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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane teleadresowe

Pomoc techniczna

Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południo-
wa

Tel.: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazylia Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskoję-
zyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Przewidywany okres użytkowania

W przypadku oprogramowania firma Brainlab zapewnia osiem lat wsparcia serwisowego. W tym
czasie oferowane są aktualizacje oprogramowania oraz serwis w siedzibie klienta.

Informacja zwrotna

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja obsługi może zawierać błędy. W razie uwag w
kwestii ulepszeń prosimy o kontakt pod adresem user.guides@brainlab.com.

Producent

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

Brainlab® jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG.

Znaki towarowe innych firm

Microsoft® oraz Windows® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

Informacje dotyczące patentów

Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

To oprogramowanie jest oparte częściowo na wyszczególnionych poniżej pracach. Pełne
informacje o licencji i prawach autorskich można znaleźć pod poniższymi linkami:
• 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++, stworzony przez Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/xerces-c/

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

Znak CE

Oznaczenie CE wskazuje na zgodność produktu firmy Brainlab z zasadniczymi
wymogami Dyrektywy Rady 93/42/EWG (dyrektywa dotycząca wyrobów me-
dycznych).
Oprogramowanie Spine & Trauma 3D Navigation jest częścią systemu do
nawigacji w zabiegach kręgosłupowych i urazowych, który jest produktem
klasy IIb w rozumieniu zasad ustanowionych w dyrektywie MDD.

Sprzedaż w USA

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla
lekarzy lub na ich zamówienie.

Zgłaszanie incydentów związanych z tym produktem

Wymagane jest zgłaszanie wszelkich poważnych incydentów, jakie miały miejsce w związku z tym
produktem, firmie Brainlab lub, na terenie Europy, do odpowiedniego organu krajowego
odpowiadającego za nadzór nad wyrobami medycznymi.

Informacje prawne
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1.3 Symbole

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Ostrzegają o poważnym
zagrożeniu, takim jak obrażenia ciała, zgon lub inne poważne skutki związane z używaniem
lub nieprawidłowym używaniem urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczone okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają ważne informacje
dotyczące nieprawidłowej pracy urządzenia, jego awarii, uszkodzenia urządzenia lub
mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki. 

Symbole dotyczące produktu

Symbol Objaśnienie

Producent

Patrz instrukcja obsługi

Unikatowy identyfikator produktu

Wyrób medyczny

Na mocy prawa federalnego Stanów Zjednoczonych opisywane wyroby mogą być
sprzedawane wyłącznie lekarzowi lub na jego zamówienie

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4 Używanie systemu

Przeznaczenie i wskazania dotyczące użytkowania / zamierzonego zastosowania docelowego

System do nawigacji w zabiegach kręgosłupowych i urazowych jest przeznaczony do
stosowania jako śródoperacyjny system nawigacji obrazowej umożliwiający wykonywanie
zabiegów minimalnie inwazyjnych. Łączy podręczną sondę wykrywaną przez system czujników –
markerów pasywnych – z przestrzenią obrazową wirtualnego komputera na przedoperacyjnych i
śródoperacyjnych danych obrazowych 3D pacjenta.
System do nawigacji w zabiegach kręgosłupowych i urazowych pozwala na wspomaganą
komputerowo nawigację medycznych danych obrazowych, które mogą być pozyskiwane
przedoperacyjnie lub śródoperacyjnie za pomocą odpowiedniego systemu pozyskiwania obrazów.
Oprogramowanie pozwala na planowanie wielkości implantu oraz nawigację w obrębie sztywnych
struktur kostnych za pomocą wstępnie wykalibrowanych i dodatkowo indywidualnie kalibrowanych
narzędzi chirurgicznych.
System jest wskazany w przypadku wszelkich stanów chorobowych, w których właściwe może
być zastosowanie chirurgii stereotaktycznej, oraz kiedy odniesienie do sztywnej struktury
anatomicznej, takiej jak czaszka, miednica, kość długa lub trzon kręgu, może zostać
zidentyfikowane względem pozyskanego obrazu (TK, MR, obraz fluoroskopowy 2D oraz
rekonstrukcja obrazu fluoroskopowego 3D) i/lub modelu anatomii opartego na danych
obrazowych.

Znane przeciwwskazania

Nie ma znanych przeciwwskazań związanych z użytkowaniem tego wyrobu.

Miejsce zastosowania

Zadania związane z planowaniem powinny być wykonywane w gabinecie lub na sali operacyjnej.
Zadania związane z nawigacją powinny być wykonywane na sali operacyjnej / na bloku
operacyjnym.

Profile użytkownika

Neurochirurdzy, chirurdzy ortopedzi, chirurdzy zajmujący się zabiegami w obrębie kręgosłupa oraz
chirurdzy specjalizujący się w chirurgii urazowej bądź ich asystencji, dysponujący systemem do
pozyskiwania obrazów 3D (takim jak TK lub ramię C 3D) lub wykorzystujący pozyskane przed
operacją dane obrazowe TK / podobne do TK (i potencjalnie powiązane za pomocą fuzji dane
MR) w połączeniu z systemem do nawigacji firmy Brainlab.

Grupa pacjentów

Grupa pacjentów obejmuje wszelkie stany chorobowe, w przypadku których właściwe może być
zastosowanie chirurgii stereotaktycznej, oraz kiedy odniesienie do sztywnej struktury
anatomicznej, takiej jak czaszka, miednica, kość długa lub trzon kręgu, może zostać
zidentyfikowane względem pozyskanego obrazu (TK, rekonstrukcja obrazu fluoroskopowego 3D).

Korzyści kliniczne

System do nawigacji w zabiegach kręgosłupowych i urazowych zapewnia następujące
korzyści:
• Wyższa dokładność umieszczania śrub w porównaniu z technikami konwencjonalnymi
• Zmniejszona dawka promieniowania dla personelu na sali operacyjnej w porównaniu z

technikami konwencjonalnymi
• Niższa częstotliwość występowania powikłań (śródoperacyjnych i pooperacyjnych) związanych

z nieprawidłowym umieszczeniem śrub w porównaniu z technikami konwencjonalnymi

Używanie systemu
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• Redukcja lub eliminacja konieczności ponownego sprowadzenia pacjenta na blok operacyjny w
celu wykonania zabiegu rewizyjnego

Ostrożność w obchodzeniu się ze sprzętem

Elementy systemu i dodatkowe instrumenty zawierają precyzyjne części mechaniczne.
Należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.5 Zgodność z wyrobami medycznymi i
oprogramowaniem medycznym

Zgodne instrumenty firmy Brainlab

• Pakiet akcesoriów kręgosłupowych do referencji przedniej/bocznej/skośnej
• Pakiet akcesoriów kręgosłupowych do operacji otwartych (szydła i sondy)
• Samoprzylepne markery płaskie
• Urządzenia do automatycznej rejestracji fluoroskopowej 2D/3D do ramion C 3D
• Stabilizator kości 1-bolcowy, X-Press, wielkość S, M, L
• Stabilizator kości 2-bolcowy X-Press
• Fantom kalibracyjny, skaner TK
• Dłuto długie
• Dłuto krótkie
• Jednorazowe odblaskowe markery sferyczne
• Jednostka referencyjna DrapeLink do ramienia C, lewa, prawa
• Wiertła z trzonem AO
• Uchwyt prowadnicy wiertła z 3 markerami sferycznymi
• Uchwyt prowadnicy wiertła z 4 markerami sferycznymi
• Kompaktowy uchwyt prowadnicy wiertła z 4 markerami sferycznymi
• Rurka prowadnicy wiertła
• Pakiet adaptera do instrumentów
• Adapter do instrumentów chirurgicznych z systemem napędowym
• Matryca kalibracyjna instrumentów
• Jednostka referencyjna instrumentów do kalibracji ręcznej, rozmiar ML, L
• Jednostka referencyjna instrumentów z 3 markerami sferycznymi
• Jednostka referencyjna instrumentów z 4 markerami sferycznymi
• Układ wykrywania do mikroskopu
• Igła do dostępu do nasady kręgu do kalibracji ręcznej
• Przedłużony wskaźnik z ostrą końcówką do zabiegów w obrębie kręgosłupa/biodra /

chirurgii urazowej
• Układ referencyjny do zacisków kręgosłupowych z 4 markerami sferycznymi
• Układ referencyjny z szybkozłączem, X-Press
• Układ referencyjny o modelu geometrycznym Y, X-Press
• Dyski odblaskowe do zestawu do rejestracji fluoroskopowej
• Czaszkowy układ referencyjny
• Kręgosłupowy układ referencyjny do karbonowego zacisku referencyjnego (geometria z

4 sferami)
• Kręgosłupowy karbonowy zacisk referencyjny z suwakiem
• Przedłużenie do kręgosłupowego zacisku referencyjnego X-Clamp, 40 mm
• Kręgosłupowy zacisk referencyjny X-Clamp, rozmiar S, L
• Przezierny kręgosłupowy zacisk referencyjny
• Standardowy czaszkowy układ referencyjny z 4 markerami sferycznymi

Pozostałe instrumenty firmy Brainlab

Po wydaniu niniejszej instrukcji obsługi dostępne mogą stać się dodatkowe instrumenty. W
przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zgodności należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem medycznym
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Ostrzeżenie
Należy używać wyłącznie instrumentów i części zapasowych określonych przez firmę
Brainlab. Użycie niezatwierdzonych instrumentów / części zamiennych może mieć
niepożądany wpływ na bezpieczeństwo i/lub skuteczność wyrobu medycznego oraz
zagrażać bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub środowiska.

Montaż instrumentów

Jeśli z tym produktem używane są jakiekolwiek instrumenty, należy się upewnić, że wszystkie są
prawidłowo zamontowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiedniej Instrukcji obsługi
instrumentu.

Urządzenia innych firm

Ostrzeżenie
Stosowanie połączeń urządzeń medycznych niezatwierdzonych przez firmę Brainlab może
wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i/lub skuteczność tych urządzeń oraz zagrozić
bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub otoczenia.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania z monitorami stereograficznymi

Oprogramowanie Spine & Trauma 3D Navigation nie jest przeznaczone do stosowania z
monitorami stereograficznymi (3D).

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

Z tym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie określone przez
firmę Brainlab. W celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z oprogramowaniem
medycznym firmy Brainlab należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Oprogramowanie innych firm

Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie autoryzowani
pracownicy firmy Brainlab. Nie należy instalować ani usuwać jakichkolwiek aplikacji
oprogramowania.

Aktualizacje

Ostrzeżenie
Aktualizacje systemu operacyjnego (tzw. poprawki) lub oprogramowania innych firm
powinny być wykonywane po godzinach pracy klinicznej i w środowisku testowym, aby
zweryfikować poprawność działania systemu firmy Brainlab. Firma Brainlab monitoruje
Windows Hotfixes (poprawki do systemu Windows) i w przypadku określonych aktualizacji
będzie wiedzieć, czy można spodziewać się problemów. Jeśli wystąpią problemy z
poprawkami do systemu operacyjnego, należy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i destrukcyjnego oprogramowania

Firma Brainlab zaleca ochronę systemu przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania
antywirusowego.
Należy pamiętać, że niektóre ustawienia oprogramowania chroniącego przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (np. skanera antywirusowego) mogą negatywnie wpływać na działanie
systemu. Jeśli wykonywane są na przykład skanowania w czasie rzeczywistym i monitorowany
jest każdy dostęp do pliku, może to spowalniać wczytywanie i zapisywanie danych pacjentów.

INFORMACJE OGÓLNE
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Firma Brainlab zaleca wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania
antywirusowego po godzinach pracy.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, czy oprogramowanie antywirusowe nie modyfikuje żadnych katalogów
oprogramowania Brainlab, mianowicie:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab itd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData itd.

Ostrzeżenie
Nie wolno pobierać ani instalować aktualizacji podczas planowania leczenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na te tematy należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows firmy Microsoft i aktualizacje sterowników

Firma Brainlab zezwala jedynie na instalację poprawek zabezpieczeń. Nie wolno instalować
dodatków Service Pack ani aktualizacji opcjonalnych. Należy skonfigurować ustawienia w sposób
zapewniający pobieranie i instalowanie aktualizacji w prawidłowy sposób i we właściwym czasie.
Na platformach Brainlab nie wolno aktualizować sterowników.
Witryna internetowa firmy Brainlab zawiera więcej informacji na temat ustawień oraz wykaz
aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft blokowanych przez pomoc techniczną firmy Brainlab.
Adres: www.brainlab.com/updates
Hasło: WindowsUpdates!89

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem medycznym
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1.6 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie Brainlab

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu wszyscy
użytkownicy muszą wziąć udział w obowiązkowym programie szkoleniowym prowadzonym przez
autoryzowanego przedstawiciela firmy Brainlab.

Pomoc koordynowana

Przed zastosowaniem systemu do procedur chirurgicznych, w których nawigacja wspomagana
komputerowo jest uważana za kluczowy element, należy wykonać wystarczającą liczbę pełnych
procedur chirurgicznych przy obecności przedstawiciela firmy Brainlab.

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie
Niniejszy system stanowi wyłącznie wsparcie operującego i nie zastępuje jego
doświadczenia ani odpowiedzialności podczas użycia oprogramowania. Użytkownik musi
być zawsze w stanie kontynuować zabieg bez wsparcia systemu.
Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony
personel medyczny.

Wydłużony czas działania na sali operacyjnej

Systemy nawigacyjne firmy Brainlab stanowią wrażliwą aparaturę techniczną. W zależności od
konfiguracji sali operacyjnej, ułożenia pacjenta, czasów kalkulacji i złożoności, długość zabiegu z
wykorzystaniem nawigacji może ulegać zmianom. Decyzja o dopuszczalności ewentualnego
przedłużenia w przypadku danego pacjenta i leczenia należy do użytkownika.

Czytanie instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji opisano złożone oprogramowanie lub urządzenia medyczne, których należy
używać z zachowaniem ostrożności.
Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, aparatury lub oprogramowania:
• dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed korzystaniem ze sprzętu,
• zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.

INFORMACJE OGÓLNE
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2 WPROWADZENIE DO
SPINE & TRAUMA 3D
NAVIGATION

2.1 Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Oprogramowanie Spine & Trauma 3D Navigation umożliwia nawigowanie instrumentarium za
pomocą systemu do nawigacji w zabiegach kręgosłupowych i urazowych.

Wybór instrumentów

Instrumenty, które zostały skalibrowane w Instrument Selection, są wczytywane do użycia z
oprogramowaniem Spine & Trauma 3D Navigation.
UWAGA: Aby wrócić do Instrument Selection w dowolnej chwili podczas nawigacji, należy
przytrzymać matrycę do kalibracji instrumentu i instrument blisko siebie w polu widzenia
kamery. Można też użyć przycisku Home, aby ręcznie otworzyć Instrument Selection. 

Konfiguracja sali operacyjnej

Układ referencyjny musi być zawsze widoczny dla kamery podczas rejestracji i nawigacji – w
innym przypadku wykrywanie położenia jest niemożliwe.

Ostrzeżenie
Wywołane odbiciami artefakty w zakresie podczerwonym mogą wpływać negatywnie na
dokładność nawigacji optycznej systemu. Należy się upewnić, że elementy silnie odbijające
światło oraz źródła światła podczerwonego nie zakłócają pola widzenia kamery w żadnym
momencie.

WPROWADZENIE DO SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Wer. 1.5 15



Sposób konfiguracji kamery i monitora

Rysunek 1  

Konfiguracja systemu różni się w zależności od używanego systemu i rodzaju wykonywanego
zabiegu.

Krok

1. Kamerę i monitor należy ustawić, pamiętając o następujących kwestiach:
• Należy wybrać taką pozycję kamery, która sprawdzi się przez cały czas trwania zabie-

gu (włącznie z późniejszą nawigacją).
• Kamera i monitor nie mogą utrudniać pracy chirurgowi w trakcie zabiegu.
• Należy unikać znacznego przesuwania kamery podczas zabiegu. Jeśli dojdzie do po-

ruszenia kamery, należy ponownie zweryfikować dokładność.
• Podczas całego zabiegu, w tym także podczas wszystkich procedur rejestracji i nawi-

gacji, kamera musi mieć wyraźny widok na układ referencyjny. Aby zapewnić optymal-
ny widok, kamera musi znajdować się mniej więcej 1,2–1,8 metra od pola operacyjne-
go.

2. Podłączyć i włączyć system.
Patrz odpowiednia instrukcja obsługi systemu (np. Kick, Curve).

3. Uruchomić oprogramowanie.

Rozpoczynanie pracy
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Krok

4. Upewnić się, że układ referencyjny jest widoczny dla kamery.
W celu wskazania, czy układ referencyjny jest widoczny dla kamery, wyświetlany jest na-
stępujący widok:

①

Jeśli układ nie jest widoczny, regulować odległość i kąt kamery, aż reprezentacja układu
① stanie się widoczna.

Wyświetlacz kamery

①

② ③

④

Rysunek 2  

Wybrać pozycję Camera w celu otwarcia widoku reprezentacji układu.

Nr Opis

①
Wyświetla odległość instrumentów i/lub układów referencyjnych względem kamery.
Optymalna widoczność i dokładność jest zapewniona, gdy wszystkie markery sferycz-
ne znajdują się wewnątrz niebieskiego korytarza.

② Wyświetla położenie instrumentów i/lub układów referencyjnych względem kamery.

③ Przyciski pozycjonujące sterowania silnikiem kamery (o ile są dostępne).

④
Wykorzystywany do środkowania kamery.
UWAGA: Środkowanie kamery może trwać do pięciu sekund. Wybrać ponownie, aby
wyłączyć funkcję środkowania. 

WPROWADZENIE DO SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Używanie jednorazowego klipsa zdalnego sterowania

①

Rysunek 3  

Jednorazowy klips zdalnego sterowania można wykorzystywać w połączeniu ze wskaźnikiem
przedłużonym z ostrą końcówką. Nacisnąć przycisk sterowania ① podczas różnych etapów
schematu postępowania, aby zaakceptować zaplanowane położenie śruby lub przejść do
kolejnego etapu.
Więcej informacji na temat jednorazowego klipsa zdalnego sterowania podano w instrukcji
obsługi instrumentów do zabiegów w chirurgii kręgosłupa i w chirurgii urazowej.

Rozpoczynanie pracy
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Otwieranie oprogramowania Spine & Trauma 3D Navigation

②

①

Rysunek 4  

Krok

1. Opcjonalnie: Wybrać profil pacjenta lub dodać profil nowego pacjenta.

2. Opcjonalnie: Wybrać klasyfikację choroby.

3. W kategorii Spine & Trauma wybrać opcję 3D Navigation ①.

4. W kategorii Navigation wybrać opcję Navigation ②.
UWAGA: Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi oprogra-
mowania Patient Data Manager. 

WPROWADZENIE DO SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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2.2 Pasek narzędzi

Przycisk Home

Wybrać Home, aby wrócić do strony startowej. Wszystkie zmiany zostaną
zapisane, a oprogramowanie Spine & Trauma 3D Navigation będzie nadal
pracować w tle. Z poziomu strony startowej można otworzyć inne aplikacje
firmy Brainlab (np. Instrument Selection).

Menu Data

① ②

③

④

⑤

Rysunek 5  

Nr Element

① Otworzyć menu Data, aby wybrać dane pacjenta i zaplanowane elementy.

② Wybrać MORE, aby wczytać dodatkowe dane pacjenta.

③ Wybrać kartę Screws, Objects lub Points, aby wykonać nawigację wcześniej zapla-
nowanej śruby, obiektu lub punktu.

④ Za pomocą ikony oka można wyświetlać/ukrywać określone wybrane elementy na wi-
doku.

⑤ Za pomocą ikony kosza na śmieci można usuwać zaplanowane śruby, obiekty lub
punkty.

Pasek narzędzi
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Dostępne układy

Rysunek 6  

W menu Data można wybrać preferowany układ.

Układ Opis

Inline Dwa prostopadłe przekroje jednego zestawu obrazów. Orientacja jest oparta
na położeniu instrumentu.

Inline + 3D/DRR/
Probe

• Dwa prostopadłe przekroje jednego zestawu obrazów. Orientacja jest
oparta na położeniu instrumentu.

• Model 3D lub DRR, widok sondy lub widok autopilota (w zależności od wy-
boru widoku in-view).

Inline + DRR
• Dwa prostopadłe przekroje jednego zestawu obrazów. Orientacja jest

oparta na położeniu instrumentu.
• Dwa modele DRR z domyślną różnicą orientacji 45°.

Fusion
Dwa widoki Inline dla dwóch wybranych zestawów obrazów.
UWAGA: Aby zmodyfikować wyświetlany widok, wybrać zestaw obrazów, a
następnie wybrać górną lub dolną połowę ikony Fusion. 

WPROWADZENIE DO SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Wer. 1.5 21



Układ Opis

Spotlight DRR

• Dwa widoki Inline.
• Dwa modele DRR:

- DRR z wyróżnionym ROI
- Osiowy DRR wyróżnionego ROI

Dostosowywanie ROI DRR

①
Rysunek 7  

W menu View wybrać opcję Adjust DRR ROI, aby dostosować odpowiednio szerokość, kąt oraz
orientację ROI za pomocą białej ramki ①.

Automatyczna detekcja widoku Inline

W widokach Inline oprogramowanie automatycznie przełącza między płaszczyznami w zależności
od miejsca umieszczenia instrumentu.

Pasek narzędzi
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Menu przybliżania i widoku

Rysunek 8  

Funkcja Opis

Zoom
Przybliżenie i oddalenie.
Należy użyć elementów sterujących lub dotknięcia dwoma palcami jed-
nocześnie, aby dostosować przybliżenie.

View Center Przesunięcie wyświetlania do środka obszaru ROI przez przesuwanie
strzałek po ekranie.

Flip Mode

Wybrać Flip Mode, a następnie użyć przycisków w widokach Inline:
• Flip: Odwraca obraz w płaszczyźnie pionowej lub poziomej.
• Upright: Ustawia obraz w widoku górnym (dogłowowym/doogono-

wym).

Windowing Zmiana jasności i kontrastu wyświetlacza przez przesuwanie po prze-
kroju.

Reset Resetowanie wszystkich zastosowanych modyfikacji poza Flip Mode.

WPROWADZENIE DO SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Funkcja Opis

Approach

Funkcja Approach pozwala wybrać konstelację widoku Inline.
Domyślnie wybrana jest opcja Auto Detect. Ta funkcja rozpoznaje kie-
runek dostępu głównego instrumentu i wybiera odpowiednio konstelację
widoku Inline.
Aby wyłączyć funkcję Auto Detect i zablokować konstelację widoku Inli-
ne, należy wybrać jedną z poniższych opcji:
• Posterior/Anterior
• Lateral
• Cranial/Caudal

W rogu widoków Inline wyświetlony zostanie symbol kłódki.
Dezaktywacja może być pomocna w następujących sytuacjach:
• Instrumenty są trzymane pod ekstremalnym kątem.
• ROI jest nachylony ze względu na pozycję lub patologię występującą

u pacjenta.
• Dochodzi do niepożądanych zmian/odwracania widoku.

Należy ponownie aktywować Auto Detect w następujących sytuacjach:
• Kierunek dostępu głównego instrumentu został zmieniony podczas

zabiegu.
• Konstelacja widoku Inline nie zapewnia oczekiwanych przekrojów Inli-

ne.
• Wprowadzone zostały znaczne modyfikacje za pomocą funkcji Orien-

tation.

Orientation

Rysunek 9  

Orientation

Obracanie/przesuwanie przekrojów, aby wyświetlić preferowaną orientację.
• Przydatna funkcja, gdy patologia wymaga zmiany ustawienia płaszczyzny

anatomicznej (np. skolioza).
• Po dostosowaniu należy ponownie wybrać Orientation, aby zastosować

modyfikacje i wrócić do widoku nawigacji.

Reset Zresetowanie wprowadzonych modyfikacji.

Pasek narzędzi
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Ruler

Rysunek 10  

Ruler

Służy do szacowania wielkości za pomocą nawigowanego instrumentu
(przełączyć, aby wyświetlić linijkę).
• Średnica jest wyświetlana jako kontur zewnętrzny i wartość. W razie po-

trzeby można ją dostosować.
• Przybliżyć obraz, aby wyświetlić linijkę bardziej szczegółowo.

WPROWADZENIE DO SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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2.3 Weryfikacja rejestracji

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem nawigacji należy zweryfikować dokładność rejestracji.

Narzędzia do weryfikacji

Zgodnie z potrzebą należy dostosować powiększenie i użyć narzędzi dostępnych w menu View,
aby ułatwić weryfikację.

Weryfikacja dokładności rejestracji: Standardowa procedura

Rysunek 11  

Krok

1. Przytrzymać instrument na powierzchni kości w co najmniej trzech spośród poniższych
punktów orientacyjnych:
• tylnym (na wyrostku kolczystym) / przednim (w kilku miejscach na blaszce łuku kręgu)
• lewym/prawym (na stawie międzywyrostkowym lub w połowie wysokości wyrostka kol-

czystego)
• dogłowowym/doogonowym (na wyrostku kolczystym: najpierw w części dogłowowej, a

potem w doogonowej)

2. Zweryfikować, czy położenie instrumentu wyświetlane na ekranie odpowiada faktycznej
pozycji instrumentu na anatomicznych punktach orientacyjnych.

3. Po weryfikacji należy wybrać:
• Yes, jeśli rejestracja jest dokładna i aby przejść do nawigacji.
• No, jeśli rejestracja jest niedokładna i aby usunąć aktualną rejestrację. Należy wybrać

jedną z opcji:
- Discard: usunięcie poprzedniej rejestracji.
- Discard & New: powrót do oprogramowania do rejestracji, aby pozyskać nową re-

jestrację.

Weryfikacja rejestracji
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Weryfikacja dokładności rejestracji: Zabieg minimalnie inwazyjny

W przypadku wykonywania zabiegu minimalnie inwazyjnego, ograniczającego weryfikację
przynajmniej trzech punktów orientacyjnych, należy wykonać następujące sprawdzenie
dokładności:

Krok

1. Włożyć instrument do nacięcia tak, aby bezpiecznie dotknąć anatomicznego punktu
orientacyjnego, zacisku lub zęba układu referencyjnego.

2. Wykonać obrazy fluoroskopowe instrumentu na kości:
• Boczny obraz fluoroskopowy (rejestracja dogłowowa/doogonowa lub tylna/przednia)
• Obraz fluoroskopowy AP (rejestracja dogłowowa/doogonowa lub lewa/prawa)

3. Upewnić się, że pozycja instrumentu wyświetlona na ekranie odpowiada pozycji na obra-
zie fluoroskopowym.

4. Po weryfikacji należy wybrać:
• Yes, jeśli rejestracja jest dokładna i aby przejść do nawigacji.
• No, jeśli rejestracja jest niedokładna i aby usunąć aktualną rejestrację. Należy wybrać

jedną z opcji:
- Discard: usunięcie poprzedniej rejestracji.
- Discard & New: powrót do oprogramowania do rejestracji, aby pozyskać nową re-

jestrację.

WPROWADZENIE DO SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Weryfikacja rejestracji
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3 PLANOWANIE I
NAWIGACJA

3.1 Planowanie śruby

Funkcje do planowania

Menu Screw Planning zawiera narzędzia do planowania śrub, ustawiania offsetu i
szczegółowego dostosowania.

Widoki planowania śruby

①

②
Rysunek 12  

W niektórych układach można wybrać przycisk strzałki ①, aby przełączyć się na jeden z
następujących widoków:
• 3D
• DRR
• DRR AP
• DRR Lateral
• Cine View (dostępny w menu Fine Tuning): Przechodzi przez przekroje, które śruba przecina

prostopadle. Wybrać przycisk ②, aby wstrzymać/wznowić przechodzenie przez przekroje,
zgodnie z potrzebą.

• Autopilot (dostępny wtedy, gdy dostępne są zaplanowane śruby)
• Probe’s Eye

PLANOWANIE I NAWIGACJA
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Sposób planowania śrub

Rysunek 13  

Krok

1. Wybrać menu Screw Planning.
Na końcówce instrumentu pojawi się wirtualna śruba.

2. Wprowadzić wszelkie niezbędne zmiany parametrów Diameter, Length lub Offset (do
planowania śrub na poziomie skóry).

3. Wybrać Store (lub użyć jednorazowego klipsa zdalnego sterowania), aby zapisać po-
łożenie śruby.
Śruba zmieni kolor z pomarańczowego na niebieski. Na końcówce instrumentu pojawi się
nowa wirtualna śruba.

4. Opcjonalnie: Wybrać Fine Tuning, aby wprowadzić szczegółowe zmiany w planowanych
śrubach. Nacisnąć w widokach, aby dostosować położenie śruby.

5. Opcjonalnie: Przełączać opcję Realistic Shape, aby pokazać realistyczny kształt śruby
lub prostą formę cylindryczną.

6. Aby zakończyć planowanie śrub:
• Zamknąć menu Screw Planning lub
• Wybrać Proceed w Fine Tuning.

UWAGA: Jeśli wybrany jest układ Inline + 3D/DRR/Probe, widok Autopilot zostanie ot-
warty automatycznie podczas wprowadzania śrub. 

Planowanie śruby
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3.2 Nawigowanie instrumentami

Informacje ogólne

Po zweryfikowaniu dokładności rejestracji można rozpocząć nawigację. W razie potrzeby w celu
ułatwienia weryfikacji można użyć różnych narzędzi dostępnych na pasku narzędzi lub w menu
Data.

Przed rozpoczęciem

Należy się upewnić, że:
• Instrumenty są nienaruszone i nie wykazują oznak uszkodzenia
• Wszystkie komponenty instrumentu są dokręcone (np. śruby układu referencyjnego pacjenta)
• Wszystkie markery sferyczne są w polu widzenia kamery

Nawigowanie wkrętaka

Jeśli wykorzystywany jest wkrętak, musi być kalibrowany z każdą nową śrubą. Przytrzymać
matrycę do kalibracji instrumentów oraz instrument blisko siebie w polu widzenia kamery, aby
wrócić do Instrument Selection w celu ponownej kalibracji.

Instrumenty giętkie

Instrumenty o małej średnicy (np. Druty Kirschnera) mogą ulec wygięciu. Oprogramowanie nie
potrafi wykryć wygięcia i nie poinformuje użytkownika o ewentualnych niedokładnościach
wynikających z wygięcia. Należy zawsze stosować prowadnicę wiertła z instrumentami, które
mogą ulec wygięciu.

Image Fusion

Jeśli wykorzystywano oprogramowanie Image Fusion, zdefiniowany obszar zainteresowania jest
wyświetlany w postaci ramki z kropkowaną linią. Odzwierciedla ona obszar sztywnej fuzji, a tym
samym obszar największej dokładności nawigacji w zestawie danych połączonym za pomocą
fuzji.

Widoki nawigacji

• 3D
• DRR
• DRR AP
• DRR Lateral
• Probe’s Eye
• Autopilot: Zapewnia prowadzenie podczas nawigacji śruby do zaplanowanego położenia

PLANOWANIE I NAWIGACJA
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Nawigowanie instrumentów

Rysunek 14  

Krok

1. Nawigację do zaplanowanego położenia oraz wprowadzenie śrub należy wykonać zgod-
nie ze standardową procedurą.

2. Aby wrócić do Content Manager po zakończeniu nawigacji, należy wybrać Done.

Zapewnianie dokładności

Należy sprawdzać regularnie, czy układ referencyjny pacjenta nie poruszył się. Oprogramowanie
nie zawsze potrafi wykryć przemieszczenie układu referencyjnego.
Podczas nawigacji, szczególnie gdy przykładana jest siła, należy wzrokowo sprawdzić instrument
i upewnić się, że nie został wygięty ani uszkodzony.

Rysunek 15  

Nawigowanie instrumentami
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Jeśli wykryty zostanie ruch układu referencyjnego, wyświetlone zostanie ostrzeżenie Potential
inaccuracy. Zaleca się powrót do karty weryfikacji, aby zweryfikować dokładność.
Przed rozpoczęciem dowolnego etapu zabiegu (np. umieszczenia śruby lub implantu) należy się
zawsze upewnić, że dokładność jest wystarczająca, uwzględniając oczekiwany względny ruch
struktur anatomicznych wynikający z przykładanych sił. Każdy ruch układu referencyjnego w
odniesieniu do leczonej struktury będzie miał negatywny wpływ na dokładność nawigacji i może
prowadzić do niedokładnego wyświetlania, co stwarza zagrożenie dla pacjenta. Poniższe metody
można wykorzystać, aby upewnić się, że dokładność jest wystarczająco dobra:
• Weryfikacja na podstawie punktów orientacyjnych
• Fluoroskopia: porównanie położenia instrumentu na obrazie fluoroskopowym z jego

odtworzeniem w systemie do nawigacji

Jeśli podczas nawigacji stosowano znaczną siłę względem kości (np. przy otwieraniu
nasady kręgu), należy zawsze ponownie zweryfikować dokładność rejestracji.

Ostrzeżenie
Gdy używana jest igła do dostępu do nasady łuku, należy się upewnić, że prowadnica nie
wygina się podczas wprowadzania do nasady łuku.

PLANOWANIE I NAWIGACJA
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Nawigowanie instrumentami
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