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1 YLEISIÄ TIETOJA
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

Brainlab tarjoaa ohjelmistolle huoltoa kahdeksan vuoden ajan. Tänä aikana sekä
ohjelmistopäivityksiä 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

YLEISIÄ TIETOJA
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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.

Brainlabin tuotemerkit

Brainlab® on Brainlab AG:n tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.

Patenttitiedot

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

Integroidut kolmannen osapuolen ohjelmistot

Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraaviin töihin. Täydelliset lisenssi- ja
tekijänoikeusilmoitukset löytyvät seuraavista osoitteista:
• 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++, Apache Software Foundationin kehittämä (http://xerces.apache.org/xerces-c/

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

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkinnäl-
lisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
Spine & Trauma 3D Navigation on osa Spine & Trauma Navigation System
-järjestelmää, joka on luokan IIb tuote MDD:n määrittämien sääntöjen mukaan.

Myynti Yhdysvalloissa

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

Raportoi tähän tuotteeseen liittyvistä häiriötapahtumista

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

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. 

Tuotesymbolit

Symboli Kuvaus

Valmistaja

Katso käyttöohjeet

Yksilöllinen laitetunnus

Lääketieteellinen laite

Yhdysvaltain liittovaltiolaki rajaa tämän laitteen myynnin vain lääkärille tai lääkärin
määräyksestä

YLEISIÄ TIETOJA
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1.4 Järjestelmän käyttäminen

Käyttötarkoitus ja käyttöaiheet

Spine & Trauma Navigation System on intraoperatiiviseen käyttöön tarkoitettu kuvaohjattu
paikannusjärjestelmä minimaalisesti invasiivisiin leikkauksiin. Se yhdistää käsiohjatun anturin ja
sen seurantaan tarkoitetun passiivisen markkerisensorijärjestelmän potilaan preoperatiivisten tai
intraoperatiivisten 3D-kuvatietojen virtuaaliseen kuvatilaan.
Spine & Trauma Navigation System -järjestelmän avulla tietokoneella voidaan navigoida
lääketieteellisiä kuvatietoja, jotka on voitu hankkia preoperatiivisesti tai intraoperatiivisesti
asianmukaisella kuvantamisjärjestelmällä. Ohjelmistolla voidaan suunnitella ruuvi-implantin koko
ja navigoida jäykkiä luurakenteita esikalibroiduilla ja yksitellen kalibroiduilla kirurgisilla
lisätyökaluilla.
Järjestelmä on tarkoitettu kaikkiin lääketieteellistä hoitoa edellyttäviin tilanteisiin, joissa
stereotaktinen leikkaus saattaa olla soveltuva hoitotoimenpide, ja joissa jäykkiä anatomisia
rakenteita, kuten kalloa, lantiota, pitkiä luita tai nikamia voidaan tutkia saadulla kuvalla (TT, MR,
2D-läpivalaisukuvat ja 3D-läpivalaisukuvan rekonstruktio) ja/tai kuvatietopohjaisella
anatomiamallilla.

Tunnetut vasta-aiheet

Tämän laitteen käytölle ei ole tunnettuja vasta-aiheita.

Käyttöpaikka

Suunnittelutehtävät on suoritettava toimistossa tai toimenpidehuoneessa.
Navigointitehtävät on suoritettava toimenpide-/leikkaustiloissa.

Käyttäjäprofiilit

Neuro-/orto-/selkäranka-/traumakirurgit tai heidän avustajansa, joilla on 3D-kuvantamisjärjestelmä
(kuten TT tai 3D-C-varsi) tai jotka käyttävät preoperatiivisesti otettuja TT- tai vastaavia (ja
mahdollisesti MR-yhdistettyjä) kuvantamistietoja Brainlab-navigointijärjestelmän kanssa.

Potilasväestö

Potilasväestöön sisältyvät kaikki lääketieteellistä hoitoa edellyttävät tilanteet, joissa stereotaktinen
leikkaus saattaa olla soveltuva hoitotoimenpide, ja joissa jäykkiä anatomisia rakenteita, kuten
kalloa, lantiota, pitkiä luita tai nikamia voidaan tutkia hankittavalla kuvalla (TT tai 3D-
läpivalaisukuvan rekonstruktio).

Kliininen hyöty

Spine & Trauma Navigation System -järjestelmällä on seuraavat hyödyt:
• Ruuvi-implanttien parempi asetustarkkuus verrattuna perinteisiin tekniikoihin
• Käyttöhenkilökunnan pienempi säteilyannos verrattuna perinteisiin tekniikoihin
• Pienempi (intra- ja postoperatiivinen) siirtyneistä ruuveista johtuneiden komplikaatioiden määrä

verrattuna perinteisiin tekniikoihin
• Potilaan tarve palata tarkistustoimenpiteeseen on pienempi tai poistunut

Laitteiston huolellinen käsittely

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

Järjestelmän käyttäminen
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Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.

YLEISIÄ TIETOJA
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1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

Yhteensopivat Brainlabin instrumentit

• Selkärangan lisätarvikepakkaus anterioriseen/lateraaliseen/viistoon viittaamiseen
• Selkärangan lisätarvikepakkaus avoleikkaukseen (naskalit ja anturit)
• Liimapintaiset lattamarkkerit
• Automaattinen 2D/3D-läpivalaisurekisteröintilaitteisto 3D-C-varsille
• 1-tappinen X-Press-luunkiinnitin, koko S, M, L
• 2-tappinen X-Press-luunkiinnitin
• TT-kuvauslaitteen kalibrointifantomi
• Pitkä taltta
• Lyhyt taltta
• Kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot
• DrapeLink-vertailuyksikkö C-varrelle, vasen oikea
• Poranterät, AO-kara
• Poraohjaimen kahva 3 markkeripallolla
• Poraohjaimen kahva 4 markkeripallolla
• Poraohjaimen pienikokoinen kahva 4 markkeripallolla
• Poraohjaimen putket
• Instrumenttisovitinpakkaus
• Instrumenttisovitin kirurgista moottorijärjestelmää varten
• Instrumenttien kalibrointimatriisi
• Instrumentin vertailuyksikkö manuaaliseen kalibrointiin, koko ML, L
• Instrumentin vertailuyksikkö 3 markkeripallolla
• Instrumentin vertailuyksikkö 4 markkeripallolla
• Mikroskoopin seuranta-alusta
• Pedikkelineulasarja manuaaliseen kalibrointiin
• Selkärangan/trauman/lonkan jatkettu teräväkärkinen osoitin
• Selkärankakiinnittimien vertailualusta 4 markkeripallolla
• Vertailualusta X-Press-pikaliittimellä
• X-Press-vertailualusta Y-geometria
• Fluoro-rekisteröintisarjan heijastavat levyt
• Kallovertailualusta
• Selkärangan vertailualusta Carbon-viitekiinnittimelle (4-palloinen geometria)
• Selkärangan Carbon-vertailukiinnitin liu’uttimella
• Selkärangan X-vertailukiinnittimen jatke, 40 mm
• Selkärangan X-vertailukiinnitin, koot S, L
• Selkärangan röntgennegatiivinen vertailukiinnitin
• Kraniaalinen vakiovertailualusta neljällä markkeripallolla

Muut Brainlab-instrumentit

Muita instrumentteja saattaa tulla saataville tämän käyttöohjeen julkaisemisen jälkeen. Ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos tarvitset lisätietoja yhteensopivuudesta.

Varoitus
Käytä vain Brainlabin määrittämiä instrumentteja ja varaosia. Muiden instrumenttien tai
osien käyttö voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi lääkinnällisen
laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai ympäristölle.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa
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Instrumentin kokoaminen

Jos tämän tuotteen kanssa käytetään instrumentteja, varmista, että kaikki instrumentit on koottu
oikein vastaavan instrumentin käyttöohjeen mukaisesti.

Muiden kuin Brainlabin valmistamat laitteet

Varoitus
Sellaisten lääkinnällisten laitteiden käyttö yhdessä, joiden yhdistelmäkäyttöä Brainlab ei
ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi
lääkinnällisen laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai
ympäristölle.

Ei saa käyttää stereomonitoreiden kanssa

Spine & Trauma 3D Navigation -järjestelmää ei ole tarkoitettu käytettäväksi (3D)
stereomonitoreiden kanssa.

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Järjestelmän kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin määrittämiä Brainlabin
lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden
yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Muut kuin Brainlabin ohjelmistot

Vain valtuutetut Brainlab-työntekijät saavat asentaa ohjelmiston Brainlab-järjestelmään. Älä
asenna tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.

Päivitykset

Varoitus
Käyttöjärjestelmän päivittäminen (Hotfix-korjaukset) tai kolmannen osapuolen
ohjelmistojen päivittäminen on tehtävä kliinisten tuntien ulkopuolella ja testiympäristössä,
jotta voit tarkistaa Brainlab-järjestelmän toiminnan. Brainlab valvoo julkaistuja Windowsin
Hotfix-korjauksia ja saa tietää, jos joistakin päivityksistä on odotettavissa ongelmia. Ota
yhteyttä Brainlabin tukeen, jos käyttöjärjestelmän korjaustiedostoihin liittyviä ongelmia
ilmenee.

Virus- ja haittaohjelmien tarkistus

Brainlab suosittelee järjestelmän suojaamista huippuluokan virustorjuntaohjelmistoilla.
Huomaa, että jotkut haittaohjelmien suojausohjelmat (esim. virustarkistus) voivat vaikuttaa
kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi reaaliaikaiset tarkistukset suoritetaan ja
jokaista tiedostojen käyttöä valvotaan, potilastietojen lataaminen ja tallentaminen saattaa olla
hidasta. Brainlab suosittelee reaaliaikaisen tarkistuksen poistaminen käytöstä ja virustarkistusten
suorittamista hoitotyön ulkopuolella.

Varoitus
Varmista, että virustentorjuntaohjelmisto ei muokkaa mitään Brainlab-hakemistoa,
erityisesti seuraavia:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab jne.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData jne.
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Varoitus
Älä lataa tai asenna päivityksiä hoidon suunnittelun aikana.
Ota yhteyttä Brainlabin tukeen saadaksesi lisätietoja kaikista näistä kysymyksistä.

Microsoft-tietoturvapäivitykset Windows- ja ajuripäivityksille

Brainlab mahdollistaa vain suojauspäivitykset. Älä asenna Service Pack -paketteja ja valinnaisia
päivityksiä. Tarkista asetuksista, että päivitykset on ladattu ja asennettu oikein ja sopivassa
vaiheessa. Älä päivitä Brainlab-ajureita.
Katso Brainlab-verkkosivustolta lisätietoja asetuksista ja luettelo Microsoft-tietoturvapäivityksistä,
jotka Brainlab-tuki on estänyt.
Osoite: www.brainlab.com/updates
Salasana: WindowsUpdates!89

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa
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1.6 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.

Vastuut

Varoitus
Tämä järjestelmä tarjoaa ainoastaan tukea kirurgille, eikä se korvaa kirurgin omaa
kokemusta ja/tai vastuuta käytön aikana. Käyttäjän on aina oltava mahdollista jatkaa ilman
järjestelmän tarjoamaa avustusta.
Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää
järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Pidempi leikkausaika

Brainlabin navigointijärjestelmät ovat herkkiä teknisiä laitteita. Leikkauksen kesto navigointia
käytettäessä voi vaihdella leikkaussalin varusteiden, potilaan asettelun, laskennan keston ja
monimutkaisuuden mukaan. Käyttäjän on päätettävä, onko mahdollinen pidennys hyväksyttävissä
potilaan ja hoidon kannalta.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.
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2 SPINE & TRAUMA 3D
NAVIGATION JOHDANTO

2.1 Käytön aloittaminen

Taustatietoja

Spine & Trauma 3D Navigation mahdollistaa instrumenttien navigoinnin Spine & Trauma
Navigation System -järjestelmällä.

Instrumenttien valitseminen

Instrument Selection -valikossa kalibroidut instrumentit ovat käytettävissä Spine & Trauma 3D
Navigation -järjestelmässä.
HUOMAUTUS: voit palata milloin tahansa navigoinnin aikana Instrument Selection -valintaan
pitämällä instrumentin kalibrointimatriisia ja instrumenttia lähellä toisiaan kameran
kuvausalassa. Voit myös käyttää Home -painiketta Instrument Selection -valikon avaamiseen
manuaalisesti. 

Leikkaussalin asetukset

Vertailualustan on oltava koko ajan näkyvissä kamerassa rekisteröinnin ja navigoinnin aikana.
Muussa tapauksessa seuranta ei ole mahdollista.

Varoitus
Heijastumien aiheuttamat infrapuna-artefaktit saattavat vaikuttaa optisen
navigointijärjestelmän tarkkuuteen. Varmista, että erittäin heijastavat esineet ja
infrapunavalon lähteet eivät häiritse missään vaiheessa kameran kuvausalaa.

SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION JOHDANTO
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Kameran ja monitorin asettaminen

Kuva 1  

Järjestelmän asetukset vaihtelevat käytettävän järjestelmän ja suoritettavan toimenpiteen
mukaan.

Toimenpiteet

1. Aseta kamera ja näyttö varmistaen seuraavat seikat:
• Valitse kameran asento, joka toimii koko toimenpiteen ajan (mukaan lukien rekisteröinti

ja navigointi).
• Kamera ja näyttö eivät saa olla kirurgin tiellä työskentelyn aikana.
• Vältä kameran merkittävää liikuttamista toimenpiteen aikana. Jos kameraa siirretään,

tarkkuus on tarkistettava uudelleen.
• Kamerasta on oltava esteetön näköyhteys vertailualustaan ja instrumentteihin koko toi-

menpiteen, myös kaikkien rekisteröinti- ja navigointivaiheiden aikana. Kameralla on op-
timaalinen näkymä leikkausalueeseen, kun kamera on noin 1,2–1,8 metrin päässä sii-
tä.

2. Kytke järjestelmä ja kytke siihen virta.
Katso ohjeet asianmukaisesta Järjestelmän käyttöohjeesta (esim. Kick, Curve).

3. Käynnistä ohjelmisto.

Käytön aloittaminen
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Toimenpiteet

4. Varmista, että vertailualusta näkyy kameralle.
Seuraava näkymä osoittaa, näkyykö alusta kameralle.

①

Jos alusta ei ole näkyvissä, säädä kameran etäisyyttä ja kulmaa, kunnes alustan ① esitys
on näkyvissä.

Kameranäyttö

①

② ③

④

Kuva 2  

Valitse Camera avataksesi alustan esitysnäkymän.

Nro Kuvaus

①
Näyttää instrumenttien ja/tai vertailualustojen etäisyyden suhteessa kameraan. Jotta
saadaan paras näkyvyys ja tarkkuus, kaikkien markkeripallojen on oltava sinisen käy-
tävän sisäpuolella.

② Näyttää instrumenttien ja/tai vertailualustojen aseman kameraan nähden.

③ Kameran moottoriohjauksen asemointipainikkeet (jos käytössä).

④
Käytetään kameran keskittämiseen.
HUOMAUTUS: kameran keskittäminen kestää enintään viisi sekuntia. Ota keskitystoi-
minto pois käytöstä painamalla uudelleen. 

SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION JOHDANTO
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Klipsikiinnitettävän kertakäyttöisen kauko-ohjaimen käyttäminen

①

Kuva 3  

Kertakäyttöistä klipsikiinnitettävää kauko-ohjainta voidaan käyttää teräväkärkisen jatketun
ohjaimen kanssa. Paina ohjauspainiketta ① useassa työnkulun vaiheessa suunnitellun ruuvin
sijainnin hyväksymiseksi tai siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.
Lisätietoja kertakäyttöisestä klipsikiinnitettävästä kauko-ohjaimesta löytyy Selkäranka- ja
traumainstrumenttien käyttöohjeesta.

Käytön aloittaminen
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Spine & Trauma 3D Navigation -ohjelman avaaminen

②

①

Kuva 4  

Toimenpiteet

1. Valinnainen: Valitse potilas tai lisää uusi potilas.

2. Valinnainen: Valitse tautiluokitus.

3. Valitse Spine & Trauma -kategoriasta 3D Navigation ①.

4. Valitse Navigation-kategoriasta Navigation ②.
HUOMAUTUS: saat lisätietoja Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöohjeesta. 

SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION JOHDANTO
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2.2 Työkalurivi

Home-painike

Palaa aloitussivulle valitsemalla Home-painike. Kaikki muutokset tallenne-
taan ja Spine & Trauma 3D Navigation pysyy käynnissä taustalla. Aloitussi-
vulta voit valita muita Brainlab-sovelluksia (esim. Instrument Selection).

Data-valikko

① ②

③

④

⑤

Kuva 5  

Nro Komponentti

① Valitse potilastiedot ja suunnitellut valinnat avaamalla Data-valikko.

② Lataa muut potilastiedot valitsemalla MORE.

③ Selaa aiemmin suunniteltuja ruuveja, kohteita tai pisteitä valitsemalla Screws, Objects
tai Points.

④ Näytä/piilota tiettyjä valintoja näytöllä käyttämällä silmäkuvakkeita.

⑤ Poista suunniteltuja ruuveja, kohteita tai pisteitä roskakorin kuvakkeella.

Työkalurivi
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Käytettävissä olevat asettelut

Kuva 6  

Voit valita haluamasi asettelun Data-valikosta.

Asettelu Kuvaus

Inline Yhden kuvajoukon kaksi samasuuntaista leikettä. Suuntaus perustuu instru-
mentin asentoon.

Inline + 3D/DRR/
Probe

• Yhden kuvajoukon kaksi samasuuntaista leikettä. Suuntaus perustuu inst-
rumentin asentoon.

• 3D- tai DRR-malli, anturinäkymä tai automaattiohjausnäkymä (riippuen nä-
kymävalinnasta).

Inline + DRR
• Yhden kuvajoukon kaksi samasuuntaista leikettä. Suuntaus perustuu inst-

rumentin asentoon.
• Kaksi DDR-mallia suuntauseron oletuksella 45°.

Fusion
Kaksi samansuuntaista näkymää kahdesta valitusta kuvajoukosta.
HUOMAUTUS: voit muokata näyttöä valitsemalla kuvajoukon ja valitsemalla
ylä- tai alaosan Fusion-kuvakkeesta. 
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Asettelu Kuvaus

Spotlight DRR

• Kaksi samansuuntaista näkymää.
• Kaksi DRR-mallia:

- DRR ja korostettu kohdealue
- Korostetun kohdealueen aksiaalinen DRR

DRR-kohdealueen säätäminen

①
Kuva 7  

Valitse View-valikosta Adjust DRR ROI säätääksesi tarvittaessa kohdealueen leveyttä, kulmaa ja
suuntausta käyttämällä valkoista kehystä ①.

Automaattinen suuntauksen tunnistaminen

Inline-näkymissä ohjelmisto siirtyy automaattisesti tasojen välillä instrumentin sijainnista riippuen.

Työkalurivi
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Zoom- ja View-valikot

Kuva 8  

Toiminto Kuvaus

Zoom
Lähennä ja loitonna.
Säädä lähennystä ja loitonnusta ohjaimilla tai kaksoisnapautuksella.

View Center Aseta näyttö kohdealueen keskittämiseksi siirtämällä nuolia näytön ym-
pärillä.

Flip Mode

Valitse Flip Mode ja käytä Inline-näkymien painikkeita:
• Flip: Kääntää kuvat vaakasuoralla ja pystysuoralla tasolla.
• Upright: Linjaa kuvan pystysuorassa (kraniaalisessa/kaudaalisessa)

näkymässä.

Windowing Muuta näytön kirkkautta ja kontrastia pyyhkäisemällä leikkeen yli.

Reset Nollaa kaikki tehdyt muokkaukset, paitsi Flip Mode -muokkaukset.
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Toiminto Kuvaus

Approach

Approach-ominaisuudella voit valita Inline-näkymän sisällön.
Auto Detect on valittuna oletuksena. Tämä ominaisuus tunnistaa ensi-
sijaisen instrumentin vientisuunnan ja valitsee Inline-näkymän sisällön
sen mukaisesti.
Ota Auto Detect pois käytöstä ja lukitse Inline-näkymän sisältö valitse-
malla jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
• Posterior/Anterior
• Lateral
• Cranial/Caudal

Inline-näkymän nurkassa näkyy lukon kuvake.
Käytöstä poistamisesta voi olla hyötyä, jos:
• Instrumentteja pidetään ääriasennossa.
• Kohdealuetta on kallistettu potilaan asettelusta tai patologiasta joh-

tuen.
• Huomaat tahattomia näkymän muutoksia/kääntymisiä.

Ota Auto Detect uudelleen käyttöön, jos:
• Ensisijaisen instrumentin vientisuunta on muuttunut leikkauksen aika-

na.
• Inline-näkymässä ei näy odotettuja Inline-leikkeitä.
• Orientation-ominaisuuteen on tehty merkittäviä muutoksia.

Orientation

Kuva 9  

Orientation

Kierrä/siirrä leikkeitä halutun orientaation näyttämiseksi.
• Käytännöllinen, jos patologia edellyttää anatomisen tason uudelleenkoh-

distusta (esim. skolioosi).
• Ota muutokset käyttöön ja palaa navigointinäkymään valitsemalla säätämi-

sen jälkeen uudelleen Orientation.

Reset Nollaa tehdyt muutokset.

Työkalurivi
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Ruler

Kuva 10  

Ruler

Käytä mittojen arvioimiseen navigoidulla instrumentilla (näytä viivain ottamal-
la käyttöön).
• Halkaisija näytetään ulkolinjana ja arvona ja sitä voi halutessa säätää.
• Näytä viivain tarkemmin lähentämällä.
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2.3 Rekisteröinnin tarkistus

Ennen aloittamista

Rekisteröinnin tarkkuus on tarkistettava ennen navigoinnin aloittamista.

Tarkistustyökalut

Säädä tarvittaessa lähennystä ja käytä View-valikon työkaluja apuna tarkistuksessa.

Tarkista rekisteröinnin tarkkuus: Vakiomenetelmä

Kuva 11  

Toimenpiteet

1. Pidä instrumenttia luupinnalla vähintään kolmessa seuraavista merkintäpisteistä:
• Posteriorinen (selkärangan toimenpiteet) / anteriorinen (useita sijainteja laminassa)
• Vasen/oikea (selkärankatoimenpiteissä luuhaarakkeen nivel tai puolivälin korkeus)
• Kraniaalinen/kaudaalinen (selkärankatoimenpiteissä; ensin kraniaalinen, sitten kau-

daalinen osa)

2. Tarkista, että näytöllä näkyvä instrumentin asento vastaa instrumentin todellista asentoa
anatomisessa merkintäpisteessä.

3. Valitse tarkistuksen jälkeen:
• Yes, jos rekisteröinti on tarkka ja jatka navigointiin.
• No, jos rekisteröinti on epätarkka ja poista nykyinen rekisteröinti. Valitse joko:

- Discard: Tyhjennä edellinen rekisteröinti.
- Discard & New: Palaa rekisteröintiohjelmistoon uutta rekisteröintiä varten.

Tarkista rekisteröinnin tarkkuus: Minimaalisesti invasiivinen toimenpide

Jos suoritat minimaalisesti invasiivisen toimenpiteen, joka rajoittaa vähintään kolmen
merkintäpisteen tarkistamista, suorita seuraava tarkkuuden tarkistus:

Rekisteröinnin tarkistus
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Toimenpiteet

1. Aseta instrumentti viiltoon niin, että se koskettaa lujasti anatomista merkintäpistettä, ver-
tailualustan kiinnitintä tai hammastusta.

2. Ota luun päällä olevasta instrumentista fluorokuvia:
• Lateraalinen fluorokuva (kraniaalinen/kaudaalinen tai posteriorinen/anteriorinen rekis-

teröinti)
• AP-fluorokuva (kraniaalinen/kaudaalinen tai vasen/oikea rekisteröinti)

3. Tarkista, että näytöllä esitettävä instrumentin asema vastaa fluorokuvan asemaa.

4. Valitse tarkistuksen jälkeen:
• Yes, jos rekisteröinti on tarkka ja jatka navigointiin.
• No, jos rekisteröinti on epätarkka ja poista nykyinen rekisteröinti. Valitse joko:

- Discard: Tyhjennä edellinen rekisteröinti.
- Discard & New: Palaa rekisteröintiohjelmistoon uutta rekisteröintiä varten.

SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION JOHDANTO
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3 SUUNNITTELU JA
NAVIGOINTI

3.1 Ruuvin suunnitteleminen

Suunnittelutoiminnot

Screw Planning -valikosta löytyvät työkalut ruuvien suunnitteluun, poikkeaman asettamiseen ja
hienosäätöön.

Ruuvin suunnittelunäkymät

①

②
Kuva 12  

Joissakin asetteluissa voit siirtyä nuolipainikkeella ① johonkin seuraavista näkymistä:
• 3D
• DRR
• DRR AP
• DRR Lateral
• Cine View (käytettävissä Fine Tuning -tilassa): Esittää leikkeet, jotka ruuvi leikkaa

kohtisuorassa. Esitä/pysäytä leikkeet tarpeen mukaan painikkeella ②.
• Autopilot (käytettävissä, kun suunnitellut ruuvit ovat käytettävissä)
• Probe’s Eye

SUUNNITTELU JA NAVIGOINTI
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Ruuvin suunnitteleminen

Kuva 13  

Toimenpiteet

1. Valitse Screw Planning -valikko.
Virtuaalinen ruuvi lisätään instrumentin kärkeen.

2. Tee tarvittavat muutokset arvoihin Diameter, Length tai Offset (ruuvien suunnitteluun
ihon tasolla).

3. Tallenna ruuvin sijainti valitsemalla Store (tai käyttämällä kertakäyttöistä klipsikiinnit-
teistä kauko-ohjainta).
Ruuvin väri vaihtuu oranssista siniseksi. Uusi virtuaalinen ruuvi lisätään instrumentin kär-
keen.

4. Valinnainen: Tee yksityiskohtaisia muutoksia suunniteltuihin ruuveihin valitsemalla Fine
Tuning. Voit säätää ruuvin paikkaa painamalla näkymiä.

5. Valinnainen: Voit näyttää todellisen ruuvin muodon tai yksinkertaisen sylinterimuodon ot-
tamalla Realistic Shape -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.

6. Lopeta ruuvin suunnittelu:
• Sulje Screw Planning -valikko tai
• Valitse Proceed kohdasta Fine Tuning.

HUOMAUTUS: jos Inline + 3D/DRR/Probe -asettelu on valittuna Autopilot-näkymä au-
keaa automaattisesti ruuvin asettelussa. 

Ruuvin suunnitteleminen
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3.2 Instrumenttien navigointi

Taustatietoja

Kun rekisteröinnin tarkkuus on tarkistettu, voit aloittaa navigoinnin. Tarkistuksessa voi tarvittaessa
käyttää työkalurivissä tai Data -valikossa käytössä olevia työkaluja.

Ennen aloittamista

Varmista, että:
• Instrumentit ovat ehjiä eikä niissä ole merkkejä vaurioista.
• Kaikki instrumentin komponentit on kiristetty (esim. potilaan vertailualustan ruuvit).
• Kaikki markkeripallot ovat kameran kuvausalassa.

Ruuvitaltan navigointi

Jos käytät ruuvitalttaa, se on aina kalibroitava uudelleen jokaiselle uudelle ruuville. Pidä
Instrumentin kalibrointimatriisia ja instrumenttia lähekkäin kameran kuvausalassa palataksesi
Instrument Selection -valintaan uudelleenkalibrointia varten.

Joustavat instrumentit

Halkaisijaltaan pienemmät instrumentit (esim. K-piikit) voivat taipua. Ohjelmisto ei havaitse
taipumista eikä voi varoittaa mahdollisista taipumisesta johtuvista epätarkkuuksista. Käytä
mahdollisesti taipuvien instrumenttien kanssa aina poraohjainta.

Kuvien yhdistäminen

Jos on käytetty Image Fusion -toimintoa, määritetty kohdealue näytetään katkoviivaisena
kehyksenä. Tämä kuvaa jäykän fuusion aluetta ja siksi yhdistetyn kuvajoukon korkeimman
navigointitarkkuuden aluetta.

Navigointinäkymät

• 3D
• DRR
• DRR AP
• DRR Lateral
• Probe’s Eye
• Autopilot: Auttaa ruuvin navigoinnissa suunniteltuun sijaintiin.

SUUNNITTELU JA NAVIGOINTI
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Instrumenttien navigoiminen

Kuva 14  

Toimenpiteet

1. Navigoi suunniteltuun sijaintiin ja aseta ruuvit vakiomenetelmällä.

2. Palaa Content Manager -järjestelmään, kun navigointi on valmis, valitsemalla Done.

Tarkkuuden varmistaminen

Tarkista säännöllisesti, ettei potilaan vertailualusta ole liikkunut. Ohjelmisto ei aina havaitse
vertailualustan siirtymistä.
Tarkista navigoinnin aikana instrumentti ja varmista, ettei se ole taipunut tai vaurioitunut,
erityisesti, jos käytetään voimaa.

Kuva 15  

Instrumenttien navigointi
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Jos vertailualustan havaitaan liikkuneen, näkyviin tulee Potential inaccuracy -varoitus. On
suositeltavaa palata tarkistussivulle tarkistamaan tarkkuus.
Ennen minkään kirurgisen vaiheen (esim. ruuvin tai implantin asettaminen) on aina varmistettava
riittävä tarkkuus, mukaan lukien odotettu suhteellinen anatominen liikkuvuus käytetyn voiman
seurauksena. Vertailualustan liike suhteessa käsiteltävään rakenteeseen vaikuttaa kielteisesti
navigointiin ja saattaa johtaa epätarkkaan näyttöön, mikä aiheuttaa vaaran potilaalle. Tarkkuuden
riittävyys voidaan tarkistaa seuraavilla menetelmillä:
• Merkintäpisteiden tarkistus
• Läpivalaisu: Vertaa instrumentin sijaintia läpivalaisukuvassa navigointijärjestelmän näyttöön.

Jos navigoinnin aikana luuhun on kohdistettu merkittävä voima (esim. pedikkelin
avaaminen), tarkista rekisteröinnin tarkkuus aina uudelleen.

Varoitus
Varmista käytettäessä pedikkelineulaa, ettei ohjausputki taivu paikalleen asetettaessa.

SUUNNITTELU JA NAVIGOINTI
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