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3.2.4. Zgubienie nośnika w trakcie trwania licencji ............................................................ 9

4. Praca z programem........................................................................................................................ 10

4.1. Przygotowanie danych ............................................................................................................ 10

4.2. Import danych ......................................................................................................................... 11

4.3. Utworzenie projektu ............................................................................................................... 12

4.4. Zapis projektu ......................................................................................................................... 13

4.5. Kalibracja................................................................................................................................ 14

4.6. Implanty .................................................................................................................................. 15
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Instrukcja ma na celu sprawne i bezpieczne posługiwanie się aplikacją. Prosimy o uważne zapoznanie

się z zawartymi informacjami.

Aplikacja jest przeznaczona dla wykwalifikowanego i przeszkolonego użytkownika posiadającego

wiedzę z zakresu ortopedii lub chirurgii urazowej.

2015 OptiMedi. Wszystkie prawa zastrzeżone.



1. Informacje o wytwórcy

OptiMedi Spółka z o.o.

ul. Grunwaldzka 10

76-200 Słupsk

tel. +48 662 010 174

e-mail: customer@optimedi.pl

www: http://www.optimedi.pl

NIP 8393169130 REGON 221592469 KRS 0000407531

Kapitał zakładowy 91 000,00 PLN, wpłacony w całości

Krajowy Rejestr Sądowy VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
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2. Informacje o OptiMedi Planner 2D

OptiMedi Planner 2D jest oprogramowaniem medycznym wspomagającym planowanie wykonywa-

nia zabiegów ortopedycznych. Oprogramowanie pomaga w doborze optymalnego implantu do budowy

anatomicznej kości pacjenta. Aplikacja jest dedykowana dla profesjonalnego użytkownika posiadającego

wiedzę z zakresu ortopedii i powinna być stosowana jedynie w zakładach opieki zdrowotnej. Obraz po-

brany z urządzenia akwizycyjnego w postaci pliku DICOM zostaje wyświetlony na monitorze urządzenia

wskazującego. Prosimy pamiętać o tym, że obraz nie jest wyświetlany w postaci zdjęć diagnostycz-

nych, lecz referencyjnych. Ze względu na szereg czynników mających wpływ na poprawną kalibrację

zdjęcia użytkownik jest zobowiązany każdorazowo weryfikować wskazania programu według własnego

doświadczenia diagnostycznego. Oprogramowanie nie spełnia funkcji pomiarowej.

2.1. Wymagania sprzętowe i programowe

Wymagania systemowe:

– komputer: RAM: 512 MB, gniazdo USB/karta sieciowa,

– monitor o rozdzielczości min. 1024x768,

– dostęp do sieci Internet o prędkości min. 56 Kb/s,

– system operacyjny: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10.
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3. Instrukcja użytkowania OptiMedi Planner 2D

Na życzenie użytkownika dostępna jest darmowa papierowa wersja instrukcji. W celu jej zamó-

wienia prosimy o kontakt mailowy pod adresem: customer@optimedi.pl. Czas oczekiwania na

instrukcję po nawiązaniu kontaktu nie przekracza 10 dni roboczych. Instrukcje dostępne są w języku

polskim, angielskim, francuskim. Do przeglądania instrukcji potrzebny jest dowolny program obsługu-

jący pliki .pdf. Jeżeli nie posiadasz takiego oprogramowania pobierz darmowy Adobe Acrobat Reader

DC ze strony: https://get.adobe.com/pl/reader/

3.1. Instalacja oprogramowania

Oprogramowanie Planner 2D jest dystrybuowane poprzez stronę http://optinav.pl/

orthopedic-surgery-2d-planner/ oraz w postaci nośnika USB wraz z licencją. Umiesz-

czone na stronie oprogramowanie zapewnia dostęp do implantów testowych po rejestracji. W celu

uzyskania dostępu do implantów określonego producenta skontaktuj się z OptiMedi poprzez e-mail:

customer@optimedi.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 59 3070670 lub kom.: +48 662 010

174 aby nabyć nośnik USB z kluczem licencyjnym.

Pierwszą instalację oprogramowania przeprowadź pobierając instalator ze strony http://

optinav.pl/orthopedic-surgery-2d-planner/ lub bezpośrednio z zakupionego nośnika

USB.

3.1.1. Instalacja oprogramowania z nośnika USB

Upewnij się, że sprzęt na którym planujesz zainstalować oprogramowanie spełnia wymagania wy-

mienione w rozdziale 2.1. Do gniazda USB komputera podłącz nośnik USB z kluczem licencyjnym.

Uruchom instalację poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonie dysku wymiennego, a następnie wybierz

katalog o nazwie Instalator i dwuktrotnie kliknij na plik instalacyjny. Postępuj zgodnie z instrukcjami

wyświetlonymi na ekranie.

3.1.2. Rejestracja licencji

Wepnij nośnik USB z licencją do urządzenia, na którym korzystasz z aplikacji przed jej uruchomie-

niem. Aplikacja od razu przy starcie załaduje odpowiednie bazy implantów z nośnika i możesz kontynu-
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3.2. Postępowanie przy problemach z nośnikiem USB 7

ować pracę z aplikacją dopóki nośnik jest wpięty do urządzenia. Po kliknięciu na nazwę firmy (znajdu-

jąca się obok podręcznika użytkownika) pokazuje się okno zawierające informację na temat użytkownika

oraz listę firm na których implanty użytkownik posiada licencję wraz z datą jej ważności (jak na ry-

sunku 3.1). W przypadku wygaśnięcia licencji na implanty z konketnej firmy, nazwa tej firmy oraz data

ważności implantów jest wyświetlana w kolorze czerwonym. Po wykryciu wypięcia nośnika program

zmieni wyświetlaną nazwę firmy na brak licencji, a przy używanym implancie pojawi się informacja o

braku licencji (jak na rysunku 3.2).

Rysunek 3.1: Szczegóły licencji.

Rysunek 3.2: Ostrzeżenie o wypięciu klucza licencyjnego.

3.2. Postępowanie przy problemach z nośnikiem USB

W przypadku zakupienia programu na nośniku USB, który równocześnie jest nośnikiem klucza

sprzętowego mogą wystąpić następujące sytuacje uniemożliwiające korzystanie z programu:

1. Otrzymanie nośnika uszkodzonego w transporcie (sekcja 3.2.1)

2015 OptiMedi. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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2. Otrzymanie nośnika z dostępem do nieprawidłowej bazy implantów (sekcja 3.2.2)

3. Uszkodzenie nośnika w trakcie trwania licencji (sekcja 3.2.3)

4. Zagubienie nośnika w trakcie trwania licencji (sekcja 3.2.4)

Sposoby postępowania w wymienionych przypadkach opisano w kolejnych podrozdziałach.

3.2.1. Otrzymanie nośnika uszkodzonego w transporcie

Przy zakupie oprogramowania na nośniku USB klient każdorazowo informowany jest o konieczno-

ści sprawdzenia integralności przesyłki przy kurierze. W przypadku ewentualnego uszkodzenia przesyłki

należy w obecności kuriera spisać protokół podpisany przez obydwie strony. Następnie należy skontak-

tować się z producentem przez dowolny kanał wymieniony w rozdziale 6, a uszkodzony nośnik wraz z

protokołem należy zapakować i odesłać do siedziby producenta na adres:

OptiNav sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 10

76-200 Słupsk

W przypadku potwierdzenia protokołu koszt przesyłki zostanie zwrócony klientowi i odesłany zostanie

nowy nośnik na koszt producenta. Brak prawidłowego protokołu dołączonego do uszkodzonego nośnika

skutkuje podjęciem działań opisanych w podrozdziale 3.2.3

3.2.2. Otrzymanie nośnika z dostępem do nieprawidłowej bazy implantów

Jeżeli po uruchomieniu aplikacji z nowo zakupionym nośnikiem klient stwierdzi niezgodność z za-

mówioną bazą implantów proszony jest o kontakt z producentem i opisanie sytuacji wykorzystując do-

wolny kanał komunikacji wymieniony w rozdziale 6. Następnie konieczne jest odesłanie nieprawidło-

wego nośnika do siedziby producenta na adres:

OptiNav sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 10

76-200 Słupsk

W przypadku potwierdzenia niezgodności z zamówieniem nośnik zostanie przeprogramowany i ode-

słany do klienta na koszt producenta oraz zostaną zwrócone koszty przesyłki nośnika do producenta. W

przypadku gdy zaszła pomyłka i licencja na nośniku zawiera zgodny z zamówieniem dostęp do bazy

nośnik zostanie odesłany do klienta, przy czym koszty transportu ponosi klient.

3.2.3. Uszkodzenie nośnika w trakcie trwania licencji

Jeżeli po odebraniu przesyłki od kuriera bez spisania protokołu zostanie stwierdzone uszkodzenie

nośnika, sytuacja taka traktowana jest jak uszkodzenie nośnika przez klienta. W trakcie trwania licencji

2015 OptiMedi. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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każde uszkodzenie nośnika uniemożliwiające pracę z programem może być zgłoszone i skutkuje wy-

mianą nośnika na nowy. W tym celu należy skontaktować się poprzez dowolny kanał wymieniony w

rozdziale 6, a następnie przesłać uszkodzony nośnik na adres siedziby producenta:

OptiNav sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 10

76-200 Słupsk

Koszty przesyłki oraz koszt nowego nośnika (określony w aktualnym cenniku lub udzielany na życze-

nie) ponosi klient. Przy wymianie uszkodzonego nośnika nie jest konieczne ponowne zakupienie licencji,

nowy nośnik zostanie zaprogramowany tak aby odpowiadać zamówieniu.

3.2.4. Zgubienie nośnika w trakcie trwania licencji

W przypadku zgubienia nośnika i chęci dalszego korzystania z oprogramowania konieczny jest kon-

takt z producentem przez dowolny kanał wymieniony w rozdziale 6. Zgubienie nośnika skutkuje koniecz-

nością ponownego zakupienia licencji. Szczegóły tej procedury są ustalane każdorazowo po nawiązaniu

kontaktu z klientem.

2015 OptiMedi. Wszystkie prawa zastrzeżone.



4. Praca z programem

Aby rozpocząć pracę z programem należy odszukać skrót do aplikacji lub miejsce zapisu i dwukrot-

nie kliknąć na ikonę OptiMedi Planner2D, o ile nie zmieniono nazwy ikony. Podstawowe wiadomości

dotyczące danych, na których pracuje aplikacja oraz funkcjonalność aplikacji opisano w poniższych

podrozdziałach. Szczególną uwagę należy zwrócić na podrozdział 4.1 opisujący konsekwencje pracy z

nieprawidłowo przygotowanymi danymi.

4.1. Przygotowanie danych

Podczas wykonywania zdjęcia RTG dochodzi do przeskalowania wielkości obrazowanych struktur

w zależności od ich położenia względem detektora i źródła promieniowania (więcej w dodatku 8). Apa-

rat RTG musi zostać skalibrowany na poziomie stawu pacjenta, aby zminimalizować wpływ skalowania

na odczytywane w programie odległości. Jeżeli nie ma pewności na jakim poziomie kalibrowano urzą-

dzenie umieść znacznik o znanych wymiarach na wysokości stawu pacjenta. Znacznik musi pozostać w

tej pozycji podczas wykonywania zdjęcia, na którym prowadzone będzie planowanie. Uzyskany obraz

musi przedstawiać operowany staw wraz z uwidocznionym znanym wymiarem elementu kalibracyj-

nego. Zalecane jest użycie znacznika w formie kuli (standardowo wykorzystywane są metalowe kulki

o średnicy 1 cala) lub dysku, którego centrum umieszczane jest na wysokości centrum stawu. Kula na

zdjęciu RTG ma zawsze kształt koła o znanej średnicy niezależnie od jej ustawienia względem detektora

i źródła. Dysk zawsze rzutowany jest w formie elipsy, której maksymalna średnica jest średnicą dysku.

Prawidłowe umieszczenie znacznika zaprezentowano na rysunku 4.1 a nieprawidłowe na rysunku 4.2.

Czerwona płaszczyzna wyznacza prawidłowe położenia centrum znacznika, gdyż przechodzi przez cen-

trum stawu biodrowego prostopadle do osi wyznaczonej przez źródło promieniowania i detektor (oś z,

niebieska). Nieprawidłowe ustawienie polega na zbyt wysokim lub zbyt niskim ustawieniu znacznika w

stosunku do stawu.

W przypadku pacjentów, u których przeprowadzono już wymianę stawu w drugiej kończynie istnieje

możliwość wykorzystania elementów protezy, o znanych wymiarach, do kalibracji zdjęcia w programie.

Przykładem może być wykorzystanie znanej średnicy głowy implantu biodrowego przy planowaniu en-

doprotezoplastyki stawu biodrowego w drugiej kończynie.

Zdjęcia w formacie DICOM przechowują informacje o odległościach i możliwe jest ich wykorzysta-

nie bez prowadzenia kalibracji na zewnętrznym znaczniku. Jeśli kalibracja urządzenia RTG nie została
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4.2. Import danych 11

Rysunek 4.1: Prawidłowe ustawienie znacznika

Rysunek 4.2: Nieprawidłowe ustawienie znacznika

przeprowadzona na poziomie stawu pacjenta wskazane jest użycie dodatkowej kalibracji z wykorzysta-

niem zewnętrznego znacznika kalibracyjnego.

Zdjęcia w formacie JPG (JPEG) mogą zostać wczytane do programu. Zdjęcia w tym formacie ko-

niecznie wymagają kalibracji na zewnętrznym znaczniku kalibracyjnym.

Nieprawidłowa kalibracja zdjęcia prowadzi do przekłamań w zwracanych przez narzędzia szacowa-

nych wielkościach a także do nieprawidłowego skalowania obrysów implantów.

4.2. Import danych

Aplikacja Planner 2D jest aplikacją działającą lokalnie na maszynie, na której ją zainstalowano.

Obecnie niedostępna jest, żadna metoda importu danych z serwera PACS. W celu wczytania danych do

programu należy je zapisać na komputerze, na którym prowadzone będzie planowanie. W aplikacji moż-

liwe jest nawigowanie po wszystkich dyskach komputera. Podczas przeglądania katalogów ignorowane

są katalogi nie zawierające plików o rozszerzeniu .jpg, .jpeg lub plików DICOM. Podczas ładowania ka-

talogów zawierających wiele plików obrazów miniatury wszystkich plików są ładowane. Jeżeli katalog

był widoczny oznacza to, że zawarte w nim zdjęcia zostaną wyświetlone, jednak na komputerach słabej

2015 OptiMedi. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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mocy może zając to zauważalną chwilę.

4.3. Utworzenie projektu

Praca z programem prowadzona jest na projektach. Po uruchomieniu aplikacji utwórz nowy projekt

(projekt/nowy). Wybierz zdjęcie pacjenta (format .jpg, .jpeg, DICOM), nawigując po dyskach kompu-

tera. Możesz też załadować istniejący projekt (projekt/wczytaj). Wybór dokonywany jest przez kliknięcie

odpowiednich przycisków z menu widocznego na rysunku 4.3.

Rysunek 4.3: Menu projekt

Nawigując po dyskach wybrane lokalizacje możesz dodawać do ulubionych aby przyspieszyć ich

wyszukiwanie w przyszłości. Możesz wczytywać obrazy w formacie DICOM lub JPG (JPEG). Jeżeli

katalog zawiera dużo obrazów jego wczytywanie może potrwać dłuższą chwilę. Katalogi nie zawierające

zdjęć są ignorowane. W przypadku plików DICOM dane pacjenta zostaną automatycznie zaimportowane

i odpowiednie pole opisu projektu zostanie uzupełnione.

Po wyborze zdjęcia wyświetlone zostanie okno, patrz rysunek 4.4. Nadaj projektowi nazwę, uzupeł-

nij dane pacjenta oraz wybierz z listy lekarza prowadzącego planowanie. Jeżeli lekarz nie widnieje na

liście można go dodać wybierając odpowiednią opcję po rozwinięciu listy. Natomiast jeśli chcesz edy-

tować dane już wcześniej dodanego lekarza, kliknij na przycisk edytuj, a następnie edytuj dane lekarza.

Wybierz rodzaj zabiegu, obecnie możliwe jest przeprowadzenie planowania zabiegu na stawie biodro-

wym, kolanowym oraz innych kończynach. Jeśli nie chcesz precyzować typu zabiegu, możesz wybrać

kategorię Wszystkie. Po kliknięciu przycisku zapisz projekt zostaje utworzony i rozpoczyna się praca

na nim. W przypadku gdy nazwa projektu już została wcześniej użyta wyświetlony zostanie komunikat

proszący o potwierdzenie chęci nadpisania projektu.

Rysunek 4.4: Okno nowego projektu

2015 OptiMedi. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Po wybraniu ładowania istniejącego projektu wyświetlone zostaną projekty ostatnio zapisane. Można

przeszukiwać projekty po lekarzu prowadzącym, pacjencie lub dacie zapisu projektu, patrz rysunek 4.5.

Rysunek 4.5: Okno ładowania projektu

4.4. Zapis projektu

Po wczytaniu nowego obrazu lub istniejącego projektu menu poszerza się o pozycje zaprezentowane

na rysunku 4.6.

Rysunek 4.6: Menu projekt

Projekt można w każdym momencie pracy zapisać, używając pozycji w menu projekt/zapisz lub za-

pisać pod nową nazwą używając pozycji projekt/zapisz jako. Projekt zostanie zapisany wraz z danymi

identyfikującymi pacjenta w katalogu użytkownika C:/Users/nazwa użytkownika/Documents/OptiMedi-

/Projects. Zalecane jest wykonanie kopi zapasowej w celu ochrony przed utratą danych. Gotowy projekt

można wyeksportować do pliku .jpg wybierając (projekt/eksport jpg). Wygenerowany obraz zawiera

zdjęcie razem z naniesionymi narzędziami i implantami bez ich opisu, jak na rysunku 4.7.

Chcąc stworzyć listę wykorzystanych implantów wraz ze zdjęciem pokazującym ich docelowe dopa-

sowanie wygeneruj raport z projektu. Można go wydrukować lub zapisać do pliku .xps (projekt/raport).

przykładowy raport zaprezentowano na rysunku 4.8.
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Rysunek 4.7: Wyeksportowany plik .jpg

Rysunek 4.8: Wyeksportowany plik raportu

4.5. Kalibracja

Jeżeli wczytany jest plik DICOM informacja o odległościach zostanie zaimportowana na podstawie

danych zawartych w pliku a narzędzie kalibracji jest domyślnie wyłączone. Dane kalibracyjne mogą

być nieprawidłowe jeżeli urządzenie, którym wykonano zdjęcie zostało skalibrowane na niewłaściwym

poziomie (por. rozdział 4.1). W takim przypadku należy włączyć narzędzie kalibracji przyciskiem ka-

libracja. W przypadku plików .jpg i .jpeg po wczytaniu nowego obrazu w aplikacji zostanie od razu

wyrysowane narzędzie kalibracji o domyślnym rozmiarze.

Dopasuj rozmiar okręgu kalibracyjnego do znanego wymiaru znacznika widocznego na zdjęciu RTG

(nie jest to konieczne, jeżeli istnieje pewność że dane wczytane z pliku DICOM są prawidłowe). Prawi-

dłowe umiejscowienie narzędzia na znaczniku zaprezentowano na rysunku 4.9.
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Rysunek 4.9: Prawidłowe umiejscowienie narzędzia kalibracji

Okrąg kalibracyjny posiada dwa punkty kontrolne (pomarańczowy i żółty kwadrat), jeden służy do

jego przesuwania, drugi do zmiany rozmiaru. Po ustawieniu narzędzia kalibracyjnego naciśnij przycisk

kalibracja lub dwukrotnie kliknij na narzędziu. W wywołanym oknie komunikatu „Rzeczywisty roz-

miar koła kalibracji [mm]” wpisz rzeczywisty rozmiar znacznika (wyrażony w milimetrach) i zatwierdź

przyciskiem ustaw.

4.6. Implanty

Lista dostępnych implantów wyświetlana jest po naciśnięciu przycisku implanty. Z listy implantów

danego producenta wybierz odpowiedni typ, model i rozmiar protezy, od której rozpoczniesz przymia-

rowanie. W przypadku umieszczenia w projekcie implantów różnych firm, wyświetli się komunikat in-

formujący o użyciu implantów innej firmy wraz z prośbą o potwerdzenie decyzjii. Wyświetlane są tylko

implanty odpowiednie dla wybranego typu projektu (kolano/biodro/kończyny) lub w przypadku wyboru

opcji Wszystkie wyświetlane są wszystkie dostępne implanty bez podziału na typy.

Rysunek 4.10: Wybór dostawcy implantów
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Aktywny model protezy na ekranie przybiera kolor różowy. Szablony implantów zawierają punkty

kontrolne, z których jeden pozwala je przesuwać, a drugi obracać. Informacje o implantach są dostępne

na dolnym pasku programu, rozwijanym po najechaniu na niego myszką. Przykładowy implant aktywny

i nieaktywny wraz z jego opisem przedstawia rysunek 4.11.

Rysunek 4.11: Implant aktywny i nieaktywny wraz z ich opisem

Po wybraniu implantu, gdy jest aktywny, można zmienić jego rozmiar oraz zamienić go na protezę

dla przeciwnej kończyny. W celu zmiany rozmiaru użyj przycisków + i - lub ich odpowiedniki na kla-

wiaturze. W celu wyboru prawego lub lewego odbicia aktywnej protezy użyj przycisków prawy i lewy.

Przełączniki pokazano na rysunku 4.12.

Rysunek 4.12: Menu operacji na implancie
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4.7. Narzędzia

W aplikacji dostępne są następujące narzędzia pomocnicze:

– kątomierz,

– długość kończyn,

– linijka,

– kanał,

– okrąg,

– wycięcie.

Menu narzędzi, wywoływane przyciskiem narzędzia przedstawiono na rysunku 4.13. Wszystkie na-

rzędzia zawierają punkty kontrolne, które można przeciągać, aby zmieniać ich kształt lub je przesuwać.

Dla każdego narzędzia wyświetlany jest jego opis wraz z przykładowym wyglądem. Wyświetlone na-

rzędzia można ukryć i uwidocznić za pomocą przycisków odpowiednio ukryj i pokaż umieszczonymi

w menu narzędzi. Aktywne narzędzia i protezy możesz usunąć z projektu używając przycisku usuń lub

klawisza delete. Działanie niektórych narzędzi różni się nieznacznie w zależności od wybranego modułu

(biodro/kolano).

Rysunek 4.13: Menu narzędzia
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4.7.1. Kątomierz

Za pomocą narzędzia kątomierz określić można kąt utworzony pomiędzy dwiema liniami poprzez

odpowiednie ustawienie punktów kontrolnych narzędzia. Dokładność wskazanej wartości jest zależna

od przeprowadzonej kalibracji. Wskazania te muszą zostać zweryfikowane przez lekarza zgodnie z jego

wiedzą i doświadczeniem. Przykład użycia zaprezentowano na rysunku 4.14.

Rysunek 4.14: Narzędzie kątomierz

4.7.2. Długość kończyn

Za pomocą narzędzia długość kończyn można wyznaczyć różnicę pomiędzy długością kończyn pa-

cjenta przy planowaniu na zdjęciu z uwidocznionymi stawami biodrowymi w projekcji AP (anterior-

posterior). W tym celu należy zaznaczyć charakterystyczny punkt na kości udowej (np. krętarz mniejszy)

oraz punkt na miednicy (np. na kości kulszowej) na obydwu kończynach. Wskazana zostanie różnica

długości kończyn z dokładnością zależną od przeprowadzonej kalibracji. Wskazania te muszą zostać

zweryfikowane przez lekarza zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem. Przykład użycia zaprezentowano

na rysunku 4.15.

Rysunek 4.15: Narzędzie długość kończyn
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4.7.3. Linijka

Za pomocą narzędzia linijka określić można odległość w linii prostej pomiędzy dwoma punktami ob-

razu. Dokładność wskazanej wartości jest zależna od przeprowadzonej kalibracji. Wskazania te muszą

zostać zweryfikowane przez lekarza zgonie z jego wiedzą i doświadczeniem. Przykład użycia zaprezen-

towano na rysunku 4.16.

Rysunek 4.16: Narzędzie linijka

4.7.4. Kanał

Narzędzie kanał służy do wyznaczania osi kanału szpikowego. Jego wykorzystanie polega na za-

znaczeniu czterech punktów na brzegu kanału szpikowego (po dwa na stronę). W przybliżeniu jest ona

ustalana na prostej przecinającej najkrótsze boki naniesionego czworokąta w punktach wyznaczających

ich środki. Przykład użycia zaprezentowano na rysunku 4.17. W module biodrowym, ustawiając to na-

rzędzie na obrazie powodujemy, że przy uruchomionej opcji przyciągania (ikona aktywnego magnesu)

oś trzpienia implantu biodrowego będzie automatycznie przyciągana do osi kanału. Dla modułu kolano-

wego, do osi kanału jest przyciągana oś piszczelowej części protezy. Dla komponentu udowego implant

jest ustawiany jest tak aby jego oś była równoległa do osi kanału ale niekoniecznie się z nią pokrywała.

Rysunek 4.17: Narzędzie kanał
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4.7.5. Okrąg

Za pomocą narzędzia okrąg określić można środek i średnicę okręgu wyznaczonego przez trzy

punkty. Dokładność wskazanej wartości jest zależna od przeprowadzonej kalibracji. Wskazania te muszą

zostać zweryfikowane przez lekarza zgdonie z jego wiedzą i doświadczeniem. Przykład użycia zaprezen-

towano na rysunku 4.18.

Rysunek 4.18: Narzędzie okrąg

4.7.6. Wycięcie obrazu

Przyrząd wycięcie pozwala na wycięcie wybranego fragmentu zdjęcia i przesunięcie go.

Pracując nad planowaniem zabiegu stawu biodrowego narzędzie zachowuje się w następujący spo-

sób. Po wybraniu narzędzia na ekranie pojawia się pięciokąt. Jeśli na obrazie ustawiono już narzędzie

kanał narzedzie wycięcie zostanie utworzone wokół kanału. Należy dopasować kształt i kliknąć przycisk

wytnij (wewnątrz pięciokąta). Za pomocą centralnego punktu kontrolnego możliwe jest przesuwanie wy-

ciętego fragmentu zdjęcia. Drugi punkt kontrolny służy do jego rotacji. Jeżeli fragment zdjęcia zawiera

narzędzie kanał i dociągnięty do niego trzpień, zostaną one przesunięte wraz z fragmentem zdjęcia. Przy

przemieszczaniu w ten sposób trzpienia implantu biodrowego (przy uruchomionej opcji przyciągania)

w okolicy panewki będzie on dociągany do jej osi. Podczas przesuwania narzędzia wyświetlana jest

odległość w osi pionowej i poziomej od oryginalnego położenia fragmentu wyciętego. Przykład użycia

zaprezentowano na rysunku 4.19.

Pracując nad planowaniem zabiegu stawu kolanowego narzędzie zachowuje się w następujący spo-

sób. Po wybraniu narzędzia na ekranie pojawia się prostokąt. Należy dopasować jego kształt i kliknąć

przycisk wytnij (wewnątrz prostokąta). Za pomocą centralnego punktu kontrolnego możliwe jest przesu-

wanie wyciętego fragmentu zdjęcia. Drugi punkt kontrolny służy do jego rotacji. Jeżeli fragment zdjęcia

zawiera implant kolanowy to będzie on przemieszczany wraz z fragmentem zdjęcia. Dla implantów ko-

lanowych nie udostępniono funkcji wzajemnego przyciągania osi. Przykład użycia zaprezentowano na

rysunku 4.20.
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Rysunek 4.19: Narzędzie wycięcie w module biodrowym

Rysunek 4.20: Narzędzie wycięcie w module kolanowym

4.8. Przyciąganie

Dla implantów biodrowych zaimplementowano funkcje wzajemnego przyciągania do osi. Aktywo-

wana jest ona poprzez wybór przycisku z ikoną aktywnego magnesu a wyłączana przyciskiem nieaktyw-

nego magnesu pokazanymi na rysunku 4.12.

Gdy przyciąganie jest uruchomione (aktywna magnes) przesuwanie trzpienia implantu biodrowego w

pobliżu panewki powoduje w pewnej odległości automatyczne przyciągnięcie osi trzpienia do panewki,

tak aby osie dwóch komponentów pokrywały się ze sobą. Taki sam efekt ma miejsce przy przesuwaniu

panewki w pobliżu trzpienia (panewka zostanie przyciągnięta i zrotowana, tak by osie dwóch kompo-

nentów pokrywały się). Po zrównaniu osi dwóch komponentów podczas ich przesuwania wzdłuż tej osi

wyświetlana jest dodatkowa informacja o offsecie głowy implantu. W przypadku kilku osi zaznaczonych

na jednym implancie można przeskakiwać pomiędzy nimi poprzez wykonanie gwałtowniejszego ruchu

myszą. Przy nieaktywnej opcji przyciągania komponenty nie są przyciągane do siebie ani do narzędzi

(jeśli narzędzie ma taką funkcję), offset głowy implantu nie jest obliczany i wyświetlany.

Dla implantów kolanowych nie zaimplementowano funkcji przyciągania do osi ze względu na od-

mienną praktykę planowania zabiegu. Wszystkie implanty przesuwane są w formie wolnej.
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4.9. Nawigacja

Nawigować po obrazie można za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze lub poprzez przecią-

gnięcie i upuszczenie obrazu. Używając kółka myszy można przybliżać lub oddalać obraz. Dwukrotne

kliknięcie powoduje powrót zdjęcia do rozmiaru dopasowanego do wielkości okna programu (rozmiar

początkowy).

Dwukrotne kliknięcie na narzędziu lub implancie powoduje jego usunięcie z projektu. Dwukrotne

kliknięcie na narzędziu kalibracji powoduje otwarcie okna, w którym można zdefiniować rzeczywisty

rozmiar markera.

Punkty kontrolne służą zarówno do zmiany rotacji, kształtu jak i przesuwania elementów. Punkt

kontrolny służący do zmiany pozycji ma ciemniejszy kolor od pozostałych.

Kliknięcie na logo OptiMedi w lewym górnym rogu programu powoduje otwarcie okna z informacją

o producencie wraz z danymi kontaktowymi.

Aby wyjść z programu naciśnij znak x w prawym górnym rogu ekranu.
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5. Baza implantów

Aplikacja jest dedykowana do stosowania z bazą implantów oferowanych przez dostawcę. Baza ta

jest systematycznie uzupełniana w miarę pojawiania się nowych rozwiązań zgłaszanych przez dostawcę.

Program jest dystrybuowany w wersji demonstracyjnej z ograniczoną liczbą implantów testowych po-

przez stronę internetową http://www.optimedi.pl. W celu rozszerzenia funkcjonalności pro-

gramu o obrysy implantów wybranego producenta prosimy o kontakt celem sprawdzenia ich dostępno-

ści. Oferta implantów jest stale powiększana. Dostęp do implantów innych niż testowe jest odpłatny i

wymaga stałego podłączenia dostarczonego przez firmę nośnika USB ze zintegrowaną licencją.
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6. Zgłaszanie błędów

Aplikacja została wykonana i przetestowana z największą starannością. Jeżeli podczas pracy z aplika-

cją użytkownik zauważy błąd, działanie niepożądane lub jeśli brak lub obecność jakiejś funkcji wpływa

negatywnie na komfort pracy z programem proszony jest o zgłaszanie swoich uwag. Istnieją trzy kanały

zgłaszania błędów:

– osobisty - podczas kontaktu z dystrybutorem oprogramowania,

– zdalny - poprzez wykorzystanie okna pojawiającego się przy zamykaniu programu (Twoje uwagi)

lub poprzez e-mail na adres: customer@optimedi.pl,

– telefoniczny - od 8 do 16 pod numerem telefonu: +48 59 3070670 lub kom.: +48 662 010 174.
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7. Ostrzeżenia

Aplikacja jest jedynie narzędziem ułatwiającym wybór właściwego implantu przez lekarza podczas

planowania przedoperacyjnego. Korzystanie z aplikacji jest dozwolone tylko dla użytkowników posia-

dających wystarczającą wiedzę z zakresu medycyny - ortopedów, chirurgów urazowych.

Wskazywane w programie wartości są właściwe jedynie w przypadku dokładnej kalibracji systemu.

Producent nie podaje zakresu dokładności wskazań, ich ocena w świetle własnego doświadczenia jest

obowiązkiem lekarza prowadzącego planowanie.

Zdjęcia podane w formacie DICOM zostają wyświetlone w postaci plików .jpg lub .bmp – nie są

obrazami diagnostycznymi.
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8. Skalowanie w obrazowaniu RTG

Obrazowanie RTG wykorzystuje punktowe źródło promieniowania - wszystkie promienie rozchodzą

się stożkowo od centrum. W wyniku nierównoległego biegu promieni struktury leżące dalej od detek-

tora, będą rzutowane na detektor w większej skali niż struktury położone bliżej detektora. Zjawisko to

zobrazowano na rysunku 8.1. Urządzenia RTG zapisują informacje o odległościach wraz z cyfrowym

obrazem RTG. Informacja o odległościach jest zapisywana do urządzenia podczas jego kalibracji. Ze

względu na to, że kalibracja odległości prowadzona jest tylko na jednym poziomie (często na poziomie

stołu) dane te są właściwe tylko dla struktur z tego samego poziomu pomiędzy detektorem i źródłem

promieniowania. Pozostałe struktury ulegną większemu powiększeniu (bliżej źródła niż skalibrowany

poziom) lub mniejszemu powiększeniu (bliżej detektora). Jeżeli użytkownik nie ma pewności co do

relacji pomiędzy lokalizacją obrazowanego stawu a poziomem skalibrowania urządzenia obrazującego

zalecane jest wykorzystanie zewnętrznego znacznika. Ustawienie znacznika na tej samej wysokości po-

między źródłem a detektorem co obrazowany staw powoduje, że obydwa elementy ulegną jednakowemu

powiększeniu. Znając rozmiar znacznika można wyliczyć skalę powiększenia obrazu na poziomie stawu

pacjenta i dzięki temu obliczyć jego wymiary.

Rysunek 8.1: Skalowanie w obrazowaniu RTG
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