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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane teleadresowe

Pomoc techniczna

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

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południo-
wa

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

us.support@brainlab.com

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

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Przewidywany okres użytkowania

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

Informacja zwrotna

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

Producent

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

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

Znaki towarowe firmy Brainlab

Brainlab® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG.

Znaki towarowe innych firm

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

Informacje dotyczące patentów

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

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

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

xercesc/)

Znak CE

Znak CE wskazuje na zgodność produktu firmy Brainlab z zasadniczymi wymo-
gami Dyrektywy Rady 93/42/EWG (dyrektywa w sprawie wyrobów medycz-
nych).
Oprogramowanie Registration Software Spine Surface Matching jest częścią
systemu Spine & Trauma Navigation System, który jest produktem klasy IIb w
rozumieniu zasad ustanowionych w dyrektywie MDD.

Zgłaszanie incydentów związanych z tym produktem

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

Sprzedaż w USA

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

Informacje prawne
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1.3 Symbole

Ostrzeżenia

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

Przestrogi

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

Uwagi

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

Symbole dotyczące produktu

Symbol Objaśnienie

Unikatowy identyfikator produktu

Patrz instrukcja obsługi

Producent

Wyrób medyczny

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4 Używanie systemu

Przeznaczenie i wskazania dotyczące użytkowania / zamierzonego zastosowania docelowego

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

Znane przeciwwskazania

Nie ma znanych przeciwwskazań związanych z użytkowaniem tego wyrobu.

Miejsce zastosowania

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

Profile użytkownika

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

Populacja pacjentów

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

Korzyści kliniczne

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

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

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

celu wykonania zabiegu rewizyjnego

Używanie systemu
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Ostrożność w obchodzeniu się ze sprzętem

Elementy systemu i dodatkowe instrumenty zawierają precyzyjne części mechaniczne.
Należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Weryfikacja wiarygodności

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.5 Zgodność z wyrobami medycznymi i
oprogramowaniem medycznym

Urządzenia innych firm

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

Zgodne instrumenty firmy Brainlab

• Pakiet akcesoriów kręgosłupowych do referencji przedniej/bocznej/skośnej
• Pakiet akcesoriów kręgosłupowych do operacji otwartych (szydła i sondy)
• Samoprzylepne markery płaskie
• Urządzenia do automatycznej rejestracji fluoroskopowej 2D/3D do ramion C 3D
• Stabilizator kości 1-wtykowy, X-Press, wielkość S, M, L
• Stabilizator kości 2-bolcowy X-Press
• Fantom kalibracyjny, skaner TK
• Dłuto długie
• Dłuto krótkie
• Jednorazowe odblaskowe markery sferyczne
• Jednostka referencyjna DrapeLink do ramienia C, lewa, prawa
• Wiertła z trzonem AO
• Uchwyt prowadnicy wiertła z 3 markerami sferycznymi
• Uchwyt prowadnicy wiertła z 4 markerami sferycznymi
• Kompaktowy uchwyt prowadnicy wiertła z 4 markerami sferycznymi
• Rurka prowadnicy wiertła
• Pakiet adaptera do instrumentów
• Adapter do instrumentów chirurgicznych z systemem napędowym
• Matryca kalibracyjna instrumentów
• Jednostka referencyjna instrumentów do kalibracji ręcznej, rozmiar ML, L
• Jednostka referencyjna instrumentów z 3 markerami sferycznymi
• Jednostka referencyjna instrumentów z 4 markerami sferycznymi
• Układ wykrywania do mikroskopu
• Igła do dostępu do nasady kręgu do kalibracji ręcznej
• Przedłużony wskaźnik z ostrą końcówką do zabiegów w obrębie kręgosłupa/biodra /

chirurgii urazowej
• Układ referencyjny do zacisków kręgosłupowych z 4 markerami sferycznymi
• Układ referencyjny z szybkozłączem, X-Press
• Układ referencyjny o modelu geometrycznym Y, X-Press
• Dyski odblaskowe do zestawu do rejestracji fluoroskopowej
• Czaszkowy układ referencyjny
• Kręgosłupowy układ referencyjny do karbonowego zacisku referencyjnego (geometria z

4 sferami)
• Kręgosłupowy karbonowy zacisk referencyjny z suwakiem
• Przedłużenie do kręgosłupowego zacisku referencyjnego X-Clamp, 40 mm
• Kręgosłupowy zacisk referencyjny X-Clamp, rozmiar S, L
• Przezierny kręgosłupowy zacisk referencyjny
• Standardowy czaszkowy układ referencyjny z 4 markerami sferycznymi

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem medycznym
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Pozostałe instrumenty firmy Brainlab

Po wydaniu niniejszej instrukcji obsługi dostępne mogą stać się dodatkowe instrumenty. W
przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zgodności należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Należy używać wyłącznie instrumentów i części zapasowych określonych przez firmę
Brainlab. Użycie niezatwierdzonych instrumentów / części zamiennych może mieć
niepożądany wpływ na bezpieczeństwo i/lub skuteczność wyrobu medycznego oraz
zagrażać bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub środowiska.

Montaż instrumentów

Jeśli z tym produktem używane są jakiekolwiek instrumenty, należy się upewnić, że wszystkie są
prawidłowo zamontowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiedniej Instrukcji obsługi
instrumentu.

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

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

Oprogramowanie innych firm

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

Aktualizacje

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

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i destrukcyjnego oprogramowania

Firma Brainlab zaleca ochronę systemu przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania
antywirusowego.
Należy pamiętać, że niektóre ustawienia oprogramowania chroniącego przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (np. skanera antywirusowego) mogą negatywnie wpływać na działanie
systemu. Jeśli wykonywane są na przykład skanowania w czasie rzeczywistym i monitorowany
jest każdy dostęp do pliku, może to spowalniać wczytywanie i zapisywanie danych pacjentów.
Firma Brainlab zaleca wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania
antywirusowego po godzinach pracy.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, czy oprogramowanie antywirusowe nie modyfikuje żadnych katalogów
oprogramowania Brainlab, mianowicie:

INFORMACJE OGÓLNE
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• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab itd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData itd.

Ostrzeżenie
Nie wolno pobierać ani instalować aktualizacji podczas planowania leczenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na te tematy należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows firmy Microsoft i aktualizacje sterowników

Firma Brainlab zezwala jedynie na instalację poprawek zabezpieczeń. Nie wolno instalować
dodatków Service Pack ani aktualizacji opcjonalnych. Należy skonfigurować ustawienia w sposób
zapewniający pobieranie i instalowanie aktualizacji w prawidłowy sposób i we właściwym czasie.
Na platformach Brainlab nie wolno aktualizować sterowników.
Witryna internetowa firmy Brainlab zawiera więcej informacji na temat ustawień oraz wykaz
aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft blokowanych przez pomoc techniczną firmy Brainlab.
Adres: www.brainlab.com/updates
Hasło: WindowsUpdates!89

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem medycznym
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1.6 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie Brainlab

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

Pomoc koordynowana

Przed zastosowaniem systemu do procedur chirurgicznych, w których nawigacja wspomagana
komputerowo jest uważana za kluczowy element, należy wykonać wystarczającą liczbę pełnych
procedur chirurgicznych przy obecności przedstawiciela firmy Brainlab.

Odpowiedzialność

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

Wydłużony czas działania na sali operacyjnej

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

Czytanie instrukcji obsługi

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

INFORMACJE OGÓLNE
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2 KONFIGURACJA SYSTEMU
2.1 Konfiguracja kamery i monitora

Kwestie dotyczące konfiguracji

Artefakty wywołane przez odblaski, szczególnie podczas rejestracji, mogą spowodować
niedokładności. Należy się upewnić, że źródła światła lub elementy silnie odbijające światło nie
wpływają na pole widzenia kamery.
Laser kamery może zakłócać inne sprzęty na sali operacyjnej, które wykorzystują światło
podczerwone, np. piloty, pulsoksymetry lub mikroskopy wrażliwe na podczerwień.

Sposób konfiguracji kamery i monitora

Rysunek 1  

Konfiguracja systemu różni się w zależności od używanego systemu i rodzaju wykonywanego
zabiegu.

KONFIGURACJA SYSTEMU
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Krok

1. Kamerę i monitor należy ustawić, pamiętając o następujących kwestiach:
• Należy wybrać taką pozycję kamery, która sprawdzi się przez cały czas trwania zabie-

gu (włącznie z późniejszą nawigacją).
• Kamera i monitor nie mogą utrudniać pracy chirurgowi w trakcie zabiegu.
• Należy unikać znacznego przesuwania kamery podczas zabiegu. Jeśli dojdzie do po-

ruszenia kamery, należy ponownie zweryfikować dokładność.
• Podczas całego zabiegu, w tym także podczas wszystkich procedur rejestracji i nawi-

gacji, kamera musi mieć wyraźny widok na układ referencyjny. Aby zapewnić optymal-
ny widok, kamera musi znajdować się mniej więcej 1,2–1,8 metra od pola operacyjne-
go.

2. Podłączyć i włączyć system.
Patrz odpowiednia instrukcja obsługi systemu (np. Kick, Curve).

3. Uruchomić oprogramowanie.

4. Upewnić się, że układ referencyjny jest widoczny dla kamery.
W celu wskazania, czy układ referencyjny jest widoczny dla kamery, wyświetlany jest na-
stępujący widok:

①

Jeśli układ nie jest widoczny, regulować odległość i kąt kamery, aż reprezentacja układu
① stanie się widoczna.

Wyświetlacz kamery

①

② ③

④

Rysunek 2  

Wybrać pozycję Camera w celu otwarcia widoku reprezentacji układu.

Konfiguracja kamery i monitora
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Nr Opis

①
Wyświetla odległość instrumentów i/lub układów referencyjnych względem kamery.
Optymalna widoczność i dokładność jest zapewniona, gdy wszystkie markery sferycz-
ne znajdują się wewnątrz niebieskiego korytarza.

② Wyświetla położenie instrumentów i/lub układów referencyjnych względem kamery.

③ Przyciski pozycjonujące sterowania silnikiem kamery (o ile są dostępne).

④
Wykorzystywany do środkowania kamery.
UWAGA: Środkowanie kamery może trwać do pięciu sekund. Wybrać ponownie, aby
wyłączyć funkcję środkowania. 

KONFIGURACJA SYSTEMU
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2.2 Konfiguracja układu referencyjnego

Układ referencyjny

Układ referencyjny należy umieścić tak, aby pozostawał widoczny przez całą procedurę, w
przeciwnym razie może dojść do pogorszenia dokładności dopasowania. Należy rozważyć, gdzie
urządzenia mogą blokować linię wzroku z układu referencyjnego. Przydatne jest umieszczenie
kamery po tej samej stronie, po której zamocowany jest układ referencyjny.
W celu zwiększenia dokładności nawigacji układ referencyjny należy umieścić jak najbliżej
obszaru zainteresowania bez zakłócenia wymaganej przestrzeni chirurgicznej.

Układ referencyjny musi zostać zamocowany do leczonego kręgu, a rejestracja
dopasowania powierzchni musi zostać wykonana na tym samym kręgu. W przeciwnym
wypadku rejestracja może być niedokładna.

Widoczność markerów sferycznych

Przed rozpoczęciem rejestracji należy potwierdzić, że:
• Odblaskowe markery sferyczne są właściwie zamocowane.
• Układ referencyjny nie jest zagięty, zwłaszcza bolce.
• Markery sferyczne są czyste, suche i nieuszkodzone.
• Markery sferyczne nie są osłonięte obłożeniem, z wyjątkiem obłożeń przeznaczonych

specjalnie przez firmę Brainlab do osłaniania układów referencyjnych.

Markery sferyczne muszą być czyste i prawidłowo zamocowane do podstawy instrumentu
lub układu referencyjnego.

Konfiguracja układu referencyjnego
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2.3 Korzystanie ze wskaźnika

Informacje ogólne

Wskaźnik przedłużony z ostrą końcówką jest używany w celu dopasowania wirtualnej pozycji i
przedstawienia 3D kości pacjenta w oprogramowaniu do rzeczywistej pozycji na ciele pacjenta.
Może być stosowany niezależnie lub z jednorazowym klipsem zdalnego sterowania.
Umożliwia to oprogramowaniu dostarczenie informacji nawigacyjnych podczas operacji.
Pozyskanie punktu oznacza, że oprogramowanie zapisało pozycję końcówki wskaźnika względem
pozycji kości według układu referencyjnego.
Tymi środkami oprogramowanie:
• określa miejsce struktury kostnej względem układu referencyjnego,
• umieszcza pozyskany punkt orientacyjny w prawidłowej pozycji względnej na modelu 3D kości.

Obsługa wskaźnika

Do pozyskiwania punktów należy używać wyłącznie wskaźnika przedłużonego z ostrą
końcówką.

Ostrzeżenie
Wskaźnik należy obsługiwać z zachowaniem ostrożności. Zgięty wskaźnik lub wskaźnik z
uszkodzoną końcówką może powodować skrajne niedokładności podczas rejestracji
pacjenta i nie wolno go używać. Do rejestracji nie wolno używać instrumentów
prekalibrowanych ani wykalibrowanych.

Dokładność wskaźnika

①

Rysunek 3  

Każdy wskaźnik jest wyposażony w przyrząd pomiarowy, który służy do zabezpieczenia
wskaźnika przed uszkodzeniami i zapewniania maksymalnej dokładności wskaźnika.
Przed rozpoczęciem operacji należy użyć go, aby sprawdzić, czy wskaźnik nie został zgięty.
Przed każdym użyciem należy sprawdzić dokładność wskaźnika za pomocą wskaźnika testu,
upewniając się, że końcówka wskaźnika pokrywa się z odpowiednim bolcem miernika ① na
przyrządzie pomiarowym wskaźnika.

Standardowa rejestracja za pomocą wskaźnika

Podczas standardowej rejestracji za pomocą wskaźnika wykalibrowany wskaźnik przedłużony z
ostrą końcówką jest obracany w celu pozyskiwania (rejestracji) określonych punktów
orientacyjnych na kości pacjenta.
Przed pozyskiwaniem punktów przygotować powierzchnię kości. Punkty należy pozyskiwać
bezpośrednio na powierzchni kości, nie na tkance, ponieważ mogłoby to prowadzić do
niedokładnej rejestracji.
Jeśli końcówka wskaźnika odsunie się od kości podczas pozyskiwania punktów, punkty mogą
zostać także uzyskane w powietrzu, co zmniejsza dokładność rejestracji. Podczas pozyskiwania
punktów należy sprawdzić, czy końcówka wskaźnika znajduje się zawsze bezpośrednio na kości
w skanowanym obszarze.

KONFIGURACJA SYSTEMU
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Rysunek 4  

Krok

Utrzymać końcówkę wskaźnika na wskazanym punkcie orientacyjnym i obrócić nieznacznie
wskaźnik wokół jego końcówki.
• Jeśli końcówka porusza się podczas obrotu, punkt nie zostanie pozyskany.
• W przypadku pozyskania punktu oprogramowanie wskazuje następny punkt do pozyskania

lub otwiera następny etap.

Rejestracja za pomocą jednorazowego klipsa zdalnego sterowania

Jednorazowy klips zdalnego sterowania umożliwia aktywną rejestrację pacjenta w połączeniu
ze wskaźnikiem przedłużonym z ostrą końcówką. Więcej informacji na temat jednorazowego
klipsa zdalnego sterowania podano w instrukcji obsługi instrumentu do zabiegów w
chirurgii kręgosłupa i w chirurgii urazowej.

①

Rysunek 5  

Krok

1. Trzymać końcówkę wskaźnika przy wskazanym punkcie orientacyjnym.

2. Nacisnąć przycisk sterowania ①.
• Jeśli końcówka porusza się podczas naciskania przycisku, punkt nie zostanie pozyska-

ny.
• W przypadku pozyskania punktu oprogramowanie wskazuje następny punkt do pozys-

kania.

Korzystanie ze wskaźnika
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3 PRZEGLĄD
OPROGRAMOWANIA

3.1 Wprowadzenie do Spine Surface Matching

Informacje ogólne

Registration Software Spine Surface Matching to oparte na ekranie dotykowym
oprogramowanie do rejestracji śródoperacyjnej. Umieszczenie instrumentów chirurgicznych w
trójwymiarowej nakładce odwzorowującej zestawy obrazów anatomicznych, np. TK i/lub XT, może
wspomóc chirurga podczas różnych interwencji chirurgicznych.
Oprogramowania Registration Software Spine Surface Matching należy użyć do rejestracji
pozycji pacjenta względem skanów przedoperacyjnych przed przystąpieniem do nawigacji
chirurgicznej.

Sposób otwierania oprogramowania

①

Rysunek 6  

Krok

1. Wybrać pacjenta.
Więcej informacji na temat wyboru pacjenta i danych, patrz instrukcja obsługi oprogra-
mowania Patient Data Manager.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Krok

2. Wybrać wszystkie odpowiednie dane pacjenta i wszelkie zdefiniowane obiekty istotne dla
zabiegu. Wyświetlone zostaną wszystkie aplikacje dla dedykowanego schematu postępo-
wania.

3. Wybrać Registration w schemacie postępowania Spine.

4. Wybrać Surface Matching Registration ① w opcjach Registration.

Wybór innego zestawu obrazów

Opcjonalnie można wybrać inny zestaw obrazów spośród wczytanych danych.

①

Rysunek 7  

Krok

1.

Wybierz przycisk Data.

2. Wybierz zestaw obrazów z listy SELECTED DATA.
Aby wczytać dodatkowe dane, wybierz MORE.

3. Wybierz przycisk strzałki ①, aby kontynuować z użyciem wybranych danych pacjenta.

Wprowadzenie do Spine Surface Matching
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3.2 Funkcje nawigacji i wyświetlania

Podstawowe funkcje nawigacji

Przycisk Funkcja

Wyświetla listę alertów, jeśli oprogramowanie wykryje jakiekolwiek problemy
wymagające uwagi użytkownika.

Wyświetla dostępne zestawy obrazów.

Cofa użytkownika do Content Manager, gdzie można wybrać nową aplikację
lub zamknąć oprogramowanie.

Otwiera aplikację kamery, aby wyświetlić układy referencyjne, wskaźniki lub in-
strumenty w polu widzenia kamery.

Screenshot

Wykonuje zrzut ekranu aktualnego widoku. Zrzut ekranu jest automatycznie
zapisywany z danymi pacjenta.

Funkcje wyświetlania

Przycisk Funkcja Opis

Powiększenie lub po-
mniejszenie przekroju

Nacisnąć symbole ⊖ i ⊕ lub prze-
ciągnąć suwak:
• W lewo, aby pomniejszyć
• W prawo, aby powiększyć

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Funkcje nawigacji i wyświetlania
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4 PRZEGLĄD REJESTRACJI
4.1 Wprowadzenie do rejestracji

Informacje ogólne

Podczas rejestracji oprogramowanie mapuje przedoperacyjne dane obrazowe pacjenta na
fizyczną anatomię kręgosłupa pacjenta w aktualnej pozycji.
Prawidłowa rejestracja jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na dokładność nawigacji.
Rejestracje muszą zostać zweryfikowane jako dokładne i odpowiednie dla procedury, aby
zapewnić niezawodną dokładność nawigacji.

Przed rozpoczęciem

Należy dokładnie przeczytać istotne części instrukcji obsługi instrumentu Spine and Trauma.

Wymagania dotyczące zestawu obrazów

Aby zapewnić wystarczającą dokładność, zeskanować pacjenta jak opisano w protokole
skanowania Spine and Trauma.
Poniższe wymagania dotyczące zestawu obrazów obowiązują w przypadku wszystkich skanów:
• Zestaw obrazów musi zawierać cały obszar zainteresowania na anatomii pacjenta.
• Muszą to być dane TK lub XT.

Grubość przekroju w przypadku skanów TK nie może przekraczać 2 mm. Szczegółowe
informacje można znaleźć w protokole skanowania Spine & Trauma 3D Navigation.

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa

Należy się upewnić, że budowa anatomiczna pacjenta nie zmieniła się od momentu
skanowania. Prowadzi to do nieprawidłowej rejestracji i nawigacji.

PRZEGLĄD REJESTRACJI
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4.2 Próg kości i kadrowanie

Informacje na temat progu kości

Próg kości to wartość, powyżej której oprogramowanie określa obiekt na skanach jako kość, nie
tkankę.
Jeśli próg kości jest ustawiony prawidłowo, tkanka nie jest widoczna, a powierzchnia kości na
obrazach jest gładka i lita, zwłaszcza w obszarach pozyskiwania punktów rejestracyjnych. Jeśli
próg jest zbyt niski lub zbyt wysoki, wystąpi niezgodność w układzie współrzędnych pomiędzy
prawdziwą kością a (widoczną) nawigowaną kością, co doprowadzi do nieprecyzyjnej rejestracji
pacjenta.

Jakość wybranego progu kości wpływa na dokładność wyników dopasowania. Wartość
progu należy ustawić tak, aby była wyświetlana gładka powierzchnia kości.

Precyzyjna regulacja progu kości

Należy maksymalnie dostosować próg, upewniając się, że widoczna jest głównie kość i jak
najmniejsza ilość tkanki. Rejestrację można przeprowadzić wyłącznie, jeśli powierzchnia kości jest
wyraźnie widoczna.

Należy sprawdzić obliczony model powierzchni 3D i jeśli powierzchnia nie jest
przedstawiona równomiernie (np. wyświetlone są artefakty poza lub otwory wewnątrz
rejonów anatomicznych), należy odpowiednio dostosować próg.

Sposób ustawiania progu kości

Rysunek 8  

Krok

1. Wybrać przycisk Threshold na pasku narzędzi.

2. Użyć suwaka, aby zwiększyć/zmniejszyć próg kości.
UWAGA: Aby zresetować próg kości do wartości pierwotnie obliczonej przez oprogramo-
wanie, należy nacisnąć przycisk Reset. 

3. Wybrać Accept, aby kontynuować.

Próg kości i kadrowanie
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Sposób kadrowania obrazów

Rysunek 9  

Krok

1. Wybrać przycisk Crop na pasku narzędzi.

2. Dostosować boki białego pola, aby wykluczyć artefakty (np. tabelę), zwracając uwagę,
aby nie wykluczyć żadnej części kręgu docelowego.

3. Wybrać Accept, aby kontynuować.

PRZEGLĄD REJESTRACJI
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5 REJESTRACJA
DOPASOWANIA
POWIERZCHNI

5.1 Informacje ogólne

Informacje ogólne

Podczas rejestracji metodą dopasowania obszarów użytkownik definiuje kość, na której operuje, a
następnie oprogramowanie prowadzi go przez proces pozyskiwania punktów na kręgu pacjenta,
najpierw w określonych obszarach, następnie w miejscach, w których można je w najlepszy
sposób pozyskać na kości.
Oprogramowanie dokonuje następnie dopasowania pozyskanych punktów do skanów TK
pozyskanych przed zabiegiem w celu ustalenia układu współrzędnych do nawigacji.

Wszystkie punkty dla dopasowania powierzchni muszą być pozyskane na tej samej
strukturze kostnej. Należy sprawdzić, czy zaplanowane regiony i pozyskane punkty
znajdują się na tym samym poziomie na ekranie i na ciele pacjenta.

Dopasowanie powierzchni można wykonywać tylko w przypadku, gdy odpowiednią
powierzchnię kości można wyraźnie zidentyfikować na skanie.

Przygotowanie pola operacyjnego

Oprogramowanie Registration Software Spine Surface Matching jest przeznaczone wyłącznie
do zabiegów w obrębie kręgosłupa.

Należy przygotować pole operacyjne w taki sposób, aby punkty mogły być pozyskiwane
bezpośrednio na powierzchni kości. Pozyskiwanie punktów niebezpośrednio na kości
może doprowadzić do niedokładnej rejestracji.

Schemat postępowania dla dopasowania powierzchni

Krok

1. Otworzyć aplikację Surface Matching Registration.

2. Opcjonalnie: Dostosować próg kości według potrzeb.

3. Zdefiniować poziom kręgu (trzy punkty).

4. Pozyskać 20 punktów na kręgu.

5. Zweryfikować rejestrację.

REJESTRACJA DOPASOWANIA POWIERZCHNI

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Registration Software Spine Surface Matching Wer. 1.0 29



5.2 Definiowanie poziomu i pozyskiwanie punktów

Informacje ogólne

Odpowiedni poziom kręgu można zdefiniować, identyfikując trzy punkty orientacyjne, a następnie
pozyskując 20 punktów w obszarze zainteresowania.
Punkty orientacyjne należy jak najbardziej precyzyjnie zdefiniować na obrazie. Im lepsze
dopasowanie, tym lepsza precyzja rejestracji.

Sposób definiowania poziomu

Rysunek 10  

Krok

1. Zaplanować punkt na wyrostku kolczystym.

2. Zaplanować punkt na lewej blaszce.

3. Zaplanować punkt na prawej blaszce.

4. Wykonać niezbędne precyzyjne regulacje punktów, wybierając punkt i przenosząc go na
środek właściwego anatomicznego punktu orientacyjnego.

5. Wybrać Acquire, aby rozpocząć pozyskiwanie punktów.

UWAGA: Zweryfikować, czy punkty są zaplanowane na kręgu będących przedmiotem
zainteresowania. 

Sposób pozyskiwania punktów

Punkty należy pozyskać na więcej niż jednej płaszczyźnie, na różnych głębokościach, na
największym jak to możliwe obszarze kości. W razie potrzeby po pierwszym wyniku
dopasowania można pozyskać dodatkowe punkty.

Podczas rejestracji wskaźnik jest wyświetlony w oprogramowaniu. Ta wizualizacja jest
przeznaczona wyłącznie dla zgrubnej orientacji i może nie odzwierciedlać precyzyjnego
rzeczywistego punktu.

Definiowanie poziomu i pozyskiwanie punktów
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Rysunek 11  

Krok

1. Używając wskaźnika lub klipsa zdalnego sterowania, pozyskać każdy z trzech punktów
orientacyjnych określonych podczas definiowania poziomu.
Należy pamiętać, aby wykonać pozyskiwanie punktów na tym samym kręgu, który został
określony w definicji poziomu.
Zdefiniowane punkty orientacyjne są podświetlone na niebiesko, zielono i czerwono.

2. Pozyskać 17 dodatkowych punktów w różnych pozycjach w obrębie kręgu będącego
przedmiotem zainteresowania. Pamiętać, aby pozyskać punkty na różnych głębokoś-
ciach.
UWAGA: Punkty położone zbyt blisko siebie nie są akceptowane przez oprogramowanie. 

3. Pasek postępu wskazuje, ile punktów zostało pozyskanych. Po zakończeniu otworzy się
ekran weryfikacji.
Zweryfikować dokładność rejestracji.

UWAGA: Naciśnięcie przycisku Undo powoduje usunięcie ostatnio pozyskanego punktu.
Naciśnięcie Start Over usuwa wszystkie pozyskane punkty. 

Powiązane tematy

Wprowadzenie do weryfikacji rejestracji na str. 33

REJESTRACJA DOPASOWANIA POWIERZCHNI
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Wykrywanie zamiany stron lewej/prawej

W przypadku przypadkowej zamiany lewej i prawej blaszki podczas definiowania poziomu otwarte
zostaje okno dialogowe Left / Right Swap.

Rysunek 12  

Krok

1. Przesunąć przycisk na Left / Right lub Right / Left według potrzeb.

2. Zweryfikować orientację modelu kości, umieszczając wskaźnik na anatomicznych punk-
tach orientacyjnych i sprawdzając, że położenie wskaźnika w oprogramowaniu odpowia-
da rzeczywistemu położeniu na ciele pacjenta.

3. Nacisnąć przycisk Accept.
UWAGA: Przycisk Accept jest aktywny wyłącznie, kiedy wskaźnik znajdzie się w polu wi-
dzenia kamery. 

UWAGA: Jeśli lewa i prawa blaszka nie zostały faktycznie zamienione, zweryfikować
prawidłowość orientacji w widokach i nacisnąć przycisk Accept. 

Definiowanie poziomu i pozyskiwanie punktów
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6 WERYFIKACJA
REJESTRACJI

6.1 Wprowadzenie do weryfikacji rejestracji

Informacje ogólne

Po rejestracji, kiedy wskaźnik lub nawigowany instrument i układ referencyjny znajdują się w polu
widzenia kamery, otwiera się ekran weryfikacji rejestracji.

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa

W związku z propagacją błędów dokładność nawigacji może być zmniejszona w niektórych
obszarach i dlatego ważna jest szczegółowa weryfikacja.
Zweryfikować dokładność w wielu punktach orientacyjnych, zwłaszcza w obszarze
zainteresowania. Jeśli obszar zainteresowania jest niedostępny, zweryfikować obszary znajdujące
się jak najbliżej obszaru zainteresowania.

WERYFIKACJA REJESTRACJI
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6.2 Weryfikacja dokładności

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Weryfikację dokładności należy zawsze wykonywać, przytrzymując wskaźnik lub końcówkę
instrumentu na przynajmniej trzech anatomicznych punktach orientacyjnych i sprawdzając ich
pozycję w oprogramowaniu. Jeśli dokładność rejestracji jest niewystarczająca, zaleca się
przeprowadzenie ponownej rejestracji.

Należy sprawdzić, czy rejestracja dla pacjenta i zestawu danych jest na prawidłowym
poziomie. Dokładność należy sprawdzić na leczonej strukturze kostnej.

Rozwiązywanie problemów: Niska wartość dokładności

Przyczyna niskiej dokład-
ności

Sposób uniknięcia/skorygowania

Poruszenie układu referen-
cyjnego

• Przed rozpoczęciem rejestracji upewnić się, że śruby układu re-
ferencyjnego są dokręcone. Nie dopuścić do ich poluzowania
podczas lub po rejestracji.

• Upewnić się, że układ jest mocno zamocowany do kości.
• Nie stosować nacisku lub momentu obrotowego na układ pod-

czas lub po rejestracji.

Nieprawidłowe ustawienie
progu kości

• Dokładnie ustawić próg, aby wykluczyć całość tkanki miękkiej.
• Jeśli to konieczne, zresetować próg i ponownie rozpocząć re-

jestrację.

Pozyskanie punktów poza
zestawem danych Pozyskiwać punkty wyłącznie na operowanej kości.

Uszkodzenie wskaźnika
• Przed użyciem wskaźnika sprawdzić, czy końcówka jest wyrów-

nana ze znacznikiem kalibracyjnym przyrządu pomiarowego.
• Nie należy używać zgiętego lub uszkodzonego wskaźnika.

Dalsze postępowanie

Opcje

Jeśli dokładność jest zadowalająca, nacisnąć przycisk Yes.
UWAGA: Przycisk Yes jest nieaktywny, jeśli nie są widoczne wskaźnik/instrument i układ refe-
rencyjny. 

Nacisnąć No, aby przejść do opcji poprawienia rejestracji.

Aby ponowić dowolną część procesu rejestracji, nacisnąć Add Points lub Replan Points.

Aby wyjść z rejestracji, nacisnąć Discard & Exit. Rejestracja nie zostanie zapisana.

Weryfikowanie dokładności rejestracji

Po skutecznej rejestracji należy wykonać wizualną kontrolę dokładności.

Weryfikacja dokładności

34 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Registration Software Spine Surface Matching Wer. 1.0



Rysunek 13  

Krok

1. Zweryfikować dokładność, przykładając wskaźnik lub końcówkę instrumentu przynajmniej
do następujących punktów orientacyjnych:
a. Tył/przód:

- Na tylnej części wyrostka kolczystego. Upewnić się, że weryfikacja jest wykonywa-
na bezpośrednio na kości, nie na więzadle nadkolcowym.

- W kilku lokalizacjach na kostnej powierzchni blaszki.
b. Lewo/prawo:

- Po lewej stronie wyrostka kolczystego w mniej więcej połowie wysokości, a następ-
nie po prawej stronie.

- W lewym i prawym stawie międzywyrostkowym (najlepiej w przestrzeni stawowej),
jeśli jest dostępny.

c. Dogłowowo/doogonowo:
- Po głowowej stronie wyrostka kolczystego, a następnie po stronie ogonowej.

Należy starannie rozważyć, czy ustalona dokładność jest odpowiednia dla danego zabie-
gu.
Podczas weryfikacji nie wywierać siły na wskaźnik ani instrument.

2. Dla każdego punktu weryfikacji porównać położenie wskaźnika na ciele pacjenta z poło-
żeniem wyświetlanym w systemie nawigacyjnym.

3. Alternatywnie dokładność rejestracji można także zweryfikować, przytrzymując wskaźnik
ostrożnie przy końcówkach zacisku referencyjnego (można zweryfikować wszystkie kie-
runki: tył/przód, lewo/prawo, dogłowowo/doogonowo) lub na zębie zacisku referencyjne-
go, jeśli jest dostępny.

WERYFIKACJA REJESTRACJI
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6.3 Poprawa dokładności rejestracji

Informacje ogólne

Jeśli rejestracja zostanie uznana za nieakceptowalną, otworzy się okno dialogowe No Match
Found. Alternatywnie, jeśli w trakcie weryfikacji wzrokowej użytkownik zaobserwuje istotne
odchylenie, należy sprawdzić dokładność wskaźnika i/lub wybrać No. Aby kontynuować, wybrać
jedną z wyświetlonych Improvement Options.

Opcje poprawy rejestracji dopasowania powierzchni

Opcja Opis

Otwiera okno dialogowe rejestracji w celu pozyskania 10 dodatkowych punk-
tów, które są oznaczone innym kolorem.

Otwiera etap definiowania poziomu, aby ponownie zaplanować lub ponownie
pozyskać wyrostek kolczysty, blaszkę lewą i blaszkę prawą.

Odrzuca zarejestrowane punkty i otwiera nową rejestrację.

Odrzuca zarejestrowane punkty i zamyka oprogramowanie.

Zamyka okno dialogowe.

Poprawa dokładności rejestracji
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