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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje

Technická podpora

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

Oblast Telefon a fax E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední
a Jižní Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Velká Británie Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Tel.: +34 900 649 115

Francie a francouzsky mluvící
oblasti Tel.: +33 800 676 030

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

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

Očekávaná servisní životnost

Pokud není uvedeno jinak, společnost Brainlab poskytuje servis pro nástroje po dobu pěti let.
Během této doby lze získat náhradní díly stejně jako servisní podporu.

Připomínky uživatelů

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

Výrobce

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.2 Právní formulace

Autorská práva

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

Ochranné známky společnosti Brainlab

• Brainlab® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.
• iHelp® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.
• Softouch® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.
• StarLink® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.
• VarioGuide® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.
• Z-touch® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.

Ochranné známky jiných společností

Doro® je registrovaná ochranná známka společnosti pro med instruments GmbH.
MAYFIELD® je registrovaná ochranná známka společnosti Integra Lifesciences Holding Corp.
MultiVision™ je registrovaná ochranná známka společnosti Carl Zeiss Meditec AG.
OPMI®, Pentero® a PENTERO® jsou registrované ochranné známky společnosti Carl Zeiss
Meditec AG.

Informace o patentech

Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými
přihláškami. Podrobnosti viz: www.brainlab.com/patent.

Označení CE

Označení CE znamená, že příslušný produkt společnosti Brainlab vyhovuje zá-
kladním požadavkům směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostřed-
cích („MDD“).
Podle pravidel stanovených směrnicí MDD je klasifikace výrobku společnosti
Brainlab definována v odpovídající uživatelské příručce k programu.
POZNÁMKA: platnost označení CE lze potvrdit pouze pro produkty, které vyro-
bila společnost Brainlab. 

Pokyny k likvidaci

Jakmile chirurgický nástroj dosáhne konce životnosti, zbavte jej všeho biologického / biologicky
nebezpečného materiálu a nástroj bezpečně zlikvidujte podle příslušných právních předpisů.

Elektrického a elektronického zařízení se zbavujte tak, aby to bylo v souladu s místní-
mi zákony. Informace týkající se směrnice WEEE (odpadní elektrická a elektronická
zařízení) nebo příslušných látek, které by mohly být přítomny v lékařském zařízení, na-
leznete na adrese:
www.brainlab.com/sustainability

Právní formulace
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Hlášení incidentů souvisejících s produktem

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

Prodej v USA

Federální zákony USA omezují prodej tohoto zařízení pouze pro lékaře nebo na objednávku
lékařem.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.3 Symboly

Varování

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

Výstraha

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

Poznámky

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

Symboly na hardwarových součástech

Na systému lze najít následující symboly.

Symbol Vysvětlení

Použitá část typu B
POZNÁMKA: použité části, které nejsou obvykle vodivé a mohou být okamžitě uvol-
něny od pacienta. 

Použitá část typu BF
POZNÁMKA: použité části, které mají vodivý kontakt s pacientem nebo mají střed-
nědobý nebo dlouhodobý kontakt s pacientem. 

Upozornění
POZNÁMKA: uživatel je povinen přečíst si v návodu k použití důležité varovné infor-
mace, jako jsou varování a bezpečnostní opatření, která z různých důvodů nemohou
být uvedena na samotném zdravotnickém prostředku. 

Vyrovnávání potenciálů
POZNÁMKA: uvést svorky, které při vzájemném propojení uvedou různé části zaří-
zení nebo systému na stejné napětí, což nemusí být nutně potenciál země (zem). 

Nepoužívejte opakovaně
POZNÁMKA: označuje zdravotnický prostředek, který je určen na jedno použití nebo
k použití u jednoho pacienta během jediného zákroku. 

Nesterilní
POZNÁMKA: označuje zdravotnický prostředek, který nebyl podroben procesu steri-
lizace. 

Neprovádět opětovnou sterilizaci
POZNÁMKA: označuje zdravotnický prostředek, který nelze opakovaně sterilizovat. 

Symboly
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Symbol Vysvětlení

Sterilizováno ethylenoxidem

Sterilizováno ozářením

Je-li poškozené balení, nepoužívat

Uchovávejte mimo sluneční světlo

Uchovávejte v suchu

Omezení teploty
POZNÁMKA: označuje meze teploty, kterým lze zdravotnický prostředek bezpečně
vystavit. 

Limity vlhkosti
POZNÁMKA: označuje rozsah vlhkosti, kterému lze zdravotnický prostředek bezpeč-
ně vystavit. 

Omezení atmosférického tlaku
POZNÁMKA: označuje rozsah atmosférického tlaku, kterému lze zdravotnický pro-
středek bezpečně vystavit. 

Množství položek v balení

Číslo šarže výrobce

Sériové číslo výrobce

Referenční (katalogové) číslo
POZNÁMKA: udává číslo výrobku společnosti Brainlab. 

Datum použitelnosti
POZNÁMKA: datum musí být vyjádřeno podle normy ISO 8601 jako RRRR-MM-DD. 

Datum výroby
POZNÁMKA: datum musí být vyjádřeno podle normy ISO 8601 jako RRRR-MM-DD. 

Výrobce

Pověřený zástupce v EU

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Symbol Vysvětlení

IPXY

Stupeň ochrany před vniknutím tekutiny
• Ochrana proti cizím pevným látkám (hodnoty 0 až 6 nebo písmeno X).
• Ochrana proti cizím kapalinám (hodnoty 0 až 9 nebo písmeno X).

POZNÁMKA: písmeno X se uvádí v případě, že není k dispozici dostatek dat, aby
bylo možné přiřadit úroveň ochrany. 

POZNÁMKA: vysvětlení číselných kódů naleznete v IEC 60529. 

Prostudujte si návod k použití

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na lékařský
předpis

MR podmíněné
POZNÁMKA: nepředstavuje žádná známá rizika ve specifickém prostředí MR. 

Nebezpečný při MR
POZNÁMKA: představuje rizika ve všech prostředích MR. 

Bezpečný při MR
POZNÁMKA: nepředstavuje žádná známá rizika v kterémkoli prostředí MR. 

Přepnutím se přístroj uvádí do pohotovostního režimu

Zapnutí/vypnutí přístroje

Obsah nebo přítomnost přírodního latexu
POZNÁMKA: přítomnost přírodního kaučuku nebo suchého přírodního latexu jako
konstrukčního materiálu ve zdravotnickém prostředku nebo obalu zdravotnického
prostředku. 

Nepyrogenní

Značí, že zařízení je vhodné pouze pro stejnosměrný proud

Sezení zakázáno

Udržujte ruce čisté (nebezpečí bodnutí)

Obsahuje RF vysílač pro provoz

Symboly
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Symbol Vysvětlení

Zařízení třídy II

Jednoznačná identifikace zařízení

Viz návod k použití nebo informační brožura

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4 Použití systému

Účel použití

Tato Příručka k použití nástrojů je určena pro použití s programem Brainlab Cranial Registration,
Navigation and ENT a obsahuje informace o tom, jak požadované nástroje sestavovat
a bezpečně je používat při operacích.

Opatrné zacházení s technickým vybavením

Součásti systému a akcesorní nástroje se skládají z velmi přesných mechanických dílů.
Nakládejte s nimi opatrně.

Použití systému
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1.5 Školení a dokumentace

Školení společnosti Brainlab

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

Prostudování uživatelských příruček

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

Dostupné uživatelské příručky

POZNÁMKA: dostupné uživatelské příručky se liší v závislosti na produktu společnosti Brainlab.
Máte-li nějaké otázky týkající se uživatelských příruček, které jste obdrželi, kontaktujte technickou
podporu společnosti Brainlab. 

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelské příručky k pro-
gramu

• Přehled, jak naplánovat ošetření a provádět obrazem-řízenou
navigaci

• Popis nastavení systému na op. sále
• Podrobné pokyny k programu

Příručka k obsluze hardwa-
ru

Podrobné informace o radioterapii a chirurgickém hardwaru, typic-
ky definované jako velké složité nástroje

Příručky k použití nástrojů Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka k čištění, dezinfek-
ci a sterilizaci Podrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů

Příručka k obsluze systému Podrobné informace o nastavení systému

Technická příručka Podrobné technické informace o systému, včetně technických
specifikací a shody norem

Systémová a technická uži-
vatelská příručka

Kombinuje obsah Příručky k obsluze systému a Technické příruč-
ky

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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2 PŘEHLED NÁSTROJŮ
2.1 Přehled nástrojů

Další informace

Podrobné pokyny, jak používat nástroj s příslušným softwarem, jsou uvedeny v Uživatelské
příručce k programu.

Kompatibilita

Nástroje lze používat pouze se systémy nebo jinými nástroji, které byly specifikovány jako
nástroje kompatibilní s nástroji Brainlab. Máte-li jakékoliv otázky týkající se kompatibility nástrojů,
kontaktujte podporu společnosti Brainlab.

Správné zacházení

Před použitím se vždy ujistěte, že všechny nástroje jsou správně smontovány a všechny
součástky jsou pevně utaženy nebo případně zajištěny.
Během používání pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny části nástroje bezpečně upevněny a
neuvolnily se ani se nepoškodily. Jakýkoli pohyb fixovaných nástrojů během registrace pacienta
nebo po ní bude mít za následek nepřesnou navigaci, což může ohrozit bezpečnost pacienta.

Varování
Nástroje popisované v tomto návodu k použití jsou vysoce přesné a citlivé zdravotnické
prostředky. Je třeba s nimi zacházet nanejvýše opatrně. Pokud nástroj spadne nebo se
jinak poškodí, nebo pokud je nástroj korodovaný nebo jakkoli vadný, ihned se spojte s
místním zástupcem společnosti Brainlab a požádejte o radu, jak pokračovat. Zanedbání
této zásady a další používání přístroje by mohlo vést k závažnému poranění pacienta.

Varování
Máte-li podezření, že bylo kdykoli po registraci referencí pohnuto nebo bylo poškozena,
ihned zastavte a ověřte referenci znovu. Změna polohy reference znehodnotí celý
souřadnicový měřící systém, což může ohrozit pacienta.

Varování
Máte-li podezření, že kalibrace nástroje je nepřesná, ihned zastavte a ověřte/vyhodnoťte
nástroj znovu.

Varování
Používáte-li reflexní kuličky na chvějících se nebo vibrujících nástrojích či v jejich blízkosti,
pravidelně kontrolujte reflexní kuličky, zda zůstávají bezpečně upevněné.
POZNÁMKA: reflexní kuličky musí být neustále během pořizování snímku vidět na kameře. 

PŘEHLED NÁSTROJŮ
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Poloha reference

Systém nástroj identifikuje podle geometrického uspořádání reflexních kuliček na jeho sledovací
adaptér. Aby mohl systém nástroj správně identifikovat, reflexní kuličky musí být vždy v zorném
poli kamery.
Pro nejlepší rozpoznání reference, umístěte referenci kolmo k rovině procházející středy všech
reflexních kuliček.

Možné komplikace

Používání některých výrobků společnosti Brainlab vyžaduje provedení dalšího chirurgického řezu.
Proto se mohou vyskytnout tyto komplikace: infekce, lokalizovaná bolest, krvácení, léze krevních
cév nebo nervů, fraktura kosti nebo trombóza.

Kontaminace Creutzfeldt-Jakobovou chorobou

Varování
Nepoužívejte nástroje Brainlab u pacientů s podezřením na Creutzfeld-Jakobovu chorobu
(CJD neboli vCJD).

Bezpečnost MR

Není-li uvedeno jinak, používat nástroje v magnetické rezonanci MR není bezpečné.

Sterilizace

Pokud je nějaká ze sterilních součástí nedopatřením vyňata ze sterilního pole nebo se během
rozbalování nebo klinického použití dostane do kontaktu s nesterilním prostředím, musí být znovu
sterilizována.
Nástroje k jednorázovému použití znovu nesterilizujte, protože by to mohlo snížit snižuje přesnost
jejich navigace a to představuje riziko pro pacienta. Tyto nástroje musí být po každém použití
zlikvidovány.

Varování
Není-li uvedeno jinak, před použitím je nutné nástroje sterilizovat. Podrobné informace o
postupech přípravy na opětovné použití, parametrech a čisticích prostředcích jsou
uvedeny v příručce pro čištění, dezinfekci a sterilizaci.

Kontakt nástrojů s mozkovou tkání a míšní tekutinou

K přímému kontaktu s mozkovou tkání a mozkomíšním mokem jsou určeny pouze následující
nástroje:
• Jednorázová bioptická jehla 1,8 mm / 235 mm (5 ks) (41779)
• Jednorázová zaváděcí sonda (10 ks, předem kalibrovaná) (55797)
• Ukazovátko kraniální/ORL s tupým hrotem (53106, 41780-5)

Přehled nástrojů
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2.1.1 Dostupné nástroje

Jednorázové a obecné nástroje

Obrázek Název

Jednorázové reflexní kuličky

Jednorázové registrační markery

Multimodální referenční markery

Jednorázová zaváděcí sonda
POZNÁMKA: není podrobně uvedeno v této uživatelské
příručce. Další informace naleznete v letáku s pokyny. 

Jednorázová bioptická jehla 1,8 mm / 235 mm
POZNÁMKA: není podrobně uvedeno v této uživatelské
příručce. Další informace naleznete v letáku s pokyny. 

Jednorázové sterilní dotykové pero
POZNÁMKA: není podrobně uvedeno v této uživatelské
příručce. Další informace naleznete v letáku s pokyny. 

Vrtací souprava VarioGuide
POZNÁMKA: není podrobně uvedeno v této uživatelské
příručce. Další informace naleznete v letáku s pokyny. 

Odsávací trubice

Matrice pro kalibraci nástrojů

PŘEHLED NÁSTROJŮ
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Ukazovátka

Obrázek Název

Ukazovátko kraniální/ORL s tupým hrotem

Sada ukazovátka s vícenásobnými hroty

Ukazovátko Softouch

Laserové ukazovátko Z-touch

Reference

Obrázek Název

Standardní kraniální reference (tříkuličková a čtyřku-
ličková)

Univerzální referenční svorka

Referenční rameno Vario

Referenční čelenka a reference pro čelenku

Kraniální referenční sada

Dostupné nástroje

20 Příručka k použití nástrojů Rev. 2.3 Optické kraniální/ORL



Adaptéry nástrojů

Obrázek Název

Sada nástrojových adaptérů

Adaptérové svorky nástrojů pro obdélníkové/válco-
vé nástroje

Ultrazvuk

Obrázek Název

Adaptéry na ultrazvuk

Registrační fantom pro ultrazvukovou kalibraci

Držáky bioptického nástroje

Obrázek Název

Bezrámový bioptický systém

VarioGuide

PŘEHLED NÁSTROJŮ
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Adaptéry mikroskopu

Obrázek Název

Sady sledovacích referencí a adaptérů pro mikro-
skop

Dostupné nástroje
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3 OBECNÉ NÁSTROJE
3.1 Jednorázové reflexní kuličky

Všeobecné informace

Obrázek 1  

Produkt Počet kusů Číslo výrobku Dostupný od

Jednorázové reflexní kuličky 90 (30 x 3) 41773 Brainlab a NDI

Jednorázové reflexní kuličky se připevňují k referencím a nástrojům, aby systému umožnily
detekci polohy pacienta a nástrojů v chirurgickém poli.

Varování
Navigační systémy Brainlab se mohou používat pouze s výše uvedenými reflexními
kuličkami. Použití jiných reflexních kuliček může ovlivnit přesnost navigace, což
představuje pro pacienta riziko.

Kdy připevnit reflexní kuličky

Reflexní kuličky připevňujte k nástrojům a referencím před kalibrací nebo použitím při operaci.

Zajištění sterility

Reflexní kuličky se dodávají sterilní. Nelze je opětovně sterilizovat a po každém použití je musíte
zlikvidovat.

Varování
Jednorázové reflexní kuličky znovu nesterilizujte, protože to snižuje jejich přesnost a
představuje riziko pro pacienta. Reflexní kuličky jsou určeny pouze na jedno použití.

OBECNÉ NÁSTROJE
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3.1.1 Používání reflexních kuliček

Zajištění přesnosti navigace

Přesnost navigace je kriticky závislá na stavu použitých reflexních kuliček.

Varování
Používejte pouze reflexní kuličky, které jsou čisté a suché. Vlhké nebo zašpiněné reflexní
kuličky musíte před dalším použitím buď vyčistit a vysušit, nebo je rovnou vyměnit.

Varování
Nepoužívejte reflexní kuličky, které jsou vadné nebo zdeformované, protože by to mohlo
snížit přesnost navigace, což představuje riziko pro pacienta.

Varování
Upravte rozmístění operačního sálu před operací tak, aby měla kamera ničím nerušený
záběr na všechny reflexní kuličky na adaptérech nástrojů a referencích. Reflexní kuličky
nezakrývejte ani nemaskujte, protože tak můžete znemožnit navigaci nebo její přesnost.

Čištění reflexních kuliček

Varování
K čištění povrchu znečištěných reflexních kuliček používejte pouze měkkou utěrku
navlhčenou ve sterilní vodě. Každá reflexní kulička musí být před použitím naprosto suchá.
POZNÁMKA: pokud vyčistíte nebo vyměníte reflexní kuličku na nástroji či referenci, než začnete
nástroj nebo referenci používat, ověřte přesnost navigace. 

Připevňování reflexních kuliček

Obrázek 2  

Krok

Reflexní kuličku rukou pevně přišroubujte ke každému upevňovacímu kolíčku nástroje.

Kontrola pevného připevnění

Varování
Reflexní kuličky utáhněte na kolíčku tak, aby mezi kuličkou a patou kolíčku nezbývalo
žádné volné místo. Není-li reflexní kulička v této pozici pevně dotažena, nepoužívejte ji.

Používání reflexních kuliček
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Varování
Musíte-li k zašroubování reflexní kuličky na kolíček vyvíjet nadměrnou sílu, kuličku
zahoďte a použijte novou.

Varování
Používáte-li reflexní kuličky na chvějících se nebo vibrujících nástrojích či v blízkosti
takových nástrojů, pravidelně reflexní kuličky kontrolujte, zda zůstávají pevně dotažené.

OBECNÉ NÁSTROJE

Příručka k použití nástrojů Rev. 2.3 Optické kraniální/ORL 25



3.2 Jednorázové registrační markery

Úvod

Registrační markery umožňují spolehlivou registraci založenou na referenčních markerech.
Uspořádání markerů je u každého pacienta individuální, protože pomáhá zabránit registraci
nesprávného pacienta.
POZNÁMKA: registrační markery jsou jednorázové. Po použití je zlikvidujte. 

Typy markerů

Typ Barva marke-
ru

Použití Číslo vý-
robku

Jednorázový registrační marker CT (150 ks) Modrá CT 52150

Jednorázový registrační marker OS (150 ks) Nevzt. OS 52152

Multimodalitní registrační marker typu donut Nevzt. CT nebo
MR 52160

Registrační marker CT (52150)

Obrázek 3  

Část Množství

Jednorázové markery CT (modré)

150 kusů každé položkyZásuvky registračních markerů

Destičky markerů na oboustranně lepicích polštářcích

POZNÁMKA: sadu uložte na snadno dostupném místě poblíž CT skeneru. 

POZNÁMKA: markery CT uchovávejte na chladném suchém místě mimo dosah přímého
slunečního světla. Teplota při skladování nesmí překročit 21 °C. 

Registrační marker OS (52152)

Obrázek 4  

Jednorázové registrační markery
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Část Množství

Registrační zásuvky (se zkosenými prohlubněmi, do kterých
přesně zapadají označené středy markerů) 150 kusů každé položky

POZNÁMKA: sadu uložte na snadno dostupném místě OS. 

Multimodalitní registrační markery typu donut (52160)

Obrázek 5  

Multimodální registrační markery typu donut se používají jako umělé souřadnicové markery na
pacientově kůži, aby usnadnily lokalizaci a dokumentování přesného krytí obrazových dat z CT,
MRI a jiných zdrojů zobrazení.

Správné zacházení

Varování
Multimodální registrační markery typu donut jsou jednorázové. Po použití je zlikvidujte.
POZNÁMKA: nepoužívejte multimodální registrační markery typu donut, které jsou viditelně
poškozené. 

OBECNÉ NÁSTROJE
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3.2.1 Připevňování markerů

Informování pacienta

Vysvětlete pacientovi účel registračních markerů. Pacient nesmí registrační markery odstraňovat.

Varování
Neponechávejte malé děti nebo dezorientované pacienty s připevněnými destičkami
markerů nebo registračními markery bez dozoru.

Vhodná umístění markerů

Obrázek 6  

Pravidla pro umísťování markerů

• Obvykle byste měli připojit 6 až 7 markerů, aby jich byl dostatečný počet pro registraci
• Vyhněte se místům s kožními záhyby (aby nedošlo ke stlačení kůže)
• Markery by neměly překážet opěrce hlavy
• Chirurg musí mít k markerům na OS volný přístup - proto berte v potaz pacientovu polohu na

operačním stole
• Aby nedošlo k chybné interpretaci, umísťujte destičky markerů asymetricky k střední rovině

Varování
Zajistěte, aby se neměnila poloha registračních markerů (např. v důsledku upevnění
zařízení během skenování, otoků tělesného orgánu nebo intubace).

Připevňování markerů

28 Příručka k použití nástrojů Rev. 2.3 Optické kraniální/ORL



Jak připevňovat markery OS a provádět registraci

①
②

Obrázek 7  

Krok

1. Sejměte markery z destiček markerů.
POZNÁMKA: neodstraňujte destičky markerů, protože jejich pozice je nezbytná pro umí-
stění registračních markerů na OS. 

2. Na operačním sále pomocí zacvakávacího mechanismu nasaďte zásuvky markerů OS ②
na destičky markerů ①.

3. Proveďte registraci otáčením ukazovátka kraniálního/ORL s tupým hrotem (šedé) ve
zkosených prohlubních jednotlivých markerů OS.

4. Po registraci vyjměte a odstraňte zásuvky markeru OS a destičky markeru.

Varování
Jakmile odstraníte destičky markerů, registrace už potom není možná. Nepokoušejte se
opět připevnit destičky markerů, pokud nebyly jasně označeny pomocí nesmazatelné fixy.

OBECNÉ NÁSTROJE
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Jak registrovat body pomocí multimodálních registračních markerů typu donut

Obrázek 8  

Krok

1. Zapněte nástroj Softouch (na dvě sekundy podržte tlačítko).

2. Lehce se dotkněte hrotem nástroje Softouch středu otvoru v markeru a totéž opakujte u
všech ostatních markerů. Systém shromažďuje body při dotyku.

Po provedení skenování

Krok

Naskenované snímky naimportujte do plánovací stanice Brainlab (viz příslušná Uživatelská pří-
ručka k programu).
• Pomocí naskenovaných snímků vytvořte plán zákroku (viz příslušná Uživatelská příručka k

programu).
• Naskenované snímky můžete také naimportovat přímo do programu Patient Data Manager a

odeslat do navigačního systému, kde naplánujete markery pomocí navigačního programu (viz
příslušná Uživatelská příručka k programu).

Připevňování markerů
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3.3 Odsávací trubice

Úvod

Odsávací trubice společnosti Brainlab (55790, 55790-XX) jsou dostupné v různých velikostech a s
dvěma odlišnými hroty.

Technické údaje

① ② ③

Obrázek 9  

Č. Odsávací
trubice

Úhel Dostupné hroty Číslo výrobku

Vel-
ikost

Typ Pro praváky Pro leváky

① Čelní duti-
na

Dvojitý úhel:
• 120° (u rukojeti)
• 110° (hrot)

8
Pearův hrot 55790-25 55790-10

Frazierův hrot 55790-20 55790-15

10
Pearův hrot 55790-40 55790-30

Frazierův hrot 55790-45 55790-35

② Dutina če-
listní 110°

8
Pearův hrot 55790-50

Nevzt.

Frazierův hrot 55790-55

10
Pearův hrot 55790-60

Frazierův hrot 55790-65

③ Standard-
ní 135°

8
Pearův hrot 55790-05

Frazierův hrot 55790-75

10
Pearův hrot 55790

Frazierův hrot 55790-70

Kalibrace

Po každé výměně adaptéru vždy hrot znovu zkalibrujte.

OBECNÉ NÁSTROJE
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3.4 Matrice pro kalibraci nástrojů

Úvod

Matrice pro kalibraci nástrojů (41874) se používá k těmto účelům:
• Kalibrace osy, vektoru, průměru a hrotů nástrojů bez předběžné kalibrace.
• Ověření a vyhodnocení přesnosti kalibrace u předem nakalibrovaných nástrojů.

Před použitím

Varování
Zajistěte, aby se poloha reference během kalibrace a ověřování neměnila, jinak je sledování
nepřesné.
Pokud kalibrujete nástroje pomocí kalibračního bodu, podívejte se do uživatelské příručky
k programu.

Součásti

①

② ③

④

⑤

⑥
Obrázek 10  

Č. Součást Funkce

① Referenční rovina 1
Kalibrovat:
• Hroty dlát
• Nástroje s tupým hrotem

② Referenční rovina 4
Reference:
• Vzdálenost hrotů nástrojů kalibrovaných ve vidlicové vlož-

ce

③ Referenční rovina 2
Ruční stanovení šířky hrotu a kalibrace:
• Hroty dlát
• Nástroje s tupým hrotem

④ Referenční rovina 3 (vidlico-
vá vložka)

Reference:
• Průměr dříku nástrojů kalibrovaných ve vidlicové vložce

⑤ Zásuvky (příklady)

Kalibrace dlouhé osy nástroje:
• Krátké dříky
• Dříky, které nedosahují referenční roviny 4 (pokud je ná-

stroj umístěn ve vidlicové vložce)

Matrice pro kalibraci nástrojů
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Č. Součást Funkce

⑥ Otočné body
Kalibrovat:
• Špičaté nástroje

OBECNÉ NÁSTROJE
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Matrice pro kalibraci nástrojů
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4 UKAZOVÁTKA
4.1 Ukazovátko kraniální/ORL s tupým hrotem

Úvod

Ukazovátko kraniální/ORL s tupým hrotem (53106) je sada ukazovátka a balíčku, který
obsahuje ukazovátko, tupý hrot (41780-5) a pouzdro pro ukazovátko s ostrým hrotem
(41780-10). Ukazovátko je předem nakalibrovaný nástroj, který se používá:
• K provádění registrace pacienta pomocí ukazovátka
• K ověření přesnosti registrace
• K ověření přesnosti pořízených skiaskopických snímků

Pouzdro ukazovátka

Obrázek 11  

Každé ukazovátko je vybaveno pouzdrem, které slouží na ochranu ukazovátka proti poškození a
k zajištění jeho maximální přesnosti. Nepoškozené ukazovátko se musí svým hrotem zarovnat s
odpovídajícím protilehlým ověřovacím pouzdrem ukazovátka.

Varování
Přesnost ukazovátka je třeba před použitím pomocí pouzdra ukazovátka zkontrolovat.

Ukazovátko vždy skladujte v příslušném pouzdru.

UKAZOVÁTKA
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Sterilita

Sterilita

Registrace Může být nesterilní

Navigace Musí být sterilizováno

Správné zacházení

Varování
S ukazovátkem zacházejte s nejvyšší možnou opatrností. Pokud se hrot ukazovátka
jakkoliv ohne nebo zdeformuje, oznamte to oddělení podpory společnosti Brainlab. Práce s
poškozeným hrotem ukazovátka by vedla k extrémně nepřesné navigaci.

Ukazovátko kraniální/ORL s tupým hrotem
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4.2 Sada ukazovátka s vícenásobnými hroty

Všeobecné informace

Sada ukazovátka s vícenásobnými hroty (B12201) nabízí vyměnitelné geometrické uspořádání
hrotů na podporu široké škály chirurgických postupů.

Součásti

Obrázek 12  

Název Délka hrotu Délka konce zakřive-
ného hrotu

Odsazení Číslo výrob-
ku

Hrot ukazovát-
ka

95 mm 20 mm (úhel -70°) 30° 55791-03

100 mm 20 mm (úhel -90°)
0°

55791-04

60 mm

Nevzt.

55791-05

115 mm 45° 55791-02

123 mm (průměr 3,4)
0°

55791-34

150 mm 55791-01

Držadlo pro ukazovátko s vícenásobnými hroty 55791

Hroty kreslícího ukazovátka

① ②

Obrázek 13  

Hroty kreslicích ukazovátek jsou navrženy pro přístup k dutinám nosním a používají se
v kombinaci s funkcí programu Paint.
POZNÁMKA: hroty kreslicích ukazovátek používejte pouze s držadlem pro ukazovátko s
vícenásobnými hroty. 

Č. Součást Délka Číslo výrobku

① Hrot ukazovátka nástroje Eraser (za-
křivený) 130 mm

55791-06

② Sada hrotů pro kreslicí ukazovátko 41783

UKAZOVÁTKA
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Jak sestavit ukazovátko

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Obrázek 14  

Krok

1. Vyberte hrot ukazovátka ①.

2. Nasaďte hrot pevně na držadlo ④ tak, aby do sebe zapadaly výstupky na obou součá-
stech.
POZNÁMKA: hroty ukazovátek lze připevnit v osmi možných natočeních (kroky po 45°). 

3. Utáhněte převlečnou matici ⑥.

4. Podržte adaptér nástroje ③ na držadlu tak, aby kolíček ⑤ na rozhraní směřoval do otvo-
ru na spodní části sledovacího adaptéru.

5. Pomocí dodaného imbusového klíče (nebo ručně) napevno utáhněte fixační šroub ⑥. Ve-
změte na vědomí, že použití nadměrné síly může vést k poškození nástroje nebo šroubu.

Kalibrace ukazovátek s vícenásobnými hroty

Před použitím ukazovátka zkalibrujte (viz Uživatelská příručka k programu).
POZNÁMKA: výměna hrotu ukazovátka nebo navigačního sledovacího adaptéru nástrojů
vyžaduje novou kalibraci. 

POZNÁMKA: ke kalibraci trajektorie nástroje se používá hrot, nikoliv dřík ukazovátka
s vícenásobnými hroty. 

Sada ukazovátka s vícenásobnými hroty
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4.3 Ukazovátko Softouch

Úvod

Ukazovátko Softouch (18390) mapuje polohu pacienta vzhledem k diagnostickému snímku
pacienta. Jedná se o předem kalibrované ukazovátko, které se používá k registraci orientačních
bodů nebo markerů CT/MR, které má na sobě pacient.

Kompatibilní baterie

Typ Popis

FR03, LiFeS2 / 1,5 V / rozměr AAA
Baterie typu disulfid železa-lithium
Doporučený typ: ENERGIZER Ultimate Lithium
(1 200 mAh)

LR03, alkalická / 1,5 V / rozměr
AAA Alkalická baterie

POZNÁMKA: nepoužívejte nabíjecí baterie. Doporučuje se použít baterie typu disulfid železa-
lithium. Ukazovátko Softouch může fungovat i s alkalickými bateriemi, nicméně životnost bude
kratší. 

Součásti

① ②③

Obrázek 15  

Č. Součást Funkce Stav Barva Popis

③
Stavová LED
kontrolka (vi-
ditelná)

Stav
ukazo-
vátka

Funguje správ-
ně Zelená

Svítí Připraveno pořizovat
body

1 krátké bli-
knutí Pořízení bodu

2 dlouhá bli-
knutí Zapíná se

4 dlouhá bli-
knutí Vypíná se

Nefunguje
správně

Oran-
žová Svítí Nízké nabití baterie

Červe-
ná

Svítí Vybitá baterie

15 bliknutí Byla detekována chy-
ba

②
Infračervená
LED (nevidi-
telná)

Umožňuje kameře sledovat ukazovátko

UKAZOVÁTKA
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Č. Součást Funkce Stav Barva Popis

① Pohotovostní
vypínač

Zapíná a vypíná zařízení a uvádí je do pohotovostního režimu
• Zapnutí: stiskněte vypínač po dobu kratší než jedna sekunda
• Vypnutí: stiskněte vypínač po dobu dvou sekund

POZNÁMKA: ukazovátko Softouch se automaticky vypíná po dvou minutách. 

Pouzdro ukazovátka

Každé ukazovátko je vybaveno pouzdrem, které slouží na ochranu ukazovátka proti poškození a
k zajištění jeho maximální přesnosti. U nepoškozeného ukazovátka kolíčky zapadají do otvorů
v pouzdru ② a hrot je zarovnaný s odpovídajícím protilehlým ověřovacím pouzdrem ①
ukazovátka.

②

②

①

Obrázek 16  

Varování
Pokud nástroj Softouch nezapadá do pouzdra, aniž by bylo nutné na něj tlačit, znamená to,
že kolíčky jsou ohnuté a ukazovátko nesplňuje podmínky tolerance funkčnosti.

Varování
Nástroj Softouch používejte až po ověření jeho přesnosti pomocí pouzdra ukazovátka
Softouch.

Pokud nástroj Softouch nepoužíváte, vždy ho uchovávejte v dodaném pouzdru.
Nezapomeňte pouzdro uzamknout před neoprávněným přístupem.

Pravidla bezpečnosti

Varování
Nástroj Softouch používejte pouze na pokožku pacienta, nikdy ne na oči.

Varování
Nástroj Softouch nepoužívejte na poškozenou kůži.

Varování
Nástroj Softouch nepoužívejte na volné kůži, která nemá žádný bezprostřední kontakt s
kostmi, protože to může mít vliv na přesnost registrace.

Varování
Pořizujete-li body na pacientově pokožce, dbejte, aby se hrot nástroje Softouch nedostal
do kontaktu s kovem.

Ukazovátko Softouch
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Varování
Nepoužívejte s odmontovaným krytem baterie.

Varování
Nástroj Softouch nesterilizujte. Sterilizací se zařízení zničí a může způsobit vážné
poškození sterilizačního zařízení nebo poranění pacienta a uživatele.

Nástroj Softouch lze používat pouze pro nesterilní postupy. Pokyny k čištění a dezinfekci
viz Příručka k čištění, dezinfekci a sterilizaci.

Používejte pouze ruční povrchovou dezinfekci. Nástroj Softouch není odolný vůči tepelné
dezinfekci v automatickém čisticím stroji.

Nástroj Softouch zcela neponořujte do žádných kapalin.

Před použitím

Varování
Nástroj Softouch používejte až po ověření jeho přesnosti pomocí ověřovacího pouzdra
Softouch.

Varování
Kromě markerů na pacientovi odstraňte jakékoliv jiné předměty (například piercing).

Pokud nástroj Softouch nefunguje, zkontrolujte správné vložení a polaritu baterie.

Povrch nástroje Softouch se musí před použitím dezinfikovat.

Plánování rozmístění na operačním sále

Před operací naplánujte rozmístění na operačním sále. Kamera musí mít ničím nerušený
záběr na reflexní kuličky a infračervenou kontrolku LED na nástroji Softouch.

Správné zacházení

Varování
Při používání nástroje Softouch nesmí být reflexní kuličky částečně zakryté.

Varování
Nástroj Softouch nerouškujte, protože to by mohlo zhoršit přesnost anebo funkci navigace
a registrace.

Varování
Chcete-li získat nejlepší možné výsledky registrace, dotýkejte se pacienta pouze samotným
hrotem nástroje Softouch.

Varování
S ukazovátkem zacházejte s nejvyšší možnou opatrností. Pokud se hrot ukazovátka
jakkoliv ohne nebo zdeformuje, oznamte to oddělení podpory společnosti Brainlab. Práce s
poškozeným hrotem ukazovátka by vedla k extrémně nepřesné navigaci.

UKAZOVÁTKA
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Nástroj Softouch nevystavujte nadměrnému UV záření, například přímému slunečnímu
světlu, protože to by mohlo poškodit jeho plastový kryt.

Výměna baterie

Obrázek 17  

Krok

1. Odšroubujte tři šrouby pomocí šroubováku Torx (rozměr TX6) dodaného ve skladovacím
pouzdru.

2. Sejměte spodní kryt a vyměňte baterii za novou. Zkontrolujte, zda jste baterii vložili se
správnou polaritou, jak je uvedeno na štítku.

3. Připevněte kryt zpět a utáhněte všechny šrouby střední silou.

Varování
Nevyměňujte baterii nástroje Softouch v blízkosti pacienta, ani když jste s pacientem v
kontaktu.

Zajistěte, aby při výměně baterie nevnikly dovnitř ukazovátka žádné kapaliny.

Lithiové baterie musí vyhovovat normě IEC 60086-4.

POZNÁMKA: jediným dostupným servisním úkonem pro nástroj Softouch je výměna baterie.
Ukazovátko a baterii likvidujte samostatně v souladu s předpisy vaší nemocnice a místními
zákony. 

Ukazovátko Softouch
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4.3.1 Technické údaje ukazovátka Softouch

Předpokládaná životnost produktu

Při používání a uchovávání podle dodaných pokynů má nástroj Softouch předpokládanou
životnost nejméně pět let. V závislosti na typu použité baterie a četnosti používání lze ukazovátko
Softouch používat nejméně jeden rok, než bude nutná výměna baterie.

Úpravy

Varování
Provádění úprav zařízení je nepřípustné.

Bezpečnost baterie

Varování
Nástroj Softouch nepoužívejte, pokud z baterie vytéká kyselina. V případě selhání přístroje
se obraťte na oddělení podpory společnosti Brainlab.

Pokud ukazovátko nebudete používat déle než šest měsíců, vyjměte z něj baterii, abyste
předešli jejímu vytečení.

Prostředí magnetické rezonance

Nástroj Softouch je označen jako „MR conditional <0.5 mTesla.“ Funkce ukazovátka byly úspěšně
testovány v prostředí skeneru MRI o intenzitě pole 1,5 a 3 tesla až do hranice 50 gaussů (5
militesla).

Varování
Nástroj Softouch lze používat pouze v prostředí MR s rozptylovým polem 5 gaussů (0,5
militesla) jasně vyznačeným na podlaze okolo MR skeneru.

Varování
Nástroj Softouch nepoužívejte ani nevnášejte do rozptylového pole 5 gaussů (0,5 militesla)
vyznačeného na podlaze okolo MR skeneru.

Varování
Nepoužívejte ani neaktivujte nástroj Softouch během vyšetření magnetickou rezonancí.

Varování
Nástroj Softouch po použití vždy ukládejte mimo místnost s prostředím MR.

Rozměry a hmotnost

Rozměry Hodnota

Výška 2,9 cm

Délka 27,5 cm

Šířka 3,6 cm

Hmotnost 53 g

UKAZOVÁTKA
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Elektrické údaje

Specifikace Popis

Napájení 1,5 V, rozměr AAA, vyměnitelné baterie typu disulfid železa-lithium FR03
(doporučeno) nebo alkalické LR03

Spotřeba energie Max. 120 mW

Materiály

Součást Materiál

Plášť Směs PC (polykarbonátu) / ABS (směs kopolymeru styren-akrylonitril s
butadien-akrylonitrilovým kaučukem)

Hrot Lékařská nerezová ocel

Izolátor PEEK (poly-ether-ether ketonu)

Údaje o prostředí

Specifikace Podmínky přepravy/skladování Provozní podmínky

Teplota -10 °C až 50 °C 10 °C až 35 °C

Vlhkost 10 % až 90 %, bez kondenzace 20 % až 80 %, bez kondenzace

Tlak 500 hPa až 1 060 hPa 700 hPa až 1 060 hPa

Optické údaje

Specifikace Barva Popis

Infračervená kon-
trolka LED Nevzt. Vlnová délka: λ = 870 nm (IR-A)

Viditelná stavová
kontrolka LED

Zelená Vlnová délka: λ = 570 nm

Červená Vlnová délka: λ = 630 nm

Certifikace a klasifikace

Certifikace

IEC 60601-1

Klasifikace Podle normy

Vnitřně napájená zdravotnická elektrická zařízení pro trvalý provoz IEC 60601-1

IP44 IEC 60529

Výjimka: Kontrolky nepředstavují žádné fotobiologické riziko

Technické údaje ukazovátka Softouch
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4.4 Laserové ukazovátko Z-touch

Úvod

Laserové ukazovátko Z-touch (18370) je předkalibrované laserové ukazovátko používané pro
skenování povrchu pacientovy hlavy. Program pořídí skenované body a porovná je s
předoperačními CT / MR snímky pacienta.

Součásti

① ② ③

Obrázek 18  

Č. Součást Funkce

① Laserová apertura (viditelný
laser) Detekce kamery

② Kontrolka LED (infračervený
laser) Umožňuje kameře sledovat ukazovátko

③ Spouštěcí tlačítko

Aktivuje oba laserové paprsky
• Zapnutí: stiskněte vypínač po dobu kratší než jed-

na sekunda
• Vypnutí: stiskněte vypínač po dobu dvou sekund

POZNÁMKA: pokud infračervený laserový paprsek nástroje Z-touch není při registraci kamerou
detekován, zkontrolujte vzdálenost kamery od pacienta a buď ji zkraťte, nebo zkontrolujte, zda
nejsou přítomny rušivé světelné zdroje. 

Před použitím

Varování
Nástroj Z-touch smí zásadně používat pouze lékařský personál se zkušenostmi s prací s
laserovými produkty.
Nevhodná manipulace s laserovým zařízením představuje riziko pro pacienta i klinický
personál.

Správné zacházení s nástrojem

Varování
S ukazovátkem zacházejte s nejvyšší možnou opatrností. Pokud se hrot ukazovátka
jakkoliv ohne nebo zdeformuje, oznamte to oddělení podpory společnosti Brainlab. Práce s
poškozeným hrotem ukazovátka by vedla k extrémně nepřesné navigaci.

Varování
Infračervené detektory jiných zařízení nevystavujte laserovému paprsku Z-touch ani
kameře Brainlab.

UKAZOVÁTKA
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Nástroj Z-touch neupravujte.

Nástroj Z-touch není vodotěsný. Na nástroj Z-touch nelijte žádné kapaliny ani nástroj do
žádné neponořujte.
Zajistěte, aby se nástroj Z-touch nedostal do styku s pacientem.

Laserové ukazovátko Z-touch
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4.4.1 Laserové paprsky nástroje Z-touch

O laserových paprscích

Laserové ukazovátko Z-touch vyzařuje dva druhy laserových paprsků, které se aktivují
odstupňovaným vypínačem laserového paprsku:

Laserový paprsek Vysvětlení

Viditelný laserový paprsek Má podobu červeného bodu pro plánování a zaměřování (aktivuje
se první úrovní spínače)

Infračervený laserový pa-
prsek

Detekuje ho kamera a slouží k pořízení registračních bodů (aktivuje
se druhou úrovní spínače)

POZNÁMKA: nástroj Z-touch nepoužívejte, pokud po stisknutí vypínače laseru viditelný červený
laserový paprsek nepracuje nebo není vidět a pokud kontrolka zároveň signalizuje správnou
funkci. Pokud k tomu dojde, ihned se spojte se společností Brainlab a požádejte o radu, jak
postupovat. 

Nároky na laserové paprsky

Aby mohl být vyzařován infračervený laserový paprsek:
• Nesmí nic blokovat záběr kamery na infračervené čidlo
• Musí být otevřen registrační dialog nástroje Z-touch

Před operací naplánujte rozmístění na operačním sálu. Kamera nesmí mít blokované zorné
pole, v němž jsou reflexní kuličky pacientovy reference a infračervený senzor nástroje Z-
touch.

Jak nástroj Z-touch používat

Krok

1. Chcete-li aktivovat viditelný laser, stiskněte spouštěcí tlačítko.
Viditelný laserový paprsek se okamžitě spustí.

2. Infračervený laserový paprsek se spustí s jednovteřinovým zpožděním po spuštění viditel-
ného laseru, když se dodrží následující podmínky:
• V navigačním programu se otevře registrační dialogové okno nástroje Z-touch.
• Stiskne se spouštěcí tlačítko.
• Infračervený senzor detekuje kameru.

3. Laserové paprsky se deaktivují, jakmile je spouštěcí tlačítko uvolněno nebo po 60 vteři-
nách nepřetržitého provozu.

Pravidla bezpečnosti pro laserová zařízení

Varování
Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku. Nemiřte laserovým paprskem na oči.

Varování
Před zahájením registrace musí pacient zavřít oči. Nemiřte laserovým paprskem do očí
pacienta, který je pod narkózou.

Když nástroj Z-touch používáte spolu s navigačním systémem Brainlab, je nástroj Z-touch
klasifikován podle normy IEC 60825-1:2014 jako laserové zařízení třídy 3R. To je třeba
probrat s vaším technikem odpovědným za laserovou bezpečnost. Ve vaší zemi mohou

UKAZOVÁTKA
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platit jiné bezpečnostní normy. Pokud jsou poskytnuty další bezpečnostní pokyny k
použití, mají tyto pokyny přednost před pokyny poskytnutými společností Brainlab a měly
by se dodržet. (Vyzařování samotného viditelného laseru bez přítomnosti navigačního
systému Brainlab je podle normy IEC 60825-1:2014 pod limitem třídy 1).

Laserové paprsky nástroje Z-touch

48 Příručka k použití nástrojů Rev. 2.3 Optické kraniální/ORL



4.4.2 Kontrolky a laserové indikátory

O kontrolce

①

Obrázek 19  

Kontrolka LED ① zobrazuje stav infračerveného paprsku a baterií.

Význam kontrolek

Význam kontrolek Vysvětlení

Bliká zelená
Spouštěcí tlačítko bylo stisknuto, ale kamera není detekována.
Zapnutý je pouze viditelný laser. Infračervený laser je vypnutý.

Svítí zelená

Objeví se, když je detekována kamera. Oba lasery jsou aktivovány. Infra-
červený laser je zpožděn a zapne se jednu vteřinu po viditelném laseru.
Podmínky:
• Navigační program je v režimu registrace.
• Kamera nemá zakryté zorné pole na infračervený senzor umístěný ve-

dle kontrolky.

Bliká žlutá

Baterie nástroje Z-touch je vybitá a kamera není detekována. Baterie vy-
drží obvykle jednu registrační proceduru pacienta. Před použitím nástroje
Z-touch pro registrací dalšího pacienta baterii vyměňte.
Zapnutý je pouze viditelný laser. Infračervený laser je vypnutý.

Přepínání mezi žlu-
tou a zelenou

Baterie nástroje Z-touch je vybitá a jsou aktivovány oba lasery. Baterie
vydrží obvykle jednu registrační proceduru pacienta. Před použitím ná-
stroje Z-touch pro registrací dalšího pacienta baterii vyměňte.

Svítí žlutá

Pokud je detekována interní chyba, viditelný a infračervený laser se vy-
pnou a po stisknutí spouštěcího tlačítka kontrolka svítí trvale žlutě.
POZNÁMKA: v případě zjištění chyby se ihned spojte se společností
Brainlab a požádejte o radu, jak postupovat. 

Nesvítí
• Nástroj Z-touch není aktivován (tj. nestisknuté tlačítko).
• Baterie nástroje Z-touch je vybitá a musí se vyměnit. Oba lasery jsou

vypnuty.

Když kontrolka svítí trvale zeleně nebo se přepíná mezi zelenou a žlutou, znamená to, že je
zapnutý neviditelný infračervený laser. Ujistěte se, že nikomu nehrozí zasažení očí laserovým
paprskem.

Indikátory viditelného laseru

Kromě kontrolky viditelný laser také označuje stav detekce kamery. Díky příjmu této informace se
budete moci soustředit na snímaný povrch.

UKAZOVÁTKA
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Indikátory laseru Vysvětlení

Bliká červená

Nástroj Z-touch nedetekuje kameru. Tato indikace se může objevit kdyko-
li po stisknutí spouštěcího tlačítka a může být způsobena následujícími
stavy:
• Navigační program není v režimu registrace. Nástroj Z-touch detekuje

kameru a navigační program je v registračním režimu.
• Někdo nebo něco brání komunikaci mezi kamerou a nástrojem Z-touch

(tzn., že je zakrytý infračervený senzor).

Svítí červená
Z-touch
Poté, co se rozsvítí viditelný laser, se na jednu vteřinu rozsvítí červená
kontrolka, a poté se spustí infračervený laser.

Výměna baterie

①

②③ ④
Obrázek 20  

Krok

1. Odšroubujte kryt baterie ① pomocí šroubováku Torx (rozměr TX6) dodaného ve sklado-
vacím pouzdru.

2. Otevřete kryt baterie a mírným nadzvednutím pásky ② vyjměte baterii z přihrádky pro ba-
terie.

3. Vložte novou baterii přes pásku, a to podle orientace vyznačené uvnitř přihrádky pro bate-
rie ④.

4. Zavřete kryt a dávejte pozor, abyste nepoškodili fixační klouby ③.

5. Pomocí šroubováku utáhněte šroub krytu baterie.

POZNÁMKA: baterie nevyhazujte do směsného odpadu. Baterie likvidujte samostatně v souladu s
předpisy vaší nemocnice a místními zákony. 

Správné používání baterií

Pokud se chystáte nástroj Z-touch déle než šest měsíců nepoužívat, baterii z něj vyjměte.

Používejte pouze baterie typu 1,5 V, lithiové Li/FeS2, FR03, velikost AAA.

Kontrolky a laserové indikátory
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Kryt baterie

Kryt baterií otvírejte pouze v nutných případech. Nezkoušejte otevírat žádné jiné části
pláště nástroje.
V plášti jsou samostatně vedeny laserové paprsky.

UKAZOVÁTKA
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4.4.3 Technické údaje o laserovém ukazovátku Z-touch

Skladování

Když ukazovátko nepoužíváte, vždy ho ukládejte do příslušného oddílu dodaného ochranného
kufříku. Nezapomeňte pouzdro uzamknout před neoprávněným přístupem. Pokud ukazovátko
nebudete používat déle než šest měsíců, vyjměte z něj baterii, abyste předešli jejímu vytečení.

Prostředí magnetické rezonance

Nástroj Z-touch je označen jako „MR conditional <0.5 mTesla.“ Funkce nástroje Z-touch byly
úspěšně testovány ve skeneru MRI o intenzitě pole 1,5 a 3 tesla až do hranice 50 gaussů (5
militesla). Z testování vyplynulo, že magneticky vyvolaná síla přesouvající nástroj Z-touch je
menší než jeho gravitační přitažlivost ve statickém magnetickém poli MRI o intenzitě 3 Tesla s  
∇B < 1 tesla/m a  B ×  ∇B < 3 tesla²/m (extrapolované hodnoty).

Varování
Nástroj Z-touch lze používat pouze v prostředí MR s limitem 5 gaussů (0,5 militesla) jasně
vyznačeným na podlaze okolo MR skeneru. Nástroj Z-touch nepoužívejte za hranicí pole o
intenzitě 5 gaussů.
POZNÁMKA: po použití nástroj Z-touch vždy uložte do dodaného skladovacího pouzdra mimo
prostředí MRI. 

Možné vedlejší účinky

Pravděpodobně jedinou oblastí, kterou může laserový paprsek nástroje laserového ukazovátka
Z-touch poškodit, jsou oči. Mezi nejpravděpodobnější vedlejší účinky zasažení paprskem patří:

Vedlejší úči-
nek

Vysvětlení

Slepota po zá-
blesku

Dočasné zhoršení zraku, které může trvat několik minut a ke kterému dochází
po zasažení očí jasným světlem.

Přetrvávající
obraz

Přetrvávající skvrny v zorném poli. Mohou přetrvat i několik minut - ve vážných
případech dokonce i několik dní.

Oslnění
Omezení či úplná ztráta zraku ve středu zorného pole vlivem zasažení přímého
nebo odraženého paprsku. Jakmile se laserový paprsek ztratí ze zorného pole,
oslnění pomine.

Rozměry, hmotnost a materiál

Rozměry Hodnota

Výška 4,4 cm

Délka 22,2 cm

Šířka 3,8 cm

Hmotnost 160 g

Materiál Směs PC/ABS (polykarbonát/styren butadien akrylonitril)

Elektrické údaje

Specifikace Popis

Napájení 1,5 V, lithiové Li/FeS2, FR03, velikost AAA.

Technické údaje o laserovém ukazovátku Z-touch
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Specifikace Popis

Spotřeba energie Max. 130 mW.

Optické údaje

Specifikace Barva Popis

Kontrolka LED
Zelená Vlnová délka: λ = 570 nm

Žlutá Vlnová délka: λ = 590 nm

Viditelný laser Červe-
ná

• Vlnová délka: λ = 635 nm
• Průměr paprsku: < 3 mm (4 σ, elipsový), v apertuře
• Divergence paprsku: θ typ = 0,4 mrad / θ max = 1,7 mrad
• Kontinuální vlnový režim (cw)
• Maximální / střední výstupní optický výkon: Po = 0,16 mW

Infračervený
laser Nevzt.

• Vlnová délka: λ = 880 nm
• Průměr paprsku: < 3 mm (4 σ, elipsový), v apertuře
• Divergence paprsku: θ typ = 0,4 mrad / θ max = 1,7 mrad
• Pulzní režim (pw): t = 2 ms při frekvenci f = 10 Hz
• Maximální optický výstupní výkon jednoho laserového impulzu: PP =

5,6 mW
• Střední optický výstupní výkon série laserových impulzů: Po = 0,12

mW

Kolineárnost Nevzt. Úhel divergence obou laserů: φ ≤ 2 mrad

Údaje o prostředí

Specifikace Podmínky přepravy/skladování Provozní podmínky

Teplota -10 °C až 50 °C 10 °C až 35 °C

Vlhkost 10 % - 90 %, bez kondenzace 20 % - 80 %, bez kondenzace

Tlak 500-1 060 hPa 700-1 060 hPa

Doporučené pracovní podmínky

Operační vzdálenost od pacienta 20-50 cm

Certifikace a klasifikace

Certifikace

IEC 60601-1

Klasifikace Podle normy

Laserový výrobek třídy 3R IEC 60825-1

V souladu s normou 21 CFR 1040.10 a 1040.11
POZNÁMKA: s výjimkou odchylek v souladu s dokumentem Laser Notice
No. 50 z 24. června 2007. 

Vnitřně napájená zdravotnická elektrická zařízení pro trvalý provoz IEC 60601-1

IP44 IEC 60529

UKAZOVÁTKA
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4.5 Elektromagnetické údaje ukazovátka

Elektromagnetická kompatibilita: Prohlášení

Nástroje Softouch a Z-touch vyžadují speciální upozornění ohledně elektromagnetické
kompatibility a musí být instalovány a používány v souladu s informacemi o elektromagnetické
kompatibilitě uvedenými v této příručce.

Nástroje Softouch a Z-touch mohou být ovlivněny přenosnými a mobilními
radiofrekvenčními komunikačními přístroji.
POZNÁMKA: tyto pokyny nemusí platit za všech situací. Šíření elektromagnetického záření je
ovlivněno pohlcováním a odrazy od konstrukcí, objektů a osob. 

Elektromagnetické prostředí

Materiálem podlahy by mělo být dřevo, beton nebo keramické dlaždice, aby se redukovaly
elektrostatické výboje. Jestliže podlahy pokrývá nějaký syntetický materiál, relativní vlhkost by
měla dosahovat alespoň 30 %. Magnetická pole síťového kmitočtu by se měla nacházet na
úrovních charakteristických pro typické umístění v typickém komerčním nebo nemocničním
prostředí.
Přenosná a mobilní rádiová komunikační zařízení mohou nástroje Softouch a Z-touch ovlivnit.
Síly pole z pevných rádiových vysílačů, určené elektromagnetickým průzkumem lokalitya, by měly
být menší než stanovená úroveň pro soulad s normou v každém frekvenčním rozsahu.b

Normy Test odolnosti IEC 60601 Úroveň testu Úroveň sho-
dy

IEC 61000-4-3 Rádiové rušení vyzařo-
vané 3 V/m (80 MHz až 2,5 GHz) E1 = 3 V/m

IEC 61000-4-6 Rádiové rušení šířené
vedením 3 V eff (150 kHz až 80 MHz) V1 = 3 V

IEC 61000-4-4
Rychlé elektrické pře-
chodné jevy / skupiny
impulzů

±1 kV pro vstupní/výstupní okruhy
±2 kV pro napájecí okruhy

Nevzt.

IEC 61000-4-5 Ráz
±1 kV rozdílový režim
±2 kV běžný režim

IEC
61000-4-11

Vstupní vedení napáje-
cího zdroje:
• Poklesy napětí
• Krátké výpadky
• Kolísání napětí

< 5 % UT (> 95 % pokles UT) po dobu
poloviny cyklu
40 % UT (60 % pokles UT) po dobu 5
cyklů
70 % UT (30 % pokles UT) po dobu 25
cyklů
< 5 % UT (> 95 % pokles UT) po dobu
5 s

IEC 61000-4-8 Magnetická pole síťové-
ho kmitočtu (50/60 Hz) 3 A/m 3 A/m

IEC 61000-4-2 Elektrostatický výboj
±8 kV vzduch
±6 kV kontakt

±8 kV
vzduch
±6 kV kon-
takt

POZNÁMKA: a intenzitu pole vyvolanou pevnými radiofrekvenčními vysílači nelze teoreticky
přesně předpovídat. Chcete-li vyhodnotit elektromagnetické prostředí z hlediska pevných RF
vysílačů, zvažte elektromagnetický průzkum pracoviště. Pokud naměřená síla pole v lokalitě, kde
se používá nástroj Softouch nebo Z-touch, přesahuje výše uvedenou platnou úroveň pro
vyhovění požadavkům na rádiové záření, měla by se ověřit normální funkčnost nástroje Softouch

Elektromagnetické údaje ukazovátka

54 Příručka k použití nástrojů Rev. 2.3 Optické kraniální/ORL



nebo Z-touch. Zjistí-li se abnormální funkčnost nástroje, může být třeba provést další opatření,
jako je přeorientování nebo přemístění nástroje Softouch nebo Z-touch.
b nad frekvenčním rozsahem 150 kHz až 80 MHz musí být síly pole nižší než [V1] V/m. 

Rušení emisemi rádiových frekvencí

Nástroje Softouch a Z-touch používají rádiovou energii pouze pro interní funkce. Z tohoto
důvodu jsou emise rádiových frekvencí velmi nízké a je pravděpodobné, že nezpůsobí žádné
rušení elektronického zařízení v jeho blízkosti. Nástroje Softouch a Z-touch jsou vhodné pro
použití ve všech prostorách, mimo obytných prostor a prostor přímo napojený na veřejnou
nízkonapěťovou rozvodnou síť napájející budovy využívané k obytným účelům.

Normy Test emisí Soulad

CISPR 11 Emise rádiových frekvencí Skupina 1 Třída B

IEC 61000-3-2 Harmonické emise
Nevzt.

IEC 61000-3-3 Kolísání napětí / blikavé emise

POZNÁMKA: UT je hlavní napětí střídavého napájení před aplikací testovací úrovně.
 

Odstupy

Nástroje Softouch a Z-touch jsou určeny pro použití v elektromagnetickém prostředí, kde je
vyzařované rádiové rušení pod kontrolou. Zákazník nebo uživatel nástroje Softouch nebo Z-
touch může přispět k omezení elektromagnetického rušení.
Toho lze dosáhnout respektováním minimálního odstupu mezi přenosným a mobilním rádiovým
komunikačním zařízením (vysílači) a nástrojem Softouch nebo Z-touch podle maximálního
vysílaného výkonu komunikačního zařízení.

Jmenovitý maximální vý-
stupní výkon vysílače (W)

Vzdálenost odstupu podle frekvence vysílače (m)

150 kHz až 800
MHz 80 MHz až 800 MHz 800 MHz až 2,5 GHz

0,01 0,12 0,23

0,1 0,37 0,73

1 1,17 2,30

10 3,69 7,30

100 11,67 23,00

V případě vysílačů se jmenovitým maximálním vysílaným výkonem, který není uveden výše, je
možné d určit pomocí uvedených rovnic.

P = maximální jmenovitý výkon vysílače ve wattech (W)
d = doporučená oddělovací vzdálenost v metrech (m)b

UKAZOVÁTKA
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5 REFERENCE
5.1 Standardní kraniální reference

Všeobecné informace

①

Obrázek 21  

Reference umožňují navigačnímu systému sledovat v průběhu zákroku umístění pacientovy hlavy.
Reference se obvykle připevňují k hlavovému držáku pomocí adaptéru (nebo svorky). Typ
použitého adaptéru závisí na typu použité reference. Reference spolu s adaptérem tvoří
referenční systém.
Každá reference má kužel ①, jehož pomocí můžete ověřit přesnost nástrojů, např. ukazovátka
nebo nástroje Softouch.

Sterilita

Obvykle se používají dvě reference:
• Jedna pro předoperační procedury (registrace pacienta). Reference použitá pro registraci

nemusí být sterilní, protože registrace se obvykle provádí v nesterilním prostředí.
• Jedna pro intraoperativní navigaci. Referenci použitou pro navigaci je nutné před použitím

sterilizovat a připojit během rouškování.
POZNÁMKA: vyměníte-li nesterilní referenci za sterilní, ověřte přesnost registrace a ujistěte se, že
reference je pevně usazená. 

Kompatibilita

Název Kompatibilita Číslo vý-
robku

Standardní kraniální reference se 3 reflexními kulič-
kami (1 kus)

• Univerzální referenční
svorka

• Referenční rameno Va-
rio

41735

REFERENCE

Příručka k použití nástrojů Rev. 2.3 Optické kraniální/ORL 57



Název Kompatibilita Číslo vý-
robku

Standardní kraniální reference se 4 reflexními kulič-
kami (1 kus) 41725

Reference verze B (41735B)

Obrázek 22  

Varování
Referenci verze B používejte pouze s dalšími referencemi verze B.
POZNÁMKA: údaj o exspiraci je do reference vypálen laserem. 

Standardní kraniální reference
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5.1.1 Umísťování referencí

Optimalizace viditelnosti reference

Systém referenci rozpozná podle geometrického uspořádání jejích reflexních kuliček. Úhel pro
nejlepší detekci reference je kolmý k rovině procházející středy všech reflexních kuliček na
sledovací referenci. Nezapomínejte na to, připojujete-li referenci k pacientovi nebo upravujete-li
její úhel vůči kameře.

①

②

Obrázek 23  

Č. Geometrické uspořádání

① Optimální

② Nejméně efektivní

Závěrečná příprava před registrací

Rukou pevně přišroubujte reflexní kuličky na upevňovací kolíčky reference.

Během používání

Pravidelně kontrolujte, zda reflexní kuličky zůstávají pevně přišroubované ke kolíčkům.
Pokud jste změnili polohu pacienta po registraci, je zapotřebí provést novou registraci.

Varování
Během procedury nesmí dojít k posunu reference vzhledem k anatomii pacienta. Změna
polohy reference znehodnotí celý souřadnicový měřící systém, což může pacienta ohrozit.

Varování
Abyste zabránili nechtěnému posunutí reference, netlačte na ni.

REFERENCE
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Varování
Pokud se změní poloha reference ve vztahu k pacientovi, je zapotřebí provést novou
registraci.

Umísťování referencí
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5.2 Univerzální referenční svorka

Úvod

Univerzální referenční svorka (41734) vytváří spojení standardní kraniální reference na
modifikovanou kraniální svorku Mayfield.

Kompatibilní reference

Název Číslo výrobku

Standardní kraniální reference se 3 reflexními kuličkami (1 kus) 41735

Standardní kraniální reference se 4 reflexními kuličkami (1 kus) 41725

Pravidla bezpečnosti

Varování
Univerzální referenční svorku příliš nezatěžujte.

Varování
Je-li centrální utahovací klička volná, neberte univerzální referenční svorku za kulové
klouby, protože byste si mohli poranit prsty.

Varování
Uvolněte mechanismus otáčením centrálním utahovacím šroubem proti směru hodinových
ručiček, dokud se nezastaví, a pak už dále netlačte. Jednou rukou pevně držte kloubové
rameno a druhou rukou centrální utahovací šroub, abyste zabránili pohybu kloubové ruky
směrem k pacientovi.

Varování
Přesvědčte se, že je centrální utahovací šroub dostatečně utažený. Abyste zabránili
nechtěnému uvolnění utahovacího šroubu nevystavujte univerzální referenční svorku
nadměrnému zatížení (neopírejte se o ni ani na ni neumísťujte žádné další nástroje).

Varování
Aby se zachoval adekvátní odpor v kloubech referenčního ramene, nesmí se klouby mazat.

Varování
Centrální utahovací šroub i T-šroub Mayfield udržujte utažené, aby se poloha univerzální
referenční svorky během registrace a navigace nemohla změnit.

REFERENCE
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Jak připevnit referenční svorku ke kraniální svorce

④

② ①

⑤

③

Obrázek 24  

Krok

1. Zkontrolujte, že hlava pacienta je pevně upevněna v modifikované kraniální svorce May-
field.

2. Připevněte univerzální referenční svorku ke kraniální svorce ① a zajistěte ji utažením
rukojeti svorky ② tak, aby došlo k jejímu uzavření.

3. Připevněte nesterilní standardní kraniální referenci (3 nebo 4 reflexní kuličky) ⑤ ke ko-
nektoru svorky ④ a zajistěte ji pomocí upevňovací matice ⑥.

4. Nastavte referenci do požadované polohy a upevněte ji utažením rukojetí ③.
POZNÁMKA: nesterilní referenci odstraníte tak, že uvolníte rukojeti, otevřete upevňovací
matici a referenci vyzvednete. 

Univerzální referenční svorka
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Jak připevnit sterilní referenci

① ② ③

Obrázek 25  

Krok

1. Opatrně nařízněte roušku, abyste měli přístup pro upevnění sterilní reference ①.

2. Prostrčte rouškou ② upevňovací matici reference.

3. Nyní nesterilní asistent přimontuje referenci k univerzální referenční svorce a pevně ji
pod rouškou ③ zajistí rukojeťmi a upevňovací maticí.

4. Připevněte roušku k referenci (pod upevňovací maticí) pomocí sterilní pásky.
POZNÁMKA: sterilní referenci odstraníte tak, že odtrhnete pásku, uvolníte rukojeti, ote-
vřete upevňovací matici a referenci vyzvednete. 

Registrace pacienta

Varování
Před zahájením registrace zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby na univerzální referenční
svorce pevně utaženy.

Varování
Před zahájením registrace zkontrolujte, zda je univerzální referenční svorka pevně
připojena k modifikované kraniální svorce Mayfield. Jakýkoliv posun univerzální referenční
svorky nezávisle na pohybu pacientovy hlavy způsobí nepřesnost a ohrožení pacienta.

Varování
Po registraci neodšroubovávejte šrouby univerzální referenční svorky. Odšroubovat
můžete pouze upevňovací matici, abyste vyměnili standardní kraniální referenci.

V kombinaci s univerzální referenční svorkou používejte pouze identické reference.

REFERENCE
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5.3 Referenční rameno Vario pro hlavový držák
Mayfield

Úvod

Referenční rameno Vario pro hlavový držák (52001) vytváří flexibilní nástavbu pro připojení
standardní kraniální reference na modifikovanou kraniální svorku Mayfield.

Kompatibilní reference

Název Číslo výrobku

Standardní kraniální reference se 3 reflexními kuličkami (1 kus) 41735

Standardní kraniální reference se 4 reflexními kuličkami (1 kus) 41725

Jak připevnit referenci k referenčnímu ramenu

① ②

③ ④ ⑤

Obrázek 26  

Krok

1. Připevněte nesterilní standardní kraniální referenci ⑤ ke konektoru reference ③ a zaji-
stěte ji pomocí upevňovací matice ④.

2. Polohu reference upravíte uvolněním centrální utahovací rukojeti ② jejím otočením ve
směru hodinových ručiček.

3. Nastavte rameno ① do požadované polohy a rukojeť utáhněte jejím otočením proti směru
hodinových ručiček.

Uvolnění ramene

Varování
Nikdy neuvolňujte centrální utahovací šroub, aniž byste druhou rukou uchopili kloubové
rameno. Referenční rameno Vario by mohlo spadnout na pacienta.

Referenční rameno Vario pro hlavový držák Mayfield
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5.3.1 Připevňování ramena k hlavovému držáku

Manipulace s referenčním ramenem

Varování
Před montáží referenčního ramene Vario pro hlavový držák Mayfield zkontrolujte, zda byl
hlavový držák řádně udržován a zda nevykazuje žádné známky odření nebo opotřebení. S
referenčním ramenem Vario pro hlavový držák Mayfield používejte pouze opěrky hlavy,
které nejsou poškozené.

Aby se v kloubech referenčního ramene Vario pro hlavový držák Mayfield zachoval
adekvátní odpor, nesmí se klouby mazat.

Manipulace s hlavovým držákem

Varování
Pečlivě zvažte, který nástroj je kromě referenčního ramene Vario pro hlavový držák
Mayfield připojen ke hlavovému držáku. Nadměrnou hmotností se může hlavový držák
poškodit a ohrozit pacienta. Pokud si nejste jisti hmotnostním limitem vašeho hlavového
držáku, obraťte se na výrobce.

Upevňovací mechanismus

④

③

②

① ⑥

⑤

Obrázek 27  

Č. Součást

① T-šroub

② Vidlicová vložka (52003, 52005, 52006)

③ Centrální utahovací klička

④ Konektor reference

⑤ Kloubové rameno

⑥ Konektor hlavového držáku

POZNÁMKA: všechny části referenčního ramene Vario pro hlavový držák Mayfield lze
nastavovat ručně. Není zapotřebí dalších nástrojů. 

REFERENCE
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Správné připevnění

Připevňujete-li referenční rameno Vario pro hlavový držák Mayfield k vidlicové vložce nebo
hlavovému držáku, zkontrolujte, zda výstupky na obou součástech do sebe řádně zapadají a že
jejich plochy jsou navzájem rovnoběžné.

① ②

Obrázek 28  

Č. Vysvětlení

① Výstupky do sebe zapadají

② Výstupky do sebe nezapadají

Po registraci

Po registraci můžete pacienta zarouškovat a připevnit sterilní standardní kraniální referenci
stejným postupem, jaký je popsán u univerzální referenční svorky.

Během používání

Varování
Po připevnění referenčního ramene Vario pro hlavový držák Mayfield neměňte jeho polohu
pomocí centrálního utahovacího šroubu ani T-šroubu Mayfield. To by mohlo poškodit
roušku a ohrozit sterilitu a přesnost referenční funkce.

Varování
Během registrace pacienta neodšroubovávejte T-šroub Mayfield ani centrální utahovací
šroub. To by zničilo přesnost celého koordinačního systému a hrot nástroje by se
zobrazoval špatně. Odšroubovat můžete pouze fixační matici, abyste vyměnili standardní
kraniální referenci.

Varování
Během dalších proceduru nesmí dojít k posunutí značkovací reference Mayfield vzhledem
k anatomické oblasti pacienta protože by to negativně ovlivnilo celý systém souřadnic
měření a vedlo k nesprávnému zobrazení hrotu nástroje.
POZNÁMKA: pevně centrální utahovací šroub utáhněte, abyste zabránili samovolnému uvolnění.
Referenční rameno Vario pro hlavový držák Mayfield má omezenou nosnost. Referenční
rameno Vario pro hlavový držák Mayfield nesmíte příliš zatížit (například tím, že byste se o něj
opřeli nebo na něj odkládali nástroje). 

POZNÁMKA: centrální utahovací šroub musí zůstat během registrace a navigace utažený, aby
chránil vnitřní mechanismus před kapalinami. 

Připevňování ramena k hlavovému držáku
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Kontrola přesnosti

Abyste zajistili bezpečnou a přesnou navigaci, po opětovném připojení standardní kraniální
reference zkontrolujte přesnost sledovacího systému.

Varování
Vyvarujte se kontaktu se zařízením během chirurgického zákroku. To by mohlo vést k
nepřesnostem a ohrozit pacienta.

Pravidelně kontrolujte přesnost navigace, abyste se ujistili, že se během procedury
nezhoršila.

Jak připevnit referenční rameno k hlavovému držáku

①

②

③ ④
Obrázek 29  

Krok

1. Zkontrolujte, zda je hlava pacienta pevně zafixována v hlavovém držáku.

2. Připojte konektor referenčního ramene Vario pro hlavový držák Mayfield ② k hlavové-
mu držáku ③ a upevněte ho pomocí T-šroubu ①.
POZNÁMKA: používáte-li doplňkovou vidlicovou vložku, připojte ji k hlavovému držáku
a připojte referenční rameno ke konektoru vidlicové vložky ④.
 

3. Zkontrolujte, zda výstupky na obou součástech do sebe řádně zapadají a že jejich plochy
jsou navzájem rovnoběžné.

Varování
Před operací naplánujte rozmístění na operačním sále. Kamera musí mít ničím nerušený
záběr na reflexní kuličky a infračervenou kontrolku LED na nástroji Softouch.
POZNÁMKA: zajistěte, aby reference nepřekážela chirurgovi, byla umístěna v blízkosti
naplánované kraniotomie a byla vidět kamerou. 

REFERENCE
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5.4 Referenční čelenka

Úvod

Referenční čelenka (10 ks) a referenční jednotka čelenky tvoří referenční zařízení speciálně
určené pro takové případy, kdy nelze zafixovat hlavu.

Před použitím

Používejte pouze s navigačními systémy společnosti Brainlab.
Pokud kalibrujete nástroje pomocí kalibračního bodu, podívejte se do uživatelské příručky
k programu.

Součásti

① ②

Obrázek 30  

Č. Součást Číslo výrobku

① Referenční čelenka (10 ks) 41878

② Referenční jednotka pro čelenku 41877

Jak připevnit referenční čelenku

①② ③ ④ ⑤

Obrázek 31  

Krok

1. Nasaďte referenční jednotku pro čelenku tak, aby šipka ② mířila nahoru.

Referenční čelenka
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Krok

2. Sejměte z pěnové podložky fólii a pěnovou podložku přilepte na pacientovo čelo a konek-
tor pro referenci ① natočte směrem ke kameře.

3. Tahem za oba konce rovnoměrně ③ utáhněte čelenku kolem pacientovy hlavy.

4. Připojte referenční jednotku pro čelenku na konektor čelenky ④.

5. Proveďte obvyklé rouškování pacienta ⑤.

6. Opatrně roušku nastřihněte, abyste měli přístup pro opětovné nasazení sterilní referenční
jednotky.

Varování
Ujistěte se, že je referenční čelenka dobře připevněna. Pokud referenční čelenka sklouzne,
sledování bude nepřesné.

Varování
Během následujících procedur nesmíte referenční čelenku znovu nastavovat. Sledování by
pak již nebylo přesné a hrot nástroje by se zobrazoval nesprávně.

Varování
Pokud je referenční čelenka příliš pevně utažená po dobu rozsáhlého chirurgického
zákroku (déle než 2 hodiny), na pacientově hlavě se mohou tlakem fixace vytvořit otisky
(například na čele). Tyto otisky obvykle do 24 hodin samy zmizí.

Plochu kůže, kterou nástroj Z-touch nebo Softouch potřebuje pro registraci, nezakrývejte
čelenkou ani rouškou.

REFERENCE
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5.5 Kraniální referenční sada

Úvod

Kraniální referenční sada (B11002) umožňuje v kombinaci s Fluoro 3D nebo iCT pružné
sledování pacienta během kraniálních maxilofaciálních (CMF) procedur. Kvůli sledování není
zapotřebí pacienta znehybňovat.

Součásti

① ②

③④⑤

Obrázek 32  

Č. Součást Číslo vý-
robku

① Základna kraniální reference 52129

② Kraniální reference 52122

③ Rukojeť pro hroty (KLS Martin) 52127

④ Hrot šroubováku (KLS Martin) 52171

⑤ Jednorázově použitelný fixační kostní šroub KLS Martin 1,5 mm × 6 mm
(5 ks) 52170

Sterilita

Použití Pokyny Číslo vý-
robku

Kraniální reference
Registrace Může být nesteril-

ní
52122

Navigace Musí být sterilizo-
váno

Jednorázově použitelný fixační kostní šroub KLS Martin
1,5 mm × 6 mm (5 ks)

Musí být sterilizo-
váno 52170

Kraniální referenční sada
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POZNÁMKA: použijete-li pouze jednu referenci, všechny nástroje a procedury musíte aplikovat ve
sterilním prostředí. 

REFERENCE
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5.5.1 Šroubovák

Tipy k zavádění/vyjímání šroubů

• Opláchnete-li šroub fyziologickým roztokem, snížíte tím tření a usnadníte zavádění šroubu.
• Šroub se snáze zavádí kolmo ke kosti než v šikmém úhlu.
• Má-li pacient velmi husté kosti, můžete je pro usnadnění zavádění šroubu navrtat.

- Při předvrtání nepřekračujte průměr vrtáku 1,1 mm a maximální hloubku 5 mm. Řiďte se
přitom pokyny výrobce šroubu.

• Obvykle na vyjmutí šroubu z kosti stačí hmotnost šroubováku.
Příliš velký tlak na hlavičku šroubu může způsobit, že se při vyjmutí šroubováku hlavička vytrhne z
kosti. Nadměrný tlak by také mohl způsobit prasknutí nebo rozštěpení šroubu.

Jak sestavit šroubovák

①

②

③
Obrázek 33  

Krok

1. Zatáhněte dozadu přední objímku rukojeti ② z rukojeti ③.

2. Zasuňte hrot šroubováku ① do rukojeti a objímku uvolněte.

K připevňování kraniální referenční sady používejte pouze implantovatelné šrouby a
šroubováky schválené společností Brainlab. Jinak může dojít k ovlivnění přesnosti
navigace, což představuje pro pacienta riziko.

Šroubovák
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5.5.2 Sestavení a upevnění

Úvod

V následující části je popis sestavení základny kraniální reference a její připevnění k lebce
a následně popis postupu připevnění sterilní a nesterilní reference.

Než začnete

Varování
Za upevnění a umístění základny nese odpovědnost chirurg, který musí zajistit, aby bylo
zařízení na pacientově hlavě připevněno pevně.

Varování
Chirurg musí vědět, že během umisťování může dojít k poranění základních struktur.

Varování
Používejte pouze šrouby a šroubovák schválené společností Brainlab. Použití jiných
šroubů může způsobit závažné poranění pacienta a nesprávnou navigaci.

Pokud má pacient vysokou hustotu kostí, můžete si usnadnit šroubování a předejít zlomení
šroubu předvrtáním. Pokud se rozhodnete, že je předvrtání nutné, je třeba ho provést
v souladu s pokyny výrobce šroubu. Průměr vrtáku při předvrtání nesmí překročit 1,1 mm
a musí být přítomna 5 mm zarážka, aby nedošlo k perforaci lebky.

Základna musí být umístěna tak, aby se zabránilo zakrytí důležitých struktur pro registraci
povrchu.

REFERENCE
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Jak sestavit a upevnit základnu kraniální reference

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Obrázek 34  

Krok

1. Místo na pacientovi, kam se bude upevňovat základna kraniální reference, vydezinfikuj-
te.
POZNÁMKA: zařízení umístěte tak, aby nepřekáželo chirurgovi při výkonu a umožnilo ni-
čím nerušený výhled kamery na referenci. Dále se ujistěte, zda je hustota kostí dostateč-
ná k umístění reference. 

2. Upevněte spojovací prvek konektoru reference ⑦ k základně ③ (ve směru šipky) pomocí
seřizovací matice ⑧ a bezpečně ho utáhněte.

3. Na pacientovi proveďte chirurgický řez, kterým se bude zavádět trubice ①.

4. Zaveďte trubici do základny dnem (ve směru šipky) a pečlivě upevněte matici trubek ⑥
nahoře.

5. Umístěte sestavenou základnu kraniální reference na pacientovu lebku a zaveďte trubi-
ci do incize.

6. Trubicí zaveďte jednorázově použitelný fixační kostní šroub KLS Martin 1,5 mm × 6
mm ⑤.

7. Šroubovákem zcela zašroubujte šroub do kosti tak, aby byl bezpečně zajištěný. Na šroub
nesmíte vyvíjet nadměrný tlak směrem dolů, protože by to mohlo vést k fraktuře lebky.
POZNÁMKA: má-li trubice, kterou používáte, okénko, povolte šroub přibližně o polovinu
otáčky proti směru hodinových ručiček. To umožní snadné odstranění zařízení na konci
procedury. 

Sestavení a upevnění
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Krok

8. Na základnu kraniální reference mírně zatlačte, aby hřeby ② pronikly do pacientovy
lebky.

9. Otáčejte uzavřenou maticí ve směru hodinových ručiček a zatlačte hřeby do kosti, tím se
základna kraniální reference zajistí.

Jak připevnit nesterilní referenci

①

②

③

④

Obrázek 35  

Krok

1. Nasaďte nesterilní kraniální referenci na čep rozhraní konektoru ③ a utáhněte uzavře-
nou matici reference ②.

2. Povolte uzavřenou matici ① a seřizovací matici ④ nastavte polohu reference tak, aby by-
la v zorném poli kamery.

3. Před zahájením registrace bezpečně utáhněte matice ① a ④.

POZNÁMKA: po registraci pacienta nepovolujte žádný ze šroubů reference. Odšroubovat lze
pouze matici reference, aby bylo možné vyměnit referenci. 

REFERENCE
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Jak odstranit nesterilní referenci a připevnit sterilní referenci

①

Obrázek 36  

Krok

1. Po registraci odšroubujte a sejměte nesterilní referenci.

2. Zarouškujte obvyklým způsobem pacienta a do roušky vyřízněte štěrbinu, abyste odhalili
rozhraní konektoru ①.

3. Poté sterilní asistent nebo sestra připevní sterilní referenci k rozhraní.

Sestavení a upevnění
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5.5.3 Snímání kraniální referenční sady

Úvod

V následující části jsou popsány různé metody sejmutí kraniální referenční sady.

Standardní postup

①

Obrázek 37  

Krok

1. Odšroubujte a sejměte kraniální referenci.

2. Povolte uzavřenou matici ①.

3. Odstraňte šroub pomocí šroubováku.

4. Základnu kraniální reference vytáhněte směrem nahoru.

REFERENCE
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Prostup pro trubici s okénkem

Obrázek 38  

Krok

1. Odšroubujte a sejměte kraniální referenci.

2. Z trubice zcela odšroubujte upevňovací matici.

3. Základnu kraniální reference sejměte vytažením směrem nahoru přes trubici.

4. Je-li šroub vidět, použijte okénko (se šipkou) jako vizuální pomůcku k umístění šroubová-
ku do zářezu šroubu. Šroubovákem vyšroubujte a odeberte šroub a odeberte trubici.

5. Pokud šroub není vidět, opatrně trubici odpojte a sejměte. Šroubovákem vyšroubujte a
vyjměte šroub.
POZNÁMKA: pokud byl šroub během instalace uvolněn o polovinu otáčky, posuňte trubici
bokem tak, abyste ji uvolnili ze šroubu, a vyjměte ji. 

Snímání kraniální referenční sady
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6 ADAPTÉRY NÁSTROJŮ
6.1 Sada nástrojových adaptérů

Všeobecné informace

Sada nástrojových adaptérů (sada 2 nebo 4 ks) (B11005 nebo B11006) se dodává s odlišnými
velikostmi adaptérových svorek nástrojů a referencí. To umožňuje sestavit adaptér nástroje tak,
aby vyhovoval nástroji, který hodláte navigovat.

Součásti

① ② ③

Č. Název Číslo výrobku

①

Adaptérová svorka nástroje velikosti S
Adaptérová svorka nástroje velikosti M
Adaptérová svorka nástroje velikosti L
Adaptérová svorka nástroje velikosti XL

55101
55102
55103
55104

ADAPTÉRY NÁSTROJŮ
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Č. Název Číslo výrobku

②

Reference adaptéru nástroje velikosti M
Reference adaptéru nástroje velikosti ML
Reference adaptéru nástroje velikosti L
Reference adaptéru nástroje velikosti XL

41798
41799
41801
41802

③ Nástroj na adaptér nástroje 55061

POZNÁMKA: kteroukoli adaptérovou svorku nástrojů lze připevnit ke kterékoli referenci. Pokud
během procedury vyměníte referenci za jinou velikost, nejprve proveďte znovu kalibraci a ověřte
funkci nástroje. 

Správná manipulace s adaptéry nástrojů

Varování
Ujistěte se, že adaptér je pro nástroj dost velký. Čím větší nástroj, tím větší adaptér byste
měli použít. Použití příliš malého adaptéru může vést k nepřesné kalibraci nebo navigaci.

Jak připevnit referenci ke adaptérové svorce nástrojů

①

②

③

Obrázek 39  

Krok

1. Vyberte požadovanou adaptérovou svorku nástrojů a referenci adaptéru nástroje.
POZNÁMKA: čím větší nástroj, tím větší referenci byste měli použít. 

2. Vložte dřík reference ② do svorky ① a zarovnejte výčnělky na obou součástech.

3. Rukou utáhněte šroubovaný knoflík ③, nebo k utažení použijte nástroj na adaptér ná-
strojů, tím zajistěte, aby byla reference bezpečně připojena ke svorce.

Sada nástrojových adaptérů
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Jak připevnit svorku k nástroji

①

②

Obrázek 40  

Krok

1. Umístěte svorku ① přes nástroj.
POZNÁMKA: pro co nejpřesnější sledování připevněte svorku co nejblíže k nástroji, ne
však tak blízko, aby došlo ke kontaktu s pacientem. 

2. Připevňujte referenci tak, aby bylo nejdelší rameno reference v zákrytu s osou nástroje.

3. Utáhněte aretační knoflík ② rukou tak, aby se zajistila adaptérové svorky nástroje.
POZNÁMKA: podle potřeby použijte nástroj na adaptér nástrojů. 

ADAPTÉRY NÁSTROJŮ

Příručka k použití nástrojů Rev. 2.3 Optické kraniální/ORL 81



6.1.1 Příslušenství adaptéru nástroje

Úvod

Pokud se k navigaci používá více nástrojů, odsazení adaptéru nástrojů - spojka 45°, 20 mm,
prodlužuje odsazení mezi svorkou a adaptérem nástrojů, čímž vzniká další prostor pro pohyb.
Spojkou odsazení je možné připojit jakýkoli adaptér ke svorce a nasměrování adaptéru lze
nastavit v úhlech po 45°.

Jak připevnit odsazení adaptéru

②

①

③

④

Krok

1. Vsuňte základnu odsazeného adaptéru nástrojů - spojka 45°, 20 mm ② na adaptéro-
vou svorku nástrojů ① a zarovnejte výstupky na obou součástech.

2. Utáhnutím šroubu spojky odsazení ③ připevněte referenci na svorku adaptéru.

3. Připojte adaptér ④ ke spojce odsazení.

Příslušenství adaptéru nástroje
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6.2 Adaptérové svorky nástrojů pro obdélníkové/
válcové nástroje

Úvod

K dispozici k použití s válcovými a obdélníkovými nástroji jsou k dispozici dvě adaptérové svorky
nástrojů.

Adaptérové svorky nástrojů

① ②
Obrázek 41  

Č. Produkt Číslo výrobku

① Adaptérové svorky nástrojů pro Blakesleyovy/válcové nástroje 55105

② Adaptérová svorka nástrojů pro válcové nástroje 55110

Jak připevnit svorku

① ②

Obrázek 42  

Krok

1. U obdélníkových nástrojů připojte adaptér ① k zadní rukojeti kleští.
U válcových nástrojů připojte válcový nástroj do adaptéru ②.

2. Zkontrolujte, zda vrub svorky sedí přesně na rukojeti nástroje.

3. Připojte příslušný adaptér nástrojů do adaptéru.

ADAPTÉRY NÁSTROJŮ
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Kalibrace a navigace

Jakmile k chirurgickému nástroji přimontujete adaptér a připevníte reflexní kuličky, můžete nástroj
kalibrovat pro navigaci.
Před kalibrací zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby adaptéru nástroje pevně dotažené.
Pokud vyměníte sledovací adaptér za jinou velikost, nejprve proveďte znovu kalibraci a ověřte
funkci nástroje.

Adaptérové svorky nástrojů pro obdélníkové/válcové nástroje
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7 ULTRAZVUK
7.1 Adaptéry na ultrazvuk

Všeobecné informace

Adaptéry na ultrazvuk vám umožňují adaptovat ultrazvukové sondy, aby byly kompatibilní
s navigačním programem a systémy Brainlab. Adaptéry jsou dostupné s různými pojistnými
mechanismy, aby pasovaly na konkrétní sondy. V závislosti na sondě jsou k dispozici standardní
a jedinečné adaptéry.

Standardní adaptéry

① ② ③ ④ ⑤

Obrázek 43  

Č. Adaptér (vzorový)

① Adaptér se pojistnou západkou

② Adaptér se pojistnou svorkou

③ Adaptér s pojistnou čelistí

④ Adaptér s pojistným svěráčkem

⑤ Adaptér s pojistným kroužkem

POZNÁMKA: nahoře se nachází ukázky různých typů adaptérů. Každý adaptér je navržen pro
použití s konkrétním druhem sondy. Přesný design adaptéru se může lišit v závislosti na vaší
sondě. 

ULTRAZVUK
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7.1.1 Součásti

Jedinečné adaptéry

Reference Snímač/
sonda

Adaptéry Hodí se Číslo výrobku

Adaptér pro na-
vigování refe-
rence ultrazvu-
ku (22595)

BK Medical

Základna adaptéru pro na-
vigaci ultrazvuku
• BK 8862/8863/N11C5S
• BK N13C5

Jedinečné
(není vyžado-
vána rekali-
brace)

• 41860-35B
• 41860-40

Aloka

Ultrazvuková svorka pro
UST 5268P-5/52114P (Alo-
ka)

Standardní 41860-1

• Základna adaptéru pro
UST 987/9104/9120 (Alo-
ka)

• Základna adaptéru pro
integraci ultrazvuku
(Aloka UST-9133)

Jedinečné
(není vyžado-
vána rekali-
brace)

• 41860-5
• 41860-36

Než začnete

Varování
Před provedením navigace musí být ultrazvuková sonda nakalibrována pomocí
registračního fantomu pro ultrazvukovou kalibraci.

Varování
Jakýkoliv pohyb sondou nezávisle na adaptéru způsobí nepřesnost během navigace a
ohrozí pacienta.

Předtím, než připojíte adaptér k ultrazvukové sondě, ověřte, že byl zvolen správný adaptér
pro vaši sondu.

Adaptéry na ultrazvuk jsou určeny pro specifické ultrazvukové sondy. Pokud je připojení
adaptéru na sondu obtížné, zkontrolujte, zda není poškozený a je správného typu.
Nepoužívejte přílišnou sílu při připevňování adaptéru, protože by mohlo dojít k poškození
ultrazvukové sondy.

Doplňkové adaptéry na ultrazvuk

Ultrazvukové adapté-
ry

Název produktu

41860-10A Ultrazvuková svorka Aloka UST 995-7.5

41860-11 Ultrazvuková svorka Hitachi EUPF 331

41860-12 Ultrazvuková svorka Siemens P8-3 & 7,5 PL13 Rev.02

41860-15 Ultrazvuková svorka V7 (Acuson)

41860-1A Ultrazvuková svorka pro UST 5268P-5 / 52114P (Aloka)

41860-2 Ultrazvuková svorka B&K 8562

41860-20 Ultrazvuková svorka Siemens 5.0/7.5 Microsector

41860-21 Ultrazvuková svorka GE 10S Sectortransducer

41860-24 Ultrazvukový adaptér Siemens Sonoline C8-5

Součásti
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Ultrazvukové adapté-
ry

Název produktu

41860-25 Ultrazvukový adaptér VF13.5SP Siemens

41860-27A Ultrazvukový adaptér Toshiba PSF65AT

41860-28 Ultrazvukový adaptér Acuson P9-4

41860-29 Ultrazvukový adaptér Sonosite P10

41860-3 Ultrazvukový adaptér Toshiba PVF-745-V

41860-33 Ultrazvukový adaptér Zonare P10-4

41860-34 Ultrazvukový adaptér Toshiba PVT-745BTV

41860-36 Základna ultrazvukového adaptéru Aloka UST-9133

41860-38 Ultrazvukový adaptér GE 8C-RS

41860-39 Ultrazvukový adaptér Acuson P10-4

41860-41 Ultrazvukový adaptér Sonosite HFL38X

41860-5D Základna adaptéru pro UST 987/9104/9120 (Aloka)

41860-9 Ultrazvuková svorka B&K 8547

ULTRAZVUK
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7.1.2 Připojení základny jedinečného adaptéru k sondě

Jedinečné adaptéry

Obrázek 44  

Jedinečné adaptéry se skládají ze základny adaptéru a adaptéru pro integraci ultrazvuku.
Připojují se stejným způsobem a při opakovaném použití nevyžadují rekalibraci. Adaptér pro
navigování reference ultrazvuku (22595) je vyžadován také pro účely sledování.
POZNÁMKA: adaptéry využívající adaptér pro navigování reference ultrazvuku musí také být
kompatibilní s jedinečnými adaptéry. 

Jak připevnit základnu jedinečného adaptéru BK Medical

②①

④

②① ③

Obrázek 45  

Krok

1. Zasuňte základnu adaptéru pro navigaci ultrazvuku (BK 8862/8863/N11C5S) nebo zá-
kladnu adaptéru pro navigaci ultrazvuku (BK N13C5) ② na sondu ①.

2. Ujistěte se, že základna adaptéru je pevně přichycena k hraně sondy ③ a drží na ní.

3. Zajistěte adaptér natažením přezky přes výstupek a ujistěte se, že úchyt se zamkl ④.

4. Pokud chcete, můžete nyní sondu i adaptér zarouškovat.

Připojení základny jedinečného adaptéru k sondě
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Jak připevnit základnu jedinečného adaptéru Aloka

①

②
⑤ ⑥

④
③

Obrázek 46  

Krok

1. Zasuňte základnu adaptéru pro UST 987/9104/9120 (Aloka) nebo základnu adaptéru
pro integraci ultrazvuku (Aloka UST-9133) ① na sondu ②. Zajistěte, aby kulička na
sondě ③ odpovídala prohlubni na základně ④.

2. Uchyťte adaptér uzavřením spony ⑤ a ujistěte se, že byl pevně uzamčen úchyt ⑥.

3. Pokud chcete, můžete nyní sondu i adaptér zarouškovat.

Jak připevnit adaptér reference k základně adaptéru sondy

① ② ③

Obrázek 47  

Krok

1. Umístěte sterilní referenci na zarouškovanou základnu adaptéru sondy ①. Srovnejte refe-
renci tak, aby zuby adaptéru reference odpovídaly zářezům adaptéru sondy ②.

2. Pevně utáhněte upevňovací matici ③ otáčením po směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA: pokud referenci odstraníte ze sondy, reference a rouška se stanou nesterilními. Pro
pokračování v navigaci musíte použít novou sterilní roušku a novou sterilní referenci. 

POZNÁMKA: pokud je rouška mezi základnou adaptéru a sledovací referencí zvrásněná,
vyrovnejte ji rukou před namontováním sledovacího adaptéru. 

ULTRAZVUK
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7.1.3 Připojení standardního adaptéru k sondě

Než začnete

Předtím, než připojíte adaptér k ultrazvukové sondě, ověřte, že byl zvolen správný adaptér pro
vaši sondu.

Jak připevnit standardní adaptér k sondě pomocí pojistné západky

① ②

Obrázek 48  

Krok

1. Umístěte adaptér na ultrazvuk na ultrazvukovou sondu.

2. Stáhněte kloubový závěs ① dolů.

3. Utažením šroubu ② kloubový závěs uzamkněte tak, aby adaptér pevně držel na sondě.

Jak připevnit adaptéry s pojistnou svorkou

①

②

Obrázek 49  

Krok

1. Umístěte adaptér na ultrazvuk na ultrazvukovou sondu.

2. Utahujte šroub ①, dokud nebude svorka ② pevně držet na sondě.

Připojení standardního adaptéru k sondě
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Jak připevnit adaptéry s pojistnou čelistí

①

②

Obrázek 50  

Krok

1. Umístěte adaptér na ultrazvuk na ultrazvukovou sondu.

2. Utahujte šroub ①, dokud nebudou klíšťky ② pevně držet na sondě.

Jak připevnit adaptéry s pojistným svěráčkem

①

Obrázek 51  

Krok

1. Umístěte adaptéry na ultrazvuk na ultrazvukovou sondu.

2. Utahujte šroub ①, dokud nebude svorka pevně držet na sondě.

ULTRAZVUK
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Jak připevnit adaptéry s pojistným kroužkem

①

②

Obrázek 52  

Krok

1. Umístěte adaptér na ultrazvuk na ultrazvukovou sondu.

2. Utahujte šroub ①, dokud nebude kroužek ② pevně držet na sondě.

Připojení standardního adaptéru k sondě
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7.1.4 Kalibrace ultrazvuku

Registrační fantom pro ultrazvukovou kalibraci

Obrázek 53  

Registrační fantom pro ultrazvukovou kalibraci (22630) se používá ke kalibraci a ověření
adaptérů na ultrazvuk.
Fantom tvoří sestava drátů používaných softwarem jako reference pro kalibrační body. V hloubce
4 cm je pět kalibračních bodů a v hloubce 8 cm jsou tři kalibrační body. Tyto body umožňují
kalibraci různých ultrazvukových sond.
POZNÁMKA: před použitím fantom zarouškujte pomocí roušky na registrační fantom pro
ultrazvukovou kalibraci (20 ks) (22531). 

Správná kalibrace

Zajistěte správnou kalibraci ultrazvukové sondy za stejných podmínek, jako se používá v rámci
pracovního postupu (pokud se například navigace provádí se zarouškovanou sondou, kalibrace
se musí také provádět s rouškou). Pokud je možné sondu sterilizovat a kalibrace se provádí bez
roušky, během navigace se nesmí používat žádná rouška. Jinak se doporučuje rekalibrace.

ULTRAZVUK
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7.1.5 Rouškování adaptérů na ultrazvuk

O rouškování

Rouškování umožňuje zachovat chirurgické sterilní pole a vytváří sterilní bariéru mezi pacientem a
nesterilní ultrazvukovou sondou.
Provádějte rouškování vždy co nejpečlivěji tak, aby mohl chirurg provádět ultrazvukovou navigaci
dle potřeby bez ohrožení sterilního pole.

Dosažení sterility

Zajistěte sterilitu adaptéru na ultrazvuk se sterilními reflexními kuličkami.

Jak otestovat efektivitu rouškování

Roušky určené a schválené pro použití s centrální nervovou soustavou pacienta je možné
otestovat na kompatibilitu se základnou adaptéru na ultrazvuk a referenčním adaptérem na
ultrazvuk. Je například možné provést test vodotěsnosti podle normy ISO 11193-1:2008, a to
podle popisu zde:

① ② ③ ④
Obrázek 54  

Krok

1. Připojte základnu adaptéru na ultrazvuk ② na ultrazvukovou sondu ③.

2. Naplňte roušku přiloženým ultrazvukovým gelem, přetáhněte ji přes sondu s adaptérem
na ultrazvuk ② a upevněte ji pomocí přiložených gumových pásek.
Adaptér pro navigaci reference ultrazvuku ① je nyní možné připojit k základně adapté-
ru na ultrazvuk ②, když je rouška mezi základnou adaptéru na ultrazvuk ② a adaptérem
pro navigaci reference ultrazvuku ①.

3. Znovu odpojte adaptér pro navigaci reference ultrazvuku ① a ultrazvukovou sondu ③
v roušce ④ otočte.

4. Znovu připojte adaptér pro navigaci reference ultrazvuku ①.

5. Otočte adaptér pro integraci ultrazvuku ① tak, aby ho bylo možné znovu připojit k zá-
kladně adaptéru ultrazvuku ② alespoň čtyřikrát s různými pozicemi roušky ④.

6. Tento postup opakujte s druhou rouškou a krok 2 proveďte s oběma připravenými rouška-
mi na sobě.

Rouškování adaptérů na ultrazvuk
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Jak otestovat vodotěsnost

①

②

③ ⑤

④

Obrázek 55  

Krok

1. Odpojte adaptér reference a sejměte roušku z ultrazvukové sondy.

2. Připevněte roušku ke kruhovému dutému trnu ② pomocí (např. O-kroužku) ③ tak, aby
rouška nevyčnívala více než 40 mm nad trn.

3. Zaveďte 1 000 cm3 ± 50 cm3 obarvené vody ④ o maximální teplotě 36 °C do dutého trnu
⑤.

4. Odstraňte vodu, která neúmyslně natekla na vnější stranu roušky.

5. Pokud voda nedosáhne do 40 mm od konce límce, zvedněte roušku a zkontrolujte, zda
došlo k otestování celé roušky kromě části 40 mm od konce manžety.

6. Ihned si poznamenejte všechny úniky. Pokud rouška neprotéká okamžitě, opět ji zkontro-
lujte dvě až čtyři minuty po nalití vody do roušky.
Únik ve vzdálenosti do 40 mm od konce manžety ignorujte.
Opakujte kroky 1 a 2 s druhou rouškou.
Test proběhl úspěšně, pokud není vidět žádný únik.

ULTRAZVUK
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Rouškování adaptérů na ultrazvuk
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8 DRŽÁKY BIOPTICKÉHO
NÁSTROJE

8.1 Bezrámový bioptický systém

Všeobecné informace

Bezrámový bioptický systém (55940) je nástroj, který se připevňuje přímo ke kraniálním
svorkám za účelem navigování bezrámových biopsií a endoskopických vyšetření.

Součásti

①

④③

⑤⑥

②

⑦

⑧

Obrázek 56  

Č. Součást Použití Číslo
výrob-
ku

① Objímka Navigování válcových nástrojů s průmě-
rem 3,6-10 mm

Nevzt.② Vodítko

③ Kloubové rameno

④ Adaptér Mayfield

⑤

Vidlicová vložka hlavového držá-
ku Mayfield
Vidlicová vložka hlavového držá-
ku IMRIS
Vidlicová vložka hlavového držá-
ku GE

Rozhraní umožňující současné použití
referenčního ramene a nástroje Vario-
Guide

52003
52005
52006

⑥ Bioptická zarovnávací referenční
sada 55972

DRŽÁKY BIOPTICKÉHO NÁSTROJE
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Č. Součást Použití Číslo
výrob-
ku

⑦ Bioptická trubice

Navigování:
• Předem nakalibrované nástroje
• Ostatní válcové nástroje, které nejsou

předkalibrovány

55970

⑧
Adaptace jednotlivého nástroje
pro bezrámový bioptický systém
(trubicové vložky)

Navigace nástroji s průměrem
1,8-3,5 mm 41946

Než začnete

Varování
Před montáží bezrámového bioptického systému zkontrolujte, zda nejsou na svorce
Mayfield stopy abraze. S bezrámovým bioptickým systémem používejte pouze hlavové
svorky, které nejsou poškozené.

Varování
Bezrámový bioptický systém je navržen pouze pro statické nástroje, jako je například
bioptická jehla a endoskopy. K bezrámovému bioptickému systému nepřipojujte žádné
vibrující nástroje, jako jsou vrtáky a nástroje s pohybujícími se součástmi, protože vibrace
uvolňují upevňovací mechanismus.

Varování
Bezrámový bioptický systém nesmíte příliš zatížit (například tím, že byste se o něj opřeli
nebo na něj odkládali další nástroje).

Pro maximální přesnost doporučujeme používat bioptickou zarovnávací referenci
připevněnou ke krátké vodící trubici biopsie.

Bezrámový bioptický systém není určen k přímému kontaktu s tkáněmi pacienta.

Manipulace s bioptickými trubicemi a vložkami

Varování
Nezapomínejte, že i když je utažený upevňovací šroub na bioptické trubici, nástroj lze
přesto zasouvat do bioptické trubice ještě hlouběji. Nevyvíjejte na nástroj nadměrný tlak,
protože by ho to mohlo zasunout příliš daleko do bioptické vložky.

Varování
Chcete-li se při používání bezrámového bioptického systému vyhnout jeho poškození a
zajistit kompatibilitu, používejte pouze stereotaktické nástroje se stejným průměrem, jaký
je vyryt na vložkách bioptické trubice. Při výměně vložek vyjměte bioptickou trubici z
objímky.

Varování
Dávejte pozor, abyste vložky bioptické trubice neupustili, a zajistěte, aby byly vždy pevně
utažené rukou. Nikdy nevyměňujte vložky bioptické trubice v bezprostřední blízkosti
operačního stolu. Při výměně vložek vyjměte vodicí bioptickou trubici.

Varování
Na obou vložkách bioptické trubice přišroubovaných k trubici musí být vyryt stejný
průměr. Kombinace vložek bioptické trubice s rozdílným průměrem v jedné bioptické
trubici povede k nepřesným výsledkům během kalibrace a navigace.

Bezrámový bioptický systém
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Varování
Během vyjímání nástroj neotáčejte, protože by tím mohlo dojít k nechtěnému uvolnění
vložek bioptické trubice.

Během chirurgického zákroku si nesmíte splést šrouby vodítka a bioptické trubice, protože
při odšroubování špatného šroubu by mohla bioptická trubice spadnout na pacienta.

Fixační šroub na bioptickou trubici utahujte opatrně, protože přetažení může trvale
poškodit vnější trubici nástroje.

Manipulace s nástroji a jejich výměna

Varování
Objímka bezrámového bioptického systému se nehodí pro opakované změny polohy
nástroje. Jakmile bioptickou trubici nastavíte na určitou trajektorii, nevyjímejte ji. Jestliže
bioptickou trubici vyjmete a znovu zasunete do objímky, její poloha nemusí zůstat stejná.

Varování
Abyste zabránili úrazu pacienta a / nebo potenciální kontaminaci, nevyměňujte objímku a
vložky bioptické trubice v bezprostřední blízkosti operačního stolu. Objímku a vložky
vyměňujte až po vyjmutí bioptické trubice z vodítka.

Varování
Při vkládání do matrice pro kalibraci nástrojů vodicí bioptickou trubici neotáčejte proti
směru hodinových ručiček.

Jak sestavit a upevnit bioptický systém

④

⑤
⑥
⑦

① ②

③ ⑨⑧

Obrázek 57  

Krok

1. Otevřete fixační šroub ① na bioptické trubici ② a našroubujte dvě vložky trubice ③.

2. Na bioptickém systému otevřete šroub vodítka ④, jak nejvíce je to možné, a vložte objím-
ku ⑦. Dávejte při tom pozor, aby šroub vodítka zapadal do důlku vodítka ⑤.
POZNÁMKA: vrub ⑥ musí pasovat na čep uvnitř vodítka a během montáže zůstat na mí-
stě. 

3. Obvyklým způsobem pacienta zarouškujte tak, abyste zarouškovali i kraniální svorku.

4. Pokud připevňujete bioptický systém k radiolucentní kraniální svorce Doro, nejprve při-
pevněte rozhraní kraniální svorky pro bioptické rameno / VarioGuide (19223-03)
k rozhraní kraniální svorky.
POZNÁMKA: je třeba připojit také radiolucentní adaptér pro kraniální svorku Doro
(19147-06). 

5. Umístěte T-šroub přímo na kraniální svorku, vidlicovou vložku nebo rozhraní tak, abyste
probodli roušku ⑧.

DRŽÁKY BIOPTICKÉHO NÁSTROJE
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Krok

6. Pevně šroub utáhněte a zkontrolujte, zda do sebe výstupky na obou součástech správně
zapadají ⑨.

Jak umístit bioptický systém

①

③ ④②

⑤
⑥
⑦

Obrázek 58  

Krok

1. Umístěte bezrámový bioptický systém a zajistěte ho utažením centrální utahovací ruko-
jeti ⑦.

2. Kolem bioptického systému a reference rozmístěte další roušky.

3. Vložte bioptickou trubici ③ (se správnými vložkami ④) do objímky ② a zajistěte ji šrou-
bem vodítka ① a fixačním šroubem ⑤.

4. Připojte bioptickou zarovnávací referenční sadu k bioptické trubici a zajistěte ji šrou-
bem na horní straně sady.

Varování
Zajistěte, aby byl bezrámový bioptický systém řádně připevněn a celková zátěž
nepřekračovala uvedený limit. Nadměrná zátěž by mohla uvolnit svorku, poškodit klouby a
tyče a zdeformovat nebo nevratně posunout nástroje.
POZNÁMKA: k úpravě polohy uchopte vršek kloubového ramene ⑥ a otočením centrální
utahovací rukojeti proti směru hodinových ručiček ji uvolněte. Nastavte zařízení podle potřeby
a rukojeť znovu utáhněte. 

Pravidla bezpečnosti

Varování
Nikdy neuvolňujte centrální utahovací šroub, aniž byste nejprve druhou rukou uchopili
kloubové rameno. Jinak by mohl bezrámový bioptický systém nebo některý zasunutý
nástroj vypadnout na pacienta.

Varování
Je-li centrální utahovací klička volná, neberte bezrámový bioptický systém za kulové
klouby, protože byste si mohli poranit prsty.

Bezrámový bioptický systém
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Varování
Aby se zachovalo adekvátní tření, nesmí se klouby mazat.

Nepoužívejte k otočení centrální utahovací kličky nástroje, jako jsou například francouzské
nebo maticové klíče, protože to by mohlo bezrámový bioptický systém nenávratně
poškodit.

Nástroj se musí při vkládání snadno a pevně zasunout do objímky bez odporu a vůle.

Přeprava bezrámového bioptického systému

Bezrámový bioptický systém musíte přepravovat opatrně, abyste jej nepoškodili.
Bezrámový bioptický systém skladujte ve vhodném sterilizačním boxu.

DRŽÁKY BIOPTICKÉHO NÁSTROJE

Příručka k použití nástrojů Rev. 2.3 Optické kraniální/ORL 101



8.2 VarioGuide

Všeobecné informace

VarioGuide (55950) je držák nástroje, který se připevňuje přímo ke kraniálním svorkám za
účelem navigace bezrámovými biopsiemi a umístěními katetru.

Součásti

①

②

③

④
Obrázek 59  

Č. Součást Číslo výrobku

① Rameno VarioGuide

②
Sada VarioGuide a sada disků
• Sada disků 1,8 mm až 4,0 mm pro VarioGuide
• Sada disků 4,0 mm až 8,0 mm pro VarioGuide

55950-40
• 55950-71
• 55950-72

③ VarioGuide kloub 2 (Joint 2) (obsahuje držák reference a teleskop) 55950-50

④
• Vidlicová vložka hlavového držáku GE
• Vidlicová vložka hlavového držáku IMRIS
• Vidlicová vložka hlavového držáku Mayfield

• 52006
• 52005
• 52003

VarioGuide
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Kompatibilní hlavové držáky

Hlavové držáky Možnosti montáže

Integra Li-
fescien-
ces Corp.

Mayfield
• Modifikovaná kraniální svorka (A1059)

Vidlicová vložka hla-
vového držáku May-
field (52003)

Mayfield
• Radiolucentní kraniální svorka (A2002)
• Radiolucentní kraniální svorka Infinity XR2 (A2114)

Otočný adaptér May-
field Infinity XR2 Tri-
Star (A2111)

GE Kraniální svorka GE kompatibilní s MR (Mayfield A1117)
Vidlicová vložka pro
hlavový držák GE
(52006)

IMRIS Fixátor hlavy MR/RTG (MR/X-RAY) (HFD100)
Vidlicová vložka pro
hlavový držák Imris
(52005)

PMI
DORO
• Radiolucentní kraniální svorka (3034-00)

Rozhraní radiolucent-
ní kraniální svorky
(3033-50)
• Volitelné: Vidlicová

vložka hlavového
držáku Mayfield
(52003)

Mizuho Hlavový rám Sugita (07-951-00 / 07-951-11) Adaptér pro navigaci
Mizuho (07-970-50)

Produkty
Noras
MRI

Flexibi-
lity

Flexibility operační hlavový držák (rev.
1-3)
• Fixační systém cívky 65 mm

114464
• 117901

Adaptér VarioGuide
(111815)

Heid-
berg

Rozšiřující sada operačního hlavové-
ho držáku Heidberg (rev. 1-2)
• Fixační systém cívky 65 mm
• Nastavení výšky ložiska

114809
• 117901
• S17304

Lucy

Operační hlavový držák Lucy
• Sada hlavové cívky Siemens 1.5T
• Sada hlavové cívky Siemens 3.0T
• Sada hlavové cívky Philips 1.5T
• Sada hlavové cívky Philips 3.0T

119660
• 114497
• 112893
• 111921
• 114557

Adaptér VarioGuide
Lucy (119671)

Hodnoty pro MR

Varování
Nástroj VarioGuide lze při MR používat pouze mimo pole o síle 5 gaussů (0,5 militesla).

DRŽÁKY BIOPTICKÉHO NÁSTROJE
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8.2.1 Montáž

Úvod

V tomto návodu k montáži je popsáno, jak připevnit následující:
• Diskový kloub
• Držák reference
• Reference VarioGuide

Jak připevnit diskový kloub a držák reference

① ② ③

Obrázek 60  

Krok

1. Umístěte diskový kloub na kroužek ramene VarioGuide vložením šesti zubů na kroužku
do prohlubní na diskovém kloubu ①.

2.
Otočte diskový kloub o 180° do uvedené polohy ② tak, aby byly obě čáry
zarovnané. Vložte zámek kloubu 1 (Joint 1) a umístěte ho tak, aby byl za-
rovnaný proti kroužku ramene VarioGuide.

3. Zajistěte kloub 1 utažením šroubu proti směru hodinových ručiček.

4. Vložte zámek kloub 2 na půl cesty do diskového kloubu.

5.

Našroubujte držák reference do diskového kloubu ③ tak, aby byly čáry na
obou komponentech zarovnané a zajistěte ho utažením šroubu kloubu 2.

Obecná pravidla bezpečnosti

Varování
Nikdy neuvolňujte klouby, když je k pacientovi prostřednictvím ramene VarioGuide
připevněn nástroj, s výjimkou situace, kdy je třeba pomocí kloubu 1 přesunout rameno
pryč od katetru nebo podobně.

Varování
Při pohybu ramene neberte rameno VarioGuide za kulové klouby, protože byste si mohli
poranit ruce nebo prsty.

Varování
Aby se zachovalo adekvátní tření, nesmí se klouby mazat.

Montáž
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Varování
Zajistěte, aby maximální zátěž hlavové svorky dovolovala přimontování ramene
VarioGuide, vidlicového konektoru a používaných nástrojů.

Nástroj se musí při vkládání snadno a pevně zasunout do objímky bez odporu a vůle.

Jak připevnit referenci VarioGuide

① ② ③

Obrázek 61  

Krok

1. Umístěte referenci VarioGuide na držák reference vložením šesti zubů na kroužku držá-
ku reference do prohlubně na referenci ①.

2. Otočte referenci o 90°, jak je uvedeno ②.

3.

Nadoraz vložte zámek kloubu 3 (Joint 3) ③ a upravte ho tak, aby byly čáry
na obou komponentech zarovnané.

4. Zajistěte kloub 3 utažením šroubu proti směru hodinových ručiček.

Pravidla bezpečnosti vodicího disku

Varování
Abyste zajistili stabilní a spolehlivé nastavení nástrojů a zabránili jejich nechtěnému
posunu v revolveru nebo vodicím disku, pevně ručně utáhněte centrální utahovací kličku,
šrouby vodicího ramene a vodicí disk.

Varování
Vždy zkontrolujte, že je vodicí disk řádně přimontován k ramenu VarioGuide a že se
nevychyluje ani není zablokován.

Varování
Na vodicím disku si vyberte vždy takový otvor, jehož průměr je vhodný pro daný nástroj
(co nejmenší, ale ne menší, než je průměr nástroje; zkontrolujte průměry vyryté na vodicím
disku). Když používáte vodicí trubici pro vrtání, vyberte si pro vedení nástroje vhodný
průměr objímky.

Varování
Před každým použitím prohlédněte vodicí disk, zda nebyl poškozen.

DRŽÁKY BIOPTICKÉHO NÁSTROJE
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Varování
Nevrtejte přímo přes vodicí disk.
Abyste zabránili poškození vodicího disku, což by vedlo k nepřesnému zarovnání
vložených nástrojů a vystavení mozku abrazivním částicím, při vrtání vodicí disk vždy
chraňte (např. použitím vhodné vodicí trubice pro vrtání, která je dostatečně odolná, aby
odolala takovému obrušování).

Varování
Zasouváte-li nástroj přes vodicí disk, ujistěte se, že vodicí disk nástroj pevně obepíná, ne
však do té míry, že se nástroj ohne nebo poškodí.

Varování
Každý změna vodicího disku nebo změna průměru nástroje vyžaduje nové zarovnání
trajektorie reference VarioGuide.

Jak připevnit sadu disku

① ② ③

Obrázek 62  

Krok

1. Umístěte vnitřní disk na držák reference tak, aby zacvakl na místo ①.
POZNÁMKA: zarovnejte požadovaný průměr se šipkou na referenci. 

2. Oba vnější disky sešroubujte k sobě ②.

3. Zarovnejte čáru na sestavených vnějších discích s čárou na vnitřním disku a pomocí
kroužku na držáku reference ③ sešroubujte k sobě.

Varování
Vodicí disk vždy držte, když ho z VarioGuide vyjímáte.

Montáž
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8.2.2 Připevnění ramene VarioGuide ke kraniální svorce

Před použitím

Varování
Před montáží ramene VarioGuide zkontrolujte, zda byla kraniální svorka řádně udržována a
zda nevykazuje žádné známky odření nebo opotřebení. S ramenem VarioGuide používejte
pouze nepoškozené kraniální svorky.
Chcete-li zabránit poškození a nežádoucímu kontaktu s tkáněmi pacienta, před montáží ramene
VarioGuide ke kraniální svorce z ramene odstraňte všechny nástroje.

Maximální zátěž

Varování
Zajistěte, aby maximální zátěž kraniální svorky dovolovala přimontování ramene
VarioGuide, vidlicové vložky a používaných nástrojů.

Varování
Na rameno VarioGuide nesmí působit nadměrná zátěž (například tím, že se někdo o zařízení
opře nebo na něj umístí další nástroje). Při vrtání pomocí ramene VarioGuide se ujistěte, že
váha vrtáku není nesena ramenem VarioGuide. Když vyvíjíte sílu na vložený nástroj,
ujistěte se, že tato síla nezměnila trajektorii ramene VarioGuide.

Varování
Zajistěte, aby byla kraniální svorka řádně přimontována a aby celková zátěž
nepřekračovala limity uvedené v příručce výrobce. Nadměrná zátěž by mohla uvolnit
svorku a ohrozit pacienta.

Jak připevnit referenci VarioGuide ke kraniální svorce

②①

Obrázek 63  

Krok

1. Obvyklým způsobem pacienta zarouškujte tak, abyste zarouškovali i kraniální svorku.

2. Pokud připevňujete referenci VarioGuide k radiolucentní kraniální svorce Doro, nejprve
připevněte rozhraní kraniální svorky pro bioptické rameno / Varioguide (19223-03)
k rozhraní kraniální svorky.
POZNÁMKA: připojte také radiolucentní adaptér pro kraniální svorku DORO. 

DRŽÁKY BIOPTICKÉHO NÁSTROJE
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Krok

3. Umístěte T-šroub přímo na kraniální svorku, vidlicovou vložku nebo rozhraní tak, abyste
probodli roušku ①.

4. Pevně šroub utáhněte a zkontrolujte, zda do sebe výstupky na obou součástech správně
zapadají ②.

Jak umístit a upevnit

①

Obrázek 64  

Krok

1. Umístěte VarioGuide podle potřeby a zajistěte jej utažením centrální utahovací rukojeti
①.

2. Kolem bioptického systému a reference rozmístěte další roušky.

Varování
Při práci na centrální utahovací rukojeti vždy podepírejte rameno jednou rukou.

Připevnění ramene VarioGuide ke kraniální svorce
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9 MIKROSKOPY
9.1 Sady adaptéru pro mikroskopy

Všeobecné informace

Mikroskopy různých výrobců lze nastavit pro použití s navigačními systémy Brainlab.
Navigační systém dokáže pořídit směr prohlížení, ohnisko a průměr zorného pole mikroskopu a
zobrazit tyto informace na navigační obrazovce.
Nastavení mikroskopu:
• K mikroskopu musí být připojena sada adaptéru pro mikroskop.
• Mikroskop musí být připojen k navigačnímu systému.

Před použitím

Před navigací mikroskopem si přečtěte Uživatelskou příručku k programu.

Kabeláž

Varování
Po kalibraci nepřipojujte k původní sestavě žádný další hardware.

Varování
K video portu navigačního systému nepřipojujte jiná zařízení, než platně zkalibrovanou
videokameru.

Varování
Po připojení hlavy mikroskopu se ujistěte, že má dostatečný prostor k celému rozsahu
pohybu.

MIKROSKOPY
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Připojení adaptérů

Obrázek 65  

Sadu adaptéru pro mikroskop tvoří:
• Adaptér na mikroskop
• Sledovací reference pro mikroskop

Podpora společnosti Brainlab přimontuje adaptér pro specifický mikroskop k plášti mikroskopu.
Adaptér pro mikroskop je trvale připevněn k plášti mikroskopu a neměli byste ho odstraňovat.

Varování
Neuvolňujte připevňovací šrouby mezi adaptérem mikroskopu a optickou hlavou. Pokud
adaptér upadl nebo se posunul ze správné polohy, kontaktujte společnost Brainlab.

Po kalibraci mikroskopu nesmíte adaptér pro mikroskop oddělávat a znovu připojovat ani
měnit pozici. To vyvolá nepřesnost virtuálního ukazovátka mikroskopu a všech
přidružených zobrazení.

Sady adaptéru pro mikroskopy
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9.2 Rouškování

O postupu rouškování

Rouškování umožňuje zachovat chirurgické sterilní pole a vytváří sterilní bariéru mezi pacientem a
mikroskopem.

Varování
Provádějte rouškování co nejpečlivěji tak, aby mohl chirurg provádět navigaci
mikroskopem dle potřeby bez ohrožení sterilního pole.

Varování
Otestujte rozsah pohybu, abyste se ujistili, že pohybem mikroskopu se nepoškodí rouška.

Jak připevnit referenci k adaptéru

Obrázek 66  

Krok

1. Připojte sledovací referenci pro mikroskop k adaptéru pro mikroskop.

2. Připevněte sledovací referenci pro mikroskop na zarouškovaný adaptér pro mikro-
skop tak, aby byly zuby proti sobě.

3. Utáhněte fixační šroub a zkontrolujte pevnost spojení.
POZNÁMKA: další informace naleznete v Uživatelské příručce k použití kraniálního/ORL
nástroje. 

Varování
Reflexní kuličky utáhněte na kolíčku tak, aby mezi reflexní kuličkou a patou kolíčku
nezbývalo žádné volné místo.

MIKROSKOPY
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9.3 Uvolnění napnutí

O uvolnění napnutí

Bezpečné používání zajistíte pomocí smyček pro uvolnění napětí, které chrání kabeláž před
poškozením tahem.

Jak připevnit pásky pro uvolnění napnutí

① ② ③

④
Obrázek 67  

Krok

1. Zavěste pásku suchého zipu přes smyčku pro uvolnění napětí kabelu mikroskopu a pá-
sku jednou omotejte kolem kabelu ①.

2. Připevněte kabel mikroskopu s páskou suchého zipu ②:
• Ke kolejnici stropní jednotky, pokud používáte systém Curve Ceiling-Mounted (horní

fotografie)
• K adaptéru uvolnění napětí, pokud používáte systém Curve ③ a Kick ④

Uvolnění napnutí
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9.4 Upevnění sledovací reference pro mikroskop
(41767-19) k adaptéru pro mikroskop

Obrázek (vzorový)

①

②

③

Obrázek 68  

Související odkazy

Dostupné sady adaptéru pro mikroskop na straně 114

Jak připojit referenci

Krok

1. Propíchněte roušku a umístěte sterilní sledovací referenci ② na adaptér mikroskopu ①
tak, aby výstupky na referenci zapadaly do výstupků na adaptéru.

2. Připevněte sledovací referenci pro mikroskop k adaptéru pro mikroskop a utáhněte upev-
ňovací šroub ③. Zkontrolujte, zda je šroub pevně utažen.

POZNÁMKA: sledovací referenci pro mikroskop můžete připevnit buď ve standardní poloze, nebo
otočenou o 90° podle potřeby na operačním sále. 

POZNÁMKA: před každým zákrokem zkontrolujte, zda je sledovací reference pro mikroskop
pevně připojena k adaptéru pro mikroskop. 

MIKROSKOPY
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9.4.2 Dostupné sady adaptéru pro mikroskop

Nasměrování

Všechny obrázky v této části zobrazují sledovací referenci pro mikroskop připevněnou k adaptéru
pro mikroskop:
• Ve standardním nasměrování ①
• Pod úhlem 90° ②

Leica M500-N, M520, M525, M530, M720 (SAI) (41767-70)

① ②

Obrázek 69  

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700 (41767-85)

① ②

Obrázek 70  

Dostupné sady adaptéru pro mikroskop
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Olympus OME-7000 (41767-45)

① ②

Obrázek 71  

Olympus OME-8000 (41767-10)

① ②

Obrázek 72  

Olympus OME-9000 (41767-18)

① ② ③

Obrázek 73  

Olympus OME-9000 lze namontovat ve třech směrech:
• Standardní doprava ①
• Standardní doleva ②
• 90° ③

MIKROSKOPY
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Zeiss OPMI Neuro (41767-60)

① ②

Obrázek 74  

Zeiss OPMI Pentero, OPMI PENTERO 800, OPMI PENTERO 900, KINEVO 900, OPMI VARIO 700 (41767-55)

① ②

Obrázek 75  

Zeiss OPMI Vario (41767-30)

① ②

Obrázek 76  

Dostupné sady adaptéru pro mikroskop
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9.5 Mikroskopy Leica

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Curve 1.0
podle následujících obrázků.
POZNÁMKA: připevněte volné kabely visící ze systému Curve k základně systému pomocí
dodaného suchého zipu. Tento pás lze protáhnout otvorem umístěným na noze systému. 

Leica M500-N/M520

Obrázek 77  

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Obrázek 78  

POZNÁMKA: doporučuje se použít připojení HD-SDI, pokud je k dispozici. 

MIKROSKOPY
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9.5.1 Připojení k systému Curve 1.1 a novějšímu

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Curve 1.1
podle obrázků níže.
POZNÁMKA: připevněte volné kabely visící ze systému Curve k základně systému pomocí
dodaného suchého zipu. Tento pás lze protáhnout otvorem umístěným na noze systému. 

Leica M500-N/M520

Obrázek 79  

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Obrázek 80  

POZNÁMKA: doporučuje se použít připojení HD-SDI, pokud je k dispozici. 

Připojení k systému Curve 1.1 a novějšímu
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9.5.2 Připojení k systému Curve ceiling-mounted

Jak připojit

Zapojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Curve ceiling-
mounted podle následujících schémat.
POZNÁMKA: připevněte volné kabely visící z připojovací jednotky Curve ceiling-mounted ke
kolejnici stropní napájecí jednotky (CSU) pomocí suchého zipu. 

Leica M500-N/M520

Obrázek 81  

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Obrázek 82  

MIKROSKOPY
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9.5.3 Připojení k systému Kick 1.0 a Kick 2.0

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Kick podle
následujících obrázků.
POZNÁMKA: připevněte volné kabely visící ze systému Kick k základně systému pomocí
dodaného suchého zipu. Tento pás lze protáhnout otvorem umístěným na noze systému. 

Leica M500-N/M520

Obrázek 83  

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Obrázek 84  

Připojení k systému Kick 1.0 a Kick 2.0
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9.5.4 Připojení k systému Kolibri

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Kolibri podle
následujících obrázků.

Leica M500-N/M520

①
Obrázek 85  

Č. Součást

① Kabel adaptéru Kolibri 2.0 CAN-BUS (19514-03)

Leica M525/M720 (SAI)

①

Obrázek 86  

Č. Součást

① Kabel adaptéru Kolibri 2.0 CAN-BUS (19514-03)

MIKROSKOPY
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9.5.5 Připojení k systému VectorVision sky

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému VectorVision
sky podle následujících obrázků.

Leica M500-N/M520

Obrázek 87  

Leica M525/M720 (SAI)

Obrázek 88  

Připojení k systému VectorVision sky
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9.6 Mikroskopy Haag-Streit

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému podle
následujících obrázků.
POZNÁMKA: připevněte volné kabely visící ze systému Curve 1.0 k základně systému pomocí
dodaných pásů se suchým zipem. Tento pás lze protáhnout otvorem umístěným na noze
systému. 

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Obrázek 89  

POZNÁMKA: u systému Haag-Streit Hi-R 700 není dostupná projekce obrazu. 

POZNÁMKA: doporučuje se použít připojení HD-SDI, pokud je k dispozici. 

MIKROSKOPY
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9.6.1 Připojení k systému Curve 1.1 a novějšímu

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Curve podle
následujících obrázků.
POZNÁMKA: připevněte volné kabely visící ze systému Curve k základně systému pomocí
dodaného suchého zipu. Tento pás lze protáhnout otvorem umístěným na noze systému. 

Haag-Streit Hi-R 700

Obrázek 90  

POZNÁMKA: u systému Haag-Streit Hi-R 700 není HUD dostupná. 

POZNÁMKA: doporučuje se použít připojení HD-SDI, pokud je k dispozici. 

Haag-Streit Hi-R 1000

Obrázek 91  

POZNÁMKA: doporučuje se použít připojení HD-SDI, pokud je k dispozici. 

Připojení k systému Curve 1.1 a novějšímu
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9.6.2 Připojení k systému Curve ceiling-mounted

Jak připojit

Zapojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Curve ceiling-
mounted podle následujících schémat.
POZNÁMKA: připevněte volné kabely visící z připojovací jednotky Curve ceiling-mounted ke
kolejnici stropní napájecí jednotky (CSU) pomocí suchého zipu. 

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Obrázek 92  

POZNÁMKA: u systému Haag-Streit Hi-R 700 není dostupná projekce obrazu. 
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9.6.3 Připojení k systému Kick 1.0 a Kick 2.0

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Kick podle
následujících obrázků.
POZNÁMKA: připevněte volné kabely visící ze systému Kick k základně systému pomocí
dodaného suchého zipu. Tento pás lze protáhnout otvorem umístěným na noze systému. 

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Obrázek 93  

POZNÁMKA: u systému Haag-Streit Hi-R 700 není dostupná projekce obrazu. 

Připojení k systému Kick 1.0 a Kick 2.0
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9.6.4 Připojení k systému Kolibri

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Kolibri podle
následujících obrázků.

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Obrázek 94  

POZNÁMKA: u systému Haag-Streit Hi-R 700 není dostupná projekce obrazu. 
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9.6.5 Připojení k systému VectorVision sky

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému VectorVision
sky podle následujících obrázků.

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Obrázek 95  

POZNÁMKA: u systému Haag-Streit Hi-R 700 není dostupná projekce obrazu. 

Připojení k systému VectorVision sky
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9.7 Mikroskopy Olympus

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému podle
následujících obrázků.
POZNÁMKA: připevněte volné kabely visící ze systému Curve 1.0 k základně systému pomocí
dodaných pásů se suchým zipem. Tento pás lze protáhnout otvorem umístěným na noze
systému. 

Olympus OME-7000/8000

①

②

③

④

Obrázek 96  

Č. Součást

① Kabel VGA, 5x BNC

② Kabel mikroskopu RS 232

③ Videokabel BNC

④ 9kolíkový měnič (samice-samice)

MIKROSKOPY
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Olympus OME-9000

①

②

③

④

Obrázek 97  

Č. Součást

① Kabel SVGA

② Kabel mikroskopu RS 232

③ Videokabel BNC

④ 9kolíkový měnič (samice-samice)

Mikroskopy Olympus
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9.7.1 Připojení k systému Curve 1.1 a novějšímu

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Curve 1.1
podle obrázků níže.
POZNÁMKA: připevněte volné kabely visící ze systému Curve k základně systému pomocí
dodaného suchého zipu. Tento pás lze protáhnout otvorem umístěným na noze systému. 

Olympus OME-7000/8000/9000

①

Obrázek 98  

Č. Součást

① Měnič DB9 FA440-R2 (zástrčka-zástrčka)
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9.7.2 Připojení k systému Curve ceiling-mounted

Jak připojit

Zapojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Curve ceiling-
mounted podle následujících schémat.
POZNÁMKA: připevněte volné kabely visící z připojovací jednotky Curve ceiling-mounted ke
kolejnici stropní napájecí jednotky (CSU) pomocí suchého zipu. 

Olympus OME-7000/8000/9000

①

Obrázek 99  

Č. Součást

① Měnič DB9 FA440-R2 (zástrčka-zástrčka)

Připojení k systému Curve ceiling-mounted
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9.7.3 Připojení k systému Kick 1.0 a Kick 2.0

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Kick podle
následujících obrázků.
POZNÁMKA: připevněte volné kabely visící ze systému Kick k základně systému pomocí
dodaného suchého zipu. Tento pás lze protáhnout otvorem umístěným na noze systému. 

Olympus OME-7000/8000/9000

①

Obrázek 100  

Č. Součást

① Měnič DB9 FA440-R2 (zástrčka-zástrčka)
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9.7.4 Připojení k systému Kolibri

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Kolibri podle
následujících obrázků.

Olympus OME-7000/8000

①

Obrázek 101  

Č. Součást

① 9kolíkový měnič (samice-samice)

Olympus OME-9000

①

Obrázek 102  

Č. Součást

① 9kolíkový měnič (samice-samice)

Připojení k systému Kolibri
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9.7.5 Připojení k systému VectorVision sky

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému VectorVision
sky podle následujících obrázků.

Olympus OME-7000/8000

①

Obrázek 103  

Č. Součást

① 9kolíkový měnič (samice-samice)

Olympus OME-9000

①

Obrázek 104  

Č. Součást

① 9kolíkový měnič (samice-samice)
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9.8 Mikroskopy Zeiss

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému podle
následujících obrázků.
POZNÁMKA: připevněte volné kabely visící ze systému Curve 1.0 k základně systému pomocí
dodaných pásů se suchým zipem. Tento pás lze protáhnout otvorem umístěným na noze
systému. 

Zeiss OPMI Neuro CRT/MultiVision

Obrázek 105  

POZNÁMKA: tlačítka ovládání na rukojeti mikroskopu nejsou podporována při použití zařízení
OPMI MultiVision se systémem Curve. 

Zeiss OPMI Pentero/Pentero C/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700, KINEVO 900 (starší rozhraní ODU)

Obrázek 106  

POZNÁMKA: u systému OPMI VARIO 700 není dostupná projekce obrazu. 

POZNÁMKA: doporučuje se použít připojení HD-SDI, pokud je k dispozici. 

Mikroskopy Zeiss
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Zeiss OPMI Vario

Obrázek 107  

POZNÁMKA: u systému OPMI Vario není dostupná projekce obrazu. 

MIKROSKOPY

Příručka k použití nástrojů Rev. 2.3 Optické kraniální/ORL 137



9.8.1 Připojení k systému Curve 1.1 a novějšímu

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Curve 1.1
podle obrázků níže.
POZNÁMKA: připevněte volné kabely visící ze systému Curve k základně systému pomocí
dodaného suchého zipu. Tento pás lze protáhnout otvorem umístěným na noze systému. 

Zeiss OPMI Neuro MultiVision/Pentero

Obrázek 108  

Zeiss OPMI Pentero 900

Obrázek 109  

Zeiss OPMI Vario/VARIO 700 (SD)

Obrázek 110  

POZNÁMKA: u systému OPMI Vario a OPMI VARIO 700 (SD) není dostupná projekce obrazu. 

Připojení k systému Curve 1.1 a novějšímu
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Zeiss OPMI VARIO 700 (HD)

Obrázek 111  

POZNÁMKA: u systému OPMI VARIO 700 (HD) není dostupná projekce obrazu. 

Zeiss KINEVO 900 (pokročilé rozhraní LAN)

Obrázek 112  
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9.8.2 Připojení k systému Curve ceiling-mounted

Jak připojit

Zapojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Curve ceiling-
mounted podle následujících schémat.
POZNÁMKA: připevněte volné kabely visící z připojovací jednotky Curve ceiling-mounted ke
kolejnici stropní napájecí jednotky (CSU) pomocí suchého zipu. 

Zeiss OPMI Neuro MultiVision/Pentero/Vario/VARIO 700 (SD)

Obrázek 113  

POZNÁMKA: u systému OPMI VARIO a VARIO 700 (SD) není dostupná projekce obrazu. 

Zeiss OPMI Pentero/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700 (HD), KINEVO 900 (starší rozhraní ODU)

Obrázek 114  

POZNÁMKA: u systému OPMI VARIO 700 (HD) není dostupná projekce obrazu. 

Připojení k systému Curve ceiling-mounted
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9.8.3 Připojení k systému Kick 1.0 a Kick 2.0

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Kick podle
následujících obrázků.
POZNÁMKA: připevněte volné kabely visící ze systému Kick k základně systému pomocí
dodaného suchého zipu. Tento pás lze protáhnout otvorem umístěným na noze systému. 

Zeiss OPMI Pentero/Neuro/Vario/VARIO 700 (SD)

Obrázek 115  

POZNÁMKA: u systému OPMI Vario a VARIO 700 není dostupná projekce obrazu. 

Zeiss OPMI PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700 (HD)

① ②

Obrázek 116  

Č. Součást

① Kabel adaptéru SVHS na 2BNC

② FGA 2B-4St/S-VHS-St 10 m

POZNÁMKA: u systému OPMI VARIO 700 není dostupná projekce obrazu. 

MIKROSKOPY
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9.8.4 Připojení k systému Kolibri

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému Kolibri podle
následujících obrázků.

Zeiss OPMI Neuro CRT/MultiVision

Obrázek 117  

Zeiss OPMI Pentero/Pentero C/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700

Obrázek 118  

POZNÁMKA: u systému OPMI VARIO 700 není dostupná projekce obrazu. 

Zeiss OPMI Vario

Obrázek 119  

POZNÁMKA: u systému OPMI Vario není dostupná projekce obrazu. 

Připojení k systému Kolibri
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9.8.5 Připojení k systému VectorVision sky

Jak připojit

Propojte dodané kabely mezi porty mikroskopu a odpovídajícími porty na systému VectorVision
sky podle následujících obrázků.

Zeiss OPMI Neuro CRT/MultiVision

Obrázek 120  

Zeiss OPMI Pentero/Pentero C/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700

①

Obrázek 121  

Č. Součást

① Kabelový adaptér Brainlab CBLSVHS F> 2xBNC M 0.2M UL EXTRON26-541-0
(19190-73)

POZNÁMKA: u systému OPMI VARIO 700 není dostupná projekce obrazu. 
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Zeiss OPMI Vario

Obrázek 122  

POZNÁMKA: u systému OPMI Vario není dostupná projekce obrazu. 

Připojení k systému VectorVision sky
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