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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 Kontaktné údaje

Podpora

Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy,
obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:

Oblasť Telefón a fax E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná
a Južná Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

VB Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovo-
riace oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonsko
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Očakávaná životnosť

Spoločnosť Brainlab poskytuje osemročný servis softvéru. V priebehu tejto doby sú k dispozícii
aktualizácie softvéru, ako aj technická podpora.

Spätná väzba

V tejto používateľskej príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby. V prípade
návrhov na zlepšenie nás kontaktujte na adrese user.guides@brainlab.com.

Výrobca

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.2 Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto
príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG.

Iné ochranné známky než Brainlab

Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených
štátoch a iných krajinách.

Patentové informácie

Tento produkt môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo čakajúcich
patentových prihlášok. Podrobnosti nájdete na lokalite: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný softvér tretej strany

Tento softvér je čiastočne založený na nasledujúcich dielach. Úplnú licenciu a oznámenie o
autorských právach nájdete v rámci nižšie uvedených odkazov:
• 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++, program vyvinutý spoločnosťou Apache Software Foundation (https://

xerces.apache.org/xercesc/)

Označenie CE

Označenie CE znamená, že produkt od spoločnosti Brainlab spĺňa základné po-
žiadavky smernice Rady č. 93/42/EHS („MDD“).
Softvér Registration Software Spine Surface Matching je súčasťou systému
Spine & Trauma Navigation System, čo podľa pravidiel ustanovených smerni-
cou o MDD predstavuje produkt triedy IIb.

Nahlasovanie incidentov týkajúcich sa tohto produktu

Od vás sa vyžaduje, aby ste spoločnosti Brainlab nahlásili akýkoľvek vážny incident, ktorý sa
mohol vyskytnúť v súvislosti s týmto produktom, a ak sa to stalo v rámci Európy, vášmu
príslušnému kompetentnému národnému orgánu pre zdravotnícke pomôcky.

Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.

Právne informácie
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1.3 Symboly

Varovania

Varovanie
Varovania sú označené trojuholníkovými výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o riziku úrazu, smrti alebo iných vážnych dôsledkoch spojených
s používaním pomôcky alebo jej nesprávnym používaním.

Upozornenia

Upozornenia sú označené okrúhlymi výstražnými symbolmi. Obsahujú informácie týkajúce
sa potenciálnych nesprávnych funkcií pomôcky, poruchy pomôcky, poškodenia pomôcky
alebo poškodenia majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: Poznámky sú uvedené vo formáte kurzívy a označujú ďalšie užitočné tipy. 

Symboly na produkte

Symbol Vysvetlenie

Jedinečný identifikátor zariadenia

Prečítajte si návod na použitie

Výrobca

Zdravotnícke zariadenie

Federálne zákony Spojených štátov obmedzujú predaj tohto zariadenia iba na pokyn
alebo objednávku lekára

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4 Používanie systému

Účel použitia a indikácie na použitie/stanovený účel

Systém Spine & Trauma Navigation System je určený na použitie ako riadený lokalizačný
systém intraoperačného zobrazovania, vďaka ktorému je možné vykonávať minimálne invazívne
chirurgické zákroky. Prepája ručnú sondu, ktorá je sledovaná systémom snímača pasívnych
značiek, s virtuálnym počítačovým obrazovým priestorom v rámci predoperačných
a intraoperačných 3D obrazových údajov pacienta.
Systém Spine & Trauma Navigation System umožňuje vykonávať počítačom podporovanú
navigáciu zdravotníckych obrazových údajov, ktoré možno získať buď predoperačne, alebo
intraoperačne pomocou vhodného systému na snímanie obrazov. Tento softvér ponúka
plánovanie veľkosti skrutkových implantátov a navigáciu po pevných kostných štruktúrach s
vopred kalibrovanými a následne samostatne kalibrovanými chirurgickými nástrojmi.
Tento systém je indikovaný na akýkoľvek zdravotný stav, pri ktorom môže byť vhodné použitie
stereotaktickej chirurgie a v rámci ktorého je možné identifikovať referenciu na rigidnú anatomickú
štruktúru, ako napríklad lebku, panvu, dlhú rúrkovitú kosť alebo stavec, vzhľadom na nasnímaný
obraz (CT, MR, 2D fluoroskopická rekonštrukcia obrazu) alebo model anatómie vychádzajúci
z obrazových údajov.

Známe kontraindikácie

S používaním tohto zariadenia sa nespájajú žiadne známe kontraindikácie.

Miesto použitia

Úlohy plánovania sa vykonávajú v ambulancii alebo v operačnej sále.
Navigačné úlohy sa vykonávajú v operačnej sále.

Používateľské profily

Chirurgovia z oblasti neurochirurgie/ortopedickej chirurgie/spinálnej chirurgie/traumatologickej
chirurgie alebo ich asistenti, ktorí disponujú systémom snímania 3D obrazov (napríklad CT alebo
3D C-rameno), alebo využívajú predoperačne nasnímané obrazové údaje CT/údaje podobné CT
(a potenciálne zlúčené MR) spolu s navigačným systémom od spoločnosti Brainlab.

Populácia pacientov

Populácia pacientov zahŕňa akýkoľvek zdravotný stav, pri ktorom môže byť vhodné použitie
stereotaktickej chirurgie a kde je možné identifikovať referenciu na rigidnú anatomickú štruktúru,
ako napr. lebku, panvu, dlhú rúrkovitú kosť alebo stavec, vzhľadom na nasnímaný obraz (CT, 3D
fluoroskopická rekonštrukcia obrazu).

Klinické prínosy

Systém Spine & Trauma Navigation System ponúka nasledujúce prínosy:
• Vyššia presnosť pri umiestňovaní skrutkových implantátov v porovnaní s konvenčnými

postupmi
• Nižšia dávka ožiarenia prevádzkového personálu v porovnaním s konvenčnými postupmi
• Nižšia miera (intraoperačných a pooperačných) komplikácií v dôsledku nesprávne

umiestnených skrutiek v porovnaní s konvenčnými postupmi
• Potreba návratu pacienta do operačnej sály v dôsledku chirurgickej revízie sa redukuje alebo

eliminuje

Používanie systému
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Opatrná manipulácia s technickým vybavením

Komponenty systému a doplnkové inštrumentárium pozostávajú z presných mechanických
súčastí. Manipulujte s nimi opatrne.

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Pred liečbou pacienta overte hodnovernosť všetkých informačných vstupov do systému a
výstupov zo systému.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.5 Kompatibilita so zdravotníckymi zariadeniami
a softvérom

Pomôcky od inej spoločnosti ako Brainlab

Varovanie
Používanie kombinácií zdravotníckych pomôcok, ktoré neboli schválené spoločnosťou
Brainlab, môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť a/alebo účinnosť pomôcok a ohroziť
bezpečnosť pacienta, používateľa a/alebo prostredia.

Kompatibilné nástroje od spoločnosti Brainlab

• Chrbticový balík príslušenstva na anteriórne/laterálne/šikmé referenčné úkony
• Chrbticový balík príslušenstva na otvorené chirurgické zákroky (šidlá a sondy)
• Nalepovacie ploché markery
• Hardvér na automatickú registráciu fluoroskopie 2D/3D pre 3D C-ramená
• Kostný fixátor 1-kolíkový X-Press, veľkosť S, M, L
• Kostný fixátor 2-kolíkový X-Press
• CT skener s kalibračným fantómom
• Dlhé dláto
• Krátke dláto
• Jednorazové odrazivé guľaté značky
• Referenčná jednotka DrapeLink pre C-rameno, ľavá, pravá
• Vrtáky s driekom AO
• Rukoväť vodiaceho mechanizmu vrtáka s 3 guľatými značkami
• Rukoväť vodiaceho mechanizmu vrtáka so 4 guľatými značkami
• Kompaktná rukoväť vodiaceho mechanizmu vrtáka so 4 guľatými značkami
• Trubice vodiaceho mechanizmu vrtáka
• Balík adaptéra nástroja
• Adaptér nástroja pre chirurgický motorický systém
• Matrica na kalibráciu nástroja
• Referenčná jednotka nástroja na manuálnu kalibráciu, veľkosť ML, L
• Referenčná jednotka nástroja so 3 guľatými značkami
• Referenčná jednotka nástroja so 4 guľatými značkami
• Mikroskopické traktografické pole
• Súprava ihiel na prístup do nôžky (pedunkulu) na manuálnu kalibráciu
• Ukazovadlo s ostrým hrotom na chrbticu/traumu/bedrá
• Referenčné pole pre spinálne svorky so 4 guľatými značkami
• Mechanizmus rýchleho upevnenia referenčného poľa X-Press
• Referenčné pole s geometriou Y X-Press
• Odrazivé disky pre registračnú súpravu fluoroskopie
• Lebečné referenčné pole
• Chrbticové referenčné pole pre referenčnú svorku Carbon (geometria so 4 guľami)
• Chrbticová referenčná svorka Carbon s jazdcom
• Predĺženie chrbticovej referenčnej svorky X, 40 mm
• Chrbticová referenčná svorka X, veľkosť S, L
• Röntgenkontrastná chrbticová referenčná svorka
• Štandardné kraniálne referenčné pole so 4 guľatými značkami

Kompatibilita so zdravotníckymi zariadeniami a softvérom
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Ďalšie nástroje Brainlab

Po vydaní tejto príručky používateľa môžu byť k dispozícii aj ďalšie nástroje. Ak máte nejaké
otázky týkajúce sa kompatibility, obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab.

Varovanie
Používajte iba nástroje a náhradné diely špecifikované spoločnosťou Brainlab. Použitie
neautorizovaných nástrojov/náhradných dielov môže nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť
alebo účinnosť zdravotníckej pomôcky a ohroziť bezpečnosť pacienta, používateľa alebo
životného prostredia.

Zostavenie nástroja

Ak sa s týmto výrobkom používa akékoľvek nástrojové vybavenie, uistite sa, že všetky nástroje sú
správne zostavené podľa pokynov v príslušnej príručke používateľa nástroja.

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

So systémom je možné inštalovať a používať iba lekársky softvér Brainlab špecifikovaný
spoločnosťou Brainlab. Objasnenie týkajúce sa kompatibility s lekárskym softvérom Brainlab vám
poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Softvér iný ako softvér od spoločnosti Brainlab

V systéme Brainlab môžu inštalovať softvér iba autorizovaní zamestnanci spoločnosti
Brainlab. Neinštalujte ani neodstraňujte žiadne softvérové aplikácie.

Aktualizácie

Varovanie
Aktualizácie operačného systému (rýchle opravy) alebo softvéru tretej strany by sa mali
vykonávať mimo klinických hodín a v testovacom prostredí na overenie správnej
prevádzky systému Brainlab. Spoločnosť Brainlab monitoruje vydané rýchle opravy
systému Windows a v prípade niektorých aktualizácií vie, či sa dajú očakávať problémy. Ak
sa vyskytnú nejaké problémy s rýchlymi opravami operačného systému, obráťte sa na
podporu spoločnosti Brainlab.

Skenovanie vírusov a malvér

Spoločnosť Brainlab odporúča ochranu systému pomocou najnovšieho antivírusového softvéru.
Uvedomte si, že niektoré nastavenia softvéru na ochranu pred malvérom (napr. antivírusový
skener) môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť systému. Ak sa napríklad vykonajú skenovania v
reálnom čase a monitoruje sa každý prístup k súborom, potom môže byť načítanie a ukladanie
údajov pacientov pomalé. Spoločnosť Brainlab odporúča deaktivovanie skenovaní v reálnom čase
a vykonávanie skenovaní vírusov mimo ordinačných hodín.

Varovanie
Uistite sa, že váš antivírusový softvér nemení žiadne adresáre Brainlab, konkrétne:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab atď.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData atď.

Varovanie
V priebehu plánovania liečby nepreberajte ani neinštalujte aktualizácie.
Ďalšie informácie týkajúce sa týchto otázok vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Microsoft pre systém Windows a aktualizácie ovládačov

Systém Brainlab umožňuje iba inštaláciu bezpečnostných opráv. Neinštalujte servisné balíky a
voliteľné aktualizácie. Overte svoje nastavenia, aby ste zabezpečili, že sú aktualizácie stiahnuté a
nainštalované správne a vo vhodnom čase. Na platformách Brainlab neaktualizujte ovládače.
Ďalšie informácie o nastaveniach a zoznam aktualizácií zabezpečenia spoločnosti Microsoft
blokovaných podporou spoločnosti Brainlab nájdete na webovej lokalite spoločnosti Brainlab.
Adresa: www.brainlab.com/updates
Heslo: WindowsUpdates!89

Kompatibilita so zdravotníckymi zariadeniami a softvérom
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1.6 Školenie a dokumentácia

Školenie Brainlab

Pred použitím systému sa všetci používatelia musia zúčastniť na školiacom programe, ktorý vedie
zástupca spoločnosti Brainlab na zabezpečenie bezpečného a správneho používania.

Podpora pod dohľadom

Pred použitím systému na chirurgické zákroky, pri ktorých sa za kritickú považuje počítačová
navigácia, vykonajte dostatočný počet kompletných zákrokov spolu so zástupcom spoločnosti
Brainlab.

Zodpovednosť

Varovanie
Tento systém poskytuje chirurgovi pomoc a počas používania nenahrádza ani nezastupuje
skúsenosti ani zodpovednosť chirurga. Používateľ musí mať vždy možnosť pokračovať
bez pomoci systému.
S komponentmi systému a doplnkovým inštrumentáriom môžu pracovať iba vyškolení zdravotnícki
pracovníci.

Predĺžený čas v operačnej sále

Navigačné systémy Brainlab sú citlivé technické zariadenia. Trvanie chirurgického zákroku
použitím navigácie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia operačnej miestnosti, polohy pacienta,
doby trvania a zložitosti výpočtov. Zodpovednosťou používateľa je to, aby rozhodol, či je
predĺženie prijateľné pre príslušného pacienta a liečbu.

Čítanie používateľských príručiek

V tejto príručke je opísaný zložitý lekársky softvér alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sa musia
používať opatrne.
Je preto dôležité, aby si všetci používatelia systému, nástrojov alebo softvéru:
• pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali túto príručku,
• mali vždy prístup k tejto príručke.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Registration Software Spine Surface Matching Ver. 1.0 13



Školenie a dokumentácia

14 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Registration Software Spine Surface Matching Ver. 1.0



2 NASTAVENIE SYSTÉMU
2.1 Nastavenie kamery a monitora

Základné informácie o nastavení

Artefakty spôsobené odrazmi, najmä počas registrácie, môžu viesť k nepresnostiam. Dbajte na to,
aby svetelné zdroje ani predmety s vysokou odrazivosťou nenarúšali zorné pole kamery.
Laser kamery môže narúšať činnosť ďalších zariadení s infračerveným rozhraním na operačnej
sále (napríklad diaľkových ovládačov, pulzných oxymetrov alebo mikroskopov citlivých na
infračervené svetlo).

Postup nastavenia kamery a monitora

Obrázok 1  

Nastavenie systému sa líši v závislosti od použitého systému a typu vykonávanej procedúry.

NASTAVENIE SYSTÉMU
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Krok

1. Počas nastavovania polohy kamery a monitora pamätajte na nasledujúce skutočnosti:
• Vyberte takú polohu kamery, ktorá bude vyhovovať počas celej procedúry (vrátane ne-

skoršej navigácie).
• Kamera a monitor nesmú obmedzovať chirurga počas operácie.
• Počas procedúry sa vyhýbajte pohybom kamery väčšieho rozsahu. Ak pohnete kame-

rou, presnosť bude potrebné overiť znova.
• Kamera musí mať voľný výhľad na referenčné pole a nástroje počas celej procedúry

vrátane všetkých registračných a navigačných procedúr. Na zaistenie optimálneho vý-
hľadu by sa kamera mala nachádzať vo vzdialenosti približne 1,2 - 1,8 m od chirurgic-
kého poľa.

2. Pripojte systém do elektriky a zapnite ho.
Prečítajte si príslušnú príručku používateľa systému (napríklad Kick, Curve).

3. Spustite softvér.

4. Overte, či kamera vidí referenčné pole.
Zobrazí sa nasledujúce zobrazenie, ktoré označuje, či je pole viditeľné pre kameru.

①

Ak pole nie je viditeľné, upravujte vzdialenosť kamery a uhol dovtedy, kým nebude viditeľ-
né znázornenie poľa ①.

Displej kamery

①

② ③

④

Obrázok 2  

Výberom položky Camera otvorte zobrazenie znázornenia poľa.

Nastavenie kamery a monitora
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Č. Opis

①
Slúži na zobrazenie vzdialenosti nástrojov alebo referenčných polí od kamery. Na do-
siahnutie optimálnej viditeľnosti a presnosti musia byť všetky guľaté značky vnútri mo-
drého koridora.

② Slúži na zobrazenie polohy nástrojov alebo referenčných polí vzhľadom na kameru.

③ Tlačidlá na motorické ovládanie pozície kamery (ak sú k dispozícii).

④
Používa sa na centrovanie kamery.
POZNÁMKA: Vycentrovanie kamery trvá maximálne päť sekúnd. Opätovným výberom
deaktivujete funkciu centrovania. 

NASTAVENIE SYSTÉMU
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2.2 Nastavenie referenčného poľa

Referenčné pole

Referenčné pole umiestnite tak, aby ostalo viditeľné počas celej procedúry. V opačnom prípade
hrozí riziko nedostatočnej presnosti porovnávania. Zvážte, či existujú nejaké zariadenia, ktoré by
mohli blokovať priamu viditeľnosť referenčného poľa Je vhodné, aby bola kamera umiestnená na
tej strane, na ktorej je pripojené referenčné pole.
Ak vyžadujete presnejšiu navigáciu, referenčné pole umiestnite čo najbližšie k oblasti záujmu bez
narušenia požadovaného priestoru na chirurgický zákrok.

Referenčné pole musí byť pripojené k liečenému stavcu a registrácia porovnávania
povrchu sa musí vykonať na rovnakom stavci. V opačnom prípade môže byť registrácia
nepresná.

Viditeľnosť guľatej značky

Pred začatím registrácie overte nasledujúce skutočnosti:
• Odrazivé guľaté značky sú riadne pripojené.
• Referenčné pole nie je ohnuté (to platí najmä pre kolíky).
• Guľaté značky sú čisté, suché a nepoškodené.
• Guľaté značky nie sú zakryté rúškami špecificky vytvorenými spoločnosťou Brainlab na

rúškovanie referenčných polí.

Guľaté značky musia byť čisté a riadne upevnené k podstavcu nástroja alebo referenčného
poľa.

Nastavenie referenčného poľa
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2.3 Používanie ukazovadla

Všeobecné informácie

Ukazovadlo s ostrým hrotom sa používa na porovnanie virtuálnej polohy a 3D znázornenia kosti
pacienta v softvéri so skutočnou polohou anatómie pacienta. Ukazovadlo môžete používať
samostatne alebo spolu s jednorazovým diaľkovým ovládaním so svorkovým upevnením.
Vďaka tomu dokáže softvér počas chirurgického zákroku poskytovať navigačné informácie.
Nasnímanie (dosiahnutie) bodu znamená, že softvér uložil polohu hrotu ukazovadla vzhľadom na
polohu kosti podľa referenčného poľa.
Softvér pomocou týchto nástrojov vykonáva nasledujúce kroky:
• Určuje umiestnenie kostnej štruktúry vzhľadom na referenčné pole.
• Umiestní nasnímaný orientačný bod do správnej relatívnej polohy kostného modelu 3D.

Manipulácia s ukazovadlom

Na snímanie bodov používajte výlučne ukazovadlo s ostrým hrotom.

Varovanie
S ukazovadlom manipulujte opatrne. Ohnuté ukazovadlo alebo ukazovadlo so zlomeným
hrotom môže spôsobiť mimoriadne nepresnosti počas registrácie pacienta a takéto
ukazovadlo sa nesmie používať. Na registráciu sa nesmú používať vopred kalibrované ani
kalibrované nástroje.

Presnosť ukazovadla

①

Obrázok 3  

Každé ukazovadlo sa dodáva spolu s mierkou ukazovadla, ktorá slúži ako mechanizmus ochrany
pred poškodením ukazovadla a na zaistenie maximálnej presnosti ukazovadla.
Pred samotnou operáciou použite mierku na overenie, či ukazovadlo nie je ohnuté.
Pred každým použitím skontrolujte pomocou testovacej mierky presnosť ukazovadla a dbajte na
to, aby bol hrot ukazovadla zarovnaný s protiľahlým kolíkom na mierke ukazovadla ①.

Štandardná registrácia ukazovadla

V rámci štandardnej registrácie ukazovadla pohybujete kalibrovaným ukazovadlom s ostrým
hrotom na nasnímanie (registráciu) špecifických orientačných bodov na kosti pacienta.
Pred začatím snímania bodov pripravte povrch kosti. Body snímajte priamo na povrchu kosti, nie
na tkanive - v opačnom prípade hrozí riziko nepresnej registrácie.
Ak sa počas snímania bodu hrot ukazovadla odkloní od kosti, hrozí riziko snímania bodov „vo
vzduchu“ a následného zníženia presnosti registrácie. Počas snímania bodov dbajte na to, aby sa
hrot ukazovadla vždy nachádzal priamo na kosti v skenovanej oblasti.

NASTAVENIE SYSTÉMU
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Obrázok 4  

Krok

Podržte hrot ukazovadla na indikovanom orientačnom bode a mierne ukazovadlom otáčajte oko-
lo jeho hrotu.
• Ak sa počas otáčania hrot pohne, bod sa nenasníma.
• Po nasnímaní bodu softvér označí ďalší bod na nasnímanie alebo otvorí ďalší krok.

Registrácia pomocou jednorazového diaľkového ovládania so svorkovým upevnením

Jednorazové diaľkové ovládanie so svorkovým upevnením umožňuje registrovať aktívneho
pacienta spolu s ukazovadlom s ostrým hrotom. Ďalšie informácie o jednorazovom diaľkovom
ovládaní so svorkovým upevnením nájdete v príručke používateľa nástrojov na chrbticu
a traumatologických nástrojov.

①

Obrázok 5  

Krok

1. Podržte hrot ukazovadla na vyznačenom orientačnom bode.

2. Stlačte ovládacie tlačidlo ①.
• Ak sa po stlačení tlačidla hrot pohne, bod sa nenasníma.
• Po nasnímaní bodu softvér označí ďalší bod na nasnímanie.

Používanie ukazovadla
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3 PREHĽAD SOFTVÉRU
3.1 Úvod k softvéru Spine Surface Matching

Základné informácie

Softvér Registration Software Spine Surface Matching je softvér na intraoperačnú registráciu,
ktorý sa používa na dotykovej obrazovke. Umiestnenie chirurgických nástrojov do trojrozmerného
znázornenia prekrytého na anatomických obrazových súboroch snímok (napríklad CT alebo XT)
môže pre chirurga počas rôznych chirurgických intervenčných zákrokov znamenať významnú
pomoc.
Softvér Registration Software Spine Surface Matching sa používa na registráciu polohy
pacienta vzhľadom na predoperačné skeny pred chirurgickou navigáciou.

Spôsob otvorenia softvéru

①

Obrázok 6  

Krok

1. Vyberte pacienta.
Ďalšie informácie o výbere pacientov a údajov nájdete v príručke používateľa softvéru
Patient Data Manager.

2. Vyberte všetky príslušné údaje pacienta a všetky definované objekty, ktorú sú relevantné
pre procedúru. Zobrazia sa všetky aplikácie potrebné pre stanovený pracovný tok.

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Krok

3. V pracovnom toku Spine vyberte položku Registration.

4. V možnostiach Registration vyberte položku Surface Matching Registration ①.

Spôsob výberu iného súboru snímok

Z načítaných údajov môžete voliteľne vybrať odlišný súbor snímok.

①

Obrázok 7  

Krok

1.

Stlačte tlačidlo Data.

2. V zozname SELECTED DATA vyberte súbor snímok.
Ak chcete načítať ďalšie údaje, vyberte možnosť MORE.

3. Stlačením tlačidla so šípkou ① začnete používať údaje vybratého pacienta.

Úvod k softvéru Spine Surface Matching
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3.2 Funkcie navigácie a zobrazovania

Základné funkcie navigácie

Tlačidlo Funkcia

Slúži na zobrazenie zoznamu výstrah v prípade, ak softvér deteguje akékoľvek
problémy, ktoré vyžadujú zásah používateľa.

Slúži na zobrazenie dostupných súborov snímok.

Slúži na návrat do časti Content Manager, v ktorej môžete vybrať novú apliká-
ciu alebo svoju činnosť úplne ukončiť.

Slúži na otvorenie aplikácie kamery na zobrazenie referenčných polí, ukazova-
diel alebo nástrojov v zornom poli kamery.

Screenshot

Slúži na zhotovenie snímky obrazovky s aktuálnym zobrazením. Snímka obra-
zovky sa automaticky uloží spolu s údajmi pacienta.

Funkcie zobrazenia

Tlačidlo Funkcia Opis

Priblíženie alebo oddia-
lenie rezu

Stlačte symboly ⊖ a ⊕ alebo posuňte
jazdec:
• Doľava na oddialenie
• Doprava na priblíženie

PREHĽAD SOFTVÉRU
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Funkcie navigácie a zobrazovania
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4 PREHĽAD REGISTRÁCIE
4.1 Úvod k registrácii

Základné informácie

Softvér počas registrácie priraďuje (mapuje) predoperačné obrazové údaje pacienta k fyzickej
anatómii chrbtice pacienta v aktuálnej polohe.
Správna registrácia je základným faktorom, ktorý ovplyvňuje presnú navigáciu. Na zaistenie
spoľahlivej presnosti navigácie musia byť registrácie overené a vhodné na danú procedúru.

Skôr než začnete

Pozorne si prečítajte príslušné časti v príručke používateľa nástrojov na chrbticu
a traumatologických nástrojov.

Požiadavky na súbor snímok

Na zaistenie dostatočnej presnosti naskenujte pacienta podľa protokolu chrbticového
a traumatologického skenovania.
Na všetky skeny sa vzťahujú nasledujúce požiadavky na súbor snímok:
• Súbor snímok musí obsahovať celú oblasť záujmu anatómie pacienta.
• Musí ísť o údaje CT alebo XT.

Hrúbka rezu skenov CT nesmie presiahnuť 2 mm. Podrobné informácie nájdete v protokole
skenovania Spine & Trauma 3D Navigation.

Bezpečnostné informácie

Overte, či sa v porovnaní so skenom nezmenila anatómia pacienta. Výsledkom je
nesprávna registrácia a navigácia.

PREHĽAD REGISTRÁCIE

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Registration Software Spine Surface Matching Ver. 1.0 25



4.2 Prahová hodnota kosti a orezanie

Základné informácie o prahovej hodnote kosti

Prahová hodnota kosti je hodnotou, po prekročení ktorej softvér určí, že objekty v skene sú kosti,
nie tkanivo.
Keď je prahová hodnota kosti nastavená správne, nie je viditeľné žiadne tkanivo a kostný povrch
sa v obrazoch zobrazí ako hladký a jednoliaty, a to najmä v oblastiach, v ktorých je potrebné
nasnímať body registrácie. Ak je prahová hodnota nastavená príliš nízko alebo vysoko, dôjde
k nesúladu v súradnicovom systéme medzi skutočnou kosťou a (viditeľnou) navigovanou kosťou,
výsledkom čoho je nesprávna registrácia pacienta.

Kvalita vybratej prahovej hodnoty kosti ovplyvňuje presnosť výsledku porovnávania.
Dbajte na nastavenie takej prahovej hodnoty, aby sa zobrazil hladký povrch kosti.

Jemné doladenie prahovej hodnoty kosti

Prahovú hodnotu upravte tak, aby sa v maximálnej miere zobrazovala kosť a v minimálnej miere
tkanivo. Registráciu je možné vykonať iba vtedy, ak je jasne viditeľný povrch kosti.

Skontrolujte vypočítaný povrchový model 3D a ak povrch nie je znázornený jednotne
(napríklad sa zobrazujú artefakty mimo anatomických oblastí alebo otvory v rámci
anatomických oblastí), podľa potreby upravte nastavenie prahovej hodnoty kosti.

Spôsob nastavenia prahovej hodnoty kosti

Obrázok 8  

Krok

1. Na paneli s nástrojmi stlačte tlačidlo Threshold.

2. Pomocou posúvača znížte alebo zvýšte prahovú hodnotu kosti.
POZNÁMKA: Výberom možnosti Reset nastavte prahovú hodnotu kosti na hodnotu pô-
vodne vypočítanú softvérom. 

3. Pokračujte výberom možnosti Accept.

Prahová hodnota kosti a orezanie
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Spôsob orezania obrazov

Obrázok 9  

Krok

1. Na paneli s nástrojmi stlačte tlačidlo Crop.

2. Upravte bočné strany bieleho rámu a vylúčte všetky artefakty (napríklad lôžko). Dbajte na
to, aby ste nevylúčili žiadnu časť stavca záujmu.

3. Pokračujte výberom možnosti Accept.

PREHĽAD REGISTRÁCIE
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5 REGISTRÁCIA
POROVNÁVANIA
POVRCHU

5.1 Základné informácie

Všeobecné informácie

V rámci registrácie porovnávania povrchu definujete kosť, na ktorej vykonávate chirurgický
zákrok. Softvér vás bude následne sprevádzať počas snímania bodov na stavcoch pacienta - prvý
bod bude vždy ležať v špecifických oblastiach a ďalšie vždy tam, kde ich bude možné na kosti
najlepšie nasnímať.
Softvér porovná nasnímané body s predoperačne nasnímaným skenom CT a vytvorí súradnicový
systém na navigáciu.

Všetky body na porovnávanie povrchu je potrebné nasnímať na rovnakej kostnej štruktúre.
Plánované oblasti a nasnímané bode sa musia nachádzať na rovnakej úrovni na obrazovke
a na pacientovi.

S porovnávaním povrchu pokračujte iba vtedy, ak je v skene možné jasne identifikovať
príslušný kostný povrch.

Príprava miesta chirurgického zákroku

Softvér Registration Software Spine Surface Matching je určený iba na procedúry vykonávané
na chrbtici.

Chirurgické miesto pripravte tak, aby bolo možné nasnímať body priamo na kostnom
povrchu. Body, ktoré nie sú nasnímané priamo na kosti, môžu viesť k nepresnej registrácii.

Pracovný tok porovnávania povrchu

Krok

1. Otvorte časť Surface Matching Registration.

2. Voliteľné: podľa potreby upravte nastavenie prahovej hodnoty kosti.

3. Definujte úroveň stavca (tri body).

4. Na stavci nasnímajte 20 bodov.

5. Overte registráciu.

REGISTRÁCIA POROVNÁVANIA POVRCHU
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5.2 Definovanie úrovne a snímanie bodov

Všeobecné informácie

Úroveň príslušného stavca môžete definovať identifikáciou troch orientačných bodov
a nasnímaním 20 bodov v oblasti záujmu.
Orientačné body v obraze definujte maximálne presne. Čím vyššia je úroveň zhody, tým vyššia
bude presnosť registrácie.

Spôsob definovania úrovne

Obrázok 10  

Krok

1. Naplánujte bod na tŕňovom výbežku.

2. Naplánujte bod na ľavej platničke.

3. Naplánujte bod na pravej platničke.

4. Vykonajte všetky požadované zmeny bodov - vyberte bod a premiestnite ho do stredu prí-
slušného orientačného bodu.

5. Ak chcete začať so snímaním bodov, vyberte možnosť Acquire.

POZNÁMKA: Overte, či sú body naplánované na stavci záujmu. 

Spôsob snímania bodov

Nasnímajte body vo viacerých rovinách v rôznych hĺbkach a na čo najväčšej ploche kosti.
Po prvom výsledku porovnávania môžete podľa potreby nasnímať ďalšie body.

Počas registrácie sa v softvéri zobrazí ukazovadlo. Vizualizácia je určená iba na všeobecnú
orientáciu a nemusí odrážať presnú skutočnú polohu.

Definovanie úrovne a snímanie bodov
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Obrázok 11  

Krok

1. Pomocou ukazovadla alebo diaľkového ovládania so svorkovým upevnením nasní-
majte každý z troch orientačných bodov, ktoré ste definovali počas definície úrovne.
Dbajte na to, aby ste nasnímali body na rovnakom stavci, ktorý bol definovaný v rámci
definície úrovne.
Definované orientačné body sa zobrazia modrou, zelenou a červenou farbou.

2. Nasnímajte 17 ďalších bodov v rôznych polohách na stavci záujmu. Dbajte na to, aby ste
body snímali v odlišných hĺbkach.
POZNÁMKA: Body, ktoré sú príliš blízko seba, softvér neakceptuje. 

3. Indikátor priebehu uvádza počet bodov, ktoré boli nasnímané. Po dokončení sa zobrazí
obrazovka overenia.
Overte presnosť registrácie.

POZNÁMKA: Stlačením tlačidla Undo odstránite posledný nasnímaný bod. Stlačením tlačidla
Start Over odstránite všetky nasnímané body. 

Súvisiace odkazy

Úvod k overeniu registrácie na str. 33

REGISTRÁCIA POROVNÁVANIA POVRCHU
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Detekcia zámeny ľavej a pravej strany

Ak počas definovania úrovne došlo k náhodnej zámene ľavej a pravej lopatky, otvorí sa dialógové
okno Left / Right Swap.

Obrázok 12  

Krok

1. Podľa potreby posuňte tlačidlo na možnosť Left / Right alebo Right / Left.

2. Overte orientáciu kostného modelu umiestnením kurzora na anatomické orientačné body
a kontrolou, či sa poloha kurzora v softvéri zhoduje s aktuálnou polohou na anatómii pa-
cienta.

3. Stlačte tlačidlo Accept.
POZNÁMKA: Tlačidlo Accept bude aktívne iba vtedy, ak kurzor vstúpi do zorného poľa
kamery. 

POZNÁMKA: Ak nedošlo k zámene ľavej a pravej lopatky, overte správnosť orientácie
v zobrazeniach s stlačte tlačidlo Accept. 

Definovanie úrovne a snímanie bodov
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6 OVERENIE REGISTRÁCIE
6.1 Úvod k overeniu registrácie

Základné informácie

Po dokončení registrácie s kurzorom alebo navigovaným nástrojom a referenčným poľom
v zornom poli kamery sa otvorí obrazovka overenia registrácie.

Bezpečnostné informácie

Presnosť navigácie v dôsledku šírenia chyby môže byť v niektorých oblastiach nižšia, a preto je
dôkladné overenie veľmi dôležité.
Presnosť overujte na viacerých anatomických orientačných bodoch, a to najmä v oblasti záujmu.
Ak oblasť záujmu nie je dostupná, overovanie vykonávajte v oblastiach, ktoré sa nachádzajú čo
najbližšie k oblasti záujmu.

OVERENIE REGISTRÁCIE
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6.2 Overenie presnosti

Bezpečnostné informácie

Presnosť registrácie vždy overujte podržaním ukazovadla alebo hrotu nástroja najmenej na troch
anatomických orientačných bodoch a overením jeho pozície v softvéri. Ak presnosť registrácie
nepostačuje, registráciu odporúčame vykonať znova.

Overte, či sa registrácia nachádza na správnej úrovni na pacientovi a v súbore údajov.
Presnosť je potrebné kontrolovať na liečenej kostnej štruktúre.

Riešenie problémov: hodnoty nedostatočnej presnosti

Príčina nedostatočnej
presnosti

Vyhnutie sa tomuto stavu/opravné kroky

Posun referenčného poľa

• Pred začiatkom registrácie overte, či sú všetky skrutky na refe-
renčnom poli riadne dotiahnuté a počas registrácie ani po nej
ich neuvoľňujte.

• Overte, či je pole riadne pripojené ku kosti.
• Počas registrácie ani po nej nevyvíjajte na pole žiadny tlak ani

krútiaci moment.

Nesprávne nastavenie pra-
hovej hodnoty kosti

• Prahovú hodnotu nastavujte uvážlivo tak, aby ste vylúčili všetko
mäkké tkanivo.

• Podľa potreby resetujte prahovú hodnotu a registráciu opakujte.

Snímanie bodov mimo súbo-
ru údajov Body snímajte iba na kosti, ktorú chcete operovať.

Poškodenie ukazovadla
• Pred použitím ukazovadla overte, či je hrot zarovnaný s kali-

bračnou značkou na mierke ukazovadla.
• Poškodené ani ohnuté ukazovadlo nepoužívajte.

Ďalšie kroky

Možnosti

Ak je presnosť uspokojivá, stlačte tlačidlo Yes.
POZNÁMKA: Tlačidlo Yes bude neaktívne dovtedy, kým nebudú viditeľné ukazovadlo/nástroj
a referenčné pole. 

Ak chcete použiť možnosti vylepšenia registrácie, stlačte tlačidlo No.

Ak chcete opakovať akúkoľvek časť procesu registrácie, stlačte tlačidlo Add Points alebo Re-
plan Points.

Ak chcete ukončiť registráciu, stlačte tlačidlo Discard & Exit. Registrácia sa neuloží.

Spôsob overenia presnosti registrácie

Po úspešnej registrácii vás systém vyzve, aby ste vykonali vizuálnu kontrolu presnosti.

Overenie presnosti
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Obrázok 13  

Krok

1. Presnosť overte podržaním ukazovadla alebo hrotu nástroja najmenej na nasledujúcich
orientačných bodoch:
a. Posteriórny/anteriórny smer:

- Na posteriórnej časti tŕňového výbežku. Dbajte na overovanie priamo na kosti - nie
na supraspinálnom väzive.

- Na niekoľkých miestach kostného povrchu platničky.
b. Smer vľavo/vpravo:

- Na ľavej strane tŕňového výbežku približne v strednej výške a potom na pravej stra-
ne.

- Na ľavom a pravom fazetovom kĺbe (podľa možnosti v kĺbovom priestore) (ak je prí-
stupný).

c. Kraniálny/kaudálny smer:
- Na kraniálnej strane tŕňového výbežku a potom na kaudálnej strane.

Dôkladne zhodnoťte, či je stanovená presnosť vhodná z hľadiska aktuálnej procedúry.
Počas overovania nevyvíjajte silu na ukazovadlo ani nástroj.

2. Pri každom bode overenia porovnajte polohu ukazovadla na pacientovi s polohou zobra-
zenou v navigačnom systéme.

3. Alternatívny postup: presnosť overte starostlivým podržaním ukazovadla na hrotoch refe-
renčnej svorky (všetky smery je možné overiť: posteriórny/anteriórny, vľavo/vpravo a kra-
niálny/kaudálny) alebo na zube referenčnej svorky (ak je dostupný).

OVERENIE REGISTRÁCIE
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6.3 Spôsob zvýšenia presnosti registrácie

Základné informácie

Ak sa zistí, že registrácia je neprijateľná, zobrazí sa dialógové okno No Match Found.
Alternatívny postup: ak počas vizuálneho overovania spozorujete významný odchýlku,
skontrolujte presnosť ukazovadla alebo vyberte možnosť No. Pokračujte výberom niektorej zo
zobrazených možností vylepšenia Improvement Options.

Možnosti vylepšenia registrácie porovnávania povrchu

Možnosť Opis

Slúži na otvorenie dialógového okna na nasnímanie ďalších 10 bodov, ktoré sú
označené odlišnou farbou.

Slúži na otvorenie kroku definovania úrovne na opakované plánovanie a sní-
manie tŕňového výbežku, ľavej a pravej platničky.

Slúži na zrušenie bodov registrácie a otvorenie novej registrácie.

Slúži na zrušenie zaregistrovaných bodov a zatvorenie softvéru.

Slúži na zatvorenie dialógového okna.

Spôsob zvýšenia presnosti registrácie
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