hävitä se tällöin välittömästi.

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

Älä käytä, jos pakkaus on rikki.

Kertakäyttöisen klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen kiinnittäminen osoittimeen

④

⑤

①

②
③

Kuva 6  

Toimenpiteet

1. Kiinnitä kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain asettamalla sen keskiaukko
② osoittimen kahvaan merkityn liitostapin ① päälle.
HUOMAUTUS: ennen kiinnittämistä valitse kiinnityspaikka sen mukaan, onko käyttäjä ④
vasen- vai oikeakätinen ⑤.
 

2. Kiinnitä kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain kokonaan osoittimen kah-
vaan.

3. Kiinnitä markkeripallot ③ osoittimeen.

HUOMAUTUS: osoitinta käytettäessä suosittelemme pitämään osoitinta ja kertakäyttöistä
klipsikiinnitettävää kauko-ohjainta peukalon ja keskisormen välissä ja painamaan
hallintapainiketta etusormella. 
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Aiheeseen liittyviä linkkejä

Markkeripallojen kiinnittäminen s. 23

Kertakäyttöisen klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen kiinnittäminen
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3.3.2 Kertakäyttöisen klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen käyttö

Yleistä tietoa

Kun painat hallintapainiketta, infrapunamerkkivalo aktivoituu, ja sitä voi seurata kameralla
navigointijärjestelmässä.
Infrapunamerkkivalo näkyy värillisenä salamavalona navigointinäkymän kameranäytössä.
Ohjelmistosovelluksen mukaan infrapunamerkkivalon signaalia voidaan käyttää erilaisiin tehtäviin,
esim. pintapisteiden määrittämiseen rekisteröinnin aikana.
HUOMAUTUS: käytön aikana on varmistettava, että infrapunamerkkivalo näkyy kamerassa ja
ettei se ole likaantunut (esim. verestä). 

Tarkista infrapunamerkkivalon toiminta ennen käyttöä tarkistamalla tilan merkkivalon väri
kertakäyttöisestä klipsikiinnitettävästä kauko-ohjaimesta ja navigointinäkymän
kameranäytöstä.

Lisätietoja

Jos haluat lisätietoja kertakäyttöisen klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen käytöstä yhdessä
ohjelmiston kanssa, perehdy vastaavaan ohjelmiston käyttöohjeeseen.

Instrumentin asianmukainen käsittely

Varoitus
Pisteen määrittämisen aikana on varmistettava aina, että osoittimen kärki koskee
potilaaseen tai luuhun kertakäyttöistä klipsikiinnitettävää kauko-ohjainta aktivoitaessa.

Älä paina kertakäyttöisen klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen koteloa kohdasta, jossa
merkkivalot ovat.

Turvallisuutta koskevat huomautukset

Varoitus
Älä katso suoraan kertakäyttöisen klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen
infrapunamerkkivaloon lähietäisyydeltä, kun hallintapainiketta painetaan.
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3.3.3 Käytön jälkeen

Asianmukainen käsittely hävittäminen aikana

Varoitus
Älä käytä paristoa uudelleen tai vaihda sitä äläkä käsittele kertakäyttöistä
klipsikiinnitettävää kauko-ohjainta autoklaavissa käytön jälkeen. Muutoin laite rikkoutuu ja
autoklaavilaitteisto tai potilas ja käyttäjä saattavat vahingoittua vakavasti.

Varoitus
Laitteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia.

Älä upota kertakäyttöistä klipsikiinnitettävää kauko-ohjainta kokonaan mihinkään
nesteeseen.

Kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain sisältää galvaanisen litiumpariston.
Harkitse laitteen desinfioimista käytön jälkeen ja sen hävittämistä erikseen. Lisätietoja
kauko-ohjaimen sisältämän elektroniikan ja galvaanisen litiumpariston hävittämisestä sekä
tietoja erityisistä niiden hävitystä koskevista rajoituksista saa paikallisilta
ympäristönsuojelu- ja jätteenkäsittelyviranomaisilta.

Kertakäyttöisen klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen irrottaminen ja hävittäminen

Varoitus
Kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain on kertakäyttöinen laite, jota ei voi
steriloida. Kun sitä ei enää käytetä, irrota se osoittimesta ja hävitä se.

Toimenpiteet

1. Irrota käytön jälkeen kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain osoittimesta.

2. Ennen hävittämistä kaikki pinnat on puhdistettava desinfiointiaineella.

3.

①

③
②

Avaa tarvittaessa kotelo loven ① kohdalta pienellä terävällä työkalulla. Irrota paristo ③ ja
elektroniikka ② ja hävitä ne erikseen.

Käytön jälkeen
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3.3.4 Tekniset tiedot

Mitat ja paino

Mitat Arvo

Korkeus 17,3 mm

Pituus 53,9 mm

Leveys 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 te-
holla 120° 120°

Valon vaikutus biologi-
siin eliöihin IEC 62471 -standardin mukainen IEC 62471 -standardin mukainen

Kotelo

Tiedot Kuvaus

IP-suojausluokka IP44-luokka IEC 60529 -standardin mukaan (suojattu yli 1 mm:n ko-
koisilta hiukkasilta ja roiskeilta)

Materiaalit Polyamidi 12

Ympäristöä koskevat vaatimukset

Varastointiolosuhteet Käyttöolosuhteet

Lämpötila 0–30 °C 0–30 °C

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

Paine 700–1 060 hPa 700–1 060 hPa

Hävitys Paikallisten jätesäännösten mukaisesti
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Steriiliys ja käyttäminen

Tiedot Kuvaus

Steriiliys Steriili

Sterilointimenetelmä Eteenioksidi

Käyttöikä Kolme vuotta

Käytettävyys Kertakäyttöinen

Tekniset tiedot
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3.3.5 Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja säteily

Sähkömagneettinen yhteensopivuus: Vakuutus

Lääkinnällisiä sähkölaitteita käytettäessä on huomioitava erityiset sähkömagneettiseen
yhteensopivuuteen liittyvät turvallisuusseikat. Laitteita saa asentaa ja käyttää ainoastaan
vastaavien sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien ohjeiden ja tässä käyttöoppaassa
kuvatun mukaisesti.
Kannettavat tai siirrettävät radiotaajuiset tietoliikennelaitteet saattavat vaikuttaa haitallisesti
lääkinnällisten sähkölaitteiden toimintaan.

Sähkömagneettinen ympäristö

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

Radiotaajuushäiriöt

Kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain käyttää radiotaajuista energiaa vain sisäisiin
toimintoihin.
Sen vuoksi radiotaajuussäteily on hyvin vähäistä eikä todennäköisesti aiheuta häiriöitä lähellä
olevissa sähkölaitteissa.

Vakuutus

Sähkömagneettista säteilyä koskevat ohjeet ja valmistajan määritelmä:

Säteilytesti Yhteensopi-
vuus

Sähkömagneettista ympäristöä koskevia ohjeita

Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11

Ryhmä 1, luokka
B Kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain

soveltuu käytettäväksi kaikenlaisissa tiloissa, mukaan
lukien kotitaloudet ja suoraan julkiseen kotitalouksille
tarkoitettuun pienjänniteverkkoon yhteydessä olevat ti-
lat.

Harmoniset päästöt
IEC 61000-3-2 Ei ole

Jännitteen vaihtelut /
kohinapäästöt IEC
61000-3-3

Ei ole
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3.3.6 Sähkömagneettisten häiriöiden sieto

Sähkömagneettinen ympäristö

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

Sähkömagneettisen häiriön sietoa koskevat tiedot

Seuraavien osien taulukot sisältävät sähkömagneettisen häiriön sietoa koskevia tietoja ja
valmistajan määritelmän.

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

Häiriönsietotesti IEC 60601 -testitaso ja
yhteensopivuustaso

Sähkömagneettista ympäristöä koskevia ohjei-
ta

Sähköstaattinen
purkaus (ESD)
IEC 61000-4-2

6 kV, kosketus
±8 kV, ilma

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista
lattaa.
Jos lattiat on peitetty synteettisellä materiaalilla,
suhteellisen ilmankosteuden on oltava vähintään
30 %.

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

3 A/m
Verkkotaajuisten magneettikenttien on oltava tyy-
pillisen yritys- tai sairaalaympäristön tyypilliselle
paikalle ominaista tasoa.

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

Häiriönsieto-
testi

IEC 60601 -
testitaso

Yhteensopi-
vuustaso

Sähkömagneettista ympäristöä koskevia oh-
jeita

Johtuva ra-
diotaajuus
IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz – 80
MHz

3 V

Kannettavia tai siirrettäviä radiotaajuisia tietolii-
kennelaitteita on käytettävä kertakäyttöisestä
klipsikiinnitettävästä kauko-ohjaimesta (mu-
kaan lukien kaapelit) vähintään suositeltavan
erotusetäisyyden päässä. Tämä erotusetäisyys
lasketaan lähettimen taajuuden laskentaan tar-
koitetun yhtälön avulla.
Suositeltu erotusetäisyys:

d 1 2 P,= 80 MHz – 800 MHz

d 2 3 P,= 800 MHz – 2,5 GHz

Sähkömagneettisten häiriöiden sieto
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Häiriönsieto-
testi

IEC 60601 -
testitaso

Yhteensopi-
vuustaso

Sähkömagneettista ympäristöä koskevia oh-
jeita

Säteilevä ra-
diotaajuus
IEC
61000-4-3

3 V/m 80
MHz – 2,5
GHz

3 V/m

Yhtälössä P on lähettimen valmistajan ilmoitta-
ma lähettimen maksiminimellisteho watteina (W)
ja d on suositeltava erotusetäisyys metreinä (m).
Kiinteiden radiotaajuuslähettimien ympäristömit-
taustena avulla saatujen kenttävoimakkuuksien
on oltava alle yhteensopivuustasonb jokaisella
taajuusalueella.
Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla mer-
kittyjen laitteiden läheisyydessä:

HUOMAUTUS: mikäli arvo on tarkalleen 80 MHz tai 800 MHz, sovelletaan korkeampaa taajuut-
ta. 

HUOMAUTUS: nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän
etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja hei-
jastuminen. 
a Kiinteiden lähettimien, esim. radion, matka- ja langattomien puhelimien ja maaradioliikenteen,
amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten sekä TV-lähetysten tukiasemien kenttävoimak-
kuuksia ei teoreettisesti voida ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien toimin-
nasta aiheutuvaa sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla pitäisi tehdä
sähkömagneettinen mittaus. Jos mitattu kentän voimakkuus siinä kohdassa, jossa kertakäyt-
töistä klipsikiinnitettävää kauko-ohjainta käytetään, ylittää em. hyväksyttävän radiotaajuutta
koskevan vaatimustason, kertakäyttöistä klipsikiinnitettävää kauko-ohjainta on tarkkailtava,
kunnes tiedetään, että se toimii kunnolla. Jos kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain
ei tunnu toimivan kunnolla, on ehkä ryhdyttävä tarvittaviin lisätoimiin, esim. siirrettävä osoitin toi-
seen paikkaan tai toiseen asentoon.
b Kun taajuusalue on yli 150 kHz – 80 MHz, kentän voimakkuuksien pitäisi olla alle 3 V/m.
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3.3.7 Radiotaajuiset tietoliikennelaitteet

Vaikutukset laitteeseen

Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuiset tietoliikennelaitteet voivat vaikuttaa kertakäyttöisen
klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen toimintaan.

Sähkömagneettinen ympäristö

Kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain on tarkoitettu käytettäväksi
sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteileviä radiotaajuushäiriöitä valvotaan.
Asiakas tai kertakäyttöisen klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen käyttäjä voi auttaa estämään
sähkömagneettisia häiriöitä.
Tämä voidaan tehdä säilyttämällä minimietäisyys kannettavien ja siirrettävien radiotaajuisten
tietoliikennelaitteiden (lähettimet) ja kertakäyttöisen klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen välillä
alla olevan taulukon mukaisen tietoliikennelaitteiston maksimitehon mukaisesti.

Erotusetäisyydet

Kannettavien ja siirrettävien radiotaajuisten tietoliikennelaitteiden ja kertakäyttöisen
klipsikiinnitettävän kauko-ohjaimen väliset suositellut erotusetäisyydet:

Lähettimen suurin ni-
mellislähetysteho (W)

Lähettimen taajuuden mukainen erotusetäisyys (m)

150 kHz – 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz – 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz – 2,5 GHz

d 2 3 P,=

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

Sellaisten lähettimien osalta, joiden maksimitehoa ei ole mainittu edellä olevissa taulukoissa,
suositeltu erotusetäisyys d metreinä (m) voidaan laskea käyttämällä lähettimen taajuuden las-
kentaan tarkoitettua yhtälöä, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen maksimini-
mellisteho watteina (W).
HUOMAUTUS: mikäli arvo on tarkalleen 80 MHz tai 800 MHz, sovelletaan korkeamman taajuu-
salueeen erotusetäisyyttä. 

HUOMAUTUS: nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän
etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja hei-
jastuminen. 

Radiotaajuiset tietoliikennelaitteet
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3.4 Jalkakytkin (USB) (18460)

Yleistä tietoa

Kuva 7  

Jalkakytkimen (USB) avulla potilaan rekisteröinti voidaan suorittaa vähäisemmällä
vuorovaikutuksella kosketusnäytön kanssa. 
Jalkakytkimessä (USB) on USB-liitäntä navigointijärjestelmään (esim. Curve- tai Kick-
järjestelmään).
HUOMAUTUS: jalkakytkin aktivoituu automaattisesti, kun se on kytkettynä. 

Jalkakytkimen polkimen toiminnot

Poljin Toiminto

Sininen Rekisteröi merkintäpisteet tai valitsee sinisellä merkityn elementin.

Keltainen Valitsee keltaisella merkityn elementin.

Musta Siirtyy kontrolloitavien elementtien välillä navigoinnissa ja suunnitte-
lussa.

Jalkakytkimen käyttö

Jos haluat lisätietoja jalkakytkimen (USB) käytöstä yhdessä ohjelmiston kanssa, perehdy
vastaavaan ohjelmiston käyttöohjeeseen.

YLEISET INSTRUMENTIT
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Jalkakytkin (USB) (18460)
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4 OSOITTIMET
4.1 Osoittimien käyttö

Osoittimien käsittely

Osoittimia käytetään:
• osoitinpohjaiseen potilaan rekisteröintiin
• rekisteröintitarkkuuden varmistamiseen.

Osoittimien tarkat käyttöohjeet löytyvät Ohjelmiston käyttöohjeesta.
HUOMAUTUS: osoittimet on esikalibroitu. Niitä voidaan käyttää ilman lisäkalibrointia. 

Osoittimien oikea käsittely

Varoitus
Aktiivisen osoittimen markkeripallojen on oltava kameran kuvausalueella koko
rekisteröinnin ja navigoinnin ajan.

Varoitus
Jos ohjelmisto valitsee osoittimen rekisteröintivaiheeseen, käytä sitä osoitinta.

OSOITTIMET
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4.2 Osoittimen tarkkuuden ylläpitäminen

Säilytys

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

Steriloi aina osoittimet ja säilytä niitä osoitetuissa taskuissa osoitinkotelossa.

Osoittimen tarkkuuden tarkistaminen osoitinkotelolla

① ②

Kuva 8  

Jos osoitin on ehjä, sen kärki ① ja (esim. ②) ovat samansuuntaisia niiden kotelon vastinosien
kanssa.

Varoitus
Tarkista osoittimen tarkkuus ennen jokaista käyttöä. Varmista, että osoittimen kärki on
samansuuntainen osoitinkotelon vastinosan kanssa.

Tarkkuuden tarkistaminen osoitinkotelolla

Osoitinkotelon alapinnalla on työkalu, jota käytetään tarkkuuden tarkistamiseen (esim. Plane Tool
– leikkauslohkosovittimen tarkkuuden tarkistamiseen).

Osoittimen tarkkuuden ylläpitäminen
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4.3 Osoitintyypit

Yleiskatsaus

Osoitinten kärjet on pyöristetty osittain pallon muotoisiksi, jolloin osoitinten kärjet eivät voi tarttua
luuhun tai pehmytkudokseen, ja liike luun pinnalla on tasaisempi rekisteröinti- ja
suunnittelutoimenpiteiden aikana.
HUOMAUTUS: suora polven osoitin ja kulmikas lonkan ja polven osoitin ovat geometrialtaan
samanlaisia. 

Suora osoitin polvelle (53109)

Kuva 9  

Teräväkärkistä polven osoitinta käytetään merkintäpisteiden määritykseen rekisteröintiä,
suunnittelua tai tarkkuuden tarkistamista varten. Sen ilmaisin on musta.

Kulmikas lonkan ja polven osoitin (53101)

Kuva 10  

Kulmikas lonkan ja polven osoitin helpottaa pisteiden määritystä syvemmillä anatomisilla
alueilla. Siinä on alaspäin kaareva kärki, joka mahdollistaa kameran seurannan, kun
merkintäpisteitä määritetään vaikeissa kulmissa. Sen ilmaisin on musta.

OSOITTIMET
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Osoitintyypit
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5 X-PRESS-VERTAILUALUSTAT
5.1 Instrumenttien yleiskuvaus

Yleistä tietoa

X-Press-vertailualustat ovat vertailualustan kiinnitysjärjestelmiä, joissa on
• säätönivel vertailualustan suuntaamiseen optimaalisesti kameran kuvausalalle
• pikakiinnitysmekanismi, jolla X-Press-vertailualusta irrotetaan leikkauksen aikana aina, kun

sitä ei aktiivisesti tarvita navigointiin, ja asetetaan takaisin samaan suuntaan, jottei
rekisteröintitietoja katoa.

Täydellinen toimiva X-Press-vertailualusta koostuu seuraavista osista:
• vertailualusta (Y:n tai T;n muotoinen), joka mahdollistaa potilaan luun seurannan
• luunkiinnitin (1-tappinen tai 2-tappinen), joka muodostaa liitännän vertailualustan ja luun välille
• yksi tai kaksi Schanzin ruuvia.

Kootut X-Press-vertailualustat

① ②

Kuva 11  

Nro X-Press-vertailualusta

① Y:n muotoinen, kiinnitetään 1-tappiseen luunkiinnittimeen

② T:n muotoinen, kiinnitetään 2-tappiseen luunkiinnittimeen

HUOMAUTUS: jompaakumpaa vertailualustaa voidaan käyttää yhdessä joko 1-tappisen X-
Press-luunkiinnittimen tai 2-tappisen kaksiasentoisen X-Press-luunkiinnittimen kanssa. 

X-PRESS-VERTAILUALUSTAT
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5.1.1 X-Press-vertailualustasarjat

Tietoa sarjoista

X-Press-vertailualustan komponentteja voidaan tilata erikseen tai osana sovelluskohtaista
sarjaa.
X-Press-vertailualustasarjan tarkat osat vaihtelevat aiotun leikkaustoimenpiteen mukaan.

Vertailualustasarja, X-Press-komponentit

③

①

②

④

Kuva 12  

Nro Komponentti

① 1-tappinen X-Press-kuusiokoloavain (52424)

② 1-tappinen X-Press-luunkiinnitin: S (52421), M (52422), ja L (52423)

③ T:n muotoinen vertailualusta (52410) ja Y:n muotoinen X-Press-vertailualusta
(52411)

④ 2-tappinen kaksiasentoinen X-Press-luunkiinnitin (52429)

Aiheeseen liittyviä linkkejä

X-Press-luunkiinnittimet s. 45
X-Press-vertailualustat s. 54

X-Press-vertailualustasarjat
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5.2 X-Press-luunkiinnittimet

Yleistä tietoa

Luunkiinnittimet muodostavat liitännän X-Press-vertailualustojen ja luun välillä. Ne kiinnitetään
luuhun Schanzin ruuveilla.

1-tappista tai 2-tappista kaksiasentoista X-Press-luunkiinnitintä on käytettävä X-Press-
vertailualustan kanssa.

Aseta luunkiinnittimet niin, että vertailualustan kohdistus ei estä muiden instrumenttien
käyttöä, kuten leikkauslohkon ja sen sovittimen kiinnittämistä.

Käytettävissä olevat luunkiinnittimet

① ②

Kuva 13  

Nro Luunkiinnitin

① 1-tappinen X-Press

② 2-tappinen kaksiasentoinen X-Press

X-PRESS-VERTAILUALUSTAT
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5.2.1 Schanzin ruuvien käyttäminen luunkiinnittimien kanssa

Ennen käyttöä

Lue kiinnitystappien käyttöä koskeva kohta.

Luunkiinnittimien kierto Schanzin ruuveissa

Kuva 14  

Nro Luunkiinnitin Kierto mahdollinen?

① 1-tappinen X-Press Kyllä, ennen kiinnitystä

② 2-tappinen kaksiasentoinen X-Press Ei

Varoitus
Kiinnitä Schanzin ruuvit vain luukudokseen, ei milloinkaan kudokseen tai hermostoon.

2-tappinen kaksiasentoinen X-Press-luunkiinnitin ei tue kiertoa Schanzin ruuvin ympäri.
Ota siksi huomioon luunkiinnittimen vertailualustan suuntaus ennen Schanzin ruuvien
kiinnittämistä luuhun, jotta varmistetaan markkeripallojen näkyvyys kameralle.

Koska 1-tappista X-Press-luunkiinnitintä voidaan kiertää Schanzin ruuvin akselin ympäri,
aseta teräputki suoraan luunpinnalle pehmytkudokseen tunkeutumatta. Ota tämä
huomioon viiltoa tehdessäsi ennen Schanzin ruuvin kiinnittämistä.

Schanzin ruuvin vaadittu koko

Luunkiinnitin Schanzin ruuvin vaadittu halkaisija ja tuotenumero

1-tappinen X-Press 5 mm (54902 / 54903 / 54909)

2-tappinen kaksiasentoinen
X-Press

• 3 mm (54900)
• 3,2 mm (54922)

- Tappiavaimen sovitin AO-liitäntään (54932)
• 4 mm (54901 / 54908)

HUOMAUTUS: myös näiden ruuvityyppien yhdistelmää voidaan
käyttää. 

Schanzin ruuvien käyttäminen luunkiinnittimien kanssa
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Varoitus
Käytä luunkiinnittimiä vain kierteitettyjen Schanzin ruuvien kanssa, joiden halkaisijat ovat
yllä määritettyjen suuruisia. Kierteen pituuden tulee mahdollistaa bikortikaalinen kiinnitys.

Varoitus
Unikortikaalinen kiinnitys tai määriteltyä kapeampien Schanzin ruuvien käyttäminen
saattaa aiheuttaa epävakaan kiinnityksen tai Schanzin ruuvin tahattoman irtoamisen
luusta, kun luunkiinnitintä kiristetään.

Varoitus
Älä käytä määritettyä pidempiä tai kapeampia Schanzin ruuveja, sillä ne voivat taipua tai
vääntyä, ja aiheuttaa epätarkan navigaation tai mahdollisesti potilaan loukkaantumisen.

Varoitus
Vältä useita porausyrityksiä Schanzin ruuveja asemoitaessa, sillä se heikentää luuta ja
saattaa lisätä leikkauksenjälkeisten rasitusmurtumien riskiä. Lopeta Schanzin ruuvin
poraaminen, kun pora saavuttaa vastakkaisen kortikaliksen.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Kiinnitystappien käyttö s. 14

X-PRESS-VERTAILUALUSTAT
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5.2.2 1-tappisen X-Press-luunkiinnittimen käyttö

Komponentit

1-tappinen X-Press-luunkiinnitin on saatavilla kolmessa koossa: S (52421), M (52422) ja L
(52423). Varmista, että valitset oikean koon toimenpidettä varten.

① ② ③ ④ ⑤

Kuva 15  

Nro Komponentti

① Runko

②
Kiinnitysruuvi
HUOMAUTUS: kiinnitysruuvi on saatavissa varaosana, ja se tulee vaihtaa, jos se ei toimi
tasaisesti. 

③ Vetomutteri

④ Piikkiputki

⑤ Liitäntälevy

Turvallinen kiinnitys

Varoitus
Jos teet pienen viillon luuhun kiinnittimen kiinnittämistä varten, aseta Schanzin ruuvi ensin
viiltoon. Sen jälkeen voit liu’uttaa luunkiinnittimen Schanzin ruuvin päältä luun pinnalle.
Tämä estää piikkiputkea tarpeettomasti hankaamasta ympäröivää pehmytkudosta.

1-tappisen luunkiinnittimen kiinnittäminen

Varoitus
Ennen 1-tappisen X-Press-luunkiinnittimen kiristämistä Schanzin ruuviin kiinnitä X-Press-
vertailualusta ja säädä se siten, että varmistetaan vertailualustan näkyminen kokonaan
kameran kuvassa.

1-tappisen X-Press-luunkiinnittimen käyttö

48 Instrumenttien käyttöohje Ver. 1.3 Polvi



Varoitus
Älä koskaan ruuvaa Schanzin ruuvia irti, jos 1-tappinen X-Press-luunkiinnitin on vielä
kiinnitettynä, koska se hankaa voimakkaasti kortikalista. Tee niin vain, jollei laitetta voida
irrottaa vakiotoimenpidettä käyttäen.

Varoitus
Varmista ennen potilasrekisteröintiä, että kaikki ruuviliitännät on kiristetty tiukasti.
Luunkiinnittimen liike potilaan rekisteröinnin aikana tai sen jälkeen johtaa epätarkkaan
rekisteröintiin.

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. Luunkiinnittimen
pitävä kiinnitys hoidettavaan luuhun on ehdottoman tärkeää, jotta navigointitarkkuus on
mahdollisimman suuri.

Luunkiinnittimen asentaminen

Luunkiinnittimet tulee purkaa vain puhdistusta varten. Kokoa ne takaisin sterilointia varten ja
säilytä koottuna sterilointiastioissa.

①

②

③

④

Kuva 16  

Toimenpiteet

1. Ruuvaa kiinnitysruuvi ② runkoon ①.

2. Ruuvaa vetomutteri ③ runkoon ①.

3. Ruuvaa ①, ② ja ③ piikkiputkeen ④.

HUOMAUTUS: jokaiseen osaan on tunnistamista helpottamaan kaiverrettu osanumero. 

X-PRESS-VERTAILUALUSTAT
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Luunkiinnittimen kiinnittäminen

③
②

①

Kuva 17  

Toimenpiteet

1. Liu’uta asennettu luunkiinnitin Schanzin ruuvin ① päälle.

2. Kiinnitä vertailualusta luunkiinnittimeen.
Varmista, ettei vetomutterin ② ja rungon väliin jää tilaa.
Varmista, että tarvittava vertailualustan suuntaaminen on mahdollista luunkiinnittimen ny-
kyisestä asennosta.

3. Kiinnitä luunkiinnitin kiristämällä kiinnitysruuvi ③ kuusiokoloavaimella.

4. Kiristä vetomutteri ② avaimella.

HUOMAUTUS: käytä aina kaikkien ruuviliitäntöjen kiinnittämiseen tarkoitettua kuusiokoloavainta. 

1-tappisen X-Press-luunkiinnittimen käyttö
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5.2.3 2-tappinen kaksiasentoinen X-Press-luunkiinnitin (52429)

Yleistä tietoa

2-tappisessa kaksiasentoisessa X-Press-luunkiinnittimessä on
• kiilanmuotoinen kiinnityslaite, jonka avulla voit kiinnittää sen tiukasti luuhun asetettuun kahteen

Schanzin ruuviin,
• kaksipuolinen liitäntälevy X-Press-vertailualustan kiinnittämistä varten.

Komponentit

②

③

①

Kuva 18  

Nro Komponentti

① Kiinnitysnuppi

② Reiät Schanzin ruuvien kiinnittämistä varten

③ Liitäntälevy

Schanzin ruuvin asemoiminen

Varoitus
Älä käytä luunkiinnittimen liitäntälevyä ③ mallina Schanzin ruuvin asemoinnissa. Muussa
tapauksessa se voi aiheuttaa epätarkan navigoinnin ja potilaan loukkaantumisen.

Varmista, että Schanzin ruuvit asetetaan oikealle etäisyydelle toisistaan, kun käytetään 2-
tappista kaksiasentoista X-Press-luunkiinnitintä. Voit käyttää luunkiinnittimen aukkoja
oikean asettelun apuna. Jos Schanzin ruuvit ovat liian lähellä toisiaan tai liian kaukana
toisistaan, se voi aiheuttaa ruuvien venymisen kiinnittimen kiinnityksen aikana ja
vahingoittaa niitä pysyvästi.

X-PRESS-VERTAILUALUSTAT
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5.2.4 2-tappisen kaksiasentoisen X-Press-luunkiinnittimen kiinnittäminen

Turvallinen kiinnitys

Varoitus
2-tappinen kaksiasentoinen X-Press-luunkiinnitin pitää kiinnittää Schanzin ruuveihin, jotka
on kiinnitetty ohuen kudoksen peittämiin luisiin rakenteisiin. Käytä vain Brainlabin
Schanzin ruuveja. Jos ruuvit ovat liian lyhyet, päällä oleva kudos voi olla liian paksu
vakaalle kiinnitykselle.

Varoitus
Älä kiinnitä 2-tappista kaksiasentoista X-Press-luunkiinnitintä vahvan lihaksen peittämille
luualueille. Vältä lihaskudoksen puhkaisemista luunkiinnitintä kiinnitettäessä. Laaja
lihasliike saattaa aiheuttaa tapin taipumisen. Tämä voi vahingoittaa Schanzin ruuvia
pysyvästi ja heikentää navigointitarkkuutta.

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. Luunkiinnittimen
pitävä kiinnitys hoidettavaan luuhun on ehdottoman tärkeää, jotta navigointitarkkuus on
mahdollisimman suuri.

2-tappisen luunkiinnittimen kiinnittäminen

Varoitus
Kiinnitä 2-tappinen kaksitasoinen X-Press-luunkiinnitin mahdollisimman lähelle luuta tai
kudospintaa, jotta saavutetaan optimaalinen vakaus.

Varoitus
Kiristä kiinnitysnuppi kunnolla ennen potilasrekisteröintiä.

Varoitus
Älä käytä poramallia, kun käytetään Schanzin ruuveja erityisellä pikaliitännällä (esim. AO-
pikaliitännällä), sillä ruuvin pää on suurempi kuin poramallin aukot, jolloin poramallia on
mahdoton irrottaa porauksen jälkeen.

Jotta saadaan aikaan vakaa liitäntä ja jotta vältetään luunkiinnittimen vaurioituminen,
kiinnitä se vain Schanzin ruuvin osiin, joissa on ympyrämäinen poikkileikkaus.

Turvallinen irrottaminen

Jos luunkiinnitintä ei voida jostain syystä nostaa irti Schanzin ruuveista, ruuvit voidaan
katkaista kiinnittimen alapuolelta ja ruuvata auki erikseen.

2-tappisen kaksiasentoisen X-Press-luunkiinnittimen kiinnittäminen
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Luunkiinnittimen kiinnittäminen

①

②

Kuva 19  

Toimenpiteet

1. Liu’uta koottu luunkiinnitin Schanzin ruuvien ① päälle.
HUOMAUTUS: kiinnitin voidaan tarvittaessa kääntää, sillä vertailualustan liitäntää voi-
daan käyttää molemmin puolin. 

2. Tarkista, että vertailualustan tarvittava suuntaaminen on mahdollista luunkiinnittimen ny-
kyisestä asennosta.

3. Kiristä kiinnitysnuppi ② käsin.

2-tappista kaksiasentoista X-Press-luunkiinnitintä voidaan kiristää riittävästi käsin.

Jotta Schanzin ruuvit eivät vahingoitu, varmista, että kiinnitysnuppi on avoinna, kun poraat
Schanzin ruuvit suoraan 2-tappisen kaksiasentoisen X-Press-luunkiinnittimen vastaaviin
aukkoihin.

X-PRESS-VERTAILUALUSTAT
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5.3 X-Press-vertailualustat
5.3.1 X-Press-vertailualusta, yleiskatsaus

① ②

Kuva 20  

Nro Vertailualusta

① Y:n muotoinen (52411)

② T:n muotoinen (52410)

X-Press-vertailualustan asentaminen

①

②

Kuva 21  

Toimenpiteet

Ruuvaa kiinnitysruuvi ② pikakiinnittimeen ①.

X-Press-vertailualustat
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5.3.2 Vertailualustan kiinnittäminen ja irrottaminen

Kiinnittämisen jälkeen

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

Vertailualustan irrottaminen

Irrota alusta puristamalla kiinnittimen leuat auki, ja nosta alusta suoraan ylös irti liitäntälevystä.

Varoitus
Kun irrotat vertailualustan leikkauksen aikana, käytä vain pikakiinnitintä. Älä löysää
luunkiinnittimen ruuvimutteria.

Varoitus
Vertailualustat voidaan poistaa sahaamisen ajaksi liikkumisen riskin minimoimiseksi.

Varoitus
Käsittele X-Press-vertailualustaa äärimmäisen varovasti, jos se irtoaa mistä tahansa syystä
leikkauksen aikana. Markkeripallojen tappien vahingoittuminen voi aiheuttaa epätarkan
navigoinnin ja potilaan loukkaantumisen.

Mikäli ruuviin kohdistetaan liikaa voimaa (esim. pihdeillä), se saattaa rikkoutua.

Vertailualustan kiinnittäminen luunkiinnittimeen

③

①

②

Kuva 22  

Toimenpiteet

1. Purista pikalukituskiinnittimen sivuista ① ja avaa kiinnittimen leuat.

2. Aseta pikakiinnittimen varsitapit luunkiinnittimen liitäntälevyn vastaaviin aukkoihin (nuoli).

X-PRESS-VERTAILUALUSTAT
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Toimenpiteet

3. Vapauta pikakiinnitin ja varmista, että kiinnityskoukut ② ovat kunnolla paikoillaan liitäntä-
levyn vastaavissa lovissa ③.

Varoitus
Jollet voi työntää alustan tappeja kokonaan liitäntälevyyn, pyydä välittömästi lisäohjeita
Brainlabilta. Vahingoittuneen laitteen käyttäminen voi aiheuttaa vakavan potilasvahingon.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Markkeripallojen kiinnittäminen s. 23

Vertailualustan kiinnittäminen ja irrottaminen
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5.3.3 Rekisteröinnin valmisteleminen

Alustan näkyvyyden optimointi

Järjestelmä havaitsee vertailualustan markkeripallojen geometrian perusteella. Kameran
kuvakulma on paras silloin, kun järjestelmä on kohtisuorassa tasoon nähden alustan
markkeripallojen keskipisteistä katsottuna. Ota tämä huomioon, kun kiinnität vertailualustaa
potilaaseen tai säädät sen kulmaa kameraan nähden.

Kuva 23  

Kameran kyky tunnistaa alusta on parhaimmillaan, kun alustalla olevien markkeripallojen
läpi kulkeva taso on kohtisuorassa kameran tarkastelusuuntaan nähden.

Hammastuksen päällekkäisyyden välttäminen

Kuva 24  

Varmista hyvä liitäntä tarkistamalla, että vertailualustan säädettävien nivelten hammastukset ovat
vastaavissa urissa ja etteivät ne ole muita hammastuksia vasten.

X-PRESS-VERTAILUALUSTAT
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Epävakaan nivelen asennon välttäminen

① ②
Kuva 25  

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

Ennen rekisteröintiä

Kiinnitä markkeripallot vertailualustaan.

Varoitus
Tarkista säännöllisesti, että markkeripallot ovat tiukasti kiinni vertailualustassa.

Varoitus
Kiristä säädettävien nivelten ruuveja ennen potilasrekisteröintiä. X-Press-vertailualustan
liike potilaan rekisteröinnin aikana tai sen jälkeen johtaa epätarkkaan navigointiin.

Varoitus
Tarkista ennen rekisteröintiä, että liikelaajuus on riittävä ja että luunkiinnitin ei joudu
kosketukseen raskaan kudoksen kanssa. Jos kudokseen törmääminen on todennäköistä,
suurenna viiltoa, jotta luunkiinnittimeen kohdistuva jännitys pienentyy. Muuten
luunkiinnitin saattaa taipua tai löystyä, mikä tekee navigoinnista epätarkkaa.

Rekisteröinnin valmisteleminen
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Alustan suunnan säätäminen

②

①

Kuva 26  

Käytä alustan suuntaamiseen X-Press-vertailualustan säätöniveltä, jotta kameralla on paras
näkymä alustaan seurantaa varten.

Toimenpiteet

1. Löysää pikakiinnittimen lukitusruuvia ①.

2. Säädä vertailualustan kallistusta nostamalla ja laskemalla alustaa pikakiinnittimen nivelen
ympäri.

3. Säädä vertailualustaa sivulta sivulle ja kallista alustaa kiertämällä sitä varren ② ympäri.

4. Kiristä pikakiinnittimen kiinnitysruuvi käsin. Varmista, että nivelen hammastus on urissa.

Säädettävän nivelen saa kiinnitettyä kunnolla kiristämällä lukitusruuvia käsin. Älä käytä
työkaluja, sillä se voi vahingoittaa komponentteja.
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5.4 Plane Tool -sarja

Yleistä tietoa

Plane Tool -sarjaa käytetään distaalisten ja reisiluun leikkauslohkojen navigointiin sekä
resektoitujen luunpintojen tarkistamiseen.
Sitä voidaan käyttää leikkauslohkoille, joiden loven paksuus on 1,0–1,8 mm ja vähimmäisleveys
22 mm.
Plane Tool -sarja sisältää seuraavat:

Komponentti Toiminto

Plane Tool – luuntarkistuslevy – litteä
Resektoitujen luunpintojen litteä tarkistuslevy
koko polven tekonivelleikkauksen navigointia
varten.

Plane Tool – luuntarkistuslevy – piikeillä va-
rustettu

Resektoitujen luunpintojen piikeillä varustettu
tarkistuslevy koko polven tekonivelleikkauksen
navigointia varten.

Plane Tool – luuntarkistuslevy – osittainen
Resektoitujen luunpintojen osittainen tarkistus-
levy polven unikompartmentaalisen tekonivel-
leikkauksen navigointia varten.

Plane Tool – leikkauslohkosovitin
Plane Tool -sovitin erilaisille reisiluun ja sääri-
luun leikkauslohkoille koko polven tekonivel-
leikkauksen navigointia varten.

Plane Tool – seuranta-alusta Instrumenttien seurantaan tarkoitettu alusta.

HUOMAUTUS: luuntarkistuslevyjen purkaminen ja uudelleenkäsittely tehdään täsmälleen
samalla tavalla (katso tiedot Puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeista). 

Komponentin yleiskuvaus

③② ④ ⑤

①

Kuva 27  

Nro Komponentti Tuotenro

① Plane Tool – seuranta-alusta 53201

Plane Tool -sarja
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Nro Komponentti Tuotenro

② Plane Tool – leikkauslohkosovitin 53202

③ Plane Tool – luuntarkistuslevy – piikeillä varustettu 53203

④ Plane Tool – luuntarkistuslevy – litteä 53204

⑤ Plane Tool – luuntarkistuslevy – osittainen 53205

Tarkkuuden tarkistus

②

①
③

④

Kuva 28  

Suoran polven osoittimen kotelossa ① on sen alapinnalla työkalu ②, jolla voidaan tarkistaa
Plane Tool – leikkauslohkosovittimen ③ tarkkuus. Plane Tool – leikkauslohkosovittimen
katsotaan toimivan tarkasti, jos se liikkuu tasaisesti profiilin ④ läpi.

Varotoimet

Varoitus
Varmista, että leikkauslohkosovitin sopii tiukasti leikkauslohkon sisään. Varmista, että
pohjalevy ei ole vahingoittunut, taipunut tai kulunut. Jos huomaat jonkin edellä mainituista,
ota välittömästi yhteyttä Brainlabiin jatkotoimenpiteiden arvioimiseksi. Vahingoittuneiden
laitteiden käyttö saattaa aiheuttaa vakavan potilasvahingon.

Varoitus
Älä käytä kiinnitettyä leikkauslohkosovitinta leikkauslohkon asennon tai suunnan
manipulointiin, sillä se voi saada levyn taipumaan ja voi siksi aiheuttaa navigoinnin
epätarkkuutta. Älä koskaan pidä kiinni leikkauslohkosovittimesta leikkauslohkon ollessa
edelleen kiinnitettynä.

Plane Tool -työkalun kiertäminen leikkauslohkosovittimessa rekisteröinnin jälkeen voi
aiheuttaa epätarkkuutta.
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Plane Tool -työkalun käyttö

③② ④ ⑤

①

Kuva 29  

Seuranta-alustaa ① voidaan käyttää rekisteröintiin ja tarkistukseen. Voit kiinnittää seuranta-
alustan leikkauslohkosovittimeen ② (useissa kameran suunnissa) ja luuntarkistuslevyyn ③,
④ tai ⑤ (vasen ja oikea suunta).

Toimenpiteet

1. Paina vipua, joka on seuranta-alustan ① päällä, jotta saat kiinnitettyä leikkauslohkoso-
vittimen ② tai luuntarkistuslevyn ③, ④ tai ⑤, ja päästä sitten irti vivusta.

2. Varmista, että kiinnitetty sovitin ja tarkistuslevy ovat kiinnitysasennossa.

3. Varmista aina, että markkeripallot pysyvät kameran näkyvissä.

Plane Tool -sarja
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6 LEIKKAUSLOHKOT,
SOVITTIMET JA MALLINEET

6.1 Nelitoimiset leikkauslohkomallineet

Ennen käyttöä

Varoitus
Muista, että leikkausuran on oltava identtinen sen uran kanssa, johon leikkauslohkosovitin
asetetaan navigointia varten (jos leikkauslohkossa on useampi kuin yksi leikkaukseen
tarkoitettu ura).

Varoitus
Varmista, että leikkauslohkosovittimen pohjalevy on työnnetty kokonaan leikkausuran
sisään, ennen kuin kiinnität leikkauslohkon. Kun leikkauslohko kiinnitetään luuhun,
leikkauslohkosovitin saattaa liikkua ulos urasta. Tarkista ja varmista säännöllisesti, että
leikkauslohkosovitin on edelleen kokonaan sisään työnnettynä, jotta kiinnitys onnistuu
vakaasti ja tarkasti.

Varoitus
Tarkista leikkauslohkosovittimen vakaus varmistamalla, että se on työnnetty kunnolla
leikkauslohkojen sisään ja siinä on suuret aukot.

Varoitus
Varmista tarkistuksen aikana, että käytät määritettyä leikkauslohkosovitinta, ja estä sen
paikan muuttuminen rekisteröinnin aloittamisen jälkeen, sillä muuten navigointi on
epätarkkaa. Leikkauslohkosovittimen alustan kiinnittämiseen resektoituun luuhun voidaan
käyttää erikoissovitinta.
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Käyttö

Kuva 30  

Nelitoimista leikkauslohkomallinetta käytetään nelitoimisen leikkauslohkon asetteluun, kun
distaalinen resektio on tehty. Se on saatavissa erilaisina implanttituotelinjaa vastaavina malleina.

Tuotelinjojen mukaan sovittaminen

Nelitoiminen leikkauslohkomalline on saatavissa alla mainituille ja vastaavasti merkityille
tuotelinjoille:

Implantin valmistaja Tuotenumero Implantin tuotelinja

DePuy 41867

PFC
HUOMAUTUS: nelitoiminen leikkauslohkomalline
”DePuy PFC” tunnetaan myös nelitoimisena leik-
kauslohkomallineena ”DePuy PFC Specialist 2”. 

Oikean mallineen valinta

Varoitus
Tarkista nelitoimisen leikkauslohkomallineen pakkausmerkintä ennen käyttöä, jotta voit
varmistaa, että valittu tuote on oikea.

Varoitus
Käytä vain Brainlabin määrittämiä leikkauslohkoja. Muussa tapauksessa voi tapahtua
epäsuotuisaa siirtymistä löyhän istuvuuden seurauksena.

Jos poran ja poranreiän välillä on merkittävästi tilaa, kun valitulle tuotelinjalle käytetään
uutta poramallinetta, leikkauslohkomalline pitää vaihtaa uuteen.

Instrumentin asianmukainen asettelu

Varoitus
Nelitoimisen leikkauslohkomallineen liikuttaminen poraamisen aikana aiheuttaa
virheellisen sijoittamisen, mikä on vaarallista potilaalle.

Nelitoimiset leikkauslohkomallineet
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Tarkista poraamisen aikana, että leikkauslohkomallineen paikka on oikea, vertaamalla sitä
navigointijärjestelmässä suunniteltuun paikkaan.

Nelitoimisen leikkauslohkomallineen käyttö

Toimenpiteet

1. Aseta nelitoiminen leikkauslohkomalline samalle tasalle resektoitua kohtaa vasten ja
sovita se ennalta suunniteltuun paikkaan navigointinäytön avulla.

2. Kun oikea asento on löydetty, poraa tarvittavat reiät.
HUOMAUTUS: kun ensimmäinen reikä on porattu, jätä tappi ja pora paikoilleen, kun tois-
ta reikää porataan. 

3. Poista malline.

4. Asettele nelitoiminen leikkauslohko.
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6.1.1 Nelialainen yleiskäyttöinen leikkauslohkosovitin (41866-77)

Yleiskatsaus

Kuva 31  

Nelialaisen yleiskäyttöisen leikkauslohkosovittimen avulla järjestelmä voi seurata
leikkauslohkoa, kun leikkauslohko navigoidaan suunniteltuun resektiotasoon.
Se säätyy itsestään sellaisten leikkauslohkojen mukaan, joiden loven paksuus on 1,0–1,8 mm.

Varoitus
Älä kiinnitä nelialaista yleiskäyttöistä leikkauslohkosovitinta leikkauslohkoihin, joiden
loven paksuus on yli 1,8 mm, sillä se aiheuttaa epävakaan kiinnityksen ja johtaa
navigoinnin epätarkkuuteen.

Varoitus
Joissain instrumenttisarjoissa leikkauslohkojen lovet voivat olla liian kapeita, jolloin ne
estävät nelialaisen yleiskäyttöisen leikkauslohkosovittimen vakaan kiinnityksen. Tarkista
ennen leikkausta, että nelialainen yleiskäyttöinen leikkauslohkosovitin voidaan työntää
kokonaan käytettävien leikkauslohkojen uraan.

Leikkauslohkon vakaus asettelun ja porauksen aikana

Kuva 32  

Nelialainen yleiskäyttöinen leikkauslohkosovitin (41866-77)
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Jotta laite pysyy vakaana asettelun ja porauksen aikana, pidä sitä kuvassa esitetyllä tavalla. Älä
pidä kiinni kootusta laitteesta seuranta-alustan kohdalta.

Varoitus
Kun leikkauslohko kiinnitetään luuhun, nelialainen yleiskäyttöinen leikkauslohkosovitin
saattaa liikkua ulos urasta. Tarkista ja varmista säännöllisesti, että nelialainen
yleiskäyttöinen leikkauslohkosovitin pysyy kokonaan sisään työnnettynä. Jos et tee näin,
kiinnitys voi olla epävakaa ja aiheuttaa navigoinnin epätarkkuuden.

Varoitus
Älä käytä nelialaista yleiskäyttöistä leikkauslohkosovitinta kahvana, jonka varassa säädät
leikkauslohkon asentoa tai suuntaa. Muuten levy voi taipua, mikä voi aiheuttaa navigoinnin
epätarkkuuden. Älä pidä kiinni nelialaisesta yleiskäyttöisestä leikkauslohkosovittimesta
leikkauslohkon ollessa edelleen kiinnitettynä.

Instrumentin asianmukainen käsittely

Varoitus
Jos pohjalevyä ei voi asettaa kokonaan leikkausuraan, leikkausura ei välttämättä ole
yhteensopiva pohjalevyn kanssa tai pohjalevy voi olla vahingoittunut. Jos kyseessä on
jälkimmäinen tapaus, ota välittömästi yhteyttä Brainlabiin jatkotoimenpiteiden
arvioimiseksi. Vahingoittuneiden laitteiden käyttö saattaa aiheuttaa vakavan
potilasvahingon.

Varoitus
Varmista, että nelialaisen yleiskäyttöisen leikkauslohkosovittimen sovitinalusta ei koske
muihin instrumentteihin, vertailualustoihin, potilaan kehoon tai kirurgin käteen, kun
leikkauslohkoa asetellaan ja se kiinnitetään luuhun, sillä muuten resektiotason navigointi
on epätarkkaa.

Sovittimen asentaminen

②

①

③

Kuva 33  

Toimenpiteet

1. Vedä ylöspäin seuranta-alustan ① kahvoista ②.

2. Pidä edelleen kiinni kahvoista ja työnnä alusta pohjalevyyn ③.
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Sovittimen purkaminen

Toimenpiteet

1. Vedä ylöspäin seuranta-alustan kahvoista ②.

2. Pidä kahvat ylhäällä ja irrota seuranta-alusta pohjalevystä ③.

Leikkauslohkosovittimen kiinnitys leikkauslohkoon

③

④

Kuva 34  

Toimenpiteet

Työnnä pohjalevy ③ kokonaan leikkauslohkon ④ uraan.

Varoitus
Varmista, että nelialaisen yleiskäyttöisen leikkauslohkosovittimen pohjalevy on työnnetty
kokonaan leikkausuran sisään, ennen kuin asetat leikkauslohkon luun päälle.

Nelialainen yleiskäyttöinen leikkauslohkosovitin (41866-77)
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6.2 Säädettävä leikkauslohko – reisiluusarja

Yleistä tietoa

Säädettävää leikkauslohkoa käytetään distaalisen reisiluun resektion navigointiin, kun
distaalinen leikkaus suoritetaan ensin. Leikkauslohko kiinnitetään lähelle haluttua kohtaa
suuntausohjaimen avulla. Varus/valgussäädön, koukistuksen/ojennuksen ja resektiokorkeuden
hienosäätö voidaan tehdä sen jälkeen navigointijärjestelmän näyttämien arvojen mukaan.
Säädettävää leikkauslohkoa voidaan käyttää seuraavalla tavalla:
• Y:n muotoisen vertailualustan ollessa kiinnitettynä leikkauslohkon reisiluun pohjalevyyn
• erillisen alustan ollessa kiinnitettynä luuhun.

Ennen käyttöä

Varoitus
Ennen kuin käytetään säädettävää leikkauslohkoa, varmista, että kaikki komponentit ovat
saatavissa ja että kaikki liikkuvat osat toimivat kunnolla.

Komponentit

①
②

③

④⑥⑦ ⑤
Kuva 35  

Säädettävä leikkauslohko – reisiluusarja koostuu seuraavista komponenteista:

Nro Komponentti Tuotenro

① Y:n muotoinen vertailualusta 53211

② Ruuvitaltta (3,5 mm) 53218

③ Sterilointiastia 52314

④ Reisiluun suuntausohjain 53212

⑤ Säätöyksikkö 53210
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Nro Komponentti Tuotenro

⑥ Reisiluun leikkausura
53220 (1,19 mm)
53221 (1,27 mm)
53222 (1,37 mm)

⑦ Reisiluun pohjalevy 53213

Muut yhteensopivat komponentit

Kuvaus Tuotenro

Kertakäyttöiset Schanzin ruuvit, 3,2 mm 54922

Tappiavaimen sovitin AO-liitäntään 54932

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Erillisen vertailualustan käyttö luun päällä s. 87

Säädettävä leikkauslohko – reisiluusarja
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6.2.1 Reisiluun suuntausohjain

Komponentit

①

②

③

④

Kuva 36  

Nro Komponentti

① Distaalisen kondyylin suuntauksen kosketuspinta

② Kulmansäätöyksikkö, jossa on kiinnitin

③ Porausmalline

④ Anteriorisen reisiluun suuntauksen osoitinpuikko
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6.2.2 Säädettävä leikkauslohko

Yleistä tietoa

Säädettävä leikkauslohko koostuu seuraavista:
• reisiluun leikkausura
• säätöyksikkö
• reisiluun pohjalevy
• Y:n muotoinen vertailualusta.

Kuluminen

Varoitus
Säädettävä leikkauslohko kuluu sekä säätömekanismista että urasta. Jos huomaat
merkittävää kulumista, osat pitää vaihtaa.

Navigointi nelitoimisella leikkauslohkolla

Varoitus
Kun käytetään nelitoimista leikkauslohkoa, sen suuntaustapit tai sahanterä voivat törmätä
säädettävän leikkauslohkon Schanzin ruuveihin.

Reisiluun leikkausura

②

①

②

Kuva 37  

Nro Komponentti

① Pykälä (merkinnät A ja B) leikkausuran kiinnitystä varten

② Viistot reiät leikkausuran kiinnitykseen

Varoitus
Leikkausura pitää kiinnittää käyttämällä vähintään yhtä 3,2 mm:n Schanzin ruuvia, millä
taataan vakaus leikkaamisen aikana. Pidä mielessä, että reiät ovat viistoja.

Säädettävä leikkauslohko
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Säätöyksikkö

②

③① ④

Kuva 38  

Nro Komponentti

① Varus/valgus (var)

② Leikkausuran sisäämenokohdat (A ja B)

③ Koukistuksen/ojennuksen (flex) säätönuppi

④ Korkeussäädön ohjaustanko

Reisiluun pohjalevy

①

②

④
⑤

③

Kuva 39  

Nro Komponentti

① Resektiokorkeuden säätönuppi

② Korkeussäädön ohjaustangon vastaanottoura
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Nro Komponentti

③ Pohjan kiinnitysruuvi

④ Liitännän kohdistusmerkinnät

⑤ Vertailualustan liitäntä

Y:n muotoinen vertailualusta

①②

③

Kuva 40  

Nro Komponentti

① Hammas liitännän kohdistusta varten

② Pohjan liitäntä

③ Vapautusvipu

Säädettävän leikkauslohkon asentaminen

Toimenpiteet

1.

①

Käännä nuppi, jossa on merkintä flex, avausasentoon ①. Käännä nuppi, jossa on mer-
kintä var, 0°:n asentoon.

Säädettävä leikkauslohko
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Toimenpiteet

2.

Työnnä reisiluun leikkausuran pykälät A ja B säätöyksikön vastaaviin sisäänmenokoh-
tiin.

3.

Lukitse flex-merkinnällä varustettu nuppi kääntämällä sitä myötäpäivään 0°:n asentoon,
mikä kiinnittää mekanismin.
HUOMAUTUS: kallista reisiluun leikkausuraa kevyesti eteenpäin, jotta saat kokoonpa-
non lukittua. 

4.

Työnnä säätöyksikön korkeussäädön ohjaustanko reisiluun pohjalevyn vastaavaan
vastaanottouraan.
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Toimenpiteet

5.

Käännä resektiokorkeuden säätönuppia myötäpäivään ohjaustangon syöttämiseksi
enemmän pohjan sisään.

Säädettävän leikkauslohkon purkaminen

Toimenpiteet

1.

Käännä resektiokorkeuden säätönuppia vastapäivään, kunnes korkeussäädön ohjaustan-
ko vapautuu.

Säädettävä leikkauslohko
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Toimenpiteet

2.

Irrota säätöyksikkö reisiluun pohjalevystä.

3.

Käännä kumpikin nuppi, sekä flex että var, 0°:n asentoon.
HUOMAUTUS: laitteessa on kynnysmekanismi, joka estää lukituksen aukeamisen tahat-
tomasti normaalin käytön aikana. Jatka flex-nupin kääntämistä edelleen, kunnes lukitus
avautuu. 

4.

Irrota reisiluun leikkausura säätöyksiköstä.
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Reisiluun vertailualustan ja reisiluun pohjalevyn asentaminen

Toimenpiteet

1.

①

Paina Y:n muotoisen vertailualustan vapautusvipua ① ja liu’uta alustan liitäntä reisi-
luun pohjalevyn liitännän päälle.

2.

Varmista, että vertailualustan liitännän hammas napsahtaa paikalleen reisiluun pohjale-
vyn liitäntään.
HUOMAUTUS: valitse oikea tai vasen sisennys kameran asennon mukaan. 

Säädettävä leikkauslohko
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Reisiluun vertailualustan ja reisiluun pohjalevyn purkaminen

Toimenpiteet

①

Paina lukitusvipua ① ja poista Y:n muotoinen vertailualusta.
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6.2.3 Alustan käyttö pohjan päällä

Yleistä tietoa

Kun Y:n muotoista vertailualustaa käsitellään reisiluun pohjalevyllä säädettävässä
leikkauslohkossa, pohja pitää kiinnittää luuhun, ennen kuin rekisteröinti voi alkaa. Pohjaa ei voi
navigoida likimääräiseen tavoitekohtaan. Reisiluun suuntausohjaimen käytöllä varmistetaan,
että pohja sijoitetaan kohdealueelle.

Varoitus
Säädettävällä leikkauslohkolla on rajallinen ±8°:n säätöalue sekä varus-/valgussäädössä
että koukistuksen/ojennuksen säädössä ja lisäksi ±6 mm:n korkeussäätö. Reisiluun
suuntausohjaimella varmistetaan, että pohjan alkuperäinen sijoitus saavuttaa
kohdeleikkaustason. Reisiluun suuntausohjaimen käyttö on pakollista.

Kiinnitystä koskevat varotoimet

Varoitus
Huomioi potilaan luun koko. Kahden pohjan kiinnitykseen käytettävän Schanzin ruuvin
välinen etäisyys on 40 mm. Ne sijoitetaan 30–35 mm proksimaalisesti distaalisiin
kondyyleihin nähden. Ennen kuin työnnät ensimmäisen ruuvin mallineen läpi, varmista,
että luussa on riittävästi tilaa toista ruuvia varten.

Varoitus
Käytä leikkauslohkon kiinnittämiseen Schanzin kierreruuveja, joiden halkaisija on 3,2 mm.
Jos kiinnityksessä käytetään alle 3,2 mm:n kokoisia ruuveja, pohjan kiinnityksestä voi tulla
epävakaa, mikä saattaa johtaa virheellisen luun leikkaukseen tai implantin vääränlaiseen
sijoittamiseen. Kiinnitys yli 3,2 mm:n ruuveilla voi vahingoittaa leikkauslohkoa.

Varoitus
Varmista Schanzin ruuvin kiinnittämisen jälkeen, että ruuvit on kiinnitetty oikein luuhun.
Ruuvit on suositeltavaa kiinnittää bikortikaalisesti, jos mahdollista. Tarkista pohjan ja
alustan vakaus luun päällä säännöllisesti, erityisesti ennen rekisteröinnin tai navigoinnin
aloittamista.

Varoitus
Säädettävään leikkauslohkoon tarkoitetut Schanzin ruuvit saa kiinnittää vain
luurakenteisiin, ei milloinkaan kudokseen tai hermostoon.
HUOMAUTUS: kun käytetään säädettävää leikkauslohkoa, reisiluun pohjalevy pitää kiinnittää
luuhun siten, että pääset edelleen helposti kohderesektioon saakka. 

Alustan käyttö pohjan päällä
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6.2.4 Reisiluun suuntausohjaimen käyttö

Määritä reisiluun anatominen kulma

Määritä reisiluun anatominen kulma (anatomisten ja mekaanisten reisiluun akselien välinen kulma
etutasossa) ennen leikkausta (esim. röntgenkuvauksella).
HUOMAUTUS: tämä kulma on keskimäärin 6°. 

①

②

③

Kuva 41  

Nro Komponentti

① Reisiluun mekaaninen akseli

② Reisiluun anatominen kulma

③ Reisiluun anatominen akseli

Turvallinen purkaminen

Varoitus
Irrota reisiluun pohjalevy ennen Schanzin ruuvien poistamista luusta.
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Schanzin ruuvien kiinnitys käyttämällä reisiluun suuntausohjainta

Toimenpiteet

1.

Säädä reisiluun anatominen kulma leikkausta edeltävän suunnitelman tai tyypillisen ana-
tomisen arvon mukaan käyttämällä kulmansäätöyksikköä reisiluun suuntausohjaimen
päällä.

2. Säädä kulmaa painamalla kiinnitin kulmansäätöyksikön päälle ja suuntaamalla kärki hoi-
dettavaa puolta vastaavan kulman merkin kanssa.

3.

Aseta reisiluun suuntausohjain distaalisen reisiluun päälle siten, että distaalisen kon-
dyylin suuntauksen kosketuspinta on keskellä distaalisten reisiluun kondyylien päällä.

4. Suuntaa reisiluun suuntausohjain käyttäen anteriorista reisiluun suuntauksen osoitin-
puikkoa. Varmista, että osoitinpuikko on keskellä reisiluun anteriorisen korteksin päällä ja
osoittaa reisiluun varren akselin (anatomisen reisiluun akselin) suuntaan.
Säädä reisiluun suuntausohjaimen koukistuskulmaa varmistamalla, että osoitinpuikko
on keskellä ja kosketuksissa anteriorisen luun korteksin kanssa.
HUOMAUTUS: varmista, että osoitinpuikko on kosketuksissa luunpinnan kanssa. 

Reisiluun suuntausohjaimen käyttö
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Toimenpiteet

5.

Keskitä porausmalline anteriorisen luun korteksin päälle ja poraa kaksi Schanzin kierre-
ruuvia, joiden halkaisija on 3,2 mm, porausmallineen reikien läpi.

6.

Irrota reisiluun suuntausohjain Schanzin ruuveista.

Reisiluun pohjalevyn kiinnitys Schanzin ruuveihin

Varoitus
Pohjan lukitus pitää avata ennen sen liu’uttamista ruuvien päälle. Jos pohja on lukittu, avaa
sen lukitus pohjan kiinnitysruuvilla.

Varoitus
Varmista, että reisiluun pohjalevy on lukittu kunnolla, ennen kuin aloitat rekisteröinnin, sillä
Y:n muotoinen vertailualusta voi löystyä, mikä tehdä rekisteröinnistä epätarkkaa.

Varoitus
Ennen kuin aloitat rekisteröinnin tai navigoinnin, tarkista, että reisiluun pohjalevy ja Y:n
muotoinen vertailualusta ovat edelleen vakaita.
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Toimenpiteet

1.

Liu’uta reisiluun pohjalevy Schanzin ruuvien päälle.
HUOMAUTUS: pohjan lukitus pitää avata ennen sen liu’uttamista ruuvien päälle. Jos poh-
ja on lukittu, avaa sen lukitus pohjan kiinnitysruuvilla. 

2.

Kiinnitä reisiluun pohjalevy Schanzin ruuvien päälle kiristämällä pohjan kiinnitysruuvi
3,5 mm:n kuusiokoloavaimella.
HUOMAUTUS: reisiluun pohjalevyn yläpinnassa on LOCKED?-merkintä. 

3.

Kiinnitä Y:n muotoinen vertailualusta reisiluun pohjalevyyn kuvan osoittamalla tavalla.

Reisiluun suuntausohjaimen käyttö
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Toimenpiteet

4.

Työnnä säätöyksikkö ja leikkausura reisiluun pohjalevyyn.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Säädettävän leikkauslohkon asentaminen s. 74
Reisiluun vertailualustan ja reisiluun pohjalevyn asentaminen s. 78

Reisiluun leikkausuran säätäminen

Toimenpiteet

① ②

③

Säädä leikkausuraa kääntämällä vastaavia säätöyksikön ja reisiluun pohjalevyn nuppeja:
• varus/valgus ①
• koukistus/ojennus ②
• resektiokorkeus ③.

HUOMAUTUS: jotta tulos on mahdollisimman hyvä, säädä nuppeja yllä kuvatussa järjestykses-
sä. 

Varoitus
Älä käännä säätönuppeja yhtään enempää, jos tavallinen voimankäyttö ei riitä. Voit olla
saavuttanut säätöalueen rajat.
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Varoitus
Älä säädä säädettävän leikkauslohkon asentoa taivuttamalla Schanzin ruuveja. Säädä
leikkausuraa vain säätömekanismilla.

Varoitus
Älä säädä leikkauslohkoa, kun ura on jo kiinnitetty Schanzin ruuvilla.
Muuten pohja voi vääntyä ja aiheuttaa viitteen virheellisyyden, mikä aiheuttaa virheellisen
leikkauksen ja implantin siirtymisen väärään paikkaan.

Varoitus
Tarkista aina leikkausuran lopullinen vakaus ennen sahaamista.

Varoitus
Poista alusta ennen sahaamista tai mitään tärinää aiheuttavaa toimintaa.

Turvallinen purkaminen

Varoitus
Irrota reisiluun pohjalevy ennen Schanzin ruuvien poistamista luusta.

Reisiluun suuntausohjaimen käyttö
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6.2.5 Erillisen vertailualustan käyttö luun päällä

Yleistä tietoa

Kun Y:n muotoista vertailualustaa käytetään luun päällä, rekisteröinti on jo suoritettu, kun lohko
on kiinnitetty luuhun. Näin ollen on mahdollista navigoida pohja likimääräiseen tavoitekohtaan
(käyttäen leikkauslohkosovitinta leikkausurassa). Vaihtoehtoisesti reisiluun suuntausohjainta
voidaan käyttää Schanzin ruuvien asettamiseen.

Varoitus
Jos navigointiin käytetään erillistä vertailualustaa, sijoita se proksimaalisesti, jotta
reisiluun suuntausohjaimelle ja reisiluun pohjalevylle on riittävästi tilaa.

Varoitus
Jos Schanzin ruuvit asetetaan käyttäen reisiluun pohjalevyä reisiluun suuntausohjaimen
sijaan, varmista, että pohjan kiinnitysmekanismin lukitus on avattu enne poraamista.

Varoitus
Aseta kaikki leikkauslohkon säätönupit 0°:n asentoon ja resektiokorkeus neutraaliin
asentoon ennen käyttöä. Säätöyksikön merkinnät ilmaisevat 0°:n asennon. Muussa
tapauksessa säätöalue ei välttämättä ole riittävä tavoiteresektiotason saavuttamiseksi.
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6.3 Säädettävä leikkauslohko – reisiluun perussarja

Yleistä tietoa

Säädettävä leikkauslohko – reisiluun perussarja -komponenttia käytetään distaalisen reisiluun
resektion navigointiin, kun distaalinen leikkaus suoritetaan ensin. Leikkauslohko kiinnitetään
lähelle haluttua kohtaa. Reisiluuhun lisätään vertailualusta, jotta navigointi on mahdollista. Varus-/
valgussäätö sekä koukistuksen/ojennuksen ja resektiokorkeuden säätö voidaan tehdä sen jälkeen
navigointijärjestelmän näyttämien arvojen mukaan.

Ennen käyttöä

Varoitus
Ennen kuin käytät säädettävä leikkauslohko – reisiluun perussarja -komponenttia,
varmista, että kaikki komponentit ovat saatavissa ja että kaikki liikkuvat osat toimivat
kunnolla.

Komponentit

④

②

①

③

Kuva 42  

Säädettävä leikkauslohko – reisiluun perussarja koostuu seuraavista komponenteista:

Nro Komponentti Tuotenro

① Reisiluun leikkausura (1,19 mm / 1,27 mm / 1,37 mm) 53220/53221/53222

② Säätöyksikkö 53210

③ Reisiluun pieni pohjalevy 53219

④ Ruuvitaltta (3,5 mm) 53218

Säädettävä leikkauslohko – reisiluun perussarja
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Reisiluun pieni pohjalevy

①

②

Kuva 43  

Nro Komponentti

① Resektiokorkeuden säätönuppi

② Korkeussäädön ohjaustangon vastaanottoura

Kiinnitystä koskevat varotoimet

Varoitus
Huomioi potilaan luun koko. Kahden pohjan kiinnitykseen käytettävän Schanzin ruuvin
välinen etäisyys on 26 mm. Ne sijoitetaan 40–45 mm proksimaalisesti distaalisiin
kondyyleihin nähden. Ennen kuin työnnät ensimmäisen ruuvin mallineen läpi, varmista,
että luussa on riittävästi tilaa toista ruuvia varten.

Varoitus
Käytä leikkauslohkon kiinnittämiseen Schanzin kierreruuveja, joiden halkaisija on 3,2 mm.
Jos kiinnityksessä käytetään alle 3,2 mm:n kokoisia ruuveja, pohjan kiinnityksestä voi tulla
epävakaa, mikä saattaa johtaa virheellisen luun leikkaukseen tai implantin vääränlaiseen
sijoittamiseen. Kiinnitys yli 3,2 mm:n ruuveilla voi vahingoittaa leikkauslohkoa.

Varoitus
Säädettävään leikkauslohkoon tarkoitetut Schanzin ruuvit saa kiinnittää vain
luurakenteisiin, ei milloinkaan kudokseen tai hermostoon.

Varoitus
Jos navigointiin käytetään erillistä vertailualustaa, sijoita se proksimaalisesti, jotta
reisiluun pienelle pohjalevylle on riittävästi tilaa.

Säätöä koskevat varotoimet

Varoitus
Aseta kaikki leikkauslohkon säätönupit 0°:n asentoon ja resektiokorkeus neutraaliin
asentoon ennen käyttöä. Säätöyksikön merkinnät ilmaisevat 0°:n asennon. Muussa
tapauksessa säätöalue ei välttämättä ole riittävä tavoiteresektiotason saavuttamiseksi.
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Varoitus
Älä käännä säätönuppeja yhtään enempää, jos tavallinen voimankäyttö ei riitä. Voit olla
saavuttanut säätöalueen rajat.

Varoitus
Tarkista aina leikkausuran lopullinen vakaus ennen sahaamista.

Kuluminen

Varoitus
Säädettävä leikkauslohko kuluu sekä säätömekanismista että urasta. Jos huomaat
merkittävää kulumista, osat pitää vaihtaa.

Reisiluun pienen pohjalevyn asentaminen leikkauslohkoon

①
②

③

Toimenpiteet

1. Työnnä säätöyksikön ① korkeussäädön ohjaustanko reisiluun pienen pohjalevyn vas-
taavaan vastaanottouraan ②.

2. Käännä korkeussäätönuppia ③ myötäpäivään ohjaintangon syöttämiseksi edelleen poh-
jan sisään, kunnes merkitty ”neutral” (neutraali) -asento on saavutettu.

Reisiluun pienen pohjalevyn ja leikkauslohkon irrottaminen toisistaan

Toimenpiteet

Käännä korkeussäätönuppia ③ vastapäivään, kunnes korkeussäädön ohjaustanko vapautuu.

Säädettävä leikkauslohko – reisiluun perussarja
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Reisiluun pienen pohjalevyn kiinnitys

①②

⑥

③ ⑤④

Kuva 44  

Toimi seuraavalla tavalla rekisteröinnin jälkeen:

Toimenpiteet

1. Työnnä leikkauslohkosovitin leikkausuraan ③.
Tämä helpottaa leikkauslohkon navigointia reisiluun pienen pohjalevyn kanssa likimää-
räiseen tavoiteasentoon.

2. Aseta reisiluun pieni pohjalevy luuhun ja poraa kaksi Schanzin kierreruuvia (tai kierre-
tappia), joiden halkaisija on 3,2 mm, reikien ① läpi.

3. Säädä leikkausuraa kääntämällä säätöyksikön ja reisiluun pohjalevyn nuppeja:
• varus/valgus (var) ④
• koukistus/ojennus (flex) ⑤
• resektiokorkeus ②.

HUOMAUTUS: jotta tulos on mahdollisimman hyvä, säädä nuppeja yllä kuvatussa järjes-
tyksessä. 

4. Kiinnitä leikkausura liittämällä kolmas Schanzin ruuvi luuhun yhden viistoista rei’istä ⑥
läpi.
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7 CLEARLENS-INSTRUMENTIT
7.1 Instrumenttien yleiskuvaus

Yleistä tietoa

ClearLens-instrumentteja käytetään Knee-ohjelmistolla suoritetuissa tietokoneavusteisissa
leikkauksissa. Instrumentit koostuvat uudelleenkäytettävästä metalliosasta ja kertakäyttöisestä
muovialustasta, johon on ennaltu kiinnitetty markkereita. Nämä osat kiinnitetään ennen leikkausta
käyttäen erikoisliitäntää.

Instrumenttien tyypit

ClearLens-instrumentit ovat seuraavia komponentteja:

①

② ③ ④

Kuva 45  

Nro Instrumentti

① ClearLens-osoitin

② Sääriluun ClearLens-luuvertailualusta

③ Reisiluun ClearLens-luuvertailualusta

④
ClearLens Plane Tool
HUOMAUTUS: ClearLens Plane Tool on yhteensopiva kaikkien Plane Tool – tarkistus-
levyjen ja Plane Tool – leikkauslohkosovittimen kanssa. 

CLEARLENS-INSTRUMENTIT
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Ennen käyttöä

Varoitus
Alustat ovat kertakäyttöisiä, ja ne on hävitettävä käytön jälkeen. Uudelleenkäsittely voi
vahingoittaa laitetta ja johtaa vakavaan potilaan loukkaantumiseen.

Varoitus
Ennen kuin avaat steriilin pakkauksen, varmista, ettei viimeistä käyttöpäivää ole ohitettu ja
ettei pakkaus ole vaurioitunut. Älä käytä alustoja, jos viimeinen käyttöpäivä on ohitettu tai
pakkaus on vaurioitunut tai rikki.

Steriiliyden varmistaminen

Varoitus
Alustat toimitetaan steriileinä. Jos alusta joutuu kosketuksiin ei-steriilin ympäristön kanssa
pakkauksesta poistamisen tai kliinisen käytön aikana, hävitä alusta välittömästi.

Käytön aikana

Varoitus
Tee rekisteröinti uudelleen, jos kertakäyttöiseen vertailualustaan on tullut kolhu, siihen on
nojattu tai se on taipunut.

Varoitus
Kertakäyttöisiä alustoja ei voi steriloida tai käyttää uudelleen.

Varoitus
Varmista, että vertailualusta on sijoitettu oikein ihanteellisen näkyvyyden kannalta ja ettei
se häiritse muita instrumentteja. Se ei saa myöskään aiheuttaa mahdollisia epätarkkuuksia.

Komponentin yleiskuvaus

⑦ ⑤⑥

③ ④① ②

Instrumenttien yleiskuvaus
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Nro Komponentti

① ClearLens-seuranta-alustan Plane Tool -työkalu

② Reisiluun ClearLens-seuranta-alusta

③ ClearLens-seuranta-alustan osoitin

④ Sääriluun ClearLens-seuranta-alusta

⑤ ClearLens-osoittimen kahva – polvi

⑥ ClearLens Knee Plane Tool – liitäntä

⑦ 2-tappinen ClearLens-luunkiinnitin

Reisiluun/sääriluun ClearLens-luuvertailualustan asentaminen

③

① ④

②

Kuva 46  

Toimenpiteet

1. Varmista, että alustan kiinnitysruuvi ④ on kokonaan auki, ja paina reisiluun/sääriluun
ClearLens-seuranta-alusta ③ 2-tappiseen ClearLens-luunkiinnittimen ② sisään.

2. Kiinnitä 2-tappinen ClearLens-luunkiinnitin ② Schanzin ruuvien päälle ja kiristä ruuvi
①.

3. Tarkista näkyvyys ja koukistus ja ojennus (esim. käyttämällä Camera App -sovellusta).
Kiinnitä sitten alusta paikalleen kiristämällä alustan kiinnitysruuvi ④.
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Varoitus
Varmista aina kohdistuksen jälkeen sekä ennen rekisteröintiä ja leikkausta, että alustan
pallonivel on pitävästi kiinnitettynä. Alustan löystyminen aiheuttaa epätarkkuuksia
navigoinnissa, mikä saattaa edellyttää rekisteröinnin toistamista.

ClearLens-osoittimen asentaminen

②

①

Kuva 47  

Toimenpiteet

1. Paina ClearLens-seuranta-alustan osoitin ② polven ClearLens-osoittimen kahvaan
①.

2. Tarkista silmämääräisesti, että alusta on kokonaan paikallaan liitännän sisällä.

Varoitus
Varmista kotelon avulla, että osoittimen kärki ja leikkauslohkosovittimen jalka eivät ole
taipuneet.

ClearLens Plane Tool -työkalun asentaminen

②

①

Kuva 48  

Toimenpiteet

1. Paina ClearLens-seuranta-alustan Plane Tool -työkalu ① ClearLens Knee Plane Tool
-työkalun ② sisään.

Instrumenttien yleiskuvaus
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Toimenpiteet

2. Tarkista silmämääräisesti, että alusta on kokonaan paikallaan liitännän sisällä.

Varoitus
Varmista kotelon avulla, että osoittimen kärki ja leikkauslohkosovittimen jalka eivät ole
taipuneet.
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