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1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Данни за контакт

Поддръжка

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

Регион Телефон и факс Имейл

САЩ, Канада, Централна и
Южна Америка

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

us.support@brainlab.com

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

Обединено кралство Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

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

Африка, Азия, Австралия,
Европа

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

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

Очакван експлоатационен срок

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

Обратна връзка

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

Производител

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Правна информация

Авторско право

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

Търговски марки на Brainlab

Brainlab® е търговска марка на Brainlab AG.

Търговски марки, които не са на Brainlab

Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави.

Информация за патент

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

Интегриран софтуер на трети лица

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

xercesc/)

СЕ етикет

CE етикетът указва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основните
изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета, („ДМИ“).
Registration Software Spine Surface Matching е част от системата Spine
& Trauma Navigation System, която е продукт от клас IIb според правила-
та, установени от ДМИ.

Докладване на инциденти, свързани с продукта

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

Продажби в САЩ

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

Правна информация
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1.3 Символи

Предупреждения

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

Внимание

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

Забележки

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

Символи на продукта

Символ Пояснение

Еднозначен идентификатор на устройството

Прочетете инструкциите за употреба

Производител

Медицинско устройство

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.4 Използване на системата

Предназначение и показания за употреба/Целево назначение

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

Известни противопоказания

Не са известни противопоказания за използването на това устройство.

Място на използване

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

Профили на потребителите

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

Група пациенти

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

Клинична полза

Системата Spine & Trauma Navigation System предоставя следните ползи:
• По-висока точност при поставянето на винтови импланти в сравнение с
конвенционалните техники

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

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

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

Използване на системата
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Внимателно боравене с хардуера

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

Преглед на правдоподобността

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.5 Съвместимост с медицински устройства и
софтуер

Устройства, които не са на Brainlab

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

Съвместими инструменти на Brainlab

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

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

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

Съвместимост с медицински устройства и софтуер
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Други инструменти на Brainlab

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

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

Сглобяване на инструменти

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

Съвместим медицински софтуер на Brainlab

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

Софтуер, който не е на Brainlab

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

Актуализации

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

Сканиране за вируси и злонамерен софтуер

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

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData и др.

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

Актуализации на защитата на Microsoft за Windows и актуализации на драйвери

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

Съвместимост с медицински устройства и софтуер
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1.6 Обучение и документация

Обучение на Brainlab

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

Поддръжка в контролирани условия

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

Отговорност

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

Удължено време на ОЗ

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

Прочит на ръководствата за потребителя

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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2 НАСТРОЙКА НА
СИСТЕМАТА

2.1 Настройка на камерата и монитора

Съображения за организацията

Артефактите, причинени от отражения, особено по време на регистрация, може да
предизвикат неточности. Уверете се, че светлинни източници или високоотразителни
елементи не засягат зрителното поле на камерата.
Лазерът на камерата може да засегне друго инфрачервено-базирано оборудване за ОЗ,
като например дистанционни, пулсови оксиметри или ИЧ-чувствителни микроскопи.

Как се настройват камерата и мониторът

Фиг. 1  

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

НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
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Стъпка

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

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

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

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

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

3. Стартирайте софтуера.

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

①

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

Дисплей на камерата

①

② ③

④

Фиг. 2  

Изберете Camera, за да отворите изгледа на представянето.

Настройка на камерата и монитора
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№ Описание

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

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

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

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

НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
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2.2 Настройка на референтна установка

Референтна установка

Позиционирайте референтната установка така, че да остане видима по време на цялата
процедура, в противен случай може да се засегне точността на съответствието. Преценете
къде някакви устройства може да блокират линията на видимост от референтната
установка. Полезно е камерата да стои от същата страна, на която е прикрепена
референтната установка.
За по-точна навигация позиционирайте референтната установка възможно най-близо до
зоната на интерес, без да смущава необходимото хирургично пространство.

Референтната установка трябва да е прикрепена към прешлена, който се третира, и
регистрацията на съответствието на повърхността трябва да се извършва на същия
прешлен. В противен случай регистрацията може да е неточна.

Видимост на маркерната сфера

Преди да започнете регистрация, потвърдете, че:
• Рефлекторните маркерни сфери са надеждно прикрепени.
• Референтната установка не е наклонена, особено щифтовете.
• Маркерните сфери са чисти, сухи и неувредени.
• Маркерните сфери не са покрити с покривала, с изключение на специално
предназначени от Brainlab за покриване на референтни установки.

Маркерните сфери трябва да са чисти и надеждно прикрепени към основата на
инструмента или референтната установка.

Настройка на референтна установка
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2.3 Използване на показалеца

Обща информация

Показалецът, удължен, с остър връх се използва за напасване на виртуална позиция и
3D презентация на кост на пациент в софтуера към действителната позиция на анатомията
на пациента. Той може да се използва самостоятелно или с дистанционно с щипка за
еднократна употреба.
Това позволява на софтуера да предостави навигационна информация по време на
операцията.
Когато се нанесе дадена точка, това означава, че софтуерът е съхранил позицията на върха
на показалеца спрямо позицията на костта според референтната установка.
По този начин софтуерът:
• Определя местоположението на костната структура спрямо референтната установка.
• Поставя нанесения ориентир в правилната относима позиция на костния 3D модел.

Боравене с показалец

Използвайте показалеца, удължен с остър връх, само за нанасяне на точки.

Предупреждение
Бъдете особено внимателни при работа с показалеца. Огънат показалец или
показалец със счупен връх може да доведе до крайни неточности по време на
пациентската регистрация и не трябва да се използва. Предварително калибрирани и
калибрирани инструменти не може да се използват за регистрация.

Точност на показалеца

①

Фиг. 3  

Всеки показалец пристига в измервател за показалеца, който служи за предотвратяване на
повреда на показалеца и за осигуряване на максимална точност на показалеца.
Използвайте преди операцията, за да проверите дали показалецът не е огънат.
Проверявайте точността на показалеца с изпитателния измервател преди всяко използване,
като се уверявате, че върхът на показалеца се подравнява с контращифта на измервателя
на показалеца ①.

Стандартна регистрация на показалец

При стандартната регистрация на показалец завъртате калибриран показалец, удължен, с
остър връх, за да нанесете (регистрирате) конкретни ориентири върху костта на пациента.
Подгответе повърхността на костта, преди да нанесете точки. Нанасяйте точки директно
върху повърхността на костта, а не върху тъканта, в противен случай това може да доведе
до неточна регистрация.
Ако върхът на показалеца се измести от костта по време на нанасянето на точките,
последните може да се нанесат „във въздуха“, намалявайки точността на регистрацията. По
време на нанасянето на точките се уверете, че върхът на показалеца винаги е директно
върху костта в сканираната област.

НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
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Фиг. 4  

Стъпка

Задръжте върха на показалеца върху посочения ориентир и завъртете показалеца леко
около върха му.
• Ако върхът се премести по време на завъртането, точката няма да се нанесе.
• Когато точката е нанесена, софтуерът указва следващата точка за нанасяне или отваря
следващата стъпка.

Регистрация с помощта на дистанционното с щипка за еднократна употреба

Дистанционното с щипка за еднократна употреба позволява активна пациентска
регистрация в комбинация с показалеца, удължен, с остър връх. За повече информация
за дистанционното с щипка за еднократна употреба вижте Ръководството за
потребителя на инструменти за спинална и травматологична хирургия.

①

Фиг. 5  

Стъпка

1. Задръжте върха на показалеца на посочения ориентир.

2. Натиснете контролния бутон ①.
• Ако върхът се премести, когато натискате бутона, точката няма да се нанесе.
• Когато точката е нанесена, софтуерът указва следващата точка за нанасяне.

Използване на показалеца
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3 ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
3.1 Въведение в Spine Surface Matching

Обосновка

Registration Software Spine Surface Matching е базиран на сензорен екран
интраоперативен софтуер за регистрация. Поставянето на хирургични инструменти в
триизмерно представяне, насложено върху анатомични набори от образи, като например КТ
и/или XT, може да подпомага хирурга по време на различни хирургични интервенции.
Използвайте Registration Software Spine Surface Matching, за да регистрирате
пациентската позиция, която е относима към предоперативните сканирания преди
хирургичната навигация.

Как се отваря софтуерът

①

Фиг. 6  

Стъпка

1. Изберете пациент.
За повече информация за избора на пациент и данни направете справка с Ръко-
водството за потребителя на софтуера на Patient Data Manager.

2. Изберете всички подходящи пациентски данни и всякакви дефинирани обекти, реле-
вантни за процедурата. Всички приложения за посочения работен поток се визуали-
зират.

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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Стъпка

3. Изберете Registration от работния поток Spine.

4. Изберете Surface Matching Registration ① от опциите Registration.

Как се избира различен набор от образи

Можете опционално да изберете различен набор от образи от заредените данни.

①

Фиг. 7  

Стъпка

1.

Изберете бутона Data.

2. Изберете набор от образи от списъка SELECTED DATA.
За да заредите допълнителни данни, изберете MORE.

3. Изберете бутона със стрелки ①, за да продължите с помощта на избраните па-
циентски данни.

Въведение в Spine Surface Matching
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3.2 Функции за навигация и преглед

Основни функции за навигация

Бутон Функция

Визуализира списък на предупрежденията, ако софтуерът засече каквито
и да е проблеми, изискващи Вашето внимание.

Визуализира всички налични набори от образи.

Връща ви към Content Manager, където можете да изберете ново прило-
жение или да излезете напълно.

Отваря приложението на камерата, за да визуализира референтни уста-
новки, показалци или инструменти в зрителното поле на камерата.

Screenshot

Прави екранна снимка на текущия изглед. Екранната снимка се записва
автоматично с пациентските данни.

Функции за преглед

Бутон Функция Описание

Увеличава или нама-
лява мащаба на среза

Натиснете символите ⊖ и ⊕ или
плъзнете плъзгача:
• Наляво, за да намалите мащаба
• Надясно, за да увеличите маща-
ба

ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРА
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4 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА
РЕГИСТРАЦИЯТА

4.1 Въведение в регистрацията

Обосновка

По време на регистрация софтуерът нанася предоперативните данни за образа на
пациента към физическата анатомия на гръбначния стълб на пациента в неговата текуща
позиция.
Правилната регистрация е ключов фактор, който повлиява точната навигация.
Регистрациите трябва да се потвърдят като точни и уместни за процедурата, за да се
гарантира надеждна точност на навигацията.

Преди да започнете

Внимателно прочетете всички съответни раздели в Ръководството за потребителя на
инструменти за спинална и травматологична хирургия.

Изисквания за набора от образи

За да се гарантира достатъчна точност, сканирайте пациента, както е описано в Протокола
за сканиране за спинална и травматологична хирургия.
Следващите изисквания за набора от образи се прилагат за всички сканирания:
• Наборът от образи трябва да съдържа цялата зона на интерес на анатомията на
пациента.

• Трябва да са КТ или XT данни.

Дебелината на среза за КТ сканирания не трябва да надвишава 2 mm. Направете
справка с протокола за сканиране на Spine & Trauma 3D Navigation за подробности.

Съображения за сигурност

Уверете се, че анатомията на пациента не се е променила от сканирането. Това води
до неправилни регистрация и навигация.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА РЕГИСТРАЦИЯТА
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4.2 Праг на костта и изрязване

Обосновка на прага на костта

Прагът на костта е стойността, над която софтуерът определя обекти в сканиранията като
кост, а не като тъкан.
Когато прагът на костта е зададен правилно, не се вижда тъкан и повърхността на костта в
образите се появява гладка и твърда, особено в области, където ще се нанасят точки за
регистрацията. Ако прагът е твърде нисък или твърде висок, ще има несъответствие в
координатната система между реалната кост и (видимата) навигирана кост, което ще доведе
до неточна пациентска регистрация.

Качеството на избрания праг на костта влияе на точността на резултата от
напасването. Задължително задавайте прага така, че да се показва гладка
повърхност на костта.

Фина настройка на прага на костта

Регулирайте прага възможно най-добре, като се уверявате, че се вижда предимно кост и
възможно най-малко тъкан. Регистрацията може да се извърши само ако повърхността на
костта е ясно видима.

Инспектирайте изчисления 3D модел на повърхността и ако повърхността не е
представена равномерно (напр. са показани артефакти извън или отвори вътре в
анатомичните области), регулирайте прага на костта, както е необходимо.

Как се задава прагът на костта

Фиг. 8  

Стъпка

1. Изберете бутона Threshold от лентата с инструменти.

2. Използвайте лентата на плъзгача, за да увеличите/намалите прага на костта.
ЗАБЕЛЕЖКА: изберете Reset, за да нулирате прага на костта, както оригинал-
но е изчислен от софтуера. 

Праг на костта и изрязване
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Стъпка

3. Изберете Accept, за да продължите.

Как се изрязват образи

Фиг. 9  

Стъпка

1. Изберете бутона Crop от лентата с инструменти.

2. Регулирайте страните на бялото квадратче, за да изключите всякакви артефакти
(напр. масата), като се уверите, че не изключвате никаква част от обработвания
прешлен.

3. Изберете Accept, за да продължите.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА РЕГИСТРАЦИЯТА
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Праг на костта и изрязване
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5 РЕГИСТРАЦИЯ НА
СЪОТВЕТСТВИЕ НА
ПОВЪРХНОСТТА

5.1 Обосновка

Обща информация

В регистрацията на съответствие на повърхността Вие дефинирате костта, върху която
оперирате, след това софтуерът Ви ръководи да нанесете точките върху прешлена на
пациента; първата в специфични области а след това – където най-добре можете да ги
нанесете върху костта.
Софтуерът напасва нанесените точки към предоперативно заснетото КТ сканиране, за да
установи координатна система за навигация.

Всички точки за съответствие на повърхността трябва да се нанесат върху една и
съща костна структура. Планираните области и нанесените точки трябва да са на
същото ниво върху екрана и върху пациента.

Продължете с напасването на повърхността само ако съответната костна повърхност
може ясно да се идентифицира в сканирането.

Подготовка на хирургичното място

Registration Software Spine Surface Matching е предназначен само за спинални
процедури.

Подгответе хирургичното място, така че точките да могат да се нанесат директно
върху костната повърхност. Точки, които не са нанесени директно върху костта, може
да доведат до неточна регистрация.

Работен поток Surface Matching

Стъпка

1. Отворете Surface Matching Registration.

2. По избор: Регулирайте прага на костта, както е необходимо.

3. Определете нивото на прешлена (три точки).

4. Нанесете 20 точки на прешлена.

5. Потвърдете регистрацията.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.0 Registration Software Spine Surface Matching Вeр. 1.0 29



5.2 Дефиниране на нивото и получаване на точки

Обща информация

Вие дефинирате съответното ниво не прешлена, като идентифицирате три ориентира и
след това нанесете 20 точки в зоната на интерес.
Определете ориентирите възможно най-прецизно върху образа. Колкото по-близко е
напасването, толкова по-добра е точността на регистрацията.

Как се дефинира нивото

Фиг. 10  

Стъпка

1. Планирайте точка на спинозния израстък.

2. Планирайте точка на лявата ламина.

3. Планирайте точка на дясната ламина.

4. Направете всякакви необходими фини корекции на точките, като изберете точка и я
преместите към центъра на съответния анатомичен ориентир.

5. Изберете Acquire, за да започнете нанасяне на точката.

ЗАБЕЛЕЖКА: потвърдете, че точките са планирани на обработвания прешлен. 

Как се нанасят точки

Нанесете точки в повече от една равнина, на различна дълбочина и през възможно
най-голяма област от костта. Ако е необходимо, допълнителни точки може да се
нанесат след първия резултат на напасването.

По време на регистрацията показалецът се визуализира в софтуера. Тази
визуализация е предназначена само за грубо ориентиране и не може да се отрази на
точната действителна позиция.

Дефиниране на нивото и получаване на точки
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Фиг. 11  

Стъпка

1. Използвайте показалеца или дистанционното с щипка, за да нанесете всеки от
трите ориентира, които сте определили по време на дефинирането на нивото.
Уверете се, че нанасяте точки върху същия прешлен, който е бил определен при де-
финирането на нивото.
Определените ориентири се осветяват в синьо, зелено и червено.

2. Нанесете 17 допълнителни точки в различни позиции върху обработвания прешлен.
Задължително нанесете точките на различна дълбочина.
ЗАБЕЛЕЖКА: точки, които са твърде близо една до друга, не се приемат от соф-
туера. 

3. Лента на напредъка указва колко точки са нанесени. След като приключите, се отва-
ря екран за потвърждение.
Потвърдете точността на регистрацията.

ЗАБЕЛЕЖКА: натискането на Undo изтрива най-скоро нанесената точка. Натискането
на Start Over изтрива всички нанесени точки. 

Сродни връзки

Въведение в потвърждаването на регистрацията на стр. 33

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА
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Засичане на смяна ляво/дясно

Ако лявата и дясната ламини са били сменени инцидентно по време на дефинирането на
нивото, се отваря диалоговият прозорец Left / Right Swap.

Фиг. 12  

Стъпка

1. Плъзнете бутона на Left / Right или Right / Left, както се изисква.

2. Потвърдете ориентацията на костния модел, като поставите показалеца на анато-
мичните ориентири и проверите дали позицията на показалеца в софтуера съвпада
с действителната позиция върху анатомията на пациента.

3. Натиснете Accept.
ЗАБЕЛЕЖКА: бутонът Accept е разрешен само след като показалецът е навля-
зъл в зрителното поле на камерата. 

ЗАБЕЛЕЖКА: ако лявата и дясната ламини не са се сменили в действителност,
потвърдете правилната ориентация в изгледите и натиснете Accept. 

Дефиниране на нивото и получаване на точки
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6 ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА
РЕГИСТРАЦИЯТА

6.1 Въведение в потвърждаването на
регистрацията

Обосновка

След регистрация с показалеца или навигирания инструмент и референтната установка в
зрителното поле на камерата се отваря екранът за потвърждение на регистрацията.

Съображения за сигурност

Поради разпространение на грешка точността на навигацията може да е по-малка в някои
области, така че е важно извършването на цялостно потвърждаване.
Потвърдете точността при няколко анатомични ориентира, особено в зоната на интерес. Ако
зоната на интерес не е достъпна, потвърдете в области, които са възможно най-близо до
зоната на интерес.

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА
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6.2 Потвърждаване на точността

Информация за безопасност

Винаги потвърждавайте точността на регистрацията, като задържите върха на показалеца
или инструмента поне на три анатомични ориентира и потвърдите тяхната позиция в
софтуера. Ако точността на регистрацията е недостатъчна, се препоръчва повторна
регистрацията.

Потвърдете, че регистрацията е на правилното ниво на пациента и набора от данни.
Точността трябва да се проверява върху третираната костна структура.

Отстраняване на проблеми: Лоши стойности на точността

Причина за лошата точ-
ност

Как да се избегне/коригира

Движение на референтна-
та установка

• Уверете се, че всички винтове върху референтна установка
са затегнати, преди да започнете регистрацията, и не ги
разхлабвайте по време или след регистрацията.

• Уверете се, че установката е здраво прикрепена към костта.
• Не прилагайте сила или въртящ момент към установката по
време или след регистрацията.

Неподходяща настройка
на прага на костта

• Задайте прага внимателно, за да изключите цялата мека
тъкан.

• Ако е необходимо, нулирайте прага и започнете регистра-
цията отново.

Нанасяне на точки извън
набора от данни Нанесете точки само върху костта, която ще се оперира.

Повреда на показалеца

• Преди да използвате какъвто и да е показалец, проверете
дали върхът съвпада с маркировката за калибриране в из-
мервателя на показалеца.

• Не използвайте увреден или изкривен показалец.

Следващи стъпки

Опции

Ако точността е задоволителна, натиснете Yes.
ЗАБЕЛЕЖКА: бутонът Yes не е активен, освен ако показалецът/инструментът и ре-
ферентната установка са видими. 

Натиснете No за опции за подобряване на регистрацията.

За да направите отново която и да е част от процеса на регистрация, натиснете Add
Points или Replan Points.

За да излезете от регистрацията, натиснете Discard & Exit. Регистрацията не е записана.

Как се потвърждава точността на регистрацията

След успешна регистрация сте подканени да извършите визуална проверка на точността.

Потвърждаване на точността
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Фиг. 13  

Стъпка

1. Потвърдете точността, като задържите върха на показалеца или инструмента поне
на следните ориентири:
a.Постериорно/антериорно:

- На постериорната част на спинозния израстък. Задължително потвърждавайте
директно върху костта, а не върху супраспиналния лигамент.

- На няколко места върху костната повърхност на ламината.
b.Наляво/надясно:

- На лявата страна на спинозния израстък на приблизително средна височина и
след това на дясната страна.

- На лявата и дясната фасетна става (в идеалния случай в рамките на про-
странството на ставата), ако е достъпна.

c.Краниално/каудално:
- На краниалната страна на спинозния израстък и след това на каудалната част.

Внимателно решете дали определената точност е подходяща за текущата процеду-
ра.
Не прилагайте сила към показалеца или инструмента по време на потвърждаване-
то.

2. За всяка точка на потвърждаването сравнете позицията на показалеца върху па-
циента с позицията, показана на системата за навигация.

3. Алтернативно потвърдете точността, като задържите показалеца внимателно към
върховете на референтната клампа (всички посоки може да се потвърдят: посте-
риорно/антериорно, вляво/вдясно и краниално/каудално) или към зъб на референт-
ната клампа, ако е достъпен.

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА
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6.3 Как се подобрява точността на регистрацията

Обосновка

Ако регистрацията е определена като неприемлива, се отваря диалоговият прозорец No
Match Found. Алтернативно, ако наблюдавате съществено отклонение по време на
визуалното потвърждаване, проверете точността на показалеца и/или изберете No.
Изберете една от визуализираните Improvement Options, за да продължите.

Опции за подобрение за регистрация на съответствие на повърхността

Опция Описание

Отваря диалоговия прозорец за регистрация, за да се нанесат 10 допъл-
нителни точки, които са посочени с различен цвят.

Отваря стъпката за определяне на ниво, за да се планират и нанесат по-
вторно спинозният израстък, лявата и дясната ламини.

Отхвърля регистрираните точки и отваря нова регистрация.

Отхвърля регистрираните точки и затваря софтуера.

Затваря диалоговия прозорец.

Как се подобрява точността на регистрацията
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