
KNEE3
Verze 3.2

Uživatelská příručka k programu
Revize 1.1
Datum vydání: 2019-10-29 (ISO 8601)
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Všechna práva vyhrazena.





OBSAH
1  VŠEOBECNÉ INFORMACE ..........................................................................................5

1.1  Kontaktní údaje ...................................................................................................................................5

1.2  Právní formulace ................................................................................................................................7

1.3  Symboly................................................................................................................................................9

1.4  Použití systému ................................................................................................................................10

1.5  Kompatibilita se zdravotnickými zařízeními a softwarem .......................................................13

1.6  Školení a dokumentace ...................................................................................................................16

2  NASTAVENÍ SYSTÉMU...................................................................................................17

2.1  Nastavování operačního sálu ........................................................................................................17

2.2  Aplikace Camera...............................................................................................................................19

2.3  Optimální umístění referencí..........................................................................................................21

2.4  Navigační nástroje ...........................................................................................................................26

3  SPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU KNEE3 .............................................................................33

3.1  Spouštění softwaru a volba pacienta...........................................................................................33

4  PRACOVNÍ POSTUPY KNEE....................................................................................35

4.1  Úvod ....................................................................................................................................................35

4.2  Obecná navigace ..............................................................................................................................36

4.3  KNEE3 Motion ...................................................................................................................................38
4.3.1  Registrace........................................................................................................................................40
4.3.2  Navigace ..........................................................................................................................................41
4.3.3  Plánování .........................................................................................................................................51
4.3.4  Graf stability kloubu..........................................................................................................................53
4.3.5  Záznam výzkumných dat..................................................................................................................56

4.4  KNEE3 Universal ..............................................................................................................................58
4.4.1  Registrace........................................................................................................................................60
4.4.2  Navigace ..........................................................................................................................................61

4.5  KNEE3 Express .................................................................................................................................66
4.5.1  Registrace........................................................................................................................................69

OBSAH

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.1 KNEE3 Ver. 3.2 3



4.5.2  Navigace ..........................................................................................................................................70
4.5.3  Ověření polohy bloku .......................................................................................................................72
4.5.4  Ověření řezu ....................................................................................................................................76

4.6  KNEE3 Partial ....................................................................................................................................80
4.6.1  Registrace........................................................................................................................................82
4.6.2  Navigace ..........................................................................................................................................83

5  REGISTRACE ..........................................................................................................................87

5.1  Přehled registrace ............................................................................................................................87
5.1.1  Registrační pracovní postupy ...........................................................................................................88
5.1.2  Akvizice bodu...................................................................................................................................91
5.1.3  Registrace orientačních bodů ...........................................................................................................94
5.1.4  Registrace směru osy.......................................................................................................................96
5.1.5  Registrace povrchu ..........................................................................................................................98

5.2  Registrace femuru ..........................................................................................................................100
5.2.1  Distální bod femorální osy ..............................................................................................................101
5.2.2  Mediální a laterální epikondylární body ..........................................................................................102
5.2.3  Anteroposteriorní osa (Whitesidova linie) .......................................................................................103
5.2.4  Mediální a laterální kondyly ............................................................................................................104
5.2.5  Mediální a laterální distální kondyly................................................................................................106
5.2.6  Anteriorní kortex.............................................................................................................................107

5.3  Registrace tibie ...............................................................................................................................108
5.3.1  Anteriorně-posteriorní (A-P) směr tibie ...........................................................................................109
5.3.2  Body mediální a laterální plochy.....................................................................................................110
5.3.3  Mediální a laterální malleoly ........................................................................................................... 111

5.4  Ověření v pracovním postupu KNEE3 Express .......................................................................112
5.4.1  Tibiální mechanická osa a A-P směr ..............................................................................................113

5.5  Další funkce registrace .................................................................................................................114
5.5.1  Opětovná registrace .......................................................................................................................115

6  ZPRÁVA O PŘÍPADU ......................................................................................................117

6.1  Vytvoření zprávy o případu ..........................................................................................................117

7  VYSOUVACÍ NABÍDKA A PANEL NÁSTROJŮ ......................................119

7.1  Panel nástrojů .................................................................................................................................120

8  NASTAVENÍ .............................................................................................................................123

8.1  Zvuk, nástroje a snímky obrazovky............................................................................................123

OBSAH

4 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.1 KNEE3 Ver. 3.2



1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje

Podpora

Pokud v této příručce nebudete moci najít požadované informace nebo pokud máte nějaké dotazy
či problémy, obraťte se na technickou podporu společnosti Smith+Nephew:

Region Telefon a fax E-mail

Globální podpora
Telefon: +1 833 766
2846
Fax: +1 763 452 4980

CustomerSupport.Robotics@smith-nephew.com

Očekávaná servisní životnost

Pokud není uvedeno výslovně jinak, je zajištěna údržba po dobu osmi let.

Připomínky uživatelů

Navzdory pečlivé kontrole může tato příručka obsahovat chyby. Máte-li nějaké návrhy na zlepšení,
prosíme obraťte se na user.guides@brainlab.com.

Výrobce

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

Kontakt na výrobce

Region Telefon a fax E-mail

USA, Kanada, střední a Jižní
Amerika

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

us.support@brainlab.com

Brazílie Telefon: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Velká Británie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Telefon: +34 900 649 115

Francie a francouzsky mluvící
regiony Telefon: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Telefon: +49 89 991568
1044
Fax: +49 89 991568 811

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Region Telefon a fax E-mail

Japonsko
Telefon: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Kontaktní údaje
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1.2 Právní formulace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno
jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu
společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

• Brainlab® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.
• Buzz® Navigation (Ceiling-Mounted) je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG

v Německu a/nebo USA.
• ClearLens® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo

USA.
• Curve™ je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu popř. USA, a

společnosti Brainlab KK v Japonsku.
• Kick® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

Ochranné známky jiných společností

• Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation
ve Spojených státech a jiných zemích.

• Smith & Nephew, Smith+Nephew a odpovídající loga jsou registrované ochranné známky
společnosti Smith and Nephew plc.

Informace o patentech

Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými
přihláškami. Podrobnosti viz: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný software třetích stran

• Tento software se zčásti zakládá na práci společnosti Independent JPEG Group.
• Tento software je částečně založen na knihovně OpenJPEG. Plné znění licence a oznámení o

autorských právech najdete zde: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.
• Části tohoto softwaru se částečně zakládají na balíčku CyberVrmI97, který napsal Satoshi

Konno.
• Další názvy obchodních společností a produktů zde uvedené mohou být ochrannými známkami

příslušných společností.
• Tento software je částečně založen na knihovně libjpeg-turbo. Plné znění licence a oznámení o

autorských právech najdete zde: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/
LICENSE.md.

Označení CE

Označení CE znamená, že příslušný produkt společnosti Brainlab vyhovuje zá-
kladním požadavkům směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích
(„MDD“).
KNEE3 je produkt třídy IIa podle pravidel stanovených MDD.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Hlášení incidentů souvisejících s produktem

Jste povinni hlásit všechny závažné incidenty, které se mohly vyskytnout v souvislosti s tímto
produktem společnosti Brainlab a v rámci Evropy příslušnému vnitrostátnímu příslušnému orgánu
pro zdravotnické prostředky.

Pokyny pro likvidaci

Jakmile chirurgický nástroj dosáhne konce životnosti, zbavte jej všeho biologického / biologicky
nebezpečného materiálu a nástroj bezpečně zlikvidujte podle příslušných právních předpisů.

Elektrická a elektronická zařízení likvidujte výhradně v souladu s místními předpisy. In-
formace týkající se směrnice WEEE (odpadní elektrická a elektronická zařízení) nebo
příslušných látek, které by mohly být přítomny v lékařském zařízení, naleznete na ad-
rese:
www.brainlab.com/sustainability

Prodej v USA

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na objednávku lékaře.

Právní formulace
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1.3 Symboly

Varování

Varování
Varování jsou označena symbolem výstražného trojúhelníku. Obsahují velmi důležité
bezpečnostní informace o možnosti zranění, úmrtí nebo jiných vážných následcích
spojených s použitím nebo nesprávným použitím zařízení.

Výstraha

Výstrahy jsou označeny kruhovým varovným symbolem. Obsahují důležité informace
týkající se případných poruch zařízení, selhání zařízení, poškození zařízení nebo poškození
majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: poznámky jsou formátovány kurzívou a uvádějí další užitečné rady. 

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4 Použití systému

Lékařské účely

KNEE3 je obrazem řízený chirurgický systém pro náhradu kolenního kloubu, pracující na principu
vizualizace orientačních bodů femuru a tibie, fungující s různými implantáty DePuy a Smith
+Nephew.
KNEE3 zahrnuje čtyři různé pracovní postupy:
• KNEE3 Motion
• KNEE3 Universal
• KNEE3 Express
• KNEE3 Partial

Indikace k použití - pouze KNEE3 Motion

Systém Knee je určen pro intraoperativní obrazem řízenou lokalizaci, která umožňuje minimálně
invazivní chirurgický úkon. Spojuje ruční sondu sledovanou systémem pasivní detekce markerů s
počítačovým virtuálním obrazovým prostorem na individuálním 3D modelu kosti pacienta. Model
se vytváří pomocí akvizice různých orientačních bodů na povrchu kosti. Systém je určen pro
použití při takových zdravotních obtížích, kde může být vhodný stereotaktický chirurgický zákrok a
kde lze podle CT, RTG či MR modelu anatomické struktury identifikovat vztah k rigidní anatomické
struktuře, jako je například lebka, dlouhá kost nebo obratel. Systém chirurgovi asistuje při navigaci
protézy kolene na intraoperativně naplánovanou polohu. Systém Knee zvládá balancování vazů a
měření srovnání kosti.
Mezi příklady ortopedických chirurgických zákroků patří mimo jiné:
• Totální náhrada kolenního kloubu
• Balancování vazů
• Analýza rozsahu pohybu

Indikace k použití - pouze KNEE3 Universal

Systém Knee je určen pro intraoperativní obrazem řízenou lokalizaci, která umožňuje minimálně
invazivní chirurgický úkon. Spojuje ruční sondu sledovanou systémem pasivní detekce markerů s
počítačovým virtuálním obrazovým prostorem na individuálním 3D modelu kosti pacienta. Model
se vytváří pomocí akvizice různých orientačních bodů na povrchu kosti. Systém je určen pro
použití při takových zdravotních obtížích, kde může být vhodný stereotaktický chirurgický zákrok a
kde lze podle CT, RTG či MR modelu anatomické struktury identifikovat vztah k rigidní anatomické
struktuře, jako je například lebka, dlouhá kost nebo obratel. Systém chirurgovi asistuje při navigaci
protézy kolene na intraoperativně naplánovanou polohu. Systém Knee zvládá balancování vazů a
měření srovnání kosti.
Mezi příklady ortopedických chirurgických zákroků patří mimo jiné:
• Totální náhrada kolenního kloubu
• Balancování vazů
• Analýza rozsahu pohybu

Indikace k použití - pouze KNEE3 Express

Systém Knee je určen pro intraoperativní obrazem řízenou lokalizaci, která umožňuje minimálně
invazivní chirurgický úkon. Spojuje ruční sondu sledovanou systémem pasivní detekce markerů s
počítačovým virtuálním obrazovým prostorem na individuálním 3D modelu kosti pacienta. Model
se vytváří pomocí akvizice různých orientačních bodů na povrchu kosti. Systém je určen pro
použití při takových zdravotních obtížích, kde může být vhodný stereotaktický chirurgický zákrok a
kde lze podle CT, RTG či MR modelu anatomické struktury identifikovat vztah k rigidní anatomické
struktuře, jako je například lebka, dlouhá kost nebo obratel. Systém chirurgovi asistuje při navigaci
protézy kolene na intraoperativně naplánovanou polohu. Systém Knee zvládá balancování vazů a
měření srovnání kosti.
Mezi příklady ortopedických chirurgických zákroků patří mimo jiné:

Použití systému
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• Totální náhrada kolenního kloubu
• Balancování vazů
• Analýza rozsahu pohybu

Indikace k použití - pouze KNEE3 Partial

Systém Knee je určen pro intraoperativní obrazem řízenou lokalizaci, která umožňuje minimálně
invazivní chirurgický úkon. Spojuje ruční sondu sledovanou systémem pasivní detekce markerů s
počítačovým virtuálním obrazovým prostorem na individuálním 3D modelu kosti pacienta. Model
se vytváří pomocí akvizice různých orientačních bodů na povrchu kosti. Systém je určen pro
použití při takových zdravotních obtížích, kde může být vhodný stereotaktický chirurgický zákrok a
kde lze podle CT, RTG či MR modelu anatomické struktury identifikovat vztah k rigidní anatomické
struktuře, jako je například lebka, dlouhá kost nebo obratel. Systém chirurgovi asistuje při navigaci
protézy kolene na intraoperativně naplánovanou polohu. Systém Knee zvládá balancování vazů a
měření srovnání kosti.
Mezi příklady ortopedických chirurgických zákroků patří mimo jiné:
• Unikondylární náhrada kolenního kloubu
• Balancování vazů
• Analýza rozsahu pohybu

Zamýšlený uživatel

Systém KNEE3 je určen k použití proškolenými ortopedickými chirurgy. Uživatelé by měli mít
zkušenosti s prováděním operace náhrady kolenního kloubu bez dozoru a měli by plně rozumět
kinematice a anatomii kolene.

Místo a podmínky použití

KNEE3 je obrazem naváděný operační systém, který se používá na operačních sálech. Systém
tvoří součásti, které lze používat opakovaně, jako jsou například software, sledovací systém a
počítačová platforma, i součásti, které jsou určeny k jednorázovému použití, jako jsou reflexní
kuličky pro nástroje. Nástroje a jednorázový materiál pro navigaci musí být během použití sterilní.
Počítačová platforma a sledovací systém mohou být mobilní, podle specifikace platformy.

Populace pacientů

Plně dospělé osoby vyžadující totální náhradu kolenního kloubu. Kontraindikace pro některé
populace pacientů:
• Pacienti, kteří trpí osteoporózou, by neměli být ošetřováni totální navigační procedurou pro

kolenní kloub s využitím implantátu s referencí femuru a tibie. V tomto případě se může
fixovaná reference uvolnit v důsledku snížené hustoty kosti, což znepřesňuje či znemožňuje
navigaci. Pro tyto pacienty je alternativou procedura bezpinového ověření zarovnání.

• Pacienti, kteří trpí dysplazií nebo jinými deformacemi pánve, by neměli být ošetřováni
navigačním programem pro koleno. V tomto případě není možné správně zaregistrovat střed
rotace. Výsledek registrace/navigace by tak mohl být nepřesný, případně by nebyla možná
navigace.

Kontrola hodnověrnosti

Varování
Před léčbou pacienta zkontrolujte věrohodnost veškerých vstupních i výstupních informací
systému.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Prodloužená doba na operačním sále

Navigační systémy Brainlab jsou citlivá technická zařízení. Doba trvání chirurgického zákroku
využívajícího navigaci může lišit podle uspořádání operačního sálu, polohy pacienta a délky a
složitosti výpočtů. Uživatel musí rozhodnout, zda je potenciální prodloužení pro příslušného
pacienta a zákrok přijatelné.

Možné vedlejší účinky

Během navigace KNEE3 jsou nutné další incize kůže a otvory v kosti v oblasti tibie a femuru za
účelem bezpečné fixace reference.

Infekce místa chirurgického zákroku v důsledku prodloužení práce na OS

Mezi časem chirurgického zákroku a infekcí v místě jeho provedení je přímá souvislost. Proto
vždy vyhodnoťte stav každého pacienta a pokračujte bez navigace, pokud to je nutné.

Fraktura/infekce v místě vstupu kolíku

Pro dosažení pevného upevnění reference může být upevnění provedeno pomocí jednoho nebo
dvou Schanzových šroubů upevněných ke kosti. Mohou se vyskytnout komplikace, jako například
fraktura nebo infekce v místě vniku kolíku.

Přesnost kamery

Měření přesnosti Hodnota

Sledování 0,3 mm RMS (střední kvadratická hodnota)

Hodnoty navigace ±1° (stupně), ±1 mm (vzdálenosti)

Použití systému
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1.5 Kompatibilita se zdravotnickými zařízeními a
softwarem

Kompatibilní zdravotnické platformy Brainlab

KNEE3 je kompatibilní s následujícími platformami:
• Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
• Curve 1.0, 1.1, 1.2, Curve Ceiling-Mounted
• Kick 1.0, 1.1, 1.2, Kick 2 (Spectra a Vega)

Kompatibilní nástroje společnosti Brainlab

Systém KNEE3 je kompatibilní se dvěma kategoriemi nástrojů:
• Nástroje k použití s jednorázovými reflexními kuličkami
• Nástroje ClearLens (tvořené zčásti opakovaně použitelnými a zčásti jednorázovými

komponenty)

Nástroje pro použití s jednorázovými
reflexními kuličkami

Nástroje ClearLens

Šablona pro řezací blok 4 v 1 (pouze im-
plantáty DePuy)

Jednorázová tibiální sledovací reference Clear-
Lens 

Kostní fixátor, 1 kolík, X-Press
(velikosti S, M, L) 

Jednorázová femorální sledovací reference
ClearLens 

Kostní fixátor, 2 kolíky, Flip-Flop, X-
Press 

Jednorázové ukazovátko pro sledovací referenci
ClearLens 

Jednorázové připínací dálkové ovládání Jednorázový nástroj ClearLens Plane Tool se
sledovací referencí 

Jednorázové reflexní kuličky Kostní fixátor ClearLens, 2 kolíky - levý 

Adaptér pro femorální a tibiální řezací
blok „Universal“ Kostní fixátor ClearLens, 2 kolíky - pravý 

Jemně nastavitelný řezací blok ClearLens Plane Tool - rozhraní 

Plane Tool - deska pro ověření kosti -
částečné Rukojeť ukazovátka ClearLens - kolenní kloub 

Sada Plane Tool 
Jemně nastavitelný řezací blok
(bez připojitelné reference) 

Zahnuté ukazovátko pro kyčel/koleno Plane Tool - deska pro ověření kosti - plochá 

Rovné ukazovátko pro koleno Plane Tool - deska pro ověření kosti - částečné 

Reference, X-Press
(geometrický tvar Y a geometrický tvar T) 

Plane Tool - deska pro ověření kosti - s hroty 

Plane Tool - adaptér řezacího bloku 

Jiné zdravotnické prostředky společnosti Brainlab

Po vydání této uživatelské příručky mohou být dostupné další nástroje. Kontaktujte podporu,
pokud máte další otázky týkající se kompatibility.

Varování
Používejte pouze nástroje a náhradní díly určené společností Brainlab. Použití
neautorizovaných nástrojů / přístrojů / náhradních dílů může nežádoucím způsobem

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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ovlivnit bezpečnost a/nebo účinnost zdravotnického prostředku a ohrozit bezpečnost
pacienta, uživatele a/nebo prostředí.

Zařízení od jiných společností

Varování
Použití kombinací zdravotnických prostředků, které nebyly schváleny společností Brainlab,
může nežádoucím způsobem ovlivnit bezpečnost a/nebo účinnost zařízení a ohrozit
bezpečnost pacienta, uživatele a/nebo prostředí.

Montáž přístrojů

Pokud se s tímto výrobkem používá jakékoliv přístrojové vybavení, ujistěte se, že jsou všechny
přístroje správně sestaveny podle pokynů v odpovídajících příručkách k použití nástrojů.

Kompatibilní zdravotnický software Brainlab

Do systému se smí instalovat a se systémem se smí používat pouze lékařský software Brainlab
specifikovaný společností Brainlab. Kontaktujte podporu pro objasnění týkající se kompatibility se
zdravotnickým softwarem Brainlab.

Software jiný než Brainlab

Programy mohou na systém Brainlab instalovat pouze oprávnění zaměstnanci společnosti
Brainlab. Neinstalujte ani neodstraňujte žádné softwarové aplikace.

Aktualizace

Varování
Aktualizace operačního systému (opravy hotfix) nebo softwaru třetích stran by měly být
provedeny mimo klinickou pracovní dobu a v testovacím prostředí, aby se ověřila správná
funkce systému Brainlab. Společnost Brainlab monitoruje vydané opravy hotfix systému
Windows a bude v některých případech vědět, zda je nutné očekávat problémy. Pokud se
vyskytne nějaký problém s opravami hotfix operačního systému, kontaktujte podporu.

Antivirové kontroly a malware

Společnost Brainlab doporučuje chránit systém pomocí nejmodernějšího antivirového softwaru.
Uvědomte si však, že některá nastavení ochrany proti škodlivému softwaru (např. Antivirový
program) mohou negativně ovlivnit výkon systému. Pokud se například provádí antivirová kontrola
v reálném čase a monitoruje každý přístup k souborům, může být načítání a ukládání dat pacientů
zpomaleno. Společnost Brainlab doporučuje kontrolu v reálném čase vypnout a provádět
antivirové kontroly během neklinických hodin.

Varování
Ujistěte se, že váš antivirový software neupravuje žádné adresáře Brainlab, konkrétně:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, atd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, atd.

Varování
Během plánování léčby nestahujte ani neinstalujte aktualizace.
Další informace týkající se této problematiky získáte od společnosti Brainlab.

Kompatibilita se zdravotnickými zařízeními a softwarem
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Aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft pro systém Windows a aktualizace ovladačů

Společnost Brainlab umožňuje pouze instalaci bezpečnostních záplat. Neinstalujte aktualizace
Service Pack a volitelné aktualizace. Zkontrolujte své nastavení, abyste zajistili, že aktualizace
budou staženy a nainstalovány správně a ve vhodnou dobu. Neaktualizujte ovladače na
platformách Brainlab.
Další informace o nastavení a seznam Microsoft Security Updates (Aktualizace zabezpečení
společnosti Microsoft) blokovaných podporou Brainlab naleznete na webové stránce společnosti
Brainlab.
Adresa: www.brainlab.com/updates
Heslo: WindowsUpdates!89

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.6 Školení a dokumentace

Školení

Před použitím systému se všichni uživatelé musí zúčastnit povinného školení pořádané
autorizovaným zástupcem společnosti Smith+Nephew k zajištění bezpečného a správného
používání.

Podpora s dohledem

Před použitím systému pro chirurgické postupy, kdy se považuje počítačem podporovaná
navigace vysoce důležitá, proveďte dostatečný počet kompletních procedur společně se
zástupcem společnosti Smith+Nephew.

Odpovědnost

Varování
Tento systém slouží chirurgovi nebo uživateli výhradně jako doplňující pomůcka a žádným
způsobem nezastupuje ani nenahrazuje poznatky a/nebo zodpovědnost chirurga nebo
uživatele během použití. Uživatel musí vždy mít možnost pokračovat bez pomoci systému.
Pouze vyškolený zdravotnický personál smí provozovat součásti systému a příslušenství.

Prostudování uživatelských příruček

Tato příručka popisuje komplexní lékařský program nebo lékařské přístroje, které je třeba používat
s opatrností.
Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému, nástroje nebo softwaru:
• pečlivě prostudovali tuto příručku před tím, než začnou zařízení používat
• měli k této příručce neustálý přístup

Dostupné uživatelské příručky

POZNÁMKA: dostupné uživatelské příručky se liší v závislosti na produktu společnosti Brainlab.
Máte-li nějaké otázky týkající se uživatelských příruček, které jste obdrželi, kontaktujte technickou
podporu společnosti Brainlab. 

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelské příručky k pro-
gramu

• Přehled, jak naplánovat ošetření a provádět obrazem-řízenou
navigaci

• Popis nastavení systému na op. sále
• Podrobné pokyny k programu

Příručka k obsluze hardwa-
ru

Podrobné informace o radioterapii a chirurgickém hardwaru, typic-
ky definované jako velké složité nástroje

Příručky k použití nástrojů Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka k čištění, dezinfek-
ci a sterilizaci Podrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů

Příručka k obsluze systému Podrobné informace o nastavení systému

Technická příručka Podrobné technické informace o systému, včetně technických
specifikací a shody norem

Systémová a technická uži-
vatelská příručka

Kombinuje obsah Příručky k obsluze systému a Technické příruč-
ky

Školení a dokumentace
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2 NASTAVENÍ SYSTÉMU
2.1 Nastavování operačního sálu

Než začnete

Zajistěte, aby:
• Kamera ani monitor nesmí omezovat práci chirurga.
• Během všech registračních a navigačních procedur musí mít kamera na referenci ničím

nerušený záběr.

Příklad uspořádání operačního sálu

⑤

②

①

④

⑥

③

Obrázek 1  

V zájmu co nejlepší viditelnosti umístěte kameru, jak je znázorněno.

Č. Součást

① Kamera

② Úhel umístění kamery (60-90°)

③ Navigační stanice

④ Laserová apertura

NASTAVENÍ SYSTÉMU
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Č. Součást

⑤ Asistent

⑥ Chirurg

Jak nastavit kameru

Krok

1. Umístěte kameru do požadovaného umístění na OS.
Správné umístění kamery:
• Cca 1,5 m - 2,0 m od chirurgického pole v zájmu optimálního zobrazení.
• Naproti chirurgovi.
• 60-90° k chodidlu pacienta.

2. Z panelu nástrojů otevřete aplikaci Camera.
Zkontrolujte vzdálenost pomocí sledovacího koridoru kamery.

3. Nastavte kameru tak, aby čočky měly ničím nerušený záběr na všechny reference v chi-
rurgickém poli. Ke správnému zarovnání použijte laser.
POZNÁMKA: detekci reference můžete ověřit v kterékoli fázi registrace a navigace. 

Varování
Čočky kamery musí mít během registrace a navigace nepřetržitý, ničím nerušený záběr na
reflexní kuličky na referencích a aktivních nástrojích na pacientovi.

Varování
Kamera po připojení k systému prochází zahřívací fází, která trvá 2-10 minut. Otevře se
dialogové okno a sledovací systém bude během této doby nedostupný.

Související odkazy

Přístup k aplikaci Camera na straně 20

Nastavování operačního sálu
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2.2 Aplikace Camera

Všeobecné informace

Pro účely registrace a navigace musí mít kamera ničím nerušený záběr na nástroje.
Aplikace Camera poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase o tom, jaká je viditelnost nástrojů pro
kameru.

Okno kamery

① ②

④

③

⑤
Obrázek 2  

POZNÁMKA: zobrazeny jsou nástroje používané s jednorázovými reflexními kuličkami.
Nástroje ClearLens mají jinou geometrii. 

Č. Součást Vysvětlení

① Sledovací koridor

Zobrazuje vzdálenost nástrojů a/nebo referencí vzhledem ke ka-
meře.
V zájmu optimální viditelnosti a přesnosti musí být všechny sledo-
vací kuličky v modrém koridoru.

② Ovládací prvky kame-
ry

Zobrazuje tlačítka pro ovládání polohy a pohybu kamery.
POZNÁMKA: dostupnost této funkce závisí na vaší navigační sta-
nici. 

③ Tlačítko vystředění
kamery

Používá se k vystředění kamery.
Vystředění kamery trvá až 5 sekund. Druhým kliknutím se funkce
vystředění deaktivuje.
POZNÁMKA: dostupnost této funkce závisí na vaší navigační sta-
nici. 

④ Reflexní kulička Reflexní kulička z nástroje a/nebo reference je označena červeně,
není-li viditelná pro kameru.

⑤ Zorné pole kamery Zobrazuje polohu nástrojů a/nebo referencí vzhledem ke kameře.

NASTAVENÍ SYSTÉMU
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Stav viditelnosti

Stav obrazovky Viditelnost

Plné 3D zobrazení nástroje či reference s využitím modrých reflex-
ních kuliček Plná viditelnost

Obrys nástroje či reference Částečná viditelnost

Červené reflexní kuličky Neviditelné

Přístup k aplikaci Camera

Krok

1. Z panelu nástrojů nebo vysouvací nabídky vyberte libovolnou ikonu viditelnosti, případně
z vysouvací nabídky vyberte aplikaci Camera.

2. Zobrazte stav.

3. Vybráním možnosti Back se vrátíte k navigaci kolene.

Aplikace Camera
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2.3 Optimální umístění referencí

Geometrický tvar reference

Chcete-li umožnit registraci a navigaci, musíte připevnit reference k femuru a tibii té nohy, na které
chcete operovat.
Software kost identifikuje podle geometrického tvaru připevněné reference:

①

②

③

④

Obrázek 3  

Č. Geometrický tvar Sledovaná kost

① Reference geometrie Y - X-Press Femur

② Reference geometrie T - X-Press Tibia

③ Kostní reference ClearLens Femur Femur

④ Kostní reference ClearLens Tibia Tibia

Jak umisťovat reference

Krok

1. Zajistěte, aby byly femorální a tibiální reference z pohledu kamery umístěny bok po boku
tak, aby žádná kameře nerušila záběr na tu druhou.

NASTAVENÍ SYSTÉMU
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Krok

2. Nastavte kameru tak, abyste referencím během procedury zajistili nepřetržitou viditelnost.

3. Ujistěte se, že se geometrické tvary reference nepřekrývají.

Varování
Dbejte, abyste připevnili referenci s geometrickým tvarem Y k femuru a referenci s
geometrickým tvarem T k tibii. Během procedury při připevňování reference ke kosti berte
v potaz pohyb nohy.

Varování
Umístěte kameru tak, aby měla záběr na reference v chirurgickém poli. Zkontrolujte, že jsou
reference vidět jak při flexi, tak při extenzi. Reference musí být během navigace neustále
vidět na kameře, jinak není možné sledování.

Varování
Zajistěte, aby centrum reference Y bylo umístěno anteriorně k mechanické ose femuru.

Varování
Zajistěte, aby reference Y nebyla umístěna obráceně.

Umístění femorálních a tibiálních šroubů

Obrázek 4  

Krok

1. Umístěte femorální/tibiální referenci dovnitř či vně incize, podle procedury.

2. Použijte Schanzovy šrouby (3,0-4,0 mm). Umístěte první šroub na požadované místo.

3. Posuňte kostní fixátor přes šroub. Místo připojení reference směřuje od kloubu a pone-
chává dostatečný prostor mezi kůží a kostním fixátorem.
Poté umístěte druhý Schanzův šroub otvorem.

4. Bezpečně utáhněte fixační šroub ke kosti ve správné orientaci.

Optimální umístění referencí
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Umístění referencí Y a T

Obrázek 5  

Krok

1. Umístěte referenci v anteriorním směru na kostní fixátor.

2. Pootočte referencí tak, aby byla viditelná pro kameru při plné flexi i plné extenzi. Podle
potřeby upravte úhel reference.

3. Zajistěte, aby byla reference správně uložena a aby zapadla na místo.

4. Utažením šroubu zamkněte referenci v dané poloze.

5. Před zahájením procedury zajistěte, aby všechny klouby byly utažené.

Zajištění dostatečného prostoru k operování

Zajistěte dostatečný prostor, aby byla možná incize a implantace bez pohybu referencí.

Varování
Chcete-li zabránit kontaktu mezi referencemi a chirurgickými nástroji, při umísťování
referencí musíte brát v potaz velikost implantátu, řezacích bloků i chirurgických nástrojů.

Než reference připevníte ke kosti, ujistěte se, že svou polohou nebudou překážet
chirurgovi ve výkonu.

NASTAVENÍ SYSTÉMU
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Zajištění pevného připevnění

Varování
Nezapomeňte před registrací pacienta pevně utáhnout šrouby reference ke kosti.

Varování
Po dokončení registrace pacienta již žádným ze šroubů reference nemanipulujte.

Varování
Zkontrolujte, zda je kvalita kosti vhodná pro fixaci reference.

Reflexní artefakty

Varování
Artefakty způsobené externími infračervenými odrazy mohou způsobovat nepřesnost.
Ujistěte se, že zorné pole kamery nenarušují světelné zdroje nebo vysoce odrazivé
předměty. 

Viditelnost reflexních kuliček

Zajistěte bezpečné připevnění reflexních kuliček k nástrojům a referencím.

Varování
Chcete-li zajistit přesnost navigace, používejte pouze čisté a suché nové reflexní kuličky.
Reflexní kuličky jsou pouze pro jedno použití.

Varování
Pokud kamera nemůže detekovat referenci, ověřte, zda jsou reflexní kuličky čisté a
nepoškozené a zda reference není ohnutá.

Pohyb referencí

Varování
Během procedury nesmí dojít k posunutí reference ve vztahu k anatomické struktuře
pacienta. Pohyby ovlivňují celý souřadnicový systém měření, což může způsobit
nesprávné zobrazení nástroje a poranění pacienta.

Jestliže reference změní svou polohu vůči kosti nebo přestane být stabilní, zkontrolujte její
přesnost a v případě potřeby proveďte novou registraci.

Dojde-li k poklesu přesnosti nebo nastane-li nutnost referenci znovu připevnit, před tím,
než budete pokračovat v navigaci, musíte zopakovat registraci pacienta.

Před řezáním odeberte reference X-Press.

Jak kontrolovat přesnost

Krok

1. Umístěte ukazovátko na kost, kde se na navigační obrazovce nacházejí odpovídající
orientační body.

Optimální umístění referencí
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Krok

2. Zkontrolujte, zda oblast zobrazená na obrazovce zcela odpovídá skutečné poloze na kos-
ti.

NASTAVENÍ SYSTÉMU
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2.4 Navigační nástroje

Přehled nástrojů pro reflexní kuličky

Následující tabulka uvádí nástroje používané ve spojení se softwarem KNEE3.

Nástroj Popis

Šablona pro řezací blok 4 v 1 se používá k navigaci pro
anteriorní femorální řez.
POZNÁMKA: o další informace týkající se dostupnosti sy-
stému implantátů se obraťte na podporu výrobce. 

POZNÁMKA: prostředek není vhodný k použití s nástroji
ClearLens. 

Zahnuté ukazovátko pro kyčel/koleno nebo Rovné uka-
zovátko pro koleno se používá k registraci orientačních
bodů a měření resekce.

Jednorázové připínací dálkové ovládání se používá pro
registraci pacientů v kombinaci s ukazovátkem.

Jednorázové reflexní kuličky se připevňují k referencím a
nástrojům, aby systému umožnily detekci polohy pacienta
a nástrojů v chirurgickém poli.

Navigační nástroje
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Nástroj Popis

Plane Tool - sledovací reference funguje jako reference
pro některý z těchto nástrojů:
• Plane Tool - řezací blok, nebo
• Deska pro ověření kosti

Plane Tool - adaptér řezacího bloku se vkládá do drážky
řezacího bloku a umožňuje navigaci řezacího bloku do po-
třebné polohy (naplánované).

Plane Tool - deska pro ověření kosti - plochá ověřuje ře-
zy kostí pomocí softwaru.

Plane Tool - deska pro ověření kosti - částečné ověřuje
řezy kostí pomocí softwaru.

Plane Tool - deska pro ověření kosti - s hroty se použí-
vá k ověřování řezů kostí v pracovním postupu KNEE3
Express.

NASTAVENÍ SYSTÉMU
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Nástroj Popis

Adaptér pro femorální a tibiální řezací blok „Universal“
systému umožňuje sledovat řezací blok během navigace
řezacího bloku k plánované rovině resekce. Automaticky
se přizpůsobuje řezacím blokům s tloušťkou slotu 1,0-1,8
mm.
POZNÁMKA: nástroj není podporován v pracovním postu-
pu KNEE3 Express. 

Reference s geometrickým tvarem T, X-Press je referen-
ce, která umožňuje sledování kosti pacienta.

Reference s geometrickým tvarem Y, X-Press je referen-
ce, která umožňuje sledování kosti pacienta.

Dvoukolíkový kostní fixátor, Flip-Flop, X-Press je upína-
cí zařízení ve tvaru klínku, pomocí kterého jej můžete pev-
ně připevnit ke dvěma Schanzovým šroubům zavedeným
do kosti. Má oboustrannou propojovací destičku pro připev-
nění reference X-Press.

Jednokolíkový kostní fixátor, X-Press, vel. S/M/L posky-
tuje rozhraní mezi referencemi X-Press a kostí.

Navigační nástroje
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Přehled nástrojů ClearLens

Nástroj Popis

ClearLens Plane Tool - rozhraní funguje jako reference
pro některý z těchto nástrojů:
• Plane Tool - řezací blok
• Deska pro ověření kosti

Plane Tool - adaptér řezacího bloku se vkládá do drážky
řezacího bloku a umožňuje navigaci řezacího bloku do po-
třebné naplánované polohy.

Plane Tool - deska pro ověření kosti - s hroty se použí-
vá k ověřování řezů kostí v pracovním postupu KNEE3
Express

Plane Tool - deska pro ověření kosti - plochá ověřuje ře-
zy kostí pomocí softwaru

Plane Tool - deska pro ověření kosti - částečné ověřuje
řezy kostí pomocí softwaru

Pouzdro ukazovátka ClearLens

NASTAVENÍ SYSTÉMU
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Nástroj Popis

Rukojeť ukazovátka ClearLens - kolenní kloub

• Kostní fixátor ClearLens, 2 kolíky - levý
• Kostní fixátor ClearLens, 2 kolíky - pravý

Jednorázová femorální sledovací reference ClearLens

Jednorázová tibiální sledovací reference ClearLens

Jednorázové ukazovátko pro sledovací referenci Clear-
Lens

Navigační nástroje
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Nástroj Popis

Jednorázový nástroj ClearLens Plane Tool se sledova-
cí referencí

NASTAVENÍ SYSTÉMU
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Navigační nástroje
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3 SPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU
KNEE3

3.1 Spouštění softwaru a volba pacienta

Jak spustit software

①
Obrázek 6  

Po spuštění systému se spustí aplikace Content Manager.

Krok

Vyberte pracovní postup ①:
• KNEE3 Motion
• KNEE3 Universal
• KNEE3 Express
• KNEE3 Partial

Otevře se funkce Výběr pacientů.

SPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU KNEE3
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Jak zvolit pacienta

①

Obrázek 7  

Krok

1. Po výzvě zadejte údaje nového pacienta nebo vyberte stávajícího pacienta v části Pa-
tient List ①.

2. Vyberte možnost Done.

POZNÁMKA: další informace k výběru pacienta najdete v Uživatelská příručka k programu
Patient Data Manager. 

Jak spustit systém Knee

Krok

①

Software otevřete výběrem pracovního postupu, například KNEE3 Motion ①.

Spouštění softwaru a volba pacienta
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4 PRACOVNÍ POSTUPY
KNEE

4.1 Úvod

Typy pracovních postupů KNEE3

Podle zvoleného pracovního postupu bude třeba, abyste provedli registrační sekvenci. Každý typ
pracovního postupu vyžaduje jiné kroky k poskytnutí informací o umístění chirurgovi.
Můžete si vybrat mezi čtyřmi pracovními postupy navigace, jak uvádíme níže:

Typ pracovního
postupu

Použití Poskytované informace

KNEE3 Motion
Pouze implantáty DePuy a Smith+Nephew.
POZNÁMKA: toto závisí na licenci k produk-
tu. 

• Proximální tibiální řez
• Distální femorální řez
• Anteriorní femorální řez
• Srovnání dlouhé nohy
• Stabilita kloubu

KNEE3 Universal Software poskytuje informace o všech im-
plantátech, ale ne o stabilitě kloubu.

• Proximální tibiální řez
• Distální femorální řez
• Anteriorní femorální řez
• Srovnání dlouhé nohy

KNEE3 Express

Lze přizpůsobit preferencím chirurga.
Příklady kombinací:
• Bezpinová tibiální navigace.
• Živá femorální navigace.
• Poskytuje informace pro umístění proxi-

málního tibiálního řezu a distálního femo-
rálního řezu bez připojení referencí čepy.

• Proximální tibiální řez
• Distální femorální řez

KNEE3 Partial Zásahy pro unikondylární náhradu kolenní-
ho kloubu.

• Proximální tibiální řez
• Distální femorální řez
• Srovnání dlouhé nohy

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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4.2 Obecná navigace

Všeobecné informace

Systém KNEE3 tvoří čtyři pracovní postupy, z nichž každý nabízí jiné řešení pro plánovaný typ
operace. Některé funkce jsou relevantní pro všechny čtyři pracovní postupy, které jsou popsány v
následujících kapitolách. Přečtěte si tuto kapitolu i informace pro konkrétní pracovní postup.

Kontextová citlivost

Systém KNEE3 je kontextově citlivý. Software rozpoznává polohu nástroje Plane Tool (nebo
adaptéru řezacího bloku „Universal“) a automaticky zobrazuje správný krok navigace.
Pokud umístíte nástroj Plane Tool na řez kostí bez hnutí na 2 sekundy, bude řez automaticky
ověřen bez interakce prostřednictvím obrazovky.

Počáteční a závěrečné srovnání nohy

Obrázek 8  

V zobrazení srovnání nohy jsou uloženy výchozí a koncové hodnoty srovnání. Tyto hodnoty jsou
zobrazeny ve zprávě pacienta.

Jak uložit počáteční a závěrečné srovnání nohy

Flexe nohy Možnosti uložení

Flexe nohy je menší než 40°

Aktuální hodnoty srovnání nohy jsou uloženy ve zprá-
vě takto:
• Výběr možnosti Store.
• Gestem: Zvedněte extendovanou nohu a podržte ji

bez hnutí po dobu dvou sekund. Sloupec na displeji
signalizuje průběh ověřování.

Flexe nohy je větší než 40° Není možné uložit aktuální srovnání nohy.

Obecná navigace
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Režim ukazovátka

①
Obrázek 9  

Ve všech pracovních postupech můžete pomocí ukazovátka zkontrolovat výšku resekce řezu a
zaříznutí.
Měří se vzdálenost mezi hrotem ukazovátka a plánovanými/živými úrovněmi resekce ①. Úroveň
resekce znázorňuje žlutá linka.
Je-li software v režimu kloubní linie (pouze KNEE3 Motion), měří se posun kloubní linie mezi
plánovanou/živou kloubní linií a hrotem ukazovátka. Úroveň kloubní linie znázorňuje přerušovaná
žlutá linka.

Ověření řezu

Ověření řezu je kriticky důležité pro přesnost výsledků navigace. Pro kombinaci nástroje Plane
Tool s deskou pro ověření kosti na řezu kosti jsou tři možnosti ověření řezu:
• Ponechte desku pro ověření kosti v klidu po dobu dvou sekund. Software zobrazí indikátor

průběhu a automaticky ověří řez.
• Vyberte možnost Verify.
• Sešlápněte modrý pedál nožního spínače.

Související odkazy

Vytvoření zprávy o případu na straně 117
Navigace na straně 41

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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4.3 KNEE3 Motion

Všeobecné informace

Pracovní postup KNEE3 Motion je určen pouze pro implantáty DePuy a Smith+Nephew.

Pracovní postup KNEE3 Motion

Postup KNEE3 Motion řadí výběr implantátu, registraci a navigaci sekvenčně. Obrazovka
navigace je kontextově citlivá a nesleduje přednastavenou sekvenci.

① ②

③ ④
Obrázek 10  

Č. Krok pracovního po-
stupu

Vysvětlení

① Výběr implantátu a ope-
rované strany

Vyberte výrobce, implantát a operovanou stranu. Podle potřeby
upravte přednastavení resekce.

② Registrace Nasnímejte anatomické orientační body pacienta.

③ Navigace Proveďte navigaci femorální a tibiální resekce.

④ Plánování (volitelné) Zobrazte a podle potřeby upravte navrhované resekce vypočí-
tané softwarově.

KNEE3 Motion
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Jak vybírat implantáty, operovanou stranu a přednastavení

②①

④

③

Obrázek 11  

Software vás vyzve k výběru výrobce a systému implantátu.

Krok

1. Vyberte výrobce ① (toto závisí na licenci k produktu).

2. Vyberte systém implantátu.

3. Vyberte hodnotu Right nebo Left pro hodnotu TREATMENT SIDE ② u operovaného ko-
lene.

4. Podle potřeby upravte hodnotu PRESETS ③.

5. Vyberte možnost Navigate ④.

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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4.3.1 Registrace

Kroky registrace

Jste vyzváni k nasnímání těchto orientačních bodů:

Femorální orientační body Tibiální orientační body

Femur Head Center (Střed hlavice femuru) Medial and Lateral Malleoli (Mediál-
ní a laterální malleoly)

Distal Femur Axis Point (Distální bod femorální osy) Proximal Tibial Axis Point (Proxi-
mální bod tibiální osy)

Medial and Lateral Epicondylar Points (Epicondylar Line)
(Mediální a laterální epikondylární body (epikondylární li-
nie))

Tibia Anterior-Posterior Direction
(Anteriorně-posteriorní směr tibie)

Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Anteroposteriorní
osa (Whitesidova linie)) (volitelné)

Medial Plateau (Mediální plocha)
(volitelné)

Medial Condyle (Mediální kondyl) (volitelné) Lateral Plateau (Laterální plocha)
(volitelné)

Lateral Condyle (Laterální kondyl) (volitelné)

Anterior Cortex (Anteriorní kortex)

POZNÁMKA: orientační body označené jako volitelné nejsou povinné pro pracovní postup a lze je
přeskočit. 

POZNÁMKA: nastavení pro konkrétní uživatele lze resetovat pomocí dialogového okna nastavení
před zahájením registrace. Po zahájení registrace toto tlačítko zmizí. 

Související odkazy

Přehled registrace na straně 87
Vysouvací nabídka na straně 119

Registrace
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4.3.2 Navigace

Všeobecné informace

Ze zobrazení srovnání nohy software automaticky přejde do relevantního navigačního kroku řezu,
když detekuje nástroj Plane Tool v příslušné poloze pro řez.
Navigovat lze následující řezy:
• Tibiální resekce
• Distální femorální resekce
• Anteriorní femorální resekce

Navigace k plánu

Barvy rovin označují polohu řezacího bloku s referencí k plánu.

Obrázek 12  

Když hodnoty živé roviny řezu (modrá linka) odpovídají plánované lince (bílá), hodnoty pro
následující údaje zmodrají:
• Posteriorní/anteriorní sklon
• Úhel varózity/valgózity
• Výška resekce

Bíle zobrazené ověřené řezy zežloutnou.
POZNÁMKA: odchylka pro výšku resekce je ±0,5 mm a odchylka pro úhly je ±0,5°. 

Barva linky Údaj

Modrá Živá rovina řezu

Bílá Plánovaná rovina řezu

Žlutá Ověřený řez

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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Pracovní postup navigace

Software přepne mezi zobrazením srovnání nohy a zobrazením individuální resekce podle toho,
ve které oblasti byl softwarem rozpoznán nástroj Plane Tool.

①

② ③ ④
Obrázek 13  

Č. Kroky pracovního postupu

① Srovnání nohy

② Tibiální resekce

③ Distální femorální resekce

④ Anteriorní femorální resekce

Umístění nástroje Plane Tool

Software detekuje relevantní krok navigace řezu podle polohy nástroje Plane Tool vzhledem k
femuru a tibii.
Software zobrazí obrazovky distální femorální, anteriorní femorální nebo tibiální resekce, jakmile
je nástroj Plane Tool umístěn do řezacího bloku pro danou resekci a řezací blok je umístěn na
příslušné kosti.
Není předem definované pořadí. Všechny resekce řezu lze zadat kdykoli během procedury.
Když je resekce provedena, skutečné hodnoty resekce se ověří umístěním nástroje Plane Tool
na povrch řezu. Software uloží hodnoty řezu, je-li nástroj Plane Tool obdržen bez hnutí po tři
sekundy.
POZNÁMKA: používá-li se nožní spínač, uloží se hodnoty řezu sešlápnutím modrého pedálu.
Automatické ověření je deaktivováno. 

Navigace
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Součásti obrazovky

⑦

③

⑥

⑤

④

②

①

⑧⑨
Obrázek 14  

Č. Součást Vysvětlení

① Další hodnoty resekce Podrobné nastavení hodnot resekce.

② Poloha řezacího bloku
• Bílá linka označuje plánovanou rovinu resekce.
• Modrá linka označuje živou/aktuální polohu řezacího bloku.

③ Další hodnoty řezu Podrobné nastavení hodnot řezu.

④ Verify K potvrzení nových hodnot při úpravě parametrů použijte mo-
žnost Verify.

⑤ Přepínání resekce /
kloubní linie

• Zobrazení Resection uvádí aktuální vzdálenost resekce
vzhledem k zaregistrovaným orientačním bodům.

• Zobrazení Joint Line uvádí posun kloubní linie mezi registro-
vanými orientačními body a aktuální polohou implantátu.

⑥ Plan Přepínání mezi navigací a femorálním plánováním.

⑦

Výběr implantátu

Tloušťka tibiální vložky.

⑧ Velikost femorálního implantátu.

⑨ Typ implantátu (např. posteriorní stabilizovaný).

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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Srovnání nohy

① ②

Obrázek 15  

Když jsou femur a tibia viditelné, srovnání nohy se aktivuje.
Jsou zobrazeny flexe a úhel varózity/valgózity, lze zaznamenávat graf stability kloubu.

Č. Položka

① Úhel flexe nohy

② Úhel varózity/valgózity

Navigace
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Distální femorální resekce

③

②

①

④

⑤
Obrázek 16  

Č. Položka

① Další hodnoty resekce

② Další informace o úhlu varózity/valgózity naplánovaného tibiálního implantátu

③ Úhel flexe femorálního implantátu

④ Úhel varózity/valgózity femorálního implantátu

⑤ Výška mediální a laterální distální resekce nebo posun kloubní linie

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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Distální femorální resekce - další hodnoty

③

②

①
Obrázek 17  

Č. Položka

① Rotace plánovaného femorálního implantátu (nastavitelné)

② Úhel varózity/valgózity dalšího tibiálního implantátu

③ Výška mediální a laterální posteriorní resekce nebo posun kloubní linie

Navigace
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Anteriorní femorální resekce

②

③ ④

① ⑤
Obrázek 18  

Č. Položka

① Anteriorní posun femorálního implantátu

② Další hodnoty resekce

③ Úhel flexe femorálního implantátu

④ Úhel rotace femorálního implantátu na základě zvolené reference rotace

⑤ Výška mediální a laterální posteriorní resekce nebo posun kloubní linie

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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Anteriorní femorální resekce - další hodnoty

②①

Obrázek 19  

Č. Položka

① Úhel varózity/valgózity dalšího femorálního implantátu (nastavitelné)

② Výška mediální a laterální femorální distální resekce nebo posun kloubní linie

Tibiální resekce

③

①

④

②

Obrázek 20  

Navigace
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Č. Položka

① Úhel varózity/valgózity dalšího plánovaného femorálního implantátu

② Sklon tibiálního implantátu

③ Úhel varózity/valgózity tibiálního implantátu

④ Výška tibiální mediální a laterální resekce

Tibiální resekce - další hodnoty

①

Obrázek 21  

Č. Položka

① Úhel varózity/valgózity dalšího femorálního implantátu

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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Jak ověřit resekci

① ② ③

Obrázek 22  

Krok

1. Umístěte nástroj Plane Tool na povrch řezu kosti.
Software detekuje polohu a ověří typ řezu podle následujících údajů:
• Distální femorální řez
• Anteriorní femorální řez
• Tibiální řez

2. Podržte nástroj Plane Tool bez hnutí po dobu asi dvou sekund. Pozorujte indikátor prů-
běhu.
Stav ověření ukazuje indikátor průběhu.
Alternativně vyberte možnost Verify ①:
• Na obrazovce
• Používání nožního spínače

POZNÁMKA: používá-li se nožní spínač, spíná se ověření modrým pedálem. 

POZNÁMKA: po ověření řezu bílá linka zežloutne ② (což označuje ověření řezu). Modré hodnoty
pro úhel varózity/valgózity označují, že řez je v rámci plánu ③.
 

Navigace
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4.3.3 Plánování

Obrazovka plánování

①
⑦

⑥④②

⑨ ⑧

③ ⑤

⑩

Obrázek 23  

Obrazovka plánování umožňuje plánovat femorální a tibiální resekce a v případě potřeby upravit
hodnoty navržené softwarem.
Když se během navigace ověřují roviny resekce, hodnoty pro plán a graf se automaticky
aktualizují.

Č. Nastavitelná hodnota

① Anteriorní / posteriorní pozice pro femorální součást

② Úhel flexe femorálního implantátu

③ Mediální a laterální posteriorní resekce / posun kloubní linie

④ Velikost tibiálního implantátu

⑤ Mediální a laterální distální femorální resekce / posun kloubní linie

⑥ Úhel varózity/valgózity femorálního implantátu

⑦ Graf stability kloubu

⑧ Úhel varózity/valgózity tibiálního implantátu

⑨ Tibiální mediální a laterální resekce

⑩ Tibiální posteriorní náklon

Jak upravit hodnoty

Krok

1. Vyberte hodnotu aktuálně zobrazenou na obrazovce.
Vedle ní se zobrazí tlačítka šipek.

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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Krok

2. Proveďte nastavení na požadovanou hodnotu.

POZNÁMKA: nastavení hodnoty je volitelné. 

Plánování
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4.3.4 Graf stability kloubu

Všeobecné informace

Graf stability kloubu zobrazuje dvě křivky pro mediální a laterální štěrbinu mezi femorálním a
tibiálním implantátem v rozsahu flexe nohy.

Příklad zobrazení plánovaného řezu

Obrázek 24  

Graf zobrazuje pouze platné křivky pro polohy flexe, kde byla zatížena struktura mediální a
laterální měkké tkáně.

Barva Popis

Modrá Živá navigace

Červená Negativní štěrbiny

Bílá Plánované hodnoty

Žlutá Ověřené řezy
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Příklad zobrazení živé navigace

①

②

Obrázek 25  

Modře označená oblast ② zobrazuje živé hodnoty v reálném čase, červená oblast ① označuje,
že štěrbina je příliš úzká.

Příklad zobrazení ověřeného řezu

①

Obrázek 26  

Žlutě označená oblast ① označuje, že všechny řezy byly ověřeny.

Graf stability kloubu
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Akvizice dat stability kloubu

Graf stability kloubu zobrazuje maximální dostupný rozsah štěrbiny. Je tedy nezbytná extenze
mediálních a laterálních šlach. To se provádí pomocí kloubní rozpěrky nebo mediálním a
laterálním zatěžováním. Když se uspořádání vazů změní, například provedením tibiálního řezu
nebo uvolněním vazů, musí být akvizice aktualizována pro rozsahy flexe, které závisejí na změně
vazů.

Data stability kloubu se průběžně a automaticky zaznamenávají.

Jak smazat zaznamenaná data

Krok

Graf stability kloubu smažete stisknutím tlačítka Erase.
POZNÁMKA: tlačítko Erase není k dispozici pro každý chirurgický krok. 

POZNÁMKA: záznam se znovu spustí automaticky. 

Úprava polohy implantátu a ověření řezu

Poloha implantátu má vliv na graf stability kloubu. Veškeré úpravy se v grafu okamžitě projeví.
Použijte nástroj Plane Tool k navigaci řezů, umisťování implantátů, nebo použijte stránku Plan k
úpravě plánu.

Varování
Ověřování řezů pomocí nástroje Plane Tool synchronizuje provedené řezy se softwarem.

Varování
Vždy validujte řez, pokud provádíte navigaci k cíli, který se liší od plánu.

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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4.3.5 Záznam výzkumných dat

Všeobecné informace

①

Obrázek 27  

Po aktivaci tlačítka Record ① v části Settings můžete nahrávat živé hodnoty srovnávání nohy a
štěrbiny pro pozdější studium či výzkumné účely. Zaznamenané hodnoty se poté přiloží k
případové zprávě (např. ResearchData_ROMRecording.raw1).
Software čísluje záznamy v postupném pořadí.

Jak zaznamenávat

①
Obrázek 28  

Záznam výzkumných dat
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Tlačítko Record ① se po aktivaci zobrazí v zobrazení srovnání nohy.

Krok

1.

Záznam spustíte stisknutím tlačítka Record.

2.

Záznam zastavíte stisknutím tlačítka Stop.

Výzkumná data

①

Obrázek 29  

Zaznamenaná výzkumná data jsou přiložena k případové zprávě. Vybráním ikony papírové
sponky ① v souboru PDF otevřete všechny přílohy.

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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4.4 KNEE3 Universal

Všeobecné informace

Pracovní postup KNEE3 Universal lze použít u implantátů, které nejsou integrovány do databáze.
Možnosti navigace:
• Distální femorální resekce
• Srovnání rotace femorálního implantátu
• Tibiální resekce

POZNÁMKA: vzhledem k tomu, že se nepoužijí žádná data o implantátu, nemůže software
vypočítat graf stability kloubu. 

Pracovní postup KNEE3 Universal

①

② ③
Obrázek 30  

Č. Krok pracovního postupu Vysvětlení

① Výběr operované strany Vyberte operovanou stranu.

② Registrace Nasnímejte anatomické orientační body pacienta.

③ Navigace Proveďte navigaci femorální a tibiální resekce.

KNEE3 Universal
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Jak vybrat operovanou stranu

②①
Obrázek 31  

Krok

1. Vyberte hodnotu Right nebo Left pro hodnotu TREATMENT SIDE ① u operovaného ko-
lene.

2. Vyberte možnost Navigate ②.
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4.4.1 Registrace

Orientační body vyžadující registraci

Jste vyzváni k nasnímání těchto orientačních bodů:

Femorální orientační body Tibiální orientační body

Femur Head Center (Střed hlavice femuru) Medial and Lateral Malleoli (Mediál-
ní a laterální malleoly)

Distal Femur Axis Point (Distální bod femorální osy) Proximal Tibial Axis Point (Proxi-
mální bod tibiální osy)

Medial and Lateral Epicondylar Points (Epicondylar Line)
(Mediální a laterální epikondylární body (epikondylární li-
nie))

Tibia Anterior-Posterior Direction
(Anteriorně-posteriorní směr tibie)

Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Anteroposteriorní
osa (Whitesidova linie)) (volitelné)

Medial Plateau (Mediální plocha)
(volitelné)

Medial Condyles (Mediální kondyly) (volitelné) Lateral Plateau (Laterální plocha)
(volitelné)

Lateral Condyles (Laterální kondyly) (volitelné)

Související odkazy

Přehled registrace na straně 87

Registrace
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4.4.2 Navigace

Všeobecné informace

Ze zobrazení srovnání nohy software automaticky přejde do relevantního navigačního kroku řezu,
když detekuje nástroj Plane Tool v příslušné poloze pro řez.
Navigovat lze následující řezy:
• Tibiální resekce
• Distální femorální resekce
• Anteriorní femorální resekce

Pracovní postup navigace

Můžete přepínat mezi zobrazením srovnání nohy a zobrazeními jednotlivých resekcí.

①

② ③ ④
Obrázek 32  

Č. Kroky pracovního postupu

① Srovnání nohy

② Tibiální resekce

③ Distální femorální resekce

④ Anteriorní femorální resekce

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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Srovnání nohy

① ③②

Obrázek 33  

Jsou-li viditelné reference Y a T, aktivuje se zobrazení srovnání nohy.
Zobrazí se úhly varózity/valgózity.

Č. Položka

① Úhel flexe nohy

② Tlačítko Store pro uložení výchozího/konečného srovnání nohy

③ Úhel varózity/valgózity

Navigace
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Distální femorální resekce

①

②

④

③

Obrázek 34  

Č. Položka

① Poloha řezacího bloku

② Úhel flexe implantátu

③ Úhel varózity/valgózity implantátu

④ Výška mediální a laterální distální resekce

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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Anteriorní femorální resekce

② ③

①
Obrázek 35  

Č. Položka

① Poloha řezacího bloku (rovina resekce)

② Úhel flexe implantátu

③ Úhel rotace implantátu zvolené reference rotace

Navigace
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Tibiální resekce

① ②

④ ③

Obrázek 36  

Č. Položka

① Sklon implantátu

② Úhel varózity/valgózity implantátu

③ Výška mediální a laterální resekce

④ Poloha řezacího bloku

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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4.5 KNEE3 Express

Všeobecné informace

KNEE3 Express umožňuje měřit polohu konvenčně umístěných tibiálních a distálních
femorálních řezacích bloků bez toho, že by se vyžadovaly další Schanzovy šrouby pro reference
kosti. Mechanická osa tibiální a distální femorální resekce může být rovněž ověřena pomocí
navigačního systému.
KNEE3 Express podporuje tento pracovní postup bez použití kolíků pomocí nástroje Plane Tool
vloženého do drážky řezacího bloku použité jako reference.
Vzhledem k tomu, že software pracuje bez fixních referencí kosti, je určen jako statický měřicí
nástroj. Naměřené hodnoty se zobrazí ihned po registraci. Pokud se změní poloha nástroje Plane
Tool nebo řezacího bloku vzhledem ke kosti, přestávají platit.
Měření, která ověření zarovnání poskytuje, závisí na přesné registraci orientačních bodů a
minimálním pohybu nástroje Plane Tool vzhledem k řezacímu bloku a kosti.
Pracovní postup KNEE3 Express rovněž umožňuje živou navigaci tibiálních či femorálních
resekcí, abyste mohli přizpůsobit navigaci podle svých preferencí (například můžete plně
navigovat femur, ale pouze zkontrolovat polohu tibiálního řezu nebo resekce kosti, či naopak).

Varování
Informace o měření jsou platné pouze pokud se nezmění klinická situace. Chcete-li
opakovat měření (například po změně polohy řezacího bloku nebo přepracování resekce
kosti), musíte znovu provést registraci.

Pracovní postup KNEE3 Express

Nástroje nutné pro pracovní postup KNEE3 Express:
• Plane Tool
• Ukazovátko

①

② ③
Obrázek 37  

KNEE3 Express
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Č. Krok pracovního postupu Vysvětlení

① Výběr operované strany Vyberte operovanou stranu.

② Zahájení navigace
Možné volby:
• Ověření polohy řezacího bloku
• Živá navigace

③ Registrace a měření/navigace
Nasnímejte anatomické orientační body pacienta
nebo proveďte navigaci femorálních a tibiálních re-
sekcí.

Jak vybrat operovanou stranu

②

①

Obrázek 38  

Software vás nejprve vyzve, abyste vybrali operovanou stranu.

Krok

1. Vyberte hodnotu Right nebo Left pro hodnotu TREATMENT SIDE ① u operovaného ko-
lene.

2. Vyberte možnost Navigate ②.
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Jak vybrat typ navigace

③

②

①
Obrázek 39  

Vyberte, zda chcete ověřit polohu řezacího bloku.

Krok

1. Možné volby:
• Vyberte možnost Tibia nebo Femur v části LIVE NAVIGATION ①, nebo;
• Krok umisťování řezacího bloku v části POSITION VERIFICATION ②.

2. Vyberte možnost Done ③.

KNEE3 Express
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4.5.1 Registrace

Kroky registrace

Jste vyzváni k nasnímání těchto orientačních bodů:

Femur Tibia

Femur Block: (Femorální blok:)
• Femur Head Center (Střed hlavice femuru)
• Distal Femur Axis Point (Distální bod femorální osy)
• Anteroposterior Axis (Whiteside Line) (Anteroposteriorní

osa (Whi-tesidova linie)) nebo Epicondylar Line (medial and
lateral Epicondyle) (Epikondylární linie (mediální a laterál-
níepikondyl))

Tibia Block: (Tibiální blok:)
• Medial and lateral Malleoli

(Mediální a laterální malleoly)
• Proximal Tibia axis point (Pro-

ximální bod tibiální osy)
• Tibial A-P direction (Tibiální A-

P směr)

Femur Cut: (Femorální řez:)
• Bone Verification Plate (Deska pro ověření kosti)
• Femoral Head Center (Střed hlavice femuru)

Tibia Cut: (Tibiální řez:)
• Bone Verification Plate (Deska

pro ověření kosti)
• Medial and lateral Malleoli

(Mediální a laterální malleoly)

Femur Live Navigation: (Živá femorální navigace:)
• Femur Head Center (Střed hlavice femuru)
• Distal Femur Axis Point (Distální bod femorální osy)
• Anteroposterior Axis (Whiteside Line) (Anteroposteriorní

osa (Whi-tesidova linie)) nebo Epicondylar Line (medial and
lateral Epicondyle) (Epikondylární linie (mediální a laterál-
níepikondyl))

• Medial Distal Condyle (Mediální distální kondyl)
• Lateral Distal Condyle (Laterální distální kondyl)

Tibia Live Navigation: (Živá ti-
biální navigace:)
• Medial and lateral Malleoli

(Mediální a laterální malleoly)
• Proximal Tibia axis point (Pro-

ximální bod tibiální osy)
• Tibia A-P direction (Tibiální A-

P směr)
• Medial Plateau (Mediální plo-

cha)
• Lateral Plateau (Laterální plo-

cha)

Související odkazy

Přehled registrace na straně 87
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4.5.2 Navigace

Všeobecné informace

Použití nástroje Plane Tool samostatně nebo v kombinaci s řezacím blokem jako referencí
umožňuje změřit polohu tibie, distálních femorálních řezacích bloků a resekcí vůči mechanické
ose tibie a femuru.
Software funguje bez fixních referencí a je určen jako statický měřicí nástroj.
Můžete také provést živou tibiální nebo femorální navigaci, abyste mohli přizpůsobit navigaci
svým preferencím.
Navigovat lze následující řezy:
• Tibiální resekce
• Distální femorální resekce

POZNÁMKA: během registrace v poloze pracovního postupu ověření nepohybujte referencí
řezacího bloku. 

Umisťování řezacího bloku

①

Obrázek 40  

Vyberte polohu řezacího bloku ①, Tibia Block nebo Femur Block v části POSITION
VERIFICATION v závislosti na proceduře.

Umístění nástroje Plane Tool

Umístěte nástroj Plane Tool do řezacího bloku a zahajte registraci.
POZNÁMKA: software zobrazí obrazovky tibiální nebo femorální resekce, jakmile je nástroj Plane
Tool umístěn do řezacího bloku a řezací blok je umístěn na příslušné kosti. 

Související odkazy

Přehled registrace na straně 87

Navigace

70 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.1 KNEE3 Ver. 3.2



Registrace bodů

Obrázek 41  

Opětovná registrace začíná, když se nástroj Plane Tool přesune.

Krok

Umístěte nástroj Plane Tool laterálně do řezacího bloku, abyste mohli registrovat směry a body
mechanických os.

POZNÁMKA: po registraci vám software poskytne naměřené hodnoty pro aktuální polohu
řezacího bloku. 

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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4.5.3 Ověření polohy bloku

Ověření polohy tibiálního bloku

① ②

Obrázek 42  

Č. Položka

① Sklon implantátu

② Úhel varózity/valgózity implantátu

Ověření polohy bloku
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Ověření polohy tibiálního bloku pomocí ukazovátka

① ②

③
Obrázek 43  

Výšku resekce můžete zkontrolovat ukazovátkem ③.

Č. Položka

① Sklon implantátu

② Úhel varózity/valgózity implantátu

③ Kontrola výšky resekce
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Ověření polohy femorálního bloku

① ②

Obrázek 44  

Č. Položka

① Úhel flexe implantátu

② Úhel varózity/valgózity implantátu

Ověření polohy femorálního bloku ukazovátkem

① ②

③
Obrázek 45  

Ověření polohy bloku
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Č. Položka

① Úhel flexe implantátu

② Úhel varózity/valgózity implantátu

③ Kontrola výšky resekce
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4.5.4 Ověření řezu

Ověření nad řezem

V zájmu ověření řezu je nutné vyměnit nástroj Plane Tool - adaptér řezacího bloku za nástroj
Plane Tool - deska pro ověření kosti.
Ověřování začne s registrací pomocí nástroje Plane Tool.

Jak ověřovat tibiální řez

① ②
Obrázek 46  

Krok

1.

Vyberte řez, který chcete ověřit, v části POSITION VERIFICATION, napří-
klad Tibia Cut.

2. Umístěte nástroj Plane Tool - deska pro ověření kosti na povrch řezu a proveďte srov-
nání s těmito prvky:
• Směr A-P ① a;
• Otvor v bodě mechanické osy

3. Zaregistrujte malleolární body ② podle výzvy na obrazovce.

Ověření řezu
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Hodnoty ověření tibiálního řezu

Obrázek 47  

Hodnoty ověření se zobrazí po registraci.

Jak ověřovat femorální řez

① ②
Obrázek 48  
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Krok

1.

Femur Cut

Vyberte možnost Femur Cut v části POSITION VERIFICATION.

2. Umístěte nástroj Plane Tool podle zobrazení ①.
Software automaticky zaregistruje koncové body osy a definuje A-P směr.

3. Otáčejte kyčlí a zaregistrujte střed rotace ② bez pohybu nástroje Plane Tool.

Hodnoty ověření femorálního řezu

Obrázek 49  

Hodnoty ověření se zobrazí po registraci.

Živá navigace

Pracovní postup KNEE3 Express rovněž umožňuje přepnout na živou navigaci pro účely
navigace tibiálního nebo femorálního bloku. Chcete-li použít živou navigaci, potřebujete fixní
referenci v části kolene, kterou chcete navigovat.

Ověření řezu
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Jak používat živou navigaci

Obrázek 50  

Krok

1. Vyberte možnost Tibia nebo Femur v části LIVE NAVIGATION.

2. Zahajte plnou registraci.

3. Proveďte navigaci řezacího bloku.

4. Ověřte řez.

Související odkazy

Přehled registrace na straně 87
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4.6 KNEE3 Partial

Všeobecné informace

Pracovní postup KNEE3 Partial poskytuje chirurgovi informace o umístění pro následující úkony v
průběhu unikondylární náhrady kolenního kloubu:
• Proximální tibiální řez
• Distální femorální řez (volitelně)
• Srovnání osy končetiny

Částečný pracovní postup KNEE3 Partial

①

③ ④

②

Obrázek 51  

Č. Krok pracovního postupu Vysvětlení

① Výběr operované strany a oddílu Vyberte operovanou stranu a operovaný
oddíl.

② Zahájení registrace Nasnímejte anatomické orientační body
pacienta.

③ Srovnání nohy / zahájení navigace Proveďte navigaci femorální a tibiální re-
sekce.④ Navigace

KNEE3 Partial
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Jak vybrat operovanou stranu a oddíl

③

① ②

Obrázek 52  

Krok

1. Vyberte hodnotu Right nebo Left pro hodnotu TREATMENT SIDE ① u operovaného ko-
lene.

2. Vyberte možnost Medial nebo Lateral pro hodnotu COMPARTMENT ②.

3. Vyberte možnost Navigate ③.

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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4.6.1 Registrace

Kroky registrace

Je nutné nasnímání těchto orientačních bodů:

Femur Tibia

• Femur Head Center (Střed hlavice femuru)
• Distal Femur Axis Point (Distální bod femorální osy)
• Anteroposterior Axis (Whiteside Line) (Anteroposteriorní

osa (Whi-tesidova linie)) nebo Epicondylar Line (medial and
lateral Epicondyle) (Epikondylární linie (mediální a laterál-
níepikondyl))

• Selected Distal Condyle (Vybraný distální kondyl) (volitelné)

• Medial and Lateral Malleoli
(Mediální a laterální malleoly)

• Proximal Tibia Axis Point (Pro-
ximální bod tibiální osy)

• Tibial A-P direction (Tibiální A-
P směr)

• Proximální bod tibiální osy
(Zvolený bod tibiální plochy)
(volitelné)

Související odkazy

Přehled registrace na straně 87

Registrace
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4.6.2 Navigace

Všeobecné informace

Ze zobrazení srovnání nohy software automaticky přejde do relevantního navigačního kroku řezu,
když detekuje nástroj Plane Tool v příslušné poloze pro řez.
Navigovat lze následující řezy:
• Tibiální resekce
• Distální femorální resekce

Ověření umístění

Můžete přepínat mezi zobrazením srovnání nohy a zobrazeními jednotlivých resekcí.

①

② ③

Obrázek 53  

Č. Kroky pracovního postupu

① Srovnání nohy

② Tibiální resekce

③ Distální femorální resekce

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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Srovnání nohy

① ③②

Obrázek 54  

Když jsou femur a tibia viditelné, srovnání nohy se aktivuje.

Č. Položka

① Úhel flexe nohy

② Tlačítko Store pro uložení výchozího/konečného srovnání nohy

③ Úhel varózity/valgózity

Navigace
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Tibiální řez

①

③②

④
Obrázek 55  

Č. Položka

① Poloha řezacího bloku

② Sklon implantátu

③ Úhel varózity/valgózity implantátu

④ Výška resekce pro zvolený oddíl

PRACOVNÍ POSTUPY KNEE
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Distální femorální řez

①

③②

④
Obrázek 56  

Č. Položka

① Poloha řezacího bloku

② Úhel flexe implantátu

③ Úhel varózity/valgózity implantátu

④ Výška distální resekce pro zvolený oddíl

Navigace
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5 REGISTRACE
5.1 Přehled registrace

Všeobecné informace

Registrace je proces nasnímání konkrétních orientačních bodů pro účely výpočtu délky a úhlů
nutných pro resekci. Software tak může během operace poskytovat informace o měření.
Během registrace se používá ukazovátko k nasnímání (registraci) orientačních bodů a povrchů
kosti na pacientově femuru a tibii.
Software využívá registrované body k automatickému plánování a výpočtu následujících hodnot:
• Velikost implantátu
• Poloha implantátu
• Úrovně resekce

Celkem orientační body vyžadující registraci

Femorální orientační body Tibiální orientační body

Femur Head Center (Střed hlavice femuru) Proximal Tibial Axis Point (Proximální bod tibiální
osy)

Distal Femur Axis Point (Distální bod femo-
rální osy)

Tibia Anterior-Posterior Direction (Anteriorně-po-
steriorní směr tibie)

Medial and Lateral Epicondylar Points (Me-
diální a laterální epikondylární body)

Medial and Lateral Plateau Points (Body mediální
a laterální plochy)

Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (An-
teroposteriorní osa (Whitesidova linie))

Medial and Lateral Malleoli (Mediální a laterální
malleoly)

Medial and Lateral Condyles (Mediální a la-
terální kondyly)

Medial and Lateral Distal Condyles (Mediál-
ní a laterální distální kondyly)

Anterior Cortex (Anteriorní kortex)

REGISTRACE
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5.1.1 Registrační pracovní postupy

Přehled

Systém KNEE3 má k dispozici čtyři typy pracovních postupů k provádění registrace:
• KNEE3 Motion
• KNEE3 Universal
• KNEE3 Express
• KNEE3 Partial

Následující oddíly uvádějí, které orientační body jsou nutné pro registraci v každém pracovním
postupu:

KNEE3 Motion

Č. Oddíl pracovního postu-
pu

Kroky registrace

① Registrace

Femur:
• Femoral Head Center (Střed hlavice femuru)
• Distal femur axis point (Distální bod femorální osy)
• Medial and Lateral Epicondyles (Epicondylar Line) (Me-

diální a laterální epikondyly (epikondylární linie))
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Anteroposteriorní

osa (Whitesidova linie))
• Medial Condyle (Mediální kondyl)
• Lateral Condyle (Laterální kondyl)
• Anterior Cortex (Anteriorní kortex)

Tibia:
• Medial and lateral Malleoli (Mediální a laterální malleoly)
• Proximal Tibia axis point (Proximální bod tibiální osy)
• Tibia anterior-posterior direction (Anteriorně-posteriorní

směr tibie)
• Medial plateau (Mediální plocha)
• Lateral plateau (Laterální plocha)

② Výběr implantátů a opero-
vané strany

③ Plánování

④ Navigace

⑤ Stabilita kloubu

Registrační pracovní postupy
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KNEE3 Universal

Č. Oddíl pracovního postu-
pu

Kroky registrace

① Registrace

Femur:
• Femoral Head Center (Střed hlavice femuru)
• Distal femur axis point (Distální bod femorální osy)
• Medial and Lateral Epicondyles (Epicondylar Line) (Me-

diální a laterální epikondyly (epikondylární linie))
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Anteroposteriorní

osa (Whitesidova linie))
• Medial Condyle (Mediální kondyl)
• Lateral Condyle (Laterální kondyl)

Tibia:
• Medial and lateral Malleoli (Mediální a laterální malleoly)
• Proximal Tibia axis point (Proximální bod tibiální osy)
• Tibia anterior-posterior direction (Anteriorně-posteriorní

směr tibie)
• Medial plateau (Mediální plocha)
• Lateral plateau (Laterální plocha)

② Výběr operované strany

③ Plánování

④ Navigace

REGISTRACE

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.1 KNEE3 Ver. 3.2 89



KNEE3 Express

Č. Oddíl pracovního postu-
pu

Kroky registrace

① Registrace

Femur Block: (Femorální blok:)
• Femoral Head Center (Střed hlavice femuru)
• Distal femur axis point (Distální bod femorální osy)
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Anteroposteriorní

osa (Whitesidova linie))
Femur Cut: (Femorální řez:)
• Bone Verification Plate (Deska pro ověření kosti)
• Femoral Head Center (Střed hlavice femuru)

Tibia Block: (Tibiální blok:)
• Medial and lateral Malleoli (Mediální a laterální malleoly)
• Proximal Tibia axis point (Proximální bod tibiální osy)
• Tibial A-P direction (Tibiální A-P směr)

Tibia Cut: (Tibiální řez:)
• Bone Verification Plate (Deska pro ověření kosti)
• Medial and lateral Malleoli (Mediální a laterální malleoly)

Femur Live Navigation: (Živá femorální navigace:)
• Femoral Head Center (Střed hlavice femuru)
• Distal femur axis point (Distální bod femorální osy)
• Anteroposterior Axis (Whiteside’s Line) (Anteroposteriorní

osa (Whitesidova linie))
Tibia Live Navigation: (Živá tibiální navigace:)
• Medial and lateral Malleoli (Mediální a laterální malleoly)
• Proximal Tibia axis point (Proximální bod tibiální osy)
• Tibia anterior-posterior direction (Anteriorně-posteriorní

směr tibie)
• Medial plateau (Mediální plocha)
• Lateral plateau (Laterální plocha)

② Výběr operované strany

③ Navigace

KNEE3 Partial

Č. Oddíl pracovního postu-
pu

Kroky registrace

① Registrace

Femur:
• Femoral head center (Střed hlavice femuru)
• Distal femur axis point (Distální bod femorální osy)
• Anteroposterior axis (Whiteside’s Line) (Anteroposteriorní

osa (Whitesidova linie))
• Selected distal condyle (Vybraný distální kondyl)

Tibia:
• Proximal tibia axis point (Proximální bod tibiální osy)
• Tibia anterior-posterior direction (Anteriorně-posteriorní

směr tibie)
• Selected tibia plateau (Zvolená tibiální plocha)

Registrační pracovní postupy
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5.1.2 Akvizice bodu

Přehled

Orientační body můžete zaregistrovat pomocí následujících bodů:
• Ukazovátko
• Připínací dálkové ovládání
• Nožní spínač

Jak registrovat orientační body ukazovátkem Brainlab

Obrázek 57  

U standardní registrace pomocí sluchátka se otáčí kalibrovaným ukazovátkem k provedení
akvizice (registrace) konkrétních orientačních bodů na kosti pacienta.

Krok

Podržte hrot ukazovátka na uvedeném orientačním bodu a jemně ukazovátkem kolem jeho hro-
tu otáčejte.
• Pokud dojde k pohybu hrotu během otáčení, akvizice bodu se neprovede.
• Když je provedena akvizice kroku, uvede software další krok k akvizici nebo otevře další krok.

Jak používat připínací dálkové ovládání

①

Obrázek 58  

REGISTRACE
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Registraci pomocí ukazovátka lze rovněž provést s využitím jednorázového připínacího
dálkového ovládání.

Krok

Držte hrot ukazovátka na uvedeném orientačním bodu a stiskněte ovládací tlačítko na dálkovém
ovládání ①.
• Pokud při zmáčknutí tlačítka dojde k pohybu hrotu, akvizice bodu se neprovede.
• Když je provedena akvizice kroku, uvede software další krok k akvizici nebo otevře další krok.

Varování
Tlačítko jednorázového připínacího dálkové ovládání stiskněte pouze v případě, že
je ukazovátko řádně umístěno na kosti.

POZNÁMKA: připínací dálkové ovládání reaguje při stisknutí ovládacího tlačítka, nikoliv při je-
jím uvolnění. 

Jak aktivovat připínací dálkové ovládání

Krok

1. Z vysouvací nabídky vyberte možnost Settings.
POZNÁMKA: tlačítko Settings závisí na licenci a je vhodné k použití po-
uze s nástroji, které využívají jednorázové reflexní kuličky. 

2. Vyberte možnost Clip-on Remote Control v části TOOLS.
POZNÁMKA: je-li možnost Clip-On Remote Control aktivní, otáčení je deaktivováno. 

Jak používat nožní spínač

Obrázek 59  

Registraci lze provést rovněž pomocí nožního spínače, je-li žádoucí snížit míru interakce s
dotykovou obrazovkou.

Krok

Držte hrot ukazovátka na uvedeném orientačním bodu a sešlápněte modrý pedál nožního spína-
če.
• Pokud při zmáčknutí tlačítka dojde k pohybu hrotu, akvizice bodu se neprovede.
• Když je provedena akvizice kroku, uvede software další krok k akvizici nebo otevře další krok.

POZNÁMKA: nožní spínač reaguje při sešlápnutí pedálu, nikoliv při jeho uvolnění. 

POZNÁMKA: nožní spínač se po zapojení aktivuje automaticky. 

POZNÁMKA: připínací dálkové ovládání a nožní spínač lze používat souběžně. 

Akvizice bodu
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Funkce pedálu nožního spínače

Pedál Funkce

Modrá Zaregistruje orientační body nebo vybere prvek označený modře.

Žlutá Vybere prvek označený žlutě.

Černá Cyklicky přepíná mezi ovladatelnými prvky v navigaci a plánování.

REGISTRACE
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5.1.3 Registrace orientačních bodů

Přehled

Orientační body můžete zaregistrovat pomocí následujících bodů:
• Ukazovátko
• Připínací dálkové ovládání
• Nožní spínač

Příklad registrace orientačních bodů

Obrázek 60  

Jak registrovat orientační body ukazovátkem Brainlab

Krok

Podržte hrot ukazovátka na uvedeném orientačním bodu a jemně ukazovátkem kolem jeho hro-
tu otáčejte.
• Pokud dojde k pohybu hrotu během otáčení, akvizice bodu se neprovede.
• Když je provedena akvizice kroku, uvede software další krok k akvizici nebo otevře další krok.

Jak registrovat orientační body pomocí připínacího dálkového ovládání

Krok

Držte hrot ukazovátka na uvedeném orientačním bodu a stiskněte ovládací tlačítko na dálkovém
ovládání.
• Pokud při zmáčknutí tlačítka dojde k pohybu hrotu, akvizice bodu se neprovede.
• Když je provedena akvizice kroku, uvede software další krok k akvizici nebo otevře další krok.

POZNÁMKA: připínací dálkové ovládání reaguje při stisknutí ovládacího tlačítka, nikoliv při je-
jím uvolnění. 

Registrace orientačních bodů

94 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.1 KNEE3 Ver. 3.2



Jak registrovat orientační body pomocí nožního spínače

Krok

Držte hrot ukazovátka na uvedeném orientačním bodu a sešlápněte modrý pedál nožního spína-
če.
• Pokud při zmáčknutí tlačítka dojde k pohybu hrotu, akvizice bodu se neprovede.
• Když je provedena akvizice kroku, uvede software další krok k akvizici nebo otevře další krok.

POZNÁMKA: nožní spínač reaguje při sešlápnutí pedálu, nikoliv při jeho uvolnění. 

POZNÁMKA: nožní spínač se po zapojení aktivuje automaticky. 

POZNÁMKA: připínací dálkové ovládání a nožní spínač lze používat souběžně. 

REGISTRACE
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5.1.4 Registrace směru osy

Příklad registrace osy

Obrázek 61  

Jak registrovat směr osy ukazovátkem Brainlab

U standardní registrace pomocí sluchátka se otáčí kalibrovaným ukazovátkem k provedení
akvizice (registrace) konkrétních orientačních bodů na kosti pacienta.

Krok

Držte hrot ukazovátka bez hnutí a směrujte je podle pokynů na obrazovce.
Osa je zaregistrována přibližně po dvou sekundách. Průběh registrace znázorňuje indikátor prů-
běhu.

Jak registrovat směr osy pomocí připínacího dálkového ovládání

Krok

1. Držte hrot ukazovátka bez hnutí a směrujte je podle pokynů na obrazovce.

2. Stisknutím ovládacího tlačítka zaregistrujete směr osy.
POZNÁMKA: připínací dálkové ovládání reaguje při stisknutí ovládacího tlačítka, nikoliv
při jejím uvolnění. 

Jak registrovat směr osy pomocí nožního spínače

Krok

1. Držte hrot ukazovátka bez hnutí a směrujte je podle pokynů na obrazovce.

2. Sešlápnutím modrého pedálu na nožním spínači zaregistrujete směr osy.
POZNÁMKA: nožní spínač reaguje při sešlápnutí pedálu, nikoliv při jeho uvolnění. 

POZNÁMKA: nožní spínač se po zapojení aktivuje automaticky. 

POZNÁMKA: připínací dálkové ovládání a nožní spínač lze používat souběžně. 

Registrace směru osy
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5.1.5 Registrace povrchu

Příklad registrace povrchu

Obrázek 62  

Jak registrovat povrchy ukazovátkem Brainlab

Krok

1. Podržte hrot ukazovátka na kondylu.

2. Otáčením ukazovátkem zahájíte registrace.

3. Posunujte hrot ukazovátka přes kondyl tak, abyste zahrnuli celou uvedenou oblast.
POZNÁMKA: registraci lze pozastavit stisknutím ovládacího tlačítka. 

Jak registrovat povrchy pomocí připínacího dálkového ovládání

Krok

1. Podržte hrot ukazovátka na kondylu.

2. Stisknutím ovládacího tlačítka zahájíte registraci povrchu kondylu.

3. Posunujte hrot ukazovátka přes kondyl tak, abyste zahrnuli celou uvedenou oblast.
POZNÁMKA: registraci lze pozastavit stisknutím ovládacího tlačítka. 

Jak registrovat povrchy pomocí nožního spínače

Krok

1. Podržte hrot ukazovátka na kondylu.

2. Sešlápnutím modrého pedálu zahájíte registraci povrchu kondylu.

3. Posunujte hrot ukazovátka přes kondyl tak, abyste zahrnuli celou uvedenou oblast.
POZNÁMKA: registraci lze pozastavit, když stisknete modré tlačítko nebo ovládací tlačít-
ko při použití připínacího dálkového ovládání. 

Registrace povrchu
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POZNÁMKA: připínací dálkové ovládání a nožní spínač lze používat souběžně. 

REGISTRACE
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5.2 Registrace femuru

Přehled

Registrační sekvence provedená během operace závisí na zvoleném pracovním postupu.
Dostupné pracovní postupy uvádíme níže:
• KNEE3 Motion
• KNEE3 Universal
• KNEE3 Express
• KNEE3 Partial

Jak zaregistrovat střed hlavice femuru

Obrázek 63  

Tento krok definuje:
• proximální bod mechanické osy femuru;
• počáteční bod nosné osy (Mikuliczova linie).

Krok

Otáčejte nohou krouživým pohybem v kyčli.
Začněte většími kruhy a postupně kruhy zmenšujte.
POZNÁMKA: stav registrace je uveden na obrazovce. 

Během výpočtu

Ujistěte se, že femorální reference je při otáčení nohy vidět na kameře.

Varování
Chcete-li zajistit přesné měření, při registraci bodu otáčením se vyvarujte nadměrnému
pohybu v kyčli a neměňte polohu kamery.

Registrace femuru
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5.2.1 Distální bod femorální osy

Přehled

Definice bodu femorální mechanické osy je zásadní pro kvalitu výsledku plánování. Femorální
mechanická osa určuje varózitu/valgózitu, srovnání femorálních komponent při flexi/extenzi a
celkové srovnání nohy. Po akvizici tohoto bodu a středu hlavice femuru bude femorální
mechanická osa kompletní.
POZNÁMKA: před dalším postupem registrace odstraňte případné osteofyty. 

Jak registrovat bod distální femorální osy pomocí ukazovátka

Obrázek 64  

Ukazovátko je třeba umístit mírně mediálně v posteriorním aspektu bodu femorálního vrubu (jak
ukazuje obrazovka).
Software využívá bod femorální mechanické osy ke stanovení úhlu varózity/valgózity a srovnání
femorálních rovin resekce při flexi/extenzi. To ovlivňuje celkové srovnání nohy.

Krok

Podržte hrot ukazovátka na uvedeném orientačním bodu na kosti a jemně ukazovátkem kolem
jeho hrotu otáčejte.

REGISTRACE

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.1 KNEE3 Ver. 3.2 101



5.2.2 Mediální a laterální epikondylární body

Přehled

Body definované na mediálním a laterálním epikondylu definují epikondylární osu, první ze tří
možných referencí pro srovnání rotace femorálního implantátu.
Software rovněž využívá tyto body k sekundární kontrole velikosti femorální komponenty za
účelem předcházení mediálně-laterálnímu přečnívání komponenty.

Jak registrovat mediální a laterální epikondylární body pomocí ukazovátka

Obrázek 65  

Krok

Zaregistrujte jednotlivý bod na mediálním a poté laterálním epikondylu pomocí hrotu ukazovátka,
jak je uvedeno na obrazovce.

Mediální a laterální epikondylární body
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5.2.3 Anteroposteriorní osa (Whitesidova linie)

Přehled

Anteroposteriorní osa je jedna ze tří možných referencí pro výpočet rotačního zarovnání
femorálního implantátu.

Bezpečnostní informace

Varování
Je třeba provádět akvizici tibiálního A-P směru, ukazovátko směruje od anteriorního bodu
do posteriorního.

Zkontrolujte, zda je Whitesidova linie řádně zaměřena. I malé odchylky mohou způsobit, že
se osa začne otáčet.

Jak registrovat směr osy pomocí ukazovátka

Obrázek 66  

Tato osa je linie vedená z nejhlubšího bodu trochleární drážky anteriorně ke středu
interkondylárního vrubu posteriorně.

Krok

Držte ukazovátko bez hnutí a směrujte je podle pokynů na obrazovce.
Osa je zaregistrována přibližně po dvou sekundách.
Stav akvizice uvádí indikátor průběhu.

REGISTRACE
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5.2.4 Mediální a laterální kondyly

Přehled

Povrchy kondylů se registrují akvizicí shluku neboli klastru bodů.
Software využívá akvírované body na mediálních a laterálních kondylech k výpočtu
nejdistálnějších a nejposteriornějších bodů na kondylech.
Je důležité dosáhnout posteriorních částí kondylů, protože posteriorní linie se využívá jako
reference pro axiální rotaci femorálního implantátu. Kromě toho se epikondylární body využívají k
určení velikosti implantátu k zamezení přečnívání. Tyto body se využívají jako reference pro
úrovně resekce a kloubní linie.

Segmentace kondylů

Obrázek 67  

Poznámky pro akvizici bodů:
• Kondyl je rozdělen do segmentů.
• Pro každý segment musí být provedena akvizice minimálního počtu bodů.
• Jakmile je provedena akvizice dostatečného počtu bodů, segmenty přestanou být viditelné.
• Akvizice bodů pokračuje, dokud nebudou všechny segmenty neviditelné.

Barva Stav

Bílá Aktuální segment

Modrá Segment(y) stále vyžadující akvizici

Mediální a laterální kondyly
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Jak registrovat kondyly

Obrázek 68  

Krok

1. Podržte hrot ukazovátka na kondylu.

2. Otáčením ukazovátkem zahájíte registrace.

3. Posunujte hrot ukazovátka přes kondyl tak, abyste zahrnuli celou uvedenou oblast.
POZNÁMKA: registraci lze pozastavit otočením ukazovátkem. 

REGISTRACE
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5.2.5 Mediální a laterální distální kondyly

Přehled

Povrchy kondylů se registrují akvizicí shluku neboli klastru bodů.
Software využívá vámi pořízené body na mediálních a laterálních kondylech k výpočtu
nejdistálnějších bodů na kondylech.
Tyto body se využívají jako reference pro úrovně resekce.

Segmentace kondylů

Poznámky k akvizici bodů:
• Kondyl je rozdělen do segmentů.
• Pro každý segment musí být provedena akvizice minimálního počtu bodů.
• Jakmile je provedena akvizice dostatečného počtu bodů, segmenty přestanou být viditelné.
• Akvizice bodů pokračuje, dokud nebudou všechny segmenty neviditelné.

Barva Stav

Bílá Aktuální segment

Modrá Segment(y) stále vyžadující akvizici

Jak registrovat distální kondyly

Obrázek 69  

Krok

1. Podržte hrot ukazovátka na kondylu.

2. Otáčením ukazovátkem zahájíte registrace.

3. Posunujte hrot ukazovátka přes kondyl tak, abyste zahrnuli celou uvedenou oblast.
POZNÁMKA: registraci lze pozastavit otočením ukazovátkem. 

Mediální a laterální distální kondyly
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5.2.6 Anteriorní kortex

Přehled

Získané body anteriorního kortexu se používají jako reference pro výstup roviny anteriorního řezu
a určují A-P polohu femorálních komponentů.

Jak zaregistrovat anteriorní kortex

Obrázek 70  

Krok

1. Podržte hrot ukazovátka na kondylu.

2. Otáčením ukazovátkem zahájíte registrace.

3. Posunujte hrot ukazovátka přes kondyl tak, abyste zahrnuli celou uvedenou oblast.
POZNÁMKA: registraci lze pozastavit otočením ukazovátkem. 

REGISTRACE
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5.3 Registrace tibie

Přehled

Proximální bod na tibiální mechanické ose je definován akvizicí posteriorního aspektu tibiálního
bodu zavedení ACL. Pro registraci tohoto bodu můžete rovněž použít průsečík střední koronální a
střední sagitální roviny.

Jak zaregistrovat proximální bod tibiální osy

Obrázek 71  

Krok

Podržte hrot ukazovátka na uvedeném orientačním bodu na kosti a jemně ukazovátkem kolem
jeho hrotu otáčejte.

Registrace tibie
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5.3.1 Anteriorně-posteriorní (A-P) směr tibie

Přehled

Anteriorně-posteriorní (A-P) směr tibie je reference pro neutrální srovnání rotace. Směr
ukazovátka definuje výchozí rotaci tibiálního implantátu. Systém určuje směr, kterým tibia
směřuje, a směr případného zamýšleného sklonu, pro který je třeba provést řez.
Přesná akvizice A-P směru předchází šikmému tibiálnímu sklonu v anteromediálně-
posterolaterálním či anterolaterálně-posteromediálním směru.

Neregistrujte tibii v A-P směru zpětně (od posteriorního bodu k anteriornímu).

Jak zaregistrovat tibiální A-P směr

Obrázek 72  

V zájmu přesné definice směru sklonu se orientujte pomocí mediální 1/3 drsnatiny tibie, bodu
mechanické osy tibie a posteriorního křížového vazu.

Krok

Držte ukazovátko bez hnutí a směrujte je podle pokynů na obrazovce.
Osa je zaregistrována přibližně po dvou sekundách.

REGISTRACE
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5.3.2 Body mediální a laterální plochy

Přehled

Software zobrazuje výšku resekce z tohoto referenčního bodu.

Jak registrovat body mediální a laterální plochy

Obrázek 73  

K výpočtu úrovně tibiální resekce se používá jeden bod na každé ploše. Akvizice tibiálních bodů
musí probíhat v nejhlubším bodě plochy.
POZNÁMKA: v případě přítomnosti kostní vady je třeba pečlivé uvážení. 

Krok

Podržte hrot ukazovátka na uvedeném orientačním bodu na kosti a jemně ukazovátkem kolem
jeho hrotu otáčejte.

Body mediální a laterální plochy
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5.3.3 Mediální a laterální malleoly

Přehled

Akvizice malleolů definuje distální bod osy.

Jak registrovat mediální a laterální malleoly

Obrázek 74  

Krok

Podržte hrot ukazovátka na uvedeném orientačním bodu na kosti a jemně ukazovátkem kolem
jeho hrotu otáčejte.

REGISTRACE
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5.4 Ověření v pracovním postupu KNEE3 Express

Přehled

Registrací koncového bodu osy definujte femorální A-P směr pomocí desky pro ověření kosti.

Jak registrovat femorální mechanickou osu a A-P směr

Obrázek 75  

Krok

1.

Femur Cut

Výběrem možnost Femur Cut zahajte registraci pomocí desky pro ověře-
ní kosti.

2. Umístěte desku pro ověření kosti na resekovaný femur, jak ukazuje obrazovka.

3. Zajistěte, aby šipka na nástroji směřovala v A-P směru a otvor desky pro ověření kosti
byl umístěn na koncovém bodu osy.

4. Držte desku pro ověření kosti na místě a stisknutím tlačítka Register proveďte akvizici
femorálního A-P směru a koncového bodu osy.
POZNÁMKA: můžete fixovat desku pro ověření na distálním femorálním řezu pomocí
šroubů. 

5. Zaregistrujte střed kyčle, jak ukazuje obrazovka.

Ověření v pracovním postupu KNEE3 Express
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5.4.1 Tibiální mechanická osa a A-P směr

Přehled

Registrací koncového bodu osy definujte tibiální A-P směr pomocí desky pro ověření kosti.

Jak registrovat tibiální mechanickou osu a A-P směr

Obrázek 76  

Krok

1.

Tibia Cut

Výběrem možnost Tibia Cut zahajte registraci pomocí desky pro ověření
kosti.

2. Umístěte desku pro ověření kosti na resekovanou tibii, jak ukazuje obrazovka.

3. Zajistěte, aby šipka na nástroji směřovala v A-P směru a otvor desky pro ověření kosti
byl umístěn na koncovém bodu osy.

4. Držte desku pro ověření kosti na místě a stisknutím tlačítka Register proveďte akvizici
tibiálního A-P směru a koncového bodu osy.

5. Zaregistrujte tibiální malleoly.

REGISTRACE
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5.5 Další funkce registrace

Přeskakování orientačních bodů

Chcete-li snížit náročnost registrace, lze přeskočit některé orientační body. V důsledku toho však
získáte během navigace méně informací.
Tabulka níže vysvětluje důsledky přeskočení konkrétních orientačních bodů:

Přeskočený orientač-
ní bod

Důsledek

Tibiální plochy Nezobrazí se žádná výška tibiální resekce.

Kondyly
• Nezobrazí se žádná výška tibiální resekce.
• Výchozí velikost femorálního implantátu se určuje od bodu anteriorní-

ho kortexu.

Whitesidova linie K dispozici je pouze epikondylární osa jako reference rotace.

Možnosti přeskočení

Tlačítko Vysvětlení

Přeskočí orientační bod pro aktuální pracovní postup.

Přeskočí orientační bod pro aktuální a budoucí pracovní postupy.

POZNÁMKA: přeskočený orientační bod lze zaregistrovat později výběrem z vysouvací nabídky. 

Jak přeskakovat orientační body

Krok

Stiskněte tlačítko Skip nebo Skip Always na obrazovce registrace.
Registrace pokračuje dalším krokem.

POZNÁMKA: v případě orientačních bodů se během navigace řezu zobrazí méně navigačních
informací. 

Další funkce registrace
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5.5.1 Opětovná registrace

Přehled

Konkrétní orientační body nebo celý femur či tibii lze kdykoli v průběhu pracovního postupu
zaregistrovat znovu (např. kvůli uvolnění reference) výběrem příslušného kroku registrace z
nabídky.
Po dokončení opětovné registrace se software vrátí k předchozímu kroku.
POZNÁMKA: opětovná registrace orientačních bodů není možná při bezpinovém pracovním
postupu. Pokud chcete opětovně zaregistrovat orientační body v daném pracovním postupu, je
nutné zahájit novou registraci. 

Jak provést opětovnou registraci

Obrázek 77  

Krok

1.
Vyberte vysouvací nabídku.

2. Vyberte orientační bod pro opětovnou registraci v části Femur Registration nebo Tibia
Registration.

3. Zaregistrujte body podle pokynů.
Po dokončení se software vrátí na předchozí krok.

Reset a opětovná registrace

Po úplné registraci femuru a tibie se aktivuje tlačítko Reset & Register Again. Umožňuje
opětovnou registraci celého femuru nebo tibie.

REGISTRACE
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Opětovná registrace

116 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.1 KNEE3 Ver. 3.2



6 ZPRÁVA O PŘÍPADU
6.1 Vytvoření zprávy o případu

Všeobecné informace

Po operaci můžete vytvořit zprávu o případu pacienta obsahující nejdůležitější údaje.

Jak vytvořit zprávu o případu

Obrázek 78  

Krok

1.

Po dokončení operace vyberte možnost Done.
Otevře se aplikace zpráv.

2.
Výběrem možnost Back se vrátíte na navigaci, výběrem možnosti Done
uložíte zprávu do složky pacienta.
Otevřete se nástroj Content Manager.

ZPRÁVA O PŘÍPADU
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Vytvoření zprávy o případu
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7 VYSOUVACÍ NABÍDKA
A PANEL NÁSTROJŮ

Otevření vysouvací nabídky

Krok

Vyberte ikonu šipky na panelu nástrojů.

Vysouvací nabídka

Vysouvací nabídky obsahuje odkazy na násle-
dující kroky:
• Implants & Treatment Side
• Femur Registration
• Tibia Registration
• Navigation
• Plan
• Camera
• Settings
• Reset & Register Again

(není k dispozici pro postup KNEE3
Express)

Související odkazy

Jak vybírat implantáty, operovanou stranu a přednastavení na straně 39
Registrace femuru na straně 100
Registrace tibie na straně 108
Navigace na straně 41
Plánování na straně 51
Aplikace Camera na straně 19
Zvuk, nástroje a snímky obrazovky na straně 123
Reset a opětovná registrace na straně 115
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7.1 Panel nástrojů

Přehled panelu nástrojů

Panel nástrojů obsahuje barevně odlišené ukazatele stavu kamery pro reference a nástroje.
Následující funkce jsou dostupné na obrazovkách navigace a plánování.
• Plan
• Done
• Screenshot
• Přepínač Resection nebo Joint Line

Barevné kódování panelu nástrojů

Stav Vysvětlení

Reference nebo nástroj jsou viditelné, aktivně se používají a probíhá interakce
se softwarem (reference nebo nástroj jsou na modrém pozadí).

Reference nebo nástroj jsou viditelné (zvýrazněno modře).

Reference nebo nástroj NEJSOU viditelné (zobrazeno šedě).

Reference nebo nástroj NEJSOU viditelné, ale jsou nutné pro krok procedury
(reference nebo nástroj jsou na červeném pozadí).

Součásti panelu nástrojů

Ikona Vysvětlení

Představuje referenci femuru.

Představuje referenci tibie.

Představuje ukazovátko.

Panel nástrojů
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Ikona Vysvětlení

Představuje ukazovátko ClearLens.
POZNÁMKA: zobrazeno pouze, pokud se používají nástroje ClearLens a pokud
jsou vybrány v části Settings. 

Představuje nástroj Plane Tool.

Představuje nástroj ClearLens Plane Tool.
POZNÁMKA: zobrazeno pouze, pokud se používají nástroje ClearLens a pokud
jsou vybrány v části Settings. 

Představuje šablonu řezacího bloku.

Uvádí chyby sledování.
POZNÁMKA: pokud dojde k odpojení kamery během pracovního postupu, zo-
brazí software ikonu chyby sledování. Pokud ikonu vyberete, otevře se aplikace
kamery a poskytne vám podrobné informace o problému a možných řešeních. 

Související odkazy

Jak získat přístup k nastavením zvuku a nástrojů na straně 123

VYSOUVACÍ NABÍDKA A PANEL NÁSTROJŮ
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Panel nástrojů
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8 NASTAVENÍ
8.1 Zvuk, nástroje a snímky obrazovky

Všeobecné informace

Další nastavení jsou dostupná z vysouvací nabídky.

Jak získat přístup k nastavením zvuku a nástrojů

Obrázek 79  

Krok

Vyberte možnost Settings v nabídce a zpřístupněte si možnosti SOUND, TOOLS a ADVANCED
SETTINGS.

Úprava nastavení

Parametr Funkce

SOUND
• Sound Output (zapnuto/vypnuto)
• Sound Volume
• Visibility Sound (zapnuto/vypnuto)

NASTAVENÍ
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Parametr Funkce

NÁSTROJE

• Volba Clip-On Remote Control
• Nástroje ClearLens

POZNÁMKA: po změně typu nástroje se software restartuje.
výběr nástroje ClearLens je dostupný pouze po prvním kroku registrace. 

POZNÁMKA: ukazatele viditelnosti se změní podle vybraného typu nástroje. 

POZNÁMKA: výběr ClearLens je závislý na dostupné licenci. 

ADVANCED SE-
TTINGS

• Record Button
• Reset User Settings...

Jak pořídit snímek obrazovky

Kdykoli během navigace či plánování můžete pořídit snímek obrazovky.

Krok

Screenshot

# 3 Vyberte možnost Screenshot na stránce navigace nebo plánování.
Snímky se ukládají do složky pacienta.

Zvuk, nástroje a snímky obrazovky
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