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1 YLEISTÄ TIETOA
1.1 Yhteystiedot

Asiakastuki

Jos et löydä tarvitsemiasi tietoja tästä käyttöohjeesta tai sinulla on kysymyksiä tai ongelmia
laitteen käytössä, voit ottaa yhteyttä Brainlabin asiakastukeen:

Alue Puhelin ja faksi Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alu-
eet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 5811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa ohjelmistolle huoltoa kahdeksan vuoden ajan. Tänä aikana sekä
ohjelmistopäivityksiä että huoltopalveluja on saatavilla.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja

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

YLEISTÄ TIETOA
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1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tuotemerkit

• Brainlab® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
• Kick® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
• Curve® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia
patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroidut kolmannen osapuolen ohjelmistot

Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraaviin töihin. Täydelliset lisenssi- ja
tekijänoikeusilmoitukset löytyvät seuraavista osoitteista:
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• Independent JPEG Group (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/

README.ijg)
• 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++, Apache Software Foundationin kehittämä (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0)
• Lapack (http://www.netlib.org/lapack/LICENSE.txt)
• ICU4C (https://github.com/unicode-org/icu/blob/master/icu4c/LICENSE)
• Meta (Boost-järjestelmän osa) (https://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt)
• Range (Boost-järjestelmän osa) (https://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt)

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkinnäl-
lisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
Registration Software Paired Point on osa Spine & Trauma Navigation -jär-
jestelmää, joka on MDD:n määrittämien sääntöjen mukaan luokan IIb tuote.

Hävitysohjeet

Kun lääkinnällinen laite saavuttaa toiminnallisen elinkaarensa pään, puhdista laite kaikista
biomateriaaleista ja biovaarallisista aineista ja hävitä laite turvallisesti sovellettavien lakien ja
määräysten mukaisesti.

Juridiset tiedot
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Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää lakisääteisten määräysten mukaan. Katso
seuraavasta osoitteesta lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta
WEEE-direktiivistä (Waste Electrical and Electronic Equipment) tai asiaankuuluvista ai-
neista, joita voi olla lääkinnällisissä laitteissa:
www.brainlab.com/sustainability

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Raportoi tähän tuotteeseen liittyvistä häiriötapahtumista

Sinun on ilmoitettava kaikista mahdollisesti tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista häiriöistä
Brainlabille ja Euroopassa lääkinnällisistä laitteista vastaavalle kansalliselle toimivaltaiselle
viranomaiselle.
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1.3 Symbolit

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoituskolmiolla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Niihin sisältyy tärkeitä tietoja
laitteen virhetoiminnoista, laitteen toimintahäiriöistä sekä laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvista vaurioista.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

Tuotesymbolit

Symboli Kuvaus

Yksilöllinen laitetunnus

Katso käyttöohjeet

Valmistaja

Lääkinnällinen laite

Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän tuotteen saa myydä vain lääkäri tai lää-
kärin määräyksestä

Symbolit
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1.4 Järjestelmän käyttäminen

Käyttötarkoitus ja käyttöaiheet

Spine & Trauma Navigation System on intraoperatiiviseen käyttöön tarkoitettu kuvaohjattu
paikannusjärjestelmä minimaalisesti invasiivisiin leikkauksiin. Se yhdistää käsiohjatun anturin ja
sen seurantaan tarkoitetun passiivisen markkerisensorijärjestelmän potilaan preoperatiivisten tai
intraoperatiivisten 3D-kuvatietojen virtuaaliseen kuvatilaan.
Spine & Trauma Navigation System -järjestelmän avulla tietokoneella voidaan navigoida
lääketieteellisiä kuvatietoja, jotka on voitu hankkia preoperatiivisesti tai intraoperatiivisesti
asianmukaisella kuvantamisjärjestelmällä. Ohjelmistolla voidaan suunnitella ruuvi-implantin koko
ja navigoida jäykkiä luurakenteita esikalibroiduilla ja yksitellen kalibroiduilla kirurgisilla
lisätyökaluilla.
Järjestelmä on tarkoitettu kaikkiin lääketieteellistä hoitoa edellyttäviin tilanteisiin, joissa
stereotaktinen leikkaus saattaa olla soveltuva hoitotoimenpide ja joissa jäykkiä anatomisia
rakenteita, kuten kalloa, lantiota, pitkiä luita tai nikamia, voidaan tutkia saadulla kuvalla (TT, MR,
2D-läpivalaisukuvat tai 3D-läpivalaisukuvan rekonstruktio) ja/tai kuvatietopohjaisella
anatomiamallilla.

Tunnetut vasta-aiheet

Tämän laitteen käytölle ei ole tunnettuja vasta-aiheita.

Käyttöpaikka

Suunnittelutehtävät on suoritettava toimistossa tai toimenpidehuoneessa.
Navigointitehtävät on suoritettava toimenpide-/leikkaustiloissa.

Käyttäjäprofiilit

Neuro-/orto-/selkäranka-/traumakirurgit tai heidän avustajansa, joilla on 3D-kuvantamisjärjestelmä
(kuten TT tai 3D-C-varsi) tai jotka käyttävät preoperatiivisesti otettuja TT- tai vastaavia (ja
mahdollisesti MR-yhdistettyjä) kuvantamistietoja Brainlab-navigointijärjestelmän kanssa.

Potilasväestö

Potilasväestöön sisältyvät kaikki lääketieteellistä hoitoa edellyttävät tilanteet, joissa stereotaktinen
leikkaus saattaa olla soveltuva hoitotoimenpide, ja joissa jäykkiä anatomisia rakenteita, kuten
kalloa, lantiota, pitkiä luita tai nikamia voidaan tutkia hankittavalla kuvalla (TT tai 3D-
läpivalaisukuvan rekonstruktio).

Laitteiston huolellinen käsittely

Järjestelmän osat ja lisävarusteet koostuvat mekaanisista tarkkuusosista. Käsittele niitä
varoen.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.
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1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

Muiden kuin Brainlabin valmistamat laitteet

Varoitus
Sellaisten lääkinnällisten laitteiden käyttö yhdessä, joiden yhdistelmäkäyttöä Brainlab ei
ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi
lääkinnällisen laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai
ympäristölle.

Yhteensopivat Brainlabin instrumentit

• Selkärangan lisätarvikepakkaus anterioriseen/lateraaliseen/viistoon vertailuun
• Selkärangan lisätarvikepakkaus avoleikkaukseen (naskalit ja anturit)
• Liimapintaiset lattamarkkerit
• Automaattinen 2D/3D-läpivalaisurekisteröintilaitteisto 3D-C-varsille
• 1-tappinen X-Press-luunkiinnitin, koko S, M, L
• 2-tappinen X-Press-luunkiinnitin
• TT-kuvauslaitteen kalibrointifantomi
• Pitkä taltta
• Lyhyt taltta
• Kertakäyttöiset heijastavat markkeripallot
• DrapeLink-vertailuyksikkö C-varrelle, vasen, oikea
• Poranterät, AO-kara
• Poraohjaimen kahva, jossa on 3 markkeripalloa
• Poraohjaimen kahva, jossa on 4 markkeripalloa
• Poraohjaimen pienikokoinen kahva, jossa on 4 markkeripalloa
• Poraohjaimen putket
• Instrumenttisovitinpakkaus
• Instrumenttisovitin kirurgista moottorijärjestelmää varten
• Instrumenttien kalibrointimatriisi
• Instrumentin vertailuyksikkö manuaaliseen kalibrointiin, koko ML, L
• Instrumentin vertailuyksikkö 3 markkeripallolla
• Instrumentin vertailuyksikkö 4 markkeripallolla
• Mikroskoopin seuranta-alusta
• Pedikkelineulasarja manuaaliseen kalibrointiin
• Selkärangan/trauman/lonkan jatkettu teräväkärkinen osoitin
• Selkärankakiinnittimien vertailualusta, jossa on 4 markkeripalloa
• Vertailualusta, jossa on X-Press-pikaliitin
• X-Press-vertailualusta, Y-geometria
• Läpivalaisurekisteröintisarjan heijastavat levyt
• Kallovertailualusta
• Selkärangan vertailualusta Carbon-vertailukiinnittimelle (4-palloinen geometria)
• Selkärangan Carbon-vertailukiinnitin, jossa on liukukappale
• Selkärangan X-vertailukiinnittimen jatke, 40 mm
• Selkärangan X-vertailukiinnitin, koot S, L
• Selkärangan röntgennegatiivinen vertailukiinnitin
• Kraniaalinen vakiovertailualusta, jossa on 4 markkeripalloa

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa

10 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Registration Software Paired Point Ver. 3.5



Muut Brainlab-instrumentit

Muita instrumentteja saattaa tulla saataville tämän käyttöohjeen julkaisemisen jälkeen. Ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos tarvitset lisätietoja yhteensopivuudesta.

Varoitus
Käytä vain Brainlabin määrittämiä instrumentteja ja varaosia. Muiden instrumenttien tai
osien käyttö voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi lääkinnällisen
laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai ympäristölle.

Instrumentin kokoaminen

Jos tämän tuotteen kanssa käytetään instrumentteja, varmista, että kaikki instrumentit on koottu
oikein vastaavan instrumentin käyttöohjeen mukaisesti.

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Järjestelmän kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin määrittämiä Brainlabin
lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden
yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Muut kuin Brainlabin ohjelmistot

Vain valtuutetut Brainlab-työntekijät saavat asentaa ohjelmiston Brainlab-järjestelmään. Älä
asenna tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.

Päivitykset

Varoitus
Käyttöjärjestelmän päivittäminen (Hotfix-korjaukset) tai kolmannen osapuolen
ohjelmistojen päivittäminen on tehtävä kliinisten tuntien ulkopuolella ja testiympäristössä,
jotta voit tarkistaa Brainlab-järjestelmän toiminnan. Brainlab valvoo julkaistuja Windowsin
Hotfix-korjauksia ja saa tietää, jos joistakin päivityksistä on odotettavissa ongelmia. Ota
yhteyttä Brainlabin tukeen, jos käyttöjärjestelmän korjaustiedostoihin liittyviä ongelmia
ilmenee.

Virus- ja haittaohjelmien tarkistus

Brainlab suosittelee järjestelmän suojaamista huippuluokan virustorjuntaohjelmistoilla.
Huomaa, että jotkut haittaohjelmien suojausohjelmat (esim. virustarkistus) voivat vaikuttaa
kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi reaaliaikaiset tarkistukset suoritetaan ja
jokaista tiedostojen käyttöä valvotaan, potilastietojen lataaminen ja tallentaminen saattaa olla
hidasta. Brainlab suosittelee reaaliaikaisen tarkistuksen poistaminen käytöstä ja virustarkistusten
suorittamista hoitotyön ulkopuolella.

Varoitus
Varmista, että virustentorjuntaohjelmisto ei muokkaa mitään Brainlab-hakemistoa,
erityisesti seuraavia:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab jne.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData jne.

Varoitus
Älä lataa tai asenna päivityksiä hoidon suunnittelun aikana.
Ota yhteyttä Brainlabin tukeen saadaksesi lisätietoja kaikista näistä kysymyksistä.

YLEISTÄ TIETOA
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Microsoft-tietoturvapäivitykset Windows- ja ajuripäivityksille

Brainlab mahdollistaa vain suojauspäivitykset. Älä asenna Service Pack -paketteja ja valinnaisia
päivityksiä. Tarkista asetuksista, että päivitykset on ladattu ja asennettu oikein ja sopivassa
vaiheessa. Älä päivitä Brainlab-ajureita.
Katso Brainlab-verkkosivustolta lisätietoja asetuksista ja luettelo Microsoft-tietoturvapäivityksistä,
jotka Brainlab-tuki on estänyt.
Osoite: www.brainlab.com/updates
Salasana: WindowsUpdates!89

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa
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1.6 Koulutus ja dokumentaatio

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä kaikkien käyttäjien on osallistuttava pakolliseen valtuutetun Brainlabin
edustajan järjestämään koulutusohjelmaan turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Valvottu tuki

Ennen järjestelmän käyttöä kirurgisissa toimenpiteissä, joissa tietokoneavusteinen navigointi on
käytössä, suorita riittävän monta täydellistä toimenpidettä Brainlab-edustajan ollessa paikalla.

Vastuut

Varoitus
Tämä järjestelmä tarjoaa ainoastaan tukea kirurgille, eikä se korvaa kirurgin omaa
kokemusta ja/tai vastuuta käytön aikana. Käyttäjän on aina oltava mahdollista jatkaa ilman
järjestelmän tarjoamaa avustusta.
Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää
järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Pidempi leikkausaika

Brainlabin navigointijärjestelmät ovat herkkiä teknisiä laitteita. Leikkauksen kesto navigointia
käytettäessä voi vaihdella leikkaussalin varusteiden, potilaan asettelun, laskennan keston ja
monimutkaisuuden mukaan. Käyttäjän on päätettävä, onko mahdollinen pidennys hyväksyttävissä
potilaan ja hoidon kannalta.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.
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2 JÄRJESTELMÄN ASETUKSET
2.1 Kameran ja monitorin valmistelu

Valmistelua koskevia huomautuksia

Heijastusten aiheuttama artefaktit, erityisesti rekisteröinnin aikana, voivat aiheuttaa epätarkkuutta.
Varmista, että valonlähteitä tai erityisen voimakkaasti heijastavia esineitä ei ole kameran
kuvausalalla.
Kameran laser voi häiritä muita infrapunapohjaisia leikkaussalilaitteita, kuten kauko-ohjaimia,
pulssioksimetrejä tai IR-valolle herkkiä mikroskooppeja.

Kameran ja monitorin asettaminen

Kuva 1  

Järjestelmän asetukset vaihtelevat käytettävän järjestelmän ja suoritettavan toimenpiteen
mukaan.

JÄRJESTELMÄN ASETUKSET
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Toimenpiteet

1. Aseta kamera ja näyttö varmistaen seuraavat seikat:
• Valitse kameran asento, joka toimii koko toimenpiteen ajan (mukaan lukien rekisteröinti

ja navigointi).
• Kamera ja näyttö eivät saa olla kirurgin tiellä työskentelyn aikana.
• Vältä kameran merkittävää liikuttamista toimenpiteen aikana. Jos kameraa siirretään,

tarkkuus on tarkistettava uudelleen.
• Kamerasta on oltava esteetön näköyhteys vertailualustaan ja instrumentteihin koko toi-

menpiteen, myös kaikkien rekisteröinti- ja navigointivaiheiden aikana. Kameralla on op-
timaalinen näkymä leikkausalueeseen, kun kamera on noin 1,2–1,8 metrin päässä sii-
tä.

2. Kytke järjestelmä ja kytke siihen virta.
Katso ohjeet asianmukaisesta Järjestelmän käyttöohjeesta (esim. Kick, Curve).

3. Käynnistä ohjelmisto.

4. Varmista, että vertailualusta näkyy kameran kuvassa.
Tarkistusvaiheen aikana merkintäpisteen rekisteröinnin onnistuttua näytössä olevan näky-
män kameran kuvausala ilmaisee, mitkä alustat kamera pystyy näkemään.

①

Jos alusta ei ole näkyvissä, säädä kameran etäisyyttä ja kulmaa, kunnes alustan ① esitys
on näkyvissä.

Kameranäyttö

①

② ③

④

Kuva 2  

Avaa alustan esitysnäkymä valitsemalla Camera.

Kameran ja monitorin valmistelu
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Nro Kuvaus

①
Instrumenttien ja/tai vertailualustojen etäisyys suhteessa kameraan. Jotta saadaan pa-
ras näkyvyys ja tarkkuus, kaikkien markkeripallojen on oltava sinisen käytävän sisä-
puolella.

② Instrumenttien ja/tai vertailualustojen asema kameraan nähden.

③ Moottorilla varustetun kameran asemointipainikkeet (jos käytettävissä).

④
Moottorilla varustetun kameran keskityspainike (jos käytettävissä).
HUOMAUTUS: kameran keskittämisessä kestää enintään viisi sekuntia. Ota keskitys-
toiminto pois käytöstä painamalla uudelleen. 

JÄRJESTELMÄN ASETUKSET
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2.2 Vertailualustan valmistelu

Vertailualusta

Sijoita vertailualusta niin, että se pysyy näkyvissä koko toimenpiteen ajan, sillä muuten
täsmäytyksen tarkkuus voi heikentyä. Huomioi, missä laitteet voivat mahdollisesti estää
näkyvyyden vertailualustasta. Kameran on oltava samalla sivuilla kuin mihin vertailualusta on
kiinnitetty.
Jotta navigointi onnistuu tarkemmin, aseta vertailualusta mahdollisimman lähelle kohdealuetta
häiritsemättä vaadittua kirurgista tilaa.

Vertailualusta pitää kiinnittää hoidettavaan luurakenteeseen, ja parillisten pisteiden
rekisteröinti pitää suorittaa samalle luurakenteelle. Muussa tapauksessa rekisteröinti
saattaa olla epätarkka.

Markkeripallojen näkyvyys

Tarkista seuraavat ennen rekisteröinnin aloittamista:
• Heijastavat markkeripallot on kiinnitetty kunnolla.
• Vertailualusta ja erityisesti sen tapit eivät ole taipuneet.
• Markkeripallot ovat puhtaita, kuivia ja vahingoittumattomia.
• Markkeripalloja ei ole peitetty suojaliinoilla, elleivät suojaliinat ole nimenomaan Brainlabin

vertailualustojen suojaamiseen tarkoitettuja suojaliinoja.

Markkeripallojen pitää olla puhtaita, ja ne on kiinnitettävä tiukasti instrumentin tai
vertailualustan pohjaan.

Vertailualustan valmistelu
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2.3 Osoittimen käyttäminen

Yleistä tietoa

Teräväkärkinen pidennetty osoitin täsmäyttää ohjelmistossa olevan potilaan virtuaalisen
sijainnin ja asennon sekä 3D-esityksen potilaan anatomian todellisen sijainnin ja asennon kanssa.
Näin ohjelmisto voi antaa navigointitietoja leikkauksen aikana.
Voit käyttää osoitinta yksinään tai yhdessä kertakäyttöisen klipsikiinnitettävän kauko-
ohjaimen kanssa.
Kun piste taltioidaan, ohjelmisto on tallentanut osoittimen kärjen sijainnin suhteessa
vertailualustan mukaiseen luun sijaintiin ja asentoon.
Näin ohjelmisto
• määrittää luurakenteen sijainnin suhteessa vertailualustaan
• sijoittaa taltioidun merkintäpisteen oikeaan suhteelliseen sijaintiin ja asentoon 3D-luumallissa.

Osoittimen käsittely

Käytä pisteiden määrittämiseen ainoastaan teräväkärkistä pidennettyä osoitinta.

Varoitus
Noudata erityistä varovaisuutta osoitinta käsitellessäsi. Taipunut osoitin tai osoitin, jonka
kärki on rikkoutunut, saattaa johtaa äärimmäiseen epätarkkuuteen potilaan rekisteröinnin
aikana, eikä sitä saa käyttää. Esikalibroituja ja kalibroituja instrumentteja ei saa käyttää
rekisteröintiin.

Osoittimen tarkkuus

①

Kuva 3  

Osoittimet toimitetaan osoitinkotelossa, joka suojaa osoittimia vaurioitumiselta ja takaa parhaan
mahdollisen osoittimen tarkkuuden.
Joka kerta kun käytät osoitinta:
• Tarkista kotelon avulla ennen käyttöä, että osoitin ei ole taipunut.
• Varmista ennen käyttöä, että osoittimen kärki on osoitinkotelon ① vastatapin kohdalla.
• Tarkkaile osoittimen tarkkuutta ohjelmistossa koko toimenpiteen ajan tarkistamalla, että

osoittimen sijainti ja asento ohjelmistossa vastaavat sijaintia ja asentoa potilaan anatomiassa.

Vakiorekisteröinti osoittimella

Osoittimella tehtävässä vakiorekisteröinnissä kalibroitua teräväkärkistä pidennettyä osoitinta
käännetään potilaan luussa olevien erityisten merkintäpisteiden taltioimiseksi (rekisteröimiseksi).
Valmistele luun pinta ennen pisteiden taltiointia. Taltioi pisteet suoraan luun pinnalta, ei
kudoksesta. Muussa tapauksessa määritys saattaa johtaa virheelliseen rekisteröintiin.
Jos osoittimen kärki siirtyy irti luusta pisteen taltioinnin aikana, pisteet voidaan määrittää myös
ilmasta. Tämä kuitenkin vähentää rekisteröinnin tarkkuutta. Varmista pisteiden taltioinnin aikana,
että osoittimen kärki on aina suoraan kuvatun alueen luun kohdalla.

JÄRJESTELMÄN ASETUKSET
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Kuva 4  

Toimenpiteet

Pitele osoittimen kärkeä osoitetun merkintäpisteen kohdalla ja kierrä osoitinta hieman kärkensä
ympäri.
• Jos kärki siirtyy kiertämisen aikana, pistettä ei taltioida.
• Kun piste taltioidaan, ohjelmisto osoittaa seuraavan taltioitavan pisteen tai avaa seuraavan

vaiheen.

Rekisteröinti kertakäyttöisellä klipsikiinnitettävällä kauko-ohjaimella

Kertakäyttöinen klipsikiinnitettävä kauko-ohjain mahdollistaa aktiivisen potilaan rekisteröinnin
yhdessä teräväkärkisen pidennetyn osoittimen kanssa. Lisätietoja kertakäyttöisestä
klipsikiinnitettävästä kauko-ohjaimesta löytyy selkäranka- ja traumainstrumenttien
käyttöohjeesta.

①

Kuva 5  

Toimenpiteet

1. Pitele osoittimen kärkeä osoitetun merkintäpisteen kohdalla.

2. Paina ohjauspainiketta ①.
• Jos kärki siirtyy painiketta painettaessa, pistettä ei taltioida.
• Kun piste taltioidaan, ohjelmisto osoittaa seuraavan taltioitavan pisteen.

Osoittimen käyttäminen
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3 OHJELMISTON
YLEISKUVAUS

3.1 Registration Software Paired Point -
ohjelmiston esittely

Taustatietoja

Registration Software Paired Point on kosketusnäyttöpohjainen intraoperatiivinen
rekisteröintiohjelmisto. Kirurgisten instrumenttien sijoittaminen anatomisten kuvajoukkojen, kuten
TT- ja/tai XT-kuvajoukkojen, päälle asetettuun kolmiulotteiseen esitykseen voi helpottaa kirurgin
toimintaa erilaisissa leikkaustoimenpiteissä.
Registration Software Paired Point -ohjelmistolla voit rekisteröidä potilaan sijainnin ja asennon
verraten sitä pre- tai intraoperatiivisiin kuviin ennen leikkauksessa tehtävää navigointia.
Seuraavat rekisteröintipisteet ovat mahdollisia:
• anatomiset merkintäpisteet
• ruuvit.

Kuvajoukkoja koskevat vaatimukset

• Riittävän tarkkuuden varmistamiseksi potilas pitää kuvata selkäranka- ja
traumakuvausprotokollan ohjeita noudattaen.

• Varmista, että potilaan anatomia ei ole muuttunut kuvauksen jälkeen. Muuten rekisteröinti ja
navigointi tapahtuvat virheellisesti.

• Rekisteröinnin tarkkuus vaihtelee huomattavasti sen mukaan, miten tarkasti rekisteröintipisteet
on suunniteltu ja taltioitu, sekä pisteiden kokonaismäärän mukaan. Käytä siksi Registration
Software Paired Point -ohjelmistoa vain, jos merkintäpisteet ovat selvästi tunnistettavissa
kuvasta ja niihin päästään käsiksi.

• Paranna rekisteröinnin tarkkuutta suunnittelemalla ja taltioimalla suuri määrä helposti
käytettävissä olevia merkintäpisteitä. Jos selkeitä merkintäpisteitä ei ole käytettävissä tai
merkintäpisteet ovat epävarmoja, käytä jotain muuta rekisteröintimenetelmää. On äärimmäisen
tärkeää varmistaa tarkkuus huolellisesti. Jatka rekisteröintiä vain, jos tarkkuus on hyväksyttävä.

Rekisteröintimenetelmät

Merkintäpisteitä rekisteröidessäsi pidä kärkeä kohtisuorasti merkintäpisteeseen nähden. Näin iho
ei pääse tahattomasti liikkumaan instrumentilla painamisen vaikutuksesta.

Menetelmä Kuvaus

Anatomiset mer-
kintäpisteet

Taltioi piste pitelemällä osoitinta kohtisuorasti merkintäpisteen keskikohdassa
ja kääntämällä sitä hitaasti kärjen pysyessä paikallaan tai käyttämällä kerta-
käyttöistä klipsikiinnitettävää kauko-ohjainta.

Ruuvit
Aseta osoittimen kärki ruuvin keskelle ja käännä sitä hitaasti tai käytä kerta-
käyttöistä klipsikiinnitettävää kauko-ohjainta, mutta pidä kärki koko ajan
paikallaan.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Ohjelmiston avaaminen

Kuva 6  

Toimenpiteet

1. Valitse potilas.
Tarkempia tietoja potilaiden ja tietojen valinnasta on Origin Data Management -ohjel-
miston käyttöohjeessa.

2. Valitse kaikki soveltuvat potilastiedot ja kaikki toimenpiteen kannalta oleelliset määritetyt
objektit. Kaikki tarkoituksenmukaisen työnkulut sovellukset tulevat näkyviin.

3. Valitse 3D Navigation selkärangan työnkulusta.

4. Valitse Paired Point Registration ① -vaihtoehto REGISTRATION-asetuksista.

Registration Software Paired Point -ohjelmiston esittely
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3.1.1 Navigointi- ja tarkastelutoiminnot

Perusnavigointitoiminnot

Painike Toiminto

Näyttää luettelon varoituksista, jos ohjelmisto tunnistaa mahdollisia huomiotasi
vaativia ongelmia.

Näyttää käytettävissä olevat kuvajoukot.

Palauttaa Content Manager -toimintoon, jossa voit valita uuden sovelluksen
tai sulkea ohjelmiston.

Avaa kamerasovelluksen, jossa näkyvät vertailualustat, osoittimet tai instru-
mentit kameran kuvausalalla.
HUOMAUTUS: tämä vaihtoehto tulee saataville, kun merkintäpisteen suunnit-
telu on valmis. 

Screenshot

Ottaa näyttökuvan nykyisestä näytöstä. Näyttökuva tallennetaan automaatti-
sesti potilastietojen kanssa.

Tarkastelutoiminnot

Painike Toiminto Kuvaus

Lähennys ja loitonnus

Paina symboleita ⊖ ja ⊕ tai vedä liu-
kusäädintä
• vasemmalle loitontamiseksi
• oikealla lähentämiseksi.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Eri kuvajoukon valitseminen

①

Kuva 7  

Toimenpiteet

1.

Voit valinnaisesti valita eri kuvajoukon valitsemalla Data-painikkeen.

2. Valitse kuvajoukko SELECTED DATA -luettelosta.
Voit ladata lisää tietoja valitsemalla MORE.

3. Valitse nuolipainike ①, jos haluat jatkaa valittujen potilastietojen käyttämistä.

Navigointi- ja tarkastelutoiminnot
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3.2 Luun kynnysarvon säätäminen

Taustatietoja

Luun kynnysarvo on arvo, jonka ylittyessä ohjelmisto määrittää kuvauksissa olevat objektit luuksi,
ei kudokseksi.
Kun luun kynnysarvo on asetettu oikein, kudosta ei ole näkyvissä ja kuvissa oleva luun pinta
näyttää sileältä ja kiinteältä etenkin alueilla, joilta on tarkoitus taltioida rekisteröintipisteitä. Jos
kynnysarvo on liian matala tai liian korkea, todellisen luun ja (näkyvän) navigoidun luun välisessä
koordinaattijärjestelmässä on poikkeamia, mikä voi aiheuttaa vaikeuksia merkintäpisteen
suunnitteluvaiheessa tai jopa epätarkan potilaan rekisteröinnin.
Valitun luun kynnysarvon laatu voi vaikuttaa täsmäytystuloksen tarkkuuteen. Varmista, että
kynnysarvo asetetaan niin, että sileä luun pinta näkyy.

Luun kynnysarvon hienosäätö

Säädä kynnysarvoamahdollisimman tarkasti varmistamalla, että näkyvissä on enimmäkseen luuta
ja mahdollisimman vähän kudosta. Rekisteröinti voidaan suorittaa vain, jos luun pinta on selvästi
näkyvissä.
Tarkista laskettu 3D-pintamalli. Jos pinta ei ole yhdenmukaisesti edustettuna (esim. anatomisten
alueiden ulkopuolella näkyy artifakteja tai niiden sisäpuolella on aukkoja), säädä luun kynnysarvoa
tarpeen mukaan.

Luun kynnysarvon asettaminen

①

②

③

Kuva 8  

Toimenpiteet

1. Valitse Threshold-painike työkaluriviltä.

2. Voit lisätä tai pienentää luun kynnysarvoa liukusäätimellä ①.
HUOMAUTUS: voit nollata luun kynnysarvon ohjelmiston alun perin laskemaan arvoon
valitsemalla Reset ②.
 

3. Jatka valitsemalla Accept ③.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Luun kynnysarvon säätäminen
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4 REKISTERÖINTI
4.1 Johdanto

Taustatietoja

Kun siirryt Registration Software Paired Point -ohjelmistoon, pisteiden suunnittelunäyttö
avautuu ja sinua pyydetään suunnittelemaan pisteitä (merkintäpisteitä).

Parillisten pisteiden rekisteröinnin työnkulku

Kuva 9  

Toimenpiteet

1. Valinnaista: Säädä tarvittaessa luun raja-arvoa.

2. Suunnittele rekisteröintipisteet.

3. Taltioi potilaan anatomian pisteet valikkorivillä esitetyssä järjestyksessä.

4. Tarkista rekisteröinnin tarkkuus.

REKISTERÖINTI
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4.2 Parillisten pisteiden suunnittelu ja taltiointi

Taustatietoja

Kun siirryt Registration Software Paired Point -ohjelmistoon, pisteiden suunnittelunäyttö
avautuu ja sinua pyydetään suunnittelemaan pisteitä (merkintäpisteitä).
Pisteitä on oltava vähintään neljä. Vaadittujen pisteiden lopullinen määrä vaihtelee pisteiden
sijainnin mukaan. Mitä satunnaisemmin ja suuremmalla alueella pisteet sijaitsevat
luurakenteessa, sitä vähemmän pisteitä tarvitaan. Jos esimerkiksi neljä pistettä on suunniteltu
samaan tasoon tai sen lähelle, lisäpisteitä on taltioitava.
Ohjelmisto ei hyväksy pisteitä, jotka taltioidaan liian läheltä toisiaan.

Merkintäpisteiden suunnitteleminen

① ②

③
④

⑤

Kuva 10  

Toimenpiteet

1. Napauta 3D-näkymää ①, jotta voit lisätä merkintäpisteitä manuaalisesti.
HUOMAUTUS: kaikki parillisten pisteiden rekisteröinnin merkintäpisteet pitää suunnitella
ja taltioida samaan luurakenteeseen. 

2. Voit hienosäätää pisteitä aksiaalisissa, koronaalisissa ja sagittaalisissa leikenäkymissä
vetämällä ympyröityä hiusristikkoa ②.
Valitse Landmark-nimi luettelosta ④. Tässä esimerkissä Landmark 04 on aktivoitu ja ko-
rostettuna 3D-näkymässä, ja se näkyy aksiaalisissa, koronaalisissa ja sagittaalisissa nä-
kymissä.

3. Voit tarvittaessa poistaa merkintäpisteitä painamalla roskakorikuvaketta ③.

4. Register-painike ⑤ aktivoituu, kun pisteitä on suunniteltu vähimmäismäärä. On suositel-
tavaa jatkaa tunnistettavissa ja saatavilla olevien lisämerkintäpisteiden suunnittelua, myös
sen jälkeen, kun Register on aktivoitunut.
Avaa rekisteröintinäyttö ja taltioi suunnittelut pisteet valitsemalla Register.

Parillisten pisteiden suunnittelu ja taltiointi
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Suunniteltujen merkintäpisteiden taltiointi

Kuva 11  

Toimenpiteet

1. Pidä osoittimen kärkeä kiinni merkintäpisteessä ja tarkista, että osoittimen sijainti ja asen-
to ohjelmistossa vastaavat sijaintia ja asentoa potilaan anatomiassa.

2. Taltioi kukin merkintäpiste valikkorivillä esitetyssä järjestyksessä kääntämällä osoitinta tai
käyttämällä kertakäyttöistä klipsikiinnitettävää kauko-ohjainta.
Kun merkintäpisteiden taltiointi on onnistunut, siirryt rekisteröinnin tarkistukseen.

REKISTERÖINTI
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5 TARKISTUS
5.1 Johdanto tarkistukseen

Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Tarkista, että rekisteröinti on oikealla tasolla potilaassa ja tietojoukossa. Tarkkuus hoidettavassa
luurakenteessa on tarkistettava.
Tarkista tarkkuus vähintään kolmesta anatomisesta merkintäpisteestä, erityisesti kohdealueelta,
sillä se voi poiketa ihon pinnalta tarkistetusta tarkkuudesta. Jos kohdealueelle ei ole pääsyä, tee
tarkistus alueilta, jotka ovat mahdollisimman lähellä kohdealuetta.
Älä paina osoitinta voimalla tarkistuksen aikana.

Rekisteröinnin tarkkuuden tarkistaminen

Kuva 12  

Toimenpiteet

1. Tarkista tarkkuus pitelemällä osoitinta tai instrumentin kärkeä vähintään kolmen potilaan
anatomian merkintäpisteen kohdalla.
HUOMAUTUS: jos kyseessä on intraoperatiivinen kuvaus, voit vaihtoehtoisesti tarkistaa
tarkkuuden pitelemällä osoitinta varovasti vertailukiinnikkeen kärkien tai vertailukiinnik-
keen hampaan kohdalla (jos vertailukiinnike on käytettävissä). Voit tarkistaa kaikki suun-
nat: posteriorinen/anteriorinen, vasen/oikea ja kraniaalinen/kaudaalinen. 

2. Vertaile kussakin tarkistuspisteessä osoittimen sijaintia ja asentoa potilaassa ohjelmistos-
sa näytettävään sijaintiin ja asentoon.
Harkitse tarkasti, soveltuuko määritetty tarkkuus kulloiseenkin toimenpiteeseen.

TARKISTUS
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Toimenpiteet

3. Hyväksy rekisteröinnin tarkkuus valitsemalla Yes.
Jos rekisteröinnin tarkkuus ei ole riittävä, valitse No. Tällöin näyttöön avautuu valintaikku-
na, jossa on tarkkuuden parantamiseen tarkoitettuja vaihtoehtoja.

Johdanto tarkistukseen
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5.2 Rekisteröinnin tarkkuuden parantaminen

Taustatietoja

Jos ohjelmisto määrittää, että rekisteröintiä ei voi hyväksyä, No Match Found -valintaikkuna
avautuu. Jos taas huomaat merkittävän poikkeaman silmämääräisen tarkistuksen aikana, tarkista
osoittimen tarkkuus ja/tai valitse No. Jatka valitsemalla jokin näyttöön tulevista
parantamisvaihtoehdoista.

Parillisten pisteiden rekisteröinnin parantamisvaihtoehdot

Vaihtoehto Kuvaus

Avaa pisteiden suunnittelun sivun, jossa voit muuttaa suunniteltuja pisteitä ja li-
sätä niitä lisää.
HUOMAUTUS: jos valitset Re-Plan-vaihtoehdon, sinun pitää myös taltioida
pisteet uudelleen muutosten tekemisen jälkeen. 

Avaa pisteiden taltiointisivun, jossa voit taltioida uudelleen aiemmin suunnitel-
lut pisteet.

Sulkee valintaikkunan. Palaat tarkistussivulle.

TARKISTUS
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