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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje

Podpora

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

Oblast Telefon a fax E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední
a Jižní Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Velká Británie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Telefon: +34 900 649 115

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

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

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

Očekávaná servisní životnost

Brainlab poskytuje servis pro software po dobu osmi let. Během této doby jsou nabízeny
aktualizace softwaru i podpora na místě.

Připomínky uživatelů

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

Výrobce

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.2 Právní formulace

Autorská práva

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

Ochranné známky společnosti Brainlab

Brainlab® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG.

Ochranné známky jiných společností

Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných
zemích.

Informace o patentech

Tento produkt může být předmětem jednoho nebo několika patentů či podaných patentových
přihlášek. Podrobnosti: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný software třetích stran

Tento program se zčásti zakládá na níže uvedených dílech. Úplné oznámení o licenci
a autorských právech je možné nalézt na těchto odkazech:
• 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++, vyvinuto společností Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xercesc/)

Označení CE

Označení CE znamená, že produkt společnosti Brainlab splňuje základní poža-
davky směrnice Rady 93/42/EHS („MDD“).
Program Spine Planning je součástí systému Spine & Trauma Navigation
System, který je podle pravidel stanovených ve směrnici MDD produktem třídy
IIb.

Prodej v USA

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

Hlášení incidentů souvisejících s produktem

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

Právní formulace
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1.3 Symboly

Varování

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

Výstraha

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

Poznámky

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

Symboly týkající se produktu

Symbol Vysvětlení

Jedinečný identifikátor prostředku

Prostudujte si návod k použití

Výrobce

Zdravotnický prostředek

Federální zákony USA omezují prodej tohoto prostředku na lékaře nebo na lékařský
předpis

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4 Použití systému

Účel použití a indikace pro použití / zamýšlený účel

Spine & Trauma Navigation System slouží jako intraoperační lokalizační systém řízený obrazem
pro minimálně invazivní chirurgické zákroky. Propojuje ruční sondu sledovanou pomocí systému
snímajícího pasivní markery s prostorem virtuálního počítačového obrazu předoperačních nebo
intraoperačních obrazových 3D dat pacienta.
Spine & Trauma Navigation System umožňuje počítačem řízenou navigaci lékařských
obrazových dat, která lze pořídit před operací nebo během operace pomocí příslušného systému
pro pořizování snímků. Program umožňuje plánování velikosti šroubového implantátu a orientaci v
rigidních kostních strukturách pomocí předem nakalibrovaných a dále individuálně kalibrovaných
chirurgických nástrojů.
Systém je určen pro použití při takových zdravotních obtížích, kde může být vhodný stereotaktický
chirurgický zákrok a kde lze podle CT, MR, 2D skiaskopické a 3D skiaskopické rekonstrukce
obrazu a/nebo modelu anatomie, založeného na obrazových datech, identifikovat vztah k rigidní
anatomické struktuře, jako je například lebka, pánev a dlouhá kost nebo obratel.

Známé kontraindikace

Pro použití tohoto prostředku nejsou žádné známé kontraindikace.

Místo použití

Plánovací úlohy se provádějí v ordinaci nebo na operačním sále.
Navigační úlohy se provádějí v ordinaci nebo na operačním sále.

Profily uživatelů

Neurochirurgové, ortopedové, páteřní chirurgové a traumatologové či jejich asistenti, kteří mají
k dispozici systém pro pořizování 3D snímků (např. CT nebo 3D C-rameno) nebo využívají
obrazová data z CT a podobných systémů (a potenciálně fúzní MR), pořízená před operací
v kombinaci s navigačním systémem Brainlab.

Dotčená skupina pacientů

Jedná se o populaci pacientů, která trpí takovými zdravotními obtížemi, při nichž může být vhodný
stereotaktický chirurgický zákrok a kde lze podle CT, 3D skiaskopické rekonstrukce obrazu
identifikovat vztah k rigidní anatomické struktuře, jako je například lebka, pánev a dlouhá kost
nebo obratel.

Klinický přínos

Spine & Trauma Navigation System poskytuje tyto přínosy:
• vyšší přesnost při umísťování šroubových implantátů oproti konvenčním technikám,
• nižší ozáření operujícího personálu oproti konvenčním technikám,
• menší počet komplikací (během operace i po operaci) v důsledku nesprávně umístěných

šroubů oproti konvenčním technikám,
• snížení či eliminace nutnosti, aby se pacient vrátil na operační sál kvůli revizní operaci.

Kontrola hodnověrnosti

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

Použití systému
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1.5 Kompatibilita se zdravotnickými prostředky a
softwarem

Zařízení od jiných společností

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

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab

Do systému se smí instalovat a se systémem se smí používat pouze lékařský software Brainlab
specifikovaný společností Brainlab. Kontaktujte pracovníky technické podpory společnosti
Brainlab, kteří vám objasní podrobnosti ohledně kompatibility s lékařským softwarem společnosti
Brainlab.

Software od jiných společností

Instalovat program do systému smějí pouze autorizovaní zaměstnanci společnosti
Brainlab. Neinstalujte ani neodstraňujte žádné softwarové aplikace.

Aktualizace

Varování
Aktualizace operačního systému (opravy hotfix) nebo softwaru jiných výrobců by se měly
provádět mimo klinické hodiny a ve zkušebním prostředí, aby se ověřila správná činnost
systému Brainlab. Společnost Brainlab monitoruje uvolněné opravy hotfix pro systém
Windows a u některých aktualizací bude vědět, zda se mohou očekávat problémy. V
případě potíží s opravami operačního systému hotfix kontaktujte technickou podporu
společnosti Brainlab.

Antivirová kontrola a malware

Společnost Brainlab doporučuje chránit systém moderním antivirovým programem.
Některá nastavení softwaru na ochranu proti malwaru (např. v antivirovém programu) mohou
negativně ovlivnit výkonnost systému. Pokud jsou např. prováděny kontroly v reálném čase a je
monitorován každý přístup k souboru, může být nahrávání a ukládání dat pacientů pomalé.
Společnost Brainlab doporučuje deaktivovat kontroly v reálném čase a antivirovou kontrolu
provádět v době mimo klinické použití.

Varování
Ujistěte se, že váš antivirový program nepozměňuje adresáře systému Brainlab, konkrétně:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab atd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData atd.

Varování
Nestahujte a neinstalujte aktualizace během plánování léčby.
Další informace o této problematice vám poskytne technická podpora společnosti Brainlab.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Aktualizace zabezpečení pro Windows a aktualizace ovladačů

Společnost Brainlab povoluje pouze instalaci bezpečnostních záplat. Neinstalujte servisní balíčky
ani volitelné aktualizace. Ověřte své nastavení a ujistěte se, že aktualizace byly správně staženy
a nainstalovány ve vhodné době. Neaktualizujte ovladače na platformách Brainlab.
Další informace o nastaveních a seznam aktualizací zabezpečení Microsoft zablokovaných
technickou podporou Brainlab naleznete na webu Brainlab.
Adresa: www.brainlab.com/updates
Heslo: WindowsUpdates!89

Kompatibilita se zdravotnickými prostředky a softwarem
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1.6 Školení a dokumentace

Školení společnosti Brainlab

Před použitím systému se všichni uživatelé musí účastnit povinného vzdělávacího programu
prováděného autorizovaným zástupcem společnosti Brainlab, který zajistí bezpečné a vhodné
používání.

Odpovědnost

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

Prodloužená doba na operačním sále

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

Prostudování uživatelských příruček

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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2 ÚVOD DO PROGRAMU
SPINE PLANNING

2.1 Začínáme

Základní informace

Program Spine Planning v rámci Brainlab Elements umožňuje plánování šroubů pro chirurgickou
navigaci. V závislosti na oblasti zájmu může šrouby automaticky navrhnout program, nebo je lze
naplánovat manuálně.

Jak otevřít program Spine Planning

① ①

Obrázek 1  

Krok

1. Vyberte pacienta nebo přidejte nového pacienta.

2. Volitelné: Vyberte klasifikaci onemocnění.

3. V kategorii Spine & Trauma vyberte možnost Planning nebo 3D Navigation.

ÚVOD DO PROGRAMU SPINE PLANNING
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Krok

4. V kategorii Planning nebo 3D Navigation vyberte možnost Screw Planning ①.
POZNÁMKA: další informace naleznete v uživatelské příručce k programu Patient Da-
ta Manager. 

Začínáme
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2.2 Panel nástrojů

Tlačítko Home

Výběrem tlačítka Home se vrátíte na úvodní stránku. Všechny změny se ulo-
ží a program Spine Planning zůstane spuštěný na pozadí. Na úvodní strán-
ce můžete otevřít jiné aplikace Brainlab (např. Spine & Trauma 3D Naviga-
tion).

Nabídka Zoom a View

Obrázek 2  

Funkce Popis

Scroll Procházejte nahoru nebo dolů všemi řezy v okně.

Zoom
• Přetáhněte nahoru/doleva (zmenšení) nebo dolů/doprava (zvětšení).
• Používáte-li dotykovou obrazovku, přitlačte dva prsty na obrázek

a prsty sepněte (zmenšení) nebo roztáhněte (zvětšení).

Pan Přetažením posuňte řez v rámci okna.

Windowing Upravte jas a kontrast přetažením přes řez.

POZNÁMKA: funkce přiblížení a prohlížení lze provádět pomocí gest na dotykové obrazovce
nebo myší. 

ÚVOD DO PROGRAMU SPINE PLANNING
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Nabídka Data

① ②

④

⑤

③

Obrázek 3  

Č. Součást

① Otevřete nabídku Data, chcete-li vybrat data pacientů a plánované položky.

②
Vyberte MORE, chcete-li načíst další data pacientů.
POZNÁMKA: program z načtených dat automaticky vybere předpokládaně nejvhodněj-
ší sadu snímků (např. nejnovější s nejmenší vzdáleností řezů). 

③ Vyberte kartu Objects, Screws nebo Points, chcete-li zobrazit již naplánované objek-
ty, šrouby nebo body.

④ Pomocí ikon s okem můžete zobrazit/skrýt všechny objekty, šrouby nebo body.

⑤ Pomocí ikony s okem můžete zobrazit/skrýt vybraný objekt, šroub nebo bod.

Panel nástrojů
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Vlastnosti šroubů

①

②

③

Obrázek 4  

Č. Součást

① Podle potřeby upravte položku Name šroubu.

② Podle potřeby napište komentář pro daný šroub do pole Comment.

③ Vyberte tlačítko Color pak vyberte barvu, kterou chcete danému šroubu přiřadit.

ÚVOD DO PROGRAMU SPINE PLANNING
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3 PLÁNOVÁNÍ ŠROUBŮ
3.1 Navrhované šrouby

Základní informace

Na základě vašeho výběru obratle program navrhne plánované šrouby. Tyto šrouby je nutné před
přistoupením k navigované operaci zkontrolovat a schválit.
POZNÁMKA: automatický návrh šroubu je k dispozici u umístění standardního torakolumbálního
pedikulárního šroubu. Při plánování šroubů v jiných oblastech páteře použijte pracovní postup
manuálního plánování. 

S programem Brainlab Elements Spine Planning jsou kompatibilní různé zobrazovací modality,
avšak navrhované šrouby jsou k dispozici jen při použití dat CT a Cone Beam CT (RTG).
Jestliže program plánované šrouby nenavrhne, pokračujte manuálním plánováním šroubů.
POZNÁMKA: chcete-li funkci návrhu šroubů deaktivovat, kontaktujte technickou podporu
společnosti Brainlab. Krok definování cíle nebude v takovém případě dostupný. 

Související odkazy

Pracovní postup manuálního plánování na straně 25

PLÁNOVÁNÍ ŠROUBŮ
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Jak definovat cílovou oblast

①

②

③

Obrázek 5  

Krok

1. Vyberte obratle, do nichž plánujete zavést šrouby ①.
Vybrané obratle se zvýrazní.
POZNÁMKA: přepínačem Outline ② můžete zobrazit/skrýt automatické vykreslení obry-
sů obratle. 

2. Výběrem tlačítka Next potvrďte výběr.

3. Program označí obratle podle úrovně ③. Zkontrolujte, že označení v programu odpovídá
skutečné úrovni obratlů pacienta.
• Je-li označení správné, vyberte tlačítko Confirm.
• Je-li označení nesprávné, vyberte Discard. Obratle jsou označovány genericky.

Navrhované šrouby
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POZNÁMKA: při otevírání programu se provádí výpočet obratlů, což může trvat až dvě minuty.
Chcete-li pokračovat bez výpočtu obratlů a naplánovat šrouby manuálně, volitelně vyberte
možnost Skip. 

Zobrazení pro plánování šroubů

①

②

④

③

Obrázek 6  

Č. Součást

①

Zobrazení DRR/3D.
Výběrem šipek otevřete možnosti zobrazení:
• DRR
• 3D
• AP: Anterior-posterior
• Lat (L): Laterální levá
• Lat (R): Laterální pravá
• Screw: Střed na vybraném šroubu

POZNÁMKA: jakmile je se zobrazením manipulováno (např. posouváním nebo přiblí-
žením), zobrazení se změní na Free. 

② Zobrazení Inline.

③ Žluté čáry určují aktuální řez v zobrazení Cine View.

④ Cine View: Přehrává řezy, které šroub kolmo protíná. Tlačítkem můžete spustit nebo
pozastavit přehrávání řezů, nebo pomocí posuvníku vybrat řez.

POZNÁMKA: při posouvání se zobrazení posouvá kolmo k orientaci pacienta (tj. nikoli v přímce
s plánovaným šroubem). 
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Funkce na stránce Planning

① ②

④
⑤

⑥

⑦

③

Obrázek 7  

Č. Součást

① Chcete-li aktivovat úchyty pro přetahování, dotkněte se šroubu nebo vyberte šroub ze
seznamu SCREWS.

② Plánované parametry Length a Diameter šroubu.

③ Seznam SCREWS.

④ New Screw: Přidejte manuálně naplánovaný šroub.

⑤ Realistic Shape: Zapínáním a vypínáním funkce je možné zobrazit realistický tvar
šroubu nebo jednoduchý válcový tvar.

⑥ Nástroje pro úpravu parametrů Diameter a Length.

⑦

Virtual Rod: Zapínáním a vypínáním funkce je možné zobrazit délku změřenou mezi
středy hlav šroubů.
POZNÁMKA: je důležité vzít v úvahu, že u fyzických tyčí je na jejich koncích nutné při-
dat další délku. Celková délka tyče se může oproti naplánované lišit, budou-li poměry
obratlů během operace odlišné od plánu (např. vlivem rozdílné polohy pacienta, de-
komprese nebo zarovnáním). 

POZNÁMKA: délka Virtual Rod není k dispozici pro manuálně naplánované šrouby. 
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Jak plánovat s navrhovanými šrouby

②

⑥

④

③

①

⑤

Obrázek 8  

Krok

1. Na základě definování cílové oblasti se šrouby automaticky přidají do sady snímků pro to-
rakolumbální obratle.
Vyberte šroub ze seznamu SCREWS ②.

2. Zkontrolujte parametry Length a Diameter ① šroubu.
Pomocí úchytů pro přetahování upravte polohu a/nebo délku šroubu.
POZNÁMKA: úpravy délky pomocí úchytů pro přetahování jsou prováděny v přírůstcích
po 5 mm. 

3. Proveďte potřebné úpravy parametru Diameter nebo jemné úpravy parametru Length
pomocí ovládacích prvků ④.

4. Volitelné: Pomocí zobrazení Cine View ⑥ můžete zkontrolovat trajektorii plánovaného
šroubu.

5. Volitelné: Přepínáním funkce Virtual Rod ⑤ můžete zobrazit/skrýt změřenou vzdálenost
mezi středy hlav šroubů.
POZNÁMKA: funkce Virtual Rod je dostupná pouze tehdy, když byly schváleny alespoň
dva šrouby na téže ošetřované straně. 

6. Chcete-li šroub schválit, zaškrtněte příslušné políčko.
Symbol zaškrtnutí ② se zobrazí vedle schváleného šroubu v seznamu SCREWS.
POZNÁMKA: šrouby můžete také přidat manuálně tlačítkem New Screw ③.
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Jak přidat a odebrat navrhované šrouby

①②

Obrázek 9  

Krok

1. Vyberte šipky v horní části seznamu SCREWS.

2. Chcete-li přidat šroub, vyberte jej ze seznamu AVAILABLE SCREWS pomocí ikony se
znaménkem plus ①.
Šroub se přidá do sady snímků a přesune se do seznamu SCREWS.
POZNÁMKA: chcete-li vybrat další obratle, vyberte tlačítko Back. Program navrhne šrou-
by pro tyto vybrané obratle. 

3. Chcete-li některý šroub odebrat, vyberte jej ze seznamu SCREWS pomocí ikony se zna-
ménkem mínus ②.
Šroub se přesune zpět do seznamu AVAILABLE SCREWS.
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3.2 Pracovní postup manuálního plánování

Manuální plánování šroubů

Manuální plánování šroubů je potřebné v těchto případech:
• Při plánování šroubů v krční, křížové nebo pánevní oblasti.
• Jestliže se nezdaří definování cíle.
• Jsou-li k dispozici jen údaje z MR.

Kromě šroubů navržených programem lze šrouby též přidat manuálně.
Délka Virtual Rod není k dispozici pro manuálně naplánované šrouby.

Jak naplánovat šrouby manuálně

④

① ③②

⑤

⑥

Obrázek 10  

Krok

1. Vyberte možnost New Screw ④.
Šroub se přidá rovnoběžně s aktuálně vybraným šroubem. Není-li vybraný žádný šroub,
šroub se přidá do středu zobrazení Inline.

2. Zkontrolujte parametry Length a Diameter ② vybraného šroubu.
Pomocí úchytů pro přetahování ① upravte polohu a/nebo délku šroubu.
POZNÁMKA: úpravy délky pomocí úchytů pro přetahování jsou prováděny v přírůstcích
po 5 mm. 

3. Proveďte potřebné úpravy parametru Diameter nebo jemné úpravy parametru Length
pomocí ovládacích prvků ⑥.

4. Kroky manuálního plánování zopakujte u každého šroubu.

5. Volitelné: Zapínáním a vypínáním funkce Realistic Shape ⑤ je možné zobrazit realistic-
ký tvar šroubu nebo jednoduchý válcový tvar.

6. Volitelné: Výběrem ikony odpadkového koše ③ můžete vybraný šroub odstranit.
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Pracovní postup manuálního plánování

26 Uživatelská příručka k programu Rev. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0



REJSTŘÍK
A

Automatický návrh šroubu..........................................................19

B
Barva šroubu.............................................................................. 17
Body........................................................................................... 16

Č
Čísla podpory............................................................................... 5

D
Definování cíle............................................................................20
Definování úrovně...................................................................... 20
Definovat cílovou oblast............................................................. 20

CH
Chyba při definování obratlů...................................................... 25

K
Kompatibilní oblasti páteře......................................................... 19
Kompatibilní sady snímků.......................................................... 19

M
Manuální plánování šroubů........................................................ 25

N
Nabídka Data............................................................................. 16
Načtení dat pacienta.................................................................. 16
Nástroje pro plánování............................................................... 22
Název šroubu............................................................................. 17
Nezdařené definování obratlů.................................................... 25

O
Objekty....................................................................................... 16
Obratle zájmu............................................................................. 20
Odebrat šrouby......................................................................24,25
Otevření programu..................................................................... 13

P
Plánovat navrhované šrouby......................................................23
Pojmenování šroubu.................................................................. 17
Procházení................................................................................. 15
Přepínací tlačítka...................................................................22,25
Přesouvání................................................................................. 15
Přiblížení.................................................................................... 15
Přidat šrouby manuálně............................................................. 25

R
Realistický tvar...................................................................... 22,25

S
Seznam dostupných šroubů.......................................................24
Seznam šroubů.......................................................................... 24
Schválit navrhované šrouby....................................................... 23
Smazat šrouby...................................................................... 24,25
Spuštění programu.....................................................................13

T
Tlačítko Home............................................................................ 15

V
Virtuální tyč.................................................................................22
Vybrat obratle............................................................................. 20

W
Windowing..................................................................................15

Z
Zobrazení................................................................................... 21
Zobrazení Inline..........................................................................21
Zobrazení pro plánování............................................................ 21

REJSTŘÍK

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0 27







brainlab.com

Číslo výrobku: 60920-06CS

*60920-06CS*


	OBSAH
	1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
	1.1 Kontaktní údaje
	1.2 Právní formulace
	1.3 Symboly
	1.4 Použití systému
	1.5 Kompatibilita se zdravotnickými prostředky a softwarem
	1.6 Školení a dokumentace

	2 ÚVOD DO PROGRAMU SPINE PLANNING
	2.1 Začínáme
	2.2 Panel nástrojů

	3 PLÁNOVÁNÍ ŠROUBŮ
	3.1 Navrhované šrouby
	3.2 Pracovní postup manuálního plánování

	REJSTŘÍK

