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1

YLEISIÄ TIETOJA

1.1

Yhteystiedot

Tuki
Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä ohjeesta tai sinulla on kysymyksiä tai ongelmia laitteen
käytössä, voit ottaa yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.
Alue

Puhelin ja faksi

Sähköposti

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

Puh. +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia

Puh. (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia

Puh. +44 1223 755 333

Espanja

Puh. +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alueet

Puh. +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eurooppa

Puh. +49 89 991568 1044
Faksi: +49 89 991568 811

Japani

Puh. +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

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
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Juridiset tiedot

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 rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Patenttitiedot
Tätä tuotetta saattaa suojata yksi tai useampi patentti tai vireillä oleva patenttihakemus. 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:
• 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 lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
Spine Planning on osa Spine & Trauma Navigation System -järjestelmää, joka on luokan IIb tuote MDD:n määrittämien sääntöjen mukaan.

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

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

6

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0

YLEISIÄ TIETOJA

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
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Järjestelmän käyttäminen

1.4

Järjestelmän käyttäminen

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

Tunnetut vasta-aiheet
Tämän laitteen käytölle ei ole tunnettuja vasta-aiheita.

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

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

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

Oikeellisuuden tarkistaminen
Varoitus
Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.
8
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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 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.

Virustarkistus ja haittaohjelmistot
Brainlab suosittelee järjestelmän suojaamista huippuluokan virustorjuntaohjelmistoilla.
Huomaa, että joidenkin haittaohjelmien torjuntaohjelmien (esim. virustarkistukset) asetukset
saattavat häiritä järjestelmän toimintaa. Jos esimerkiksi suoritetaan reaaliaikaista kuvantamista ja
jokainen tiedostokäyttö tarkistetaan, potilaan kuvien lataaminen ja tallentaminen voi olla hidasta.
Brainlab suosittelee reaaliaikaisen tarkistuksen poistamista 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, jos haluat lisätietoja näistä ongelmista.
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Microsoft-tietoturvapäivitykset Windows- ja ohjainpäivityksille
Brainlab sallii vain suojauspäivitykset. Älä asenna huoltopäivityspaketteja 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
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1.6

Koulutus ja dokumentaatio

Brainlabin koulutus
Ennen järjestelmän käyttöä kaikkien käyttäjien on osallistuttava Brainlabin valtuutetun edustajan
järjestämään pakolliseen koulutusohjelmaan turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

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

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

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

SPINE PLANNING
-JOHDANTO

2.1

Käytön aloittaminen

Taustatietoja
Brainlab Elements Spine Planningin avulla voit suunnitella ruuvit kirurgiseen navigointiin.
Kohdealueen mukaan ohjelmisto voi ehdottaa ruuveja automaattisesti tai ne voidaan suunnitella
manuaalisesti.

Spine Planningin avaaminen

①

①

Kuva 1

Toimenpiteet
1.

Valitse potilas tai lisää uusi potilas.

2.

Valinnainen: Valitse tautiluokitus.

3.

Valitse Spine & Trauma -luokasta Planning tai 3D Navigation.

4.

Valitse Planning- tai 3D Navigation-luokasta Screw Planning ①.
HUOMAUTUS: saat lisätietoja Patient Data Manager -ohjelmiston käyttöohjeesta.
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Työkalurivi

2.2

Työkalurivi

Home-painike

Palaa aloitussivulle valitsemalla Home-painike. Kaikki muutokset tallennetaan, ja Spine Planning pysyy käynnissä taustalla. Aloitussivulta voit valita
muita Brainlab-sovelluksia (esim. Spine & Trauma 3D Navigation).

Zoom- ja View-valikot

Kuva 2

Toiminto

Kuvaus

Scroll

Selaa kaikkia ikkunan leikkeitä ylös tai alas.

Zoom

• Loitonna vetämällä ylös/vasemmalle ja lähennä vetämällä alas/oikealle.
• Käytettäessäsi kosketusnäyttöä paina kuvaa kahdella sormella ja loitonna leikettä lähentämällä sormia ja lähennä leikettä loitontamalla
sormia.

Pan

Siirrä leikettä ikkunassa vetämällä.

Windowing

Säädä kirkkautta ja kontrastia pyyhkäisemällä leikkeen poikki.

HUOMAUTUS: zoomaus- ja tarkastelutoiminnot voidaan suorittaa kosketusnäytöllä tai hiirellä.
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Data-valikko

②

①

③
④

⑤

Kuva 3

Nro

Komponentti

①

Valitse potilastiedot ja suunnitellut valinnat avaamalla Data-valikko.

②

Lataa muut potilastiedot valitsemalla MORE.
HUOMAUTUS: ohjelmisto valitsee ladatuista tiedoista automaattisesti oletetun parhaiten sopivan kuvajoukon (esim. uusin, jossa on pienin leikkeen etäisyys).

③

Voit tarkastella aiemmin suunniteltuja kohteita, ruuveja tai pisteitä valitsemalla Objects-, Screws- tai Points-välilehden.

④

Näytä/piilota kaikki kohteet, ruuvit tai pisteet käyttämällä silmäkuvakkeita.

⑤

Näytä/piilota valittu kohde, ruuvi tai piste käyttämällä silmäkuvaketta.

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0
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Ruuvin ominaisuudet

①
②
③

Kuva 4

Nro

16

Komponentti

①

Muokkaa ruuvin nimeä (Name) tarpeen mukaan.

②

Syötä tarpeen mukaan huomautus (Comment) kyseiselle ruuville.

③

Valitse Color-painike ja valitse väri, jonka haluat määrittää kyseiselle ruuville.
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3

RUUVIN
SUUNNITTELEMINEN

3.1

Ehdotetut ruuvit

Taustatietoja
Nikamavalintasi perusteella ohjelmisto ehdottaa suunniteltuja ruuveja. Nämä ruuvit on
tarkistettava ja hyväksyttävä ennen navigoituun kirurgiaan siirtymistä.
HUOMAUTUS: automaattinen ruuvien ehdottaminen on käytettävissä torakolumbaaristen
pedikkeliruuvien sijoittamista varten. Kun suunnitellaan ruuveja muilla selkärangan alueilla, käytä
manuaalisen suunnittelun työnkulkua.
Erilaiset kuvamodaliteetit ovat yhteensopivia Brainlab Elementsin Spine Planningin kanssa,
mutta ehdotetut ruuvit toimitetaan vain käytettäessä TT- ja Cone Beam CT (röntgen) -tietoja.
Mikäli ohjelmisto ei ehdota suunniteltuja ruuveja, jatka manuaaliseen ruuvien suunnitteluun.
HUOMAUTUS: jos haluat poistaa ehdotetun ruuvin toiminnon käytöstä, ota yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen. Siinä tapauksessa kohteen määritelmävaihe ei ole käytettävissä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä
Manuaalisen suunnittelun työnkulku s. 23

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0
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Ehdotetut ruuvit

Kohdealueen määrittäminen

②
①

③

Kuva 5

Toimenpiteet
1.

Valitse nikamat, joihin aiot asentaa ruuvit ①.
Valitut nikamat on korostettu.
HUOMAUTUS: näytä/piilota nikamien ääriviivojen automaattinen luonti Outline-toiminnon
② avulla.

18

2.

Voit vahvistaa valinnan painamalla Next.

3.

Ohjelmistossa nikamat merkitään tason ③ mukaan. Tarkista, että ohjelmiston merkinnät
vastaavat potilaan todellista nikamatasoa.
• Mikäli merkinnät ovat oikeat, valitse Confirm.
• Mikäli merkinnät ovat virheellisiä, valitse Discard. Nikamat merkitään yleisellä tavalla.

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0
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HUOMAUTUS: kun ohjelmisto avataan, nikamat lasketaan. Se saattaa kestää jopa kaksi
minuuttia. Vaihtoehtoisesti voit valita Skip jatkaaksesi laskematta nikamia ja suunnitellaksesi
ruuvit manuaalisesti.

Ruuvin suunnittelunäkymät

②

③

①

④
Kuva 6

Nro

Komponentti

①

DRR/3D -näkymä.
Voit avata tarkasteluvaihtoehdot valitsemalla nuolet:
• DRR
• 3D
• AP: Anteriorinen–posteriorinen
• Lat (L): Vasen sivu
• Lat (R): Oikea sivu
• Ruuvi: Keskitetty valittuun ruuviin
HUOMAUTUS: kun näkymää on käsitelty (esim. panoroitu tai zoomattu), näkymä vaihtuu Free-näkymäksi.

②

Sisäiset näkymät.

③

Keltaisilla viivoilla tunnistetaan kulloinenkin leike Cine View -näkymässä.

④

Cine View: Esittää leikkeet, jotka ruuvi leikkaa kohtisuorassa. Voit asettaa leikkeet
tauolle tai toistaa ne kaikki painamalla painiketta. Voit myös valita leikkeen liu’uttimella.

HUOMAUTUS: selattaessa näkymiä selataan kohtisuoraan potilaan asentoon nähden (l. ei
samassa linjassa suunnitellun ruuvin kanssa).

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0
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Ehdotetut ruuvit

Suunnittelusivun toiminnot

②

①

③

④
⑤
⑥
⑦

Kuva 7

Nro

Komponentti

①

Kosketa ruuvia tai valitse ruuvi SCREWS-luettelosta, jotta voit aktivoida veto- ja pudotuskahvat.

②

Suunniteltujen ruuvien Length ja Diameter.

③

SCREWS-luettelo.

④

New Screw: Lisää manuaalisesti suunniteltu ruuvi.

⑤

Realistic Shape: Voit näyttää todellisen ruuvin muodon tai yksinkertaisen sylinterimuodon ottamalla toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.

⑥

Diameter- ja Length-säätötyökalut.

⑦

Virtual Rod: Voit näyttää ruuvien päiden keskiosan väliltä mitatun pituuden ottamalla
toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.
HUOMAUTUS: on tärkeää huomata, että fyysiset sauvat tarvitsevat lisäpituutta sauvan
päissä. Sauvan kokonaispituus saattaa muuttua suunnitteluun verrattuna, mikäli intraoperatiivinen nikamien suhde poikkeaa suunnitelmasta (esim. potilaan muuttuneen
asennon, dekompression tai kohdistuksen vuoksi).
HUOMAUTUS: Virtual Rod -pituus ei ole saatavilla manuaalisesti suunniteltujen ruuvien kohdalla.
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Suunnittelu ehdotetuilla ruuveilla

①

②

③

④
⑤

⑥
Kuva 8

Toimenpiteet
1.

Ruuvit lisätään kohdealueen määrittelyn perusteella automaattisesti torakolumbaaristen
nikamien kuvajoukkoon.
Valitse ruuvi SCREWS-luettelosta ②.

2.

Tarkista ruuvien Length ja Diameter ①.
Säädä ruuvin asentoa ja/tai pituutta veto- ja pudotuskahvojen avulla.
HUOMAUTUS: pituuden säädöt tehdään veto- ja pudotuskahvoilla 5 mm:n välein.

3.

Tee mahdolliset Diameter-säädöt tai Length-hienosäädöt säätimillä ④.

4.

Valinnainen: Voit tarkistaa suunnitellun ruuvin liikeradan Cine View ⑥ -näkymän avulla.

5.

Valinnainen: Voit näyttää/piilottaa ruuvin päiden keskiöiden välistä mitatun etäisyyden Virtual Rod ⑤ -vaihtotoiminnolla.
HUOMAUTUS: Virtual Rod on saatavilla vain, jos vähintään kaksi hoidon samalla puolella olevaa ruuvia on hyväksytty.

6.

Voit hyväksyä ruuvin valitsemalla valintaruudun.
Rastimerkki ② tulee näkyviin hyväksytyn ruuvin viereen SCREWS-luettelossa.
HUOMAUTUS: voit myös lisätä ruuveja manuaalisesti New Screw -painikkeella ③.
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Ehdotetut ruuvit

Ehdotettujen ruuvien lisääminen ja poistaminen

①②

Kuva 9

Toimenpiteet
1.

Valitse nuolet SCREWS-luettelon yläosasta.

2.

Voit lisätä ruuvin valitsemalla sen AVAILABLE SCREWS -luettelosta plus-kuvakkeella ①.
Ruuvi lisätään kuvajoukkoon, ja se siirtyy SCREWS-luetteloon.
HUOMAUTUS: vaihtoehtoisesti voit valita lisänikamia painamalla Back. Ohjelmisto ehdottaa ruuveja näille valituille nikamille.

3.

Voit poistaa ruuvin valitsemalla sen SCREWS -luettelosta miinus-kuvakkeella ②.
Ruuvi siirtyy takaisin AVAILABLE SCREWS -luetteloon.

22

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0

RUUVIN SUUNNITTELEMINEN

3.2

Manuaalisen suunnittelun työnkulku

Manuaalinen ruuvin suunnittelu
Manuaalinen ruuvien suunnittelu on tarpeen:
• Suunniteltaessa ruuveja servikaalisella alueella, ristiluun tai lantion alueella.
• Mikäli kohteen määrittäminen epäonnistuu.
• Saatavilla on vain MR-tietoja.
Ruuveja voidaan myös lisätä manuaalisesti ohjelmiston ehdottamien ruuvien lisäksi.
Virtual Rod -pituus ei ole saatavilla manuaalisesti suunniteltujen ruuvien kohdalla.

Ruuvien manuaalinen suunnitteleminen

①

②

③

④
⑤
⑥

Kuva 10

Toimenpiteet
1.

Valitse New Screw ④.
Ruuvi lisätään samansuuntaisesti kulloinkin valittuun ruuviin nähden. Mikäli ruuveja ei ole
valittu, sisäisen näkymän keskelle lisätään ruuvi.

2.

Tarkista valitun ruuvin Length ja Diameter ②.
Säädä ruuvin asentoa ja/tai pituutta veto- ja pudotuskahvojen ① avulla.
HUOMAUTUS: pituuden säädöt tehdään veto- ja pudotuskahvoilla 5 mm:n välein.

3.

Tee mahdolliset Diameter-säädöt tai Length-hienosäädöt säätimillä ⑥.

4.

Toista manuaaliset suunnitteluvaiheet kunkin ruuvin kohdalla.

5.

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

6.

Valinnainen: Voit poistaa valitun ruuvin valitsemalla roskakorikuvakkeen ③.
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Manuaalisen suunnittelun työnkulku
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