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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:

Region Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och
Sydamerika

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 900 649 115

Frankrike och fransktalande re-
gioner Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Förväntad livslängd

Brainlab tillhandahåller åtta års service för programvara. Under denna period erbjuds
uppdateringar av programvara samt support på fältet.

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna användarhandbok innehålla fel. Kontakta oss på
user.guides@brainlab.com om du har förslag på förbättringar.

Tillverkare

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland
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1.2 Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av
denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken

Brainlab® är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och
andra länder.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. För
detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrerad tredjeparts-programvara

Denna programvara bygger delvis på följande verk. Hela licens- och upphovsrättsmeddelandet
återfinns på länkarna nedan:
• 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++, utvecklad av Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/xerces-c/

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

CE-märkning

CE-märket visar att Brainlab-produkten överensstämmer med de grundläggan-
de kraven i EU-rådets direktiv om medicintekniska produkter 93/42/EEG
(”MDD”).
Spine & Trauma 3D Navigation ingår i Spine & Trauma Navigation System,
som är en klass IIb-produkt enligt de regler som fastställs i MDD.

Försäljning i USA

Enligt federal lag i USA får denna produkt endast köpas av eller på order av läkare.

Rapportera incidenter gällande produkten

Du måste rapportera varje allvarlig incident som kan ha inträffat i samband med denna produkt till
Brainlab, och inom Europa även till din motsvarande nationella behöriga myndighet för
medicintekniska produkter.

Juridisk information

6 Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.5

https://www.brainlab.com/patent/
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md
http://www.libtiff.org/misc.html
http://xerces.apache.org/xerces-c/
https://xerces.apache.org/xercesc/


1.3 Symboler

Varningar

Varning
Varningar anges med triangulära varningssymboler. De innehåller säkerhetskritisk
information om möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är
förknippade med användning eller felaktig användning av utrustningen.

Försiktighetsuppmaningar

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller viktig
information om potentiella funktionsfel på utrustningen, fel på utrustningen, skador på
utrustningen eller skador på egendom.

Anmärkningar

OBS: Anmärkningar är formaterade i kursiv stil och påvisar ytterligare praktiska råd. 

Symboler på produkten

Symbol Förklaring

Tillverkare

Se bruksanvisningen

Unik enhetsidentifiering

Medicinteknisk utrustning

I USA får denna produkt enligt federal lag endast köpas av eller på order av läkare

ALLMÄN INFORMATION
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1.4 Att använda systemet

Avsedd användning och indikationer/avsett ändamål

Spine & Trauma Navigation System är avsett att användas som intraoperativt, bildbaserat
lokaliseringssystem för minimalt invasiv kirurgi. Den länkas till en frihandsprob som spåras av ett
passivt markörsensorsystem i ett virtuellt datorbildutrymme på patientens preoperativa eller
intraoperativa 3D-bilddata.
Spine & Trauma Navigation System möjliggör datorstödd navigering i medicinska bilddata, som
antingen kan tas preoperativt eller intraoperativt av ett lämpligt bildtagningssystem. Programvaran
möjliggör planering av storlek på skruvimplantat och navigering på fasta benstrukturer med
förkalibrerade och dessutom individuellt kalibrerade kirurgiska verktyg.
Systemet är indikerat för alla medicinska tillstånd där det kan vara lämpligt att använda sig av
stereotaktisk kirurgi och där en referens till en rigid anatomisk struktur såsom skallen, bäckenet,
ett långt ben eller en ryggkota kan identifieras relativt den tagna bilden (CT, MR, en 2D-
genomlysningsbild eller en 3D-genomlysningsbildrekonstruktion) och/eller en bilddatabaserad
anatomisk modell.

Kända kontraindikationer

Det finns inga kända kontraindikationer för användning av denna enhet.

Plats för användning

Planeringsuppgifterna ska utföras på ett kontor eller i operationssalen.
Navigeringsuppgifterna ska utföras på en operationssal/avdelning.

Användarprofiler

Neuro-/orto-/ryggrads-/traumakirurger eller deras assistenter som har bilddata från ett 3D-
bildtagningssystem (som exempelvis CT eller en 3D-C-båge) eller som använder preoperativt
tagna CT-/CT-liknande (och potentiellt fusionerade MR) bilddata i kombination med ett
navigeringssystem från Brainlab.

Patientunderlag

Patientpopulationen omfattar alla medicinska tillstånd där det kan vara lämpligt att använda sig av
stereotaktisk kirurgi och där en referens till en rigid anatomisk struktur såsom skallen, bäckenet,
ett långt ben eller en ryggkota kan identifieras relativt den tagna bilden (CT, 3D-
genomlysningsbildrekonstruktion).

Klinisk fördel

Spine & Trauma Navigation System ger följande fördelar:
• Högre noggrannhet vid placering av skruvimplantat jämfört med konventionella tekniker
• Minskad stråldos för operationspersonalen jämfört med konventionella tekniker
• Lägre (intra- och postoperativ) komplikationsfrekvens på grund av felplacerade skruvar jämfört

med konventionella tekniker
• Behovet av att patienten kommer tillbaka till operationssalen för revisionskirurgi minskas eller

elimineras

Varsam hantering av hårdvara

Systemets komponenter och tillhörande instrumentering består av mycket exakta
mekaniska delar. Hantera dem med varsamhet.

Att använda systemet
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Rimlighetsgranskning

Varning
Innan en patient behandlas ska rimligheten för allt in- och utflöde av information till och
från systemet granskas.

ALLMÄN INFORMATION
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1.5 Kompatibilitet med medicinsk utrustning och
programvara

Kompatibla instrument från Brainlab

• Spinalt tillbehörspaket för anteriora/laterala/snedställda referenser
• Spinalt tillbehörspaket för öppen kirurgi (prylar och prober)
• Självhäftande platta markörer
• Autoregistreringshårdvara genomlysning 2D/3D för 3D-C-bågar
• Benfixator 1-stifts, X-Press, storlek S, M, L
• Benfixator 2-stifts, X-Press
• Kalibreringsfantom CT-skanner
• Mejsel, lång
• Mejsel, kort
• Reflekterande markörsfärer för engångsbruk
• DrapeLink referensenhet för C-båge, vänster, höger
• Borrskär med AO-skaft
• Borrledarhandtag med 3 markörsfärer
• Borrledarhandtag med 4 markörsfärer
• Kompakt borrledarhandtag med 4 markörsfärer
• Borrledarrör
• Instrumentadapterpaket
• Instrumentadapter för kirurgiskt motorsystem
• Instrumentkalibreringsmatris
• Instrumentreferensenhet för manuell kalibrering storlek ML, L
• Instrumentreferensenhet med 3 markörsfärer
• Instrumentreferensenhet med 4 markörsfärer
• Mikroskopspårningsanordning
• Åtkomstnålset för pedikel med vass spets för ryggrad/trauma/höft
• Pekare, förlängd, med vass spets för ryggrad/trauma/höft
• Referensanordning för spinala klämmor med 4 markörsfärer
• Referensanordning med snabbfäste, X-Press
• Referensanordning med Y-geometri, X-Press
• Reflekterande diskar för fluoroskopisk registreringssats
• Skallreferensanordning
• Spinal referensanordning för referensanordning, Carbon (geometri med 4 sfärer)
• Spinal referensklämma, Carbon, med skjutanordning
• Spinal referens, förlängning, X-klämma, 40 mm
• Spinal referens, X-klämma, storlek S, L
• Spinal referensklämma, röntgengenomsläpplig
• Kraniell standardreferensanordning med 4 markörsfärer

Andra Brainlab-instrument

Ytterligare instrumentering kan bli tillgänglig efter att denna användarhandbok publicerats.
Kontakta Brainlabs support om du har frågor om kompatibilitet.

Varning
Använd endast instrument och reservdelar som specificerats av Brainlab. Användning av
icke godkända instrument/reservdelar kan påverka säkerheten och/eller effektiviteten hos
den medicinska utrustningen negativt, samt utsätta patient, användare och/eller miljön för
fara.

Kompatibilitet med medicinsk utrustning och programvara
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Instrumentmontering

Om instrumentering används tillsammans med denna produkt, se till att alla instrument är korrekt
monterade enligt instruktionerna i motsvarande Användarhandbok för instrument.

Utrustning som inte kommer från Brainlab

Varning
Att använda kombinationer av medicintekniska produkter som inte har godkänts av
Brainlab kan påverka säkerheten och/eller effektiviteten hos enheterna negativt, samt
utsätta patient, användare och/eller miljön för fara.

Får ej användas med stereomonitorer

Spine & Trauma 3D Navigation är inte avsedd för användning med stereomonitorer (3D).

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

Endast medicinsk programvara från Brainlab som specificerats av Brainlab får installeras och
användas med systemet. Kontakta Brainlabs support för upplysningar kring kompatibiliteten med
Brainlab-programvara.

Programvara som inte kommer från Brainlab

Endast behöriga anställda vid Brainlab får installera programvara i Brainlab-systemet. Inga
programvaror får installeras eller avinstalleras.

Uppdateringar

Varning
Uppdateringar av operativsystemet (snabbkorrigeringar) eller tredjepartsprogram ska
göras utanför klinisk arbetstid och i en testmiljö för att verifiera korrekt drift av Brainlab-
systemet. Brainlab övervakar utgivna Windows Hotfixes (Windows snabbkorrigeringar) och
kommer att känna till, för vissa uppdateringar, om problem kan förväntas. Kontakta
Brainlabs support vid problem med snabbkorrigeringar av operativsystemet.

Virusscanning och illasinnad programvara

Brainlab rekommenderar att systemet skyddas med den senaste antivirusprogramvaran.
Tänk på att vissa inställningar för skyddsprogram mot illasinnad programvara (t.ex. virusscannrar)
kan påverka systemets prestanda negativt. Om realtidsscanningar utförs och varje filtillgång
övervakas kommer till exempel inläsning och sparande av patientdata att gå trögt. Brainlab
rekommenderar att realtidsscanningar inaktiveras och att virusscanningar utförs under icke-klinisk
tid.

Varning
Se till att ditt antivirusprogram inte modifierar några Brainlab-kataloger, specifikt:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Varning
Ladda inte ned eller installera uppdateringar under behandlingsplanering.
Kontakta Brainlab support för mer information om dessa frågor.

ALLMÄN INFORMATION
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Microsoft säkerhetsuppdateringar för Windows och uppdateringar av drivrutiner

Brainlab medger endast installation av säkerhetspatchar. Installera inte några servicepaket eller
frivilliga uppdateringar. Verifiera dina inställningar för att se till att uppdateringar laddas ned och
installeras korrekt och vid en lämplig tidpunkt. Uppdatera inte drivrutinerna på Brainlab-
plattformar.
Se Brainlabs webbplats för mer information om inställningar och en lista över
säkerhetsuppdateringar från Microsoft som blockerats av Brainlabs support.
Adress: www.brainlab.com/updates
Lösenord: WindowsUpdates!89

Kompatibilitet med medicinsk utrustning och programvara

12 Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.5

https://www.brainlab.com/updates/


1.6 Utbildning och dokumentation

Brainlab-utbildning

Alla användare måste innan de använder systemet delta i ett obligatoriskt utbildningsprogram som
hålls av Brainlabs auktoriserade representant för att säkerställa säker och lämplig användning.

Handlett stöd

Innan systemet används för kirurgiska procedurer där datorledd navigering anses kritiskt, ska ett
tillräckligt antal fullständiga procedurer utföras tillsammans med en representant från Brainlab.

Ansvar

Varning
Detta system ger endast assistans till kirurgen, och ersätter inte kirurgens erfarenhet och/
eller ansvar under användningen av det. Det måste alltid vara möjligt för användaren att
fortsätta utan hjälp av systemet.
Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

Förlängd operationstid

Brainlabs navigeringssystem utgör känslig teknisk utrustning. Beroende på installationen i
operationssalen, patientpositioneringen, beräkningarnas varaktighet och komplexitet kan
operationens varaktighet när navigering används variera. Användaren ska avgöra om en potentiell
förlängning är acceptabel för respektive patient och behandling.

Att läsa användarhandböcker

I denna handbok beskrivs komplex medicinsk programvara eller medicinsk utrustning som måste
användas med försiktighet.
Det är därför viktigt att alla användare av systemet, instrumentet eller programvaran:
• Läser denna handbok noggrant innan de hanterar utrustningen
• Alltid har tillgång till denna handbok

ALLMÄN INFORMATION
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2 INLEDNING TILL SPINE &
TRAUMA 3D NAVIGATION

2.1 Komma igång

Bakgrund

Spine & Trauma 3D Navigation gör det möjligt att navigera instrument med användning av
Spine & Trauma Navigation System.

Välja instrument

Instrument som kalibrerats i Instrument Selection läses in för användning med Spine & Trauma
3D Navigation.
OBS: För att återgå till Instrument Selection när som helst under navigering håller du
Instrumentkalibreringsmatris och instrumentet tätt ihop i kamerans synfält. Alternativt kan du
använda knappen Home för att öppna Instrument Selection manuellt. 

Installation i operationssalen

Referensanordningen måste hela tiden vara synlig för kameran under registrering och navigering,
annars är spårning inte möjligt.

Varning
Infraröda artefakter som orsakas av reflektioner kan påverka den optiska
navigeringsnoggrannheten i systemet. Se till att högreflekterande föremål och ljuskällor
aldrig stör kamerans synfält.

INLEDNING TILL SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Hur man ställer in kameran och bildskärmen

Figur 1  

Systeminställningen varierar beroende på vilket system som används och vilken typ av procedur
som ska utföras.

Steg

1. Tänk på följande när du positionerar kameran och bildskärmen:
• Välj en kameraposition som fungerar under hela ingreppet (inklusive senare naviger-

ing).
• Kameran och bildskärmen får inte begränsa kirurgens arbete under operationen.
• Undvik att göra stora förändringar av kameran under ett ingrepp. Om kameran flyttas

måste du verifiera noggrannheten på nytt.
• Kameran måste ha en tydlig vy över referensanordningen och instrumenten under hela

proceduren, inklusive alla registrerings- och navigeringsprocedurer. För optimal vy ska
kameran befinna sig cirka 1,2-1,8 meter från operationsfältet.

2. Koppla in och sätt på systemet.
Se relevant Användarhandbok för system (t.ex. Kick, Curve).

3. Starta programmet.

Komma igång
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Steg

4. Kontrollera att referensanordningen är synlig för kameran.
Följande vy visas för att ange om anordningen är synlig för kameran.

①

Om anordningen inte är synlig, justera kamerans avstånd och vinkel tills representationen
av anordningen ① är synlig.

Kameraskärm

①

② ③

④

Figur 2  

Välj Camera för att öppna representationsvyn för anordningen.

Nr Beskrivning

①
Visar instrumentens och/eller referensanordningarnas avstånd i förhållande till kame-
ran. För optimal synlighet och noggrannhet ska samtliga markörsfärer befinna sig inom
den blå korridoren.

② Visar instrumentens och/eller referensanordningarnas position i förhållande till kame-
ran.

③ Kamerans knappar för motordriven positionering (om sådana finns).

④
Används för att centrera kameran.
OBS: Det tar upp till fem sekunder att centrera kameran. Välj den på nytt för att inakti-
vera centreringsfunktionen. 

INLEDNING TILL SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Använda fjärrkontrollen med clips

①

Figur 3  

Fjärrkontrollen med clips kan användas i kombination med pekaren som är förlängd med
vass spets. Tryck på kontrollknappen ① vid olika steg i arbetsflödet för att acceptera den
planerade skruvpositionen eller gå vidare till nästa steg.
För mer information om fjärrkontrollen med clips se Användarhandbok för instrument,
ryggrad och trauma.

Komma igång
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Öppna Spine & Trauma 3D Navigation

②

①

Figur 4  

Steg

1. Valfritt: Välj en patient eller lägg till en ny patient.

2. Valfritt: Välj en sjukdomsklassificering.

3. Under kategorin Spine & Trauma väljer du 3D Navigation ①.

4. Under kategorin Navigation väljer du Navigation ②.
OBS: Se Användarhandbok för programvara, Patient Data Manager för mer informa-
tion. 

INLEDNING TILL SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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2.2 Verktygsfält

Knappen Home

Välj Home för att återvända till startsidan. Alla ändringar sparas och Spine &
Trauma 3D Navigation fortsätter att köras i bakgrunden. Från startsidan kan
du öppna andra program från Brainlab (t. ex. Instrument Selection).

Datamenyn

① ②

③

④

⑤

Figur 5  

Nr Komponent

① Öppna menyn Data för att välja patientdata och planerade objekt.

② Välj MORE för att läsa in ytterligare patientdata.

③ Välj fliken Screws, Objects eller Points för att navigera med en tidigare planerad
skruv, objekt eller punkt.

④ Använd ögonikonen för att visa eller dölja särskilda markeringar på skärmbilden.

⑤ Använd ikonen Papperskorg för att radera planerade skruvar, objekt eller punkter.

Verktygsfält
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Tillgängliga layouter

Figur 6  

I menyn Data kan du välja den layout du föredrar.

Layout Beskrivning

Inline Två vinkelräta snitt på en bilduppsättning. Orienteringen baseras på instru-
mentets position.

Inline + 3D/DRR/
Probe

• Två vinkelräta snitt på en bilduppsättning. Orienteringen baseras på instru-
mentets position.

• En 3D- eller DRR-modell, sondens vy eller autopilot-vyn (beroende på ditt
val i vyn).

Inline + DRR
• Två vinkelräta snitt på en bilduppsättning. Orienteringen baseras på instru-

mentets position.
• Två DRR-modeller med en standardorienteringsskillnad på 45°.

Fusion
Två inlinevyer av de två valda bilduppsättningarna.
OBS: För att ändra skärmbilden väljer du en bilduppsättning och väljer sedan
antingen den övre eller undre halvan av ikonen Fusion. 

INLEDNING TILL SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Layout Beskrivning

Spotlight DRR

• Två inlinevyer.
• Två DRR-modeller:

- DRR med markerad ROI
- Axiell DRR av den markerade ROI:n

Så här justerar du DRR-ROI:n

①
Figur 7  

I menyn View väljer du Adjust DRR ROI för att justera ROI:ns bredd, vinkel och orientering efter
behov med hjälp av den vita ramen ①.

Automatisk inline-detektion

I Inline-vyerna växlar programvaran automatiskt mellan planen, beroende på var instrumentet är
placerat.

Verktygsfält
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Menyn Zoom och View

Figur 8  

Funktion Beskrivning

Zoom
Zooma in och ut.
Använd kontrollerna eller dubbel beröring för att justera zoomningen.

View Center Placera om skärmbilden så att intresseområdet centreras genom att
flytta pilarna på skärmen.

Flip Mode
Välj Flip Mode och använd sedan knapparna i inline-vyerna:
• Flip: Vänd bilden över det horisontella eller vertikala planet.
• Upright: Riktar in bilden i en upprätt (kraniell/kaudal) vy.

Windowing Ändra skärmbildens ljusstyrka och kontrast genom att svepa över snitt-
et.

Reset Återställer alla ändringar som gjorts, utom Flip Mode.

INLEDNING TILL SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Funktion Beskrivning

Approach

Funktionen Approach gör att du kan välja inline-vykonstellation.
Auto Detect är valt som standard. Denna funktion känner av det primä-
ra instrumentets åtkomstriktning och väljer konstellation av inlinevyer
enligt detta.
För att inaktivera Auto Detect och låsa konstellationen av inline-vyer
väljer du ett av följande:
• Posterior/Anterior
• Lateral
• Cranial/Caudal

En låssymbol visas i hörnet på inline-vyerna.
Inaktivering kan vara användbart om:
• Instrumenten hålls i en extrem vinkel.
• Intresseområdet är vinklat på grund av patientens position eller pato-

logi.
• Du upplever oönskade förändringar/vändningar av vyn.

Återaktivera Auto Detect om:
• Det primära instrumentets åtkomstriktning har förändrats under ope-

rationen.
• Konstellationen av inline-vyer inte ger förväntade inline-snitt.
• Stora ändringar har gjorts med funktionen Orientation.

Orientation

Figur 9  

Orientation

Rotera/flytta snitten för att visa önskad orientering.
• Användbart om patologin kräver förnyad justering av det anatomiska pla-

net (t.ex. vid skolios).
• Välj Orientation på nytt efter justeringen för att verkställa ändringarna och

återvända till navigeringsvyn.

Reset Återställ de tillämpade ändringarna.

Verktygsfält

24 Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.5



Linjal

Figur 10  

Linjal

Används för att uppskatta mått med det navigerade instrumentet (sätt på för
att visa linjalen).
• Diametern visas som en kontur och ett värde, och kan justeras efter öns-

kemål.
• Zooma in för att få en mer detaljerad visning av linjalen.
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2.3 Verifiering av registrering

Innan du börjar

Innan navigeringen påbörjas måste registreringsnoggrannheten verifieras.

Verifieringsverktyg

Justera zoomningen och använd de verktyg som finns i menyn View om det behövs för att få hjälp
med verifieringen.

Verifiera registreringsnoggrannheten: Standardmetod

Figur 11  

Steg

1. Håll instrumentet mot benytan på minst tre av följande riktmärken:
• Posteriort (på processus spinosus)/anteriort (på flera ställen på lamina)
• Vänster/höger (på facettleden eller i medelhöjd på processus spinosus)
• Kraniellt/kaudalt (på processus spinosus; först på den kraniella och sedan på den kau-

dala delen)

2. Verifiera att den instrumentposition som visas på skärmen stämmer med instrumentets
faktiska position på det anatomiska riktmärket.

3. Efter verifieringen, välj:
• Yes om registreringen är korrekt för att gå vidare till navigering.
• No om registreringen är felaktig, och för att rensa den aktuella registreringen. Välj an-

tingen:
- Discard: Ta bort föregående registrering.
- Discard & New: Återgå till registreringsprogramvaran för att förvärva en ny registre-

ring.

Verifiera registreringsnoggrannheten: Minimalinvasiv verifiering

Om du utför en minimalinvasiv procedur som begränsar verifieringen av minst tre riktmärken, ska
du utföra följande noggrannhetskontroll:

Verifiering av registrering
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Steg

1. För in instrumentet i snittet så det vidrör ett anatomiskt riktmärke, en referensanordnings-
klämma eller tand ordentligt.

2. Inhämta fluorobilder av instrumentet på benet:
• Lateral fluorobild (kraniell/kaudal eller posterior/anterior registrering)
• AP-fluorobild (kraniell/kaudal eller vänster-/högerregistrering)

3. Kontrollera att instrumentets position som visas på skärmen motsvarar positionen i fluoro-
bilden.

4. Efter verifieringen, välj:
• Yes om registreringen är korrekt för att gå vidare till navigering.
• No om registreringen är felaktig, och för att rensa den aktuella registreringen. Välj an-

tingen:
- Discard: Ta bort föregående registrering.
- Discard & New: Återgå till registreringsprogramvaran för att förvärva en ny registre-

ring.

INLEDNING TILL SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Verifiering av registrering
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3 PLANERING OCH
NAVIGERING

3.1 Skruvplanering

Planeringsfunktioner

I menyn Screw Planning finns verktyg för att planera skruvar, ställa in förskjutning och finjustera.

Vyer för skruvplanering

①

②
Figur 12  

I vissa layouter kan du välja pilknappen ① för att byta till en av följande vyer:
• 3D
• DRR
• DRR AP
• DRR Lateral
• Cine View (finns under Fine Tuning): Spelar igenom de snitt som skruven går igenom

vinkelrätt. Välj knappen ② för att göra paus/spela igenom snitten efter behov.
• Autopilot (blir tillgänglig när det finns planerade skruvar)
• Probe’s Eye

PLANERING OCH NAVIGERING

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.5 29



Så här planerar du skruvar

Figur 13  

Steg

1. Välj menyn Screw Planning.
En virtuell skruv läggs till i instrumentspetsen.

2. Gör eventuella förändringar som behövs av Diameter, Length eller Offset (för att planera
skruvar i hudnivå).

3. Välj Store (eller använd fjärrkontrollen med clips) för att spara skruvens position.
Skruven ändrar färg från orange till blå. En ny virtuell skruv läggs till i instrumentspetsen.

4. Valfritt: Välj Fine Tuning för att göra detaljerade förändringar av de planerade skruvarna.
Tryck i vyerna för att justera skruvens placering.

5. Valfritt: Slå Realistic Shape på/av för att visa en realistisk skruvform eller en enkel cylin-
derform.

6. Så här avslutar du skruvplaneringen:
• Stäng menyn Screw Planning eller
• Välj Proceed under Fine Tuning.

OBS: Om layouten Inline + 3D/DRR/Probe är vald öppnas automatiskt vyn Autopilot för
skruvplacering. 

Skruvplanering
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3.2 Navigera instrument

Bakgrund

Efter att registreringsnoggrannheten har verifierats kan du börja navigera. Använd de olika verktyg
som är tillgängliga i verktygsfältet eller menyn Data efter behov för hjälp med navigeringen.

Innan du börjar

Se till att:
• Att instrumenten är intakta och inte visar några tecken på skada.
• Att alla instrumentkomponenter är åtspända (t.ex. patientreferensanordningens skruvar).
• Att alla markörsfärer är inom kamerans synfält.

Navigering av skruvmejsel

Om du använder skruvmejsel, se till att den alltid kalibreras med varje ny skruv. Håll ihop
Instrumentkalibreringsmatris och instrumentet tätt i kamerans synfält för att återgå till
Instrument Selection för omkalibrering.

Flexibla instrument

Instrument med liten diameter (t.ex. Kirschnertrådar) kan böja sig. Programvaran kan inte
upptäcka böjning och kan inte varna dig för potentiella felaktigheter på grund av böjning. Använd
alltid en borrledare tillsammans med instrument som kan böja sig.

Bildfusion

Om Image Fusion användes visas det definierade intresseområdet som en ruta med prickad vit
ram. Detta motsvarar området med stel fusion, och utgör därför det område som har den högsta
navigeringsnoggrannheten i den fusionerade datauppsättningen.

Navigeringsvyer

• 3D
• DRR
• DRR AP
• DRR Lateral
• Probe’s Eye
• Autopilot: Ger vägledning vid navigering av skruven till det planerade stället

PLANERING OCH NAVIGERING
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Så här navigerar du med instrument

Figur 14  

Steg

1. Navigera till den planerade positionen och för in skruvar med sedvanlig teknik.

2. För att återgå till Content Manager efter att navigeringen är slutförd väljer du Done.

Säkerställa noggrannheten

Kontrollera regelbundet att patientreferensanordningen inte har rört sig. Programvaran kan
kanske inte alltid upptäcka referensförskjutning.
Under navigeringen, i synnerhet när kraft används, ska du inspektera instrumentet och kontrollera
att det inte är böjt eller skadat.

Figur 15  

Navigera instrument
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Om förflyttning av referensanordningen upptäcks visas varningen Potential inaccuracy. Det
rekommenderas att man då återgår till verifieringssidan för att verifiera noggrannheten.
Innan du påbörjar något kirurgiskt steg (t.ex. placering av skruv eller implantat) måste du alltid se
till att noggrannheten är tillräcklig, inklusive förväntad relativ anatomisk förflyttning till följd av de
krafter som appliceras. Varje förflyttning av referensen i förhållande till den behandlade strukturen
kommer att ha en negativ effekt på navigeringsnoggrannheten och kan leda till felaktig visning,
vilket skapar en fara för patienten. Följande metoder kan användas för att säkerställa tillräcklig
noggrannhet:
• Verifiering med riktmärken
• Fluoroskopi: jämför instrumentets placering på genomlysningsbilden med återgivningen i

navigeringssystemet

Om betydande kraft har utövats på ett ben under navigeringen (t.ex. om en pedikel har
öppnats) ska registreringsnoggrannheten alltid verifieras på nytt.

Varning
När du använder åtkomstnålen för pedikel måste du alltid se till att ledarröret inte böjer sig
när du för in det i pedikeln.

PLANERING OCH NAVIGERING

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.5 33



Navigera instrument

34 Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.5



REGISTER
Numeriskt

3D-monitorer...............................................................................11

A
Auto-detektion............................................................................ 23

B
Bildfusion....................................................................................31
Bildskärmens position................................................................ 16

F
Finjustering.................................................................................30
Fjärrkontroll med clips................................................................ 18
Flexibla instrument..................................................................... 31
Flip mode....................................................................................23
Fönsterinställningar.................................................................... 23
Förskjutning................................................................................30

I
Installation.................................................................................. 15
Installation i operationssalen...................................................... 15

K
Kamerans position......................................................................16
Kamerans synfält........................................................................17
Kirschnertrådar...........................................................................31
Knappen Home.......................................................................... 20

L
Layouter..................................................................................... 21
Linjal........................................................................................... 25
Lägga till skruvar........................................................................ 29

M
Metod......................................................................................... 23

N
Navigering av skruvmejsel......................................................... 31
Noggrannhet...............................................................................32

O
Orientation..................................................................................24

P
Pekare........................................................................................ 18
Planera skruvar.......................................................................... 29
Potentiell felaktighet.............................................................. 31,32

R
Realistisk form............................................................................30
Referensrörelse..........................................................................31
Registrering

Noggrannhet...........................................................................26
Verktyg....................................................................................26

Registreringsverifiering...............................................................26
Minimalinvasiv verifiering........................................................26

S
Skruvplanering........................................................................... 29
Starta programmet..................................................................... 19
Stereomonitorer..........................................................................11
Supportnummer............................................................................5
Synlighet.....................................................................................17

V
Val av instrument........................................................................15
Verifiera noggrannheten............................................................. 32
Verifiering................................................................................... 26
Vycenter..................................................................................... 23
Välja instrument..........................................................................15
Välja layouter..............................................................................21

Z
Zooma........................................................................................ 23

Ö
Öppna programmet.................................................................... 19

REGISTER

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.5 35







brainlab.com

Art. nr 60919-87SV

*60919-87SV*


	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	1 ALLMÄN INFORMATION
	1.1 Kontaktuppgifter
	1.2 Juridisk information
	1.3 Symboler
	1.4 Att använda systemet
	1.5 Kompatibilitet med medicinsk utrustning och programvara
	1.6 Utbildning och dokumentation

	2 INLEDNING TILL SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
	2.1 Komma igång
	2.2 Verktygsfält
	2.3 Verifiering av registrering

	3 PLANERING OCH NAVIGERING
	3.1 Skruvplanering
	3.2 Navigera instrument

	REGISTER

