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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact

Asistență

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

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, Canada, America
Centrală și de Sud

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

us.support@brainlab.com

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

Marea Britanie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Telefon: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Telefon: +33 800 676 030

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

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

Durata de funcționare estimată

Cu excepția cazului în care se menționează altfel, Brainlab oferă o perioadă de service de cinci
ani pentru instrumente. În această perioadă de timp, se oferă piese de schimb, precum și
asistență la fața locului.

Feedback

În ciuda reviziei atente, acest ghid de utilizare poate conține erori. Dacă aveți sugestii de
îmbunătățire, vă rugăm să ne contactați la adresa user.guides@brainlab.com.

Producător

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

INFORMAȚII GENERALE

Ghid de utilizare a instrumentelor Rev. 2.3 Cranian/ORL Sistem optic 7

mailto://us.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com
mailto:user.guides@brainlab.com


1.2 Informații legale

Drepturi de autor

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

Mărci comerciale Brainlab

• Brainlab® este o marcă comercială a Brainlab AG.
• iHelp® este o marcă comercială a Brainlab AG.
• Softouch® este o marcă comercială a Brainlab AG.
• StarLink® este o marcă comercială a Brainlab AG.
• VarioGuide® este o marcă comercială a Brainlab AG.
• Z-touch® este o marcă comercială a Brainlab AG.

Mărci comerciale non-Brainlab

Doro® este o marcă comercială înregistrată a pro med instruments GmbH.
MAYFIELD® este o marcă comercială înregistrată a Integra Lifesciences Holding Corp.
MultiVision™ este o marcă comercială a Carl Zeiss Meditec AG.
OPMI®, Pentero® și PENTERO® sunt mărci comerciale înregistrate ale Carl Zeiss Meditec AG.

Informații privind brevetele

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

Eticheta CE

Eticheta CE arată faptul că produsul Brainlab respectă cerințele esențiale ale
Directivei 93/42/CEE a Consiliului European, Directiva privind dispozitivele me-
dicale („DDM”).
Conform dispozițiilor prevăzute în DDM, clasificarea produsului Brainlab este
definită în Ghidul de utilizare a software-ului.
NOTĂ: Valabilitatea etichetei CE poate fi confirmată numai pentru produsele
fabricate de către Brainlab. 

Instrucțiuni de eliminare

Când un dispozitiv medical ajunge la finalul duratei de funcționare, curățați dispozitivul de toate
reziduurile organice/deșeurile periculoase și eliminați-l în conformitate cu legislația și
reglementările aplicabile.

Eliminați echipamentele electrice și electronice numai în conformitate cu reglementări-
le statutare. Pentru informații referitoare la Directiva DEEE (privind deșeurile de echi-
pamente electrice și electronice) sau la substanțele asociate care ar putea să fie pre-
zente în echipamentul medical, vizitați:
www.brainlab.com/sustainability

Informații legale
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Raportarea incidentelor asociate cu acest produs

Aveți obligația de a raporta orice incident grav care este posibil să se fi produs în legătură cu
acest produs către Brainlab și, dacă vă aflați în Europa, către autoritatea națională competentă în
materie de dispozitive medicale.

Vânzări în SUA

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

INFORMAȚII GENERALE
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1.3 Simboluri

Avertismente

Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Acestea
conțin informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibila vătămare corporală,
posibilul deces sau alte consecințe grave asociate cu utilizarea sau utilizarea greșită a
dispozitivului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare sub formă de cerc. Acestea includ
informații privind potențialele funcționări defectuoase ale dispozitivului, defectarea
acestuia sau daunele materiale provocate dispozitivului sau altor bunuri.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și indică alte informații utile. 

Simbolurile de pe componentele hardware

Simbolurile de mai jos pot apărea pe sistem.

Simbol Explicație

Parte aplicată Tipul B
NOTĂ: Părți aplicate care, în mod normal, nu sunt conductoare și pot fi detașate
imediat de la pacient. 

Parte aplicată Tipul BF
NOTĂ: Părți aplicate care au contact conductor cu pacientul sau au contact pe ter-
men mediu sau lung cu acesta. 

Atenție
NOTĂ: Utilizatorul trebuie să consulte instrucțiunile de utilizare pentru informații im-
portante, precum avertismente și precauții care, din diverse motive, nu pot fi prezen-
tate pe dispozitivul medical însuși. 

Echipotențialitate
NOTĂ: Pentru a identifica bornele care, atunci când sunt conectate împreună, aduc
diversele părți ale unui echipament sau ale unui sistem la același potențial, care nu
este în mod obligatoriu potențialul pământului. 

Nu reutilizați
NOTĂ: Indică un dispozitiv medical care este destinat unei singure utilizări sau utili-
zării la un singur pacient în cursul unei singure proceduri. 

Nesteril
NOTĂ: Indică un dispozitiv medical care nu a fost supus unui proces de sterilizare. 

A nu se resteriliza
NOTĂ: Indică un dispozitiv medical care nu trebuie resterilizat. 

Simboluri
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Simbol Explicație

Sterilizat cu oxid de etilenă

Sterilizat prin iradiere

A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat

A se feri de lumina directă a soarelui

A se feri de umiditate

Limită de temperatură
NOTĂ: Indică limitele de temperatură la care dispozitivul medical poate fi expus în
condiții de siguranță. 

Limitarea umidității
NOTĂ: Indică intervalul de umiditate la care dispozitivul medical poate fi expus în
condiții de siguranță. 

Limitarea presiunii atmosferice
NOTĂ: Indică intervalul de presiune atmosferică la care dispozitivul medical poate fi
expus în condiții de siguranță. 

Cantitate de articole incluse

Codul lotului atribuit de producător

Numărul de serie atribuit de producător

Numărul de referință (al articolului)
NOTĂ: Indică numărul produsului Brainlab. 

Utilizați până la data de
NOTĂ: Data este exprimată conform ISO 8601 în formatul AAAA-LL-ZZ. 

Data fabricației
NOTĂ: Data este exprimată conform ISO 8601 în formatul AAAA-LL-ZZ. 

Producător

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană

INFORMAȚII GENERALE

Ghid de utilizare a instrumentelor Rev. 2.3 Cranian/ORL Sistem optic 11



Simbol Explicație

IPXY

Indice de protecție împotriva factorilor externi
• Protecție împotriva obiectelor străine solide (numere de la 0 la 6, sau litera X).
• Protecție împotriva obiectelor străine lichide (numere de la 0 la 9, sau litera X).

NOTĂ: Litera X apare dacă pentru atribuirea unui nivel de protecție au fost colectate
date insuficiente. 

NOTĂ: Consultați standardul IEC 60529 pentru clarificarea codurilor numerice. 

Consultați instrucțiunile de utilizare

Legile federale ale Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea de că-
tre un medic sau la recomandarea acestuia

Compatibilitate RMN condiționată
NOTĂ: Nu prezintă pericole cunoscute într-un mediu RMN specific. 

Nesigur pentru RMN
NOTĂ: Prezintă pericole în toate mediile RMN. 

Sigur pentru RMN
NOTĂ: Nu prezintă pericole cunoscute în medii RMN. 

Buton pentru a aduce dispozitivul în modul de așteptare

Buton pentru pornirea/oprirea dispozitivului

Conține latex din cauciuc natural
NOTĂ: Prezența cauciucului natural sau a latexului din cauciuc natural uscat, ca ma-
terial de construcție, în interiorul dispozitivului medical sau în ambalajul acestuia. 

Apirogen

Indică faptul că echipamentul este adecvat numai pentru curent continuu

Este interzisă așezarea

Țineți mâinile la distanță (pericol de prindere)

Conține un transmițător RF pentru funcționare

Simboluri
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Simbol Explicație

Echipament din Clasa II

Număr unic de identificare

Consultați manualul de instrucțiuni sau ghidul de instrucțiuni

INFORMAȚII GENERALE
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1.4 Utilizarea sistemului

Destinația de utilizare

Acest Ghid de utilizare a instrumentului este destinat utilizării împreună cu software-ul Brainlab de
înregistrare craniană, de navigare și ORL și conține informații privind modul de asamblare și
utilizare în siguranță a instrumentelor necesare în intervenții chirurgicale.

Manipularea atentă a hardware-ului

Componentele de sistem și accesoriile conțin piese mecanice de precizie. Manipulați-le cu
atenție.

Utilizarea sistemului
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1.5 Instruire și documentație

Instruire Brainlab

Înainte de a utiliza sistemul, toți utilizatorii trebuie să participe la un program de instruire
obligatoriu, susținut de un reprezentant autorizat al Brainlab, pentru a asigura utilizarea corectă și
în siguranță.

Citirea ghidurilor de utilizare

Acest ghid descrie software medical și dispozitive medicale complexe care trebuie utilizate cu
atenție.
Astfel, este important ca toți utilizatorii sistemului, ai instrumentului sau ai software-ului:
• să citească cu atenție acest ghid înainte de a manevra echipamentul,
• să aibă acces permanent la acest ghid.

Ghiduri de utilizare disponibile

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

Ghid de utilizare Cuprins

Ghiduri de utilizare a soft-
ware-urilor

• Prezentare generală a planificării tratamentului și a ghidării asis-
tate de explorarea imagistică

• Descrierea configurării sistemului din sala de operații
• Instrucțiuni software detaliate

Ghiduri de utilizare a hard-
ware-ului

Informații detaliate cu privire la componentele hardware chirurgica-
le și pentru radioterapie, definite de obicei ca instrumente comple-
xe, de dimensiuni mari

Ghiduri de utilizare a instru-
mentelor Instrucțiuni detaliate cu privire la manipularea instrumentelor

Ghidul de curățare, dezin-
fectare și sterilizare

Detalii referitoare la curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instru-
mentelor

Ghid de utilizare a sistemu-
lui Informații detaliate cu privire la configurarea sistemului

Ghid tehnic de utilizare Informații tehnice detaliate cu privire la sistem, inclusiv specificații
și informații privind conformitatea

Ghid tehnic și de utilizare a
sistemului

Combină conținutul Ghidului de utilizare a sistemului și Ghidul teh-
nic de utilizare

INFORMAȚII GENERALE
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Instruire și documentație
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2 PREZENTAREA GENERALĂ
A INSTRUMENTARULUI

2.1 Prezentarea generală a instrumentului

Informații suplimentare

Instrucțiuni detaliate privind utilizarea instrumentelor cu ajutorul software-ului respectiv sunt
furnizate în Ghidul de utilizare a software-ului.

Compatibilitatea

Instrumentele pot fi utilizate numai cu sisteme sau alte instrumente care au fost specificate de
Brainlab ca fiind compatibile. Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab dacă nu
sunteți sigur(ă) dacă instrumentul este compatibil.

Manipularea corectă

Înaintea utilizării, asigurați-vă întotdeauna că fiecare instrument este asamblat corect și că toate
componentele sunt bine conectate și/sau blocate, dacă este necesar.
În timpul utilizării, verificați cu regularitate dacă toate componentele instrumentului au rămas
atașate bine și nu s-au detașat sau deteriorat. Orice mișcare a instrumentelor fixe în timpul sau
ulterior înregistrării pacientului are ca rezultat o navigare inexactă, punând în pericol siguranța
pacientului.

Avertisment
Instrumentele descrise în acest ghid de utilizare sunt dispozitive medicale sensibile și cu o
acuratețe extrem de ridicată și trebuie manipulate cu o atenție deosebită. Dacă scăpați pe
jos un instrument sau îl deteriorați în alt mod sau dacă un instrument este corodat sau
defect în orice fel, contactați imediat furnizorul de service local al Brainlab pentru
instrucțiuni privind modul în care trebuie să procedați mai departe. Nerespectarea acestei
instrucțiuni și continuarea utilizării unui dispozitiv deteriorat poate duce la leziuni grave ale
pacientului.

Avertisment
Dacă suspectați că un sistem de referință a fost mișcat sau deteriorat în orice moment
după înregistrare, opriți imediat utilizarea și verificați din nou sistemul de referință.
Modificarea poziției unui sistem de referință după înregistrare perturbă întregul sistem de
coordonate de măsurare, punând în pericol viața pacientului.

Avertisment
Dacă suspectați că este inexactă calibrarea unui instrument, opriți imediat utilizarea și
verificați/validați din nou instrumentul.

PREZENTAREA GENERALĂ A INSTRUMENTARULUI
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Avertisment
Dacă utilizați sferele marker pe sau în apropierea instrumentelor cu vibrații sau oscilante,
trebuie să verificați sferele marker la intervale regulate pentru a vă asigura că acestea
rămân bine atașate.
NOTĂ: Asigurați-vă că sferele marker sunt vizibile pentru camera video în orice moment în timpul
utilizării. 

Poziționarea sistemului de referință

Sistemul recunoaște un instrument datorită aranjamentului geometric al sferelor marker în cadrul
sistemului de detectare. Pentru ca sistemul să identifice în mod corespunzător un instrument,
camera video trebuie să aibă în orice moment un câmp de vizibilitate clar al sferelor sale marker.
Pentru o recunoaștere optimă a sistemului de referință, poziționați-l perpendicular pe plan, prin
centrele tuturor sferelor marker.

Posibile complicații

Utilizarea unor produse Brainlab necesită efectuarea unei incizii suplimentare. Prin urmare, pot
apărea următoarele complicații: infecție, durere locală, sângerare, lezarea vaselor sanguine sau a
nervilor, fractura oaselor sau tromboză.

Contaminarea Creutzfeldt-Jakob

Avertisment
Nu utilizați instrumentarul Brainlab pe pacienții suspectați de boala Creutzfeldt-Jakob (CJD
sau vCJD).

Siguranța în mediul RMN

Cu excepția altor indicații, instrumentele nu prezintă siguranță în medii RMN.

Sterilizarea

Dacă un instrument steril sau oricare dintre componentele acestuia este scos/scoasă în mod
accidental din câmpul steril sau intră în contact cu un obiect nesteril în timpul despachetării sau al
utilizării clinice, trebuie sterilizat(ă) din nou.
Nu resterilizați și nu reutilizați instrumente de unică folosință, întrucât acest lucru ar putea afecta
precizia navigării, prezentând un risc pentru pacient. Acestea trebuie eliminate după fiecare
utilizare.

Avertisment
Cu excepția situației în care se menționează altfel, instrumentele trebuie sterilizate înainte
de utilizare. Informații detaliate despre procedurile de resterilizare, parametri și detergenții
de curățare sunt disponibile în Ghidul de curățare, dezinfectare și sterilizare.

Contactul instrumentelor cu țesutul cerebral și lichidul spinal

Pentru contactul direct cu țesutul cerebral și lichidul spinal utilizați numai instrumentele următoare:
• Ac de biopsie de unică folosință 1,8 mm/235 mm (5 buc.) (41779)
• Stilet de unică folosință (10 buc., precalibrat) (55797)
• Indicator Cranian/ORL cu vârf bont (53106, 41780-5)

Prezentarea generală a instrumentului
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2.1.1 Instrumentele disponibile

Instrumente de unică folosință și generale

Ilustrație Denumire

Sferele markerilor reflectivi de unică folosință

Markeri de înregistrare de unică folosință

Markeri fiduciari cu modalități multiple

Stilet de unică folosință
NOTĂ: Nu este detaliat în acest ghid de utilizare. Con-
sultați ghidul de instrucțiuni separat pentru informații su-
plimentare. 

Ac de biopsie de unică folosință 1,8 mm/235 mm
NOTĂ: Nu este detaliat în acest ghid de utilizare. Con-
sultați ghidul de instrucțiuni separat pentru informații su-
plimentare. 

Stilou tactil steril de unică folosință
NOTĂ: Nu este detaliat în acest ghid de utilizare. Con-
sultați ghidul de instrucțiuni separat pentru informații su-
plimentare. 

Set pentru freză VarioGuide
NOTĂ: Nu este detaliat în acest ghid de utilizare. Con-
sultați ghidul de instrucțiuni separat pentru informații su-
plimentare. 

Tuburi de aspirație

Matrice de calibrare a instrumentelor

PREZENTAREA GENERALĂ A INSTRUMENTARULUI
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Indicatoare

Ilustrație Denumire

Indicator Cranian/ORL cu vârf bont

Pachetul de indicatoare cu vârfuri multiple

Indicatorul Softouch

Indicator cu laser Z-touch

Referințe

Ilustrație Denumire

Sistem de referință cranian standard (markerii 3 și 4)

Clemă de referință universală

Braț de referință Vario

Bandă de referință pentru cap și unitate de referință
pentru banda de cap

Pachet de referință cranian

Instrumentele disponibile
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Adaptoare de instrumente

Ilustrație Denumire

Pachetul de adaptoare pentru instrumente

Cleme adaptoare de instrumente pentru instrumen-
te dreptunghiulare/cilindrice

Ecografie

Ilustrație Denumire

Adaptoare ecografice

Fantomă de înregistrare a ecografiei

Suporturi pentru instrumente de biopsie

Ilustrație Denumire

Sistem de biopsie fără cadru

VarioGuide

PREZENTAREA GENERALĂ A INSTRUMENTARULUI
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Adaptoare pentru microscop

Ilustrație Denumire

Sistem de detectare cu microscop și seturi de adap-
toare

Instrumentele disponibile
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3 INSTRUMENTARUL
GENERAL

3.1 Sferele markerilor reflectivi de unică
folosință

Informații generale

Figura 1  

Produs Componente Nr. articol Disponibil de la

Sferele markerilor reflectivi de unică
folosință 90 (30 x 3) 41773 Brainlab și NDI

Sferele markerilor reflectivi de unică folosință sunt atașate la sistemele de referință și
instrumente, permițând astfel sistemului să detecteze poziția pacientului și a instrumentelor din
câmpul chirurgical.

Avertisment
Sistemele de navigare Brainlab pot fi utilizate numai în combinație cu sferele marker
menționate anterior. Utilizarea altor sfere marker ar putea reduce acuratețea navigării,
prezentând un risc pentru pacient.

Când atașați sferele markerilor

Atașați sferele markerilor la instrumente și sisteme înainte de calibrare sau de utilizarea în cadrul
intervenției chirurgicale.

Asigurarea sterilității

Sferele markerilor sunt livrate sterile. Acestea nu pot fi resterilizate și trebuie eliminate după
utilizare.

INSTRUMENTARUL GENERAL
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Avertisment
Nu resterilizați sferele markerilor reflectivi de unică folosință deoarece această procedură
le reduce acuratețea, expunând pacientul la pericole. Sferele marker reflective de unică
folosință pot fi utilizate o singură dată.

Sferele markerilor reflectivi de unică folosință
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3.1.1 Utilizarea sferelor marker

Asigurarea acurateței de navigare

Acuratețea de navigare depinde în mod esențial de starea sferelor markerilor utilizate.

Avertisment
Utilizați numai sfere de markeri curate și uscate. Sferele markerilor ude sau murdare
trebuie curățate sau uscate înainte de utilizare sau trebuie înlocuite.

Avertisment
Nu utilizați sfere marker defecte sau deformate, întrucât acest lucru ar putea afecta precizia
navigării, prezentând un risc pentru pacient.

Avertisment
Configurați sala de operații înainte de intervenția chirurgicală pentru a vă asigura că sferele
marker de pe adaptoarele instrumentelor și sistemele de referință sunt vizibile pentru
camera video. Nu mascați și nu acoperiți nicio sferă marker, în caz contrar, ghidarea nefiind
posibilă sau fiind inexactă.

Curățarea sferelor markerilor

Avertisment
Pentru a curăța suprafața sferelor marker murdare, utilizați o lavetă moale înmuiată numai
în apă sterilă. Înainte de utilizare, asigurați-vă că sfera markerului curățată este uscată
complet.
NOTĂ: În cazul în care curățați sau înlocuiți o sferă de marker pe un instrument sau pe un sistem
de referință, înainte de a continua, verificați acuratețea navigării. 

Atașarea sferelor markerilor

Figura 2  

Etapă

Înșurubați bine o sferă de marker cu mâna pe fiecare ac de atașare de pe instrument.

Garantarea unei atașări sigure

Avertisment
Asigurați-vă că sferele marker sunt înșurubate pe pin până când nu mai există niciun
spațiu între sferă și baza pinului. Nu utilizați o sferă de marker dacă aceasta nu este bine
fixată în această poziție.

INSTRUMENTARUL GENERAL
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Avertisment
Dacă este necesară o forță excesivă pentru înșurubarea unei sfere de marker pe acul
corespunzător, eliminați sfera de marker și utilizați o sferă nouă.

Avertisment
Dacă utilizați sferele markerilor pe instrumente care generează oscilații sau vibrații sau în
vecinătatea unor astfel de instrumente, verificați sferele markerilor la intervale regulate de
timp pentru a vă asigura că acestea rămân bine fixate.

Utilizarea sferelor marker
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3.2 Markeri de înregistrare de unică folosință

Introducere

Markerii de înregistrare permit înregistrarea fiduciară bazată pe markeri. Dispunerea markerilor
este unică pentru fiecare pacient, ajutând la prevenirea înregistrării pacientului greșit.
NOTĂ: Markerii de înregistrare sunt componente de unică folosință și trebuie eliminați după
utilizare. 

Tipuri de marker

Tip Culoare mar-
ker

Utilizare Nr. articol

Marker CT de înregistrare de unică folosință (150
buc.) Albastru CT 52150

Marker de înregistrare pentru sala de operații, de
unică folosință (150 buc.) Indisponibil Sala de

operații 52152

Marker rotund de înregistrare pentru modalități
multiple Indisponibil CT sau

RMN 52160

Markeri CT de înregistrare (52150)

Figura 3  

Piesă Cantitate

Markeri CT de unică folosință (albaștri)

Câte 150 din fiecareSuporți pentru markerii de înregistrare

Plăcuțe de marker pe electrozi dublu-adezivi

NOTĂ: Depozitați setul în vecinătatea scanerului CT. 

NOTĂ: Depozitați markerii CT într-un loc răcoros și uscat, departe de lumina directă a soarelui.
Temperatura de depozitare nu trebuie să depășească 21 °C. 

INSTRUMENTARUL GENERAL
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Markeri de înregistrare pentru sala de operații (52152)

Figura 4  

Piesă Cantitate

Suporți de înregistrare (cu indentații în formă de pâlnie, pen-
tru localizarea exactă a centrului markerului detectat) Câte 150 din fiecare

NOTĂ: Depozitați setul în apropiere în sala de operații. 

Markeri rotunzi de înregistrare pentru modalități multiple (52160)

Figura 5  

Markerii rotunzi de înregistrare pentru modalități multiple sunt utilizați ca markeri de reper
artificiali pe pielea pacientului pentru a facilita localizarea și documentarea suprapunerii exacte a
datelor imagistice obținute prin CT, IRM și din alte surse imagistice.

Manipularea corectă

Avertisment
Markerii rotunzi de înregistrare pentru modalități multiple sunt de unică folosință și trebuie
eliminați după utilizare.
NOTĂ: Nu utilizați markeri rotunzi de înregistrare pentru modalități multiple care sunt
deteriorați în mod vizibil. 

Markeri de înregistrare de unică folosință

28 Ghid de utilizare a instrumentelor Rev. 2.3 Cranian/ORL Sistem optic



3.2.1 Atașarea markerilor

Informarea pacientului

Informați pacientul cu privire la scopul markerilor de înregistrare. Pacientul nu trebuie să își scoată
markerii de înregistrare.

Avertisment
Nu lăsați nesupravegheați copiii mici sau pacienții dezorientați care au atașate plăcuțe de
marker sau markeri de înregistrare.

Locații adecvate pentru markeri

Figura 6  

Instrucțiuni pentru amplasarea markerilor

• În general, trebuie să atașați 6 – 7 markeri pentru a asigura un număr suficient de markeri de
înregistrare

• Evitați zonele cu piele foarte flexibilă (pentru a preveni deplasarea pielii)
• Markerii nu trebuie să obstrucționeze suportul pentru cap
• Accesul chirurgului la markeri în sala de operații nu trebuie obstrucționat – de aceea, luați în

calcul poziția pacientului pe masa de operații
• Pentru a evita ambiguitățile, poziționați plăcuțele markerilor în mod asimetric față de planul

mediu-sagital

Avertisment
Asigurați-vă că poziția markerilor de înregistrare nu se modifică, (de exemplu, din cauza
fixării unor dispozitive în timpul scanării, din cauza umflăturilor anatomiei sau din cauza
intubării).

INSTRUMENTARUL GENERAL
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Modul de atașare a markerilor pentru sala de operații și de înregistrare a pacientului

①
②

Figura 7  

Etapă

1. Scoateți markerii din plăcuțele de marker.
NOTĂ: Nu scoateți plăcuțele de marker deoarece poziția acestora este esențială pentru
amplasarea markerilor de înregistrare în sala de operații. 

2. În sala de operații, utilizați mecanismul cu clemă pentru a fixa suporții markerilor pentru
sala de operații ② pe plăcuțele acestora ①.

3. Efectuați înregistrarea pivotând indicatorul Cranian/ORL cu vârf bont (gri) în adâncituri-
le în formă de pâlnie ale markerilor pentru sala de operații.

4. După înregistrare, scoateți și eliminați suporții markerilor pentru sala de operații și plăcu-
țele de marker.

Avertisment
După scoaterea plăcuțelor de marker, înregistrarea fiduciară nu mai este posibilă. Nu
încercați să atașați din nou plăcuțele de marker, cu excepția cazului în care au fost marcate
clar folosind un marker permanent.

Atașarea markerilor
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Modul de înregistrare a punctelor folosind markeri rotunzi de înregistrare pentru modalități multiple

Figura 8  

Etapă

1. Porniți Softouch (de ex., țineți apăsat butonul timp de două secunde).

2. Atingeți ușor vârful indicatorului Softouch din centrul orificiului markerului și repetați
acest lucru pentru fiecare marker. Sistemul colectează punctele la contact.

După finalizarea scanării

Etapă

Importați imaginile scanate pe stația de planificare Brainlab (consultați Ghidul de utilizare a
software-ului relevant).
• Utilizați imaginile scanate pentru a crea un plan de tratament (consultați Ghidul de utilizare a

software-ului relevant).
• Alternativ, importați imaginile scanate direct în Patient Data Manager și transmiteți-le către

sistemul de navigare pentru a planifica markeri cu ajutorul software-ului de navigare (consul-
tați Ghidul de utilizare a software-ului relevant).

INSTRUMENTARUL GENERAL
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3.3 Tuburi de aspirație

Introducere

Tuburile de aspirație Brainlab (55790, 55790-XX) sunt disponibile în diferite mărimi și cu două
vârfuri diferite.

Specificații

① ② ③

Figura 9  

Nr. Tub de
aspirație

Unghi Vârfuri disponibile Nr. articol

Mări-
me

Tip Pentru utiliza-
re cu mâna
dreaptă

Pentru utiliza-
re cu mâna
stângă

① Sinus
frontal

Cu două unghiuri:
• 120° (lângă mâ-

ner)
• 110° (vârf)

8
Vârf în formă de
pară 55790-25 55790-10

Vârf Frazier 55790-20 55790-15

10
Vârf în formă de
pară 55790-40 55790-30

Vârf Frazier 55790-45 55790-35

② Sinus ma-
xilar 110°

8
Vârf în formă de
pară 55790-50

Indisponibil

Vârf Frazier 55790-55

10
Vârf în formă de
pară 55790-60

Vârf Frazier 55790-65

③ Standard 135°

8
Vârf în formă de
pară 55790-05

Vârf Frazier 55790-75

10
Vârf în formă de
pară 55790

Vârf Frazier 55790-70

Calibrarea

Recalibrați întotdeauna vârful după fiecare schimbare a adaptorului.

Tuburi de aspirație
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3.4 Matrice de calibrare a instrumentelor

Introducere

Matricea de calibrare a instrumentelor (41874) este utilizată pentru:
• calibrarea axei, a vectorului, a diametrului și a vârfurilor instrumentelor care nu sunt

precalibrate
• verificarea și validarea preciziei de calibrare a instrumentelor precalibrate

Înainte de utilizare

Avertisment
Asigurați-vă că poziția sistemului de referință nu se schimbă atunci când îl utilizați pentru
calibrare și verificare, întrucât acest lucru conduce la o detectare inexactă.
Dacă utilizați punctul de calibrare pentru a calibra instrumente, consultați ghidul de utilizare a
software-ului.

Componente

①

② ③

④

⑤

⑥
Figura 10  

Nr. Componentă Funcție

① Plan de referință 1
Calibrare:
• vârfuri de dălți
• instrumente cu vârf plat

② Plan de referință 4
Referință pentru:
• distanța vârfului instrumentelor calibrate în piesa interme-

diară în formă de V

③ Plan de referință 2
Determinați manual lățimea vârfurilor și calibrați:
• vârfuri de dălți
• instrumente cu vârf plat

④ Plan de referință 3 (piesa in-
termediară în formă de V)

Referință pentru:
• diametrul arborelui instrumentelor calibrate în piesa inter-

mediară în formă de V

INSTRUMENTARUL GENERAL

Ghid de utilizare a instrumentelor Rev. 2.3 Cranian/ORL Sistem optic 33



Nr. Componentă Funcție

⑤ Receptacul (exemplu)

Calibrați axa lungă pentru:
• arbori scurți
• arbori care nu ating planul de referință 4 (atunci când in-

strumentul este poziționat în piesa intermediară în formă
de V)

⑥ Punctele pivot
Calibrare:
• instrumente ascuțite

Matrice de calibrare a instrumentelor
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4 INDICATOARE
4.1 Indicator Cranian/ORL cu vârf bont

Introducere

Indicatorul Cranian/ORL cu vârf bont (53106) este un indicator cu set de înfășurare, alcătuit din
indicatorul cu vârf bont (41780-5) și calibrul pentru vârful ascuțit al indicatorului (41780-10).
Indicatorul este un instrument precalibrat și este folosit:
• pentru a efectua înregistrarea pacientului, pe baza indicatorului
• pentru a verifica dacă se menține acuratețea înregistrării
• pentru a verifica acuratețea imaginilor fluoroscopice

Calibrul indicatorului

Figura 11  

Fiecare indicator este prevăzut cu un calibru care ajută la prevenirea deteriorării indicatorului și la
garantarea preciziei maxime. Dacă un indicator este nedeteriorat, vârful său se aliniază cu
contrapinul său aferent de pe suportul pentru indicator.

Avertisment
Precizia indicatorului trebuie verificată înaintea utilizării folosind calibrul indicatorului.

Păstrați întotdeauna indicatorul în calibrul corespunzător.

INDICATOARE

Ghid de utilizare a instrumentelor Rev. 2.3 Cranian/ORL Sistem optic 35



Sterilitate

Sterilitate

Înregistrare Este posibil să fie nesteril

Navigare Trebuie să fie steril

Manipularea corectă

Avertisment
Manipulați indicatorul cu atenție foarte mare. În cazul în care indicatorul se îndoaie sau se
deformează, raportați situația către departamentul de asistență clienți al Brainlab. Utilizarea
unui indicator cu vârf ascuțit deteriorat va conduce la o imprecizie extremă în timpul
navigării.

Indicator Cranian/ORL cu vârf bont
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4.2 Pachetul de indicatoare cu vârfuri multiple

Informații generale

Pachetul de indicatoare cu vârfuri multiple (B12201) este disponibil cu geometrii cu vârfuri
interschimbabile, acceptând o gamă largă de abordări chirurgicale.

Componente

Figura 12  

Denumire Lungimea vârfului Lungime capăt vârf
curbat

Deviație Nr. articol

Vârf indicator

95 mm 20 mm (unghi -70°) 30° 55791-03

100 mm 20 mm (unghi -90°)
0°

55791-04

60 mm

Indisponibil

55791-05

115 mm 45° 55791-02

123 mm (diametru 3,4)
0°

55791-34

150 mm 55791-01

Mâner petnru indicator cu vârfuri multiple 55791

Vârfuri pentru indicatorul de trasare

① ②

Figura 13  

Vârfurile pentru indicatorul de trasare sunt create pentru accesarea cavităților sinusale și sunt
disponibile pentru utilizare în combinație cu caracteristicile software-ului Paint.
NOTĂ: Utilizați vârfurile pentru indicatorul de trasare numai împreună cu mânerul pentru
indicatorul cu vârfuri multiple. 

Nr. Componentă Lungime Nr. articol

① Vârf de indicator Eraser (curbat)
130 mm

55791-06

② Set de vârfuri pentru indicator de tra-
sare 41783

INDICATOARE
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Modul de asamblare a indicatorului

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Figura 14  

Etapă

1. Selectați un vârf de indicator ①.

2. Fixați bine vârful pe mânerul ④, potrivind dinții ambelor componente.
NOTĂ: Vârfurile indicatorului pot fi atașate în opt orientări posibile (în pași de 45°). 

3. Strângeți piulița înfundată ⑥.

4. Țineți de mâner sistemul adaptor de instrumente ③ astfel încât pinul ⑤ de pe interfață
să se potrivească cu orificiul din partea inferioară a sistemului de detectare.

5. Strângeți bine șurubul de fixare ⑥ utilizând cheia Allen furnizată (sau cu mâna). Rețineți
că forța excesivă poate deteriora instrumentul sau șurubul.

Calibrarea indicatoarelor cu vârfuri multiple

Înainte de utilizare, calibrați indicatorul (consultați Ghidul de utilizare a software-ului).
NOTĂ: Schimbarea vârfului indicatorului sau a sistemului de detectare a instrumentului necesită o
calibrare nouă. 

NOTĂ: Pentru calibrarea traiectoriei instrumentului este utilizat vârful, și nu axul indicatorului cu
vârfuri multiple. 

Pachetul de indicatoare cu vârfuri multiple
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4.3 Indicatorul Softouch

Introducere

Indicatorul Softouch (18390) mapează poziția pacientului în raport cu datele imagistice de
diagnosticare ale pacientului. Acesta este un indicator precalibrat utilizat pentru a înregistra
marcaje sau markeri CT/RMN purtați de pacient.

Baterii compatibile

Tip Descriere

FR03, LiFeS2/1,5 V/dimensiunea
AAA

Baterie disulfidă litiu/ion
Recomandată: ENERGIZER Ultimate Lithium (1.200 mAh)

LR03, alcalină/1,5 V/dimensiunea
AAA Baterie alcalină

NOTĂ: Nu utilizați baterii reîncărcabile. Se recomandă să utilizați baterii cu litiu/fier disulfit.
Indicatorul Softouch poate funcționa și cu baterii alcaline, dar cu o durată de viață redusă. 

Componente

① ②③

Figura 15  

Nr. Componen-
tă

Funcție Stare Culoare Descriere

③ LED-ul de
stare (vizibil)

Starea
indicato-
rului

Funcționează
în mod cores-
punzător

Verde

Continuu Pregătit să achizițio-
neze puncte

Luminează in-
termitent 1 da-
tă

S-a achiziționat un
punct

Luminează in-
termitent de 2
ori

Se aprinde

Luminează in-
termitent de 4
ori

Se stinge

Nu funcționea-
ză în mod co-
respunzător

Porto-
caliu Continuu Baterie slabă

Roșu

Continuu Baterie epuizată

Luminează in-
termitent de
15 ori

S-a detectat o eroare

INDICATOARE
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Nr. Componen-
tă

Funcție Stare Culoare Descriere

②
LED cu infra-
roșu (nu este
vizibil)

Permite camerei video să detecteze indicatorul

① Buton în
așteptare

Pornește/oprește dispozitivul și îl setează în modul în așteptare
• Pornire: țineți apăsat butonul cel puțin o secundă
• Oprire: țineți apăsat butonul timp de două secunde

NOTĂ: Indicatorul Softouch se oprește automat după două minute 

Calibrul indicatorului

Fiecare indicator este prevăzut cu un calibru care ajută la prevenirea deteriorării indicatorului și la
garantarea preciziei maxime. Dacă indicatorul este nedeteriorat, pinii intră în mod corect în
orificiile ② calibrului, iar vârful se aliniază cu pinul corespondent ① de pe calibrul indicatorului.

②

②

①

Figura 16  

Avertisment
Dacă indicatorul Softouch nu se potrivește în etalon fără a utiliza forța, înseamnă că pinii
markerilor sunt îndoiți și că indicatorul se află în afara toleranței acceptate.

Avertisment
Utilizați Softouch numai după ce verificați precizia acestuia cu calibrul indicatorului
Softouch.

Păstrați întotdeauna indicatorul Softouch în cutia furnizată atunci când nu îl utilizați. Nu
uitați să încuiați cutia pentru a preveni utilizarea neautorizată.

Considerații privind siguranța

Avertisment
Utilizați indicatorul Softouch numai pe pielea pacientului, nu și pe ochi.

Avertisment
Nu utilizați indicatorul Softouch pe piele lezată.

Avertisment
Nu utilizați indicatorul Softouch pe piele foarte flexibilă, care nu are contact „imediat” cu
structurile osoase; în caz contrar, poate fi afectată acuratețea înregistrării.

Indicatorul Softouch
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Avertisment
Nu atingeți vârful indicatorului Softouch de suprafețe metalice când achiziționați puncte de
pe pielea pacientului.

Avertisment
Nu utilizați dispozitivul cu capacul bateriei scos.

Avertisment
Nu sterilizați indicatorul Softouch. Sterilizarea va distruge dispozitivul și poate duce la
deteriorarea gravă a echipamentului de sterilizare sau la vătămarea pacientului sau a
utilizatorului.

Softouch poate fi utilizat numai pentru proceduri nesterile. Pentru instrucțiuni de curățare
și dezinfectare, consultați Ghidul de curățare, dezinfectare și sterilizare.

Utilizați numai dezinfectarea manuală a suprafețelor. Indicatorul Softouch nu este rezistent
la dezinfectarea termică într-o mașină de spălat automată.

Nu scufundați complet indicatorul Softouch în lichide.

Înainte de utilizare

Avertisment
Utilizați indicatorul Softouch numai după ce ați verificat acuratețea acestuia utilizând
etalonul Softouch.

Avertisment
Pe lângă markerii pacientului, îndepărtați toate celelalte obiecte (de exemplu, cercei).

Dacă indicatorul Softouch nu funcționează, verificați dacă introducerea și polaritatea
bateriei sunt corecte.

Înainte de utilizare, suprafața indicatorului Softouch trebuie dezinfectată.

Planificarea configurației sălii de operații

Planificați configurația sălii de operație înainte de intervenția chirurgicală. Camera nu
trebuie să aibă un câmp de vizibilitate neobstrucționată a sferelor marker reflective și a
LED-ului cu infraroșu de pe Softouch.

Manipularea corectă

Avertisment
Asigurați-vă că sferele markerilor reflectivi nu sunt parțial acoperite când utilizați
indicatorul Softouch.

Avertisment
Nu protejați cu folie sterilă indicatorul Softouch; în caz contrar, navigarea și înregistrarea
pot să nu funcționeze sau acuratețea poate fi afectată.

Avertisment
Pentru a obține cele mai bune rezultate de înregistrare posibile, atingeți pacientul numai cu
vârful indicatorului Softouch.

INDICATOARE
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Avertisment
Manipulați indicatorul cu atenție foarte mare. În cazul în care indicatorul se îndoaie sau se
deformează, raportați situația către departamentul de asistență clienți al Brainlab. Utilizarea
unui indicator cu vârf ascuțit deteriorat va conduce la o imprecizie extremă în timpul
navigării.

Nu expuneți indicatorul Softouch la raze ultraviolete în exces, cum ar fi lumina directă a
soarelui, întrucât partea exterioară din plastic a acestuia poate fi afectată.

Înlocuirea bateriei

Figura 17  

Etapă

1. Deșurubați cele trei șuruburi folosind șurubelnița Torx (mărimea TX6) furnizată în carcasa
de depozitare.

2. Scoateți carcasa inferioară și înlocuiți bateria cu una nouă. Asigurați-vă că introduceți ba-
teria cu polaritatea corectă, conform etichetei.

3. Fixați din nou carcasa și strângeți toate șuruburile cu forță moderată.

Avertisment
Nu schimbați bateria indicatorului Softouch în preajma pacientului sau în timp ce
indicatorul este în contact cu pacientul.

Când schimbați bateria, asigurați-vă că în interiorul carcasei indicatorului nu pătrunde
niciun lichid.

Bateriile cu litiu trebuie să fie în conformitate cu IEC 60086-4.

NOTĂ: Singura procedură de întreținere disponibilă pentru indicatorul Softouch este înlocuirea
bateriei. Eliminați indicatorul și/sau bateria separat, conform reglementărilor organizației din care
faceți parte sau conform legislației locale. 

Indicatorul Softouch
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4.3.1 Informații tehnice privind indicatorul Softouch

Durata de viață estimată a produsului

Când este utilizat și depozitat conform instrucțiunilor disponibile, indicatorul Softouch are o durată
de viață estimată de cel puțin cinci ani. În funcție de tipul de baterie utilizată și de frecvența de
utilizare, indicatorul Softouch poate fi utilizat timp de cel puțin un an înainte de a înlocui bateria.

Modificare

Avertisment
Modificarea dispozitivului este interzisă.

Siguranța bateriei

Avertisment
Nu utilizați indicatorul Softouch dacă din acesta se scurge acid de baterie. În caz de
defectare, contactați departamentul de asistență al Brainlab.

Când nu utilizați indicatorul pe o perioadă mai mare de șase luni, scoateți bateria pentru a
preveni scurgerea acidului din aceasta.

Mediu IRM

Softouch este etichetat „MR conditional <0.5 mTesla”. Funcționalitatea indicatorului a fost testată
cu succes în medii IRM cu scanerul de 1,5 și 3 Tesla până la linia de 50 gauss (5 mTesla).

Avertisment
Indicatorul Softouch poate fi utilizat numai într-un mediu IRM care are un câmp tampon de
5 gauss (0,5 mTesla) clar indicat pe podeaua din jurul scanerului IRM.

Avertisment
Nu utilizați și nu aduceți indicatorul Softouch dincolo de limita câmpului tampon de 5
gauss (0,5 mTesla), așa cum este indicat pe podeaua din jurul scanerului IRM.

Avertisment
Nu utilizați și nu activați indicatorul Softouch în timpul unei examinări IRM.

Avertisment
După utilizare, depozitați întotdeauna indicatorul Softouch în afara încăperii cu mediu IRM.

Dimensiuni și greutate

Dimensiune Valoare

Înălțime 2,9 cm

Lungime 27,5 cm

Lățime 3,6 cm

Greutate 53 g

INDICATOARE
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Specificații electrice

Specificație Descriere

Sursă de alimentare 1,5 V, dimensiunea AAA, baterie înlocuibilă cu litiu/fier disulfit FR03 (reco-
mandată) sau alcalină LR03

Consum de energie max. 120 mW

Materiale

Componentă Material

Carcasă PC (policarbonat)/amestec ABS (copolimer acrilonitril-butadienă-stiren)

Vârf Oțel inoxidabil medical

Izolator PEEK (polieteretercetonă)

Specificații privind mediul înconjurător

Specificație Condiții de transport/depozitare Condiții de operare

Temperatură între -10 °C și 50 °C între 10 °C și 35 °C

Umiditate între 10% și 90% fără condens între 20% și 80% fără condens

Presiune între 500 hPa și 1.060 hPa între 700 hPa și 1.060 hPa

Specificații optice

Specificație Culoare Descriere

Led cu infraroșu Indisponibil Lungimea de undă: λ = 870 nm (IR-A)

Led de stare vizibil
Verde Lungimea de undă: λ = 570 nm

Roșu Lungimea de undă: λ = 630 nm

Certificate și clasificări

Certificare

IEC 60601-1

Clasificări În conformitate cu

Echipament medical electric cu alimentare internă destinat funcționării
continue IEC 60601-1

IP44 IEC 60529

Grup de excepții: Utilizarea ledurilor nu implică niciun pericol fotobiologic

Informații tehnice privind indicatorul Softouch
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4.4 Indicatorul cu laser Z-touch

Introducere

Indicatorul cu laser Z-touch (18370) este un indicator cu laser precalibrat, utilizat pentru a scana
suprafața capului pacientului. Software-ul achiziționează punctele scanate și le asociază cu
imaginile CT/RMN preoperatorii ale pacientului.

Componente

① ② ③

Figura 18  

Nr. Componentă Funcție

① Apertura laserului (laser vizi-
bil) Detectarea camerei

② LED de control (laser cu infra-
roșu) Permite camerei video să detecteze indicatorul

③ Buton de activare
Activează ambele fascicule laser
• Pornire: țineți apăsat butonul cel puțin o secundă
• Oprire: țineți apăsat butonul timp de două secunde

NOTĂ: În cazul în care fasciculul laser cu infraroșu al indicatorului Z-touch nu este detectat de
către cameră în timpul înregistrării, verificați distanța până la pacient și, fie reduceți distanța
camerei, fie verificați prezența altor surse de lumină care interferează. 

Înainte de utilizare

Avertisment
Utilizarea indicatorului Z-touch se limitează strict la personalul medical familiarizat cu
produsele laser.
Manipularea neadecvată a echipamentelor laser reprezintă un pericol pentru pacienți și
personalul clinic.

Manipularea corectă a instrumentului

Avertisment
Manipulați indicatorul cu atenție foarte mare. În cazul în care indicatorul se îndoaie sau se
deformează, raportați situația către departamentul de asistență clienți al Brainlab. Utilizarea
unui indicator cu vârf ascuțit deteriorat va conduce la o imprecizie extremă în timpul
navigării.

Avertisment
Nu expuneți detectorii cu infraroșu de la alte dispozitive la fasciculul laser al indicatorului
Z-touch sau al camerei Brainlab.

INDICATOARE
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Nu modificați indicatorul Z-touch.

Indicatorul Z-touch nu este rezistent la apă. Nu vărsați lichide pe indicatorul Z-touch și nici
nu scufundați indicatorul Z-touch în lichide.
Asigurați-vă că indicatorul Z-touch nu vine în contact direct cu pacientul.

Indicatorul cu laser Z-touch
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4.4.1 Fasciculele laser ale indicatorului Z-touch

Despre fasciculele laser

Indicatorul Z-touch cu laser emite două tipuri de fascicule laser, care sunt activate prin
comutatorul în trepte al fasciculului laser:

Fascicul laser Explicație

Fascicul laser vizibil Apare ca un punct roșu pentru planificare și ghidare (activat prin pri-
mul nivel al comutatorului)

Fascicul laser cu infraroșu Detectat de camera video și utilizat pentru achiziționarea punctelor
de înregistrare (activat prin al doilea nivel al comutatorului)

NOTĂ: Nu utilizați Z-touch dacă laserul de ghidare roșu vizibil nu funcționează sau nu se vede
atunci când apăsați butonul fasciculului laser și în timp ce LED-ul de control semnalizează
simultan funcționarea corectă. Dacă se întâmplă acest lucru, contactați imediat Brainlab pentru a
solicita indicații cu privire la modul în care trebuie să procedați. 

Cerințe pentru fasciculele laser

Pentru ca fasciculul laser cu infraroșu să poată fi emis:
• camera video trebuie să se afle în câmpul de vizibilitate neobstrucționat al senzorului de

infraroșu
• fereastra de înregistrare Z-touch trebuie să fie deschisă

Planificați configurarea sălii de operație înainte de intervenția chirurgicală. Camera trebuie
să aibă un câmp de vizibilitate neobstrucționat asupra sferelor de marker reflectorizante
ale sistemului de referință al pacientului și asupra senzorului cu infraroșu al indicatorului
Z-touch.

Modul de utilizare a Z-touch

Etapă

1. Pentru a activa laserul vizibil, apăsați butonul de activare.
Laserul vizibil este activat imediat.

2. Fasciculul laser cu infraroșu este activat cu o întârziere de o secundă față de laserul vizi-
bil, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele:
• Caseta de dialog de înregistrare a indicatorului Z-touch este deschisă în software-ul de

navigare.
• Butonul de activare este apăsat.
• Senzorul cu infraroșu detectează camera.

3. Fasciculele laser sunt dezactivate atunci când butonul de activare este eliberat sau după
60 de secunde de funcționare continuă.

Considerații privind siguranța pentru dispozitivele laser

Avertisment
Nu priviți niciodată direct în fasciculul laser. Nu îndreptați fasciculul laser în ochi.

Avertisment
Înainte de a începe înregistrarea, trebuie să închideți ochii pacientului. Nu îndreptați
fasciculul laser spre ochii unui pacient sedat.

INDICATOARE
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Atunci când este utilizat în combinație cu un sistem de navigație Brainlab, indicatorul Z-
touch este un dispozitiv laser din clasa 3R, în conformitate cu IEC 60825-1:2014. Acest
lucru ar trebui să fie comunicat responsabilului pentru utilizarea laserului în condiții de
siguranță. Se pot aplica diferite cerințe naționale pentru utilizarea laserului în condiții de
siguranță. În cazul în care sunt prevăzute măsuri suplimentare de siguranță pentru
utilizare, instrucțiunile respective trebuie respectate și au prioritate față de cele furnizate
de Brainlab. (Emisia spontană a unui fascicul laser vizibil, fără prezența unui sistem de
navigare Brainlab este sub limitele din clasa 1 în conformitate cu IEC 60825-1:2014.)

Fasciculele laser ale indicatorului Z-touch
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4.4.2 LED de control și indicații laser

Despre LED-uri

①

Figura 19  

LED-ul de control ① afișează starea fasciculului laser infraroșu și a bateriei.

Indicații LED

Indicație LED Explicație

Verde intermitent
Butonul de activare a fost apăsat, dar camera nu este detectată.
Numai laserul vizibil este pornit. Laserul cu infraroșu este oprit.

Verde static

Apare atunci când este detectată camera. Ambele lasere sunt activate.
Laserul cu infraroșu este întârziat și este pornit la o secundă după laserul
vizibil.
Condiții necesare:
• Software-ul de navigare se află în modul de înregistrare.
• Camera are un câmp de vizibilitate neobstrucționat asupra senzorului

cu infraroșu situat lângă indicatorul cu LED-uri.

Galben intermitent

Bateria indicatorului Z-touch este la un nivel scăzut, iar camera nu este
detectată. Bateria rămâne încărcată, de obicei, pe perioada unei procedu-
ri de înregistrare a pacientului. Schimbați bateria înainte de a utiliza indi-
catorul Z-touch pentru următoarea înregistrare a pacientului.
Numai laserul vizibil este pornit. Laserul cu infraroșu este oprit.

Comutarea între gal-
ben și verde

Bateria indicatorului Z-touch este la un nivel scăzut și ambele lasere sunt
activate. Bateria rămâne încărcată, de obicei, pe perioada unei proceduri
de înregistrare a pacientului. Schimbați bateria înainte de a utiliza indica-
torul Z-touch pentru următoarea înregistrare a pacientului.

Galben static

În cazul în care este detectată o eroare internă, ambele lasere, cel vizibil
și cel cu infraroșu, sunt oprite, iar indicatorul LED este galben static când
este apăsat butonul de activare.
NOTĂ: În cazul în care detectați o eroare, contactați imediat Brainlab pen-
tru a solicita indicații cu privire la modul în care trebuie să procedați. 

Oprit
• Indicatorul Z-touch neactivat (adică, butonul nu este apăsat).
• Bateria indicatorului Z-touch este descărcată și trebuie înlocuită. Am-

bele lasere sunt oprite.

Când LED-ul de control este fie verde static, fie trece de la verde la galben, acest lucru indică
faptul că laserul cu infraroșu invizibil este activ. Asigurați-vă că nimeni nu își expune ochii direct.

Indicații pentru laserul vizibil

În afară de LED-urile de control, laserul vizibil indică, de asemenea, starea de detectare a
camerei. Acest lucru vă permite să vă concentrați pe suprafața pe care o scanați în timp ce primiți
aceste informații.

INDICATOARE
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Indicație laser Explicație

Roșu intermitent

Indicatorul Z-touch nu detectează camera. Această indicație poate apă-
rea în orice moment când este apăsat butonul de activare și poate fi cau-
zată de următoarele:
• Software-ul de navigare nu se află în modul de înregistrare. Z-touch

detectează camera și software-ul de navigare este în modul de înregis-
trare.

• O persoană sau un obiect obstrucționează comunicarea dintre cameră
și indicatorul Z-touch (și anume, senzorul cu infraroșu este acoperit).

Roșu static
Z-touch
După ce laserul vizibil afișează lumina roșie statică timp de o secundă, la-
serul cu infraroșu este activat.

Înlocuirea bateriei

①

②③ ④
Figura 20  

Etapă

1. Deșurubați capacul compartimentului pentru baterie ① folosind șurubelnița Torx (mărimea
TX6) furnizată în cutia de depozitare.

2. Deschideți capacul și scoateți bateria din compartimentul pentru baterie, ridicând panglica
②.

3. Introduceți o nouă baterie peste panglică, conform orientării ilustrate în interiorul compar-
timentului bateriei ④.

4. Închideți capacul compartimentului bateriei, având grijă să nu deteriorați îmbinările de fi-
xare ③.

5. Strângeți șurubul capacului utilizând șurubelnița.

NOTĂ: Nu aruncați bateriile în containerele pentru gunoi menajer. Bateriile ar trebui eliminate
separat conform reglementărilor organizației din care faceți parte sau conform legislației locale. 

Utilizarea corectă a bateriilor

Scoateți bateria din compartimentul bateriei dacă indicatorul Z-touch nu va fi utilizat pe o
perioadă mai lungă de 6 luni.

LED de control și indicații laser
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Utilizați numai baterii 1,5 V, Litiu Li/FeS2, FR03, dimensiunea AAA.

Capacul bateriei

Deschideți capacul bateriilor numai când este necesar. Nu încercați să deschideți alte piese
ale carcasei.
Fasciculele laser independente sunt orientate în interiorul carcasei.

INDICATOARE
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4.4.3 Informații tehnice privind indicatorul cu laser Z-touch

Depozitarea

Depozitați întotdeauna indicatorul în compartimentul adecvat al carcasei de protecție furnizată,
atunci când nu este utilizat. Nu uitați să încuiați cutia pentru a preveni utilizarea neautorizată.
Când nu utilizați indicatorul pe o perioadă mai mare de șase luni, scoateți bateria pentru a preveni
scurgerea acidului din aceasta.

Mediu IRM

Z-touch este etichetat „MR conditional <0.5 mTesla”. Funcționalitatea indicatorului Z-touch a fost
testată cu succes în medii IRM cu scanerul de 1,5 și 3 Tesla până la linia de 50 gauss (5 mTesla).
Testul a demonstrat că forța de dislocare indusă magnetic a indicatorului Z-touch este mai mică
decât forța gravitațională pentru un câmp magnetic static dintr-un mediu IRM de 3 Tesla cu |∇B| <
1 Tesla/m și |B| x |∇B| < 3 Tesla²/m (valori extrapolate).

Avertisment
Indicatorul Z-touch poate fi utilizat numai într-un mediu IRM care are o linie de 5 gauss (0,5
mTesla) clar indicată pe podeaua din jurul scanerului IRM. Nu utilizați și nu aduceți
indicatorul Z-touch în interiorul liniei de 5 gauss.
NOTĂ: După utilizare, depozitați întotdeauna indicatorul Z-touch în carcasa de depozitare în afara
mediului IRM. 

Efecte secundare posibile

Ochii sunt probabil singura zonă care poate fi afectată de fasciculul laser al indicatorului Z-touch
cu laser. Cele mai probabile efecte secundare după expunere includ:

Efect secun-
dar

Explicație

Orbire cu
scântei

Slăbirea temporară a vederii, care poate dura mai multe minute și care survine
după expunerea la o sursă de lumină puternică.

Imagine per-
sistentă

Perceperea unor pete în câmpul de vizibilitate. Acest fenomen poate dura câte-
va minute, chiar câteva zile în cazurile mai grave.

Orbire
Slăbirea sau pierderea completă a vederii în câmpul central de vizibilitate, din
cauza expunerii la un fascicul direct sau difuzat. După ce fasciculul laser iese
din câmpul de vizibilitate al pacientului, efectul de orbire încetează.

Dimensiuni, greutate și material

Dimensiune Valoare

Înălțime 4,4 cm

Lungime 22,2 cm

Lățime 3,8 cm

Greutate 160 g

Material Amestec PC/ABS (policarbonat/acrilonitril butadien stiren)

Specificații electrice

Specificație Descriere

Sursă de alimentare 1,5 V, Litiu Li/FeS2, FR03, Dimensiune AAA.

Informații tehnice privind indicatorul cu laser Z-touch
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Specificație Descriere

Consum de energie max. 130 mW.

Specificații optice

Specificație Culoa-
re

Descriere

Ledul de con-
trol

Verde Lungimea de undă: λ = 570 nm

Galben Lungimea de undă: λ = 590 nm

Laser vizibil Roșu

• Lungimea de undă: λ = 635 nm
• Diametrul fasciculului: < 3 mm (4 σ, eliptic), la orificiu
• Divergența fasciculului: θtip = 0,4 mrad / θ max = 1,7 mrad
• Operare continuă a undei (cw)
• Puterea de ieșire optică maximă/medie: Po = 0,16 mW

Laser infra-
roșu

Indis-
ponibil

• Lungimea de undă: λ = 880 nm
• Diametrul fasciculului: < 3 mm (4 σ, eliptic), la orificiu
• Divergența fasciculului: θtip = 0,4 mrad / θmax = 1,7 mrad
• Operarea undei cu impulsuri (pw): t = 2 ms la frecvența f = 10 Hz
• Puterea de ieșire optică maximă a unui singur impuls laser: PP = 5,6

mW
• Puterea de ieșire optică medie a trenului de impulsuri laser: Po =

0,12 mW

Coliniaritate Indis-
ponibil Unghiul de divergență a ambelor lasere: φ ≤ 2 mrad

Specificații privind mediul înconjurător

Specificație Condiții de transport/depozitare Condiții de operare

Temperatură între -10 °C și 50 °C între 10 °C și 35 °C

Umiditate între 10% și 90% fără condens între 20% și 80% fără condens

Presiune între 500 hPa și 1.060 hPa între 700 hPa și 1.060 hPa

Condiții de lucru recomandate

Distanța de operare până la pacient 20 – 50 cm

Certificate și clasificări

Certificare

IEC 60601-1

Clasificări În conformitate
cu

Produs laser din Clasa 3R IEC 60825-1

Este conform cu 21 CFR 1040.10 și 1040.11
NOTĂ: Cu excepția deviațiilor în conformitate cu Laser Notice No. 50, din
24 iunie 2007. 

INDICATOARE
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Clasificări În conformitate
cu

Echipament medical electric cu alimentare internă destinat funcționării con-
tinue IEC 60601-1

IP44 IEC 60529

Informații tehnice privind indicatorul cu laser Z-touch
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4.5 Informații de natură electromagnetică referitoare
la indicatori

Compatibilitate electromagnetică: Declarație

Softouch și Z-touch necesită măsuri speciale de precauție în ceea ce privește compatibilitatea
electromagnetică și trebuie să fie instalate și puse în funcțiune în conformitate cu informațiile
privind compatibilitatea electromagnetică, furnizate în acest ghid.

Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile pot influența Softouch și Z-touch.

NOTĂ: Este posibil ca aceste instrucțiuni să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea
electromagnetică este modificată de absorbția și de reflecția din structuri, obiecte și oameni. 

Mediu electromagnetic

Podelele trebuie să fie fabricate din lemn, beton sau plăci ceramice, pentru a reduce descărcările
electrostatice. Dacă podelele sunt acoperite cu material sintetic, umiditatea relativă trebuie să fie
de cel puțin 30%. Câmpurile magnetice la frecvența puterii trebuie să aibă nivelurile caracteristice
unei locații obișnuite dintr-un mediu tipic comercial sau spitalicesc.
Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile pot influența Softouch și Z-touch.
Intensitățile câmpului transmițătorilor RF ficși determinate prin investigarea electromagnetică la
fața loculuia trebuie să fie sub nivelul de conformitate în cadrul fiecărui interval de frecvență.b

Standarde Test de imunitate Nivel de test conform IEC 60601 Nivel de
conformita-
te

IEC 61000-4-3 RF radiată 3 V/m (între 80 MHz și 2,5 GHz) E1 = 3 V/m

IEC 61000-4-6 RF propagată 3 V eff (între 150 kHz și 80 MHz) V1 = 3 V

IEC 61000-4-4 Impulsuri electrice tran-
zitorii rapide/în rafale

±1 kV pentru liniile de intrare/ieșire
±2 kV pentru liniile de alimentare cu
energie

Indisponibil

IEC 61000-4-5 Supratensiuni
±1 kV mod diferențial
±2 kV mod comun

IEC
61000-4-11

Linii de alimentare cu
energie:
• Scăderi de tensiune
• Scurte întreruperi
• Variații de tensiune

< 5% UT (> 95% cădere în UT) pentru
jumătate de ciclu
40% UT (60% cădere în UT) pentru 5
cicluri
70% UT (30% cădere în UT) pentru 25
cicluri
< 5% UT (> 95% cădere în UT) pentru
5 s

IEC 61000-4-8 Câmp magnetic la frec-
vența rețelei (50/60 Hz) 3 A/m 3 A/m

IEC 61000-4-2 Descărcare electrostati-
că

±8 kV în aer
±6 kV la contact

±8 kV în aer
±6 kV la con-
tact

NOTĂ: a Intensitățile câmpurilor provenite de la transmițătoarele RF fixe nu pot fi prevăzute în
mod teroretic cu precizie. Pentru a evalua mediul electromagnetic în apropierea transmițătorilor
RF, trebuie avută în vedere o investigație la fața locului. În cazul în care intensitatea măsurată a
câmpului în locul în care sunt utilizate Softouch sau Z-touch depășeste nivelul de conformitate
RF aplicabil (menționat mai sus), Softouch sau Z-touch trebuie să fie ținut sub observație pentru
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a se verifica funcționarea sa normală. Dacă se observă performanțe neobișnuite, pot fi necesare
măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau mutarea Softouch sau Z-touch
b Dincolo de intervalul de frecvențe cuprins între 150 kHz și 80 MHz, intensitatea câmpului trebuie
să fie mai mică de [V1] V/m. 

Interferențele emisiilor RF

Softouch și Z-touch utilizează energia RF numai pentru funcția lor internă. Ca atare, emisiile RF
sunt foarte scăzute și nu sunt susceptibile să cauzeze nicio interferență la echipamentele
electronice din apropiere. Softouch și Z-touch sunt adecvate pentru utilizarea în toate clădirile,
altele decât locuințele personale și cele conectate direct la rețeaua electrică publică de joasă
tensiune care alimentează clădirile utilizate în scopuri casnice.

Standarde Test de emisii Conformitate

CISPR 11 Emisii RF Grupa 1, Clasa B

IEC 61000-3-2 Emisii armonice
Indisponibil

IEC 61000-3-3 Fluctuații de tensiune/emisii de scintilație

NOTĂ: UT este tensiunea de putere principală de curent alternativ înainte de aplicarea nivelului de
testare. 

Distanțe de separare

Softouch și Z-touch sunt destinate utilizării într-un mediu electromagnetic în care interferențele
RF radiate sunt controlate. Clientul sau utilizatorul Softouch sau al Z-touch poate ajuta la
prevenirea interferenței electromagnetice.
Acest lucru se realizează prin menținerea unei distanțe minime între echipamentele de
comunicații RF portabile și mobile (transmițători) și Softouch sau Z-touch conform
recomandărilor de mai jos, în funcție de puterea maximă de ieșire a echipamentului de
comunicații.

Puterea nominală de
ieșire maximă a transmi-
țătorului (W)

Distanța de separare în funcție de frecvența transmițătorului
(m)

între 150 kHz și 800
MHz

între 80 MHz și 800
MHz

între 800 MHz și 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

În cazul transmițătoarelor cu o putere nominală maximă de ieșire care nu este prevăzută mai
sus, d se poate stabili utilizând ecuațiile furnizate.

P = puterea nominală maximă de ieșire a transmițătorului, în wați (W)
d = distanța recomandată de separare, în metri (m)b

Informații de natură electromagnetică referitoare la indicatori
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5 REFERINȚE
5.1 Sistem de referință cranian standard

Informații generale

①

Figura 21  

Sistemele de referință permit sistemului de navigare să detecteze locația capului pacientului pe
toată durata procedurii.
Sistemele de referință se atașează, în general, pe un suport pentru cap, utilizând un adaptor (sau
o clemă). Tipul de adaptor utilizat depinde de sistemul dvs. de referință. Sistemul de referință
împreună cu adaptorul compun sistemul de referință general.
Fiecare sistem de referință este prevăzut cu un con ① pe care îl puteți utiliza pentru a verifica
acuratețea altor instrumente (de exemplu, indicatorul sau Softouch).

Sterilitate

De obicei, se utilizează două sisteme de referință:
• Unul pentru procedurile preoperatorii (înregistrarea pacientului). Sistemul de referință utilizat

pentru înregistrare poate fi nesteril având în vedere că, de obicei, înregistrarea se efectuează
într-un mediu nesteril.

• Unul pentru navigarea intraoperatorie. Sistemul de referință utilizat pentru navigare trebuie
sterilizat înainte de utilizare și trebuie atașat în cursul drapării.

NOTĂ: După ce schimbați sistemul de referință nesteril cu sistemul de referință steril, verificați
acuratețea înregistrării și verificați ca acesta să fie fixat rigid. 

REFERINȚE

Ghid de utilizare a instrumentelor Rev. 2.3 Cranian/ORL Sistem optic 57



Compatibilitatea

Denumire Compatibilitatea Nr. arti-
col

Sistem de referință cranian standard cu 3 sfere
marker (1 bucată) • Clemă de referință uni-

versală
• Braț de referință Vario

41735

Sistem de referință cranian standard cu 4 sfere
marker (1 bucată) 41725

Sistem de referință versiunea B (41735B)

Figura 22  

Avertisment
Utilizați sistemele din versiunea B numai în combinație cu alte sisteme din versiunea B.
NOTĂ: Informațiile referitoare la data expirării sunt gravate în sistemul de referință. 

Sistem de referință cranian standard
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5.1.1 Poziționarea sistemelor

Optimizarea vizibilității sistemului

Sistemul recunoaște un sistem de referință prin dispunerea geometrică a sferelor markerilor
acestuia. Unghiul pentru cea mai bună detectare a sistemului este perpendicular pe plan, prin
centrele tuturor sferelor markerilor din cadrul sistemului. Luați în considerare acest aspect atunci
când atașați un sistem de referință la pacient sau când reglați unghiul acestuia în raport cu
camera video.

①

②

Figura 23  

Nr. Dispunere geometrică

① Optimă

② Cel mai puțin eficientă

Pregătirea finală înainte de înregistrare

Înșurubați bine sferele markerilor cu mâna pe acele de fixare de pe sistemul de referință.

În timpul utilizării

Verificați periodic dacă sferele markerilor rămân bine înșurubate pe ace.
Dacă după înregistrare pacientul a fost repoziționat, este necesară o nouă înregistrare.

Avertisment
În timpul procedurii, nu deplasați un sistem de referință în raport cu anatomia pacientului.
Schimbarea poziției sistemului anulează întregul sistem de coordonate de măsurare,
punând în pericol pacientul.

Avertisment
Pentru a evita deplasarea accidentală a sistemului de referință, nu exercitați presiune
asupra acestuia.
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Avertisment
Dacă poziția sistemului de referință se modifică în raport cu pacientul, este necesară o
nouă înregistrare.

Poziționarea sistemelor
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5.2 Clemă de referință universală

Introducere

Clema de referință universală (41734) creează o atașare a sistemului de referință cranian
standard la clema craniană modificată Mayfield.

Sisteme de referință compatibile

Denumire Nr. articol

Sistem de referință cranian standard cu 3 sfere marker (1 bucată) 41735

Sistem de referință cranian standard cu 4 sfere marker (1 bucată) 41725

Considerații privind siguranța

Avertisment
Nu aplicați o forță excesivă asupra clemei de referință universale.

Avertisment
Nu prindeți clema de referință universală de articulațiile sferice în timp ce mânerul central
de tensionare este desfăcut, întrucât există riscul de a vă răni la degete.

Avertisment
Slăbiți mecanismul rotind mânerul central de tensionare în sens antiorar până când acesta
se oprește și evitați să aplicați orice forță suplimentară. Țineți brațul articulat ferm cu o
mână și mânerul central de tensionare cu cealaltă pentru a evita ca brațul articulat să se
miște către pacient.

Avertisment
Asigurați-vă că mânerul central de tensionare este suficient de tensionat. Pentru a evita
slăbirea accidentală a șurubului de fixare, nu așezați greutăți excesive pe clema de
referință universală (de exemplu, nu vă sprijiniți pe dispozitiv și nu așezați instrumente
suplimentare pe acesta).

Avertisment
Pentru a menține o rezistență adecvată a articulațiilor brațului de referință, nu lubrifiați
articulațiile.

Avertisment
Păstrați strânse atât mânerul central de tensionare, cât și șurubul Mayfield în formă de „T”
pentru a evita orice mișcare a clemei de referință universale și a sistemului de referință în
timpul înregistrării și al navigării.
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Cum atașați clema de referință la clema craniană

④

② ①

⑤

③

Figura 24  

Etapă

1. Fixați rigid capul pacientului în clema craniană modificată Mayfield.

2. Atașați clema de referință universală la clema craniană ① și fixați-o prin strângerea mâ-
nerului clemei ② până când acesta este închis

3. Atașați sistemul de referință cranian standard nesteril (3 sau 4 sfere marker) ⑤ la co-
nectorul clemei ④ și fixați-l cu piulița de fixare ⑥.

4. Ajustați sistemul de referință în poziția necesară și fixați-l în această poziție prin strânge-
rea mânerelor ③.
NOTĂ: Pentru a elimina sistemul de referință nesteril, slăbiți mânerele, deschideți piulița
de fixare și ridicați sistemul de referință. 

Clemă de referință universală
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Cum atașați sistemul steril

① ② ③

Figura 25  

Etapă

1. Tăiați cu atenție folia sterilă pentru a oferi acces liber pentru atașarea sistemului de refe-
rință steril ①.

2. Ghidați piulița de fixare a sistemului de referință prin folia sterilă ②.

3. Un asistent care nu este îmbrăcat steril trebuie să monteze acum sistemul de referință pe
clema de referință universală și să îl fixeze bine cu ajutorul mânerelor și al piuliței de
fixare de sub folia sterilă ③.

4. Atașați folia sterilă pe sistemul de referință (sub piulița de fixare) utilizând bandă adezivă
sterilă.
NOTĂ: Pentru a elimina sistemul de referință steril, detașați banda, slăbiți mânerele, des-
chideți piulița de fixare și ridicați sistemul de referință. 

Înregistrarea pacientului

Avertisment
Înainte de a începe înregistrarea, închideți bine toate șuruburile clemei de referință
universale.

Avertisment
Înainte de a începe înregistrarea, asigurați-vă că clema de referință universală este bine
fixată de clema craniană modificată Mayfield. Orice mișcare a clemei de referință
universală, independent de mișcarea capului pacientului, cauzează lipsa acurateței și
reprezintă un pericol pentru pacient.

Avertisment
După înregistrare, nu deșurubați niciun șurub al clemei de referință universale. Numai
piulița de fixare poate fi deșurubată pentru schimbarea sistemului standard de referință
cranian.

Utilizați numai sisteme de referință identice împreună cu clema de referință universală.
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5.3 Brațul de referință Vario pentru suportul cranian
Mayfield

Introducere

Brațul de referință Vario pentru suportul pentru cap Mayfield (52001) creează o atașare
flexibilă și extinsă a sistemului de referință cranian standard la clema craniană modificată
Mayfield.

Sisteme de referință compatibile

Denumire Nr. articol

Sistem de referință cranian standard cu 3 sfere marker (1 bucată) 41735

Sistem de referință cranian standard cu 4 sfere marker (1 bucată) 41725

Modul de atașare a sistemului de referință la brațul de referință

① ②

③ ④ ⑤

Figura 26  

Etapă

1. Atașați sistemul de referință cranian standard nesteril ⑤ la conectorul sistemului de
referință ③ și fixați-l cu piulița de fixare ④.

2. Pentru a poziționa sistemul de referință, rotiți mânerul central de tensionare ② în sens
orar pentru a-l slăbi.

3. Ajustați brațul ① în poziția dorită și strângeți bine din nou mânerul rotindu-l în sens antio-
rar.

Slăbirea brațului

Avertisment
Nu slăbiți niciodată mânerul central de tensionare fără a prinde brațul articulat cu cealaltă
mână. Brațul de referință Vario ar putea să cadă pe pacient.

Brațul de referință Vario pentru suportul cranian Mayfield
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5.3.1 Fixarea brațului pe suportul pentru cap

Manipularea brațului de referință

Avertisment
Înainte de montarea brațului de referință Vario pentru suportul pentru cap Mayfield,
asigurați-vă că suportul pentru cap a fost întreținut corect și că acesta nu prezintă urme de
frecare sau uzură. Cu brațul de referință Vario pentru suportul pentru cap Mayfield, utilizați
numai suporturi pentru cap nedeteriorate.

Pentru a menține o rezistență adecvată a brațului de referință Vario pentru suportul pentru
cap Mayfield, nu lubrifiați articulațiile.

Manipularea suportului pentru cap

Avertisment
Examinați cu atenție ce instrumente sunt atașate la suportul pentru cap, pe lângă brațul de
referință Vario pentru suportul pentru cap Mayfield. Greutatea excesivă poate deteriora
suportul pentru cap și poate pune în pericol pacientul. Dacă nu cunoașteți cu exactitate
limita de greutate a suportului pentru cap utilizat, contactați producătorul suportului pentru
cap.

Mecanism de atașare

④

③

②

① ⑥

⑤

Figura 27  

Nr. Componentă

① Șurub „T”

② Conectorul V (52003, 52005, 52006)

③ Mâner central de tensionare

④ Conectorul sistemului de referință

⑤ Braț articulat

⑥ Conector al suportului pentru cap
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NOTĂ: Toate componentele brațului de referință Vario pentru suportul de cap Mayfield pot fi
reglate manual. Nu sunt necesare instrumente suplimentare. 

Asigurarea unei atașări corecte

Când atașați brațul de referință Vario pentru suportul pentru cap Mayfield la piesa
intermediară în formă de V sau la suportul pentru cap, asigurați-vă că dinții de pe ambele
componente se îmbină corect și că suprafețele sunt paralele una față de cealaltă.

① ②

Figura 28  

Nr. Explicație

① Dinți aliniați corect

② Dinți aliniați incorect

După înregistrare

După înregistrare, puteți proteja cu folie sterilă pacientul și atașa sistemul de referință cranian
standard steril utilizând aceeași procedură descrisă pentru clema de referință universală.

În timpul utilizării

Avertisment
După montarea brațului de referință Vario pentru suportul pentru cap Mayfield, nu
modificați poziția prin reglarea mânerului central de tensionare sau a șurubului „T”
Mayfield. În caz contrar, folia sterilă se poate deteriora, iar sterilitatea și acuratețea
sistemului de referință pot fi compromise.

Avertisment
După înregistrarea pacientului, nu deșurubați șurubul „T” Mayfield și/sau mânerul central
de tensionare. Se va pierde acuratețea întregului sistem de coordonate, iar vârful
instrumentului va fi afișat incorect. Numai piulița de fixare poate fi deșurubată pentru
schimbarea sistemului de referință cranian standard.

Avertisment
Nu mișcați sistemul de markere Mayfield în raport cu anatomia pacientului în timpul
procedurilor ulterioare, întrucât acest lucru ar afecta negativ întregul sistem de coordonate
de măsurare și ar conduce la o afișare incorectă a vârfului instrumentului.
NOTĂ: Pentru a preveni slăbirea accidentală, închideți bine mânerul central de tensionare. Brațul
de referință Vario pentru suportul pentru cap Mayfield are o capacitate de încărcare limitată.
Nu încărcați brațul de referință Vario pentru suportul pentru cap Mayfield cu o greutate prea
mare (adică nu vă sprijiniți pe acesta și nu amplasați instrumente pe acesta). 

Fixarea brațului pe suportul pentru cap
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NOTĂ: În timpul înregistrării și al navigării, mențineți șurubul central de tensionare strâns pentru a
proteja mecanismul intern de lichide. 

Verificarea acurateței

Pentru a oferi o navigare sigură și precisă, verificați acuratețea sistemului de detectare după ce
reatașați sistemul de referință cranian standard.

Avertisment
Evitați atingerea dispozitivului în timpul intervenției chirurgicale. În caz contrar, pot surveni
inexactități și poate fi pusă în pericol viața pacientului.

Verificați periodic acuratețea de navigare pentru a vă asigura că aceasta nu se diminuează
în timpul procedurii.

Cum atașați brațul de referință la suportul pentru cap

①

②

③ ④
Figura 29  

Etapă

1. Fixați rigid capul pacientului în suportul pentru cap.

2. Atașați conectorul brațului de referință Vario pentru suportul pentru cap Mayfield ②
la suportul pentru cap ③ și fixați-l bine utilizând șurubul în formă de T ①.
NOTĂ: Dacă utilizați piesa intermediară în formă de V opțională, conectați-o la suportul
pentru cap, apoi atașați brațul de referință la conectorul piesei intermediare în formă de V
④.
 

3. Asigurați-vă că dinții de pe ambele componente se îmbină corect și că suprafețele sunt
paralele una față de cealaltă.

Avertisment
Planificați configurația sălii de operație înainte de intervenția chirurgicală. Camera nu
trebuie să aibă un câmp de vizibilitate neobstrucționată a sferelor marker reflective și a
LED-ului cu infraroșu de pe Softouch.
NOTĂ: Poziționați sistemul de referință astfel încât să se afle în afara spațiului de acces al
chirurgului, aproape de craniotomia planificată și în câmpul de vizibilitate al camerei video. 
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5.4 Bandă de referință pentru cap

Introducere

Banda de referință pentru cap (10 buc.) și unitatea de referință pentru banda pentru cap
reprezintă un dispozitiv de referință utilizat special în cazurile în care fixarea capului nu este
posibilă.

Înainte de utilizare

A se utiliza numai împreună cu sisteme de navigare Brainlab.
Dacă utilizați punctul de calibrare pentru a calibra instrumente, consultați ghidul de utilizare a
software-ului.

Componente

① ②

Figura 30  

Nr. Componentă Nr. articol

① Bandă de referință pentru cap (10 buc.) 41878

② Unitate de referință pentru banda pentru cap 41877

Cum atașați banda de referință pentru cap

①② ③ ④ ⑤

Figura 31  

Bandă de referință pentru cap
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Etapă

1. Orientați unitatea de referință pentru banda pentru cap astfel încât săgeata ② să fie
orientată în sus.

2. Îndepărtați folia de pe placa de spumă și lipiți placa de spumă pe fruntea pacientului, în-
dreptând conectorul de referință ① către cameră.

3. Trageți ambele capete în mod egal ③, pentru a strânge banda pentru cap în jurul capului
pacientului.

4. Atașați unitatea de referință pentru banda pentru cap la conectorul de referință ④.

5. Drapați pacientul cu folie sterilă în maniera obișnuită ⑤.

6. Decupați cu atenție folia sterilă pentru a furniza acces pentru remontarea unității referință
sterile.

Avertisment
Asigurați-vă că banda de referință pentru cap este fixată bine. Dacă banda de referință
pentru cap alunecă, detectarea va fi imprecisă.

Avertisment
Nu reajustați banda de referință pentru cap în timpul procedurilor ulterioare. Se va pierde
acuratețea detectării, iar vârful instrumentului va fi afișat incorect.

Avertisment
Dacă banda de referință pentru cap este strânsă prea tare în timpul intervențiilor
chirurgicale de lungă durată (mai lungi de 2 ore), din cauza presiunii de fixare, pe capul
pacientului (de exemplu, pe frunte) pot apărea adâncituri. Aceste adâncituri dispar, în
general, în maximum 24 de ore.

Nu acoperiți cu bandă pentru cap sau cu folie sterilă suprafața de piele necesară pentru ca
indicatorul Z-touch sau Softouch să efectueze înregistrarea.

REFERINȚE
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5.5 Pachet de referință cranian

Introducere

Pachetul de referință cranian (B11002) permite o detectare flexibilă a referințelor pacientului în
timpul procedurilor craniomaxilofaciale, în combinație cu procedura fluoroscopică 3D sau
tomografia computerizată intraoperatorie (iCT). Pacientul nu trebuie imobilizat pentru a asigura
detectarea.

Componente

① ②

③④⑤

Figura 32  

Nr. Componentă Nr. articol

① Bază craniană de referință 52129

② Sistem de referință cranian 52122

③ Mâner pentru lame (KLS Martin) 52127

④ Lamă de șurubelniță (KLS Martin) 52171

⑤ Șurub de fixare osoasă KLS Martin de unică folosință, 1,5 mm x 6 mm (5
buc.) 52170

Sterilitate

Utilizare Instrucțiuni Nr. articol

Sistem de referință cranian
Înregistrare Este posibil să fie

nesteril
52122

Navigare Trebuie să fie ste-
ril

Șurub de fixare osoasă KLS Martin de unică folosință, 1,5
mm x 6 mm (5 buc.)

Trebuie să fie ste-
ril 52170

NOTĂ: Dacă se utilizează un singur sistem de referință, toate instrumentele și procedurile trebuie
aplicate într-un mediu steril. 

Pachet de referință cranian
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5.5.1 Șurubelnița

Sfaturi privind introducerea/scoaterea șurubelnițelor

• Clătirea șurubului cu soluție cu clorură de sodiu ajută la reducerea frecării și înlesnește
introducerea șurubului.

• Este mai simplu să introduceți șurubul perpendicular pe os, decât la un anumit unghi.
• Dacă pacientul are o densitate osoasă ridicată, puteți opta pentru frezarea prealabilă în

vederea facilitării introducerii șurubului în os.
- Pentru realizarea acestui orificiu, nu depășiți un diametru al burghiului de 1,1 mm și o

adâncime de 5 mm. Respectați instrucțiunile producătorului șuruburilor.
• În general, greutatea șurubelniței este suficientă pentru scoaterea șurubului din os.

Exercitarea unei presiuni prea mari asupra capului șurubului poate cauza ruperea capului
șurubului din os la scoaterea șurubelniței. De asemenea, presiunea excesivă poate crăpa sau
rupe capul șurubului.

Modul de asamblare a șurubelniței

①

②

③
Figura 33  

Etapă

1. Trageți înapoi manșonul frontal ② al mânerului ③.

2. Introduceți lama șurubelniței ① în mâner și eliberați manșonul.

Pentru a atașa pachetul de referință cranian utilizați numai șuruburi implantabile și
șurubelnițe aprobate de Brainlab. În caz contrar, precizia navigării ar putea fi afectată,
prezentând un risc pentru pacient.

REFERINȚE
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5.5.2 Asamblare și atașare

Introducere

Următoarele secțiuni descriu modul de asamblare a bazei de referință craniană și de atașare a
acesteia la craniu, precum și modul de atașare a sistemelor de referință sterile și nesterile.

Înainte de a începe

Avertisment
Medicul este responsabil pentru fixarea și poziționarea bazei și trebuie să se asigure că
dispozitivul este montat într-o manieră rigidă pe capul pacientului.

Avertisment
Medicul trebuie să cunoască structurile esențiale care ar putea să fie lezate în timpul
poziționării.

Avertisment
Utilizați numai șuruburile și șurubelnița aprobate de Brainlab. Utilizarea altor șuruburi
poate duce la vătămarea pacientului și la o navigare inexactă.

În cazul pacienților cu o densitate osoasă mare, frezarea prealabilă ar putea facilita
înșurubarea și ar evita ruperea șurubului. Dacă decideți că este necesară frezarea
prealabilă, aceasta ar trebui să fie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorilor
șuruburilor. Diametrul burghiului utilizat pentru frezarea prealabilă nu ar trebui să
depășească 1,1 mm, cu o zonă tampon de 5 mm pentru a evita perforarea craniului.

Baza ar trebui să fie poziționată astfel încât să se evite acoperirea structurilor importante
necesare pentru înregistrarea suprafeței.

Asamblare și atașare
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Modul de asamblare și atașare a bazei de referință craniană

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Figura 34  

Etapă

1. Dezinfectați zona de pe pacient unde va fi atașată baza de referință craniană.
NOTĂ: Poziționați dispozitivul astfel încât acesta să nu stânjenească chirurgul și să asi-
gure un câmp de vizibilitate neobstrucționată al sistemului de referință de către camera
video în orice moment. În plus, asigurați-vă că există suficientă densitate osoasă pentru
poziționare. 

2. Atașați interfața conectorului sistemului de referință ⑦ la bază ③ (în direcția săgeții), utili-
zând piulița de reglare ⑧ pentru a o fixa bine.

3. Realizați o incizie în pacient prin care se va introduce tubul ①.

4. Introduceți tubul în bază prin partea inferioară (în direcția săgeții) și fixați cu atenție piulița
înfundată a tubului ⑥ deasupra.

5. Poziționați baza de referință craniană pe craniul pacientului și introduceți tubul în incizie.

6. Introduceți un șurub de fixare osoasă KLS Martin de unică folosință, 1,5 mm x 6 mm,
⑤ prin tub.

7. Utilizați șurubelnița pentru a înșuruba complet șurubul în os până este fix. Nu aplicați prea
multă presiune în jos, în caz contrar, aceasta putând provoca fractura craniului.
NOTĂ: Dacă tubul pe care îl utilizați are o fantă, slăbiți șurubul cu o jumătate de rotație în
sens antiorar. Acest lucru facilitează scoaterea dispozitivului la finalul procedurii. 

REFERINȚE

Ghid de utilizare a instrumentelor Rev. 2.3 Cranian/ORL Sistem optic 73



Etapă

8. Aplicați o ușoară presiune pe baza de referință craniană pentru a introduce pinii ② în
craniul pacientului.

9. Rotiți piulița de pe capul tubului în sens orar pentru a apăsa pinii în os, fixând baza de
referință craniană.

Cum atașați sistemul de referință nesteril

①

②

③

④

Figura 35  

Etapă

1. Coborâți sistemul de referință cranian peste pinul interfeței conectorului ③ și strângeți
piulița înfundată a sistemului ②.

2. Slăbiți piulița înfundată a tubului ① și șurubul de reglare ④ pentru a stabili poziția siste-
mului, astfel încât să fie vizibilă camerei.

3. Strângeți bine atât ①, cât și ④ înainte de a începe înregistrarea.

NOTĂ: Nu deșurubați niciun șurub de referință după înregistrarea pacientului. Numai piulița
înfundată a sistemului poate fi deșurubată pentru schimbarea sistemului de referință. 

Asamblare și atașare
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Cum scoateți sistemul de referință nesteril și cum atașați sistemul de referință steril

①

Figura 36  

Etapă

1. După înregistrare, deșurubați și scoateți sistemul de referință nesteril.

2. Drapați pacientul în maniera obișnuită cu folie sterilă și decupați o fantă în folia sterilă
pentru a expune interfața conectorului ①.

3. Un asistent sau o asistentă îmbracată steril trebuie să atașeze apoi sistemul de referință
steril la interfață.

REFERINȚE
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5.5.3 Detașarea pachetului de referință cranian

Introducere

Următoarele secțiuni descriu diferitele metode pentru scoaterea pachetului de referință cranian.

Procedură standard

①

Figura 37  

Etapă

1. Deșurubați și scoateți sistemul de referință cranian.

2. Slăbiți piulița înfundată a tubului ①.

3. Scoateți șurubul cu șurubelnița.

4. Scoateți baza de referință craniană trăgând-o în sus.

Detașarea pachetului de referință cranian
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Procedura pentru tubul cu fantă

Figura 38  

Etapă

1. Deșurubați și scoateți sistemul de referință cranian.

2. Deșurubați și scoateți complet din tub piulița înfundată a tubului.

3. Scoateți baza de referință craniană trăgând-o în sus peste tub.

4. Dacă șurubul este vizibil, utilizați fanta (săgeata) pentru a vă ghida vizual poziționarea
șurubelniței pe șurub. Deșurubați și scoateți șurubul cu ajutorul șurubelniței și ridicați tu-
bul până îl scoateți.

5. Dacă șurubul nu este vizibil, detașați și scoateți cu atenție tubul. Deșurubați și scoateți
șurubul cu șurubelnița.
NOTĂ: Dacă șurubul a fost slăbit cu o jumătate de rotație în timpul instalării, glisați tubul
lateral pentru a-l scoate din șurub și a-l ridica. 

REFERINȚE
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Detașarea pachetului de referință cranian
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6 ADAPTOARE DE
INSTRUMENTE

6.1 Pachetul de adaptoare pentru instrumente

Informații generale

Pachetul de adaptoare pentru instrumente (set de 2 sau 4 buc.) (B11005 sau B11006) include
cleme de diferite mărimi pentru adaptoare de instrumente și sisteme de referință. Acesta vă
permite să asamblați un adaptor pentru a se potrivi instrumentului cu care doriți să efectuați
navigarea.

Componente

① ② ③

ADAPTOARE DE INSTRUMENTE
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Nr. Denumire Nr. articol

①

Clema adaptoare de instrumente, mărimea S
Clema adaptoare de instrumente, mărimea M
Clema adaptoare de instrumente, mărimea L
Clema adaptoare de instrumente, mărimea XL

55101
55102
55103
55104

②

Sistem adaptor de instrumente, mărimea M
Sistem adaptor de instrumente, mărimea ML
Sistem adaptor de instrumente, mărimea L
Sistem adaptor de instrumente, mărimea XL

41798
41799
41801
41802

③ Unealtă pentru adaptor de instrument 55061

NOTĂ: Orice clemă adaptoare de instrumente poate fi atașată la orice sistem de referință. Dacă
înlocuiți sistemul de referință cu unul de mărime diferită în timpul procedurii, recalibrați și verificați
instrumentul înainte de a continua. 

Manipularea corectă a adaptoarelor de instrumente

Avertisment
Asigurați-vă că adaptorul este suficient de mare pentru instrument. Cu cât instrumentul
este mai mare, cu atât adaptorul pe care îl utilizați trebuie să fie mai mare. Un adaptor prea
mic poate genera o calibrare sau o navigare inexactă.

Modul de atașare a sistemului de referință la clema adaptorului de instrumente

①

②

③

Figura 39  

Etapă

1. Selectați clema adaptoare de instrumente și sistemul adaptor de instrumente nece-
sare.

Pachetul de adaptoare pentru instrumente
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Etapă
NOTĂ: Cu cât instrumentul este mai mare, cu atât sistemul pe care îl utilizați trebuie să
fie mai mare. 

2. Introduceți tija sistemului de referință ② în clema ① și aliniați dinții de pe ambele compo-
nente.

3. Strângeți butonul șurub ③ manual sau utilizând unealta pentru adaptorul de instru-
mente, asigurându-vă că sistemul de referință este atașat bine la clemă.

Modul de atașare a clemei la instrument

①

②

Figura 40  

Etapă

1. Montați clema ① deasupra instrumentului.
NOTĂ: Pentru cea mai înaltă precizie de detectare, atașați clema cât mai aproape posibil
de vârful instrumentului, fără a atinge pacientul. 

2. Atașați sistemul de referință, astfel încât cel mai lung braț al acestuia să fie aliniat cu axa
instrumentului.

3. Strângeți butonul fix ② manual pentru a fixa clema adaptorului de instrumente.
NOTĂ: Dacă este necesar, utilizați unealta pentru adaptorul de instrumente. 

ADAPTOARE DE INSTRUMENTE
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6.1.1 Accesoriu pentru adaptoare de instrumente

Introducere

Dacă sunt utilizate mai multe instrumente pentru navigare, conectorul de compensare 45° 20
mm pentru adaptorul de instrumente asigură o compensare suplimentară între o clemă și setul
de referință al sistemului adaptor de instrumente pentru a mări spațiul de mișcare.
Conectorul de compensare poate atașa orice set de referință la o clemă, iar orientarea setului de
referință poate fi ajustată în unghiuri de 45°.

Modul de atașare a conectorului de compensare pentru adaptor

②

①

③

④

Etapă

1. Fixați baza conectorului de compensare 45° 20 mm pentru adaptorul de instrumente
② pe clema adaptorului de instrumente ① și aliniați dinții ambelor componente.

2. Strângeți șurubul conectorului de compensare ③ pentru a-l fixa în clema adaptorului.

3. Atașați sistemul de referință ④ la conectorul de compensare.

Accesoriu pentru adaptoare de instrumente
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6.2 Cleme adaptoare de instrumente pentru
instrumente dreptunghiulare/cilindrice

Introducere

Două cleme de adaptoare de instrumente sunt disponibile pentru a fi utilizate împreună cu
instrumente cilindrice sau dreptunghiulare.

Cleme adaptoare de instrumente

① ②
Figura 41  

Nr. Produs Nr. articol

① Clemă pentru adaptor de instrumente dreptunghiulare/Blakesley 55105

② Clemă pentru adaptor de instrumente cilindrice 55110

Modul de atașare a clemei

① ②

Figura 42  

Etapă

1. În cazul instrumentelor dreptunghiulare, atașați adaptorul ① la mânerul posterior al for-
cepsului.
În cazul instrumentelor cilindrice, introduceți instrumentul cilindric în adaptor ②.

2. Asigurați-vă că mânerul instrumentului se potrivește cu canelura clemei.

3. Atașați sistemul adaptor de instrumente la adaptor.

ADAPTOARE DE INSTRUMENTE
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Calibrarea și navigarea

După montarea adaptorului pe instrumentul chirurgical și după atașarea sferelor markerilor
reflectivi, puteți calibra instrumentul pentru navigare.
Înainte de calibrare, asigurați-vă că toate șuruburile adaptorului de instrumente sunt bine strânse.
Dacă schimbați sistemul de detectare cu unul de mărime diferită, înainte de a continua, recalibrați
și verificați instrumentul.

Cleme adaptoare de instrumente pentru instrumente dreptunghiulare/cilindrice
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7 ECOGRAFIE
7.1 Adaptoare ecografice

Informații generale

Adaptoarele ecografice vă permit să adaptați sonde ecografice astfel încât să fie compatibile cu
software-ul și sistemele de navigare Brainlab. Adaptoarele sunt disponibile cu diverse mecanisme
de blocare, pentru a fixa sonde specifice. În funcție de sonda dumneavoastră, sunt disponibile
adaptoare cu fixare standard sau unică.

Adaptoare cu fixare standard

① ② ③ ④ ⑤

Figura 43  

Nr. Adaptor (exemple)

① Adaptor cu încuietoare

② Adaptor cu clemă de blocare

③ Adaptor cu încuietoare de tip fălci

④ Adaptor cu încuietoare de tip menghină

⑤ Adaptor cu inel de blocare

NOTĂ: Mai sus sunt prezentate exemple de diferite tipuri de adaptor. Fiecare adaptor este
conceput pentru utilizarea cu tipuri specifice de sonde. În funcție de sonda dvs., designul exact al
adaptorului poate varia. 

ECOGRAFIE
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7.1.1 Componente

Adaptoare cu fixare unică

Sistem Traductor/
sondă

Adaptoare Fixare Nr. articol

Sistem adaptor
pentru navigare
ecografică
(22595)

BK Medical

Bază adaptoare pentru na-
vigare ecografică
• BK 8862/8863/N11C5S
• BK N13C5

Unică
(nu este nece-
sară recalibra-
rea)

• 41860-35B
• 41860-40

Aloka

Clemă ecografică pentru
UST 5268P-5/52114P (Alo-
ka)

Standard 41860-1

• Bază adaptoare pentru
UST 987/9104/9120 (Alo-
ka)

• Bază adaptoare de refe-
rință ecografică (Aloka
UST-9133)

Unică
(nu este nece-
sară recalibra-
rea)

• 41860-5
• 41860-36

Înainte de a începe

Avertisment
Înainte de a efectua o navigare, sonda de ultrasunete trebuie calibrată utilizând fantoma de
înregistrare a ecografiei.

Avertisment
Orice mișcare a sondei în mod independent față de adaptor va cauza o imprecizie în timpul
navigării, punând în pericol pacientul.

Înainte de atașarea unui adaptor la sonda de ultrasunete, asigurați-vă că ați selectat
adaptorul corect pentru sonda dvs.

Adaptoarele ecografice sunt proiectate pentru sonde de ultrasunete specifice. Dacă este
dificil de atașat adaptorul la sondă, verificați dacă acesta este deteriorat sau de tipul
corect. Evitați utilizarea unei forțe excesive atunci când atașați adaptorul, întrucât sonda de
ultrasunete ar putea fi deteriorată.

Adaptoare ecografice suplimentare

Adaptor ecografic Denumirea produsului

41860-10A Clemă ecografică Aloka UST 995-7.5

41860-11 Clemă ecografică Hitachi EUPF 331

41860-12 Clemă ecografică Siemens P8-3 & 7,5 PL13 Rev. 02

41860-15 Clemă ecografică V7 (Acuson)

41860-1A Clemă ecografică pentru UST 5268P-5 / 52114P (Aloka)

41860-2 Clemă ecografică B&K 8562

41860-20 Clemă ecografică Siemens 5.0/7.5 Microsector

41860-21 Clemă ecografică GE 10S Sectortransducer

41860-24 Adaptor ecografic Siemens Sonoline C8-5

Componente
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Adaptor ecografic Denumirea produsului

41860-25 Adaptor ecografic VF13.5SP Siemens

41860-27A Adaptor ecografic Toshiba PSF65AT

41860-28 Adaptor ecografic Acuson P9-4

41860-29 Adaptor ecografic Sonosite P10

41860-3 Clemă ecografică Toshiba PVF-745-V

41860-33 Adaptor ecografic Zonare P10-4

41860-34 Adaptor ecografic Toshiba PVT-745BTV

41860-36 Bază adaptoare ecografică Aloka UST-9133

41860-38 Bază adaptoare ecografică GE 8C-RS

41860-39 Adaptor ecografic Acuson P10-4

41860-41 Adaptor ecografic Sonosite HFL38X

41860-5D Bază adaptoare pentru UST 987/9104/9120 (Aloka)

41860-9 Clemă ecografică B&K 8547

ECOGRAFIE
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7.1.2 Atașarea bazei adaptorului cu fixare unică la sondă

Informații despre adaptoarele cu fixare unică

Figura 44  

Adaptoarele cu fixare unică sunt alcătuite dintr-o bază adaptoare și un sistem adaptor de
referință ecografică. Acestea se fixează în același mod de fiecare dată și nu necesită recalibrare
de fiecare dată când sunt utilizate. Sistemul adaptor de navigare ecografică (22595) este
necesar, de asemenea, pentru detectare.
NOTĂ: Adaptoarele care folosesc sistemul adaptor de navigare ecografică trebuie să fie
compatibile de asemenea cu fixarea unică. 

Modul de atașare a bazei adaptorului BK Medical cu fixare unică

②①

④

②① ③

Figura 45  

Etapă

1. Glisați baza adaptoare de navigare ecografică (BK 8862/8863/N11C5S) sau baza
adaptoare de navigare ecografică (BK N13C5) ② peste sondă ①.

2. Asigurați-vă că adaptorul este atașat bine și se fixează bine de marginea sondei ③.

3. Fixați adaptorul prin suspendarea cataramei peste canelură, asigurându-vă că blocați cli-
chetul ④.

Atașarea bazei adaptorului cu fixare unică la sondă
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Etapă

4. Dacă este cazul, drapați sonda și adaptorul cu folie sterilă.

Modul de atașare a bazei adaptorului Aloka cu fixare unică

①

②
⑤ ⑥

④
③

Figura 46  

Etapă

1. Glisați fie baza adaptoare pentru UST 987/9104/9120 (Aloka), fie baza adaptoare de
referință ecografică (Aloka UST-9133) ① peste sondă ②. Asigurați-vă că sfera de pe
sondă ③ se potrivește în orificiul bazei ④.

2. Fixați adaptorul închizând clema ⑤ și asigurați-vă că blocați bine clichetul ⑥.

3. Dacă este cazul, drapați sonda și adaptorul cu folie sterilă.

Modul de atașare a sistemului de referință al adaptorului la baza adaptorului

① ② ③

Figura 47  

Etapă

1. Poziționați sistemul de referință steril pe baza adaptorului protejat cu folie sterilă ①. Ali-
niați sistemul de referință astfel încât dinții sistemului de referință al adaptorului să se po-
trivească cu adânciturile de pe adaptor ②.

2. Strângeți bine piulița de fixare rotind-o în sens orar ③.

NOTĂ: Dacă scoateți sistemul de referință al adaptorului din sondă, sistemul de referință al
adaptorului și folia sterilă nu mai sunt sterile. Pentru a continua navigarea, trebuie să utilizați o
folie sterilă nouă și un sistem de referință steril nou pentru adaptor. 

NOTĂ: Dacă folia sterilă dintre baza adaptorului și sistemul de referință al acestuia prezintă cute,
neteziți-o cu mâna înainte de a monta sistemul de detectare. 

ECOGRAFIE
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7.1.3 Atașarea adaptorului cu fixare standard la sondă

Înainte de a începe

Înainte de atașarea unui adaptor la sonda de ultrasunete, asigurați-vă că ați selectat adaptorul
corect pentru sonda dvs.

Modul de atașare a adaptoarelor cu fixare standard la sondă utilizând un mecanism cu clichet

① ②

Figura 48  

Etapă

1. Așezați adaptorul ecografic pe sonda de ultrasunete.

2. Trageți balamaua ① în jos.

3. Strângeți șurubul ② pentru a închide balamaua până când adaptorul se fixează bine în
sondă.

Cum atașați adaptoarele cu clemă de blocare

①

②

Figura 49  

Etapă

1. Așezați adaptorul ecografic pe sonda de ultrasunete.

2. Strângeți șurubul ① până când clema ② se fixează bine pe sondă.

Atașarea adaptorului cu fixare standard la sondă
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Cum atașați adaptoarele cu încuietoare de tip fălci

①

②

Figura 50  

Etapă

1. Așezați adaptorul ecografic pe sonda de ultrasunete.

2. Strângeți șurubul ① până când cleștele ② se fixează bine pe sondă.

Cum atașați adaptoarele cu încuietoare de tip menghină

①

Figura 51  

Etapă

1. Așezați adaptoarele ecografice pe sonda de ultrasunete.

2. Strângeți șurubul ① până când încuietoarea de timp menghină se fixează bine pe sondă.

ECOGRAFIE
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Cum atașați adaptoarele cu inel de blocare

①

②

Figura 52  

Etapă

1. Așezați adaptorul ecografic pe sonda de ultrasunete.

2. Strângeți șurubul ① până când inelul ② se fixează bine pe sondă.

Atașarea adaptorului cu fixare standard la sondă
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7.1.4 Calibrarea ecografiei

Fantomă de înregistrare a ecografiei

Figura 53  

Fantoma de înregistrare a ecografiei (22630) este utilizată pentru calibrarea și verificarea
adaptoarelor ecografice.
Fantoma este alcătuită dintr-un aranjament de fire utilizate de software drept referință pentru
punctele de calibrare. Există cinci puncte de calibrare la o adâncime de 4 cm și trei puncte de
calibrare la o adâncime de 8 cm, care permit calibrarea unor sonde cu ultrasunete diverse.
NOTĂ: Înaintea utilizării, fantoma trebuie să fie protejată cu folie sterilă pentru fantoma de
înregistrare a ecografiei (20 buc.) (22531). 

Calibrarea corectă

Asigurați-vă că sonda cu ultrasunete este calibrată în aceleași condiții în care este utilizată în
fluxul de lucru (de ex., dacă navigarea este efectuată cu o sondă protejată cu folie sterilă,
calibrarea ar trebui realizată tot cu folia sterilă). Dacă sonda poate fi sterilizată și calibrarea este
efectuată fără folie sterilă, atunci nu ar trebui să fie utilizată nicio folie sterilă în timpul navigării. În
caz contrar, recalibrarea este recomandată.

ECOGRAFIE
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7.1.5 Draparea adaptoarelor ecografice

Despre drapare

Procedura de drapare menține câmpul steril al chirurgului și asigură o barieră sterilă între pacient
și sonda de ultrasunete nesterilă.
Efectuați protejarea cu folie sterilă cu foarte mare atenție, astfel încât chirurgul să poată efectua
navigarea ecografică după cum este necesar, fără a compromite câmpul steril.

Realizarea sterilității

Asigurați sterilitatea prin utilizarea adaptorului cu ultrasunete împreună cu sfere marker reflective
sterile.

Modul de testare a eficacității protejării cu folie sterilă

Foliile sterile destinate și aprobate pentru a fi utilizate pe sistemul nervos central al unui pacient
pot fi testate pentru a stabili compatibilitatea acestora împreună cu baza adaptorului ecografic și
sistemul adaptor pentru ecografie. De exemplu, testarea etanșeității în conformitate cu
standardul ISO 11193-1:2008 care poate fi efectuată conform descrierii de mai jos:

① ② ③ ④
Figura 54  

Etapă

1. Conectați baza adaptorului ecografic ② la sonda cu ultrasunete ③.

2. Umpleți folia sterilă cu gelul ecografic furnizat, trageți-o peste sondă cu ajutorul adaptului
ecografic ② și fixați-o cu benzile de cauciuc prevăzute.
Sistemul adaptor pentru navigare ecografică ① poate fi acum conectat la baza adap-
torului ecografic ②, în timp ce folia sterilă este între baza adaptorului ecografic ② și sis-
temul adaptor pentru navigare ecografică ①.

3. Deconectați sistemul adaptor pentru navigare ecografică ① din nou și rotiți sonda cu
ultrasunete ③ în folia sterilă ④.

4. Conectați din nou sistemul adaptor pentru navigare ecografică ①.

5. Rotiți sistemul adaptor de referință ecografică ① astfel încât să poată fi conectat din
nou la baza adaptorului ecografic ② de cel puțin patru ori cu poziții diferite ale foliei sterile
④.

Draparea adaptoarelor ecografice
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Etapă

6. Repetați această procedură cu a doua folie sterilă și parcurgeți pasul 2 cu ambele folii
sterile pregătite, una peste alta.

Modul de testare a etanșeității

①

②

③ ⑤

④

Figura 55  

Etapă

1. Deconectați sistemul adaptor și scoateți folia sterilă de pe sonda cu ultrasunete.

2. Atașați folia sterilă la mandrina tubulară circulară ② cu (de ex., o garnitură inelară) ③,
astfel încât folia sterilă să nu se extindă mai mult de 40 mm dincolo de mandrină.

3. Introduceți 1.000 cm3 ± 50 cm3 de apă colorată ④ cu o temperatură maximă de 36 °C în
mandrina tubulară ⑤.

4. Eliminați eventuala apă care a stropit accidental exteriorul foliei sterile.

5. Dacă apa nu se ridică la un nivel în limita a 40 mm de capătul manșetei, ridicați folia steri-
lă pentru a vă asigura că este testată întreaga folie, cu excepția părții de 40 mm de la
capătul manșetei.

6. Detectați imediat eventualele scurgeri. Dacă folia sterilă nu prezintă scurgeri imediat, veri-
ficați din nou după două sau patru minute, turnând apă în folia sterilă.
Ignorați scurgerile aflate în limita a 40 mm de capătul manșetei.
Repetați pașii 1 și 2 cu a doua folie sterilă.
Testul este reușit dacă nu observați nicio scurgere.

ECOGRAFIE
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8 SUPORTURI PENTRU
INSTRUMENTE DE
BIOPSIE

8.1 Sistem de biopsie fără cadru

Informații generale

Sistemul de biopsie fără cadru (55940) este un instrument care se atașează direct la clemele
craniene pentru a ghida biopsii și examinări endoscopice fără cadru.

Componente

①

④③

⑤⑥

②

⑦

⑧

Figura 56  

Nr. Componentă Utilizare Nr. arti-
col

① Manșon Navigați instrumente cilindrice cu diame-
tru de la 3,6 până la 10 mm

Indispo-
nibil

② Ghidaj

③ Braț articulat

④ Adaptor Mayfield

SUPORTURI PENTRU INSTRUMENTE DE BIOPSIE
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Nr. Componentă Utilizare Nr. arti-
col

⑤

Piesă intermediară în formă de V
pentru suportul pentru cap May-
field
Piesă intermediară în formă de V
pentru suportul pentru cap IMRIS
Piesă intermediară în formă de V
pentru suportul pentru cap GE

Interfață pentru a permite utilizarea si-
multană a brațului de referință și a siste-
mului VarioGuide

52003
52005
52006

⑥ Sistem de aliniere pentru biopsie 55972

⑦ Tub de biopsie

Navigare:
• Instrumente precalibrate
• Alte instrumente cilindrice care nu

sunt precalibrate

55970

⑧
Adaptarea instrumentelor indivi-
duale pentru sistemul de biopsie
fără cadru (inserții ale tubului)

Navigați instrumente cu diametru de la
1,8 până la 3,5 mm 41946

Înainte de a începe

Avertisment
Înainte de a monta sistemul de biopsie fără cadru, verificați clema Mayfield pentru a
detecta eventualele urme de abraziune. Cu sistemul de biopsie fără cadru pot fi utilizate
numai cleme pentru cap nedeteriorate.

Avertisment
Sistemul de biopsie fără cadru este conceput numai pentru instrumente statice, cum ar fi
acele pentru biopsie și endoscoapele. Nu atașați instrumente care vibrează, cum ar fi
frezele, sau instrumente care conțin piese mobile la sistemul de biopsie fără cadru, întrucât
vibrațiile vor slăbi mecanismul de susținere.

Avertisment
Nu încărcați sistemul de biopsie fără cadru cu o greutate prea mare (adică nu vă sprijiniți
pe acesta și nu amplasați instrumente suplimentare pe acesta).

Pentru precizie maximă, vă recomandăm să utilizați sistemul de aliniere pentru biopsie
montat pe tubul scurt de ghidare a biopsiei.

Sistemul de biopsie fără cadru nu este proiectat pentru contactul direct cu țesutul
pacientului.

Manipularea tuburilor și a inserțiilor de biopsie

Avertisment
Rețineți faptul că, deși șurubul fixatorului de pe tubul de biopsie este strâns, instrumentul
poate fi încă împins înainte în tubul de biopsie. Nu aplicați o forță excesivă asupra
instrumentului deoarece acesta poate fi împins prea înainte în inserția de biopsie.

Avertisment
Pentru a evita deteriorarea și pentru a asigura compatibilitatea când utilizați sistemul de
biopsie fără cadru, utilizați numai instrumente stereotaxice care au același diametru cu cel
gravat pe inserțiile tubului de biopsie. Scoateți tubul de biopsie din manșon când
schimbați inserțiile.

Sistem de biopsie fără cadru
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Avertisment
Procedați cu atenție pentru a nu scăpa inserțiile tubului de biopsie și asigurați-vă
întotdeauna că acestea sunt înșurubate bine cu mâna. Nu schimbați niciodată inserțiile
tubului de biopsie în imediata vecinătate a mesei de operații. Scoateți tubul de ghidare a
biopsiei pentru a înlocui inserțiile.

Avertisment
Ambele inserții ale tubului de biopsie care sunt înșurubate pe tub trebuie să aibă gravat pe
ele același diametru. Combinarea unor inserții ale tubului de biopsie de diametre diferite în
același tub de biopsie conduce la rezultate imprecise în timpul calibrării și al navigării.

Avertisment
Nu rotiți instrumentul în timpul scoaterii, întrucât această mișcare ar putea slăbi în mod
accidental inserțiile tubului de biopsie.

Nu confundați șuruburile ghidajului și ale tubului de biopsie în timpul intervenției
chirurgicale deoarece deșurubarea șurubului greșit poate determina căderea tubului de
biopsie pe pacient.

Asigurați-vă că strângeți cu atenție șurubul de fixare pe tubul de biopsie, întrucât o
strângere excesivă ar putea deteriora permanent tubul extern al instrumentului.

Manipularea și schimbarea instrumentelor

Avertisment
Manșonul sistemului de biopsie fără cadru nu este adecvat pentru poziționarea repetată a
instrumentului. După ce tubul de biopsie este aliniat la o traiectorie, nu îl scoateți. Dacă
tubul de biopsie este scos și reintrodus în manșon, poziția acestuia se poate modifica.

Avertisment
Pentru a preveni rănirea pacientului și/sau contaminarea posibilă, nu schimbați manșonul
și inserțiile tubului de biopsie în imediata vecinătate a mesei de operații. Schimbați
manșonul și inserțiile numai după scoaterea tubului de biopsie din ghidaj.

Avertisment
În timpul introducerii în matricea de calibrare a instrumentului, nu rotiți tubul de ghidare a
biopsiei în sens antiorar.

Modul de asamblare și atașare a sistemului de biopsie

④

⑤
⑥
⑦

① ②

③ ⑨⑧

Figura 57  

Etapă

1. Deschideți șurubul de fixare ① de pe tubul de biopsie ② și înșurubați două inserții ale
tubului ③.

2. Pe sistemul de biopsie, deschideți șurubul de ghidare ④ cât de mult posibil și introduceți
manșonul ⑦, asigurându-vă că șurubul de ghidare se potrivește în adâncitură ⑤.

SUPORTURI PENTRU INSTRUMENTE DE BIOPSIE
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Etapă
NOTĂ: Canelura ⑥ ar trebui să se fixeze peste un ac din interiorul ghidajului și să rămâ-
nă fixată în timpul asamblării. 

3. Protejați cu folie sterilă pacientul după metoda uzuală, asigurându-vă că procedați la fel și
cu clema craniană.

4. Dacă atașați sistemul de biopsie de clema craniană radiotransparentă Doro, atașați mai
întâi clema craniană cu interfață pentru brațul de biopsie/Varioguide (19223-03) la in-
terfața clemei craniene.
NOTĂ: De asemenea, trebuie atașat Adaptorul radiotransparent pentru clema crania-
nă Doro (19147-06). 

5. Poziționați șurubul în formă de T direct pe clema craniană, piesa intermediară în formă de
V sau interfață, perforând astfel folia sterilă ⑧.

6. Strângeți bine șurubul și asigurați-vă că dinții ambelor componente se îmbină corect ⑨.

Modul de poziționare a sistemului de biopsie

①

③ ④②

⑤
⑥
⑦

Figura 58  

Etapă

1. Poziționați sistemul de biopsie fără cadru, fixându-l bine cu mânerul central de tensio-
nare ⑦.

2. Așezați folii sterile suplimentare în jurul sistemului de biopsie și al sistemului de referință.

3. Introduceți tubul de biopsie ③ (cu inserțiile corecte ④) în manșon ②, fixându-l bine cu
șurubul de ghidare ① și șurubul de fixare ⑤.

4. Atașați sistemul de aliniere pentru biopsie la tubul de biopsie, fixându-l bine cu șurubul
pe partea superioară a sistemului.

Avertisment
Asigurați-vă că sistemul de biopsie fără cadru este montat corect și că sarcina totală nu
depășește limita specificată. Sarcina excesivă poate slăbi clema, poate deteriora
articulațiile și barele și poate deforma sau disloca accidental instrumentele.
NOTĂ: Pentru a reajusta poziția, prindeți partea superioară a brațului articulat ⑥ și rotiți mânerul
central de tensionare în sens antiorar pentru a-l slăbi. Ajustați dispozitivul astfel cum este necesar
și strângeți din nou mânerul. 

Sistem de biopsie fără cadru
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Considerații privind siguranța

Avertisment
Nu slăbiți niciodată mânerul central de tensionare fără a prinde mai întâi partea de sus a
brațului articulat cu cealaltă mână. În caz contrar, există riscul ca sistemul de biopsie fără
cadru sau un instrument introdus să cadă pe pacient.

Avertisment
Nu prindeți sistemul de biopsie fără cadru de articulațiile sferice în timp ce mânerul central
de tensionare este desfăcut, întrucât există riscul de a vă răni la degete.

Avertisment
Pentru a menține o frecare adecvată, nu lubrifiați articulațiile.

Nu utilizați unelte precum chei inelare sau fixe pentru a roti mânerul central de tensionare,
întrucât acestea pot deteriora definitiv sistemul de biopsie fără cadru.

În timpul introducerii instrumentului, acesta trebuie să gliseze ușor și ferm în manșon, fără
rezistență sau eventual joc.

Transportarea sistemului de biopsie fără cadru

Pentru a evita deteriorarea dispozitivului, transportați cu atenție sistemul de biopsie fără
cadru. Depozitați sistemul de biopsie fără cadru într-o tavă de sterilizare adecvată.

SUPORTURI PENTRU INSTRUMENTE DE BIOPSIE
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8.2 VarioGuide

Informații generale

VarioGuide (55950) este un suport pentru instrumente care se atașează direct la clemele
craniene pentru a ghida biopsii și poziționări de catetere fără cadru.

Componente

①

②

③

④
Figura 59  

Nr. Componentă Nr. articol

① Braț VarioGuide

②
Sistem VarioGuide și set de discuri
• Set de discuri, de la 1,8 mm până la 4,0 mm, pentru VarioGuide
• Set de discuri, de la 4,0 mm până la 8,0 mm, pentru VarioGuide

55950-40
• 55950-71
• 55950-72

③ Articulație 2 VarioGuide (Joint 2) (include suportul sistemului și teles-
copul) 55950-50

VarioGuide
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Nr. Componentă Nr. articol

④

• Piesă intermediară în formă de V pentru suportul pentru cap GE
• Piesă intermediară în formă de V pentru suportul pentru cap IM-

RIS
• Piesă intermediară în formă de V pentru suportul pentru cap May-

field

• 52006
• 52005
• 52003

Suporturi pentru cap compatibile

Suporturi pentru cap Opțiuni de montare

Integra Li-
fescien-
ces Corp.

Mayfield
• Clemă craniană modificată (A1059)

Piesă intermediară în
formă de V pentru su-
portul pentru cap May-
field (52003)

Mayfield
• Clemă craniană radiotransparentă (A2002)
• Clemă craniană radiotransparentă Infinity XR2 (A2114)

Adaptor pivotant May-
field Infinity XR2 TriS-
tar (A2111)

GE Clemă craniană compatibilă cu RMN GE (Mayfield A1117)

Piesă intermediară
în formă de V pentru
suportul pentru cap
GE (52006)

IMRIS Dispozitiv de fixare a capului compatibil RMN/raze X (MR/X-
RAY) (HFD100)

Piesă intermediară
în formă de V pentru
suportul pentru cap
Imris (52005)

PMI
DORO
• Clemă craniană radiotransparentă (3034-00)

Clemă craniană radio-
transparentă cu inter-
față (3033-50)
• Opțional: Piesă in-

termediară în formă
de V pentru suportul
pentru cap Mayfield
(52003)

Mizuho Cadru pentru cap Sugita (07-951-00 / 07-951-11) Adaptor de navigare
Mizuho (07-970-50)

Produse
IRM No-
ras

Flexibi-
lity

Suport cap Flexibility pentru sala de
operații (Rev. 1 – 3)
• Sistem de fixare a bobinei, 65 mm

114464
• 117901

Adaptor VarioGuide
(111815)

Heid-
berg

Set de actualizare a suportului pentru
cap pentru sala de operații (Rev. 1 –
 2)
• Sistem de fixare a bobinei, 65 mm
• Reglarea pe înălțime a rulmentului

114809
• 117901
• S17304

Lucy

Suport pentru cap pentru sala de ope-
rații Lucy
• Set de bobine pentru cap Siemens,

1,5T
• Set de bobine pentru cap Siemens,

3,0T
• Set de bobine pentru cap Philips,

1,5T
• Set de bobine pentru cap Philips,

3,0T

119660
• 114497
• 112893
• 111921
• 114557

Adaptor VarioGuide
Lucy (119671)
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Clasificare RMN

Avertisment
Dispozitivul VarioGuide este compatibil RMN condiționat numai pentru utilizarea în afara
liniei 5 gauss (0,5 mTesla).

VarioGuide
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8.2.1 Asamblarea

Introducere

Aceste instrucțiuni de asamblare descriu modul de atașare a următoarelor:
• articulația discului
• suportul sistemului
• sistemul VarioGuide

Modul de atașare a articulației discului și suportului sistemului

① ② ③

Figura 60  

Etapă

1. Poziționați articulația discului pe inelul brațului VarioGuide, potrivind cei șase dinți de pe
inel în adânciturile de pe articulația discului ①.

2.
Rotiți articulația discului cu 180° în poziția indicată ②, astfel încât cele 2
linii să se alinieze. Introduceți încuietoarea Articulației 1 (Joint 1) și pozițio-
nați încuietoarea astfel încât să se fixeze pe inelul brațului VarioGuide.

3. Fixați Joint 1 strângând șurubul în sens orar.

4. Introduceți parțial încuietoarea Joint 2 în articulația discului.

5.
Înșurubați suportul sistemului în articulația discului ③ până când liniile de
pe ambele componente sunt aliniate, fixându-l prin strângerea șurubului
Joint 2.

Considerații privind siguranța generală

Avertisment
Nu slăbiți niciodată articulațiile în timp ce un instrument este introdus în pacient prin
VarioGuide, cu excepția Joint 1, pentru a pivota brațul în direcția opusă unui cateter plasat
sau a unei componente similare.

Avertisment
Nu prindeți VarioGuide de zona din jurul articulațiilor sferice în timp ce brațul este deplasat,
întrucât acest lucru ar putea să vă rănească degetele sau mâinile.

Avertisment
Pentru a menține o frecare adecvată, nu lubrifiați articulațiile.

SUPORTURI PENTRU INSTRUMENTE DE BIOPSIE
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Avertisment
Asigurați-vă că sarcina maximă a suportului pentru cap permite montarea dispozitivului
VarioGuide, a conectorului V și a instrumentelor care urmează să fie utilizate.

În timpul introducerii instrumentului, acesta trebuie să gliseze ușor și ferm în manșon, fără
rezistență sau eventual joc.

Modul de atașare a sistemului VarioGuide

① ② ③

Figura 61  

Etapă

1. Poziționați sistemul VarioGuide pe suportul sistemului, potrivind cei șase dinți de pe ine-
lul suportului sistemului în adânciturile de pe sistem ①.

2. Rotiți sistemul cu 90° astfel cum se arată în ②.

3.

Introduceți complet încuietoarea Articulației 3 (Joint 3) ③ și ajustați încuie-
toarea astfel încât liniile de pe ambele componente să se alinieze.

4. Fixați Joint 3 strângând șurubul în sens orar.

Considerații privind siguranța discului de ghidare

Avertisment
Pentru a asigura o poziționare sigură și fiabilă a instrumentului și pentru a preveni
deplasarea acestuia în unitatea de rotire sau în discul ghidajului, strângeți bine mânerul
central de tensionare, șuruburile brațului de ghidare și discul ghidajului, cu mâna.

Avertisment
Verificați întotdeauna dacă discul ghidajului este montat corect în dispozitivul VarioGuide
și dacă acesta nu este înclinat sau blocat.

Avertisment
Alegeți întotdeauna o gaură din discul ghidajului cu diametrul adecvat pentru instrument
(cât mai mică posibil, dar nu mai mică decât diametrul instrumentului, verificați diametrele
gravate pe discul ghidajului). În cazul folosirii unui tub pentru discul ghidajului, alegeți un
diametru adecvat al manșonului pentru ghidarea instrumentului.

Avertisment
Înaintea fiecărei utilizări, inspectați discul ghidajului pentru a depista eventualele
deteriorări.

Asamblarea
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Avertisment
Nu perforați direct prin discul ghidajului.
Pentru a evita deteriorarea discului ghidajului, care conduce la o aliniere inexactă a
instrumentului introdus și la expunerea creierului la particule abrazive, protejați
întotdeauna discul de ghidare atunci când efectuați perforarea (de ex., utilizând un tub
adecvat de ghidare a burghiului, care să fie suficient de robust pentru a rezista la astfel de
abraziuni).

Avertisment
Atunci când introduceți un instrument prin discul ghidajului, asigurați-vă că discul
ghidajului încapsulează bine instrumentul, dar nu îl deteriorează sau nu îl îndoaie.

Avertisment
Fiecare modificare a discului ghidajului sau schimbare a diametrului instrumentului
necesită ca VarioGuide să fie realiniat la traiectorie.

Modul de atașare a setului de discuri

① ② ③

Figura 62  

Etapă

1. Poziționați discul interior în suportul sistemului până când acesta se înclichetează în pozi-
ție ①.
NOTĂ: Aliniați diametrul necesar de pe discul interior cu săgeata de pe sistem. 

2. Înșurubați împreună cele două discuri exterioare ②.

3. Aliniați linia de pe discurile exterioare asamblate cu linia de pe discul interior și înșurubați
inelele împreună pe suportul sistemului ③.

Avertisment
Țineți întotdeauna discul ghidajului în timp ce îl scoateți din VarioGuide.
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8.2.2 Atașarea dispozitivului VarioGuide la clema craniană

Înainte de utilizare

Avertisment
Înainte de montarea dispozitivului VarioGuide, asigurați-vă că a fost întreținută corect
clema craniană și că aceasta nu prezintă urme de frecare sau uzură. Utilizați numai cleme
craniene nedeteriorate cu VarioGuide.
Pentru a preveni deteriorarea și contactul accidental cu țesutul pacientului, demontați orice
instrumente de la dispozitivul VarioGuide înainte de a-l monta la clema craniană.

Sarcină maximă

Avertisment
Asigurați-vă că sarcina maximă a clemei craniene permite montarea dispozitivului
VarioGuide, a piesei intermediare în formă de V și a instrumentelor care urmează să fie
utilizate.

Avertisment
Nu amplasați greutăți excesive pe dispozitivul VarioGuide (de exemplu, nu vă sprijiniți pe
dispozitiv și nu așezați alte instrumente pe acesta). În momentul frezării prin dispozitivul
VarioGuide, asigurați-vă că greutatea frezei nu este suportată de brațul VarioGuide. Atunci
când exercitați forță pe instrumentul introdus, asigurați-vă că forța nu modifică traiectoria
dispozitivului VarioGuide.

Avertisment
Clema craniană trebuie să fie montată corect și sarcina totală nu trebuie să depășească
limitele specificate în manualul producătorului. O sarcină excesivă poate slăbi clema și
poate pune în pericol pacientul.

Modul de atașare a VarioGuide la clema craniană

②①

Figura 63  

Etapă

1. Protejați cu folie sterilă pacientul după metoda uzuală, asigurându-vă că procedați la fel și
cu clema craniană.

2. Dacă atașați VarioGuide de clema craniană radiotransparentă Doro, atașați mai întâi cle-
ma craniană cu interfață pentru brațul de biopsie/Varioguide (19223-03) la interfața
clemei craniene.

Atașarea dispozitivului VarioGuide la clema craniană
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Etapă
NOTĂ: Atașați și adaptorul radiotransparent pentru clema craniană DORO. 

3. Poziționați șurubul în formă de „T” direct pe clema craniană, piesa intermediară în formă
de V sau interfață, perforând astfel folia sterilă ①.

4. Strângeți bine șurubul și asigurați-vă că dinții ambelor componente se îmbină corect ②.

Cum efectuați poziționarea și fixarea

①

Figura 64  

Etapă

1. Poziționați VarioGuide astfel cum este necesar, fixându-l bine cu mânerul central de ten-
sionare ①.

2. Așezați folii sterile suplimentare în jurul sistemului de biopsie și al sistemului de referință.

Avertisment
Susțineți întotdeauna brațul cu o mână în timp ce manipulați mânerul central de tensionare.
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9 MICROSCOAPE
9.1 Seturile adaptoare pentru microscop

Informații generale

Cu sistemele de navigare Brainlab puteți configura microscoape de la diverși producători.
Sistemul de navigare poate achiziționa direcția de vizualizare, punctul de focalizare și diametrul
câmpului de vizibilitate al microscopului și poate afișa informațiile pe ecranul de navigare.
Pentru a configura un microscop:
• trebuie atașat la microscop un set adaptor pentru microscop
• microscopul trebuie conectat la sistemul de navigare

Înainte de utilizare

Citiți secțiunea de navigare cu microscopul din Ghidul de utilizare a software-ului.

Cablarea

Avertisment
Nu conectați hardware suplimentar la dispunerea originală, după calibrare.

Avertisment
Nu conectați alte dispozitive la portul video al sistemului de navigare, în afară de o cameră
video calibrată corect.

Avertisment
Când conectați microscopul, asigurați-vă că există suficient spațiu pentru intervalul de
deplasare a capului acestuia.

MICROSCOAPE
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Atașarea adaptoarelor

Figura 65  

Un set adaptor pentru microscop este compus din:
• un adaptor pentru microscop
• un sistem de detectare a microscopului

Departamentul de asistență clienți al Brainlab va monta adaptorul specific pentru microscop în
carcasa microscopului. Adaptorul pentru microscop se atașează permanent de carcasa
microscopului și nu trebuie detașat.

Avertisment
Nu slăbiți șuruburile de fixare dintre adaptorul pentru microscop și capul optic. Contactați
departamentul de asistență clienți al Brainlab dacă adaptorul pentru microscop a fost
demontat sau repoziționat.

Nu demontați și nu reatașați sau nu repoziționați adaptorul pentru microscop după
calibrarea microscopului. În caz contrar, indicatorul virtual al microscopului și toate
modurile de vizualizare aferente vor fi imprecise.

Seturile adaptoare pentru microscop
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9.2 Drapare

Despre procedura de drapare

Procedura de drapare menține câmpul steril al chirurgului și oferă o barieră sterilă între pacient și
microscop.

Avertisment
Efectuați draparea cu foarte mare atenție, astfel încât chirurgul să poată efectua navigarea
cu microscopul după cum este necesar, fără a compromite câmpul steril.

Avertisment
Testați distanța de mișcare pentru a vă asigura că deplasarea microscopului nu va
deteriora folia sterilă.

Modul de atașare a sistemului de referință la adaptor

Figura 66  

Etapă

1. Atașați sistemul de detectare a microscopului la adaptorul pentru microscop.

2. Poziționați sistemul de detectare a microscopului pe adaptorul pentru microscop
protejat cu folie sterilă, astfel încât dinții să se potrivească.

3. Strângeți șurubul de fixare și asigurați-vă că conexiunea este fixă.
NOTĂ: Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de utilizare a instrumentului Cranian/
ORL. 

Avertisment
Asigurați-vă că sferele marker se pot înșuruba pe pin până când nu mai există niciun
spațiu între sfera marker și baza pinului.

MICROSCOAPE
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9.3 Dispozitiv de reducere a tensionării

Informații despre dispozitivul de reducere a tensionării

Asigurați utilizarea în siguranță folosind găicile dispozitivului de reducere a tensionării pentru a
preveni prinderea cablului.

Cum atașați componenta de reducere a uzurii

① ② ③

④
Figura 67  

Etapă

1. Ancorați banda cu scai prin găicile dispozitivului de reducere a tensionării de pe cablul mi-
croscopului, înfășurând banda o dată în jurul cablului ①.

2. Atașați cablul microscopului cu ajutorul benzii cu scai ②:
• de șina unității de montare pe tavan atunci când utilizați sistemul Curve Ceiling-

Mounted (imaginea de sus).
• de adaptorul dispozitivului de reducere a tensionării atunci când utilizați sistemele Cur-

ve ③ și Kick ④.

Dispozitiv de reducere a tensionării
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9.4 Atașarea sistemului de detectare a microscopului
(41767-19) la adaptorul pentru microscop

Ilustrație (exemplu)

①

②

③

Figura 68  

Linkuri conexe

9.4.2 Seturi adaptoare pentru microscop disponibile la pagina 116

Cum atașați sistemul de referință

Etapă

1. Perforați folia sterilă și așezați sistemul steril de detectare a microscopului ② pe adapto-
rul pentru microscop ① astfel încât dinții sistemului să se potrivească cu cei ai adaptoru-
lui.

2. Atașați sistemul de detectare a microscopului la adaptorul pentru microscop și strângeți
șurubul de fixare ③. Asigurați-vă că șurubul este bine strâns.

NOTĂ: Puteți atașa sistemul de detectare a microscopului fie în poziție standard, fie la 90°, în
funcție de configurarea specifică a sălii de operație. 

NOTĂ: Înainte de fiecare procedură de tratament, asigurați-vă că sistemul de detectare a
microscopului este bine fixat de adaptorul pentru microscop. 

MICROSCOAPE
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9.4.2 Seturi adaptoare pentru microscop disponibile

Orientare

Toate ilustrațiile din această secțiune prezintă sistemul de detectare a microscopului atașat la
adaptorul pentru microscop:
• În orientarea standard ①
• La un unghi de 90° ②

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

① ②

Figura 69  

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

① ②

Figura 70  

Seturi adaptoare pentru microscop disponibile
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Olympus OME-7000 (41767-45)

① ②

Figura 71  

Olympus OME-8000 (41767-10)

① ②

Figura 72  

Olympus OME-9000 (41767-18)

① ② ③

Figura 73  

Modelul Olympus OME-9000 are disponibile trei orientări pentru montare:
• Standard dreapta ①
• Standard stânga ②
• 90° ③

MICROSCOAPE
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Zeiss OPMI Neuro (41767-60)

① ②

Figura 74  

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

① ②

Figura 75  

Zeiss OPMI Vario (41767-30)

① ②

Figura 76  

Seturi adaptoare pentru microscop disponibile
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9.5 Microscoapele Leica

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Curve 1.0 conform schemelor următoare.
NOTĂ: Fixați cablurile libere care atârnă de la sistemul Curve la baza sistemului, cu ajutorul
benzii cu scai furnizate. Această bandă se fixează prin orificiul de pe piciorul sistemului. 

Leica M500-N/M520

Figura 77  

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Figura 78  

NOTĂ: Se recomandă să utilizați conexiunea HD-SDI, dacă este disponibilă. 

MICROSCOAPE
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9.5.1 Conectarea la Curve versiunea 1.1 și versiunile ulterioare

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Curve 1.1 conform schemelor următoare.
NOTĂ: Fixați cablurile libere care atârnă de la sistemul Curve la baza sistemului, cu ajutorul
benzii cu scai furnizate. Această bandă se fixează prin orificiul de pe piciorul sistemului. 

Leica M500-N/M520

Figura 79  

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Figura 80  

NOTĂ: Se recomandă să utilizați conexiunea HD-SDI, dacă este disponibilă. 

Conectarea la Curve versiunea 1.1 și versiunile ulterioare
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9.5.2 Conectarea la sistemul Curve ceiling-mounted

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Curve ceiling-mounted conform schemelor următoare.
NOTĂ: Fixați cablurile libere care sunt suspendate de unitatea de conectare a sistemului Curve
ceiling-mounted de șina unității de alimentare montate pe tavan (CSU), cu ajutorul benzii cu
scai. 

Leica M500-N/M520

Figura 81  

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Figura 82  
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9.5.3 Conectarea la Kick 1.0 și Kick 2.0

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Kick conform schemelor următoare.
NOTĂ: Fixați cablurile libere care atârnă de la sistemul Kick la baza sistemului, cu ajutorul benzii
cu scai furnizate. Această bandă se fixează prin orificiul de pe piciorul sistemului. 

Leica M500-N/M520

Figura 83  

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Figura 84  

Conectarea la Kick 1.0 și Kick 2.0
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9.5.4 Conectarea la sistemul Kolibri

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Kolibri conform schemelor următoare.

Leica M500-N/M520

①
Figura 85  

Nr. Componentă

① Cablu adaptor Kolibri 2.0 CAN-BUS (19514-03)

Leica M525/M720 (SAI)

①

Figura 86  

Nr. Componentă

① Cablu adaptor Kolibri 2.0 CAN-BUS (19514-03)
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9.5.5 Conectarea la sistemul VectorVision sky

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul VectorVision sky conform schemelor următoare.

Leica M500-N/M520

Figura 87  

Leica M525/M720 (SAI)

Figura 88  

Conectarea la sistemul VectorVision sky
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9.6 Microscoape Haag-Streit

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistem conform schemelor următoare.
NOTĂ: Fixați cablurile libere care atârnă de la sistemul Curve 1.0 la baza sistemului, cu ajutorul
benzilor cu scai furnizate. Această bandă se fixează prin orificiul de pe piciorul sistemului. 

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

Figura 89  

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemul Haag-Streit Hi-R 700. 

NOTĂ: Se recomandă să utilizați conexiunea HD-SDI, dacă este disponibilă. 
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9.6.1 Conectarea la Curve versiunea 1.1 și versiunile ulterioare

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Curve conform schemelor următoare.
NOTĂ: Fixați cablurile libere care atârnă de la sistemul Curve la baza sistemului, cu ajutorul
benzii cu scai furnizate. Această bandă se fixează prin orificiul de pe piciorul sistemului. 

Haag-Streit Hi-R 700

Figura 90  

NOTĂ: HUD nu este disponibil pentru sistemul Haag-Streit Hi-R 700. 

NOTĂ: Se recomandă să utilizați conexiunea HD-SDI, dacă este disponibilă. 

Haag-Streit Hi-R 1000

Figura 91  

NOTĂ: Se recomandă să utilizați conexiunea HD-SDI, dacă este disponibilă. 

Conectarea la Curve versiunea 1.1 și versiunile ulterioare
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9.6.2 Conectarea la sistemul Curve ceiling-mounted

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Curve ceiling-mounted conform schemelor următoare.
NOTĂ: Fixați cablurile libere care sunt suspendate de unitatea de conectare a sistemului Curve
ceiling-mounted de șina unității de alimentare montate pe tavan (CSU), cu ajutorul benzii cu
scai. 

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

Figura 92  

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemul Haag-Streit Hi-R 700. 
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9.6.3 Conectarea la Kick 1.0 și Kick 2.0

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Kick conform schemelor următoare.
NOTĂ: Fixați cablurile libere care atârnă de la sistemul Kick la baza sistemului, cu ajutorul benzii
cu scai furnizate. Această bandă se fixează prin orificiul de pe piciorul sistemului. 

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

Figura 93  

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemul Haag-Streit Hi-R 700. 

Conectarea la Kick 1.0 și Kick 2.0
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9.6.4 Conectarea la sistemul Kolibri

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Kolibri conform schemelor următoare.

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

Figura 94  

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemul Haag-Streit Hi-R 700. 
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9.6.5 Conectarea la sistemul VectorVision sky

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul VectorVision sky conform schemelor următoare.

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

Figura 95  

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemul Haag-Streit Hi-R 700. 

Conectarea la sistemul VectorVision sky
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9.7 Microscoapele Olympus

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistem conform schemelor următoare.
NOTĂ: Fixați cablurile libere care atârnă de la sistemul Curve 1.0 la baza sistemului, cu ajutorul
benzilor cu scai furnizate. Această bandă se fixează prin orificiul de pe piciorul sistemului. 

Olympus OME-7000/8000

①

②

③

④

Figura 96  

Nr. Componentă

① Cablu VGA, 5 x BNC

② Cablu microscop RS 232

③ Cablu video BNC

④ Adaptor de mufă cu 9 poli (mamă-mamă)

MICROSCOAPE
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Olympus OME-9000

①

②

③

④

Figura 97  

Nr. Componentă

① Cablu SVGA

② Cablu microscop RS 232

③ Cablu video BNC

④ Adaptor de mufă cu 9 poli (mamă-mamă)

Microscoapele Olympus
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9.7.1 Conectarea la Curve versiunea 1.1 și versiunile ulterioare

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Curve 1.1 conform schemelor următoare.
NOTĂ: Fixați cablurile libere care atârnă de la sistemul Curve la baza sistemului, cu ajutorul
benzii cu scai furnizate. Această bandă se fixează prin orificiul de pe piciorul sistemului. 

Olympus OME-7000/8000/9000

①

Figura 98  

Nr. Componentă

① Adaptor mufă DB9 FA440-R2 (mufă-mufă)

MICROSCOAPE
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9.7.2 Conectarea la sistemul Curve ceiling-mounted

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Curve ceiling-mounted conform schemelor următoare.
NOTĂ: Fixați cablurile libere care sunt suspendate de unitatea de conectare a sistemului Curve
ceiling-mounted de șina unității de alimentare montate pe tavan (CSU), cu ajutorul benzii cu
scai. 

Olympus OME-7000/8000/9000

①

Figura 99  

Nr. Componentă

① Adaptor mufă DB9 FA440-R2 (mufă-mufă)

Conectarea la sistemul Curve ceiling-mounted
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9.7.3 Conectarea la Kick 1.0 și Kick 2.0

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Kick conform schemelor următoare.
NOTĂ: Fixați cablurile libere care atârnă de la sistemul Kick la baza sistemului, cu ajutorul benzii
cu scai furnizate. Această bandă se fixează prin orificiul de pe piciorul sistemului. 

Olympus OME-7000/8000/9000

①

Figura 100  

Nr. Componentă

① Adaptor mufă DB9 FA440-R2 (mufă-mufă)
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9.7.4 Conectarea la sistemul Kolibri

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Kolibri conform schemelor următoare.

Olympus OME-7000/8000

①

Figura 101  

Nr. Componentă

① Adaptor de mufă cu 9 poli (mamă-mamă)

Olympus OME-9000

①

Figura 102  

Nr. Componentă

① Adaptor de mufă cu 9 poli (mamă-mamă)

Conectarea la sistemul Kolibri

136 Ghid de utilizare a instrumentelor Rev. 2.3 Cranian/ORL Sistem optic



9.7.5 Conectarea la sistemul VectorVision sky

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul VectorVision sky conform schemelor următoare.

Olympus OME-7000/8000

①

Figura 103  

Nr. Componentă

① Adaptor de mufă cu 9 poli (mamă-mamă)

Olympus OME-9000

①

Figura 104  

Nr. Componentă

① Adaptor de mufă cu 9 poli (mamă-mamă)
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9.8 Microscoapele Zeiss

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistem conform schemelor următoare.
NOTĂ: Fixați cablurile libere care atârnă de la sistemul Curve 1.0 la baza sistemului, cu ajutorul
benzilor cu scai furnizate. Această bandă se fixează prin orificiul de pe piciorul sistemului. 

Zeiss OPMI Neuro CRT/MultiVision

Figura 105  

NOTĂ: Comenzile mânerului microscopului nu sunt compatibile când se utilizează modelul OPMI
MultiVision cu sistemul Curve. 

Zeiss OPMI Pentero/Pentero C/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700, KINEVO 900 (versiuni anterioare ale
interfeței ODU)

Figura 106  

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemul OPMI VARIO 700. 

NOTĂ: Se recomandă să utilizați conexiunea HD-SDI, dacă este disponibilă. 

Microscoapele Zeiss
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Zeiss OPMI Vario

Figura 107  

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemul OPMI Vario. 
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9.8.1 Conectarea la Curve versiunea 1.1 și versiunile ulterioare

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Curve 1.1 conform schemelor următoare.
NOTĂ: Fixați cablurile libere care atârnă de la sistemul Curve la baza sistemului, cu ajutorul
benzii cu scai furnizate. Această bandă se fixează prin orificiul de pe piciorul sistemului. 

Zeiss OPMI Neuro MultiVision/Pentero

Figura 108  

Zeiss OPMI Pentero 900

Figura 109  

Zeiss OPMI Vario/VARIO 700 (SD)

Figura 110  

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemul OPMI Vario și OPMI VARIO 700
(SD). 

Conectarea la Curve versiunea 1.1 și versiunile ulterioare
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Zeiss OPMI VARIO 700 (HD)

Figura 111  

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemul OPMI VARIO 700 (HD). 

Zeiss KINEVO 900 (interfață LAN avansată)

Figura 112  
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9.8.2 Conectarea la sistemul Curve ceiling-mounted

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Curve ceiling-mounted conform schemelor următoare.
NOTĂ: Fixați cablurile libere care sunt suspendate de unitatea de conectare a sistemului Curve
ceiling-mounted de șina unității de alimentare montate pe tavan (CSU), cu ajutorul benzii cu
scai. 

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

Figura 113  

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemele OPMI Vario și VARIO 700 (SD). 

Zeiss OPMI Pentero/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700 (HD), KINEVO 900 (versiuni anterioare ale interfeței
ODU)

Figura 114  

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemul OPMI VARIO 700 (HD). 

Conectarea la sistemul Curve ceiling-mounted
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9.8.3 Conectarea la Kick 1.0 și Kick 2.0

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Kick conform schemelor următoare.
NOTĂ: Fixați cablurile libere care atârnă de la sistemul Kick la baza sistemului, cu ajutorul benzii
cu scai furnizate. Această bandă se fixează prin orificiul de pe piciorul sistemului. 

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

Figura 115  

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemele OPMI Vario și VARIO 700. 

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

① ②

Figura 116  

Nr. Componentă

① Adaptor cablu SVHS la 2BNC

② FGA 2B-4St/S-VHS-St 10 m

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemul OPMI VARIO 700. 
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9.8.4 Conectarea la sistemul Kolibri

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul Kolibri conform schemelor următoare.

Zeiss OPMI Neuro CRT/MultiVision

Figura 117  

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

Figura 118  

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemul OPMI VARIO 700. 

Zeiss OPMI Vario

Figura 119  

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemul OPMI Vario. 

Conectarea la sistemul Kolibri
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9.8.5 Conectarea la sistemul VectorVision sky

Cum efectuați conectarea

Conectați cablurile furnizate între porturile microscopului și porturile corespunzătoare de pe
sistemul VectorVision sky conform schemelor următoare.

Zeiss OPMI Neuro CRT/MultiVision

Figura 120  

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

①

Figura 121  

Nr. Componentă

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

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemul OPMI VARIO 700. 
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Zeiss OPMI Vario

Figura 122  

NOTĂ: Injectarea imaginii nu este disponibilă pentru sistemul OPMI Vario. 

Conectarea la sistemul VectorVision sky
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