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1 YLEISTÄ 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

YLEISTÄ 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

Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki 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 (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.
Instrument Selection on osa Spine & Trauma Navigation System -järjestel-
mää, 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

Yksilöllinen laitetunnus

Katso käyttöohjeet

Valmistaja

Lääketieteellinen laite

Yhdysvaltain liittovaltiolaki rajaa tämän laitteen myynnin vain lääkärille tai lääkärin
määräyksestä

YLEISTÄ 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 voidaan käyttää jäykkien
anatomisten rakenteiden, kuten kallon, lantion, pitkien luiden tai nikamien vertailua otettuun
kuvaan (TT, MR, 2D-läpivalaisukuvat ja 3D-läpivalaisukuvan rekonstruktio) ja/tai
kuvatietopohjaiseen anatomiamalliin.

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 voidaan käyttää jäykkien anatomisten
rakenteiden, kuten kallon, lantion, pitkien luiden tai nikamien vertailua otettuun kuvaan (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.

YLEISTÄ TIETOJA
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1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

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.

Yhteensopivat Brainlabin instrumentit

• Selkärangan lisätarvikepakkaus anterioriseen/lateraaliseen/viistoon vertailuun
• 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
• Läpivalaisurekisteröintisarjan heijastavat levyt
• Kallovertailualusta
• Selkärangan vertailualusta Carbon-vertailukiinnittimelle (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

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa
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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.

Instrumentin kokoaminen

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

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.

Varoitus
Älä lataa tai asenna päivityksiä hoidon suunnittelun aikana.
Ota yhteyttä Brainlabin tukeen saadaksesi lisätietoja kaikista näistä kysymyksistä.

YLEISTÄ TIETOJA
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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.

YLEISTÄ TIETOJA
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2 INSTRUMENT SELECTION -
OHJELMISTON
KÄYTTÄMINEN

2.1 Käytön aloittaminen

Yleistä tietoja

Instrument Selection mahdollistaa instrumenttien valinnan ja kalibroinnin Spine & Trauma
Navigation System -järjestelmässä.

Varoitus
Vain jäykkiä instrumentteja, joihin voidaan kiinnittää sovitin, voidaan kalibroida ja käyttää
navigointiin.

Instrument Selection -ohjelmiston avaaminen

①

Kuva 1  

Toimenpiteet

1. Valinnainen: Valitse potilas tai lisää uusi potilas.

INSTRUMENT SELECTION -OHJELMISTON KÄYTTÄMINEN
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Toimenpiteet

2. Valinnainen: Valitse tautiluokitus.

3. Valitse SPINE & TRAUMA -kategoriasta 3D Navigation.

4. Valitse NAVIGATION-kategoriasta Instrument Selection ①.
HUOMAUTUS: saat lisätietoja Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöohjeesta. 

Käytön aloittaminen
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2.2 Instrumenttien valitseminen

Taustatietoja

Kun Instrument Selection avautuu, kaikki käytettävissä olevat instrumentit on lueteltu kohdassa
Single Instruments tai kliinisesti oleellisissa Sets-sarjoissa.
HUOMAUTUS: käytettävissä olevien instrumenttien ja sarjojen luettelo on esimääritetty. Ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos haluat tehdä muutoksia luetteloon. 

Aluesuodatin

Kuva 2  

Suodatin Toiminto

Area

Voit halutessasi valita anatomisen alueen oleellisten instrumenttien ja sarjojen suo-
dattamiseksi.
HUOMAUTUS: jos olit määrittänyt tautiluokituksen käynnistyksen yhteydessä, Area
suodattaa kohteet automaattisesti kyseisen luokituksen perusteella. 

INSTRUMENT SELECTION -OHJELMISTON KÄYTTÄMINEN
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Yksittäisen instrumentin valitseminen

③

②

①

Kuva 3  

Toimenpiteet

1. Valitse Single Instruments ①.

2. Valitse instrumentin tyyppi ②.
Yksittäiset instrumentit on luetteloitu määritteiden MANUFACTURER, TYPE, DESCRIP-
TION, ART. No ja STATUS mukaan.

3. Valitse tarvitsemasi instrumentti luettelosta ③.
HUOMAUTUS: jos instrumentilla ei ole tilaa, kalibroinnin työnkulku avautuu. Jos instru-
mentin tila on Calibrated, tarkistusvaihe avautuu. 

Instrumenttien valitseminen
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Instrumentin valitseminen sarjoista

③

②

①

Kuva 4  

Toimenpiteet

1. Valitse Sets ①.
Käytettävissä olevien sarjojen luettelo ② avautuu ryhmitettynä kliinisen merkityksen mu-
kaan.

2. Jos mahdollista, valitse instrumentin koko pudotusvalikosta ③.

3. Valitse instrumenttipalkki.
Kokoamissivu avautuu ja instrumentti ja vastaava seuranta-alusta näytetään.

INSTRUMENT SELECTION -OHJELMISTON KÄYTTÄMINEN
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2.3 Kokoaminen

Seuranta-alustat

Ennen kalibrointia instrumentti on koottava kiinnittäen kaikki olennaiset yhteensopivat
komponentit.
• Jos valitsit instrumentin Single Instruments -vaihtoehdosta, käytä aina suurinta mahdollista

seuranta-alustaa kalibrointitarkkuuden lisäämiseksi.
• Jos valitsit instrumentit Sets-välilehdeltä, avautuu kokoamissivu, jossa on kokoamisohjeet ja

tiedot kyseisen instrumentin kanssa käytettävästä seuranta-alustasta.

Instrumenttien kokoaminen

Jos valitsin instrumentin sarjasta, kokoamissivu avautuu.

① ②

Kuva 5  

Toimenpiteet

1. Varmista, että valittu instrumentti ① on käyttämäsi instrumentti.

2. Kokoa instrumentti kiinnittäen yhteensopivat komponentit ohjeiden mukaisesti.
Käytä aina kokoamissivulla ② esitettyä seuranta-alustaa esitetyssä suunnassa.

3. Valitse kokoamisen jälkeen Calibrate.

Kokoaminen
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2.4 Kalibrointi

Yleisiä tietoja

Instrumentin kalibroimiseksi ohjelma pyytää sinua valitsemaan vaihtoehdoista:
• Käytä instrumenttikohtaista kalibrointitekniikkaa.
• Valitse kahdesta kalibrointitekniikasta (valittu aukko tai lovi).

Ennen aloittamista

• Varmista, että kaikki instrumentin komponenttien ja seuranta-alusta ruuvit ovat tiukasti kiinni.
• Vain valitun instrumentin ja instrumentin kalibrointimatriisin markkeripallot ovat kameran

kuvausalassa.
HUOMAUTUS: ohjelmisto ilmoittaa sinulle, jos instrumentti tai instrumentin kalibrointimatriisi
eivät näy kameralle. Tarkista näkyvyys kameran kuvausalassa valitsemalla Camera. 

Infrapuna-artefaktit

Heijastumien aiheuttamat infrapuna-artefaktit saattavat vaikuttaa optisen navigointijärjestelmän
tarkkuuteen. Varmista, että mitkään erittäin heijastavat esineet ja infrapunavalon lähteet eivät
häiritse missään vaiheessa kameran kuvausalaa, koska heijastumien aiheuttamat artefaktit voivat
vähentää tarkkuutta.

Joustavat instrumentit

Joustavien instrumenttien kalibroinnissa ja navigoinnissa on käytettävä ohjainholkkia. Muuten
kalibrointi on erittäin epätarkka. Jos instrumentti taipuu navigoinnin aikana, se on erittäin
epätarkka. Keskeytä navigointi ja kalibroi uusi instrumentti.

Kalibrointi kalibrointiaukon avulla

Kuva 6  
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Toimenpiteet

1. Aseta instrumentti pienimpään sopivaan kalibrointiaukkoon.
On tärkeää käyttää pienintä mahdollista kalibrointiaukkoa. Muuten kalibrointi voi olla erit-
täin epätarkka.

2. Aseta instrumentti kokonaan aukkoon niin, että se koskettaa aukon taustaa.

3. Pidä instrumenttia ja instrumentin kalibrointimatriisia niin, että merkit osoittavat suo-
raan kameraan.

4. Pidä instrumentti paikoillaan, kunnes kalibrointi on valmis. Jos kalibrointi onnistuu, Calib-
ration Successful -ilmoitus tulee näkyviin.
Sinua kehotetaan tarkistamaan tarkkuus.

Kalibrointi kalibrointiloven avulla

Kuva 7  

Toimenpiteet

1. Aseta instrumentti kalibrointiloveen ohjelmistossa esitetyllä tavalla.
HUOMAUTUS: älä kalibroi kartiomaisia työkaluja kalibrointilovella, koska työkalun akselin
esitys on epätarkka. 

2. Pidä instrumenttia ja instrumentin kalibrointimatriisia niin, että merkit osoittavat suo-
raan kameraan.

3. Paina instrumentti kalibrointiloveen peukalolla ja kierrä instrumenttia ohjelmistossa esite-
tyllä tavalla.

4. Jos kalibrointi onnistuu, sinua kehotetaan kalibroimaan instrumentin kärki.

Kärjen kalibroinnin suorittaminen

Jos kalibrointiin käytettiin lovea, on myös instrumentin kärki kalibroitava.

Kalibrointi
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Kuva 8  

Toimenpiteet

1. Pidä instrumentin kärki vertailutasolla tai kierrä ohjelmistossa esitetyssä kalibrointipis-
teessä.
HUOMAUTUS: jotta kalibrointi onnistuisi, kalibroi kärki vain instrumentin kalibrointimat-
riisin osoitetulta alueelta. 

2. Kalibroinnin onnistumisen jälkeen sinua kehotetaan tarkistamaan tarkkuus.

Talttakärjen kalibrointi

Kuva 9  

Toimenpiteet

1. Pidä talttakärkeä ohjelmistossa esitetyllä vertailutasolla 30 asteen kulmassa.
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Toimenpiteet

2. Pidä taltta paikoillaan, kunnes kalibrointi on valmis.
Sinua kehotetaan tarkistamaan kalibrointi.
HUOMAUTUS: talttojen tarkka kalibrointi kalibrointiaukolla ei ole mahdollista. Käytä taltoil-
le vain lovikalibrointia. 

Kalibrointi
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2.5 Kalibroinnin tarkistus

Yleisiä tietoja

Kalibroinnin jälkeen avautuu tarkistussivu. Sinun on nyt tarkistettava kalibroinnin tarkkuus
ohjelmistossa esitetyllä tavalla.
Kalibroinnin tarkkuuden tarkistaminen säännöllisesti toimenpiteen aikana on tärkeää tarkkuuden
varmistamiseksi.

Visualisointityökalut

Voit halutessasi säätää visualisointia työkalupalkin säätimillä.
Voit säätää kärjen näyttöä säätämällä Diameter-, Width- tai Length-säätimiä.
HUOMAUTUS: nämä säädöt muokkaavat instrumentin visualisointia ohjelmistossa. Ne eivät
paranna kalibroinnin tarkkuutta. 

Kalibroinnin tarkkuuden tarkistaminen

①

Kuva 10  

Toimenpiteet

1. Pidä instrumenttia ja instrumentin kalibrointimatriisia niin, että merkit osoittavat suo-
raan kameraan.

2. Aseta instrumentti useisiin sijainteihin instrumentin kalibrointimatriisilla.
Jos kalibrointi onnistui:
• Instrumentin sijoittaminen matriisiin näkyy tarkasti ohjelmiston näytöllä.
• Tip Distance ① on mahdollisimman pieni.

3. Jos hyväksyt kalibroinnin tarkkuuden, valitse Yes.
Ilmoitus Verification Successful tulee näkyviin. Ohjelmisto ohjaa sinut viimeksi avatulle
ohjelmiston sivulle.
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Toimenpiteet

4. Jos instrumentin kalibrointi ei ole tarkka, valitse No, ja sen jälkeen:
• Re-Calibrate palataksesi Calibration-sivulle instrumentin uudelleenkalibrointia varten.
• Discard Calibration palataksesi ohjelmiston edelliselle sivulle.
• Cancel palataksesi tarkistussivulle.

Kalibroinnin tarkistus
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2.6 Ruuvitaltan kalibrointi ja uudelleenkalibrointi

Tietoja ruuvitaltan kalibroinnista

Ruuvitaltan navigoinnissa on helppo siirtyä Spine & Trauma 3D Navigation- ja Instrument
Selection -ohjelmien välillä.
Voit kalibroida ruuvitaltan ruuvi kiinnitettynä, navigoida sen oikeaan sijaintiin ja kalibroida ja
navigoida seuraavat ruuvit ilman suoraa näytön käyttöä.

Tavanomainen ruuvitaltan työnkulku

Seuraavassa kuvataan useiden ruuvien kalibroinnin ja navigoinnin tavanomainen työnkulku
ruuvitalttaa käytettäessä.
Jokainen uusi ruuvitalttaan kiinnitettävä ruuvi on kalibroitava uudelleen.

Toimenpiteet

1. Kiinnitä ruuvi.

2. Kalibrointi tarvittaessa.

3. Kärjen kalibrointi.

4. Tarkistus.

5. Ruuvin sijoittaminen Spine and Trauma 3D Navigation -ohjelmistolla.

6. Kiinnitä uusi ruuvi.

7. Pidä instrumentin kalibrointimatriisi ja ruuvitaltta kameran kuvausalassa.

8. Kärjen uudelleenkalibrointi.

9. Tarkistus.

10. Poista instrumentin kalibrointimatriisi ja ruuvitaltta kameran kuvausalasta.
HUOMAUTUS: toista tarvittaessa aloittaen ruuvin sijoittamisvaiheesta. 
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Ruuvitaltan kalibroinnin suorittaminen

①

②

③

Kuva 11  

Toimenpiteet

1. Jos Spine & Trauma 3D Navigation on avoinna: Tuo ruuvitaltta ja instrumentin kalibro-
intimatriisi kameran kuvausalaan Instrument Selection -ohjelmiston avaamista varten.

2. Kierrä ruuvitalttaa ruuvi kiinnitettynä instrumentin kalibrointimatriisin kalibrointipistees-
sä 1 ①.

Ruuvitaltan kalibrointi ja uudelleenkalibrointi
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Toimenpiteet

3. Tarkistussivulla: Säädä tarvittaessa ruuvin pituutta ja halkaisijaa työkalupalkin säätimillä
②.
HUOMAUTUS: ruuvin pituus lasketaan automaattisesti kalibroinnin aikana. Tarkista, että
ruuvin pituus on oikein. Ruuvin oletushalkaisija näytetään. 

4. Tarkista kalibrointi pitämällä ruuvin kärkeä useassa instrumentin kalibrointimatriisin
pisteessä tarkistaen samalla, että kärjen etäisyys ja sijainti ovat tarkkoja.
Ensimmäinen ruuvi:
• Hyväksy kalibroinnin tarkkuus valitsemalla Yes.
• Hylkää kalibroinnin tarkkuus valitsemalla No ja sen jälkeen jokin seuraavista:

- Re-Calibrate palataksesi Calibration-sivulle instrumentin uudelleenkalibrointia var-
ten tai

- Discard Calibration palataksesi ohjelmiston edelliselle sivulle.

5. Seuraavien ruuvien kohdalla ei tarvita näytön käyttöä. Pidä ruuvitaltan kärkeä useassa
pisteessä instrumentin kalibrointimatriisissa vähintään kahden sekunnin ajan pistettä
kohden tarkistaen samalla, että kärjen etäisyys ja sijainti ovat tarkkoja.
• Hyväksy kalibroinnin tarkkuus poistamalla ruuvitaltta ja instrumentin kalibrointimat-

riisi kameran kuvausalasta, jolloin hyväksymislaskurin näyttö ③ avautuu.
• Kalibroinnin hylkääminen: Valitse hyväksymisnäytöltä Cancel. Sinua kehotetaan tarkis-

tamaan ruuvitaltta uudelleen.
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2.7 Kalibroinnin jälkeen

Kalibroitujen instrumenttien välilehti

Kuva 12  

Kaikki kalibroidut instrumentit ovat lueteltuna Calibrated Instruments -välilehdellä toimenpiteen
ajan.

Lisäinstrumenttien kalibrointi

Toimenpiteet

1. Jos haluat kalibroida lisää instrumentteja, valitse haluamasi instrumentti ja noudata kalib-
rointivaiheita.

2.

Jos yrität kalibroida uuden instrumentin samalla seuranta-alustan geometrialla kuin edelli-
sen instrumentin, näkyviin tulee ilmoitus. Sinun on valittava kahdesta vaihtoehdosta:
• Yes, jos haluat hylätä edellisen kalibroinnin ja jatkaa uudella instrumentilla tai
• No, jos haluat palata valintasivulle ja käyttää eri alustaa.

3. Kun kaikki instrumentit on kalibroitu, voit jatkaa navigointia valitsemalla Navigate.
Palaa Content Manager -näytölle valitsemalla Home.

Kalibroinnin jälkeen
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2.8 Mahdolliset virheilmoitukset

Vaihda alusta -virheviesti

Kuva 13  

Instrumenttiin on kiinnitetty yhteensopimaton seuranta-alusta.
Valitse Back palataksesi kokoamissivulle ja kiinnitä siellä osoitettu seuranta-alusta.

Liian pieni alusta -virheviesti

Kuva 14  

Instrumenttiin kiinnitetty seuranta-alusta on liian pieni tarkkaan kalibrointiin.
Kiinnitä suurempi seuranta-alusta ja valitse Re-Calibrate.
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Riittämätön tarkkuus -virheviesti

Kuva 15  

Tarkkuus on liian alhainen valitulla instrumentilla jatkamiseen. Toimi näin:
• Käy läpi virheviestin ehdotukset.
• Tee tarvittavat säädöt.
• Jatka valitsemalla Re-Calibrate.

Tarkkuutta voidaan parantaa -virheviesti

Kuva 16  

Accuracy can be improved. Instrumentin kokoamisessa on saattanut tapahtua virheitä.
Toimi näin:
• Käy läpi virheviestin ehdotukset.
• Tee tarvittavat säädöt.
• Jatka valitsemalla Re-Calibrate tai
• Valitse Ignore, jos haluat valita instrumentin mahdollisine epätarkkuuksineen.

Mahdolliset virheilmoitukset
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2.9 Suosikit

Suosikki-instrumentit

① ②

Kuva 17  

Kalibroituja instrumentteja voidaan merkitä suosikeiksi. Tämä on kätevää säännöllisesti tai
toimenpiteen aikana toistuvasti käytettävien instrumenttien kohdalla.
Tallentamisen jälkeen suosikit jäävät Favorites-välilehdelle, mutta ne on kalibroitava uudelleen
jokaista uutta toimenpidettä varten (ohjelmiston sulkemisen jälkeen) tarkkuuden varmistamiseksi.
Avatessasi välilehden näet, mitkä suosikit ovat tilassa Not Calibrated ① ja mitkä tilassa
Calibrated ②.

Suosikkien tallentaminen

①
Kuva 18  

Toimenpiteet

1. Valitse Calibrated Instrument -välilehti.
Kalibroidut instrumentit on lueteltu tässä.

2. Valitse suosikkeihin lisättävän instrumentin tähtikuvake ①.

3. Halutessasi käyttää kyseistä instrumenttia seuraavan kerran valitse Favorites-välilehti.
HUOMAUTUS: jos suosikkeja ei ole tallennettu, Favorites-välilehti näkyy harmaana eikä
ole käytettävissä. 
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Toimenpiteet

4. Valitse instrumentti.
• Jos instrumentti on jo kalibroitu meneillään olevassa toimenpiteessä, sinua kehotetaan

tarkistamaan tarkkuus.
• Jos instrumenttia ei ole vielä kalibroitu tämän toimenpiteen aikana, sinua kehotetaan

kokoamaan instrumentti, kalibroimaan se ja tarkistamaan kalibroinnin tarkkuus.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Kalibroinnin tarkkuuden tarkistaminen s. 25

Suosikeista poistaminen

①

②

Kuva 19  

Toimenpiteet

1. Calibrated Instruments -välilehdellä poista tähtikuvakkeen ① valinta kyseisen instru-
mentin kohdalta.
Instrumentti poistetaan Favorites-välilehdeltä.

2. Vaihtoehtoisesti Favorites-välilehdellä voit valita X poistettavan instrumentin kohdalta ②.
Instrumentin väri vaihtuu harmaaksi ja se poistetaan poistuessasi Favorites-välilehdeltä.

Suosikit

34 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Instrument Selection Ver. 1.5



HAKEMISTO
A

Aluesuodatin...............................................................................17

I
Instrumentin kokoaminen........................................................... 20
Instrumenttisarjat........................................................................19

K
Kalibroidut instrumentit...............................................................30
Kalibrointi

Aukko......................................................................................21
Kärki....................................................................................... 22
Lovi......................................................................................... 22
Ruuvitaltta...............................................................................27
Taltta....................................................................................... 23
Tarkistus................................................................................. 25
Useita ruuveja.........................................................................27

Kalibrointi kalibrointiaukolla........................................................ 21
Kalibrointi kalibrointilovella......................................................... 22
Kokoaminen............................................................................... 20
Kärjen kalibrointi.........................................................................22

L
Liian pieni alusta.........................................................................31

O
Ohjelman käynnistäminen.......................................................... 15
Ohjelmiston avaaminen..............................................................15

P
Paranna tarkkuutta..................................................................... 31

R
Riittämätön tarkkuus...................................................................31
Ruuvitaltan kalibrointi................................................................. 27

S
Seuranta-alusta.......................................................................... 20
Seuranta-alustan kiinnittäminen................................................. 20
suodata alueen mukaan............................................................. 17
Suosikeista poistaminen.............................................................34
Suosikit.......................................................................................33
Suosikkien poistaminen..............................................................34
Suosikkien tallentaminen............................................................33

T
Taltta...........................................................................................23
Tarkistus..................................................................................... 25

Työkalut.................................................................................. 25
Tarkkuutta voidaan parantaa...................................................... 31
Tukinumerot..................................................................................5

U
Useiden ruuvien kalibrointi......................................................... 27

V,W
Vaihda alusta..............................................................................31
Valitseminen

Sarjat...................................................................................... 17
Suodatin................................................................................. 17
Yksittäiset instrumentit............................................................17

Vertailualusta..............................................................................20
Virheilmoitukset.......................................................................... 31

HAKEMISTO

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Instrument Selection Ver. 1.5 35







brainlab.com

Art. nro: 60919-88FI

*60919-88FI*


	SISÄLLYSLUETTELO
	1 YLEISTÄ TIETOJA
	1.1 Yhteystiedot
	1.2 Juridiset tiedot
	1.3 Symbolit
	1.4 Järjestelmän käyttäminen
	1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa
	1.6 Koulutus ja dokumentaatio

	2 INSTRUMENT SELECTION -OHJELMISTON KÄYTTÄMINEN
	2.1 Käytön aloittaminen
	2.2 Instrumenttien valitseminen
	2.3 Kokoaminen
	2.4 Kalibrointi
	2.5 Kalibroinnin tarkistus
	2.6 Ruuvitaltan kalibrointi ja uudelleenkalibrointi
	2.7 Kalibroinnin jälkeen
	2.8 Mahdolliset virheilmoitukset
	2.9 Suosikit

	HAKEMISTO

