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GENERELLE OPLYSNINGER

1

GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1

Kontaktoplysninger

Support
Hvis du ikke kan finde de oplysninger, som du har brug for i denne vejledning, eller hvis du har
spørgsmål eller problemer, skal du kontakte Brainlab-support:
Region

Telefon og fax

E-mail

USA, Canada, Central- og Syd- Tlf.: +1 800 597 5911
amerika
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilien

Tlf.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Storbritannien

Tlf.: +44 1223 755 333

Spanien

Tlf.: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende regioner

Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa

Tlf.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japan

Tlf.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Forventet brugslevetid
Brainlab yder otte års service på software. I denne periode tilbydes softwareopdateringer og
support på anvendelsesstedet.

Feedback
På trods af omhyggelig korrekturlæsning kan denne brugervejledning indeholde fejl. Kontakt os på
user.guides@brainlab.com, hvis du har forslag til forbedring.

Producent
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0

5

Juridiske oplysninger

1.2

Juridiske oplysninger

Ophavsret
Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker
Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG.

Varemærker, som ikke tilhører Brainlab
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Patentoplysninger
Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For
yderligere oplysninger, se: www.brainlab.com/patent.

Integreret tredjepartssoftware
Denne software er delvist baseret på følgende arbejde. Den fulde meddelelse om licens og
ophavsret kan findes på linkene nedenfor:
• 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++, udviklet af Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/)

CE-mærke
CE-mærkningen betyder, at Brainlab-produktet opfylder de væsentlige krav i
Rådets direktiv 93/42/EØF (”MDD”).
Spine Planning er en del af Spine & Trauma Navigation System, som er et
produkt i klasse IIb i henhold til reglerne fastsat af MDD.

Salg i USA
Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af
eller efter ordre fra en læge.

Indberetning af hændelser i forbindelse med dette produkt
Det er påkrævet, at du indberetter alle alvorlige hændelser, der kan have fundet sted i forbindelse
med dette produkt, til Brainlab, samt til den tilsvarende nationale kompetente myndighed for
medicinsk udstyr, hvis du befinder dig i Europa.
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1.3

Symboler

Advarsler
Advarsel
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om potentiel personskade, dødsfald eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med brug eller misbrug af udstyret.

Forsigtighedsregler
Forsigtighedsregler er markeret med runde forsigtighedssymboler. De indeholder vigtige
oplysninger om enhedens potentielle funktionsfejl, svigt, beskadigelse af enheden eller
skade på ejendom.

Bemærkninger
BEMÆRK: Bemærkninger er angivet med kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips.

Produktsymboler
Symbol

Forklaring
Unik udstyrsidentifikator

Se brugsanvisningen

Producent

Medicinsk udstyr
Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til salg af eller efter henvisning fra en læge
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Brug af systemet

1.4

Brug af systemet

Tilsigtet brug og indikationer for brug/tilsigtet formål
Spine & Trauma Navigation System er et intraoperativt billedguidet lokaliseringssystem, som
muliggør minimalt invasiv kirurgi. Det forbinder en håndsonde, som spores via et passivt
markørsystem, med et virtuelt computerbilledsted på en patients præoperative eller intraoperative
3D-billeddata.
Spine & Trauma Navigation System giver mulighed for computerstøttet navigation i medicinske
billeddata, som enten kan hentes præoperativt eller intraoperativt ved hjælp af et egnet
billeddannelsessystem. Softwaren giver mulighed for planlægning af størrelsen af
skrueimplantater samt navigation på faste knoglestrukturer med både forhåndskalibrerede og
individuelt kalibrerede kirurgiske instrumenter.
Systemet er indiceret til alle medicinske tilstande, hvor brugen af stereotaktisk kirurgi er relevant,
og hvor en reference til en fast anatomisk struktur som f.eks. kraniet, pelvis, en lang knogle eller
hvirvel kan identificeres i forhold til det optagne billede (CT-, MR-, fluoroskopisk 2D-billede og
fluoroskopisk 3D-billedrekonstruktion) og/eller en model af anatomien baseret på billeddata.

Kendte kontraindikationer
Der er ingen kendte kontraindikationer for brugen af dette udstyr.

Anvendelsessted
Planlægningsopgaverne skal udføres på et kontor eller på operationsstuen.
Navigationsopgaverne skal udføres på operationsstuen/-afdelingen.

Brugerprofiler
Neuro-/ortopæd-/ryg-/traumekirurger eller disses assistenter, der har et 3D-billeddannelsessystem
(såsom CT eller 3D C-arm) eller anvender præoperativt erhvervet CT/CT-lignende (og potentielt
fusionerede MR-) scanningsdata i kombination med et Brainlab-navigationssystem.

Patientpopulation
Patientpopulationen omfatter alle medicinske tilstande, hvor brugen af stereotaktisk kirurgi er
relevant, og hvor en reference til en fast anatomisk struktur som f.eks. kraniet, bækkenet eller en
lang knogle eller hvirvel kan identificeres relativt i forhold til det scannede billede (CT-, 3Dgendannelse af fluoroskopibillede).

Klinisk fordel
Spine & Trauma Navigation System byder på følgende fordele:
• Højere nøjagtighed ved anlæggelse af skrueimplantater sammenlignet med konventionelle
teknikker
• Nedsat stråledosis for driftspersonalet sammenlignet med konventionelle teknikker
• Lavere (intraoperativ og postoperativ) komplikationshyppighed på grund af fejlplacerede skruer
sammenlignet med konventionelle teknikker
• Behovet for, at patienten skal vende tilbage til operationsstuen til revisionskirurgi, reduceres
eller elimineres

8
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Gennemgang af plausibilitet
Advarsel
Før patientbehandlingen påbegyndes, skal plausibiliteten af alle de oplysninger, der er lagt
ind i og modtaget af systemet, gennemgås.
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Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software

1.5

Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software

Enheder, som ikke tilhører Brainlab
Advarsel
Brug af kombinationer af medicinsk udstyr, som ikke er godkendt af Brainlab, kan have en
negativ indvirkning på udstyrets sikkerhed og/eller effektivitet og udgøre en
sikkerhedsrisiko for patienten, brugeren og/eller miljøet.

Kompatibel medicinsk Brainlab-software
Det er kun Brainlabs medicinske software, som er specificeret af Brainlab, der må installeres og
anvendes sammen med systemet. Kontakt Brainlab-support for afklaring vedr. kompatibiliteten
med Brainlab medicinsk software.

Software, som ikke tilhører Brainlab
Det er kun autoriserede Brainlab-medarbejdere, der må installere software på Brainlabsystemet. Undlad at installere eller afinstallere nogen softwareprogrammer.

Opdateringer
Advarsel
Opdateringer til operativsystemet (hotfixes) eller tredjeparts-software skal udføres uden for
klinikkens åbningstider og i et testmiljø for at bekræfte, at Brainlab-systemet fungerer
korrekt. Brainlab overvåger udsendte Windows-hotfix og vil, for nogen opdateringer, vide,
om der kan forventes problemer. Kontakt Brainlab-support, hvis der opleves problemer
med et operativsystem-hotfix.

Virusscanning og malware
Brainlab anbefaler at beskytte systemet med avanceret antivirussoftware.
Vær opmærksom på, at nogle indstillinger for malware-beskyttelsessoftware (f.eks. virusscanner)
kan påvirke systemydelsen negativt. Hvis realtidsscanninger udføres, og enhver filadgang
monitoreres, kan det for eksempel tage lang tid at indlæse og gemme patientdata. Brainlab
anbefaler at deaktivere realtidsscanninger samt at udføre virusscanninger uden for klinikkens
åbningstider.
Advarsel
Sørg for, at antivirussoftware ikke ændrer nogen Brainlab-mapper, især:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab osv.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData osv.
Advarsel
Opdateringer må ikke downloades eller installeres under behandlingsplanlægning.
Kontakt Brainlab-support for yderligere oplysninger om nogen af disse emner.

Microsoft-sikkerhedsopdateringer til Windows og driveropdateringer
Brainlab tillader kun installation af sikkerhedsrettelser. Servicepakker og valgfrie opdateringer må
ikke installeres. Tjek dine indstillinger for at sikre, at opdateringer downloades og installeres
korrekt og på et passende tidspunkt. Drivere må ikke opdateres på Brainlab-platforme.
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Besøg Brainlabs hjemmeside for yderligere oplysninger om indstillinger og en liste over Microsoft
Security Updates (Microsoft sikkerhedsopdateringer), der blokeres af Brainlab-support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Adgangskode: WindowsUpdates!89
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1.6

Oplæring og dokumentation

Brainlab-undervisning
Af hensyn til sikker og passende brug skal alle brugere deltage i et obligatorisk
uddannelsesprogram hos en Brainlab-repræsentant for de bruger systemet.

Ansvar
Advarsel
Dette system er kun en hjælp til kirurgen og erstatter eller overflødiggør ikke kirurgens
erfaring og/eller ansvar under anvendelsen. Det skal altid være muligt for brugeren at
fortsætte uden hjælp fra systemet.
Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemets komponenter og de tilhørende
instrumenter.

Udvidet operationsstuetid
Brainlab-navigationssystemer er følsomt teknisk udstyr. Afhængigt af operationsstueopsætningen,
patientplacering, beregningstider og kompleksitet, kan operationsvarigheden ved hjælp af
navigation variere. Det er op til brugeren at afgøre, om en potentiel forlængelse er acceptabel for
den respektive patient og behandling.

Læs brugervejledninger
Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software eller medicinsk udstyr, som skal
anvendes med forsigtighed.
Det er derfor vigtigt, at alle brugere af systemet, instrumentet eller softwaren:
• Læser denne brugervejledning grundigt inden håndtering af udstyret.
• Til enhver tid har adgang til denne vejledning.
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2

INTRODUKTION TIL SPINE
PLANNING

2.1

Startvejledning

Baggrund
Brainlab Elements Spine Planning giver dig mulighed for at planlægge skruer til kirurgisk
navigation. Afhængigt af det relevante område kan skruerne automatisk foreslås af softwaren eller
planlægges manuelt.

Sådan åbnes Spine Planning

①

①

Figur 1

Trin
1.

Vælg en patient, eller tilføj en ny patient.

2.

Valgmulighed: Vælg en sygdomsklassifikation.

3.

Under kategorien Spine & Trauma, vælg Planning eller 3D Navigation.
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Startvejledning

Trin
4.

Under kategorien Planning eller 3D Navigation, vælg Screw Planning ①.
BEMÆRK: Se Softwarebrugervejledning til Patient Data Manager for flere oplysninger.
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2.2

Værktøjslinje

Knappen Home

Vælg Home for at gå tilbage til startsiden. Alle ændringer gemmes, og Spine
Planning kører fortsat i baggrunden. Fra startsiden er det muligt at åbne andre Brainlab-applikationer (f.eks. Spine & Trauma 3D Navigation).

Zoom- og visningsfunktioner

Figur 2

Funktion

Beskrivelse

Scroll

Scroll op eller ned gennem alle skiver i et vindue.

Zoom

• Træk op/venstre (zoom ud) eller ned/højre (zoom ind).
• Når der anvendes en touchskærm, trykker man med to fingre på billedet og klemmer indad (zoom ud) eller udad (zoom ind).

Pan

Træk for at flytte en skive inden for et vindue.

Windowing

Juster lysstyrke og kontrast ved at stryge hen over skiven.

BEMÆRK: Zoom- og visningsfunktionerne kan udføres med bevægelser på touchskærmen eller
med en mus.
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Menuen Data

②

①

③
④

⑤

Figur 3

Nr.

16

Komponent

①

Åbn menuen Data for at vælge patientdata og planlagte elementer.

②

Vælg MORE for at indlæse yderligere patientdata.
BEMÆRK: Fra de indlæste data vælger softwaren automatisk det formodede mest
passende billedsæt (f.eks. det nyeste med den mindste skiveafstand).

③

Vælg en af fanerne Objects, Screws eller Points for at vise tidligere planlagte objekter, skruer eller punkter.

④

Brug øjeikonerne til at vise/skjule alle objekter, skruer eller punkter.

⑤

Brug øjeikonet til at vise/skjule valgte objekt, skrue eller punkt.
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Skrueegenskaber

①
②
③

Figur 4

Nr.

Komponent

①

Rediger skruens Name efter behov.

②

Indtast en Comment vedrørende den pågældende skrue efter behov.

③

Vælg knappen Color, og vælg derefter den farve, du vil tildele skruen.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0
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Værktøjslinje
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3

SKRUEPLANLÆGNING

3.1

Foreslåede skruer

Baggrund
På baggrund af dit valg af hvirvel foreslår softwaren planlagte skruer. Disse skruer skal revurderes
og godkendes før påbegyndelse af navigeret kirurgi.
BEMÆRK: Automatisk skrueforslag er tilgængeligt for standard pedikel thoracolumbar
skrueplacering. Når du planlægger skruer i andre rygsøjleregioner, skal du bruge arbejdsgangen
for manuel planlægning.
Flere forskellige billedmodaliteter er kompatible med Brainlab Elements Spine Planning, dog
leveres foreslåede skruer kun ved anvendelse af CT- og Cone Beam CT-(røntgen)data.
Hvis softwaren undlader at foreslå planlagte skruer, skal du fortsætte med manuel
skrueplanlægning.
BEMÆRK: Hvis du ønsker at deaktivere funktionen foreslået skrue, bedes du kontakte Brainlabsupport. I det tilfælde er trinnet måldefinition ikke tilgængelig.

Relaterede links
Arbejdsgangen Manual Planning på side 25

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0
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Foreslåede skruer

Definering af målområde

②
①

③

Figur 5

Trin
1.

Vælg de hvirvler, som du ønsker at sætte skruer i ①.
De valgte hvirvler fremhæves.
BEMÆRK: Brug skifteknappen Outline ② for at vise/skjule automatisk skitsering af hvirvler.

20

2.

Vælg Next for at bekræfte valget.

3.

Softwaren mærker hvirvlerne efter niveau ③. Tjek, at mærkningen i softwaren svarer til
patientens faktiske hvirvelniveau.
• Hvis mærkningen er korrekt, skal du vælge Confirm.
• Hvis mærkningen ikke er korrekt, skal du vælge Discard. Hvirvler mærkes generisk.
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BEMÆRK: Når softwaren åbnes, beregnes ryghvirvlen, hvilket kan tage op til to minutter. Du kan
vælge Skip for at fortsætte uden at beregne ryghvirvlerne og planlægge skruerne manuelt.

Skrueplanlægningsvisninger

②

③

①

④
Figur 6

Nr.

Komponent

①

DRR/3D-visningen.
Vælg pilene for at åbne visningsmulighederne:
• DRR
• 3D
• AP: Anterior-posterior
• Lat (L): Lateral venstre
• Lat (R): Lateral højre
• Screw: Centreret på den valgte skrue
BEMÆRK: Efter en visning er blevet manipuleret (f.eks. med panorering eller zoom),
skifter visningen til Free.

②

Inline-visninger.

③

Gule linjer identificerer den aktuelle skive i Cine View.

④

Cine View: Gennemløber de skiver, som skruen går vinkelret igennem. Brug knappen
til at pause eller køre gennem skiverne, eller vælg en skive ved hjælp af skyderen.

BEMÆRK: Under scrolling scrolles visninger vinkelret på patientens orientering (dvs. ikke på linje
med den planlagte skrue).

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0
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Foreslåede skruer

Planlægningssidens funktioner

②

①

③

④
⑤
⑥
⑦

Figur 7

Nr.

Komponent

①

Berør en skrue, eller vælg en skrue på listen SCREWS for at aktivere træk og sliphåndtag.

②

Planlagt skrue Length og Diameter.

③

Listen SCREWS.

④

New Screw: Tilføj en manuelt planlagt skrue.

⑤

Realistic Shape: Slå til/fra for enten at vise en realistisk skrueform eller en simpel cylindrisk form.

⑥

Justeringsredskaber for Diameter og Length.

⑦

Virtual Rod: Slå til/fra for at vise den opmålte afstand mellem midten af skruehovederne.
BEMÆRK: Det er vigtigt at være opmærksom på, at fysiske stænger kræver ekstra
længde ved stangenderne. Den samlede stanglængde kan ændre sig i forhold til planlægningen, hvis den intraoperative ryghvirvel-relation er anderledes end i planen
(f.eks. pga. ændret patientposition, dekompression eller orientering).
BEMÆRK: Længden af Virtual Rod er ikke tilgængelig for manuelt planlagte skruer.
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Sådan planlægger du med foreslåede skruer

①

②

③

④
⑤

⑥
Figur 8

Trin
1.

Baseret på din definition af målområdet føjes skruer automatisk til billedsættet for thoracolumbare hvirvler.
Vælg en skrue fra listen SCREWS ②.

2.

Revurder skruens Length og Diameter ①.
Brug træk-og-slip-håndtagene til at justere skruens position og/eller længde.
BEMÆRK: Længdejusteringer med træk-og-slip-håndtagene foretages i trin på 5 mm.

3.

Foretag de nødvendige justeringer af Diameter eller finjusteringer af Length ved hjælp af
funktionerne ④.

4.

Valgmulighed: Anvend Cine View ⑥ for at revurdere den planlagte skrues bane.

5.

Valgmulighed: Skift Virtual Rod ⑤ for at vise/skjule den afmålte afstand mellem midten af
skruehovederne.
BEMÆRK: Virtual Rod er kun tilgængelig, hvis mindst to skruer på samme behandlingsside er godkendt.

6.

For at godkende skruen skal du markere afkrydsningsfeltet.
Der vises et flueben ② ved siden af den godkendte skrue på listen SCREWS.
BEMÆRK: Du kan også tilføje skruer manuelt ved hjælp af knappen New Screw ③.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0
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Foreslåede skruer

Sådan tilføjes og fjernes foreslåede skruer

①②

Figur 9

Trin
1.

Vælg pilene øverst på listen SCREWS.

2.

Hvis du vil tilføje en skrue, skal du vælge den fra listen AVAILABLE SCREWS ved hjælp
af plus-ikonet ①.
Skruen føjes til billedsættet og flyttes til listen SCREWS.
BEMÆRK: Du kan også vælge Back for at vælge yderligere ryghvirvler. Softwaren foreslår så skruer til disse valgte ryghvirvler.

3.

For at fjerne en skrue skal du vælge den på listen SCREWS vha. minus-ikonet ②.
Skruen vender tilbage til listen AVAILABLE SCREWS.

24
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3.2

Arbejdsgangen Manual Planning

Manuel skrueplanlægning
Manuel skrueplanlægning er nødvendig:
• Ved planlægning af skruer i cervikal-, korsbens- eller bækkenområdet.
• I tilfælde af måldefinitionsfejl.
• Hvis kun MR-data er tilgængelige.
Skruer kan også tilføjes manuelt ud over de skruer, der foreslås af softwaren.
Længden af Virtual Rod er ikke tilgængelig for manuelt planlagte skruer.

Sådan planlægges skruer manuelt

①

②

③

④
⑤
⑥

Figur 10

Trin
1.

Vælg New Screw ④.
Der tilføjes en skrue parallelt med den aktuelt valgte skrue. Hvis der ikke er valgt nogen
skrue, tilføjes der en skrue i midten af inline-visningen.

2.

Revurder skruens valgte Length og Diameter ②.
Brug træk-og-slip-håndtagene ① til at justere skruens placering og/eller længde.
BEMÆRK: Længdejusteringer med træk-og-slip-håndtagene foretages i trin på 5 mm.

3.

Foretag de nødvendige justeringer af Diameter eller finjusteringer af Length ved hjælp af
funktionerne ⑥.

4.

Gentag trinnene for manuel planlægning for hver skrue.

5.

Valgmulighed: Slå Realistic Shape ⑤ til/fra for enten at vise en realistisk skrueform eller
en simpel cylindrisk form.

6.

Valgmulighed: Vælg papirkurv-ikonet ③ for at slette den valgte skrue.
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