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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane teleadresowe

Pomoc techniczna

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

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południo-
wa

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

us.support@brainlab.com

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

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Przewidywany okres użytkowania

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

Informacja zwrotna

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

Producent

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

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

Znaki towarowe firmy Brainlab

Brainlab® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG.

Znaki towarowe innych firm

Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w USA i innych
krajach.

Informacje dotyczące patentów

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

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

To oprogramowanie jest oparte częściowo na wyszczególnionych poniżej pracach. Pełne
informacje o licencji i prawach autorskich można znaleźć pod poniższymi linkami:
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, stworzony przez Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xercesc/)

Znak CE

Oznaczenie CE wskazuje na zgodność produktu firmy Brainlab z zasadniczymi
wymogami Dyrektywy Rady 93/42/EWG (dyrektywa dotycząca wyrobów me-
dycznych).
Oprogramowanie Spine Planning jest częścią systemu Spine & Trauma Navi-
gation System, który jest produktem klasy IIb w rozumieniu zasad ustanowio-
nych w dyrektywie MDD.

Sprzedaż w USA

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

Zgłaszanie incydentów związanych z tym produktem

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

Informacje prawne
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1.3 Symbole

Ostrzeżenia

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

Przestrogi

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

Uwagi

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

Symbole dotyczące produktu

Symbol Objaśnienie

Unikatowy identyfikator produktu

Patrz instrukcja obsługi

Producent

Wyrób medyczny

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4 Używanie systemu

Przeznaczenie i wskazania dotyczące użytkowania / zamierzonego zastosowania docelowego

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

Znane przeciwwskazania

Nie ma znanych przeciwwskazań związanych z użytkowaniem tego wyrobu.

Miejsce zastosowania

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

Profile użytkownika

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

Grupa pacjentów

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

Korzyści kliniczne

Spine & Trauma Navigation System zapewnia następujące korzyści:
• Wyższa dokładność umieszczania śrub w porównaniu z technikami konwencjonalnymi
• Zmniejszona dawka promieniowania dla personelu na sali operacyjnej w porównaniu z

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

z nieprawidłowym umieszczeniem śrub w porównaniu z technikami konwencjonalnymi
• Redukcja lub eliminacja konieczności ponownego sprowadzenia pacjenta na blok operacyjny w

celu wykonania zabiegu rewizyjnego

Używanie systemu
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Weryfikacja wiarygodności

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.5 Zgodność z wyrobami medycznymi i
oprogramowaniem medycznym

Urządzenia innych firm

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

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

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

Oprogramowanie innych firm

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

Aktualizacje

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

Skanowanie pod kątem wirusów i oprogramowania złośliwego

Firma Brainlab zaleca zabezpieczanie systemu przy użyciu najnowszych programów
antywirusowych.
Należy pamiętać, że niektóre ustawienia programów do ochrony przed oprogramowaniem
złośliwym (np. skanera antywirusowego) mogą negatywnie wpływać na wydajność systemu. Na
przykład jeśli wykonywane jest skanowanie w czasie rzeczywistym i monitorowany jest każdy
dostęp do pliku, to wczytywanie i zapisywanie danych pacjentów może być wolne. Firma Brainlab
zaleca wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania pod kątem
obecności wirusów poza godzinami pracy klinicznej.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że oprogramowanie przeciwwirusowe nie modyfikuje żadnych
katalogów firmy Brainlab, w szczególności:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab itp.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData itp.

Ostrzeżenie
Nie należy pobierać ani instalować aktualizacji w trakcie planowania leczenia.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną firmy
Brainlab.

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem medycznym
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Aktualizacje bezpieczeństwa Microsoft dla systemu Windows oraz aktualizacje sterowników

Firma Brainlab pozwala wyłącznie na instalację aktualizacji bezpieczeństwa. Nie wolno instalować
pakietów serwisowych ani aktualizacji opcjonalnych. Należy zweryfikować ustawienia, aby mieć
pewność, że aktualizacje są pobierane i instalowane prawidłowo i w odpowiednim czasie. Nie
wolno aktualizować sterowników na platformach firmy Brainlab.
Więcej informacji dotyczących ustawień oraz listę aktualizacji bezpieczeństwa Microsoft
zablokowanych przez pomoc techniczną firmy Brainlab można znaleźć na stronie internetowej
firmy Brainlab.
Adres: www.brainlab.com/updates
Hasło: WindowsUpdates!89

INFORMACJE OGÓLNE
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1.6 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie Brainlab

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

Odpowiedzialność

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

Wydłużony czas działania na sali operacyjnej

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

Czytanie instrukcji obsługi

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

Szkolenie i dokumentacja
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2 WPROWADZENIE DO
OPROGRAMOWANIA
SPINE PLANNING

2.1 Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Oprogramowanie Brainlab Elements Spine Planning pozwala planować śruby do nawigacji
chirurgicznej. W zależności od obszaru, w którym przeprowadzany jest zabieg, śruby mogą być
automatycznie proponowane przez oprogramowanie lub planowane ręcznie.

Otwieranie oprogramowania Spine Planning

① ①

Rysunek 1  

Krok

1. Wybrać profil pacjenta lub dodać profil nowego pacjenta.

2. Opcjonalnie: Wybrać klasyfikację choroby.

WPROWADZENIE DO OPROGRAMOWANIA SPINE PLANNING
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Krok

3. W kategorii Spine & Trauma wybrać Planning lub 3D Navigation.

4. W kategorii Planning lub 3D Navigation wybrać Screw Planning ①.
UWAGA: Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi oprogra-
mowania Patient Data Manager. 

Rozpoczynanie pracy
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2.2 Pasek narzędzi

Przycisk Home

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

Menu przybliżania i widoku

Rysunek 2  

Funkcja Opis

Scroll Przewijanie w górę lub w dół przez wszystkie przekroje w obrębie okna.

Zoom

• Przeciągnąć w górę/lewo (pomniejszenie) lub w dół/prawo (powięk-
szenie).

• W przypadku ekranu dotykowego nacisnąć obraz dwoma palcami i
zsunąć (pomniejszenie) lub rozsunąć (powiększenie) palce.

Pan Przeciągnąć, aby przesunąć przekrój w obrębie okna.

Windowing Regulacja jasności i kontrastu przez przesuwanie po przekroju.

UWAGA: Funkcje przybliżenia i wyświetlania można wykonywać za pomocą gestów na ekranie
dotykowym lub za pomocą myszy. 

WPROWADZENIE DO OPROGRAMOWANIA SPINE PLANNING
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Menu Data

① ②

④

⑤

③

Rysunek 3  

Nr Element

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

②

Wybrać MORE, aby wczytać dodatkowe dane pacjenta.
UWAGA: Spośród wczytanych danych oprogramowanie automatycznie wybiera zakła-
dany najlepiej pasujący zestaw obrazów (np. najnowszy z najmniejszą odległością
przekrojów). 

③ Wybrać kartę Objects, Screws lub Points, aby wyświetlić wcześniej zaplanowane
obiekty, śruby lub punkty.

④ Za pomocą ikony oka można wyświetlać/ukrywać wszystkie obiekty, śruby lub punkty.

⑤ Za pomocą ikony oka można wyświetlać/ukrywać wybrane obiekty, śruby lub punkty.

Pasek narzędzi
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Właściwości śrub

①

②

③

Rysunek 4  

Nr Element

① Edytować odpowiednio pole Name dla śruby.

② Jeśli to konieczne, wprowadzić Comment dla śruby.

③ Wybrać przycisk Color, a następnie wybrać kolor, jaki ma być przypisany do danej
śruby.

WPROWADZENIE DO OPROGRAMOWANIA SPINE PLANNING
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Pasek narzędzi
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3 PLANOWANIE ŚRUB
3.1 Proponowane śruby

Informacje ogólne

W zależności od wybranych kręgów oprogramowanie proponuje planowane śruby. Te śruby
należy sprawdzić i zatwierdzić przed przejściem do nawigacji w trakcie zabiegu.
UWAGA: Funkcja automatycznego proponowania śrub jest dostępna w przypadku standardowego
wprowadzania śrub przeznasadowych w kręgosłupie piersiowym i lędźwiowym. Podczas
planowania śrub w innych obszarach kręgosłupa należy wykorzystać schemat postępowania
związany z ręcznym planowaniem. 

Z oprogramowaniem Brainlab Elements Spine Planning kompatybilne są różne techniki
obrazowania, jednak proponowane śruby są dostępne wyłącznie w przypadku korzystania z
danych TK i Cone Beam CT (rentgenowskich).
Jeśli oprogramowanie nie jest w stanie zaproponować planowanych śrub, należy przeprowadzić
ręczne planowanie śrub.
UWAGA: Aby wyłączyć funkcję proponowania śrub, należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab. W takim wypadku etap definicji obszaru docelowego nie jest dostępny. 

Powiązane tematy

Schemat postępowania w planowaniu ręcznym na str. 25

PLANOWANIE ŚRUB
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Definiowanie obszaru docelowego

①

②

③

Rysunek 5  

Krok

1. Wybrać kręgi, w których mają być umieszczone śruby ①.
Wybrane kręgi zostaną podświetlone.
UWAGA: Za pomocą przełącznika Outline ② można ukrywać/wyświetlać automatyczny
obrys kręgu. 

2. Wybrać Next, aby potwierdzić wybór.

3. Oprogramowanie oznacza kręgi na podstawie poziomu ③. Sprawdzić, czy oznaczenie w
oprogramowaniu odpowiada faktycznemu poziomowi kręgów u pacjenta.
• Jeśli oznaczenie jest poprawne, wybrać Confirm.
• Jeśli oznaczenie jest niepoprawne, wybrać Discard. Kręgi są oznaczane w naturalny

sposób.

Proponowane śruby
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UWAGA: Po otwarciu oprogramowania obliczane są kręgi, co może zająć do dwóch minut.
Opcjonalnie można wybrać Skip, aby kontynuować bez obliczania kręgów i zaplanować śruby
ręcznie. 

Widoki planowania śruby

①

②

④

③

Rysunek 6  

Nr Element

①

Widok DRR/3D.
Wybrać strzałki, aby otworzyć opcje widoku:
• DRR
• 3D
• AP: Przód-tył
• Lat (L): Boczny lewy
• Lat (R): Boczny prawy
• Screw: Wyśrodkowany na wybranej śrubie

UWAGA: Jeśli użytkownik manipulował widokiem (np. za pomocą funkcji panoramo-
wania lub przybliżania), widok zmienia się na Free. 

② Widoki Inline.

③ Żółte linie identyfikują aktualny przekrój w widoku Cine View.

④
Cine View: Przechodzi przez przekroje, które śruba przecina prostopadle. Za pomocą
przycisku można wstrzymać lub odtworzyć przechodzenie przez przekroje, a za pomo-
cą suwaka można wybrać przekrój.

UWAGA: Podczas przewijania widoki są przewijane w kierunku prostopadłym do orientacji
pacjenta (tj. nie są w linii z planowaną śrubą). 

PLANOWANIE ŚRUB
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Funkcje strony do planowania

① ②

④
⑤

⑥

⑦

③

Rysunek 7  

Nr Element

① Dotknąć śruby lub wybrać śrubę z listy SCREWS, aby aktywować uchwyty do przecią-
gania i opuszczania.

② Parametry Length i Diameterplanowanej śruby.

③ Lista SCREWS.

④ New Screw: Umożliwia ręczne dodawanie planowanej śruby.

⑤ Realistic Shape: Przełączanie tej opcji pozwala pokazać realistyczny kształt śruby lub
prostą formę cylindryczną.

⑥ Narzędzia do regulacji parametrów Diameter oraz Length.

⑦

Virtual Rod: Przełączanie tej opcji pozwala wyświetlić długość mierzoną pomiędzy
środkami łbów śrub.
UWAGA: Ważne jest, aby pamiętać, że fizyczne pręty wymagają dodatkowej długości
na końcach prętów. Całkowita długość pręta może się zmienić względem długości pla-
nowanej, jeśli śródoperacyjne zależności kręgów będą inne niż na planie (np. z powo-
du zmiany pozycji pacjenta, dekompresji lub ustawienia). 

UWAGA: Długość Virtual Rod nie jest dostępna w przypadku ręcznie planowanych
śrub. 

Proponowane śruby
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Planowanie proponowanych śrub

②

⑥

④

③

①

⑤

Rysunek 8  

Krok

1. Na podstawie definicji obszaru docelowego śruby są dodawane automatycznie do zesta-
wu obrazów dla kręgów piersiowo-lędźwiowych.
Wybrać śrubę z listy SCREWS ②.

2. Sprawdzić parametry Length oraz Diameter dla śruby ①.
Za pomocą uchwytów do przeciągania i upuszczania dostosować pozycję i/lub długość
śruby.
UWAGA: Regulacja długości za pomocą uchwytów do przeciągania i upuszczania doko-
nywana jest w krokach co 5 mm. 

3. Wszelkie niezbędne regulacje parametrów Diameter lub szczegółowe regulacje parame-
tru Length można wykonać za pomocą elementów sterujących ④.

4. Opcjonalnie: Za pomocą Cine View ⑥ sprawdzić trajektorię zaplanowanej śruby.

5. Opcjonalnie: Przełączać opcję Virtual Rod ⑤, aby wyświetlić/ukryć zmierzoną odległość
między środkami łbów śrub.
UWAGA: Funkcja Virtual Rod jest dostępna tylko gdy zatwierdzone zostały co najmniej
dwie śruby po tej samej stronie terapeutycznej. 

6. Aby zatwierdzić śrubę, należy zaznaczyć pole wyboru.
Znak zaznaczenia ② pojawia się obok zatwierdzonej śruby na liście SCREWS.
UWAGA: Można też dodać śruby ręcznie za pomocą przycisku New Screw ③.
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Dodawanie i usuwanie proponowanych śrub

①②

Rysunek 9  

Krok

1. Wybrać strzałki w górnej części listy SCREWS.

2. Aby dodać śrubę, należy wybrać ją z listy AVAILABLE SCREWS, klikając ikonę plusa ①.
Śruba jest dodawana do zestawu obrazów i jest przenoszona do listy SCREWS.
UWAGA: Opcjonalnie można wybrać przycisk Back, aby wybrać dodatkowe kręgi. Opro-
gramowanie zaproponuje śruby dla tych wybranych kręgów. 

3. Aby usunąć śrubę, należy wybrać ją z listy SCREWS, klikając ikonę minusa ②.
Śruba zostanie przeniesiona z powrotem do listy AVAILABLE SCREWS.

Proponowane śruby
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3.2 Schemat postępowania w planowaniu ręcznym

Ręczne planowanie śruby

Ręczne planowanie śruby jest konieczne w następujących przypadkach:
• W przypadku planowania śrub w obszarze szyjnym, krzyżowym lub miedniczym.
• W przypadku nieudanego zdefiniowania obszaru docelowego.
• Jeśli dostępne są tylko dane MR.
Śruby można też dodawać ręcznie jako uzupełnienie śrub proponowanych przez
oprogramowanie.
Długość Virtual Rod nie jest dostępna w przypadku ręcznie planowanych śrub.

Ręczne planowanie śrub

④

① ③②

⑤

⑥

Rysunek 10  

Krok

1. Wybrać opcję New Screw ④.
Śruba zostanie dodana równolegle do aktualnie wybranej śruby. Jeśli żadna śruba nie
jest wybrana, nowa śruba zostanie dodana w środku widoku Inline.

2. Sprawdzić parametry Length oraz Diameter dla wybranej śruby ②.
Za pomocą uchwytów do przeciągania i upuszczania ① dostosować pozycję i/lub długość
śruby.
UWAGA: Regulacja długości za pomocą uchwytów do przeciągania i upuszczania doko-
nywana jest w krokach co 5 mm. 

3. Wszelkie niezbędne regulacje parametrów Diameter lub szczegółowe regulacje parame-
tru Length można wykonać za pomocą elementów sterujących ⑥.

4. Powtórzyć etapy planowania ręcznego dla każdej śruby.

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

PLANOWANIE ŚRUB
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Krok

6. Opcjonalnie: Wybrać ikonę kosza na śmieci ③, aby usunąć wybraną śrubę.

Schemat postępowania w planowaniu ręcznym
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