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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact

Centru de asistență

Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați centrul de asistență Brainlab:

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, Canada, America
Centrală și de Sud

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

us.support@brainlab.com

Brazilia Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Marea Britanie Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tel.: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Tel.: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Durata de service

Brainlab oferă opt ani de service pentru platforme. În această perioadă de timp, se furnizează
piese de schimb și asistență pe teren.

Feedback

În ciuda reviziei atente, acest ghid de utilizare poate conține greșeli. Dacă aveți sugestii cu privire
la modul în care îl putem îmbunătăți contactați-ne la user.guides@brainlab.com.

Producător

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

INFORMAȚII GENERALE
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1.2 Informații juridice

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații care sunt proprietate protejată prin drepturi de autor. Nicio parte din
acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres scris al Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab

BuzzTM este o marcă comercială a Brainlab AG.
Brainlab® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG.

Mărci comerciale non-Brainlab

• Intel® este o marcă comercială înregistrată a Intel Corporation în SUA și în alte țări.
• Microsoft® și Windows® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în SUA și

în alte țări.
• Fujitsu este o marcă comercială a Fujitsu Ltd.
• Barco este o marcă comercială a Barco N.V.

Informații despre brevet

Acest produs poate fi acoperit de unul sau mai multe brevete sau aplicații de brevetare în
așteptare. Pentru mai multe detalii, consultați https://www.brainlab.com/patent/.

Eticheta CE

Eticheta CE indică faptul că produsul Brainlab este în conformitate cu cerințele
esențiale ale Directivei 93/42/CEE a Consiliului („MDD”).
Conform regulilor stipulate de MDD, sistemul Buzz este un produs de Clasa I.

NOTĂ: Validitatea etichetei CE poate fi confirmată doar pentru produsele fabricate de Brainlab. 

Scoaterea din funcțiune a sistemului Buzz

Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab atunci când scoateți din funcțiune
sistemul Buzz.

Instrucțiuni privind eliminarea

Eliminați echipamentul electric și electronic numai în conformitate cu regulamentul pre-
văzut de lege. Pentru informații referitoare la directiva WEEE (Eliminarea echipamen-
tului electric și electronic), vizitați: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Perclorat

Pentru rezidenții statului California, SUA, poate fi necesară manipularea specială a materialelor cu
perclorat. Pentru mai multe informații, accesați: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Pentru instrucțiuni de reciclare, contactați Brainlab.

Informații juridice
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Vânzări în S.U.A.

Legile federale ale Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea de către
medici sau la comanda acestora.

Conformitatea cu FCC

Buzz a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa A,
conform cerințelor stipulate în Partea a 15-a din Regulile FCC.
Aceste limite au fost impuse pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor
dăunătoare atunci când echipamentul este operat într-un mediu comercial.
Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență, iar atunci când
nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate produce interferențe care să afecteze
negativ comunicațiile radio. Operarea acestui echipament într-o zonă rezidențială poate cauza
interferențe dăunătoare, caz în care utilizatorul va trebui să corecteze aceste interferențe pe
cheltuiala proprie.

Orice modificare sau schimbare neaprobată în mod expres de partea responsabilă pentru
conformitate ar putea duce la anularea autorizației utilizatorului de a opera acest
echipament. Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea a 15-a din Regulile FCC.
Operarea se face cu respectarea următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu trebuie
să genereze interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice
interferență receptată, inclusiv interferențele ce pot determina o funcționare improprie.

INFORMAȚII GENERALE
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1.3 Simboluri
1.3.1 Simboluri utilizate în acest ghid

Avertismente

Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertisment triunghiulare. Ele conțin
informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibila vătămare corporală, posibilul
deces sau alte consecințe grave asociate cu utilizarea greșită a echipamentului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare sub formă de cerc. Acestea conțin
informații esențiale privind siguranța, cu privire la probleme posibile la utilizarea
dispozitivului. Aceste probleme includ funcționările defectuoase ale dispozitivului,
defectarea acestuia sau daunele materiale provocate dispozitivului sau altor bunuri.

Note

NOTĂ: Notele sunt afișate cu litere cursive și indică alte informații utile. 

Simboluri
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1.3.2 Simbolurile componentelor hardware

Simboluri pe componentele hardware

Următoarele simboluri pot apărea pe sistem:

Simbol Explicație

Piesă aplicată, de tip B, în conformitate cu IEC 60601-1.

Piesă aplicată, de tip BF, în conformitate cu IEC 60601-1.

Atenționare.

Punct de egalizare a potențialelor.

Nu refolosiți.

Nesteril.

Nu resterilizați.

Sterilizat cu oxid de etilenă.

Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat.

A se feri de lumina soarelui.

A se păstra într-un loc uscat.

Condiții de păstrare în ceea ce privește temperatura: Intervalul de temperatură spe-
cificat este inscripționat pe fiecare etichetă.

Condiții de păstrare în ceea ce privește umiditatea fără condens: Intervalul de umidi-
tate recomandat este inscripționat pe fiecare etichetă.

Condiții de păstrare în ceea ce privește presiunea atmosferică: Intervalul de presiu-
ne atmosferică specificat este inscripționat pe fiecare etichetă.

Cantitatea de produse din ambalaj.

Număr de lot.

Număr de serie.

Număr articol

INFORMAȚII GENERALE
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Simbol Explicație

Data expirării – lună AAAA.

Data fabricației.

Producător.

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană.

Aprobarea ETL/Intertek.

Dispozitiv radio.

Risc de electrocutare.

Laser de Clasa I: Risc de vătămare din cauza radiațiilor laser.

IPXY
Protecția împotriva pătrunderii obiectelor străine conform IEC 60529
• X = Protecția împotriva pătrunderii obiectelor solide
• Y = Protecția împotriva pătrunderii lichidelor

Întrerupător de alimentare.

Consultați instrucțiunile de utilizare.

Urmați instrucțiunile de utilizare.

Legile federale ale Statelor Unite restricționează vânzarea acestui dispozitiv de către
un medic sau la recomandarea acestuia.

Simbolurile componentelor hardware
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1.4 Utilizare prevăzută
1.4.1 Utilizarea sistemului

Utilizare prevăzută

Sistemul Buzz este prevăzut pentru utilizarea ca platformă de calcul staționară care poate rula
una sau mai multe aplicații software. Sistemul Buzz facilitează afișarea și schimbul de date,
precum și interacțiunea cu datele. Sistemul Buzz oferă, de asemenea, interacțiunea cu dispozitive
externe/suplimentare sau cu componente cu specificațiile de performanță definite, în timpul
utilizării în mediul de utilizare preconizat.

Locația de utilizare

Sistemul este conceput exclusiv pentru utilizarea în interior, în unități profesionale de
îngrijire a sănătății.

Frecvența de utilizare

Frecvența de utilizare variază între o dată pe săptămână și de câteva ori pe zi.

Profilul utilizatorului

În continuare sunt enumerate profilele de utilizator indicate, diferențiate în funcție de modul lor de
interacționare cu dispozitivul, pe baza rolurilor lor.
Echipa clinică:
• Pregătire non-sterilă și configurarea înainte de utilizare
• Utilizarea non-sterilă a imaginilor video, imaginilor și datelor
• Oprirea și curățarea echipamentului după intervenții chirurgicale

Un profil de utilizator mai detaliat pentru echipa clinică poate depinde și de aplicația software care
rulează pe platforma care include ecranul montat pe perete. Pentru detalii, vă rugăm consultați
documentațiile respectivelor sisteme.
Persoana responsabilă cu curățarea:
• Curățarea dispozitivului oprit

Tehnician medical:
• Întreținere
• Supravegherea siguranței electrice a dispozitivului pe durata de utilizare
• Eliminarea dispozitivului după durata de utilizare

Manevrarea atentă a echipamentului hardware

Sistemul Buzz trebuie utilizat numai de către utilizatori instruiți.

Revizia plauzibilității

Avertisment
Înainte de tratamentul pacientului, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor intrate în
dispozitiv și ieșite din dispozitiv.

INFORMAȚII GENERALE
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Imagistica de diagnosticare

Avertisment
Sistemul nu a fost testat pentru calitatea imaginilor de diagnosticare și este posibil să nu
ofere o calitate sau o rezoluție suficientă a imaginilor. Ecranul tactil nu este în conformitate
cu DIN EN 6868 și prin urmare nu este conceput pentru transmiterea sau afișarea
imaginilor de diagnosticare.

Utilizare prevăzută
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1.5 Instruire și documentație
1.5.1 Instruire

Instruire Brainlab

Pentru a asigura o utilizare sigură și adecvată, înainte de folosirea sistemului, toți utilizatorii
trebuie să participe la un program de instruire susținut de către un reprezentant Brainlab.

Responsabilitatea

Avertisment
Acest sistem oferă chirurgului numai asistență și nu substituie și nu înlocuiește experiența
chirurgului și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării sistemului.

INFORMAȚII GENERALE
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1.5.2 Documentație

Publicul țintă

Acest ghid de utilizare este destinat medicilor și personalului spitalicesc.

Citirea Ghidurilor de utilizare

Ghidurile de utilizare Brainlab descriu dispozitive medicale complexe și software-uri care trebuie
utilizate cu atenție.
Este important ca toți utilizatorii sistemului, ai instrumentelor și ai software-ului:
• să citească cu atenție ghidurile de utilizare înainte de manevrarea echipamentelor
• să aibă acces permanent la ghidurile de utilizare

Ghiduri de utilizare disponibile

Ghid de utilizare Cuprins

Ghiduri de utilizare a
software-ului Instrucțiuni software detaliate

Ghid tehnic și de utiliza-
re a sistemului și ghid
tehnic de utilizare

• Informații cuprinzătoare cu privire la configurarea și utilizarea siste-
mului

• Informații tehnice detaliate despre sistem, inclusiv specificații și in-
formații despre conformitate

Manual de planificare a
locului de instalare

Instrucțiuni detaliate pentru implementarea eficientă și corectă a siste-
mului Buzz

NOTĂ: Ghidurile de utilizare disponibile variază în funcție de produsul Brainlab respectiv. Dacă
aveți întrebări despre ghidurile de utilizare pe care le-ați primit, contactați departamentul de
asistență clienți al Brainlab. 

Documentație
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2 PREZENTARE GENERALĂ
A SISTEMULUI

2.1 Componentele sistemului
2.1.1 Prezentare generală

Funcționare generală

Buzz este o platformă destinată integrării dispozitivelor și distribuirii de semnale video și conținut
multimedia. Acesta este conceput pentru utilizarea în comunicația între dispozitive Brainlab
compatibile. Sistemul oferă acces centralizat pentru gestionarea datelor video, imaginilor
medicale și datelor pacienților.
Sistemul Buzz poate fi utilizat în unități medicale profesionale pentru diferite proceduri chirurgicale
care implică procesarea video, înregistrarea imaginilor, vizualizarea datelor pacientului și controlul
aplicațiilor software. Acesta este potrivit pentru utilizarea continuă în timpul intervențiilor
chirurgicale.

Funcții utilizate frecvent

Următoarele sunt definite drept funcțiile hardware Buzz cel mai frecvent utilizate:
• Pornirea/oprirea dispozitivului
• Interacțiunea cu software-ul Brainlab prin intermediul ecranului tactil
• Transferul datelor pacientului prin intermediul dispozitivelor media de stocare (unitate flash

USB, CD/DVD) sau al unei rețele
• Conectarea/deconectarea surselor video
• Curățarea dispozitivului

Componentele Buzz 2.0

Buzz 2.0 (număr de articol 15800) constă din următoarele componente:

Componentă Număr articol

Computer 15835

Computer Digital O.R. pentru integrarea Barco 15410

Ecran tactil pe perete (opțional) 15866

Ecran tactil suplimentar pe perete (opțional) 15867

Ecran tactil cu montare pe perete (opțional) 15868

Ecran tactil suplimentar cu montare pe perete
(opțional) 15869

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI
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Variante

Sistemul este disponibil în două variante:
• Buzz On-Wall
• Buzz In-Wall

Buzz On-Wall

Buzz On-Wall poate fi montat cu toate componentele conectate una la cealaltă, într-o locație
centrală. Computerul poate fi montat la o distanță de până la 2,5 m de ecranul tactil, atunci când
conexiunea se realizează prin cabluri de cupru.
Când se utilizează cabluri optice de transfer pentru conectarea computerului și a ecranului tactil,
distanța poate fi de până la 100 m. În acest caz, computerul se poate afla (de ex. pe un stativ în
camera de comandă).

① ② ③ ④
Figura 1  

Nr. Componentă

① Panoul utilizatorului (în spatele capacului)

② Computer (inclusiv capac)

③ Ecran tactil

④ Panou de funcții

NOTĂ: Cablurile care conectează computerul cu ecranul tactil sunt vizibile atunci când se
utilizează cabluri de cupru și nu sunt montate unul lângă celălalt. 

Buzz In-Wall

Sistemul Buzz In-Wall include un ecran tactil integrat pe perete. Componentele suplimentare sunt
separate și pot fi așezate, de (exemplu, pe un stativ în camera de comandă).

① ② ③
Figura 2  

Componentele sistemului
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Nr. Componentă

① Computer

② Ecran tactil

③ Panou de funcții

④

Figura 3  

Atunci când utilizați (numai) configurarea Buzz In-Wall, puteți utiliza computerul Digital O.R.
pentru integrarea Barco ④. Acesta trebuie amplasat întotdeauna într-o încăpere tehnică, non-
medicală, în afara mediului sălii de operații/mediului pacientului.
Toate conexiunile dintre computer și componentele Buzz 2 din sala de operații sunt izolate
galvanic.

Sistem Buzz In-Wall sau sistem Buzz On-Wall cu ecran tactil suplimentar.

Buzz In-Wall sau Buzz On-Wall poate fi instalat opțional cu până la patru ecrane tactile (ecranul
tactil principal și până la trei ecrane tactile suplimentare).

①
Figura 4  

Nr. Componentă

①
Ecran tactil suplimentar
NOTĂ: În acest exemplu este ilustrată varianta Buzz In-Wall. 

NOTĂ: În funcție de configurația dumneavoastră, la computer pot fi conectate ecrane tactile
suplimentare, prin intermediul unor cabluri de transfer optice. 

Terminologie

Dacă nu se specifică altfel, toate variantele sistemului sunt denumite Buzz în acest ghid de
utilizare.

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI
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Linkuri conexe

Cum se pornește sistemul Buzz la pagina 26
Cum se oprește sistemul Buzz la pagina 26
Cum se pornesc ecranele tactile suplimentare la pagina 27
Cum se opresc ecranele tactile suplimentare la pagina 27
Interacțiunea cu ecranul tactil la pagina 30
Conexiunile sistemului la pagina 31

Componentele sistemului
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2.1.2 Ventilația

Asigurarea ventilării

Nu acoperiți sau blocați orificiile de ventilare. În caz contrar, sistemul se poate supraîncălzi și
poate suferi deteriorări grave.

Orificiile de ventilare ale sistemului Buzz On-Wall

Orificiile de ventilare sunt situate în partea de sus, în partea de jos și pe laturile sistemului, așa
cum este indicat mai jos.

Figura 5  

NOTĂ: În cazul în care computerul este montat pe perete, protecția „ondulată” trebuie montată
întotdeauna. 

Orificiile de ventilare de pe ecranul tactil suplimentar de perete

Orificiile de ventilare sunt situate în partea de jos și pe laturile sistemului, așa cum este marcat
mai jos.

Figura 6  

NOTĂ: Debitul de aer marcat mai sus se află în interiorului peretelui. 

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI
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Orificiile de ventilare ale sistemului Buzz In-Wall

Orificiile de ventilare sunt situate așa cum este indicat mai jos.

① ②

Figura 7  

Nr. Componentă

① Panoul de conexiune al computerului

② Panoul utilizatorului computerului

NOTĂ: Nu există orificii de ventilare expuse ale ecranului tactil cu montare în perete. 

NOTĂ: Computerul trebuie instalat pe placa inferioară/de bază pentru a nu bloca orificiile de
aerisire. 

Computer Digital O.R. pentru Ventilare Barco

Ventilația
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2.2 Configurarea sălii de operații

Informații generale

Atunci când planificați configurarea sălii de operații, luați în considerare poziția componentelor
sistemului astfel încât fluxul de aer să nu fie direcționat în zona pacientului.

Avertisment
Utilizarea acestui echipament prin amplasarea învecinată sau suprapusă cu alte
echipamente trebuie evitată, deoarece ar putea avea drept urmare funcționarea improprie.
Dacă utilizarea în acest mod este necesară, acest echipament și celelalte echipamente
trebuie monitorizate, pentru a se verifica dacă funcționează normal.

Câmpul steril

Avertisment
Sistemul Buzz este nesteril. Nu așezați nicio componentă a sistemului Buzz în mediul
pacientului sau în câmpul steril ori deasupra acestora. Asigurați-vă că sistemul este
configurat astfel încât componentele să nu intre în contact cu pacientul și să fie atinse de
acesta.

Poziția utilizatorului

Utilizatorii sistemului Buzz trebuie să stea în fața ecranului tactil la o distanță mică, pentru a-și
putea utiliza degetele pentru a controla dispozitivul.
Atunci când priviți spre ecranul tactil, rețineți că este posibilă afișarea incorectă a culorilor dacă
acestea sunt vizualizate dintr-un unghi necorespunzător.

Spațiul pentru efectuarea de operații de service la sistem

Ecranul tactil Buzz poate fi rabatat la 90° atunci când sistemul este supus operațiilor de service
efectuate de Brainlab. Asigurați-vă că există suficient spațiu în fața sistemului și sub acesta și că
în aceste zone nu sunt instalate obiecte permanente.

Compatibilitate electromagnetică și interferențe

Trebuie implementate măsuri de precauție speciale privind compatibilitatea electromagnetică
(CEM) conform informațiilor privind CEM pentru sistemul Buzz furnizate în acest ghid.
Influența perturbațiilor electromagnetice ar putea reduce caracteristicile de performanță ale
dispozitivului, de exemplu:
• Funcție inexistentă sau limitată a ecranului tactil
• Evenimente tip atingere fictivă
• Pierderea conexiunii la rețeaua Wi-Fi (dacă este cazul)

Avertisment
Buzz generează un câmp electromagnetic care poate interfera cu alte echipamente
sensibile și poate chiar să fie perturbat de alte câmpuri electromagnetice.

Siguranța în medii cu rezonanță magnetică (RMN)

Avertisment
Sistemul Buzz nu a fost testat într-un mediu RMN.
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Intervențiile chirurgicale ÎF

Avertisment
Sistemul Buzz nu a fost testat într-un mediu chirurgical ÎF.

Restricții de mediu

Avertisment
Buzz nu este adecvat pentru utilizarea în prezența amestecurilor anestezice inflamabile ce
conțin aer, oxigen sau oxid de azot.

Exemplu de sistem Buzz On-Wall

Acest exemplu ilustrează un sistem Buzz On-Wall instalat.

③

①

②

Figura 8  

Nr. Componentă

① Ecran tactil

② Computer

③ Mediul pacientului (delimitat prin linie)

Configurarea sălii de operații
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Exemplu de sistem Buzz In-Wall

Acest exemplu ilustrează un sistem Buzz In-Wall instalat cu ecran tactil suplimentar.

③
②

①

④

Figura 9  

Nr. Componentă

① Ecran tactil

② Computer (compatibil cu un stativ de 19")

③ Mediul pacientului (delimitat prin linie)

④ Ecrane tactile suplimentare
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2.3 Manipularea corectă a sistemului

Manipularea corectă

Avertisment
Înainte de operație, testați dispozitivul pentru a vă asigura că funcționează corespunzător.
Inspectați vizual dispozitivul și toate cablurile cu privire la deteriorări. Porniți sistemul,
asigurați-vă că se inițializează corect și că datele pacientului au fost încărcate corect. Nu
utilizați echipamentul dacă suspectați că acesta este deteriorat în orice fel.

Dacă peretele pe care este instalat sistemul își modifică aspectul (de exemplu, fisuri), nu
utilizați sistemul și solicitați evaluarea stabilității peretelui de către un expert.

Avertisment
Nu așezați obiecte grele (> 2 kg) pe dispozitivele montate pe perete.

Riscul de electrocutare

Avertisment
Nu atingeți niciodată pacientul și orice parte a sistemului sau a interfețelor electrice în
același timp, din cauza unei posibile descărcări electrostatice.
Nu atingeți contactele electrice ale ștecherelor.
Siguranța liniei de alimentare de la rețeaua de alimentare cu energie trebuie să aibă o valoare
nominală corespunzătoare.

Obiectele străine

Nu introduceți obiecte străine în orificiile sistemului Buzz.

Șocurile și impacturile anormale

Protejați dispozitivul împotriva șocurilor grave.

Avertisment
Nu utilizați sistemul după un impact anormal (de exemplu, un cutremur sau o explozie)
datorită posibilității să se fi produs deteriorări structurale fundamentale. Se recomandă
solicitarea unei evaluări a stabilității peretelui de către un expert.

Cabluri

Atunci când conectați și deconectați cabluri, respectați informațiile relevante din acest ghid de
utilizare. Nu utilizați cabluri deteriorate (de ex. izolație deteriorată, fire expuse). Cablurile
deteriorate prezintă un pericol de electrocutare sau de incendiu.
Utilizați doar cablurile de alimentare furnizate împreună cu sistemul.
Poziționați cablurile astfel încât nimeni să nu calce pe ele sau să se împiedice în ele. Atunci când
conectați sau instalați cabluri pentru sistemul Buzz, nu așezați cablul de alimentare într-un loc
unde poate fi călcat sau prins în obiectele din apropiere. Acordați o atenție deosebită ștecherului,
prizei electrice și zonei în care cablul se extinde de la sistemul Buzz.

Manipularea corectă a sistemului
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Modificări

Avertisment
Nu modificați sistemul în niciun fel. Modificarea sistemului sau utilizarea acestuia în afara
specificațiilor poate duce la vătămarea gravă a pacientului, utilizatorului sau terților.

Siguranța laserului

Echipamentul conține un recorder DVD: Această unitate îndeplinește criteriile pentru laserele din
Clasa I din Laser Notice No. 50 a FDA privind lucrul cu lasere și din standardul IEC 60825-1.
Nu încercați să desfaceți carcasele dispozitivelor dotate cu laser (de exemplu, unitățile de disc
optice). În interior nu există componente care pot fi supuse unor operații de service efectuate de
utilizator. Nu acționați controale, nu faceți ajustări și nu efectuați proceduri asupra dispozitivului cu
laser, altele decât cele specificate în acest ghid de utilizare.
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2.4 Utilizarea sistemului
2.4.1 Pornirea și oprirea Buzz

Cum se pornește sistemul Buzz

Această procedură se aplică tuturor variantelor de instalare ale sistemului Buzz.

①

Figura 10  

Etapă

1. Apăsați butonul de alimentare de pe panoul de funcții. Sistemul pornește și se inițializea-
ză.

2. Atunci când LED-ul de alimentare de pe butonul de alimentare luminează verde continuu,
sistemul este gata de utilizare.

NOTĂ: În cazul în care comutatorul extern de alimentare al sistemului Buzz a fost oprit după
ultima utilizare, porniți comutatorul extern de alimentare. 

Cum se oprește sistemul Buzz

Etapă

1. Puteți:
• Să utilizați butonul Exit din software (de preferat), sau
• Apăsați butonul de alimentare de pe panoul de funcții

2. Selectați Shut down din software.
După ce sistemul s-a închis, LED-ul de alimentare se oprește.

NOTĂ: După ce sistemul s-a închis, acesta se află în modul stand by. 

NOTĂ: Deconectarea sistemului Buzz de la rețeaua de alimentare cu energie depinde de
configurarea de instalare:
• Dacă ștecărul este accesibil, decuplați ștecărul din priză.
• Dacă este instalat un comutator extern de alimentare, opriți comutatorul de alimentare.
• Dacă ștecărul nu este accesibil și nu este instalat un comutator de alimentare, contactați

departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru a decupla ștecărul. 

Utilizarea sistemului
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Cum se pornesc ecranele tactile suplimentare

Această procedură se aplică tuturor variantelor de instalare ale ecranelor tactile suplimentare.

①

Figura 11  

Etapă

Apăsați butonul de alimentare de ① pe panoul de funcții al ecranului principal. Vor fi pornite toa-
te ecranele tactile suplimentare.

Cum se opresc ecranele tactile suplimentare

Această procedură se aplică tuturor variantelor de instalare ale ecranelor tactile suplimentare.

Etapă

După ce computerul este închis complet, toate ecranele tactile suplimentare vor fi oprite automat
prin comandă prin relee.

NOTĂ: Deconectarea sistemului Buzz de la rețeaua de alimentare cu energie depinde de
configurarea de instalare:
• Dacă ștecărul este accesibil, decuplați ștecărul din priză.
• Dacă este instalat un comutator extern de alimentare, opriți comutatorul de alimentare.
• Dacă ștecărul nu este accesibil și nu este instalat un comutator de alimentare, contactați

departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru a decupla ștecărul. 

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI

Ghid tehnic și de utilizare a sistemului Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0 27



2.4.2 Mesajele sistemului

Mesajul No Signal (Fără semnal)

Figura 12  

Acest mesaj indică faptul că ecranul tactil al sistemului Buzz nu recepționează semnalul video.
Verificați dacă este pornit și inițializat computerul. Dacă problema nu se remediază, contactați
departamentul de asistență tehnică al Brainlab.

Ecranul de inițializare

Figura 13  

LED-ul de stare: Panou de funcții

Figura 14  

Culoare Stare Explicație

Stins Stins Sistemul este oprit (în așteptare).

Verde
Intermitent Sistemul se inițializează. Așteptați ca LED-ul să lumineze continuu

înainte de utilizare.

Aprins con-
tinuu Sistemul este inițializat și gata de utilizare.

Mesajele sistemului
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Culoare Stare Explicație

Luminare
intermitentă
scurtă la
fiecare 2
secunde

Nu s-a detectat nicio legătură cu computerul:
• Nu există alimentare cu curent pentru computer, sau
• Nu există conexiune între computer și panoul de funcții

LED-ul de stare: Computer

①

②

Figura 15  

LED Culoare Stare Explicație

LED-ul de alimentare
de la rețea ①

Stins Stins Alimentarea cu energie și sistemul sunt oprite.
LED întrerupător de
alimentare ②

LED de alimentare de
la rețea Albastru Aprins con-

tinuu Alimentarea de la rețea pornită (sistem în
așteptare).LED întrerupător de

alimentare Stins Stins

LED de alimentare de
la rețea

Albastru Aprins con-
tinuu Sistem pornit.

LED întrerupător de
alimentare

NOTĂ: Pentru o descriere a LED-urilor utilizate de către Computerul Digital O.R. pentru
integrarea Barco, consultați manualul de utilizare Fujitsu. 
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2.4.3 Interacțiunea cu ecranul tactil

Utilizarea corectă

Nu utilizați instrumente ascuțite pe ecranul tactil.
Nu atașați etichete sau note adezive pe ecranul tactil sau pe cadrul negru al acestuia, deoarece
puteți perturba funcționalitatea tactilă.

Utilizarea nesterilă a ecranului tactil

Sistemul Buzz poate fi utilizat nesteril, folosind degetele pentru a interacționa cu software-ul.

① ② ③

Figura 16  

Nr. Tip de apăsare Funcții comune

① Atingere unică
• Funcționalitatea de bază a ecranului tactil
• Selectarea butoanelor
• Utilizarea barei de defilare

② Prindere cu două de-
gete Mărire/micșorare

③ Atingere de două ori

Interacțiunea cu ecranul tactil
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2.5 Conexiunile sistemului
2.5.1 Prezentare generală

Înainte de a începe

Citiți cu atenție și în întregime ghidul de utilizare înainte de a conecta orice echipament la sistemul
Buzz.

Cablurile de alimentare cu energie

Cablurile de alimentare cu energie pot fi înlocuite numai de către Brainlab sau personalul de
service autorizat.
Nu smuciți și nu trageți de cabluri atunci când realizați sau deschideți o conexiune, ci trageți
întotdeauna de conector. În caz contrar, interfața sau conectorul se pot rupe și piesele aflate sub
tensiune pot deveni accesibile.
Asigurați-vă că lăsați suficient joc pentru cabluri atunci când le conectați. Nu întindeți și nu
tensionați cablurile conectate.
Atașați cablurile cu atenție, asigurându-vă că nimeni nu se va împiedica în ele.

Restricții privind conectarea echipamentelor la panouri

Avertisment
Conectați la dispozitiv numai echipamente specificate de către Brainlab sau pentru care
Brainlab susține compatibilitatea cu sistemul Buzz.
Sistemul Buzz nu este conceput pentru difuzarea de imagini video în timp real. O sursă critică de
imagini în timp real, (de ex. un endoscop), trebuie să rămână conectată direct la ecranul sau
sistemul său optic dedicat.
Pentru aplicații critice, trebuie să existe posibilitatea de a pune la dispoziție informații în mod
independent de sistemul Buzz (de exemplu prin șuntarea sistemului Buzz și conectarea
semnalului direct la un monitor).

Avertisment
Echipamentele suplimentare conectate la echipamentul electric medical trebuie să
respecte standardele IEC sau ISO respective (de exemplu, IEC 60950 pentru echipamentele
de procesare a datelor și IEC 60601-1 pentru echipamentele medicale). În plus, toate
configurațiile vor respecta cerințele pentru sistemele electrice medicale (consultați IEC
60601-1-1 sau clauza 16 din Ediția a 3-a a IEC 60601-1). Orice persoană care conectează
echipamente suplimentare la echipamentul electric medical configurează un sistem
medical și, prin urmare, este responsabilă pentru conformitatea sistemului la cerințele
pentru sisteme electrice medicale. Rețineți că legile locale sunt prioritare față de cerințele
menționate mai sus. Dacă aveți dubii, consultați reprezentantul local sau departamentul de
servicii tehnice.
După configurarea unui sistem medical, trebuie efectuat un test de siguranță electrică.

Avertisment
Conectarea echipamentelor electrice la mai multe prize conduce efectiv la crearea unui
SISTEM ME și poate avea drept rezultat un nivel redus de siguranță.

Compatibilitatea CD/DVD

Sistemul poate citi următoarele tipuri de CD-uri/DVD-uri:
• CD-DA
• CD-ROM
• CD-R
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• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R
• DVD-R DL
• DVD-RW
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW
• DVD-RAM

Sistemul poate scrie pe următoarele tipuri de CD-uri/DVD-uri:
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R
• DVD-R DL
• DVD-RW
• DVD-RAM (4,7 GB)
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW

Introduceți numai CD-uri/DVD-uri standard cu diametrul de 120 mm. Nu introduceți CD-uri/
DVD-uri cu formă neregulată.

Linkuri conexe

Introducere la pagina 61

Conexiunile sistemului
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2.5.2 Conexiuni la dispozitive de la terți

Informații generale

Sistemul Buzz detectează semnalele video noi conectate. Toate sursele de intrare și ieșire video
conectate sunt afișate pe software-ul Content Manager. Dacă o sursă nu este afișată, apăsați
butonul Refresh din Content Manager. Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de
utilizare a software-ului Content Manager.
Deși anumite tipuri de semnale video sunt în general acceptate, este posibil ca unele dispozitive
să nu fie compatibile cu sistemul Buzz. Dacă nu sunteți sigur cu privire la compatibilitatea unui
dispozitiv, contactați departamentul de asistență tehnică al Brainlab.
Un ecran extern 3D (opțional) trebuie să suporte tehnologia 3D linie cu linie pentru a afișa corect
conținutul 3D.

Conexiunea LAN

Conectarea sistemului Buzz la rețeaua spitalului oferă:
• Transferul datelor pacientului de la sau către sistem.
• Acces de la distanță la informațiile afișate pe ecran.
• Posibilitatea de a reda, înregistra și partaja o sesiune, în funcție de aplicația Brainlab care

rulează pe dispozitiv și de integrarea în rețeaua spitalului.
Conectați doar dispozitive conforme cu IEC la porturile LAN.

Conexiuni LAN wireless

Sistemul Buzz este conform cu următoarele:
• CE
• FCC
• IC

Modulul WLAN inclus în acest produs nu poate fi accesat de către utilizatori finali. ID-ul FCC și ID-
ul IC al modulului WLAN pot fi găsite pe etichetă. Contactați departamentul asistență clienți al
Brainlab dacă aveți întrebări în acest sens.
Dispozitivul wireless conectat la sistemul Buzz trebuie să fie conform cu standardul IEEE
802.11a/b/g/n.
NOTĂ: Funcțiile Wi-Fi pot fi dezactivate conform restricțiilor locale sau aprobărilor în așteptare.
Pentru mai multe informații, contactați departamentul de asistență tehnică al Brainlab. 

NOTĂ: Dacă există o conexiune wireless slabă sau dacă aceasta lipsește, utilizați o conexiune
prin cablu (cablu LAN). 

NOTĂ: Antena modulului WLAN se află în spatele geamului panoului de funcții, aproape de
difuzor. Trebuie păstrată o distanță de 20 cm între antena WLAN și utilizator. 

Specificații Valori

Frecvență

Dispozitivul WLAN utilizează o bandă de frec-
vență pentru transmisie și recepție:
802.11b/g
2.401 – 2.495 MHz
802.11a
4.910 – 4.990 MHz
5.150 – 5.350 MHz
5.470 – 5.725 MHz
5.725 – 5.825 MHz

Tehnologie de modulație DSSS, CCK, OFDM
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Specificații Valori

Tip modulație DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM,
64QAM

Protocoale de securitate suportate Dezactivat, WEP 64 & 128 biți, WPA-
PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)

Frecvență date wireless

802.11b 11, 5,5, 2, 1 Mbps
802.11a/g 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
802.11n 65, 58,5, 42, 39, 26, 19,5, 13, 6,5
Mbps

Putere de transmisie (max) 802.11b 15 dBm (31,6 mW) 802.11g 12,6 dBm
(18,12 mW) 802.11a 17 dBm (50,1 mW)

Sensibilitate recepție

802.11b
Frecvență 11 Mb/s: -86 dBm
Frecvență 1 Mb/s: -92 dBm
802.11g
Frecvență 54 Mb/s: -72 dBm
Frecvență 36 Mb/s: -78 dBm
Frecvență 18 Mb/s: -84 dBm
Frecvență 6 Mb/s: -89 dBm
802.11a
Frecvență 54 Mb/s: -74 dBm
Frecvență 36 Mb/s: -80 dBm
Frecvență 18 Mb/s: -86 dBm
Frecvență 6 Mb/s: -90 dBm

Caracteristici antenă
Doi (2) U.FL conectori coaxiali, 50 Ohms
Amplificare max @ 5 GHz = 5,5 dBi
Amplificare max @ 2,4 GHz = 4,1 dBi

Canale

SUA/Canada:
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153,
157, 161, 165)
802.11b/g (1-11)
Europa:
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136,
140)
802.11b/g (1-13)
Japonia:
802.11a
36, 40, 44, 48 (cunoscut ca W52)
52, 56, 60, 64 (cunoscut ca W53)
100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,
136, 140 (cunoscut ca W56)
802.11b/g (1-13)
China:
802.11a (149, 153, 157, 161, 165)

Conexiunile USB

Conectați la sistemul Buzz numai dispozitive alimentate prin magistrală (putere slabă sau de mare
putere) conforme cu standardele USB 1.x, 2.0 sau 3.0 sau dispozitive aprobate în mod specific.

Conexiuni la dispozitive de la terți
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Dispozitivele alimentate prin magistrală nu trebuie să consume mai mult de 500 mA (USB 2.0) sau
900 mA (USB 3.0), conform standardului USB.
Nu conectați dispozitive USB auto-alimentate la sistemul Buzz. Dispozitivele auto-alimentate sunt
dispozitive USB alimentate extern de la o sursă de alimentare separată. În caz contrar, siguranța
și eficacitatea echipamentului nu pot fi garantate.
Scanați unitățile flash USB cu un software antivirus înainte de a le conecta la sistem.

Panou de funcții

①

②

④ ③

⑤

Figura 17  

Nr. Componentă

① Porturi USB 2.0

② Difuzor (mono)

③ Cameră video

④ Întrerupător de alimentare cu LED de stare

⑤ Microfon

Panoul utilizatorului

Zonele încercuite de pe panoul de conexiuni conțin porturi de conexiune cu funcție similară. Sunt
posibile conexiuni video multiple de la terțe surse simultane.
NOTĂ: Pentru o descriere a panourilor frontale și posterioare ale computerului Digital O.R.
pentru integrarea Barco, vă rugăm să consultați Manualul de utilizare Fujitsu. 

②
①

④

③

⑤

⑥

⑨

⑧⑦

⑩

Figura 18  
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Nr. Componentă

① Unitate CD/DVD

②
Intrare video analogică
• 1 x S-Video IN (1 x intrare S-Video)
• 1 x Composite IN (1 x intrare compozită)

③ 2 x intrări video SDI

④

Ieșire imagistică pentru microscop
• 1 x ieșire DHV
• 1 x USB B

NOTĂ: Această ieșire video poate fi utilizată și pentru un al șaselea ecran sau pentru un
ecran care poate fi conectat de către utilizator (de ex. un proiector). 

Avertisment
Conectorul USB tip B de la panoul utilizatorului MCU este dedicat în mod ex-
pres conectării cablului Brainlab pentru microscop. Conectarea altor dispo-
zitive la această interfață poate deteriora dispozitivele sau MCU.

⑤ 2 x intrări video DVI

⑥

Conexiuni de alimentare pentru componentele liniilor de transfer
• 6 x 5 V c.c./2A

NOTĂ: Conectați numai echipamente recomandate de Brainlab la conexiunea c.c. 

⑦

Conexiunea la rețea
• Tracking Unit/Camera (Unitate de detectare/Cameră video)
• Date/navigare intra-operatorie

NOTĂ: Utilizați portul pentru Intraoperative Data (Date intra-operatorii) pentru a conecta
sistemul de navigare. 

⑧
Porturi de date
• 2 x USB 3.0

⑨ Întrerupător de alimentare computer cu LED de stare

⑩ LED de alimentare de la rețea

Fixarea cablurilor

Știfturile de fixare de pe sistemul Buzz On-Wall vă permit să asigurați cablurile atașate la panoul
utilizatorului.

Conexiuni la dispozitive de la terți
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Figura 19  

Panoul de conexiuni posterior

NOTĂ: Pentru o descriere a panourilor frontale și posterioare ale computerului Digital O.R.
pentru integrarea Barco, vă rugăm să consultați manualele de utilizare Fujitsu. 

③

①

⑤④ ⑥

⑨

⑧

⑩⑪

②

⑦

Figura 20  

Nr. Componentă Grupul utilizatorului

① Comutator principal Utilizator instruit

② Comutator de alimentare Utilizator instruit

③ Egalizarea potențialelor Utilizator instruit

④ Rețea/USB 2.0 pentru Panoul de opțiuni Departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab

⑤ Hospital Network (Rețeaua spitalului) (1 GbE) Departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab

⑥ Hospital Network (Rețeaua spitalului) (10 GbE) – Nu este uti-
lizată

Departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab

⑦

Intrare/ieșire audio
• Intrare microfon
• Audio In (Intrare audio)
• Audio Out (Ieșire audio)

Departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab

⑧ Ieșire audio și USB 2.0 pentru ecranele 1 – 4 Departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab

⑨ Ieșire video pentru Afișajul 5 Departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI
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Nr. Componentă Grupul utilizatorului

⑩

Conexiuni de alimentare pentru componentele liniilor de
transfer
4 x 5 V c.c./0,5 A fiecare
NOTĂ: Conectați numai echipamente recomandate de Brain-
lab la conexiunea c.c. 

Departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab

⑪ 2 x USB 3.0 Departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab

NOTĂ: Comutatorul de alimentare, intrarea de alimentare de la rețea și pinul de egalizare a
potențialelor nu sunt accesibile dacă computerul este montat pe perete. Conexiunile 4 – 11 din
panoul de conexiuni sunt destinate exclusiv utilizării de către departamentul de asistență tehnică
al Brainlab. Nu modificați și nu adăugați nicio conexiune la acest panou, deoarece acestea sunt
utilizate pentru comunicațiile interne ale sistemului. 

Conexiuni la dispozitive de la terți
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2.5.3 Conexiunea de egalizare a potențialelor

Informații generale

Funcțiile conductorului de egalizare a potențialelor sunt:
• Egalizarea potențialelor între piesele metalice diferite care ar putea fi atinse simultan.
• Reducerea diferențelor de potențial care pot apărea între dispozitivele electrice medicale și

piese conductoare ale altor obiecte în timpul operării.
NOTĂ: Pinul de egalizare a potențialelor nu este accesibil în cazul în care computerul este montat
pe perete. Conexiunea de egalizare a potențialelor sistemului este opțională. La conectarea
POAG este creat un sistem EM. 

NOTĂ: Nu este cazul pentru computerul Digital O.R. pentru integrarea Barco, care este
amplasat în afara sălii de operații, într-o încăpere non-medicală. 

Cum conectați cablurile pentru egalizarea potențialelor

Pini de egalizare

Pin de egalizare a potențialului pentru calculator

Etapă

1. Conectați cablurile pentru egalizarea potențialelor la portul pentru egalizarea potențialelor
de la computer.

2. Conectați cablurile pentru egalizarea potențialelor la o priză de perete adecvată.

Înainte de a utiliza sistemul și în timp ce sistemul este încă oprit, conectați cablul pentru
egalizarea potențialelor la dispozitiv și la priza din perete corespunzătoare.

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI
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Conexiunea de egalizare a potențialelor
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3 CURĂȚAREA ȘI
DEZINFECTAREA

3.1 Instrucțiuni de curățare
3.1.1 Prezentare generală

Înainte de a începe

Asigurați-vă că sistemul este complet oprit înainte de a începe curățarea.

Fără dezinfectare automată

Nu utilizați proceduri de curățare și dezinfectare automate pentru componentele sistemului Buzz.

Fără sterilizare

Nu sterilizați componentele sistemului Buzz.

Fără lichide

Nu pulverizați solvenți de curățare sau alte lichide direct spre interfețele electrice sau orificii, (de
ex. orificiile de ventilare).
Asigurați-vă că nu pătrund lichide în componentele sistemului Buzz, deoarece acestea pot
deteriora componentele și/sau circuitele electronice.
Folosiți doar o lavetă umedă pentru curățare. Alte metode ar putea permite pătrunderea lichidelor
în sistem și cauza deteriorarea.

CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA
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3.1.2 Instrucțiuni

Compatibilitatea cu dezinfectanții

Sistemul Buzz trebuie curățat doar cu următoarele tipuri de dezinfectanți:

Tip dezinfectant Exemplu

Pe bază de alcool Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Pe bază de alchilamină Incidin Plus 2%

Pe bază de oxigen activ Perform

Pe bază de aldehide/cloruri Antiseptica Kombi – Flächendesinfektion

NOTĂ: Utilizați doar dezinfectanții pentru suprafețe comercializați pe piața locală. 

NOTĂ: Dezinfectanții pentru suprafețe pot lăsa reziduuri. Acestea pot fi îndepărtate cu ușurință
folosind o lavetă uscată. 

Urmați întotdeauna îndeaproape instrucțiunile producătorului dezinfectantului respectiv.
Utilizarea altor lichide de curățare, șervețele dezinfectante sau proceduri de curățare decât cele
specificate poate deteriora echipamentul. Este recomandată utilizarea exclusivă a dezinfectanților
verificați de Brainlab pentru a evita deteriorarea sistemului.

Intervalele de curățare

Curățați dispozitivul după fiecare utilizare.
Frecvența de curățare depinde de frecvența de utilizare a sistemului. Brainlab nu poate oferi
recomandări generale privind intervalele de curățare. Aceasta este responsabilitatea utilizatorului.

După curățare

După curățare, asigurați-vă că toate componentele sistemului Buzz sunt complet uscate înainte
de a utiliza sistemul.

Cum să curățați sistemul Buzz

Etapă

1. Opriți sistemul.

2. Curățați cu atenție interfețele, asigurându-vă că nu pătrund lichide în sistem.

3. Curățați și dezinfectați toate celelalte suprafețe cu un dezinfectant compatibil.

Instrucțiuni
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4 INFORMAȚII DESPRE
CONFORMITATE ȘI
SPECIFICAȚII

4.1 Standarde

Certificate și aprobări

• IEC 60601-1:2005+A1:2012 (Ediția 3.1)
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14

Protecție împotriva factorilor externi

Componentă Buzz Clasificare conform IEC 60529

Ecran

Buzz On-Wall IP20

Buzz On-Wall cu
articulație din sili-
con*

IP21

Buzz In-Wall IP20

Buzz In-Wall cu
articulație din sili-
con*

IP44

Computer Toate variantele IP20

NOTĂ: * Protecția împotriva factorilor externi depinde de instalarea ecranului sistemului Buzz.
Pentru mai multe detalii consultați manualul Buzz 2 privind pregătirea locului de instalare, cerințe
pentru instalare. 

Nu utilizați în zone umede sau în locații în care ar putea pătrunde lichide în sistem. Dacă au
pătruns lichide în sistem, nu utilizați dispozitivul. Deconectați-l de la rețeaua de alimentare cu
energie și contactați departamentul de asistență tehnică al Brainlab.

INFORMAȚII DESPRE CONFORMITATE ȘI SPECIFICAȚII
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4.2 Cerințe de mediu
4.2.1 Condiții de mediu

Restricții locale

• Depozitați și utilizați sistemul în locații ferite de umiditate, vânt, soare, praf, salinitate și sulf.
• Nu depozitați sistemul în imediata apropiere a produselor chimice sau gazelor.
• Nu expuneți sistemul la lumină ultravioletă directă.
• Expunerea dispozitivului la solicitări de mediu peste sau sub limitele specificate (de ex.

fumizare pentru controlul dăunătorilor) poate conduce la deteriorarea sau la o durată de viață
redusă a dispozitivului.

Considerații privind altitudinea

• Dacă nu se prevede altfel, sistemul este evaluat pentru utilizarea la o altitudine mai mică de
3.000 de metri.

• Transportați sau depozitați sistemul la o altitudine mai mică de 6.000 de metri.

Durată de adaptare

Durata de adaptare pentru utilizare după condiții extreme de depozitare este de cel puțin 24 de
ore.

Condiții de temperatură, umiditate și presiune

Specificații Condiții de utilizare Condiții de transport/depo-
zitare

Temperatură ambiantă 10 °C – 35 °C -10 °C până la 45 °C

Umiditate relativă 30% până la 75% (fără con-
dens) 10% – 90% (fără condens)

Presiune 700 hPa – 1.060 hPa 500 hPa – 1.060 hPa

Cerințe de mediu
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4.3 Specificațiile sistemului
4.3.1 Caracteristici fizice

Buzz On-Wall

Computer și ecran tactil Buzz On-
Wall unul lângă celălalt

Ecran tactil suplimentar pe
perete

Înălțime 667 mm 667 mm

Lățime 1.866 mm 1.054 mm

Adâncime 184 mm 103 mm

Greutate 64 kg 30 kg

Configurație flexibilă computer Buzz
On-Wall

Configurație flexibilă ecran
tactil Buzz On-Wall

Înălțime 667 mm 667 mm

Lățime 756 mm 1.189 mm

Adâncime 184 mm 103 mm

Greutate 31 kg 38 kg

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall (ecran tactil) Ecran tactil suplimentar în pe-
rete

Înălțime 667 mm 667 mm

Lățime 1.189 mm (numai ecran tactil Buzz 42") 1.054 mm

Adâncime 103 mm (Adâncime în perete = 98 mm) 103 mm (Adâncime în perete =
98 mm)

Greutate 38 kg 30 kg

Computer Buzz

Computer

Înălțime 164,5 mm

Lățime 439 mm

Adâncime 414 mm

Greutate 17 kg

NOTĂ: Dimensiunile de mai sus se bazează pe poziționarea orizontală a computerului. 

Computer Digital O.R. pentru integrarea Barco cu montare pe stativ

Computer

Înălțime 221,1 mm

Lățime 482,6 mm

Adâncime 729,8 mm

INFORMAȚII DESPRE CONFORMITATE ȘI SPECIFICAȚII
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Computer

Greutate 18 kg (plus greutatea stativului)

NOTĂ: Dimensiunile de mai sus se bazează pe poziționarea orizontală a computerului. 

Computer Digital O.R. pentru integrarea Barco fără montare pe stativ

Computer

Înălțime 186 mm

Lățime 430 mm

Adâncime 481 mm

Greutate ~18 kg

NOTĂ: Dimensiunile de mai sus se bazează pe poziționarea orizontală a computerului. 

Specificațiile sistemului
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4.3.2 Specificații tehnice

Computer

Unitate computer Computer Digital O.R. pentru inte-
grarea Barco

Procesor
Intel Xeon E5-1650v3
(3,5 GHz, 6 nuclee, 15 MB cache)

Intel Xeon E5-1650v4

Memorie 16 GB DDR4 16 GB DDR4

Dispozitiv de sto-
care 256 GB SSD 480 GB SSD

Unități externe Unitate de scriere CD/DVD Unitate de scriere CD/DVD

Placă video 2 x Nvidia Quadro K2200 2 x Nvidia Quadro P2000

Sistem de opera-
re Windows 10 pe 64 de biți Windows 10 pe 64 de biți

Ecran tactil

Ecran tactil

Tip afișaj 42" LCD, lumină de fundal LED

Rezoluție 1.920 x 1.080

Tactil Capacitiv, atingere multiplă

Cerințe de putere

Computer Ecran tactil Computer Digital O.R.
pentru integrarea Bar-
co

Tensiune de func-
ționare 100 – 240 V 100 – 240 V 100 – 240 V

Curent 8 – 4 A 3,5 – 1,5 A 9,5 – 4,0 A

Frecvență 50/60 Hz 50/60 Hz 50 – 60 Hz

Consum de ener-
gie

Max. 850 W (de regulă,
350 W)

Max. 350 W (de regulă,
200 W)

Max. 600 W (de regulă,
350 W)

Sursa de alimentare c.a.

Verificați dacă circuitul de branșare pentru alimentarea cu c.a. a dispozitivului Buzz nu este
supraîncărcat. Aceasta va reduce riscul de vătămare corporală, incendiu sau deteriorare a
echipamentului.
Sarcina dispozitivului Buzz nu trebuie să depășească 80% din puterea nominală a circuitului de
branșare. Consultați autoritatea din domeniul energiei electrice responsabilă pentru cerințele de
cablare și instalare ale unității dumneavoastră.

INFORMAȚII DESPRE CONFORMITATE ȘI SPECIFICAȚII
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4.3.3 Rețeaua spitalului

Cerințe de rețea

Rețeaua spitalului trebuie să fie conformă cu următoarea definiție conform IEEE
802.3:1000BASE-T sau 100BASE-TX.
Pentru cablarea rețelei LAN se aplică următoarele cerințe:
• Categoria 5 sau superioară pentru Ethernet 10/100
• Categoria 5e sau superioară pentru Gigabit Ethernet

NOTĂ: Clientul trebuie să ia în considerare cerințele ISO/IEC 11801. 

Conectarea dispozitivului la o rețea de spital va crea un sistem electric medical în
conformitate cu IEC 60601-1. Brainlab recomandă ca componentele rețelei spitalului să fie
conforme cu un standard IEC adecvat (IEC 60601-1 clauza 7.9.2.9).

Computer Digital O.R. pentru integrarea Barco

Computerul Digital O.R. pentru integrarea Barco oferă următoarele opțiuni pentru conectarea
la rețeaua spitalului:
• Fibră Ethernet 1/10 gigabit conform IEEE 802.3: 10GBASE-SR sau IEEE 802.3:1000BASE-SX.
• Cablurile LAN din fibră trebuie să fie din fibră multi-mod OM3 sau superioară

Precauții privind rețeaua

Conectarea sistemului Buzz la o rețea de spital care include alte echipamente poate duce la
riscuri neidentificate anterior pentru pacienți, operatori sau terți.
Spitalul trebuie să identifice, să analizeze, să evalueze și să controleze riscurile care pot apărea
la conectarea sistemului Buzz la o rețea de spital.
Modificările ulterioare aduse rețelei spitalului pot introduce riscuri noi și necesita o analiza
suplimentară. Modificări aduse rețelei spitalului includ:
• Modificări ale configurației rețelei spitalului
• Conectarea de elemente suplimentare la rețeaua spitalului
• Deconectarea unor elemente de la rețea spitalului
• Actualizarea sau upgrade-ul echipamentelor conectate la rețeaua spitalului

Se recomandă să utilizați un dispozitiv de separare adecvat pentru interfața de rețea (LAN) cu un
rating de minimum 1 MOOP și o rezistență dielectrică de minimum 1,5 kV.

Utilizați echipamentul numai în medii de rețea securizate. Asigurați-vă că rețeaua este
protejată împotriva accesului neautorizat (de exemplu, prin autentificarea, utilizatorilor, prin
firewall etc.) și a software-urilor rău intenționate. Dacă este conectat la o rețea
nesecurizată, funcționalitatea echipamentului nu poate fi garantată (de ex. din cauza
posibilelor infectări cu software rău intenționat/nesecurizat).

Atunci când integrați sistemul Buzz într-o rețea wireless, selectați o criptare adecvată (de
exemplu, WPA2) pentru a proteja datele pacientului împotriva accesului neautorizat.

Flux informații de rețea

Fluxul intenționat de informații de la sistemul Buzz către rețeaua spitalului și către alte dispozitive
din rețeaua spitalului este:
• Transferul datelor pacientului: Sistemul Buzz primește date de la un server din rețeaua

spitalului (de ex. server PACS)
• Accesul de la distanță, redarea în flux sau partajarea sesiunii: sistemul Buzz transmite date

către un client pentru redare în flux din rețeaua spitalului

Rețeaua spitalului
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Pericole potențiale de defectare a rețelei

Următoarele situații periculoase ar putea rezulta în cazul în care rețeaua sau conexiunea de date
a spitalului nu întrunește cerințele enumerate în această secțiune:
• Pacient tratat incorect din cauza:

- Defecțiunii rețelei în timpul transferului datelor pacientului
- Software-ului rău intenționat (de exemplu, viruși) care cauzează calculul greșit al datelor pe

PC
• Expunerii nedorite a pacientului la anestezice sau radiații din cauza unei defecțiuni de rețea în

timpul transferului datelor pacientului

INFORMAȚII DESPRE CONFORMITATE ȘI SPECIFICAȚII
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4.4 Informații despre conformitate
4.4.1 Emisiile electromagnetice

Mediul electromagnetic

Sistemele Buzz sunt destinate utilizării în mediul electromagnetic specificat în tabelul de mai jos.
Utilizatorul este responsabil să se asigure că sistemele sunt utilizate într-un astfel de mediu.

Declarație privind emisiile electromagnetice

Sistemul Buzz este destinat utilizării în unități profesionale de îngrijire a sănătății. Tabelul de mai
jos enumeră toate testele și standardele aplicabile pentru emisii, precum și nivelurile de
conformitate utilizate:

Test de emisii Standard Nivel de conformitate

Emisii RF conduse și radiate CISPR 11
Grup 1
Clasa A

Distorsiuni armonice IEC 61000-3-2 Clasa A

Fluctuații de voltaj și emisii de
scintilație IEC 61000-3-3 Conform

Caracteristicile de EMISII ale acestui echipament îl fac adecvat pentru utilizare în zonele
industriale și în spitale (CISPR 11 clasa A). Dacă este utilizat într-un mediu rezidențial (pentru
care, în mod normal, este necesară o clasificare CISPR 11 clasa B), acest echipament ar putea
să nu ofere protecție adecvată pentru serviciile de comunicație prin radiofrecvență. S-ar putea ca
utilizatorul să trebuiască să ia măsuri de atenuare, precum mutarea sau reorientarea
echipamentului.

Avertisment
Buzz este destinat utilizării exclusive de către cadre medicale. Sistemul poate să cauzeze
interferențe radio sau să perturbe funcționarea altor echipamente din apropiere. Poate fi
necesară luarea unor măsuri corective, cum ar fi reorientarea sau relocarea dispozitivului
sau ecranarea locației.

Avertisment
Acest echipament a fost testat din perspectiva imunității RF radiate numai la frecvențele
selectate, iar utilizarea în emițătoarelor în apropiere la alte frecvențe ar putea avea ca
rezultat o funcționare neadecvată.

Avertisment
Echipamentele de comunicații RF (inclusiv dispozitive periferice precum cabluri de antenă
și antene externe) nu trebuie utilizate la o distanță mai mică de 30 cm to față de oricare
componentă a sistemului Buzz, inclusiv față de cablurile specificate de către producător. În
caz contrar, ar putea rezulta degradarea performanței acestui echipament.

Informații despre conformitate
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4.4.2 Imunitatea electromagnetică generală

Mediul electromagnetic

Sistemele Buzz sunt destinate utilizării în mediul electromagnetic specificat în secțiunile de mai
jos.
Utilizatorul este responsabil să se asigure că sistemele sunt utilizate într-un astfel de mediu.

Declarație privind imunitatea electromagnetică

Tabelele din secțiunile următoare oferă indicații conform declarației producătorului privind
imunitatea electromagnetică.

Teste privind imunitatea electromagnetică

Test privind imunita-
tea

Standard Nivel de testare IEC
60601-1-2

Nivel de conformitate

Descărcare electrosta-
tică (ESD) – la contact

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Descărcare electrosta-
tică (ESD) – în aer

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Câmpuri EM cu radio-
frecvență radiată IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz până la
2,7 GHz
80% AM la 1 kHz

3 V/m
80 MHz până la
2,5 GHz
80% AM la 1 kHz

Impulsuri electrice
tranzitorii rapide/în ra-
fale – port de intrare
alimentare c.a.

IEC 61000-4-4

±2 kV
Frecvență de repetiție
de 100 kHz

±2 kV
Frecvență de repetiție
de 100 kHz

Impulsuri electrice
tranzitorii rapide/în ra-
fale – porturi de intra-
re/ieșire a semnalului

±1 kV
Frecvență de repetiție
de 100 kHz

±1 kV
Frecvență de repetiție
de 100 kHz

Supratensiuni – port
de intrare alimentare
cu c.a.
Linie la linie

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Supratensiuni – port
de intrare alimentare
cu c.a.
Linie la pământ

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Perturbații conduse in-
duse de RF IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz până la
80 MHz
6 V în benzi ISM
80% AM la 1 kHz

3 V
0,15 MHz până la
80 MHz
6 V
80% AM la 1 kHz

Câmp magnetic cu
frecvența rețelei de ali-
mentare

IEC 61000-4-8
30 A/m
50 Hz sau 60 Hz

30 A/m
50 Hz sau 60 Hz
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Ghid tehnic și de utilizare a sistemului Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0 51



Test privind imunita-
tea

Standard Nivel de testare IEC
60601-1-2

Nivel de conformitate

Căderi de tensiune
IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 cicluri
La 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° și
315°
0% UT; 1 cicluri
Și 70% UT; 25/30 ci-
cluria

Fază unică: la 0°

0% UT; 0,5 cicluri
La 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° și
315°
0% UT; 1 ciclu Și 70%
UT; 25/30 cicluria

Fază unică: la 0°

Întreruperi de tensiune 0% UT; 250/300 ciclua 0% UT; 250/300 ciclua

a) De ex. 10/12 înseamnă 10 perioade la 50 Hz sau 12 perioade la 60 Hz.
S-a aplicat o exonerare și echipamentul nu a fost testat pentru imunitatea la RF radiată pe
întreaga gamă de frecvențe cuprinsă între 80 MHz și 6.000 MHz.

Frecvență
de test
(MHz)

Bandă
(MHz)

Utilizare Modulare Maxi-
mum
(W)

Distanță
(m)

Nivel de
conformi-
tate pentru
imunitate
(V/m)

385 380 – 390 TETRA 400
Modularea im-
pulsurilor
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430 – 470
GMRS 460,
FRS 460

FM
deviație ±5
1 kHz sinusoi-
dal

2 0,3 28

710

704 – 787 Bandă LTE 13,
17

Modularea im-
pulsurilor
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800 – 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
Bandă LTE 5

Modularea im-
pulsurilor
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1720

1700 –
1990

GSM 1800;
CDMA 1900,
GSM 1900;
DECT;
Bandă LTE 1,
3, 4, 25;
UMTS

Modularea im-
pulsurilor
217 Hz

2 0,3 28

1845

1970

2450
2400 –
2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11b/g/n,
RFID 2450,
Bandă LTE 7

Modularea im-
pulsurilor
217 Hz

2 0,3 28

5240
5100 –
5800

WLAN
802.11a/n

Modularea im-
pulsurilor
217 Hz

0,2 0,3 95500

5785

Imunitatea electromagnetică generală
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4.4.3 Echipamente de comunicații RF

Mediul electromagnetic

Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile pot afecta sistemele.
Buzz este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile RF radiate sunt
controlate.
Utilizatorii sistemului Buzz pot contribui la prevenirea interferenței electromagnetice menținând o
distanță minimă între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile (transmițătoare) și
sistemul Buzz așa cum se recomandă mai jos, în funcție de puterea de ieșire maximă a
echipamentelor de comunicații.

Distanțe de separare

Distanțe de separare recomandate între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și
sistemul Buzz:

Puterea maximă no-
minală de ieșire a
transmițătorului (W)

Distanța de separare în funcție de frecvența transmițătorului (m)

150 kHz – 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz – 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz – 2,5 GHz

d 2 3 P,=

0,01 d = 0,12 d = 0,12 d = 0,23

0,1 d = 0,38 d = 0,38 d = 0,73

1 d = 1,20 d = 1,20 d = 2,30

10 d = 3,79 d = 3,79 d = 7,27

100 d = 12,00 d = 12,00 d = 23,00

Pentru transmițătoarele cu o putere maximă de ieșire care nu este menționată mai sus, distanța
de separare recomandată (d) în metri (m) poate fi calculată folosind ecuația aplicabilă frecvenței
transmițătorului, unde P este puterea maximă nominală de ieșire a transmițătorului în wați (W)
conform producătorului acestuia.
NOTĂ: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică distanța de separare pentru intervalul de frecvență su-
perior. 

NOTĂ: Este posibil ca aceste indicații să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromag-
netică este influențată de absorbția și de reflexia create de structuri, obiecte și persoane. 

WLAN

Frecvență sau benzi de frecvență pentru transmisie: 2,4 GHz și 5 GHz cu o lățime de bandă de
20 MHz la standardul 802.11b/g și 40 MHz la 802.11n.

INFORMAȚII DESPRE CONFORMITATE ȘI SPECIFICAȚII
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4.4.4 Cabluri testate

Utilizarea cablurilor specificate

Avertisment
Utilizarea accesoriilor, a traductorilor și a cablurilor diferite de cele specificate sau
furnizate de către producătorul acestui echipament poate duce la emisii electromagnetice
crescute sau imunitate electromagnetică scăzută a acestui echipament și duce la
funcționarea necorespunzătoare.

Specificații privind cablurile și accesoriile

Cablurile Buzz care au fost testate pentru conformitatea cu prevederile privind emisiile și
imunitatea:

Cabluri Specificații

Cablu de alimentare Furnizat de Brainlab

Cablu pentru egali-
zarea potențialelor Furnizat de Brainlab (opțional)

S-Video 2 cablu coaxial BNC, ecranat, cu borne, 75 ohmi

CVBS/SDI 1 cablu coaxial BNC, ecranat, cu borne, 75 ohmi

DVI 1 DVI-D 24 AWG, ecranat, cu borne, 100 ohmi

DP 1 cablu DisplayPort 1.2 30 AWG, ecranat, cu borne, 100 ohmi

Rețeaua spitalului Furnizat de Brainlab

Microscop Furnizat de Brainlab

Computer Buzz: Cabluri compatibile și conectori compatibili

Port Exemplu Manipulare

Intrare/Ieșire
DVI

Intrare și ieșire directă prin DVI. Pentru intrarea și
ieșirea semnalului pot fi utilizate cabluri de cupru și un
convertor DVI EO.
Strângeți întotdeauna șuruburile pentru blocarea co-
nectorului de cablu.
NOTĂ: Utilizați un cablu de cupru DVI de calitate supe-
rioară (max. 5 m) pentru a conecta surse DVI sau un
ecran DVI. 

Intrare SDI Conectați intrări video digitale de la o sursă SDI, HD-
SDI sau 3G-SDI (max. 10 m) sau intrări video analogi-
ce de la o sursă compozită (CVBS) (max. 5 m) cu co-
nector BNC pentru a vă conecta la surse video.
Împingeți conectorul tată în conectorul mamă astfel în-
cât cele două proeminențe mici de pe conectorul ma-
mă să se fixeze în sloturile spiralate ale conectorului
tată. Răsuciți în sens orar știftul îmbinării tip baionetă
pentru blocarea conectorului.
Pentru a deconecta cablul, răsuciți în sens antiorar știf-
tul îmbinării tip baionetă al conectorului tată, apoi tra-
geți mufa în afară.

Intrare compo-
zită

Cabluri testate
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Port Exemplu Manipulare

Intrare S-Video

Conectați sursa S-video la un cablu coaxial (max. 10
m) cu mufă Mini-Din 4 Hosiden pentru a vă conecta la
o sursă video.
Aliniați corect mufa din plastic cu pini înainte de a co-
necta cablul. Acest conector nu poate fi blocat.
Utilizați doar conectori Mini-Din Hosiden cu 4 pini. Alți
conectori similari pot părea compatibili, dar ar putea
duce la deteriorarea echipamentului.

USB

Porturi USB pentru conectarea dispozitivelor USB 2.0
și 3.0 pentru transferul de date ale pacienților.
NOTĂ: Nu conectați adaptoare de rețea sau cabluri
prelungitoare USB la porturile USB. 

Rețeaua spita-
lului

Port Ethernet izolat galvanic pentru conectarea la re-
țeaua spitalului.
În partea de jos există un clichet care se blochează
atunci când cablul este introdus în port. Atunci când
scoateți conectorul, apăsați pe clichet, apoi trageți mu-
fa în afară.

Panou de func-
ții

Microscop

Conectați microscoapele numai cu cablul pentru mi-
croscop Brainlab. Conectați cablul introducând toți co-
nectorii (DVI-I, USB, CVBS) în portul corespunzător.
Pentru informații detaliate despre integrarea microsco-
pului, consultați documentul Ghid de utilizare a in-
strumentului corespunzător.

DisplayPort
Conectați un afișaj cu DisplayPort utilizând un cablu
DisplayPort 1.2 (max. 5 m pentru 1.920 x 1.080/60 Hz
și max. 3,6 m pentru 3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz).

Computer Digital O.R. pentru integrarea Barco: Cabluri compatibile și conectori compatibili

Port Exemplu Manipulare

USB

Porturi USB pentru conectarea dispozitivelor USB 2.0
și 3.0 pentru transferul de date ale pacienților.
NOTĂ: Nu conectați adaptoare de rețea sau cabluri
prelungitoare USB la porturile USB. 

Rețeaua spita-
lului

Port Ethernet izolat galvanic pentru conectarea la re-
țeaua spitalului.
În partea de jos există un clichet care se blochează
atunci când cablul este introdus în port. Atunci când
scoateți conectorul, apăsați pe clichet, apoi trageți mu-
fa în afară.

Panou de func-
ții

DisplayPort
Conectați un afișaj cu DisplayPort utilizând un cablu
DisplayPort 1.2 (max. 5 m pentru 1.920 x 1.080/60 Hz
și max. 3,6 m pentru 3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz).

LAN Cablu din fibră LAN cu conector-LC duplex.

INFORMAȚII DESPRE CONFORMITATE ȘI SPECIFICAȚII
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Port Exemplu Manipulare

Barco Nexxis
Video QSFP+

Introduceți modulul QSFP+ în cutia QSFP+ de pe com-
puter.

Cabluri testate
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4.4.5 Rezoluții acceptate

Computer Buzz: Rezoluții de intrare acceptate

Tabelul de mai jos indică rezoluțiile de intrare acceptate pentru fiecare intrare disponibilă a
sistemului Buzz.
Este posibil ca semnalele care depășesc rezoluțiile specificate să nu fie acceptate. Pentru
informații suplimentare despre rezoluțiile de intrare, contactați departamentul de asistență tehnică
al Brainlab.

Intrare imagistică Codificare cu
culori

Conector Tip de semnal Format

Intrare S-Video
PAL

mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Intrare compozită
PAL

BNC CVBS
576i/25

NTSC 480i/29,97

Intrare SDI YCbCr BNC

SDI
576i/25

480i/29,97

HD-SDI

720p/50

720p/60

1080i/30

1080i/60

1080p/25

1080p/30

3G-SDI

1080p/50

1080p/59,94

1080p/60

Intrare DVI RGB pe 8 biți DVI-I DVI-D conexiune
unică

640 x 480 la 60 Hz

800 x 600 la 60 Hz

1.024 x 768 la 60 Hz

1.280 x 720 la 60 Hz

1.280 x 1.024 la 60
Hz

1.920 x 1.080 la 60
Hz

1.920 x 1.200 la 60
Hz

1.600 x 1.200 la 60
Hz

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

Intrare DVI RGB/YCbCr HD-15 RGB/YCbCr
Contactați departa-
mentul de asistență
clienți al Brainlab.
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Formate de intrare ale computerului Digital O.R. pentru integrarea Barco

Computerul Digital O.R. pentru integrarea Barco nu are intrări video directe. Acesta oferă
conectivitate la rețeaua de routare video Barco Nexxis:
• Intrare imagistică: Barco Nexxis
• Codificare cu culori: diverse
• Conector: QSFP+
• Tip de semnal: diverse
• Format: divers, până la UHD1/4k

Computer Buzz: Rezoluții de ieșire acceptate

Tabelul de mai jos indică rezoluțiile de ieșire acceptate pentru fiecare ieșire disponibilă a
sistemului Buzz.
Pentru informații suplimentare despre rezoluțiile de ieșire, contactați departamentul de asistență
tehnică al Brainlab.

Afișaje Codificare cu
culori

Conector Tip de semnal Format

Ecranul 1 DisplayPort DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 la 60
Hz

3.840 x 2.160 la 30
Hz

3.840 x 2.160 la 60
Hz

Ecranul 2 DisplayPort DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 la 60
Hz

3.840 x 2.160 la 30
Hz

3.840 x 2.160 la 60
Hz

Ecranul 3 DisplayPort DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 la 60
Hz

3.840 x 2.160 la 30
Hz

3.840 x 2.160 la 60
Hz

Ecranul 4 DisplayPort DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 la 60
Hz

3.840 x 2.160 la 30
Hz

3.840 x 2.160 la 60
Hz

Ecranul 5 RGB pe 8 biți DVI-I DVI-D conexiune
unică

1.920 x 1.080 la 60
Hz

Microscop

RGB pe 8 biți DVI-I DVI-D conexiune
unică

1.920 x 1.080 la 60
Hz

RGB/YCbCr DVI-I RGB/YCbCr
1.024 x 768/60 Hz

1.280 x 1.024/60 Hz

Rezoluții acceptate
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Ieșire placă video 3D

Placa video furnizează un semnal progresiv cu un singur flux. Conținutul 3D este creat de
software-ul Brainlab (poate fi necesar un software suplimentar). Un ecran extern trebuie să
accepte tehnologia 3D linie cu linie pentru a afișa corect conținutul 3D.

Formate de ieșire ale computerului Digital O.R. pentru integrarea Barco

Afișaje Conector Tip de semnal Format

Ecranele 1 – 8 DisplayPort DisplayPort 1.4

Format FullHD, UHD1,
4k, și până la HDR
5.120 x 2.880 la 60 Hz
(culoare pe 30 de biți)
Cardul grafic furnizea-
ză un semnal progre-
siv cu un singur flux.
Conținutul 3D este
creat de software-ul
Brainlab (poate fi ne-
cesar un software su-
plimentar). Un ecran
extern trebuie să ac-
cepte tehnologia 3D li-
nie cu linie pentru a
afișa corect conținutul
3D.

Conectori de intrare video acceptați

Intrare imagistică Conectori Tip de semnal Impedanță (Ohm)

Intrare S-Video mini-DIN YC 75

Intrare compozită BNC CVBS 75

Intrare SDI BNC SDI, HD-SDI, 3G-SDI 75

Intrare DVI DVI-I
DVI-D conexiune unică 100

RGB/YCbCr 75

Conectori ai computerului Digital O.R. pentru integrarea Barco

Computerul Digital O.R. pentru integrarea Barco nu are intrări video directe. Acesta oferă
conectivitate la rețeaua de routare video Barco Nexxis:
• Intrare imagistică: Barco Nexxis
• Conector: QSFP+
• Tip de semnal: diverse
• Impedanță: n/a (fibră)

Conectori de ieșire video acceptați

Afișaje Conectori Tip de semnal Impedanță (Ohm)

Ecranul 1

DisplayPort
DisplayPort 1.2
DisplayPort ++

100Ecranul 2

Ecranul 3
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Ghid tehnic și de utilizare a sistemului Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0 59



Afișaje Conectori Tip de semnal Impedanță (Ohm)

Ecranul 4

Ecranul 5 DVI-I DVI-D conexiune unică 100

Microscop DVI-I
DVI-D conexiune unică 100

RGB/YCbCr 75

Conectori de ieșire ai computerului Digital O.R. pentru integrarea Barco

Afișaje Conector Tip de semnal Impedanță (Ohm)

Ecranele 1 – 8 DisplayPort DisplayPort 1.4, Dis-
playPort++ 100

Rezoluții acceptate
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5 SIGURANȚA ELECTRICĂ
5.1 Introducere
5.1.1 Sistemul Buzz

Clasificarea sistemului Buzz

Sistemul Buzz este clasificat ca echipament de Clasa I conform IEC 60601-1 și trebuie testat în
consecință.
Buzz On-Wall și Buzz In-Wall sunt sisteme electrice medicale (SISTEME EM).

Clasificare Definiție

Clasa I

Clasificare în funcție de protecția împotriva electrocutării.
Se referă la echipamente electrice la care protecția împotriva electrocutării nu
se bazează exclusiv pe izolația de bază, ci pentru care sunt oferite precauții
de siguranță suplimentare prin asigurarea de modalități de împământare a
pieselor metalice expuse sau a pieselor metalice interne.

Cerințe de siguranță

Avertisment
Pentru a evita riscul de electrocutare, sistemul Buzz trebuie conectat numai la o sursă de
alimentare de la rețea cu împământare.

SIGURANȚA ELECTRICĂ
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5.2 Cerințe de testare
5.2.1 Prezentare generală

Interval

Testul recurent trebuie efectuat o dată pe an sau atunci când echipamentul este reparat sau
modificat.
Testul recurent este obligatoriu pentru echipamentele electrice medicale și la crearea unui sistem
electric medical conform cu IEC 60601-1-1 sau cu clauza 16 din Ediția a 3-a a IEC 60601-1.
Repetați acest test de fiecare dată când echipamentul electric medical sau configurația sistemului
electric medical sunt modificate, de exemplu după repararea unuia sau tuturor echipamentelor
combinate sau după înlocuirea componentelor echipamentului, precum cablurile.
Pentru menținerea siguranței echipamentului, este necesar un test anual de siguranță electrică
conform cu IEC 62353. Pentru un SISTEM EM sau un echipament instalat permanent, poate fi
necesar un test de siguranță electrică conform cu IEC 60601-1.
NOTĂ: Reglementările locale și abaterile și cerințele naționale care diferă de aceste standarde
prevalează. 

Domeniu de aplicare

Testul trebuie să includă toate elementele specificate în formularul de inspecție de siguranță,
precum și în acest capitol.
Fiecare piesă de echipament a SISTEMULUI EM care are propria conexiune la rețeaua de
alimentare cu energie sau care poate fi conectată/deconectată de la rețeaua de alimentare cu
energie fără utilizarea unui instrument trebuie testată individual. În plus, SISTEMUL EM trebuie
testat ca o singură unitate pentru a evita valorile inacceptabile cauzate de o componentă
îmbătrânită.
Dacă elementele ECHIPAMENTULUI EM care sunt combinate într-un SISTEM EM prin conexiuni
funcționale nu pot fi testate separat din motive tehnice, testați integral SISTEMUL EM.
În plus, departamentul de asistență tehnică al Brainlab sau partenerii autorizați vor curăța periodic
filtrele de admisie a aerului și vor înlocui bateria atunci când este necesar.

Inspecțiile efectuate de personal non-Brainlab

Numai personalul calificat, instruit și competent poate efectua testele de siguranță electrică.
Calificarea trebuie să includă instruire în domeniu, echipamente de testare, cunoștințe, experiență
și familiarizarea cu tehnologiile, standardele și reglementările locale relevante. Personalul care
evaluează siguranța trebuie să poată recunoaște posibilele consecințe și riscuri asociate cu
echipamentele neconforme.
Brainlab trebuie informată imediat în scris dacă echipamentul este considerat nesigur.

Inspecțiile efectuate de personalul de asistență Brainlab

• Dacă la sediul clientului nu este prezentă o persoană calificată corespunzător, personalul de
asistență Brainlab va efectua această inspecție contra unei taxe stabilite.

• Dacă aveți nevoie de un specialist în asistență de la Brainlab, contactați departamentul de
asistență clienți Brainlab.

Linkuri conexe

Inspecție privind siguranța la pagina 75
Prezentare generală a testelor la pagina 63

Cerințe de testare

62 Ghid tehnic și de utilizare a sistemului Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0



5.2.2 Prezentare generală a testelor

Măsuri de precauție privind testele

Pașii de testare a SISTEMULUI EM trebuie parcurși conform instrucțiunilor de mai jos.
• Testul descris se referă exclusiv la echipamentul Brainlab Buzz și nu la echipamentele

conectate.
• În plus, urmați instrucțiunile furnizate de producătorul dispozitivului conectat.
• În timpul măsurătorilor, toate dispozitivele trebuie să fie în modul de funcționare.
• Efectuați testele atât în condiții normale, cât și în condițiile unei singure defecțiuni.

Inspectați vizual SISTEMUL EM pentru a determina dacă aveți în continuare o configurație
identică cu cea de la ultima inspecție sau dacă unitățile SISTEMULUI EM au fost înlocuite,
suplimentate sau eliminate. Aceste modificări trebuie documentate, la fel și orice modificări ale
configurației SISTEMULUI EM. Orice modificări anulează validitatea valorilor de referință
anterioare.

Indicații privind testele

Atunci când efectuați teste recurente:
• Parcurgeți pașii de testare necesari în ordinea definită mai jos.
• Toate testele trebuie efectuate cu succes pentru ca dispozitivul să fie considerat sigur.
• Calibrarea dispozitivului de măsurare trebuie să fie validă în momentul efectuării măsurătorilor.
• Rezultatele măsurătorilor obținute în urma unor modificări ale SISTEMULUI EM vor fi

documentate ca valori de referință.
Dacă dispozitivul nu trece un test, acesta trebuie reparat de către personalul de asistență
Brainlab.

Formularul raportului de testare

• Utilizați formularul raportului de testare din secțiunea următoare pentru a introduce rezultatele
inspecției.

• Păstrați formularul ca evidență a inspecției.

Pași de testare necesari pentru SISTEME EM

Etapă

1. Inspecție vizuală.

2. Rezistența de împământare.

3. Curentul de fugă al echipamentului.

4. Curentul de atingere.

5. Testul funcțional.

6. Raportarea rezultatelor.

7. Evaluarea rezultatelor.

8. Verificarea și pregătirea pentru utilizarea normală.

SIGURANȚA ELECTRICĂ
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5.2.3 Testele recurente

Pașii de testare de parcurs

Pas Instrucțiuni și condiții

Inspecție vizuală

Pregătiți dispozitivul pentru utilizare normală. Utilizați cablul de alimentare
original furnizat de Brainlab.
Verificați toate cablurile relevante pentru a depista fisuri, izolație deteriora-
tă și fire expuse. Mișcați și înfășurați cablurile pe mână pentru a întinde
ușor izolația. Nu se acceptă nicio urmă de deteriorare vizibilă.
Pentru a menține siguranța de bază în ceea ce privește perturbările elec-
tromagnetice, verificați în mod regulat dacă:
• Sunt utilizate împreună cu dispozitivul numai cablurile definite în acest

scop
• Toate cablurile sunt în stare bună și nu sunt deteriorate (de exemplu, să

nu fie vizibilă ecranarea)
• Conexiunile la conectorii pentru cabluri sunt fixe și (unde este posibil)

securizate
• Dispozitivul este împământat în mod corespunzător

Verificați sistemul Buzz pentru urme de deteriorare vizibile, cabluri rupte
și fire expuse. Exceptând orificiile de aerisire, nu ar trebui ca interiorul dis-
pozitivului să fie vizibil. Nu se acceptă cablurile deteriorate, firele expuse
sau vizibilitatea în interior.
Verificați starea tuturor cablurilor furnizate/utilizate împreună cu dispoziti-
vul, precum:
• Cablul de alimentare de la rețea
• Cablul Ethernet
• Cablurile video
• Cablurile USB
• Cablul de conexiune al microscopului (dacă este cazul)

Verificați:
• Izolația este intactă pe întreaga lungime a cablului?
• Ștecărele sunt fixate complet pe cabluri?
• Sunt vizibile fire?

Verificați:
• Toate componentele carcasei sunt intacte?
• Suprafețele din sticlă sunt sparte?
• Toate componentele sistemului Buzz sunt disponibile?

Dacă se depistează orice deteriorare, scoateți dispozitivul din funcțiune,
marcați-l corespunzător și contactați departamentul de asistență al Brain-
lab.

Rezistența de împă-
mântare

Definiție:
Rezistența între orice piesă conductoare expusă care trebuie, din motive
de siguranță, să fie conectată la borna de împământare și la una dintre
următoarele piese:
• Conectorul de protecție al ștecherului de rețea
• Conectorul de protecție de la intrarea dispozitivului sau
• Conductorul de protecție conectat permanent la rețeaua de alimentare

cu energie
Rezistența între conectorii de protecție de la fiecare capăt al unui cablu
de alimentare detașabil.

Pregătiți dispozitivul pentru utilizare normală.
Măsurați rezistența de împământare pentru toate punctele de măsurare.

Testele recurente
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Pas Instrucțiuni și condiții

Curentul de fugă al
echipamentului

Testați curentul de fugă al echipamentului conform IEC 62353:2007 Capi-
tolul 5.3.3.2.3 utilizând „metoda diferențială”, cu următoarele condiții supli-
mentare:
• Măsurătorile sunt efectuate la tensiunea de alimentare de la rețea
• Măsurătorile sunt efectuate în ambele poziții ale ștecărului de rețea, da-

că este posibil
În momentul măsurării diferitelor poziții ale ștecărului de rețea, înregistrați
valoarea mai mare.

Curentul de atingere
(necesar pentru SIS-
TEMUL EM)

Definiție:
Curentul de fugă care pleacă de la carcasă sau de la piesele acesteia,
exclusiv conexiunile pacientului, accesibile oricărui operator sau pacient
în condiții normale de utilizare, pe o altă cale externă decât conductorul
de împământare, la masă sau spre o altă piesă a carcasei.

Pregătiți dispozitivul pentru utilizare normală.
Conectați conexiunile funcționale necesare pentru a crea sistemul electric
medical și porniți dispozitivele.
Măsurați curentul de atingere pentru toate punctele de măsurare.

Testul funcțional

Pregătiți dispozitivul pentru utilizare normală.
Porniți dispozitivul.
Verificați dacă becurile indicatoare funcționează.
Porniți o aplicație software.
Dacă este cazul, verificați funcția dorită a SISTEMULUI EM.
Verificați dacă:
• Data este afișată pe ecran
• Interacțiunea cu ecranul tactil funcționează
• Interfețele funcționează
• Comunicarea cu rețeaua funcționează (dacă este cazul)

Raportarea rezulta-
telor Generați un raport de testare.

Evaluarea rezultate-
lor Determinați dacă dispozitivul este sigur și eficient.

Verificarea și pregă-
tirea pentru utiliza-
rea normală

După testare, verificați dacă dispozitivul revine la condițiile necesare utili-
zării normale înainte de a fi repus în funcțiune.
Decuplați toate dispozitivele care au fost conectate, de exemplu dispoziti-
vul de măsurare cu sonde și linii.

Valori critice

Valorile sunt limitate conform standardelor.

Pas de testare Condiții normale Condițiile unei sin-
gure defecțiuni

Standard

Rezistența de împământare ≤ 0,3 Ω Nu este cazul IEC 62353

Curentul de fugă al echipamen-
tului ≤ 0,5 mA Nu este cazul IEC 62353

Curentul de atingere ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA IEC 60601-1

Dimensiune de referință

Utilizați tabelul de mai jos pentru a introduce valorile individuale măsurate la fiecare punct de
măsurare necesar.

SIGURANȚA ELECTRICĂ
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Introduceți valorile maxime măsurate în tabelul de mai jos:

Pas de testare Condiții normale Condițiile unei sin-
gure defecțiuni

Rezultatul tes-
tului

Rezistența de împământare Nu este cazul

Curentul de fugă al echipamen-
tului Nu este cazul

Curentul de atingere

Dispozitiv testat: Buzz 2 Număr de serie:

Numărul de serie al dispozitivului de măsurare:

Calibrare valabilă până la (data):

Test efectuat la (data): prin:

Linkuri conexe

Mesajele sistemului la pagina 28
Efectuarea testelor la pagina 67
Curentul de fugă al echipamentului la pagina 68
Curentul de atingere la pagina 70

Testele recurente
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5.3 Efectuarea testelor
5.3.1 Rezistența de împământare

Informații generale

Conectați vârful de măsurare al dispozitivului de măsurare la piesele conductoare indicate în
tabelul de mai jos și măsurați rezistența. Este posibil ca unele puncte de testare să nu se aplice
pentru modelul sistemului dumneavoastră Buzz.
Dacă dispozitivul nu trece un test, acesta trebuie reparat de către personalul de asistență
Brainlab. După reparare, repetați integral testul de siguranță electrică, de la început.
NOTĂ: În cazul în care cuplajul ecranului nu este accesibil din exterior, contactați departamentul
de asistență clienți al Brainlab. 

Testul de rezistență de împământare

Punct testat Valoare măsu-
rată

A trecut tes-
tul?

Computer Buzz (doar) – șurubul
carcasei din apropierea LED-ului
de alimentare de la rețea

Cadru ecran tactil cu montare în
perete (rezumatul punctelor de
măsurare potențiale)

Cadru ecrane tactile suplimentare
cu montare în perete (rezumatul
punctelor de măsurare potențiale)

Cadru cu montare în perete (de-
taliu măsurare)

(cadru cu montare pe perete)
Ecran tactil și ecran tactil supli-
mentar la orificiul nevopsit de pe
cadru

NOTĂ: Această măsurătoare trebuie efectuată pentru fiecare ecran cu și fără panou de funcții. 

SIGURANȚA ELECTRICĂ
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5.3.2 Curentul de fugă al echipamentului

Informații generale

Conectați vârful de măsurare al dispozitivului de măsurare la piesele conductoare indicate în
tabelul de mai jos și măsurați curentul de fugă al echipamentului.
Este posibil ca unele puncte de testare să nu se aplice pentru modelul sistemului dumneavoastră
Buzz.

Curent de fugă al echipamentului

Punct testat Valoare măsu-
rată

A trecut tes-
tul?

Computer (punct de măsurare pe
întrerupătorul de alimentare)

Șurubul ieșirii DVI-I de pe panoul
utilizatorului computerului

(Numai pentru cadrul cu montare
pe perete) Orificiul din dreapta
jos a ecranului de 42" pentru co-
nectarea la panoul metalic de
funcții

Portul USB de pe panoul de
funcții

Cadru ecran tactil cu montare în
perete (rezumatul punctelor de
măsurare potențiale)

Curentul de fugă al echipamentului
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Punct testat Valoare măsu-
rată

A trecut tes-
tul?

Cadru ecrane tactile suplimentare
cu montare în perete (rezumatul
punctelor de măsurare potențiale)

Cadru cu montare în perete (de-
taliu măsurare)

(Numai pentru cadrul cu montare
pe perete)
Ecran tactil (suplimentar) la orifi-
ciul nevopsit de pe cadru

SIGURANȚA ELECTRICĂ
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5.3.3 Curentul de atingere

Informații generale

Conectați vârful de măsurare al dispozitivului de măsurare la piesele conductoare indicate în
tabelul de mai jos și măsurați curentul la atingere al echipamentului.
Este posibil ca unele puncte de testare să nu se aplice pentru modelul sistemului dumneavoastră
Buzz.

Curentul de atingere

Testul pentru curentul de atingere al SISTEMULUI EM poate repeta unele puncte de măsurare
stabilite pentru curentul de fugă al echipamentului.

Punct testat Valoare măsu-
rată

A trecut tes-
tul?

Șurubul ieșirii DVI-I de pe panoul
utilizatorului computerului

Computer (punct de măsurare pe
întrerupătorul de alimentare)

(Numai pentru cadrul cu montare
pe perete) Orificiul din dreapta
jos a ecranului de 42" pentru co-
nectarea la panoul metalic de
funcții

Cadru ecran tactil cu montare în
perete (rezumatul punctelor de
măsurare potențiale)

Cadru ecrane tactile suplimentare
cu montare în perete (rezumatul
punctelor de măsurare potențiale)

Curentul de atingere
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Punct testat Valoare măsu-
rată

A trecut tes-
tul?

Cadru cu montare în perete (de-
taliu măsurare)

(Numai pentru cadrul cu montare
pe perete)
Ecran tactil (suplimentar) la orifi-
ciul nevopsit de pe cadru

Portul USB de pe panoul de
funcții

SIGURANȚA ELECTRICĂ
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Curentul de atingere
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6 ÎNTREȚINERE
6.1 Inspecții
6.1.1 Prezentare generală

Interval

O dată pe an, personalul de asistență Brainlab trebuie să efectueze o inspecție amănunțită.
Sistemul Buzz trebuie întreținut și inspectat periodic pentru a asigura funcționalitatea și siguranța
acestuia.
Urmați cu atenție instrucțiunile din acest document pentru efectuarea în siguranță a întreținerii de
rutină.

Avertisment
Nu efectuați lucrări de service sau întreținere la sistemul Buzz sau la oricare dintre
componentele sale în timpul utilizării.

Autorizare

Numai Brainlab și/sau partenerii săi autorizați au permisiunea să repare sistemul și echipamentul.
Risc de electrocutare: Nu există piese care pot fi reparate de utilizator. Nu îndepărtați nicio husă.
Toate lucrările de instalare, service și întreținere trebuie efectuate de către Brainlab sau de către
tehnicieni autorizați și instruiți.

Durata de funcționare a bateriei

Bateria CMOS a computerului trebuie înlocuită o dată la trei ani. Înlocuirea trebuie efectuată de
către personal Brainlab sau de către personal de service – autorizat de Brainlab.
Bateriile consumate trebuie eliminate corespunzător sau reciclate conform regulilor unității
dumneavoastră și legislației locale. Pentru eliminarea și înlocuirea bateriei, stabiliți o întâlnire cu
personalul de asistență Brainlab.

ÎNTREȚINERE
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6.1.2 Inspecție anuală

Aranjamentul

Contract de service disponi-
bil

Inspecție anuală

Da Efectuată automat de Brainlab

Nu Contactați departamentul de asistență tehnică al Brainlab pen-
tru aranjamente

Domeniu de aplicare

Inspecția acoperă toate componentele și funcțiile, precum și elementele specificate pe formularul
pentru inspecția privind siguranța.

Inspecție anuală
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6.1.3 Inspecție privind siguranța

Interval

Inspecția privind siguranța trebuie efectuată o dată pe an și rezultatele trebuie documentate.

Domeniu de aplicare

Inspecția privind siguranța trebuie să includă toate elementele relevante specificate.

Inspecțiile efectuate de personal non-Brainlab

Inspecția privind siguranța trebuie efectuată de către un inginer calificat care:
• Este calificat să realizeze inspecții de siguranță ale echipamentelor medicale electrice
• Este familiarizat cu informațiile privind siguranța produsului și cu instrucțiunile pentru produs și

a citit și înțeles ghidurile de utilizare
• Este la curent cu reglementările locale actuale referitoare la prevenirea accidentelor industriale
și non-industriale

• Informează imediat Brainlab în scris dacă echipamentul este considerat nesigur

Inspecțiile efectuate de personalul Brainlab

Dacă la sediul clientului nu este prezentă o persoană calificată corespunzător, specialiștii în
asistență ai Brainlab vor efectua această inspecție contra unei taxe stabilite.
Dacă aveți nevoie de un specialist în asistență de la Brainlab, contactați departamentul de
asistență clienți Brainlab.

ÎNTREȚINERE
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6.1.4 Măsurători în cadrul inspecției privind siguranța

Teste de efectuat

Inspecția privind siguranța electrică trebuie să includă toți pașii enumerați în formularul privind
siguranța electrică. Pe lângă formularul privind siguranța electrică, inspecția de siguranță cuprinde
și inspecțiile descrise la capitolul Întreținere.

Linkuri conexe

Cerințe de testare la pagina 62
Inspecții la pagina 73

Măsurători în cadrul inspecției privind siguranța
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6.2 Instrucțiuni privind defecțiunile și returnarea
6.2.1 Defecțiunile

Deteriorarea sau defectarea sistemului

Nu continuați să utilizați sistemul în cazul în care:
• cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat sau uzat
• s-a vărsat lichid pe sistem sau în interiorul acestuia
• sistemul nu funcționează normal deși sunt respectate instrucțiunile de utilizare
• componentele sistemului au fost scăpate pe jos sau carcasa a fost deteriorată
• componentele sistemului prezintă o scădere semnificativă a performanței, indicând necesitatea

lucrărilor de întreținere
• curg lichide din sistem
• sistemul emite fum

Dacă un ecran LCD este deteriorat (de exemplu s-a spart sticla), nu permiteți contactul între
lichidul scurs și piele, membranele mucoase (ochi, gură) sau alimente. Nu inhalați vapori. Dacă se
produce contactul, curățați toate zonele afectate ale corpului și/sau îmbrăcăminții cu săpun și apă
din abundență.

Cum să reacționați în caz de deteriorare sau defectare

Etapă

1. Opriți sistemul.

2. Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

3. Atașați o avertizare precum „NU UTILIZAȚI” pe echipament pentru a preveni utilizarea ac-
cidentală a acestuia.

Dacă utilizați în continuare un echipament despre care s-a constatat că este defect la o inspecție,
riscați să provocați leziuni pacientului și utilizatorului.

ÎNTREȚINERE

Ghid tehnic și de utilizare a sistemului Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0 77



6.2.2 Instrucțiuni privind returnarea

Raportarea echipamentelor deteriorate

Orice componente defecte trebuie raportate imediat departamentului de asistență clienți al
Brainlab.
Atunci când contactați departamentul de asistență tehnică al Brainlab în legătură cu o defecțiune,
vi se vor cere:
• Numărul de serie al sistemului de pe plăcuța cu caracteristici
• O descriere a problemei

Repararea și înlocuirea

Departamentul de asistență clienți al Brainlab:
• Vă oferă o estimare a costurilor de reparare sau înlocuire
• Vă informează când sistemul dumneavoastră va redeveni funcțional (de obicei în interval de 48

de ore)

Adrese de returnare

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Germania

Brainlab Inc.
RMA Dept.
5 Westbrook Corporate Center
Suite 1000
Westchester, IL 60154
SUA

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F
3-2-16 Shibaura,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Japonia

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong

Cum să returnați componente

Etapă

1. Protejați componenta împotriva deteriorării suplimentare înfășurând-o și ambalând-o co-
respunzător.

2. Completați și returnați formularul care v-a fost trimis prin fax sau care a însoțit piesa de
schimb.

3. Închideți bine cutia lipind-o cu bandă adezivă.

4. Expediați componenta defectă la adresa de returnare relevantă sau urmați instrucțiunile
furnizate de departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Instrucțiuni privind returnarea
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