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1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Данни за контакт

Поддръжка

Ако не можете да откриете в това ръководство информация, от която се нуждаете, или ако
имате въпроси или проблеми, свържете се с поддръжката на Brainlab:

Регион Телефон и факс Имейл

САЩ, Канада, Централна и
Южна Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Обединено кралство Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и френскоговорящи
региони Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия,
Европа

Тел.: +49 89 991568 1044
Факс: +49 89 991568 811

Япония
Тел.: +81 3 3769 6900
Факс: +81 3 3769 6901

Очакван експлоатационен срок

Brainlab предоставя осемгодишен експлоатационен срок за софтуера. През този период се
предлагат както софтуерни актуализации, така и поддръжка на място.

Обратна връзка

Въпреки извършения щателен преглед, това ръководство може да съдържа грешки.
Свържете се с нас на адрес user.guides@brainlab.com, ако имате предложения за
подобрения.

Производител

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Правна информация

Авторско право

Това ръководство съдържа собствена информация, защитена с авторско право. Нито една
част от това ръководство не може да бъде възпроизвеждана или превеждана без изричното
писмено съгласие на Brainlab.

Търговски марки на Brainlab

Brainlab® е търговска марка на Brainlab AG.

Търговски марки, които не са на Brainlab

Microsoft® и Windows® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и
други държави.

Информация за патент

Този продукт може да е обхванат от един или повече патенти или изчакващи решение
заявки за регистрация. Подробна информация ще намерите на: www.brainlab.com/patent.

Интегриран софтуер на трети лица

Този софтуер е частично базиран на долупосочените неща. Пълният лиценз и бележката за
авторски права може да намерите на връзките по-долу:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, разработено от Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/xerces-c/

https://xerces.apache.org/xercesc/)

СЕ етикет

CE етикетът указва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основните
изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета, („ДМИ“).
Spine & Trauma 3D Navigation е част от Навигационната система за
гръбначен стълб и травми, която е продукт от клас IIb според правилата,
установени от ДМИ.

Продажби в САЩ

Федералното законодателство на САЩ налага ограничения при продажбата на това
изделие, като то може да бъде продавано само от лекар или по назначение от лекар.

Докладване на инциденти, свързани с продукта

От вас се изисква да докладвате всякакви сериозни инциденти, които може да възникнат
във връзка с този продукт, на Brainlab, както и на съответните ваши национални
компетентни органи за медицински изделия, ако сте в рамките на Европа.

Правна информация
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1.3 Символи

Предупреждения

Предупреждение
Съобщенията тип „предупреждение“ са маркирани с триъгълни предупредителни
символи. Те съдържат изключително важна информация за целите на безопасността
във връзка с възможни наранявания, смърт или други сериозни последици, свързани
с употребата или неправилната употреба на устройството.

Внимание

Съобщенията тип „внимание“ са обозначени с кръгли символи за повишено
внимание. Те съдържат важна информация за възможни неизправности в
устройството, отказ на устройството, повреда в устройството или материални щети.

Забележки

ЗАБЕЛЕЖКА: забележките са изписани с курсив и дават допълнителни полезни съвети. 

Символи на продукта

Символ Пояснение

Производител

Прочетете инструкциите за употреба

Еднозначен идентификатор на устройството

Медицинско устройство

Федералното законодателство на САЩ налага ограничения при продажбата на
това устройство, като то може да бъде продавано само от лекар или по назна-
чение от лекар

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.4 Използване на системата

Предназначение и показания за употреба/Целево назначение

Навигационната система за гръбначен стълб и травми е предназначена за система за
интраоперативна образно направлявана локализация, която позволява минимално
инвазивна хирургия. Тя свързва свободна сонда, проследявана от сензорна система с
пасивни маркери, към виртуално пространство с компютърни изображения, изградени върху
предоперативни и интраоперативни данни с 3D образи на пациента.
Навигационната система за гръбначен стълб и травми позволява подпомагана от
компютър навигация на данни за медицински образи, които може да се заснемат
преоперативно или интраоперативно чрез подходяща система за заснемане на образи.
Софтуерът предлага планиране на размера на винтов имплант и навигация върху твърди
костни структури с предварително калибрирани и допълнително индивидуално калибрирани
хирургически инструменти.
Системата е предназначена за всяко медицинско състояние, при което употребата на
стереотактична хирургия може да е подходяща, и в случаите, когато може да се установи
твърда анатомична структура, като например череп, таз, дълга кост или прешлен, спрямо
заснемания образ (КТ, МР, 2D флуороскопски образ и 3D реконструкция на флуороскопски
образ) и/или базиран на данни за образи анатомичен модел.

Известни противопоказания

Не са известни противопоказания за използването на това устройство.

Място на използване

Задачите по планиране трябва да се изпълняват в офис или в операционната зала.
Задачите по навигиране трябва да се изпълняват в операционна зала/помещение.

Профили на потребителите

Хирурзите от неврология, ортопедия, спинална хирургия и травматология и техните
асистенти, които имат система за заснемане на 3D образи (като напр. КТ или 3D C-рамо)
или използват данни от преоперативно заснети КТ или подобни на КТ (и потенциално слети
МР) образи в комбинация със система за навигация на Brainlab.

Група пациенти

Групата пациенти включва всяко медицинско състояние, при което употребата на
стереотактична хирургия може да е подходяща, и в случаите, когато може да се установи
твърда анатомична структура, като например череп, таз, дълга кост или прешлен, спрямо
заснемания образ (КТ, 3D реконструкция на флуороскопски образ).

Клинична полза

Навигационната система за гръбначен стълб и травми предоставя следните ползи:
• По-висока точност при поставянето на винтови импланти в сравнение с
конвенционалните техники

• Намалена радиационна доза за операционния екип в сравнение с конвенционалните
техники

• По-ниска честота на (интраоперативно и постоперативно) усложнение поради
неправилно поставени винтове в сравнение с конвенционалните техники

• Нуждата за пациента да се върне в операционната зала за ревизионна операция е
намалена или елиминирана

Използване на системата
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Внимателно боравене с хардуера

Компонентите на системата и инструментариумът от аксесоари се състоят от
прецизни механични части. Работете с тях внимателно.

Преглед на правдоподобността

Предупреждение
Преди лечението на пациента прегледайте правдоподобността на цялата
информация, въведена в системата и излязла от нея.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.5 Съвместимост с медицински устройства и
софтуер

Съвместими инструменти на Brainlab

• Пакет със спинални аксесоари за антериорна/латерална/коса референция
• Пакет с аксесоари за отворена хирургия (шила и сонди)
• Залепващи се плоски маркери
• Хардуер за флуороскопска 2D/3D автоматична регистрация за 3D C-рамене
• Костен фиксатор с 1 щифт X-Press, размер S, M, L
• Костен фиксатор с 2 щифта X-Press
• Скенер за КТ на калибровъчен фантом
• Дълго длето
• Късо длето
• Рефлекторни маркерни сфери за еднократна употреба
• Референтен модул DrapeLink за C-рамо; ляво, дясно
• Пробивни свредла с AO стебло
• Дръжка на пробивен водач с 3 маркерни сфери
• Дръжка на пробивен водач с 4 маркерни сфери
• Компактна дръжка на пробивен водач с 4 маркерни сфери
• Тръби на пробивен водач
• Пакет с инструментни адаптери
• Инструментен адаптер за хирургична моторна система
• Матрица за калибриране на инструменти
• Инструментен референтен модул за ръчно калибриране, размер ML, L
• Инструментен референтен модул с 3 маркерни сфери
• Инструментен референтен модул с 4 маркерни сфери
• Установка за проследяване на микроскоп
• Набор от игли за педикуларен достъп за ръчно калибриране
• Показалец, удължен, с остър връх за спинални/травматологични/тазобедрени
процедури

• Референтна установка за спинални клампи с 4 маркерни сфери
• Механизъм за бързо скрепление на референтна установка X-Press
• Y-геометрична референтна установка X-Press
• Рефлекторни дискове за комплект за флуороскопска регистрация
• Черепна референтна установка
• Спинална референтна установка за референтна клампа от въглеродни влакна (4-
сферна геометрия)

• Спинална референтна клампа от въглеродни влакна с плъзгач
• 40 mm удължение за спинална референтна X-клампа
• Спинална референтна X-клампа, размер S, L
• Рентгенопроницаема спинална референтна клампа
• Стандартна краниална референтна установка с 4 маркерни сфери

Други инструменти на Brainlab

Допълнителен инструментариум може да стане наличен след издаването на това
ръководство за потребителя. Свържете се с поддръжката на Brainlab, ако имате някакви
въпроси относно съвместимостта.

Съвместимост с медицински устройства и софтуер
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Предупреждение
Използвайте само инструменти и резервни части, указани от Brainlab. Използването
на неразрешени инструменти/резервни части може да се отрази неблагоприятно на
безопасността и/или ефективността на медицинското устройство и да застраши
безопасността на пациента, потребителя и/или околната среда.

Сглобяване на инструменти

Ако някакъв инструментариум се използва с този продукт, се уверете, че всички
инструменти са правилно сглобени съгласно инструкциите в съответното Ръководство за
потребителя на инструмента.

Устройства, които не са на Brainlab

Предупреждение
Използването на комбинации от медицински устройства, които не са разрешени от
Brainlab, може да повлияе лошо на безопасността и/или ефективността на
устройствата и да застраши безопасността на пациента, потребителя и/или околната
среда.

Да не се използва със стерео монитори

Spine & Trauma 3D Navigation е продукт, който не е предназначен за използване със
стерео (3D) монитори.

Съвместим медицински софтуер на Brainlab

На системата може да се инсталира и използва единствено медицинският софтуер на
Brainlab, посочен от Brainlab. Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за пояснения
относно съвместимостта с медицинския софтуер на Brainlab.

Софтуер, който не е на Brainlab

Само упълномощени от Brainlab служители може да инсталират софтуер на
системата на Brainlab. Не инсталирайте и не премахвайте никакви софтуерни
приложения.

Актуализации

Предупреждение
Актуализациите на операционната система (горещи поправки) или на софтуера на
трети лица трябва да се извършват извън часовете на болнично използване и в
тестова среда, за да се провери дали системата Brainlab работи правилно. Brainlab
следи излезлите горещи поправки на Windows и знае дали може да се очакват
проблеми при определени актуализации. Свържете се с отдела за поддръжка на
Brainlab, ако срещнете някакви проблеми с горещите поправки на операционната
система.

Сканиране за вируси и злонамерен софтуер

Brainlab препоръчва да защитавате системата с модерен антивирусен софтуер.
Имайте предвид, че настройките на някои софтуерни продукти за защита от злонамерен
софтуер (напр. на вирусния скенер) може да повлияят отрицателно на работата на
системата. Например, ако се използва сканиране в реално време и се наблюдава достъпът
до всеки файл, зареждането и записването на пациентските данни може да бъде бавно.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Brainlab препоръчва да се изключи сканирането в реално време и да се прави сканиране за
вируси извън часовете на болнично използване.

Предупреждение
Уверете се, че антивирусният софтуер не променя никакви директории на Brainlab и
най-вече тези:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab и др.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData и др.

Предупреждение
По време на планиране на лечението не изтегляйте и не инсталирайте актуализации.
Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за допълнителна информация по тези въпроси.

Актуализации на защитата на Microsoft за Windows и актуализации на драйвери

Brainlab позволява инсталирането само на корекции на защитата. Не инсталирайте
сервизни пакети и актуализации по избор. Проверявайте настройките си, за да сте уверени,
че актуализациите се изтеглят и инсталират правилно и в подходящ момент. Не
актуализирайте драйвери за платформи Brainlab.
Потърсете на уеб сайта на Brainlab допълнителна информация за настройките и за списъка
с актуализации на защитата на Microsoft, блокирани от отдела за поддръжка на Brainlab.
Адрес: www.brainlab.com/updates
Парола: WindowsUpdates!89

Съвместимост с медицински устройства и софтуер
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1.6 Обучение и документация

Обучение на Brainlab

Преди да използват системата, всички потребители трябва да вземат участие в
задължителна обучителна програма, провеждана от упълномощен представител на Brainlab,
за да се гарантира безопасното и подходящо използване.

Поддръжка в контролирани условия

Преди да се използва системата за хирургични процедури, когато компютърно
подпомаганата навигация се счита за критично важна, извършете достатъчен брой пълни
процедури заедно с представител на Brainlab.

Отговорност

Предупреждение
Тази система е единствено в помощ на хирурга и не замества опита и/или
отговорността на хирурга по време на нейното използване. Потребителят винаги
трябва да бъде в състояние да работи без помощта на системата.
Само обучен медицински персонал може да работи с компонентите на системата и
инструментариума от аксесоари.

Удължено време на ОЗ

Навигационните системи на Brainlab са чувствително техническо оборудване. В зависимост
от организирането на ОЗ, позицията на пациента и изчисленото времетраене и сложност
оперативното време с използване на навигация може да е различно. Потребителят решава
дали е приемливо евентуалното удължаване на времето за съответния пациент и лечение.

Прочит на ръководствата за потребителя

Това ръководство описва сложен медицински софтуер или медицински устройства, които
следва да се използват внимателно.
Ето защо е важно всички потребители на системата, инструмента и софтуера:
• внимателно да прочетат ръководството, преди да пристъпят към работа с оборудването;
• да имат достъп до ръководството по всяко време.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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2 ВЪВЕДЕНИЕ В SPINE &
TRAUMA 3D NAVIGATION

2.1 Първи стъпки

Обосновка

Spine & Trauma 3D Navigation позволява навигация на инструменти с помощта на
Навигационната система за гръбначен стълб и травми.

Избор на инструменти

Инструментите, които са били калибрирани в Instrument Selection, се зареждат за
използване със Spine & Trauma 3D Navigation.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да се върнете към Instrument Selection по всяко време от навигацията,
задръжте Матрицата за калибриране на инструменти и инструмента близо един до
друг в зрителното поле на камерата. Като алтернатива използвайте бутона Home, за
да отворите ръчно Instrument Selection. 

Организация на ОЗ

Референтната установка трябва да е видима за камерата непрекъснато по време на
регистрацията и навигацията, в противен случай проследяването не е възможно.

Предупреждение
Инфрачервените артефакти, предизвикани от отражения, може да засегнат точността
на оптичната система за навигация. Уверете се, че силно отразяващи предмети и
източници на светлина не смущават зрителното поле на камерата в нито един момент.

ВЪВЕДЕНИЕ В SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Как се настройват камерата и мониторът

Фиг. 1  

Настройката на системата варира в зависимост от системата, която се използва, и типа на
процедурата, която се изпълнява.

Стъпка

1. Позиционирайте камерата и монитора, като имате предвид следните точки:
• Изберете позиция на камерата, която е ефективна по време на цялата процедура

(включително по-късната навигация).
• Камерата и мониторът трябва да не ограничават хирурга по време на операция-
та.

• Избягвайте голямо движение на камерата по време на процедура. Ако камерата
се премести, трябва да потвърдите точността отново.

• Камерата трябва да има ясен изглед на референтната установка и инструменти-
те по време на цялата процедура, включително всички процедури за регистрация
и навигация. За да се осигури оптимален изглед, камерата трябва да е на при-
близително разстояние от 1,2 – 1,8 метра от хирургичното поле.

2. Включете и стартирайте системата.
Направете справка със съответното Ръководство за потребителя на системата
(напр. Kick, Curve).

3. Стартирайте софтуера.

Първи стъпки
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Стъпка

4. Уверете се, че референтна установка е видима за камерата.
Следният изглед се визуализира, за да покаже дали установката е видима за каме-
рата.

①

Ако установката не е видима, регулирайте разстоянието и ъгъла на камерата, дока-
то представянето на установката ① е видимо.

Дисплей на камерата

①

② ③

④

Фиг. 2  

Изберете Camera, за да отворите изгледа на представянето.

№ Описание

①
Показва разстоянието на инструментите и/или референтните установки по отно-
шение на камерата. За оптимални видимост и точност всички маркерни сфери
трябва да бъдат вътре в синия коридор.

② Показва позицията на инструментите и/или референтните установки по отноше-
ние на камерата.

③ Позициониращи бутони за контролиране на мотора на камерата (ако са налични).

④
Използва се за центриране на камерата.
ЗАБЕЛЕЖКА: центрирането на камерата отнема до пет секунди. Изберете
отново, за да деактивирате функцията за центриране. 

ВЪВЕДЕНИЕ В SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Използване на дистанционното с щипка за еднократна употреба

①

Фиг. 3  

Дистанционното с щипка за еднократна употреба може да се използва в комбинация с
Показалеца, удължен, с остър връх. Натиснете контролния бутон ① при различните
стъпки в работния поток, за да приемете планираната позиция на винта или да продължите
към следващата стъпка.
За повече информация за Дистанционното с щипка за еднократна употреба вижте
Ръководството за потребителя на инструменти за гръбначен стълб и травми.

Първи стъпки
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Как се отваря Spine & Trauma 3D Navigation

②

①

Фиг. 4  

Стъпка

1. По избор: Изберете пациент или добавете нов пациент.

2. По избор: Изберете класификация на заболяване.

3. Под категорията Spine & Trauma изберете 3D Navigation ①.

4. Под категорията Navigation изберете Navigation ②.
ЗАБЕЛЕЖКА: за повече информация вижте Ръководството за потребителя на
софтуера Patient Data Manager. 

ВЪВЕДЕНИЕ В SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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2.2 Лента с инструменти

Бутон „Home“

Изберете Home, за да се върнете към началната страница. Всички про-
мени се записват и Spine & Trauma 3D Navigation продължава да рабо-
ти във фонов режим. От началната страница можете да отворите други
приложения на Brainlab (напр. Instrument Selection).

Меню „Data“

① ②

③

④

⑤

Фиг. 5  

№ Компонент

① Отворете менюто Data, за да изберете пациентски данни и планирани елементи.

② Изберете MORE, за да заредите допълнителни пациентски данни.

③ Изберете раздел Screws, Objects или Points, за да навигирате с предварително
планиран винт, обект или точка.

④ Използвайте иконите с око, за да покажете/скриете указаните избори в рамките
на дисплея.

⑤ Използвайте иконата с кошче, за да изтриете планираните винтове, обекти или
точки.

Лента с инструменти
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Налични оформления

Фиг. 6  

В рамките на менюто Data можете да изберете предпочитано оформление.

Оформление Описание

Inline Два перпендикулярни среза на един набор от образи. Ориентацията е
базирана на позицията на инструмента.

Inline + 3D/DRR/
Probe

• Два перпендикулярни среза на един набор от образи. Ориентацията е
базирана на позицията на инструмента.

• 3D или DRR модел, изглед на сондата или изглед на автопилот (в за-
висимост от избора ви за изгледа).

Inline + DRR
• Два перпендикулярни среза на един набор от образи. Ориентацията е
базирана на позицията на инструмента.

• Два DRR модела с разлика на ориентацията по подразбиране от 45°.

Fusion

Два линейни изгледа на два избрани набора от образи.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да промените дисплея, изберете набор от образи и
след това изберете или най-горната, или най-долната половина на
иконата Fusion. 

ВЪВЕДЕНИЕ В SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Оформление Описание

Spotlight DRR

• Два линейни изгледа.
• Два DRR модела:

- DRR с осветена ЗИ
- Аксиален DRR на осветената ЗИ

Как се регулира ЗИ на DRR (дигитално реконструирани радиографски образи)

①
Фиг. 7  

В менюто View изберете Adjust DRR ROI, за да регулирате широчината, ъгъла и
ориентацията на ЗИ, както е необходимо, с помощта на бялата рамка ①.

Автоматично линейно засичане

В изгледите Inline софтуерът автоматично превключва между равнините в зависимост от
мястото на поставяне на инструмента.

Лента с инструменти
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Меню за мащабиране и изглед

Фиг. 8  

Функция Описание

Zoom
Увеличаване и намаляване на мащаба.
Използване на контроли или двойно докосване за регулиране на
мащабирането.

View Center Препозициониране на дисплея до центъра на ЗИ чрез преместване
на стрелките на екрана.

Flip Mode

Изберете Flip Mode, след което използвайте бутоните в линейните
изгледи:
• Flip: Обръща образа по хоризонтална или вертикална равнина.
• Upright: Подравнява образа в изправен (краниален/каудален) из-
глед.

Windowing Промяна на яркостта и контраста на дисплея чрез плъзгане през
среза.

Reset Нулиране на всички приложени промени, освен за Flip Mode.

ВЪВЕДЕНИЕ В SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Функция Описание

Approach

Функцията Approach ви позволява да избирате констелация на ли-
нейни изгледи.
Auto Detect е избрано по подразбиране. Тази функция разпознава
посоката на достъп на основния инструмент и избира съответно
констелацията на линейни изгледи.
За да деактивирате Auto Detect и да заключите констелацията на
линейни изгледи, изберете едно от следните:
• Posterior/Anterior
• Lateral
• Cranial/Caudal
Икона за заключване се показва в ъгъла на линейните изгледи.
Деактивирането може да е полезно, ако:
• Инструментите се държат при екстремен ъгъл.
• ЗИ е наклонена поради позицията на пациента или патология.
• Наблюдават се нежелани промени/обръщания на изгледа.
Активирайте повторно Auto Detect, ако:
• Посоката на достъп на основния инструмент е променена по вре-
ме на хирургичната операция.

• Констелацията на линейни изгледи не предоставя очакваните ли-
нейни срезове.

• Значителни промени са направени с функцията Orientation.

Orientation

Фиг. 9  

Orientation

Завъртане/преместване на срезовете за визуализиране на предпочита-
ната ориентация.
• Полезно, ако патологията изисква повторно подравняване на анато-
мичната равнина (напр. сколиоза).

• След регулирането изберете Orientation отново, за да приложите про-
мените и да се върнете към изгледа за навигация.

Reset Нулиране на всички приложени промени.

Лента с инструменти
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Ruler

Фиг. 10  

Ruler

Използва се за оценка на размерите с навигирания инструмент (включ-
ване, за да се визуализира линийката).
• Диаметърът се визуализира като очертание и стойност и може да се
регулира според желанията.

• Увеличете мащаба за по-детайлен изглед на линийката.

ВЪВЕДЕНИЕ В SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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2.3 Потвърждаване на регистрацията

Преди да започнете

Преди да се започне навигация, трябва да се потвърди точността на регистрацията.

Инструменти за потвърждаване

Както е необходимо, регулирайте мащабирането и използвайте инструментите, налични в
менюто View, за да подпомогнете потвърждаването.

Потвърждаване на точността на регистрацията: Стандартна процедура

Фиг. 11  

Стъпка

1. Задръжте инструмента върху костната повърхност на най-малко три от следните
ориентири:
• Постериорно (върху спинозния израстък)/антериорно (на няколко места върху ла-
мината)

• Ляво/дясно (върху фасетната става или в средата на спинозния израстък)
• Краниално/каудално (върху спинозния израстък; първо върху краниалната, после

– върху каудалната част)

2. Проверете дали позицията на инструмента, показвана на екрана, съответства на
реалната позиция на инструмента върху анатомичния ориентир.

3. След потвърждаване изберете:
• Yes, ако регистрацията е точна, след което продължете с навигацията.
• No, ако регистрацията е неточна, след което изтрийте текущата навигация. Избе-
рете едно от следните:
- Discard: Изчистване на предишната регистрация.
- Discard & New: Връщане към софтуера за регистрация, за да направите нова
регистрация.

Потвърждаване на регистрацията
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Потвърждаване на точността на регистрацията: Минимално инвазивна процедура

Ако извършвате минимално инвазивна процедура, ограничаваща потвърждаването на най-
малко три ориентира, направете следната проверка на точността:

Стъпка

1. Поставете инструмента в среза, така че стабилно да се допира до анатомичния
ориентир, клампата на референтната установка или до зъба.

2. Заснемете флуороскопски образи на инструмента върху костта:
• Страничен флуороскопски образ (краниална/каудална или постериорна/анте-
риорна регистрация)

• Антеропостериорен флуороскопски образ (краниална/каудална или лява/дясна
регистрация)

3. Потвърдете, че показваната на екрана позиция на инструмента съответства на пози-
цията във флуороскопския образ.

4. След потвърждаване изберете:
• Yes, ако регистрацията е точна, след което продължете с навигацията.
• No, ако регистрацията е неточна, след което изтрийте текущата навигация. Избе-
рете едно от следните:
- Discard: Изчистване на предишната регистрация.
- Discard & New: Връщане към софтуера за регистрация, за да направите нова
регистрация.

ВЪВЕДЕНИЕ В SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Потвърждаване на регистрацията
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3 ПЛАНИРАНЕ И
НАВИГАЦИЯ

3.1 Планиране на винт

Функции за планиране

Менюто Screw Planning предоставя инструменти за планиране на винтове, настройване на
изместване и фини настройки.

Изгледи за планиране на винт

①

②
Фиг. 12  

В някои оформления можете да изберете бутона със стрелки ①, за да промените следните
изгледи:
• 3D
• DRR
• DRR AP
• DRR Lateral
• Cine View (налично във Fine Tuning): Възпроизвежда през срезовете, които винтът
пресича перпендикулярно. Изберете бутона ②, за да поставите на пауза/
възпроизвеждате през срезовете, както е необходимо.

• Autopilot (налично, когато са налични планираните винтове)
• Probe’s Eye

ПЛАНИРАНЕ И НАВИГАЦИЯ
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Как се планират винтове

Фиг. 13  

Стъпка

1. Изберете менюто Screw Planning.
Виртуален винт се добавя към върха на инструмента.

2. Направете необходимите промени в Diameter, Length или Offset (за планиране на
винтове на нивото на кожата).

3. Изберете Store (или използвайте Дистанционното с щипка за еднократна употре-
ба), за да запишете позицията на винта.
Винтът се променя от оранжево на синьо. Нов виртуален винт се добавя към върха
на инструмента.

4. По избор: Изберете Fine Tuning, за да направите подробни промени в планираните
винтове. Натиснете в изгледите, за да регулирате местоположението на винта.

5. По избор: Включете/изключете Realistic Shape, за да покажете реалистична форма
на винта или семпла цилиндрична форма.

6. За да завършите планирането на винта:
• Затворете менюто Screw Planning, или
• Изберете Proceed във Fine Tuning.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако изгледът Inline + 3D/DRR/Probe е избран, изгледът Autopilot се
отваря автоматично за поставяне на винта. 

Планиране на винт
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3.2 Навигиране на инструменти

Обосновка

След като точността на регистрацията е потвърдена, можете да започнете навигацията.
Както е необходимо, използвайте в помощ на навигацията различните инструменти в
лентата с инструменти или менюто Data.

Преди да започнете

Уверете се, че:
• Инструментите са непокътнати и не показват признаци на увреждане.
• Всички компоненти на инструментите са затегнати (напр. винтове на пациентската
референтна установка).

• Всички маркерни сфери са в рамките на зрително поле на камерата.

Навигиране на отвертка

Ако използвате отвертка, се уврете, че тя е винаги калибрирана с всеки нов винт. Задръжте
Матрицата за калибриране на инструменти и инструмента близо един до друг в
зрителното поле на камерата, за да се върнете към Instrument Selection за повторно
калибриране.

Гъвкави инструменти

Инструментите с малък диаметър (напр. киршнерови телове) имат склонност към огъване.
Софтуерът не може да засече огъване и не може да ви алармира за потенциални
неточности поради огъване. Винаги използвайте пробивен водач с инструментите, които
може да се огънат.

Сливане на образи

Ако е използвано Image Fusion, дефинираната зона на интерес се визуализира като бяла
рамка с пунктир. Това представя зоната на здраво сливане и следователно областта с най-
висока точност на навигацията в слетия набор от данни.

Изгледи на навигацията

• 3D
• DRR
• DRR AP
• DRR Lateral
• Probe’s Eye
• Autopilot: Предоставя насока за навигиране на винта към планираното местоположение.

ПЛАНИРАНЕ И НАВИГАЦИЯ
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Как се навигират инструменти

Фиг. 14  

Стъпка

1. Навигирайте към планираната позиция и поставете винтовете според стандартната
процедура.

2. За да се върнете към Content Manager след приключване на навигацията, изберете
Done.

Гарантиране на точността

Проверявайте редовно дали пациентската референтна установка не се е преместила.
Софтуерът може невинаги да засече изместване на референцията.
По време на навигация, в частност когато се прилага сила, инспектирайте визуално
инструмента и се уверете, че не е огънат или увреден.

Фиг. 15  

Навигиране на инструменти
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Ако е засечено движение на референтната установка, се появява предупреждението
Potential inaccuracy. Препоръчва се да се върнете към страницата за потвърждаване, за
да потвърдите точността.
Преди да започнете каквато и да е хирургична стъпка (напр. поставяне на винтове или
импланти), винаги осигурявайте достатъчно точност, включително очакваното съответно
анатомично движение в резултат от приложените сили. Всяко движение на референтната
установка по отношение на третираната структура ще има негативен ефект върху точността
на навигацията и може да доведе до неточно показване, създаващо опасност за пациента.
Следващите методи може да се използват за осигуряване на достатъчно сигурност:
• Потвърждение на ориентир
• Флуороскопия: Сравняване на местоположението на инструмента във флуороскопския
образ с представянето върху системата за навигация

Ако е приложена значителна сила спрямо костта по време на навигацията (напр.
отваряне на педикул), винаги потвърждавайте повторно точността на регистрацията.

Предупреждение
Когато използвате Игла за педикуларен достъп, се уверете, че Направляващият
маркуч не се огъва, когато се поставя в педикула.

ПЛАНИРАНЕ И НАВИГАЦИЯ
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