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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 utilizare preconizată

Brainlab oferă opt ani de service pentru stația de navigare Curve Dual. Brainlab oferă minimum
cinci ani de service pentru dispozitivul de detectare EM. În aceste perioade de timp, se
furnizează piese de schimb și asistență pe teren.

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
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1.2 Informații juridice

Drepturi de autor

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

Mărci comerciale Brainlab

• Brainlab® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în Statele
Unite.

• Curve™ este o marcă comercială a Brainlab AG în Germania și/sau în Statele Unite.

Mărci comerciale non-Brainlab

• Intel® este o marcă comercială înregistrată a Intel Corporation în SUA și în alte țări.
• Xeon® este o marcă comercială înregistrată a Intel Corporation în SUA și în alte țări.

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 indică faptul că produsul Brainlab este în conformitate cu cerințele
esențiale ale Directivei 93/42/CEE a Consiliului („MDD”).
Conform principiilor prevăzute de MDD, sistemul Curve și unitatea de detectare
EM sunt produse din Clasa IIb.

Instrucțiuni de eliminare

Eliminați echipamentele electrice și electronice numai în conformitate cu reglementări-
le statutare. Pentru informații privind directiva DEEE (deșeuri de echipamente electrice
și electronice), vizitați:
www.brainlab.com/sustainability

Vânzări în Statele Unite

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

Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

REACH este un regulament al Uniunii Europene care intră în vigoare pentru protejarea sănătății
umane și a mediului împotriva riscurilor pe care le pot produce substanțele chimice. Identificarea
unei substanțe ca fiind o substanță cu un nivel foarte ridicat de risc și includerea sa în lista
candidaților pentru REACH creează anumite obligații juridice pentru importatorii, producătorii și
furnizorii unui articol care conține o astfel de substanță. Brainlab solicită furnizorilor să informeze
dacă și în ce măsură substanțele din listă sunt utilizate în produsele lor. Pentru mai multe
informații referitoare la procesele REACH la Brainlab, contactați-ne aici:
www.brainlab.com/sustainability

Informații juridice
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Declarația Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC)

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

Orice modificare sau schimbare neaprobată în mod expres de partea responsabilă pentru
conformitate ar putea duce la anularea autorizației utilizatorului de a opera acest
echipament.
Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea a 15-a din Regulile FCC. Operarea se face cu
respectarea următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu trebuie să genereze interferențe
dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență receptată, inclusiv
interferențele ce pot determina o funcționare improprie.
Modulul WLAN inclus în acest produs nu poate fi accesat de utilizatori finali. ID-ul FCC al
modulului WLAN este inscripționat pe eticheta WLAN aplicată pe căruciorul monitorului.
Contactați departamentul asistență clienți al Brainlab dacă aveți întrebări în acest sens.

INFORMAȚII GENERALE

Ghid tehnic și de utilizare a sistemului Rev. 1.0 Stația de navigare Curve Dual Ver. 1.2 9



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. 

Simboluri pe componentele hardware

Următoarele simboluri pot apărea pe sistem:

Simbol Explicație

LAN wireless Clasa 2

Curent alternativ

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

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

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

Nu resterilizați

Simboluri
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Simbol Explicație

Sterilizat cu oxid de etilenă

Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat

A se feri de lumina soarelui

A se păstra într-un loc uscat

Cantitate de articole incluse

Codul lotului atribuit de producător

Numărul de serie atribuit de producător

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

Pericol de prindere a degetelor sau altor părți ale corpului în echipament

Nu priviți direct în fasciculul laser și nu îndreptați fasciculul laser spre fața sau
ochii pacientului

INFORMAȚII GENERALE
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Simbol Explicație

Radiații laser emise prin diafragmă
Nu priviți direct în fascicul
Produs laser de Clasa 2
Ieșire max. 1 mW lungime de undă 635 nm

Dispozitiv radio

Consultați documentația însoțitoare

Atunci când D și linia de sub acesta sunt aliniate, camera video este perpendi-
culară pe baza căruciorului camerei video

Markeri pe articulații pentru identificarea poziției de parcare

Markerul indică poziția de transport corectă pentru înălțimea suportului teles-
copic

Mutați căruciorul camerei video numai în poziția de transport

Mutați căruciorul monitorului numai în poziția de transport

Indicație vizuală: cum să andocați/de-andocați sistemul

Pericol de răsturnare: Nu mutați sistemul când frânele sunt blocate și nici dacă
dispozitivul este blocat de obstacole

Câmp magnetic puternic

Simboluri
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1.4 Utilizarea sistemului

Utilizare prevăzută

Sistemul Curve este o platformă de navigare utilizată pentru chirurgia ghidată imagistic (IGS) și
este format din:
• Un sistem de detectare (optic sau electromagnetic)
• Un computer care rulează software-ul
• Unități de afișaj pentru afișarea navigării, incluzând funcționalitate tactilă pentru interacțiunea

utilizatorului cu software-ul

Locația de utilizare

Sistemul este conceput exclusiv pentru utilizarea în interior, în săli de operații din spitale.

Niciuna dintre componente nu poate fi utilizată într-un mediu cu echipamente chirurgicale de
înaltă frecvență.

Populația de pacienți

Populația de pacienți este formată din pacienți care ar putea fi tratați folosind software-ul de
aplicație Brainlab conceput pentru acest dispozitiv de chirurgie ghidată imagistic (IGS).
Pentru detalii, vă rugăm să consultați documentul Ghid de utilizare a software-ului relevant.

Profilul utilizatorului

În continuare sunt descriși utilizatorii vizați ai sistemului și sarcinile corespunzătoare ale acestora:
• Echipa clinică (de exemplu, asistente/asistenți) este responsabilă pentru transportarea

sistemului Curve în sala de operații, pentru configurarea și pregătirea sistemului, pentru
utilizarea sterilă înainte de operație cu control constant al sterilității în timpul operației, precum
și pentru închiderea, îngrijirea și depozitarea sistemului după operație.

• Echipa clinică (de exemplu, medici chirurgi) este responsabilă pentru configurarea instalării
clinice și utilizarea sterilă a sistemului Curve (interacțiune cu software-ul de aplicație și
hardware-ul Brainlab) în timpul chirurgiei ghidate imagistic.

• Persoana care face curățenie este responsabilă pentru curățarea și depozitarea dispozitivului.
• Tehnicianul medical de la Brainlab este responsabil pentru instalarea dispozitivului Brainlab,

precum și pentru întreținere, reparare și asistență.
• Tehnicianul medical al spitalului este responsabil pentru supravegherea siguranței electrice a

dispozitivelor instalate și pentru contactarea Brainlab în cazul solicitării asistenței suplimentare.

Frecvența de utilizare

Frecvența de utilizare este definită în conformitate cu IEC 60601-1-6, între o dată pe lună și de
câteva ori pe săptămână.

Specificații tehnice

Specificațiile tehnice ale componentelor hardware ale sistemului Curve se pot schimba ca urmare
a progreselor tehnice.

INFORMAȚII GENERALE
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Manevrarea atentă a echipamentului hardware

Avertisment
Numai personalul medical instruit poate utiliza componentele sistemului și instrumentarul
accesoriu.

Revizia plauzibilității

Avertisment
Înainte de tratarea pacientului, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor de intrare în
sistem și de ieșire din sistem.

Manipularea atentă a hardware-ului

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

Mediul RMN

Avertisment
Sistemul Curve nu a fost testat într-un mediu de rezonanță magnetică (RMN) și, prin
urmare, este clasificat ca nefiind sigur din punct de vedere RMN.

Întreținerea sistemului

Nu efectuați inspecții sau lucrări de întreținere în timp ce sistemul Curve este utilizat pentru
tratamentul unui pacient.

Componente aplicate

În funcție de software-ul de aplicație clinică care rulează pe sistemul Curve, componentele
aplicate pot fi combinate cu platforma de la nivelul sistemului. Pentru detalii vă rugăm să
consultați documentația Brainlab pentru respectiva componentă.

Sistemele electrice medicale

Avertisment
Echipamentele suplimentare conectate la echipamentul electric medical trebuie să
respecte standardele IEC sau ISO respective (de exemplu, IEC 60950 pentru echipamentele
de procesare a datelor și IEC 60601-1 pentru echipamentele medicale). În plus, toate
configurațiile vor respecta cerințele pentru sistemele electrice medicale (consultați IEC
60601-1-1 sau clauza 16 din Ediția 3.1 a IEC 60601-1). Orice persoană care conectează
echipamente suplimentare la sistemul Curve configurează un sistem medical și, prin
urmare, este responsabilă pentru conformitatea sistemului cu cerințele impuse sistemelor
electrice medicale. Rețineți că legile locale sunt prioritare față de cerințele menționate mai
sus. Dacă aveți dubii, consultați reprezentantul local sau departamentul de servicii tehnice.
NOTĂ: Dacă nu se specifică altfel, utilizarea mai multor prize de curent nu este permisă. 

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.

Suport supervizat

Înainte de utilizarea sistemului pentru procedurile chirurgicale, acolo unde navigarea asistată
computerizat este considerată esențială, se recomandă să realizați un număr suficient de
proceduri complete împreună cu un reprezentant Brainlab.

Responsabilitatea

Avertisment
Acest sistem oferă chirurgului numai asistență și nu substituie și nu înlocuiește experiența
și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării sistemului. Utilizatorul trebuie
întotdeauna să poată continua fără asistența sistemului.
Numai personalul medical instruit poate manipula componentele de sistem și accesoriile.

Durată extinsă în sala de operații

Sistemele de navigare Brainlab sunt echipamente tehnice sensibile. În funcție de configurația sălii
de operație, de poziționarea pacientului, de calcularea duratelor și de complexitate, durata
intervenției chirurgicale utilizând navigare poate varia. Decizia unei potențiale prelungiri pentru
respectivul pacient și respectivul tratament îi aparține utilizatorului.

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.

Prezentul ghid de utilizare

Acest ghid de utilizare oferă atât o descriere a modului de utilizare a sistemului, cât și o referință
tehnică. Nerespectarea informațiilor din acest ghid de utilizare (inclusiv a avertismentelor și a
atenționărilor) este considerată utilizare anormală.

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. 

INFORMAȚII GENERALE

Ghid tehnic și de utilizare a sistemului Rev. 1.0 Stația de navigare Curve Dual Ver. 1.2 15



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

Asamblarea instrumentului

Dacă împreună cu acest produs sunt utilizate eventuale instrumente, asigurați-vă că toate
instrumentele sunt asamblate corect în conformitate cu instrucțiunile din ghidul de utilizare a
instrumentului respectiv.

Instruire și documentație
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2 PREZENTARE GENERALĂ
A SISTEMULUI

2.1 Componentele sistemului

Terminologie

În acest ghid de utilizare Stația de navigare Curve Dual este denumită „sistemul Curve”. Conține
următoarele componente:
• Căruciorul monitorului Curve Dual
• Căruciorul camerei video Curve Dual
• Unitatea de detectare EM

Abreviere

În acest ghid de utilizare, abrevierea UPS este utilizată pentru „sursă de alimentare
neîntreruptibilă”.

Informații generale

Sistemul Curve este o platformă de navigare utilizată pentru chirurgia ghidată imagistic și este
format din:
• O unitate de cameră video
• Un computer medical pentru rularea software-ului
• Monitoare cu ecran tactil pentru afișarea navigării și pentru interacțiunea utilizatorului cu

software-ul
• Un sistem de detectare
• Unitatea de detectare EM opțională

Unitatea de detectare EM

Unitatea de detectare EM este alcătuită din două componente principale, stația de bază EM și
generatorul de câmp EM. Stația de bază EM trebuie să fie fixată pe masa din sala de operații.
Generatorul de câmp EM trebuie să fie fixat fie pe placa de fixare sau pe brațul de poziționare
când este în uz.

Detectare optică

Detectarea optică se realizează cu ajutorul unei camere video care emite și detectează impulsuri
de lumină infraroșie.
• Elementele reflectorizante, atașate la sistemul de referință de pe corpul pacientului și de pe

instrumente, reflectă semnalele infraroșii înapoi la unitatea camerei video.
• Semnalele reflectate de elementele reflectorizante sunt captate și digitizate de fiecare lentilă a

camerei video dintr-un unghi diferit.

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI
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• Software-ul utilizează informațiile de la camera video pentru a calcula pozițiile tridimensionale
relative ale instrumentelor și ale sistemelor de referință ale pacientului.

Noțiuni de bază privind detectarea electromagnetică

Detectarea electromagnetică (EM) utilizează un generator de câmp pentru a crea un anumit
volum dintr-un câmp magnetic variabil. Acest câmp induce tensiune în bobinele amplasate în
interiorul instrumentelor EM. Pe baza puterii și fazei tensiunilor induse, se calculează poziția
instrumentului în interiorul regiunii de interes. Aplicațiile software Brainlab utilizează aceste
informații de la unitatea de detectare pentru a afișa poziția tridimensională a instrumentelor EM în
raport cu sistemul de referință EM al pacientului.

Compatibilitatea electromagnetică

Trebuie implementate măsuri de precauție speciale privind compatibilitatea electromagnetică
(CEM) în conformitate cu informațiile privind CEM furnizate în acest ghid.
Dispozitivul însuși nu asigură o performanță esențială astfel cum este definită în IEC 60601-1.
Totuși, influența perturbațiilor electromagnetice ar putea reduce caracteristicile de performanță ale
dispozitivului, de exemplu:
• Funcție inexistentă sau limitată a dispozitivului
• Volum de detectare limitat

Componentele sistemului
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Componentele sistemului

②

①

③

④

⑥

⑧

⑦

⑤

Figura 1  

Nr. Componentă

① Căruciorul camerei video

② Camera video

③ Ecranele tactile de 27"

④ Căruciorul monitorului

⑤ Brațul de poziționare a generatorului de câmp EM

⑥ Stația de bază EM

⑦ Placa de fixare a generatorului de câmp EM

⑧ Generatorul de câmp EM

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI
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Linkuri conexe

3.2 Brațele căruciorului și monitoarele la pagina 31
4.1.2 Camera video la pagina 59
5.1 Componentele unității de detectare EM la pagina 77

Componentele sistemului
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2.2 Configurarea sistemului
2.2.1 Detectarea optică realizată de sistemul Curve

Informații generale

Sistemul Curve este un sistem de detectare optică, planificare și navigare pe ecran tactil destinat
utilizării pre- și intra-operatorii.
• Căruciorul monitorului și căruciorul camerei video sunt livrate preinstalate și gata de

utilizare.
• Toate componentele sistemului sunt potrivite pentru utilizarea continuă în timpul intervențiilor

chirurgicale.
• Într-o sală de operații, utilizați numai componentele de interior ale sistemului.

Câmpul steril

Sistemul Curve este nesteril.

Avertisment
Nu permiteți pătrunderea în câmpul steril a camerei video, a monitoarelor sau a oricărei
componente a sistemului Curve.

Interferențe

Dacă lumina infraroșie a camerei video interferează cu alte dispozitive, repoziționați dispozitivele
respective și/sau camera video astfel încât să nu mai existe interferențe.
Sistemul generează câmpuri electromagnetice care pot interfera cu alte echipamente sensibile și
poate să fie perturbat el însuși de alte câmpuri electromagnetice.

Compatibilitatea electromagnetică

Sistemul Curve necesită măsuri de precauție speciale privind compatibilitatea electromagnetică
(CEM) și trebuie instalat și pus în funcțiune în conformitate cu informațiile privind CEM furnizate în
acest ghid.

Avertisment
Din motive legate de CEM, nu utilizați componentele sistemului în apropierea altor
echipamente sau stivuite peste acestea. Dacă acest lucru este inevitabil, verificați dacă
sistemul Curve funcționează normal.

Siguranța în medii cu rezonanță magnetică (RMN)

Avertisment
Sistemul Curve nu a fost testat într-un mediu RMN.

Cum să poziționați în siguranță sistemul

Etapă

1. Scoateți husele de protecție de pe monitor și de pe camera video înainte de a intra în sala
de operații.

2. Mutați echipamentul în sala de operații.

3. Înclinați sistemul astfel încât:

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI
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Etapă
• Sigla sistemului Curve de pe căruciorul monitorului să fie îndreptată către pacient
• Panoul pentru utilizator și panoul de conexiuni și conectorul căruciorului camerei vi-

deo să fie îndreptate în direcția opusă pacientului
NOTĂ: Nu poziționați camera video, monitoarele sau orice altă componentă a sistemului
Curve direct peste pacient. 

4. Blocați toate frânele căruciorului monitorului și ale căruciorului camerei video.

5. Mutați monitoarele în poziția dorită.

6. Blocați toate sistemele de blocare de pe brațele monitoarelor.

7. Mutați camera video în poziția dorită.

8. Conectați toate cablurile la panoul de conexiuni.

Avertisment
Asigurați-vă că sistemul este configurat astfel încât să nu existe posibilitatea ca pacientul
să atingă sau să intre în contact cu echipamentul.

Linkuri conexe

2.2.3 Configurarea sistemului în sala de operații la pagina 24
3.2.3 Poziționarea monitoarelor la pagina 36
3.2.4 Blocarea monitoarelor la pagina 38
3.3 Panourile și ventilarea sistemului la pagina 39
4.3.4 Reglarea poziției camerei video la pagina 68
7.1 Blocarea și deblocarea frânelor la pagina 105
7.2 Andocarea căruciorului camerei video și a căruciorului monitorului la pagina 108
7.3.2 Procedura de transport corectă la pagina 119

Configurarea sistemului
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2.2.2 Configurarea sistemului Curve EM

Informații generale

Căruciorul monitorului și unitatea de detectare EM sunt livrate preinstalate și gata de utilizare.
Toate componentele sistemului sunt potrivite pentru utilizarea continuă în timpul intervențiilor
chirurgicale.

Linkuri conexe

3.2.3 Poziționarea monitoarelor la pagina 36
3.3 Panourile și ventilarea sistemului la pagina 39
5.2.4 Conectarea instrumentelor EM la pagina 87
7.1 Blocarea și deblocarea frânelor la pagina 105
7.2 Andocarea căruciorului camerei video și a căruciorului monitorului la pagina 108
7.3.2 Procedura de transport corectă la pagina 119
7.4.3 Transportul unității de detectare EM în gențile de transport la pagina 123

Cum să poziționați în siguranță sistemul

Etapă

1. Scoateți husa de protecție de pe căruciorul monitorului înainte de a intra în sala de
operații.

2. Mutați echipamentul în sala de operații.

3. Poziționați căruciorul monitorului în sala de operații.
NOTĂ: Nu poziționați monitorul sau orice altă componentă a căruciorului monitorului
direct peste pacient. 

4. Blocați toate frânele căruciorului monitorului.

5. Despachetați, instalați și configurați unitatea de detectare EM.

6. Mutați monitorul în poziția dorită.

7. Conectați toate cablurile la panoul de conexiuni al căruciorului monitorului.

8. Conectați instrumentele EM la stația de bază EM.

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI
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2.2.3 Configurarea sistemului în sala de operații

Informații generale

Exemplele de configurare de mai jos sunt doar sugestii. Pentru descrieri detaliate privind
configurarea, consultați documentul Ghid de utilizare a software-ului relevant.

Configurarea sistemului Curve – Exemplul 1

Figura 2  

Ambele monitoare sunt orientate către utilizator pentru interacțiune îmbunătățită cu software-ul.

Configurarea sistemului în sala de operații
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Configurarea sistemului Curve – Exemplul 2

Figura 3  

Extensia maximă a căruciorului monitorului:
• Posibilitatea utilizării ecranului tactil secundar (de exemplu, pentru interacțiune nesterilă cu

software-ul)
• Distanța maximă dintre pacient și corpul căruciorului monitorului

Exemplu de configurare a sistemului Curve EM

Pentru descrieri detaliate privind configurarea, consultați documentul Ghid de utilizare a
software-ului relevant.

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI
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2.3 Manipularea corectă a sistemului

Manipularea corectă

Avertisment
Înainte de operație, testați sistemul pentru a vă asigura că toate componentele
funcționează corespunzător. Nu utilizați echipamentul dacă suspectați că acesta este
deteriorat în orice fel.

Avertisment
Nu vă sprijiniți de și nu vă așezați pe căruciorul monitorului sau căruciorul camerei video.

Siguranța pacientului

Avertisment
Componentele sistemului nu trebuie să intre niciodată în contact fizic direct cu pacientul.

Riscul de electrocutare

Avertisment
Pentru a preveni riscul de electrocutare sau deteriorarea definitivă a sistemului, nu
expuneți monitoarele, computerul, camera video sau căruciorul camerei video la umiditate
excesivă.

Avertisment
Nu atingeți niciodată pacientul și orice parte a sistemului sau a interfețelor electrice în
același timp, din cauza unei posibile descărcări electrostatice.

Avertisment
Conectați stația de navigare Curve Dual numai la o sursă de alimentare de la rețea
prevăzută cu împământare de protecție.

Nu atingeți contactele electrice ale ștecherelor.

Piesele în mișcare

Figura 4  

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele sau alte părți ale corpului în oricare dintre componentele
mobile ale sistemului, inclusiv, dar fără a vă limita la, articulațiile marcate cu simbolul de
avertisment de mai sus.

Manipularea corectă a sistemului
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Modificare

Nu aduceți nicio modificare sistemului Curve. Doar personalul Brainlab autorizat poate modifica
sistemul.

Avertisment
Nu încercați să demontați sau să asamblați nicio componentă a sistemului. Modificarea
sistemului Curve sau utilizarea acestuia în afara specificațiilor poate duce la vătămarea
gravă a pacientului, a utilizatorului sau a terților.

Camera video și monitorul

Camera video și monitoarele sunt echipamente electrice foarte precise și fragile.
Manipulați-le cu atenție.

Poziționarea corectă

Pentru a evita deteriorarea sistemului Curve, deteriorarea altor echipamente sau vătămarea
persoanelor, mutați, parcați și operați sistemul întotdeauna în poziția corectă.
Nu așezați căruciorul camerei video, căruciorul monitorului sau orice parte a acestora
deasupra pacientului.

Avertisment
Sistemul poate fi utilizat doar pe suprafețe orizontale.

Dispozitivele radio ale sistemului

Sistemul Curve este disponibil cu WLAN IEEE 802.11 n/ac pentru comunicație WiFi, care poate fi
configurată implicit la „enabled” (activat) sau „disabled” (dezactivat).
NOTĂ: Comunicațiile WiFi pot fi dezactivate conform restricțiilor locale sau în așteptarea aprobării.
Verificați plăcuța cu caracteristici pentru simbolul dispozitivului radio pentru a verifica dacă
dispozitivele radio sunt activate. Dacă nu sunteți sigur, contactați departamentul de asistență
clienți al Brainlab pentru mai multe informații. 

Interferențele radio

Avertisment
Acest echipament poate să cauzeze interferențe radio sau să perturbe funcționarea altor
echipamente din apropiere. Poate fi necesară luarea unor măsuri de reducere a riscurilor,
cum ar fi reorientarea sau relocarea dispozitivului sau ecranarea locației.

Avertisment
Alte echipamente din sala de operații pot interfera cu sistemul Curve, chiar dacă sunt
conforme cu standardele CISPR privind emisiile.

Sistemele de comunicare portabile și mobile în gama de frecvențe radio pot afecta
echipamentul.

Restricții de mediu

Avertisment
Componentele sistemului nu sunt potrivite pentru utilizarea în prezența amestecurilor
anestezice inflamabile ce conțin aer, oxigen sau oxid de azot.

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI
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Nu permiteți pătrunderea lichidelor în componentele sistemului.

Nu așezați componentele sistemului pe suprafețe instabile de pe care sistemul se poate
răsturna și se poate deteriora grav.

Husele de protecție

Păstrați husele de protecție într-un loc curat și uscat în timpul operației.

Linkuri conexe

11.2 Cerințe de mediu la pagina 164
11.3 Specificațiile sistemului la pagina 165

Manipularea corectă a sistemului
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3 CĂRUCIORUL
MONITORULUI

3.1 Componente

Componentele căruciorului monitorului

③
④

⑥

⑨
②
①

⑤

⑦

⑧

Figura 5  

Nr. Componentă

① Roți cu deflector de cablu și frâne pe ambele fețe

② UPS

③ Computer medical

④ Sursă de alimentare

⑤ Cârlige pentru depozitarea cablurilor

⑥ Braț reglabil al monitorului

⑦ Monitor cu ecran tactil

⑧ Mâner de transport

⑨ Conexiune de alimentare

CĂRUCIORUL MONITORULUI

Ghid tehnic și de utilizare a sistemului Rev. 1.0 Stația de navigare Curve Dual Ver. 1.2 29



Panoul posterior și panoul audio

①

③

④②

Figura 6  

Nr. Componentă

① Locaș de depozitare cu clapetă

② Panoul de conexiuni

③ Panoul utilizatorului

④ Panoul audio

Linkuri conexe

3.2.3 Poziționarea monitoarelor la pagina 36
3.3 Panourile și ventilarea sistemului la pagina 39
3.3.3 Panoul audio la pagina 45
3.4 Cablaj la pagina 49
7.1.1 Frânele căruciorului monitorului la pagina 106
7.3 Transportul sistemului la pagina 117

Componente
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3.2 Brațele căruciorului și monitoarele
3.2.1 Monitoare

Informații generale

Căruciorul monitorului este dotat cu unul sau două monitoare cu ecran tactil.
Opțiunile de vizualizare variază în funcție de aplicația software și de preferințele utilizatorului.
Pentru mai multe informații, consultați documentul Ghid de utilizare a software-ului relevant.
Sistemul Curve are două ecrane tactile cu ajutorul cărora sunt posibile numeroase combinații de
afișare a software-ului Brainlab, inclusiv surse de date externe.

Nu este destinat pentru diagnosticare

Avertisment
Ecranul tactil Curve nu este conform cu DIN EN 6868 și nu este destinat pentru
diagnosticare. Imaginile video nu sunt adecvate pentru diagnosticare.

Componentele monitorului

①

Figura 7  

Nr. Componentă

① Difuzor pentru sunetele sistemului (nu este vizibil în imagine)

Utilizarea ecranului tactil

• Atunci când sistemul este pornit, ecranele tactile sunt în permanență active și disponibile
pentru utilizare.

• O singură interacțiune este recunoscută la un moment dat.
• În funcție de aplicația software utilizată, introducerea de date cu ajutorul unui ecran tactil poate

afecta afișajul celuilalt ecran (consultați documentul Ghid de utilizare a software-ului
relevant).

• Poziționați monitoarele astfel încât să nu interfereze cu operația sau cu mișcările personalului
din sala de operații.

• Verificați calitatea afișajului înainte de operație.

CĂRUCIORUL MONITORULUI
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Avertisment
O singură persoană trebuie să interacționeze cu ecranele tactile la un moment dat.
Introducerea simultană de date poate duce la interpretări eronate.

Curățați ecranele tactile înainte de utilizare.

Protejarea suprafeței ecranului tactil

Avertisment
Nu utilizați ecrane tactile deteriorate. Verificați întotdeauna starea ecranului tactil înainte de
a începe o procedură.

Nu utilizați instrumente ascuțite pe ecranul tactil.

Componentele brațelor căruciorului monitorului

④
①

② ③

Figura 8  

Nr. Componentă

① Brațul superior

② Articulația monitorului

③ Brațul articulat

④ Brațul inferior

Nu atașați și nu agățați niciun obiect de brațele căruciorului monitorului. Aceasta poate
provoca răsturnarea căruciorului.

Nu vă sprijiniți de brațele căruciorului monitorului.

Linkuri conexe

2.3 Manipularea corectă a sistemului la pagina 26

Brațele căruciorului și monitoarele
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3.2.2 Câmpul de mișcare

Înălțimea monitorului

Monitoarele pot fi poziționate:
• La aproximativ 1 – 1,5 m deasupra podelei.
• La un grad de rotație de 30° – 60°, în funcție de înălțimea ideală pentru sala de operații

respectivă.

1445 mm±50° (± 2°)

980 mm

Figura 9  

Brațele căruciorului

• Brațul inferior poate fi rotit 330° în jurul articulației centrale a căruciorului monitorului, având
o zonă restricționată de 30° în partea posterioară a dispozitivului.

• Brațul superior are o zonă restricționată de aproximativ 90° între cele două brațe, pentru a
împiedica coliziunea monitoarelor și a preveni o posibilă vătămare a utilizatorului. Rețineți că
mișcarea unui braț poate determina și mișcarea celuilalt braț atunci când intră în zona
restricționată.

CĂRUCIORUL MONITORULUI
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165°165°

90° 90°

Câmpul de mișcare

34 Ghid tehnic și de utilizare a sistemului Rev. 1.0 Stația de navigare Curve Dual Ver. 1.2



Brațul articulat

165°

165°

Figura 10  

Rotirea monitorului

Monitoarele pot fi rotite la 180° în jurul axei verticale a ecranului.

90° 90°

Figura 11  

CĂRUCIORUL MONITORULUI
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3.2.3 Poziționarea monitoarelor

Măsuri de precauție

Avertisment
Mișcați cu grijă brațele căruciorului monitorului pentru a evita prinderea degetelor sau a
altor părți ale corpului între elementele brațelor căruciorului monitorului sau alte articulații
ale sistemului.

Avertisment
Atunci când mișcați un monitor, rețineți că și al doilea monitor se poate mișca accidental.

Avertisment
Culorile ecranului tactil pot fi afișate incorect dacă monitorul nu este poziționat corect.
Linia de vizibilitate a utilizatorului trebuie să fie perpendiculară pe ecranul tactil pentru a
asigura vizualizarea corectă a culorilor.

Piesele în mișcare

Procedați cu deosebită atenție pentru a nu vă prinde degetele sau alte părți ale corpului atunci
când poziționați monitoarele. Articulațiile căruciorului monitorului care pot prinde părți ale
corpului includ, dar fără a se limita la, următoarele:

Brațul monitorului pentru ridicarea/coborârea bra-
țului articulat

Brațul monitorului pentru rotirea brațului articulat

Axa brațului monitorului

Prezentare generală a procedurii standard de poziționare

Urmați aceste proceduri standard atunci când reglați poziția monitoarelor:
• Mutați brațul inferior înaintea brațului superior.
• Mutați mai întâi articulațiile interioare spre exterior.
• Urmați direcția indicată pe etichetele pentru poziția de parcare.

Poziționarea monitoarelor
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• Asigurați-vă că nu răniți pe nimeni și că nu deteriorați echipamente (de exemplu, dacă al doilea
monitor este mișcat accidental).

Linkuri conexe

7.2.2 Poziția de transport și parcare la pagina 110
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3.2.4 Blocarea monitoarelor

Când să efectuați blocarea

Asigurați-vă că toate sistemele de blocare ale brațelor căruciorului sunt securizate:
• Înainte de a utiliza ecranele tactile
• Înainte de a andoca sistemul
• Înainte de transport

Cum să blocați și să deblocați monitoarele și brațele căruciorului

①

Figura 12  

Etapă

1. Rotiți butonul de blocare ① în sens antiorar până când articulația relevantă se mișcă cu
ușurință.

2. Odată ce ajungeți în poziția dorită, rotiți butonul de blocare ① în sens orar pentru a bloca
monitorul sau brațul căruciorului.

3. Verificați cu atenție dacă monitorul/brațul căruciorului nu se mișcă la atingere.
Strângeți butonul de blocare dacă mișcarea monitorului/brațului căruciorului este încă po-
sibilă.

Înainte de a utiliza sistemul, blocați articulațiile căruciorului monitorului în poziția dorită
folosind butoanele de blocare, pentru a evita mișcările accidentale.

Blocarea monitoarelor
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3.3 Panourile și ventilarea sistemului
3.3.1 Panourile posterioare

Panoul utilizatorului

①

② ④③

⑥

⑤

⑦
Figura 13  

Nr. Componentă

① Unitate CD/DVD

② Întrerupătorul de pornire/oprire

③ LED-ul UPS

④ LED-ul de eroare

⑤ Întrerupătorul Mains Power (de alimentare de la rețea)

⑥ Porturi USB

⑦ Portul de detectare EM

Compatibilitatea CD/DVD

Sistemul poate citi următoarele tipuri de CD-uri/DVD-uri:
• Disc Mastered
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R 3,95 GB
• DVD-R 4,7 GB pentru creație
• DVD-R 4,7 GB de uz general
• DVD-RW
• DVD+R 8,5 GB (dublu strat)
• DVD+RW 4,7 GB
• DVD-RAM 4,7 GB

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

CĂRUCIORUL MONITORULUI
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• Double Layer±R
• CD-R
• CD-RW

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

Panoul de conexiuni

①

②

③ ④

⑤

⑥

Figura 14  

Nr. Componentă

①
Intrare imagistică 2:
• DVI In (Intrare DVI)
• SDI In 2 (Intrare SDI 2)

②

Intrare imagistică 1:
• S-Video In (Intrare S-Video)
• Composite In 1 (Intrare compozită 1)
• SDI In 1 (Intrare SDI 1)

③ Port pentru ecran

④ USB

⑤

Date:
• Rețeaua spitalului
• Intraoperative Data (Date intra-operatorii)
• Detectare

⑥
Microscop:
• HUD (Afișaj suprapus transparent)
• Communication (Comunicații)

Panourile și ventilarea sistemului
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Conexiuni la dispozitive de la terți

Port Exemplu Manipulare

Intrare/Ieșire
DVI

Intrare directă prin DVI. Pentru intrarea semnalului pot fi
utilizate cabluri din cupru.
Strângeți întotdeauna șuruburile pentru a bloca conecto-
rul cablului.
NOTĂ: Utilizați un cablu de cupru DVI de calitate supe-
rioară (max. 5 m) pentru a conecta surse DVI sau un
ecran DVI. 

SDI In (Intra-
re SDI)

Conectați intrarea digitală de la o sursă SD sau HD-SDI
sau de la o sursă compozită (CVBS) folosind un cablu
coaxial de 10 m cu conector BNC pentru a interacționa
cu conținutul video din software-ul Brainlab.
Împingeți conectorul tată în conectorul mamă astfel încât
cele două proeminențe mici de pe conectorul mamă să
se fixeze în sloturile spiralate ale conectorului tată. Răsu-
ciți în sens orar știftul îmbinării tip baionetă pentru bloca-
rea conectorului.
Pentru a deconecta cablul, răsuciți în sens antiorar știftul
îmbinării tip baionetă al conectorului tată, apoi trageți
mufa în afară.

Intrare com-
pozită

USB

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

Rețeaua spi-
talului

Port Ethernet cu izolare galvanică pentru conectarea la
rețeaua spitalului sau la surse de date intra-operatorii
(min. cablu de rețea RJ45 Cat 5e pentru o rețea de max.
1 GB).
În partea de jos există un clichet care se blochează atun-
ci când cablul este introdus în port. Atunci când scoateți
conectorul, apăsați pe clichet, apoi trageți mufa în afară.

Date intra-
operatorii

S-Video In
(Intrare S-Vi-

deo)

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

Microscop

Conectați microscoapele numai cu cablul pentru micros-
cop Brainlab.
Conectați cablul introducând toți conectorii (DVI-I, USB,
CVBS) în portul corespunzător. Pentru informații detalia-
te despre integrarea microscopului, consultați documen-
tul Ghid de utilizare a instrumentului corespunzător.

Port pentru
ecran

Conectați un ecran DisplayPort utilizând un cablu de port
pentru ecran 1.2 (max. 5 m pentru 1920 x 1080/60 Hz și
max. 3,6 m pentru 3840 x 2160/30 Hz/60 Hz).
Pentru a scoate cablul, apăsați pe clichetul de blocare al
conectorului, apoi deconectați cablul.

CĂRUCIORUL MONITORULUI
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USB

Scanați unitățile flash USB cu un software antivirus înainte de a le conecta la sistem.

Conectați la sistem numai dispozitive USB pasive, în caz contrar siguranța și eficiența
echipamentului nu pot fi garantate.

Restricții privind conectarea echipamentelor la panouri

Curve EM este un sistem electric medical alcătuit din căruciorul monitorului și unitatea de
detectare EM.
Dacă nu se specifică altfel, utilizarea mai multor prize de curent nu este permisă.

Linkuri conexe

3.3.5 Indicațiile LED-urilor la pagina 48
5.2.3 Conectarea unității de detectare EM la căruciorul monitorului la pagina 84
6.1 Alimentarea sistemului la pagina 97

Panourile și ventilarea sistemului
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3.3.2 Conexiunea LAN

Conexiunea LAN

În funcție de aplicația Brainlab care rulează pe sistem și de integrarea în rețeaua spitalului,
conectarea unui sistem la rețea asigură transferul datelor pacienților, accesul la distanță, redarea
în flux și partajarea sesiunilor.

Conectați doar dispozitive conforme cu IEC la porturile LAN.

Porturi LAN

Porturile LAN acceptă:
• Conexiuni de 10 Mbps, 100 Mbps și 1.000 Mbps
• Configurații MDI/MDI-X automate

① ②

Figura 15  

LED Stare Indicație

LED-ul ACT/LINK ①

Stins Nu există legături

Portocaliu continuu Există legătură

Portocaliu intermi-
tent Activitate de date

LED-ul de viteză ②

Stins Conexiune de 10 Mb/s

Portocaliu Conexiune de 100 Mb/s

Verde Conexiune de 1 Gb/s

Mediul de rețea

Asigurați-vă că rețeaua este protejată împotriva accesului neautorizat (de exemplu, prin
autentificarea utilizatorilor, prin firewall) și a software-ului rău intenționat. În caz contrar,
funcționarea sistemului nu poate fi garantată din cauza unor posibile infecții cu software
rău intenționat.

Avertisment
Utilizați sistemul numai în medii de rețea securizate.
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Conexiunea LAN wireless

Poate fi posibilă conectarea sistemului la rețeaua spitalului prin intermediul unei conexiuni LAN
wireless. Disponibilitatea conexiunii LAN wireless depinde de regiunea dumneavoastră.
Rețelele trebuie să respecte prevederile standardului 802.11n/ac.
În cazul unei conexiuni necorespunzătoare sau al lipsei conexiunii wireless, utilizați un cablu LAN
pentru conectare. Pentru transferul datelor pacienților puteți să utilizați, de exemplu, unități flash
USB.
Comunicațiile prin sistemul wireless pot interfera cu alte dispozitive wireless din apropiere.
Verificați funcționarea corectă a conexiunii sistemului wireless și a altor dispozitive necesare
înainte de operație.

Conexiunea LAN
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3.3.3 Panoul audio

Înainte de utilizare

Sistemul Curve este dotat cu un suport care poate susține un dispozitiv mobil ce redă conținut
audio.

Înainte de a conecta playerul MP3, dezactivați întotdeauna sunetul sistemului audio pentru
a evita zgomotele puternice bruște sau neașteptate și/sau sperierea persoanelor din sala
de operații.
NOTĂ: Orice mecanism de amortizare sau husă de protecție pentru dispozitivul mobil trebuie
scos/scoasă înainte de conectarea la panoul audio. 

Componente

①

②

③

④

⑤
Figura 16  

Nr. Componentă

① Controalele volumului

② Conector audio standard pentru un dispozitiv mobil

③

Clema suportului
NOTĂ: Conectați doar dispozitive compatibile cu clema suportului integrat. Dacă nu sun-
teți sigur cu privire la dispozitivele care pot fi utilizate, contactați departamentul de asis-
tență pentru clienți al Brainlab. 

④ Butonul de dezactivare a sunetului

⑤ LED-ul funcției de dezactivare a sunetului

Utilizarea stației de andocare

Consultați restricțiile locale pentru a afla dacă este permisă utilizarea unui telefon mobil ca
sursă de muzică în sala de operații. Dacă utilizați un telefon mobil pentru a reda fișiere
MP3, asigurați-vă că funcția de apelare a fost dezactivată (în modul avion) pentru a evita
problemele de performanță.

CĂRUCIORUL MONITORULUI
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Avertisment
Pentru a evita problemele legate de performanță atunci când utilizați dispozitivul
dumneavoastră mobil ca sursă de redare a muzicii împreună cu echipamentul, activați
modul avion pe dispozitiv, fără a reactiva comunicația wireless.

Nu conectați și nu deconectați playere MP3 în timpul unei operații, deoarece pot apărea
interferențe audio la volum înalt.

Avertisment
Nu conectați un player MP3 care este conectat la alimentarea de la rețeaua de alimentare
cu energie.

Nu lăsați un cablu AUX atașat la stația de andocare fără un player MP3 conectat, deoarece
conexiunea deschisă poate duce la interferențe audio la volum înalt.

Sistemul audio poate sări peste conținut sau se poate defecta din cauza descărcării
electrostatice de la butoanele de control. În acest caz, opriți sau deconectați playerul MP3.
După repornirea sistemului Curve, sistemul audio va fi complet funcțional pentru
următoarea sesiune.

LED

LED-ul albastru de pe panoul audio indică dacă funcția de dezactivare a sunetului este sau nu
activă.

Culoare Stare Explicație

Albastru
Stins Sistemul audio este gata de utilizare.

Aprins
continuu

Funcția de dezactivare a sunetului este activă. Sunetele de la dispoziti-
vul conectat nu pot fi auzite.

Mufa jack stereo

Conectarea unei surse de muzică pasive externe printr-un cablu audio (max. 3 m) cu o mufă jack
stereo de 3,5 mm.

Panoul audio
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3.3.4 Ventilarea sistemului

Zonele de ventilare

①

②
Figura 17  

Nr. Zona de ventilare

① Partea posterioară a căruciorului monitorului (evacuare)

② Partea inferioară a căruciorului monitorului (admisia aerului)

Asigurarea ventilării

Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilare ale sistemului, de exemplu, cu folii sterile.
Circulația aerului prin orificii trebuie să fie permisă pentru a asigura funcționarea corectă și
a evita supraîncălzirea.

Nu așezați sistemul lângă sau peste un radiator sau un recuperator de căldură sau în
lumina directă a soarelui. Așezați computerul într-o incintă de mici dimensiuni numai dacă
aceasta este ventilată suficient.

CĂRUCIORUL MONITORULUI
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3.3.5 Indicațiile LED-urilor

LED-ul de alimentare de la rețea

Culoare Stare Explicație

Albastru

Stins Alimentarea de la rețeaua de alimentare cu energie este oprită. Pu-
teți deconecta sistemul în siguranță.

Aprins con-
tinuu

Alimentarea de la rețeaua de alimentare cu energie este pornită.
Componentele electronice sunt oprite (apăsați butonul de alimentare
pentru a le porni).

LED-ul de pornire/oprire

Culoare Stare Explicație

Verde

Stins Componentele electronice sunt oprite.

Intermitent Componentele electronice sunt în curs de inițializare. Așteptați ca
LED-ul să lumineze continuu înainte de utilizare.

Aprins con-
tinuu

Componentele electronice sunt pornite. Sistemul este gata de utiliza-
re.

LED-ul UPS

Culoare Stare Explicație

Portocaliu

Stins Sistemul nu funcționează pe UPS.

Intermitent

Sistemul funcționează pe UPS.
Dacă bateria este încărcată complet, sistemul poate funcționa timp
de 5 minute pe UPS. După acest interval de timp, se va opri auto-
mat.

Aprins con-
tinuu Bateria se încarcă.

LED-ul de eroare

Culoare Stare Explicație

Roșu
Stins Nu s-a detectat nicio defecțiune.

Aprins con-
tinuu

A fost detectată o funcționare defectuoasă. Contactați departamentul
de asistență al Brainlab.

LED-ul pentru CD/DVD

Culoare Stare Explicație

Verde
Stins CD-ul/DVD-ul nu este accesat sau nu a fost introdus niciun CD/DVD.

Intermitent CD-ul/DVD-ul este accesat.

Indicațiile LED-urilor
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3.4 Cablaj
3.4.1 Conexiunea cablurilor

Manipularea în siguranță a cablurilor

Avertisment
Nu smuciți cablurile și nu trageți de cabluri.

Avertisment
Nu conectați și nu deconectați cabluri atunci când sistemul este pornit.

Avertisment
Nu treceți cu sistemul peste cabluri.

Avertisment
Verificați starea corespunzătoare a cablurilor înainte de a utiliza sistemul.

Deconectați și păstrați toate cablurile în locașul de depozitare cu clapetă sau pe cârligele
pentru cabluri, atunci când sistemul nu este în uz sau înainte de a-l muta. Nu trageți de
cabluri.

Asigurați-vă că lăsați suficient joc pentru cabluri atunci când le conectați. Nu întindeți și nu
tensionați cablurile conectate.

Cablul pentru egalizarea potențialelor (galben/verde)

• Egalizează potențialele între piesele metalice diferite care ar putea fi atinse simultan
• Reduce diferențele de potențial care pot apărea între dispozitivele electrice medicale și alte

părți conductoare ale altor obiecte în timpul operării

Avertisment
Înainte de a utiliza sistemul, conectați cablul pentru egalizarea potențialelor la căruciorul
monitorului și la priza de perete corespunzătoare.

Linkuri conexe

4.2 Cablaj la pagina 61
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Cum să conectați cablul pentru egalizarea potențialelor

① ②

Figura 18  

Etapă

1. Conectați cablul pentru egalizarea potențialelor ② la portul pentru egalizarea potențialelor
al căruciorului monitorului ①.

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

Cum să conectați cablul de alimentare de la rețea

① ②

Figura 19  

Cablaj
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Etapă

1. Conectați cablul de alimentare de la rețea ② la portul de alimentare al căruciorului mo-
nitorului ①, asigurându-vă că ați aliniat corect canelurile atunci când introduceți mufa.

2. Conectați cablul de alimentare de la rețea la priza de perete.

NOTĂ: Pentru a deconecta cablul de alimentare de la rețea de la sistem, apăsați butonul de
eliberare galben, apoi trageți conectorul în afară. 

Verificați setarea pentru tensiune înainte de conectarea cablului de alimentare de la rețea la priza
de perete.

Întotdeauna scoateți mai întâi cablul de alimentare de la rețea din priza de perete înainte de
a-l deconecta de la sistem.

CĂRUCIORUL MONITORULUI
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3.4.2 Depozitarea cablurilor

Locașul de depozitare cu clapetă

Dacă un cablu este deconectat de la ambele cărucioare, înfășurați-l cu atenție și depozitați-l în
locașul de depozitare cu clapetă.

Cârligele pentru cabluri

Dacă un cablu va rămâne conectat la un cărucior, înfășurați-l cu atenție și agățați-l de cârligele
pentru cabluri.

Linkuri conexe

3.1 Componente la pagina 29

Depozitarea cablurilor
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3.5 UPS
3.5.1 Prezentare generală

Informații generale

Căruciorul monitorului este echipat cu o sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) care asigură
alimentarea sistemului după o pană de curent.
NOTĂ: Nu este posibilă oprirea dispozitivului UPS. Contactați departamentul de asistență al
Brainlab dacă este necesară dezactivarea dispozitivului UPS. 

Componente sub tensiune

Dacă alimentarea de la rețea este întreruptă în timpul utilizării sistemului Curve, atât căruciorul
monitorului, cât și căruciorul camerei video sunt alimentate timp de maximum cinci minute
(atunci când bateria este încărcată complet).
În cazul întreruperii alimentării în timpul încărcării, este posibil ca bateria să nu funcționeze pe
toată durata de cinci minute menționată anterior.

Linkuri conexe

12.1.3 Inspecții ulterioare la pagina 187
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3.5.2 Semnale UPS

Informații generale

În timpul întreruperii alimentării, dispozitivul UPS emite semnale pentru a indica faptul că sistemul
funcționează pe baza unei surse interne de alimentare limitată.

Starea sistemului

Indicatorul LED de pe panoul utilizatorului, precum și semnalele audio ale dispozitivului UPS
indică starea sistemului.
Informațiile detaliate privind indicatorii LED sunt disponibile în Ghidul de utilizare a sistemului.

Avertisment
În cazul întreruperii alimentării, dispozitivul UPS menține sistemul în funcțiune pentru
maxim cinci minute. Se aude un bip rapid, iar indicatorul LED portocaliu al dispozitivului
UPS clipește. Spitalul este responsabil pentru instalarea oricăror alte sisteme de avertizare
suplimentare pentru a informa personalul din sala de operații că echipamentul
funcționează pe baza unei surse de alimentare limitate.

Explicarea semnalelor

Semnal Cauză Observație

Dispozitivul UPS emite
bipuri rapide Întreruperea ali-

mentării

Semnalele indică faptul că sistemul funcționea-
ză pe baza unei surse interne de alimentare li-
mitată.Indicatorul LED clipește

și este portocaliu

Indicatorul LED este fix și
este portocaliu

Baterie în curs de
încărcare

Bateria nu este încărcată complet și nu poate
susține toate cele cinci minute de alimentare în
așteptare.

Bip lung urmat de bipuri
scurte Baterie consumată

Bateria este complet consumată. Opriți sistemul
până la restabilirea alimentării cu energie. Porni-
ți din nou sistemul și lăsați dispozitivul UPS să
se încarce timp de cel puțin două ore.

Semnale UPS
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3.5.3 Baterie UPS

Verificați bateria

Inspectați bateria în mod regulat.

Eliminarea bateriei

Cartușele de rezervă ale bateriilor facilitează reciclarea ecologică a bateriilor și trebuie să
respecte toate regulamentele naționale privind eliminarea bateriilor.

Avertisment
Nu încercați să îndepărtați sau să schimbați bateriile de la dispozitivul UPS. Bateriile pot fi
înlocuite doar de către Brainlab sau de către partenerii autorizați.
Bateriile consumate trebuie eliminate corespunzător sau reciclate conform regulilor unității
dumneavoastră și legislației locale. Pentru eliminarea și înlocuirea bateriei, stabiliți o întâlnire cu
personalul de asistență Brainlab.

Specificațiile bateriei

Specificație Descriere

Timp de încărcare Două ore (recuperare completă)

Timp de funcționa-
re Maximum cinci minute

Durata de funcțio-
nare a bateriei

Contactați departamentul de asistență al Brainlab pentru înlocuirea bateriei
UPS la fiecare trei ani (dacă este verificată regulat)

Tipul bateriei Dispozitivul UPS conține două baterii de 12 V, 12 Ah ermetice, plumb-acid,
care nu necesită întreținere și care sunt controlate de un ventil

Modul de încărcare a dispozitivului UPS

Pentru optimizarea duratei de viață a bateriei dispozitivului UPS, se recomandă
descărcarea completă și reîncărcarea bateriei o dată la trei luni.

Etapă

1. Descărcați bateria prin deconectarea de la priza de perete ce funcționează ca sursă de
alimentare de la rețea în timpul funcționării sistemului.
Așteptați până când sistemul se oprește (maximum cinci minute).

2. Porniți din nou sistemul și repetați pasul 1 până când sistemul se oprește automat, emi-
țând un bip lung urmat de bipuri scurte.
Bateria este acum descărcată.

3. Pentru reîncărcare, conectați sistemul și porniți sursa de alimentare de la rețea.
Lăsați sistemul să se încarce timp de două ore.

NOTĂ: Căruciorul monitorului poate fi utilizat în timpul încărcării dispozitivului UPS, însă în
cazul întreruperii alimentării, alimentarea în așteptare va dura mai puțin de cinci minute. 

CĂRUCIORUL MONITORULUI
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Baterie UPS
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4 CĂRUCIORUL CAMEREI
VIDEO

4.1 Componentele căruciorului
4.1.1 Căruciorul camerei video

Componente

④

⑦

②

⑧

③

⑥

⑤

①

Figura 20  

Nr. Componentă

① Baza căruciorului camerei video

② Mâner de transport cu cârlige pentru cabluri

③ Suport telescopic

④ Mâner de reglare a înălțimii

⑤ Unitatea de control a motorului

⑥ Articulație motorizată

⑦ Camera video

CĂRUCIORUL CAMEREI VIDEO
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Nr. Componentă

⑧ Mânerul camerei video

Baza căruciorului camerei video

①

②
③
④

⑤

⑥

Figura 21  

Nr. Componentă

① Roți cu deflector de cablu și frâne pe ambele fețe

② Unitatea de control a camerei video

③ Roți mici cu frâne pe o singură față

④ Conexiunea cablului camerei video

⑤ Mecanism de eliberare pentru andocare

⑥ Buton de pornire/oprire pentru motoarele camerei video

Linkuri conexe

4.1.2 Camera video la pagina 59
4.2 Cablaj la pagina 61
4.3.4 Reglarea poziției camerei video la pagina 68
7.1 Blocarea și deblocarea frânelor la pagina 105
7.3 Transportul sistemului la pagina 117
8.1.2 Curățarea sistemului Curve la pagina 129

Componentele căruciorului
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4.1.2 Camera video

Componentele camerei video

④

①

②

③

Figura 22  

Nr. Componentă

① Declanșatorul laserului (spatele mânerului, nu este vizibil)

② Laser de poziționare

③ Lentilă

④ Filtru iluminator

NOTĂ: Camera video nu conține niciun fel de piese care pot fi reparate de utilizator. 

Sistemul de LED-uri cu infraroșu

Sistemul de LED-uri cu infraroșu este amplasată în jurul inelului interior al lentilelor.
Sistemul de LED-uri cu infraroșu este un „produs LED de Clasa I”.
Nu priviți direct spre sistemul de LED-uri cu infraroșu la o distanță mai mică de 15 cm.

Specificații electrice

Specificație Valoare

Tensiune 18 – 32 V c.c.

Consum electric 13,5 W

Specificații laser de poziționare

Camera conține un laser de poziționare Clasa II ②.

Specificație Valoare

Lungime de undă 635 nm

Putere maximă de ieșire 1 mW

CĂRUCIORUL CAMEREI VIDEO
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Specificație Valoare

În conformitate cu standardele

• ANSI Z136.1 (2000)
• IEC 60825-1 (2001)
• FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 și 1040.11 (cu excepția

abaterilor conform Laser Notice No. 50, din data de 26
iulie 2001)

Linkuri conexe

8.1.2 Curățarea sistemului Curve la pagina 129

Camera video
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4.2 Cablaj
4.2.1 Atașarea cablului

Informații generale

Sistemul Curve asigură comunicațiile prin cablu ale camerei video cu căruciorul monitorului.
Procedura de cablare este descrisă mai jos.

Măsuri de precauție privind cablajul

Asigurați-vă că nu ați conectat cablul camerei video la alt dispozitiv decât căruciorul monitorului.

Deconectarea cablului camerei video

Figura 23  

Atunci când deconectați cabluri, nu răsuciți mufa. Prindeți mufa, nu cablul, și trageți-o în
afară.
Păstrați cablul camerei video pe cârligele pentru cabluri ale căruciorului camerei video, chiar
dacă utilizați un cărucior al camerei video cu comunicații wireless pentru camera video.

Cum să atașați cablul camerei video

Etapă

1. Asigurați-vă că ați oprit căruciorul monitorului.

2. Conectați cablul camerei video la portul camerei video de pe căruciorul monitorului.

3. Conectați cablul camerei video la portul camerei video de pe căruciorul camerei video.

4. Trageți ușor de fiecare capăt al cablului pentru a verifica dacă mecanismul de blocare es-
te cuplat.

5. Conectați cablul de alimentare la căruciorul monitorului și la priza electrică de perete.

6. Alimentați sistemul pornind căruciorul monitorului.

CĂRUCIORUL CAMEREI VIDEO
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4.3 Utilizarea camerei video
4.3.1 Prezentare generală

Informații generale

Căruciorul camerei video:
• Permite poziționarea flexibilă a camerei video
• Permite ajustarea unghiului și înălțimii camerei video
• Comunică cu căruciorul monitorului prin intermediul unei conexiuni prin cablu

Utilizarea în siguranță

Căruciorul camerei video trebuie manipulat în fiecare moment de o singură persoană.
Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate componentele căruciorului camerei video și camera
video funcționează corect și că există suficient spațiu pentru mișcarea camerei video.
Nu utilizați niciun instrument wireless activ nespecificat de Brainlab. Nu utilizați mai multe
instrumente wireless active simultan. Comunicația cu instrumentele wireless active (de exemplu,
Z-touch) poate fi stabilită chiar și atunci când camera video este încă în curs de încălzire.

Nu atașați și nu agățați niciun obiect de căruciorul camerei video, având în vedere riscul de
răsturnare a căruciorului camerei video.

Avertisment
Nu utilizați căruciorul camerei video dacă observați deteriorări vizibile ale cablurilor.

Avertisment
Atunci când reglați căruciorul camerei video, aveți grijă să nu îl înclinați până în punctul în
care s-ar putea răsturna.

Nu așezați căruciorul camerei video pe suprafețe neuniforme. În caz contrar, acesta se
poate deplasa singur, ducând la deteriorări grave.

Compatibilitate

Utilizați căruciorul camerei video numai cu sisteme de navigare Brainlab aprobate.
Utilizați numai manșonul steril pentru mânerul camerei video recomandat de Brainlab pentru
căruciorul camerei video.

Avertisment
Nu aduceți nicio modificare componentelor camerei video. Modificările echipamentului pot
provoca vătămări corporale grave pacientului, utilizatorului sau terților.

Măsurătorile absolute

Camera video nu este concepută pentru măsurători absolute. Camera video este proiectată
pentru a furniza locația relativă a instrumentelor ce pot fi monitorizate.

Manipularea atentă

Camera video este un dispozitiv optic foarte sensibil. Manipulați-o cu atenție.

Utilizarea camerei video
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Deteriorări și curățenie

Avertisment
Inspectați întotdeauna camera video pentru a constata gradul de curățenie și posibile
deteriorări înaintea procedurii. Nu utilizați camera video dacă este deteriorată sau dacă
există zgârieturi pe inelul interior al lentilelor.

Avertisment
Nu utilizați căruciorul camerei video dacă acesta nu ține camera într-o poziție fixă.

Avertisment
Nu utilizați camera video dacă filtrul iluminator sau lentilele sunt murdare.

Fluxul de aer

Avertisment
Nu blocați fluxul normal de aer în jurul camerei video, de exemplu, prin protejare cu o folie
sterilă. Făcând acest lucru, mediul de funcționare a camerei video ar putea fi afectat
dincolo de pragurile recomandate. Nu încercați să protejați sau să acoperiți camera video
folosind metode neaprobate de Brainlab.

Pornirea camerei video

Atunci când căruciorul camerei video și căruciorul monitorului sunt conectate, căruciorul
camerei video pornește imediat după pornirea căruciorului monitorului.

Timpul de încălzire

La fiecare pornire a camerei video, aceasta necesită de obicei un timp de încălzire de două
minute. Dacă este păstrată la temperaturi scăzute, timpul de încălzire al camerei video poate fi
mai mare.

Linkuri conexe

6.1 Alimentarea sistemului la pagina 97
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4.3.2 Câmpul de mișcare

Informații generale

Avertisment
Evaluați câmpul de mișcare al brațului telescopic și asigurați-vă că aveți suficient spațiu,
astfel încât acesta să nu se lovească de tavan, de echipamente sau de oameni.

Câmpul de mișcare al căruciorului camerei video

160°

520 mm

Figura 24  

• Asigură o distanță de cel puțin 520 mm față de bază (atunci când este reglat la o înălțime de
2.300 mm)

• Asigură o rotație de 160° în jurul suportului

Câmpul de mișcare
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Înălțimea căruciorului camerei video

650 mm

2530 mm

Figura 25  

Valorile de mai jos ale înălțimii minime și maxime se referă la câmpul de mișcare al căruciorului
camerei video.

CĂRUCIORUL CAMEREI VIDEO
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Câmpul de mișcare al camerei video

90°

30°

90°

Figura 26  

Câmpul de mișcare al camerei video este după cum urmează:
• Poate fi rotită la 90° într-o singură direcție
• Poate fi înclinată în sus la 30° și în jos la 90°

Câmpul de mișcare
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4.3.3 Poziția de operare

Considerații privind poziționarea

În cazul interferențelor cu alte dispozitive cauzate de lumina IR emisă de camera video,
repoziționați camera și/sau dispozitivul afectat până când nu mai există interferențe.
Reflexiile luminii IR (de exemplu, de la folii sterile sau suprafețe lucioase) pot interfera cu
capacitatea camerei video de a detecta corect instrumente. Același lucru poate fi valabil pentru
lumina IR a camerei video, care poate interfera cu alte dispozitive (de exemplu, pulsoximetre,
telecomenzi sau microscoape sensibile la IR).

Poziționarea în siguranță

Blocați frânele celor patru roți atunci când căruciorul camerei video este în poziția de operare.
Nu așezați căruciorul camerei video sau orice parte a acestuia deasupra pacientului.

Linkuri conexe

7.1.2 Frânele căruciorului camerei video la pagina 107
7.2 Andocarea căruciorului camerei video și a căruciorului monitorului la pagina 108

Cum să aduceți căruciorul camerei video în poziția de operare

Etapă

1. Asigurați-vă că ați așezat căruciorul camerei video în poziția de transport.

2. Folosind mânerul de transport, mutați căruciorul camerei video în locul dorit.

3. Blocați frânele celor patru roți.

4. Scoateți husa de protecție a camerei video.

5. Prindeți mânerul camerei video și aduceți brațul camerei în poziția dorită.
NOTĂ: Amortizorul pneumatic al articulației camerei video menține camera în poziția dori-
tă. 

6. Conectați cablul camerei video la căruciorul monitorului.

7. Atașați manșonul steril la mânerul camerei video.

CĂRUCIORUL CAMEREI VIDEO
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4.3.4 Reglarea poziției camerei video

Înainte de a începe

Nu vă sprijiniți de brațul camerei video.

Articulațiile sistemului

Avertisment
Atunci când reglați brațul căruciorului, fiți atent să nu vă prindeți accidental degetele sau
alte părți ale corpului în articulațiile sistemului.

Piesele în mișcare

Procedați cu deosebită atenție pentru a nu vă prinde degetele sau alte părți ale corpului atunci
când poziționați căruciorul camerei video. Articulațiile căruciorului camerei video care pot
prinde părți ale corpului includ, dar fără a se limita la, următoarele:

Suportul căruciorului ca-
merei video

Axa camerei video

Brațul și suportul camerei
video

Reglarea poziției camerei video
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Câmpul de vizibilitate al camerei video

Figura 27  

Poziționați camera video astfel încât câmpul operator să se afle în centrul câmpului de vizibilitate
al camerei. Distanța funcțională optimă este de 1,2 până la 1,6 m de la camera video la câmpul
operator.
Dacă instrumentele nu se află în câmpul de vizibilitate al camerei video, acestea nu pot fi
detectate.
Software-ul de navigare afișează fereastra cu câmpul de vizibilitate al camerei video (consultați
documentul Ghid de utilizare a software-ului) și vă ajută să stabiliți poziția optimă a camerei.

Avertisment
Precizia măsurătorilor într-un plan perpendicular pe direcția de vizualizare a camerei video
este mai mare decât precizia în direcția de vizualizare a camerei video. Luați în calcul acest
lucru atunci când poziționați camera video.

Avertisment
Nu așezați niciun material transparent sau semitransparent (precum folie sau sticlă) între
camera video și instrumentele detectate.

Avertisment
Asigurați-vă că toate obiectele puternic reflectorizante sau sursele de lumină nu
obstrucționează câmpul vizual al camerei video. Artefactele cauzate de reflexii pot reduce
acuratețea, mai ales în timpul înregistrării.

Linkuri conexe

4.1 Componentele căruciorului la pagina 57
6.3 Utilizare sterilă la pagina 100

Cum să reglați manual camera video

Capul camerei video poate fi reglat pe verticală, pe orizontală și poate fi rotit la 90°.

Etapă

1. Prindeți mânerul camerei video sau manșonul steril al mânerului camerei video și mutați
camera video în poziția dorită.

CĂRUCIORUL CAMEREI VIDEO
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Etapă

2. Utilizați laserul de poziționare pentru a facilita reglarea.

3. Eliberați mânerul camerei video.
Camera video își va menține poziția.

NOTĂ: Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab dacă aveți dificultăți cu reglarea
poziției camerei video. 

Laserul de poziționare

②①

Figura 28  

Apăsați declanșatorul laserului ① pentru a activa laserul de poziționare.
Laserul de poziționare este marcat cu cuvintele „LASER APERTURE” (Diafragmă de laser) ②.
Nu acoperiți diafragma de laser.

Avertisment
Nu priviți direct în diafragma emițătoare de laser. Modulul laser de Clasa II al camerei video
emite radiații vizibile care pot fi dăunătoare pentru ochiul uman. Privitul direct al emisiilor
diodei laser de la distanțe mici poate cauza leziuni oculare.

Avertisment
Utilizarea laserului de poziționare în alte scopuri decât cele descrise în acest manual poate
duce la expunerea la radiații periculoase.

Avertisment
Nu îndreptați laserul de poziționare direct în ochii pacientului sau utilizatorului. Este
important să luați în calcul faptul că mișcarea unor utilizatori poate fi restricționată în
timpul procedurii și că este posibil ca pacienții să nu poată (de exemplu, să închidă ochii
sau să întoarcă capul pentru a evita fasciculul laser).

Cum să reglați camera video cu ajutorul controalelor motorizate

Etapă

1. Acționați butonul pentru motoarele camerei video de pe căruciorul camerei video.

2. Utilizați controalele din software pentru a regla camera video:

Reglarea poziției camerei video
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Etapă
Este emis un semnal sonor pentru a confirma mișcarea.

NOTĂ: Dacă mișcarea motorizată a camerei video nu funcționează, verificați butonul de pornire/
oprire al căruciorului camerei video. 

Manipularea în siguranță

Avertisment
Asigurați-vă că ați alocat suficient spațiu pentru a permite mișcarea motorizată a camerei
video în timpul procedurii. Este necesară supravegherea în timpul mișcării camerei video
pentru a asigura lipsa contactului între camera video și alte echipamente sau persoane.

Avertisment
Verificați dacă reglarea motorizată a camerei video funcționează corect înainte de a începe
operația.

Avertisment
Nu utilizați reglarea motorizată a camerei video dacă observați deteriorări vizibile ale
cablurilor.

Avertisment
Nu poziționați camera video deasupra pacientului.

Avertisment
Atunci când reglați poziția camerei video, rețineți că este posibilă deplasarea accidentală a
căruciorului camerei video sau a părților acestuia.

Avertisment
Componentele camerei video sunt instrumente optice precise și sensibile. Scăparea pe jos
sau zdruncinarea camerei video poate duce la calibrarea necorespunzătoare.

Avertisment
Nu atingeți lentilele camerei video. Petele de pe lentile pot distorsiona detectarea.

Cum să lucrați fără reglarea motorizată

Dacă mișcarea motorizată a camerei video eșuează (de exemplu, nu există răspuns sau există o
mișcare necontrolată) în timpul unei proceduri:

Etapă

Opriți camera video utilizând butonul de pornire/oprire ① și contactați departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab.

CĂRUCIORUL CAMEREI VIDEO
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Etapă

①

Figura 29  

Puteți continua operația folosind reglarea manuală a camerei video, dacă este necesar.
Detectarea nu este afectată.

Cum să rotiți camera video

②①

Figura 30  

Etapă

Ținând de mânerul camerei video ①, trageți de butonul de rotire ② și rotiți camera video la 90°.
Eliberați butonul de rotire, asigurându-vă că se blochează în poziție.

Reglarea poziției camerei video
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Reglarea înălțimii căruciorului camerei video

①

Figura 31  

Etapă

1. Apăsați butonul de eliberare ①.

2. Împingeți în sus sau trageți în jos mânerul pentru a regla suportul telescopic.

Avertisment
Atunci când reglați înălțimea camerei video, rețineți că brațul suspendat se poate mișca
accidental.

CĂRUCIORUL CAMEREI VIDEO
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4.4 LED-urile și semnalele acustice

Imagine

① ③②

Figura 32  

Nr. Componentă

① LED-ul de alimentare

② LED-ul de stare

③ LED-ul de eroare

Indicațiile LED-urilor

LED Stare Indicație

LED-ul de ali-
mentare ①

Verde intermitent Camera video se încălzește.

Verde continuu Camera video este gata de utilizare.

Stins

• Căruciorul camerei video nu este pornit.
• Dacă sistemul este pornit, asigurați-vă că ați conectat că-

ruciorul camerei video.
• Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab

în cazul în care căruciorul camerei video este alimentat
corespunzător, dar LED-ul de alimentare rămâne stins
(chiar dacă navigarea este posibilă în continuare).

LED-ul de stare
②

Verde static Conexiunea de comunicare a fost stabilită.

Stins Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

LED-ul de eroa-
re ③

Stins Nu s-a detectat nicio eroare.

Portocaliu inter-
mitent

• S-a detectat o eroare.
• Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab

(chiar dacă navigarea este posibilă în continuare).

Portocaliu conti-
nuu

• Defecțiune a camerei video.
• Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab

(chiar dacă navigarea este posibilă în continuare).

LED-urile și semnalele acustice
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NOTĂ: Dacă LED-ul de alimentare sau LED-ul de stare nu au semnal, contactați departamentul
de asistență clienți al Brainlab (chiar dacă navigarea este posibilă în continuare). 

Semnalele acustice

Camera video emite două bipuri atunci când:
• Se efectuează o resetare
• Sistemul este alimentat cu energie
• Este conectată la software-ul Brainlab

Linkuri conexe

12.2 Instrucțiuni privind defecțiunile și returnarea la pagina 189

CĂRUCIORUL CAMEREI VIDEO
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5 UNITATEA DE DETECTARE
EM

5.1 Componentele unității de detectare EM

Informații generale

Avertisment
Nu încercați să demontați sau să asamblați nicio componentă a unității de detectare EM.

Avertisment
Pentru a menține acuratețea detectării pe toată durata de viață specificată, personalul
autorizat Brainlab trebuie să efectueze un test de acuratețe a unității de detectare EM o
dată la 3 ani.

Nu sterilizați unitatea de detectare EM sau componentele acesteia.

Avertisment
Componentele unității de detectare EM nu sunt potrivite pentru utilizarea în prezența
amestecurilor anestezice inflamabile ce conțin aer, oxigen sau oxid de azot.

Componente

④

③

②

①

Nr. Componentă

① Stația de bază EM

② Placa de fixare a generatorului de câmp EM

③ Generatorul de câmp EM

④ Brațul de poziționare a generatorului de câmp EM

UNITATEA DE DETECTARE EM
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Componentele stației de bază EM

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Figura 33  

Nr. Componentă

① Conexiune de alimentare

② LED-urile instrumentelor EM

③ LED-ul de alimentare

④ Porturile instrumentelor EM

⑤ Portul de extensie a instrumentului (nu este utilizat)

⑥ Portul sistemului de navigare

⑦ Portul generatorului de câmp EM

Componentele unității de detectare EM
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5.2 Configurarea unității de detectare EM
5.2.1 Prezentare generală

Măsuri de precauție

Avertisment
Nu deconectați generatorul de câmp EM în timpul detectării. Făcând acest lucru apare
pericol de electrocutare, care ar putea duce la vătămare corporală.

Avertisment
Unitatea de detectare EM nu este destinată utilizării în medii RMN, deoarece câmpurile
magnetice create de generatorul de câmp EM și de scanerul RMN se pot influența reciproc.

Avertisment
Nu înfășurați cablul generatorului de câmp EM, deoarece acesta produce un curent electric
suficient de puternic pentru a crea un câmp magnetic atunci când cablul formează o buclă.
Acest câmp magnetic poate perturba câmpul magnetic al generatorului de câmp EM,
ducând la compromiterea acurateței sistemului.

Avertisment
Sistemele electronice de calcul încorporate și algoritmii implementați în unitatea de
detectare EM nu prezintă siguranță în cazul unei singure defectări în ceea ce privește
siguranța funcțională, deci se pot defecta în timpul operării.

Nu scăpați pe jos generatorul de câmp EM și nu îl supuneți loviturilor. Deteriorarea fizică a
generatorului de câmp poate altera calibrarea. Informați departamentul de asistență clienți
al Brainlab dacă generatorul de câmp EM a fost supus unor lovituri.

Perturbații

Un instrument detectat cu un element motorizat (de exemplu, aparat de ras) poate interfera cu
detectarea în timp ce motorul funcționează. Nu vă bazați pe informațiile de detectare în timp ce
instrumentele motorizate funcționează.

Avertisment
Acuratețea sistemului poate fi afectată negativ de perturbările de câmp electromagnetic
provocate de alte obiecte din încăpere, de apropierea de piese metalice sau de apropierea
(la mai puțin de 10 m) de un alt generator de câmp EM care funcționează.

Avertisment
După configurare, verificați întotdeauna dacă acuratețea sistemului este suficientă pentru
procedura planificată, deoarece influența obiectelor ce perturbă câmpul electromagnetic
nu poate fi evitată complet.

Avertisment
Datorită principiului de funcționare a detectării electromagnetice, este posibil ca alte
echipamente din apropiere să perturbe detectarea. Aceasta poate însemna că instrumentul
EM nu mai este detectat pentru o scurtă perioadă de timp. Pentru a continua detectarea
poate fi necesară mutarea celorlalte echipamente din apropiere.

UNITATEA DE DETECTARE EM
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5.2.2 Configurarea unității de detectare EM

Gențile de transport pentru unitatea de detectare EM

③②

①

Figura 34  

Nr. Componentă

① Cutie de instrumente nesterile

② Partea inferioară

③ Partea superioară

Configurarea unității de detectare EM
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Generatorul de câmp EM cu placă de fixare și braț de poziționare

①

③

④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

②

Figura 35  

Generatorul de câmp EM poate fi fixat pe placa de fixare sau pe brațul de poziționare în timpul
operației.

Nr. Componentă

① Interfață de fixare pentru brațul de poziționare a generatorului de câmp EM

② Mecanism de eliberare pentru brațul de poziționare a generatorului de câmp EM

③ Brațul de poziționare a generatorului de câmp EM

④ Mecanism de eliberare pentru placa de fixare a generatorului de câmp EM

⑤ Interfață de fixare pentru placa de fixare a generatorului de câmp EM

⑥ Placa de fixare a generatorului de câmp EM

⑦ Orificiu pentru banda cu arici (Velcro)

⑧ Bandă cu arici (Velcro)

⑨ Generatorul de câmp EM

⑩ Piesa de fixare a generatorului de câmp EM

Verificați placa de fixare și brațul de poziționare a generatorului de câmp EM pentru a
depista semne vizibile de deteriorare înainte de utilizare și nu le folosiți dacă sunt
deteriorate.

UNITATEA DE DETECTARE EM
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Stația de bază EM cu suport de montare

①

②

Figura 36  

Nr. Componentă

① Șina mesei din sala de operații

② Suportul de montare al stației de bază EM

Avertisment
Utilizați numai suporturile de montare incluse la livrarea componentelor dispozitivului de
detectare EM.

Verificați suportul de montare al generatorului de câmp pentru urme de deteriorare vizibile
înainte de utilizare și nu folosiți echipamente deteriorate.

Nu sterilizați suportul de montare al generatorului de câmp.

Măsuri de precauție privind cablajul

Avertisment
Utilizați numai cablurile de alimentare furnizate de Brainlab pentru a alimenta unitatea de
detectare EM. Nu extindeți cablurile de alimentare.

Avertisment
Risc de electrocutare: Nu atingeți mufele cablurilor atunci când căruciorul monitorului este
pornit.

Avertisment
Nu conectați și nu deconectați cabluri atunci când sistemul este pornit.

Avertisment
Asigurați-vă că nu ați conectat cablul EM la alt dispozitiv decât căruciorul monitorului.

Configurarea unității de detectare EM
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Avertisment
Nu smuciți cablurile și nu trageți de cabluri cu forță. Nu forțați niciodată conectarea sau
deconectarea.

Avertisment
Atunci când configurați componentele unității de detectare EM, aveți grijă să nu poziționați
cablurile în calea personalului din sala de operații.

Asigurați-vă că lăsați suficient joc pentru cabluri atunci când le conectați. Nu întindeți și nu
tensionați cablurile conectate.

Nu așezați cablul generatorului de câmp EM în volumul măsurătorii și nu îl înfășurați în
jurul generatorului de câmp EM, deoarece poate crea interferențe magnetice, ducând la
scăderea acurateței sistemului.

Cum să configurați unitatea de detectare EM

Etapă

1. Pentru a muta unitatea de detectare EM în sala de operații utilizați geanta de transport.
Scoateți fiecare componentă din geanta de transport în ordinea în care a fost introdusă în
geantă.

2. Așezați placa de fixare a generatorului de câmp EM pe masa din sala de operații, fi-
xând-o cu cele două benzi Velcro.
Poziționați placa de fixare a generatorului de câmp EM astfel încât reticulul să marche-
ze locul unde se va sprijini capul pacientului.

3. Scoateți cutia de instrumente nesterile din geanta de transport, așezând-o pe o suprafață
nesterilă.

4. Scoateți stratul superior de spumă din geanta de transport, așezându-l într-un loc în care
acest strat va rămâne curat și uscat.

5. Fixați generatorul de câmp EM pe placa de fixare a generatorului de câmp EM introdu-
când piesa de fixare în interfața de fixare corespunzătoare. Atunci când generatorul de
câmp EM este fixat corespunzător, se va auzi un clic.
Asigurați-vă că, la asamblare, dunga galbenă de pe generatorul de câmp EM este orien-
tată spre pacient.
Poziționați cablul pe podea, astfel încât mișcările personalului din sala de operații să nu
fie restricționate.

6. Scoateți stația de bază EM din partea inferioară a genții de transport, apoi conectați ca-
blurile de alimentare și de date la stația de bază EM.

7. Conectați cablul generatorului de câmp EM la stația de bază EM.

8. Prindeți stația de bază EM de șina mesei din sala de operații folosind suportul de monta-
re.

9. Conectați cablul EM la căruciorul monitorului Curve.

10. Așezați la loc stratul superior al genții de transport și depozitați geanta într-un loc ferit, în
care se va menține curată și uscată.

UNITATEA DE DETECTARE EM
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5.2.3 Conectarea unității de detectare EM la căruciorul monitorului

Pornirea unității de detectare EM

Atunci când unitatea de detectare EM și căruciorul monitorului sunt conectate, unitatea de
detectare EM pornește imediat după pornirea căruciorului monitorului.

Note de siguranță

Atunci când deconectați cablul EM, nu răsuciți mufa. Prindeți mufa, nu cablul, și trageți-o
în afară.

Avertisment
Deconectați întotdeauna cablul de alimentare EM de la unitatea de detectare EM înainte de
a conecta sau a deconecta cablul de date EM sau cablul generatorului de câmp EM.

Cum să conectați unitatea de detectare EM la căruciorul monitorului

①

②

Figura 37  

Etapă

1. Asigurați-vă că ați oprit căruciorul monitorului.

2. Conectați mufa de date a cablului EM la portul sistemului de navigare al stației de bază
EM ②.

3. Conectați mufa de alimentare a cablului EM la portul de alimentare al stației de bază EM
①.

4. Pentru a vă conecta la căruciorul monitorului Curve:

Conectarea unității de detectare EM la căruciorul monitorului
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Etapă
• Conectați cablul USB la conectorul USB cu etichetă albastră ③ de pe panoul utilizato-

rului aflat pe căruciorul monitorului Curve.

③
• Conectați mufa de alimentare EM la portul camerei video de pe panoul de conexiuni

aflat pe căruciorul monitorului Curve ④.

④

5. Conectați cablul de alimentare la căruciorul monitorului și la priza electrică de perete.

Cum să deconectați cablurile stației de bază EM

① ② ③

Figura 38  

Etapă

1. Localizați știftul îmbinării tip baionetă al cablurilor stației de bază EM (de exemplu, cablu-
rile instrumentelor EM, ale sistemului de navigare sau de la portul de extensie a instru-
mentului) ①.

2. Trageți de știftul îmbinării tip baionetă pentru deblocarea conectorului ②.

3. Scoateți mufa ③.

UNITATEA DE DETECTARE EM
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Cum să deconectați sursa de alimentare EM de la sistemul Curve

① ② ③

Figura 39  

Etapă

1. Localizați conectorul de alimentare al stației de bază EM ①.

2. Apăsați butonul de eliberare din partea de sus a mufei ②.

3. Scoateți mufa ③.

Conectarea unității de detectare EM la căruciorul monitorului
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5.2.4 Conectarea instrumentelor EM

Măsuri de precauție

Avertisment
Nu așezați cablurile instrumentelor EM la o distanță mai mică de 30 mm de cablul
generatorului de câmp EM. Dacă sunt așezate atât de aproape, mai ales când sunt
poziționate paralel, cablurile instrumentelor EM pot fi supuse interferențelor
electromagnetice, ducând la compromiterea acurateței sistemului.

Cum să conectați instrumentele EM

① ②

④

⑤

③

Figura 40  

Atunci când conectați sau deconectați instrumente EM, folosiți întotdeauna o mână pentru a
conecta/deconecta instrumentul și cealaltă mână pentru a stabiliza stația de bază EM, pentru a
evita mișcarea sau detașarea acesteia de pe șina mesei din sala de operații.

Etapă

1. Conectați instrumentul EM la orice port liber pentru instrumente EM ① (amplasat în
dreapta stației de bază EM ③) până când mufa se înclichetează.
Asigurați-vă că marcajul roșu de pe mufă corespunde cu marcajul de pe port ②.

2. Dacă stația de bază EM este pornită (LED-ul de alimentare ④ este aprins), LED-ul de
stare al instrumentului corespunzător se aprinde în portocaliu ⑤.

3. Atunci când instrumentul EM este recunoscut de software ca fiind valid, culoarea LED-
ului se schimbă din portocaliu în verde.

NOTĂ: Instrumentele EM disponibile sunt descrise în documentul Ghid de utilizare a
instrumentelor corespunzător. 

UNITATEA DE DETECTARE EM
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5.3 Utilizarea unității de detectare EM
5.3.1 Prezentare generală

Măsuri de precauție

Avertisment
Unitatea de detectare EM nu a fost concepută sau testată pentru utilizarea în timpul sau
după defibrilarea cardiacă. Defibrilarea cardiacă poate afecta acuratețea sistemului sau
poate deteriora sistemul.

Avertisment
Nu atașați și nu agățați niciun obiect de componentele unității de detectare EM.

Avertisment
Nu vă sprijiniți pe componentele unității de detectare EM.

Nu utilizați pulverizatoare de aerosoli în apropierea unității de detectare EM, deoarece
acestea pot deteriora circuitele.

Avertisment
Nu încercați să dezasamblați sau să asamblați nicio componentă a unității de detectare EM.
Modificarea unității de detectare EM sau utilizarea acesteia în afara specificațiilor poate
duce la vătămarea corporală gravă a pacientului, utilizatorului sau terților.

Utilizarea unității de detectare EM
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5.3.2 Poziționarea componentelor

Poziționarea stației de bază EM

Stația de bază EM poate fi poziționată pe oricare parte a patului pacientului, pe șina mesei.
Selectați o configurație în care cablurile stației de bază EM, mai ales cablurile instrumentelor EM,
se potrivesc cu fluxul dumneavoastră de lucru și nu vor interfera cu alte persoane sau
echipamente.
Stația de bază EM trebuie poziționată în afara zonei în care urmează să opereze medicul chirurg
și a zonei considerate sterile. Componentele unității de detectare EM sunt nesterile.

Avertisment
Nu permiteți componentelor unității de detectare EM să intre în câmpul steril.

Avertisment
Nu poziționați stația de bază EM și stația de navigare la o distanță mai mică de 60 cm de
generatorul de câmp EM, deoarece aceasta poate afecta volumul de detectare sau
acuratețea sistemului.

Poziționarea generatorului de câmp EM

Figura 41  

UNITATEA DE DETECTARE EM
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Figura 42  

Generatorul de câmp EM poate fi poziționat de oricare parte a capului pacientului. Selectați o
configurație în care generatorul de câmp EM nu interferează cu poziția medicului chirurg.
Utilizați un suport potrivit pentru capul pacientului.

Avertisment
Nu utilizați generatorul de câmp EM la o distanță mai mică de 200 mm față de un stimulator
cardiac implantat. Câmpul magnetic produs de generatorul de câmp EM poate interfera cu
funcționarea stimulatorului cardiac.

Orificiile de ventilare

②

④

① ③

Figura 43  

Poziționarea componentelor
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Generatorul de câmp EM nu necesită răcire activă. Stația de bază EM utilizează două
ventilatoare pentru a răci componentele electronice din interior.

Avertisment
Nu blocați orificiile de ventilare ale stației de bază EM.

Nr. Componentă

① Partea stângă a stației de bază EM

② Evacuare aer

③ Partea din spate a stației de bază EM

④ Admisia aerului

Protejarea cu folii sterile

Figura 44  

Puteți proteja cu folii sterile generatorul de câmp EM și stația de bază EM atât timp cât fluxul de
aer al stației de bază EM nu este obstrucționat.
NOTĂ: Rețineți că, dacă se realizează protejarea cu folie sterilă, poate fi necesar ca foliile sterile
să fie mutate pentru a verifica LED-urile de pe partea frontală a stației de bază EM sau pentru a
conecta/deconecta instrumente EM. 

Poziționarea suportului

Avertisment
Mutați masa din sala de operații cu atenție după configurarea componentelor unității de
detectare EM, deoarece repoziționarea sau înclinarea mesei din sala de operații poate
determina punerea în mișcare a componentelor și poate trage de cablurile atașate.

Avertisment
Nu mutați generatorul de câmp EM în timpul detectării unui instrument sau a unui sistem
de referință, deoarece aceasta poate afecta acuratețea navigării.

UNITATEA DE DETECTARE EM
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5.3.3 Poziționarea pacientului

Înainte de a începe

Mențineți unitatea de detectare EM în funcțiune timp de aproximativ 10 minute înainte de a
utiliza sistemul.

Avertisment
În afară de sistemul de referință al pacientului, toate obiectele trebuie îndepărtate din
câmpul EM generat. Asigurați-vă că toate obiectele din metal (de exemplu, piercing-uri) au
fost îndepărtate.

Avertisment
Nu atingeți niciodată pacientul și orice parte a sistemului sau a interfețelor electrice în
același timp.

Avertisment
Nu poziționați unitatea de detectare EM sau părți ale acesteia pe corpul pacientului!

Câmpul vizual pentru detectarea EM

③②

①

④

⑤

Figura 45  

Volumul de navigare începe la 50 mm distanță de partea frontală a generatorului de câmp EM.
Distanța funcțională optimă este cuprinsă între 100 și 350 mm față de partea frontală a
generatorului de câmp EM.

Nr. Componentă

① Partea de sus

Poziționarea pacientului
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Nr. Componentă

② Partea laterală

③ Partea din spate

④ Volumul de navigare disponibil

⑤ Volumul de navigare ideal

Poziționarea pacientului

Figura 46  

Poziționați întotdeauna pacientul în regiunea interioară marcată mai sus, deoarece astfel veți
obține acuratețea maximă de detectare. Acuratețea detectării scade dacă instrumentele sunt
poziționate în zona exterioară.
Software-ul de navigare afișează un avertisment dacă instrumentele ajung în zona exterioară,
pentru a evita operarea în această zonă (consultați documentul Ghid de utilizare a software-
ului).
Utilizați o pernă pentru cap adecvată pentru pacient, pentru a-i așeza capul la un nivel la care
partea frontală a generatorului de câmp EM să acopere cu aproximație regiunea de interes,
inclusiv instrumentele EM.

UNITATEA DE DETECTARE EM
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5.4 LED-urile și semnalele acustice

Imagine

①

②

Figura 47  

Nr. Componentă

① LED-ul de alimentare

② LED-urile de stare ale instrumentelor

Indicațiile LED-urilor

LED Stare Indicație

LED-ul de ali-
mentare ①

Verde Unitatea de detectare EM este pornită și gata de utilizare.

Stins

• Unitatea de detectare EM nu este pornită.
• Asigurați-vă că ați pornit căruciorul monitorului și că ați

conectat corect toate cablurile.
• Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab

dacă unitatea de detectare EM este pornită și cablul de
alimentare EM este conectat corect, dar LED-ul de ali-
mentare rămâne stins.

LED-ul de stare
a instrumentului
②

Portocaliu chih-
limbar

Un instrument EM este conectat, dar nu a fost încă inițializat
de software-ul Brainlab.

Verde Un instrument EM este conectat și gata de utilizare.

Stins

• Niciun instrument EM nu este conectat la portul cu numă-
rul corespunzător.

• Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab
dacă un instrument EM este conectat, căruciorul moni-
torului și stația de bază EM sunt pornite, dar LED-ul ră-
mâne stins.

LED-urile și semnalele acustice
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Semnalele acustice

Unitatea de detectare EM emite două sunete scurte atunci când:
• Se efectuează o resetare.
• Sistemul este alimentat cu energie.
• Este conectată la software-ul Brainlab.

UNITATEA DE DETECTARE EM
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6 UTILIZAREA SISTEMULUI
6.1 Alimentarea sistemului

Componentele de alimentare

Componentele de alimentare sunt localizate pe panoul utilizatorului.

①

④

② ③

Figura 48  

Nr. Componentă

① Butonul de pornire/oprire

② LED-ul de alimentare

③ LED-ul Mains Power (de alimentare de la rețea)

④ Întrerupătorul Mains Power (de alimentare de la rețea)

Sursa de alimentare

Avertisment
Operați sistemul folosind sursa de alimentare indicată pe plăcuța cu caracteristici. Dacă nu
sunteți sigur care este tipul de alimentare disponibil, consultați-vă cu departamentul de
asistență clienți al Brainlab sau cu furnizorul local de energie. Utilizarea unei surse de
alimentare necorespunzătoare poate deteriora grav sistemul.

Avertisment
Verificați setarea pentru tensiune înainte de conectarea cablului de alimentare de la rețea la
priza de perete.

Avertisment
Stabiliți sau întrerupeți o conexiune electrică numai după oprirea completă a tuturor
dispozitivelor asociate.

Operați sistemul folosind numai cablul de alimentare de la rețea furnizat împreună cu
sistemul.

UTILIZAREA SISTEMULUI

Ghid tehnic și de utilizare a sistemului Rev. 1.0 Stația de navigare Curve Dual Ver. 1.2 97



Dacă sistemul a fost oprit, așteptați cel puțin 60 de secunde înainte de a-l porni din nou. În
caz contrar, întrerupătorul circuitului poate fi declanșat de curentul de intrare ridicat.

Linkuri conexe

3.4.2 Cum să conectați cablul de alimentare de la rețea la pagina 50
3.3.5 Indicațiile LED-urilor la pagina 48

Cum să efectuați pornirea sistemului Curve

Etapă

1. Asigurați-vă că ați conectat toate cablurile necesare la panoul de conexiuni.

2. Conectați căruciorul monitorului la rețeaua de alimentare.

3. Porniți întrerupătorul de alimentare de la rețea ④.

4. Sistemul pornește automat.

Alimentarea sistemului
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6.2 Oprirea sistemului

Cum să efectuați resetarea

Pas

Pentru a reseta computerul (dacă sistemul s-a blocat sau nu s-a oprit complet), țineți apăsat bu-
tonul de pornire/oprire ① timp de cinci secunde.

Perioadele de așteptare

Atunci când deconectați sistemul de la tensiunea de linie, așteptați cel puțin 10 secunde
înainte de a-l reconecta.

Nu opriți sistemul în timpul inițializării. În caz contrar, fișierele de configurare și alte date
de pe unitatea hard disk se pot pierde sau deteriora.

Situații de urgență

Numai în caz de urgență, utilizați întrerupătorul de alimentare de la rețea și deconectați cablul de
alimentare de la rețea detașabil pentru izolarea echipamentului de alimentarea de la rețea.
Sistemul este prevăzut cu UPS, nu se deconectează numai cablul de alimentarea de la rețea
detașabil, ci se oprește și întrerupătorul de alimentare de la rețea pentru deconectarea tuturor
surselor de alimentare de la rețea.

Întreruperea alimentării

Avertisment
În cazul producerii unei întreruperi a alimentării, rețineți că UPS menține sistemul în
funcțiune pentru maxim cinci minute. Aplicați alimentarea de la rețea sau opriți sistemul
pentru a evita pierderea ireversibilă a datelor.

Cum să efectuați oprirea

Etapă

1. Opriți sistemul prin utilizarea software-ului.

2. Atunci când LED-ul pentru modul în așteptare se stinge, opriți întrerupătorul de alimenta-
re de la rețea ④.

3. Atunci când LED-ul de alimentare de la rețea se stinge, deconectați și fixați în siguranță
toate cablurile, dispozitivele de stocare și player-ele MP3.

4. Deconectați cablul de alimentare de la rețea de la căruciorul monitorului.

Utilizarea întrerupătorului de alimentare de la rețea înainte ca echipamentul să se fi oprit
complet poate avea ca rezultat pierderea ireversibilă a datelor.

Opriți alimentarea de la rețea înainte de conectarea și deconectarea cablurilor.

UTILIZAREA SISTEMULUI
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6.3 Utilizare sterilă
6.3.1 Folia sterilă de protecție a mânerului camerei video

Scop

Folia sterilă de protecție a mânerului camerei video este amplasată pe mânerul camerei
video pentru a permite poziționarea intra-operatorie a camerei video fără compromiterea
câmpului steril.

Sterilitate

Nu utilizați folia sterilă de protecție a mânerului camerei video dacă ambalajul este
deteriorat.

Înainte de despachetare, verificați dacă data expirării de pe ambalajul steril nu a trecut.
Dacă produsul a expirat, eliminați-l imediat.

Avertisment
Folia sterilă de protecție a mânerului camerei video este livrată sterilă. Dacă folia sterilă de
protecție a mânerului camerei video intră în contact cu un mediu nesteril în timpul
despachetării sau utilizării, eliminați-o imediat.

Avertisment
Nu utilizați folia sterilă de protecție a mânerului camerei video dacă este sfâșiată sau dacă
se deteriorează în timpul montării.

Cum să scoateți ambalajul

Figura 49  

Etapă

1. Rugați o a doua persoană să deschidă și să desprindă ambalajul.

2. Scoateți din ambalaj folia sterilă de protecție a mânerului camerei video.

Utilizare sterilă

100 Ghid tehnic și de utilizare a sistemului Rev. 1.0 Stația de navigare Curve Dual Ver. 1.2



Cum să atașați/scoateți folia sterilă de protecție a mânerului camerei video

①

②

③

Figura 50  

Etapă

Pentru atașarea foliei sterile de protecție a mânerului camerei video ②, glisați-o peste mâ-
nerul camerei video ① până când se fixează în poziție.

Pentru scoaterea foliei sterile de protecție a mânerului camerei video ② de pe mânerul
camerei video ①, trageți folia sterilă de protecție.
NOTĂ: Evitați intrarea în contact cu cablul camerei video ③ atunci când reglați camera video în
mod steril. 

Verificați dacă folia sterilă de protecție a mânerului camerei video a fost fixată corespunzător
în poziție.

UTILIZAREA SISTEMULUI
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6.3.2 Folie sterilă de protecție pentru monitor

Informații generale

Monitorul poate fi protejat cu folie sterilă folosind folia sterilă de protecție pentru monitor
furnizată de Brainlab.
Folia sterilă de protecție vă permite să accesați intra-operatoriu toate funcțiile software-ului și să
poziționați monitorul în timpul operației fără a compromite câmpul steril. Folia sterilă de protecție a
afișajului de 27" (19903-40) este destinată utilizării cu afișajul sistemului Curve.

Ambalare

Folia sterilă pentru monitor este furnizată sterilă. Asigurați-vă că ambalajul foliei sterile de
protecție nu prezintă orificii sau rupturi.

Avertisment
Înainte de utilizare, verificați data expirării pe ambalajul foliei sterile de protecție. Dacă data
expirării a trecut, eliminați folia sterilă de protecție și nu o utilizați.

Nu utilizați folia sterilă de protecție dacă ambalajul este rupt.

Sistemul Curve protejat cu folie sterilă de protecție

Figura 51  

Operarea ecranului tactil cu folie sterilă de protecție

Avertisment
Nu atingeți folia sterilă de protecție cu instrumente ascuțite.

Eliminare

Eliminați folia sterilă de protecție după utilizare.

Cum să despachetați folia sterilă de protecție

Etapă

1. Asigurați-vă că ambalajul nu prezintă orificii.

2. Desprindeți sigiliul foliei sterile de protecție.

3. Scoateți folia sterilă de protecție din ambalaj în condiții sterile.

Folie sterilă de protecție pentru monitor
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Avertisment
Folia sterilă de protecție este livrată sterilă. Dacă partea exterioară a foliei sterile de
protecție intră în contact cu un mediu nesteril în timpul despachetării sau utilizării clinice,
folia sterilă trebuie eliminată.

Cum să protejați monitorul cu folia sterilă de protecție

Etapă

1. Țineți folia sterilă de protecție cu mâinile de părțile din stânga și din dreapta ale săgeții de
orientare ①.

2. Așezați marginea foliei sterile de protecție peste monitor astfel încât săgeata de orientare
să se afle pe partea din spate a monitorului, îndreptată în jos ②.

Cum să fixați folia sterilă de protecție

Etapă

1. Desprindeți stratul adeziv de pe una dintre benzile adezive din partea de sus a foliei steri-
le de protecție și lipiți-l pe spatele monitorului.
Repetați până când ați atașat toate cele trei benzi pe spatele monitorului.

2. Desprindeți stratul adeziv de pe una dintre benzile adezive din partea de jos a foliei sterile
de protecție și lipiți-l pe suportul monitorului.
Repetați și pentru a doua bandă adezivă din partea de jos a foliei sterile de protecție.

UTILIZAREA SISTEMULUI
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Folie sterilă de protecție pentru monitor
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7 TRANSPORT
7.1 Blocarea și deblocarea frânelor

Informații generale

Fiecare roată are o frână de picior individuală, pentru realizarea cu ușurință a transportului și
parcarea în siguranță.

Avertisment
Blocați complet toate frânele atunci când cărucioarele sunt depozitate, parcate sau în uz.

Înaintea transportului

Avertisment
Deblocați toate frânele înainte de a muta sistemul.

TRANSPORT
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7.1.1 Frânele căruciorului monitorului

Informații generale

Căruciorul monitorului are frâne la fiecare dintre cele patru roți.
Pedalele de frână ale roților căruciorului monitorului sunt accesibile din două direcții.

Cum să blocați/deblocați frânele

① ②

③

Figura 52  

Opțiuni

Pentru blocare, apăsați pedala de frână ③ cu piciorul până când se fixează în poziția de blocare
①.

Pentru deblocare, ridicați pedala de frână ③ până când se fixează în poziția de deblocare ②.

Frânele căruciorului monitorului
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7.1.2 Frânele căruciorului camerei video

Informații generale

Căruciorul camerei video are frâne la fiecare dintre cele patru roți.
Pedalele de frână ale roților mari din spate sunt accesibile din două direcții, la fel ca în cazul roților
căruciorului monitorului. Pedalele de frână ale roților mici din față (imagini mai jos) sunt
accesibile dintr-o singură direcție.

Cum să blocați/deblocați frânele

①

③

②

Figura 53  

Opțiuni

Pentru blocare, apăsați pedala de frână ③ cu piciorul până când se fixează în poziția de blocare
①.

Pentru deblocare, ridicați pedala de frână ③ până când se fixează în poziția de deblocare ②.

TRANSPORT
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7.2 Andocarea căruciorului camerei video și a
căruciorului monitorului

7.2.1 Înainte de a începe

Informații generale

Husele de protecție pentru monitor și camera video trebuie utilizate în timpul andocării,
transportului și depozitării, pentru a proteja componentele sensibile contra deteriorării.

Nu acoperiți camera video sau monitoarele cu huse de protecție în timpul funcționării
sistemului. În caz contrar, sistemul se poate supraîncălzi și poate suferi deteriorări
serioase. Asigurați-vă că sistemul a fost oprit și s-a răcit complet înainte de a aplica husele
de protecție.

Curățați ecranele tactile înainte de a aplica husele de protecție a monitoarelor.

Husă pentru monitor (față)

Figura 54  

Husă pentru monitor (spate)

①
Figura 55  

Andocarea căruciorului camerei video și a căruciorului monitorului
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Cum să aplicați husa de protecție pe monitoare

Etapă

1. Opriți, închideți și deconectați sistemul de la priză.

2. După ce monitorul s-a răcit, așezați husa de protecție a monitorului pe monitor.

3. Asigurați-vă că husa este aplicată corect pe monitor.

4. Fixați benzile Velcro ① pe spatele husei de protecție a monitorului.

Cum să aplicați husa de protecție pe camera video

②①

Figura 56  

Etapă

1. Asigurați-vă că ați fixat în siguranță căruciorul camerei video în poziția de parcare, că
ați oprit camera și că aceasta s-a răcit complet.

2. Așezați husa de protecție a camerei video ① pe cameră.

3. Fixați camera video pe suportul camerei video folosind banda Velcro a husei de protecție
②.
NOTĂ: Pentru a finaliza acest pas, căruciorul camerei video trebuie să fie adus în pozi-
ția de transport/depozitare. 

Avertisment
Camera video trebuie fixată cu banda husei de protecție pentru a evita mișcările nedorite în
timpul transportului.

Pentru a evita supraîncălzirea, asigurați-vă că ați oprit camera video de cel puțin 5 minute
înainte de a aplica husa de protecție.

TRANSPORT
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7.2.2 Poziția de transport și parcare

Eticheta de avertisment

Eticheta de avertisment ilustrează poziția de parcare și transport corectă pentru căruciorul
camerei video atunci când este andocat la căruciorul monitorului.
Asigurați-vă că monitoarele sunt blocate în poziția indicată pe eticheta de avertisment.

Figura 57  

Măsuri de precauție

Transportați căruciorul camerei video numai în poziția de transport. Este posibil ca brațul în
consolă extins să se balanseze accidental spre exterior la oprirea din deplasare.
Atunci când utilizați mânerul de pe suport pentru a roti brațul camerei video, fiți atent deoarece
brațul are o rază mare de rotație, care ar putea permite contactul dintre cameră și alte
echipamente sau persoane.

Avertisment
În cazul în care căruciorul camerei video nu se află în poziția de transport corectă în timpul
deplasării, oprirea bruscă ar putea cauza oscilarea brațului camerei video.

Cum să efectuați poziționarea căruciorului monitorului

Etapă

1. Rotiți brațul (inferior) în direcția indicată pe eticheta de parcare până când eticheta se ali-
niază cu eticheta corespunzătoare de pe suportul căruciorului monitorului.

NOTĂ: Rețineți că există o setare care determină mișcarea brațului superior atunci când
unghiul între cele două brațe este de 90°. 

Poziția de transport și parcare
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Etapă

2. Înclinați brațul articulat cât mai sus posibil.

3. Mișcați articulația interioară a brațului articulat în direcția indicată pe eticheta de parcare
până când eticheta se aliniază cu eticheta corespunzătoare de pe brațul de extensie.

4. Mișcați articulația de rotire a monitorului în direcția indicată pe eticheta de parcare până
când eticheta se aliniază cu eticheta corespunzătoare de pe brațul articulat.

5. Brațul inferior se află acum în poziția finală.

6. Fixați toate sistemele de blocare cu șurub de pe acest braț pentru a evita mișcările nedo-
rite.

7. Repetați pașii 1 – 6 pentru brațul superior.
NOTĂ: Atunci când repetați pasul 1, dacă urmați direcția indicată pe eticheta de parcare.
Dacă brațul se oprește mai devreme, mișcați brațul superior cu 90° în direcția opusă și
etichetele de parcare se vor alinia. 

TRANSPORT
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Etapă

8. Căruciorul monitorului va ajunge atunci în poziția finală.

Cum să efectuați poziționarea căruciorului camerei video

③

①

②

Figura 58  

Poziția de transport și parcare
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Etapă

1. Eliberați suportul telescopic apăsând butonul de eliberare de pe mânerul ①.

2. Localizați poziția etichetei de parcare pe suportul ③.

NOTĂ: Dacă suportul se află într-o poziție inferioară, este posibil ca eticheta de parcare
să fie acoperită. 

3. Folosiți o mână sau ambele pentru a ridica sau a coborî suportul până când eticheta de
parcare se aliniază cu secțiunea fixă a suportului.

4. Utilizați mânerul camerei video ② pentru a plia brațul camerei până când se aliniază per-
fect cu suportul.

TRANSPORT
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Etapă

5. Utilizați mânerul camerei video ② pentru a roti camera spre stânga (atunci când stați în
spatele căruciorului).

6. Utilizați husa de protecție a camerei video pentru a fixa în siguranță camera în poziție.

Poziția de transport și parcare
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7.2.3 Procedura de andocare și de-andocare

Poziția de andocare finală

Figura 59  

Cum să andocați cărucioarele Curve

Etapă

1. Aduceți căruciorul camerei video și căruciorul monitorului în pozițiile de parcare co-
respunzătoare.

2. Asigurați-vă că frânele căruciorului monitorului sunt cuplate.

3. Asigurați-vă că mecanismul de blocare este decuplat.
Dacă mecanismul de cuplare a fost cuplat accidental, decuplați-l apăsând pedala de eli-
berare.

4. Apăsați căruciorul camerei video în căruciorul monitorului astfel încât axul din față al
căruciorului camerei video să se fixeze peste axul din față al căruciorului monitorului
până când auziți mecanismul de blocare fixându-se în poziție.
NOTĂ: Se recomandă să fixați întotdeauna căruciorul camerei video peste căruciorul
monitorului și nu invers. 

TRANSPORT
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Cum să verificați dacă andocarea este corectă

① ②

Figura 60  

Înainte de a muta sistemul, verificați dacă acesta a fost andocat corect.

Etapă

1. Verificați dacă pedala de andocare s-a ridicat și este vizibilă ①.

2. Trageți ușor de un cărucior pentru a vă asigura că cele două cărucioare se mișcă împreu-
nă.

3. Dacă pașii de mai sus indică faptul că nu ați andocat în siguranță cărucioarele, apăsați
pedala de eliberare a andocării pentru a o aduce în poziția „de-andocat” ②.

4. Andocați din nou cărucioarele.

Cum să de-andocați cărucioarele Curve

Etapă

1. Apăsați pedala de andocare ② pentru a decupla mecanismul de blocare.

2. Îndepărtați căruciorul camerei video de pe căruciorul monitorului.

Procedura de andocare și de-andocare
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7.3 Transportul sistemului
7.3.1 Cerințe

Înainte de a începe

Transportul sistemului trebuie supravegheat de cel puțin o persoană pentru a evita coliziunile cu
alte echipamente, structuri sau persoane.

Avertisment
Mutați cărucioarele numai când acestea se află în poziția de transport în siguranță.

Avertisment
Asigurați-vă că toate sistemele de blocare cu șurub de pe brațele monitorului sunt blocate
în siguranță.

Avertisment
Deblocați toate frânele înainte de a muta sistemul. Nu încercați să mutați căruciorul
monitorului sau căruciorul camerei video cu roțile blocate; în caz contrar este posibilă
răsturnarea cărucioarelor.

Avertisment
Mișcați ușor căruciorul monitorului și căruciorul camerei video înainte și înapoi pentru a vă
asigura că acestea sunt andocate în siguranță.

Avertisment
Asigurați-vă că drumul vizat nu prezintă obstacole. Evitați pragurile ușilor sau obiectele de
pe podea. Nu treceți peste cabluri de sistem în timpul transportului.

Evitați vibrațiile

Nu mutați sistemul cât timp este pornit. Expunerea sistemului la vibrații sau șocuri puternice poate
să provoace deteriorarea și să ducă la pierderea ireversibilă a datelor.

Evitați vibrațiile și șocurile în timpul mutării și depozitării.

Suprafața orizontală

Viteza de transport a sistemului andocat va crește pe suprafețe înclinate. Suprafețele înclinate pot
provoca răsturnarea sistemului.

Avertisment
Puteți să utilizați, să mutați sau să parcați platforma în orice poziție (a brațelor sistemului și
a căruciorului camerei video) pe o suprafață înclinată cu o pantă de până la 5°.
• Puteți să mutați sau să parcați sistemul pe o suprafață înclinată cu o pantă mai mare de

5° numai dacă platforma se află în poziția de transport.
• Sistemul nu poate fi mutat sau parcat în nicio poziție dacă suprafața are o pantă mai

mare de 10°.

Mișcările nedorite

Avertisment
Atunci când mutați căruciorul camerei video, rețineți că brațul suspendat se poate mișca
accidental.

TRANSPORT
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Mutarea în siguranță

Avertisment
Trageți cu atenție sistemul andocat. Nu mutați sistemul la o viteză mai mare decât cea de
mers controlat.

Avertisment
Sistemul trebuie mutat de o singură persoană. Dacă aveți nevoie de asistență din partea
unei a doua persoane, nu împingeți și nu trageți în același timp. Asigurați-vă că în timpul
transportului degetele sau alte părți ale corpului nu sunt prinse în articulațiile sistemului.

Linkuri conexe

7.2.3 Procedura de andocare și de-andocare la pagina 115

Transportul sistemului
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7.3.2 Procedura de transport corectă

După transport

Avertisment
Nu transportați și nu depozitați sistemul fără respectarea condițiilor de mediu specificate.
Nerespectarea acestei condiții poate cauza pierderea acurateței calibrării camerei video.
După transport sau scoaterea din depozit, așteptați ca sistemul să ajungă la temperatura încăperii
înainte de operare.

Linkuri conexe

7.2.3 Procedura de andocare și de-andocare la pagina 115
11.2 Cerințe de mediu la pagina 164

Cum să transportați sistemul

①

Figura 61  

Etapă

Trageți sistemul andocat de mânerul ①.

Cum să transportați sistemul Curve EM

Etapă

1. Utilizați geanta de transport ① pentru a transporta componentele unității de detectare
EM.

2. Utilizați mânerul ② pentru a transporta căruciorul monitorului.

TRANSPORT
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Depozitați și transportați întotdeauna componentele unității de detectare EM conform
recomandărilor Brainlab.

Cum să depășiți obstacolele în timpul transportului

Dacă nu aveți la dispoziție un drum orizontal, liber (de exemplu, o variație de înălțime inevitabilă
între săli), urmați procedura de mai jos pentru depășirea obstacolelor.
NOTĂ: Procedura se aplică pentru variații de înălțime cuprinse între 8 și 20 mm. 

Etapă

1. Menținând cărucioarele în poziția de transport, de-andocați cărucioarele monitorului și
camerei video astfel încât să poată fi mutate individual.

2. Deplasați căruciorul camerei video până în punctul cu variație de înălțime a podelei,
apoi ridicați ușor mânerul și treceți peste obstacol.
NOTĂ: Aveți grijă să nu ridicați căruciorul până la punctul de răsturnare. 

3. Deplasați căruciorul monitorului până în punctul cu variație de înălțime a podelei, apoi
ridicați ușor mânerul și treceți peste obstacol.
NOTĂ: Aveți grijă să nu ridicați căruciorul până la punctul de răsturnare. 

4. Andocați din nou cărucioarele înainte de a continua transportul.

Procedura de transport corectă
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7.4 Parcare și depozitare
7.4.1 Parcarea

Informații generale

Atunci când sistemul nu este utilizat, mențineți întotdeauna cărucioarele în poziția de transport și
parcare în siguranță.

Parcarea în siguranță

Avertisment
Asigurați-vă că toate frânele roților sunt blocate după parcare.

Linkuri conexe

3.2.4 Blocarea monitoarelor la pagina 38
7.2.2 Poziția de transport și parcare la pagina 110

TRANSPORT
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7.4.2 Depozitare

Depozitarea în siguranță

Atunci când depozitați sistemul, mențineți întotdeauna cărucioarele andocate în poziția de
transport și parcare în siguranță.

Linkuri conexe

7.2.2 Poziția de transport și parcare la pagina 110
11.2 Cerințe de mediu la pagina 164

Depozitare
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7.4.3 Transportul unității de detectare EM în gențile de transport

Informații generale

Transportați sistemul Curve utilizând gențile acestuia.

Cum să pregătiți unitatea de detectare EM pentru depozitare

Etapă

1. Opriți sistemul.

2. Deconectați cablul de alimentare EM pentru sistemul Curve.

3. Deconectați cablul EM de la căruciorul monitorului.

4. Scoateți stratul superior din geanta de transport și așezați cablul în partea de sus a genții
sau într-un loc în care se va menține curat și uscat.

Cum să așezați unitatea de detectare EM cu placa de fixare în gențile de transport

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

Figura 62  

Etapă

1. Îndepărtați stația de bază EM de pe masa din sala de operații.

2. Deconectați cablul generatorului de câmp EM și ambii conectori ai cablului EM de la
stația de bază EM.
Așezați stația de bază EM în partea inferioară a genții de transport ④.

3. Ținând generatorul de câmp EM ③, trageți mecanismul de eliberare ② al plăcii de fixare
a generatorului de câmp EM ① pentru a separa generatorul de câmp EM.
Așezați generatorul de câmp EM în partea inferioară a genții de transport ⑤.

TRANSPORT
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Etapă

4. Așezați toate cablurile în partea inferioară a genții de transport ⑥.

5. Așezați la loc stratul superior de spumă în geanta de transport ⑧.

6. Desfaceți benzile Velcro ale plăcii de fixare a generatorului de câmp EM și așezați-o în
partea superioară a genții de transport ⑨.

7. Așezați instrumentele nesterile în cutia de instrumente nesterile ⑪.

8. Așezați cutia de instrumente nesterile ⑪ în geanta de transport ⑩.

Cum să așezați unitatea de detectare EM cu brațul de poziționare în gențile de transport

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

Figura 63  

Etapă

1. Îndepărtați stația de bază EM de pe masa din sala de operații.

2. Deconectați cablul generatorului de câmp EM și ambii conectori ai cablului EM de la
stația de bază EM.
Așezați stația de bază EM în partea inferioară a genții de transport ④.

3. Ținând generatorul de câmp EM ③, trageți mecanismul de eliberare ② al brațului de po-
ziționare a generatorului de câmp EM ① pentru a separa generatorul de câmp EM.
Așezați generatorul de câmp EM în partea inferioară a genții de transport ⑤.

4. Așezați toate cablurile în partea inferioară a genții de transport ⑥.

5. Așezați la loc stratul superior de spumă în geanta de transport ⑧.

6. Așezați brațul de poziționare a generatorului de câmp EM în partea superioară a genții
de transport ⑨.

7. Așezați instrumentele nesterile în cutia de instrumente nesterile ⑪.

8. Așezați cutia de instrumente nesterile ⑪ în geanta de transport ⑩.

Transportul unității de detectare EM în gențile de transport
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7.4.4 Depozitarea pe termen lung

Informații generale

Înainte și după depozitarea sistemului pentru o perioadă lungă de timp, trebuie luate măsuri
pentru a asigura funcționarea corespunzătoare.

Linkuri conexe

1.2 Informații juridice la pagina 8
8.1 Instrucțiuni de curățare la pagina 127
10.2 Cerințe de testare recurentă la pagina 146

Cum să depozitați sistemul timp de 1 – 6 luni.

Înainte de a depozita sistemul timp de 1 – 6 luni:

Etapă

1. Asigurați-vă că bateria sursei de alimentare neîntreruptibile (UPS) este complet încărcată.

2. Scoateți din priză toate cablurile externe și depozitați-le împreună cu echipamentul.

3. Acoperiți camera video și monitoarele cu huse de protecție.

4. Depozitați echipamentul într-un loc uscat cu o temperatură cuprinsă între 21 °C și 30 °C.

Cum să repuneți în funcțiune un echipament depozitat timp de 3 luni

Înainte de a utiliza un echipament care a fost depozitat timp de aproximativ trei luni:

Etapă

1. Curățați echipamentul.

2. Încărcați complet bateria UPS-ului.

3. Porniți sistemul și verificați funcționarea corectă a acestuia înainte de a-l utiliza pentru
operație.

Depozitarea timp de cel puțin 6 luni

Înainte de a depozita sistemul timp de cel puțin șase luni:

Etapă

1. Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru a scoate bateria UPS din
echipament.

2. Scoateți din priză toate cablurile externe și depozitați-le împreună cu echipamentul.

3. Acoperiți camera video și monitoarele cu huse de protecție.

4. Depozitați echipamentul într-un loc uscat cu o temperatură cuprinsă între 21 °C și 30 °C.

Cum să repuneți în funcțiune un echipament depozitat timp de 6 luni

Înainte de a utiliza un echipament care a fost depozitat timp de cel puțin șase luni:

Etapă

1. Curățați echipamentul.

TRANSPORT
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Etapă

2. Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru a instala o nouă baterie
UPS.

3. Încărcați complet bateria UPS-ului.

4. Efectuați un test recurent pentru a verifica siguranța și eficacitatea echipamentului.

5. Porniți sistemul și verificați funcționarea corectă a acestuia înainte de a-l utiliza pentru
operație.

Depozitarea pe termen lung
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8 CURĂȚAREA
8.1 Instrucțiuni de curățare
8.1.1 Cerințe

Înainte de a începe

Avertisment
Asigurați-vă că sistemul este complet oprit și deconectat de la rețeaua de alimentare
înainte de a începe curățarea.

Avertisment
Risc de electrocutare: Înaintea și în timpul oricăror operațiuni de curățare și dezinfectare,
asigurați-vă că sistemul de detectare (optic sau electromagnetic) este deconectat de la
căruciorul monitorului.

Fără dezinfectare automată

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

Nu expuneți sistemul Curve la lumină UV directă, deoarece aceasta poate deteriora
echipamentul.

Fără sterilizare

Nu sterilizați componentele sistemului Curve.

Fără lichide

Dacă lichidele intră în contact cu spuma din jurul cadrului monitorului și ecranului tactil, ar putea
exista efecte negative temporare asupra funcționalității ecranului tactil.
Funcționalitatea ecranului tactil trebuie să revină la normal după uscarea spumei, cu toate
acestea, se recomandă evitarea prezenței lichidelor care pot intra în contact cu spuma, în special
în timpul procedurilor de curățare.

Nu pulverizați solvenți de curățare sau alte lichide direct spre grilele difuzoarelor sau
orificiile de ventilare.

Asigurați-vă că nu pătrund lichide în componentele sistemului Curve, deoarece acestea pot
deteriora componentele și/sau circuitele electronice.

Folosiți doar o lavetă umedă pentru curățare. Alte metode ar putea permite pătrunderea
lichidelor în sistem și cauza deteriorarea.

CURĂȚAREA
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Compatibilitatea cu dezinfectanții

Următoarele tipuri de dezinfectanți sunt compatibile cu toate componentele sistemului Curve cu
excepția camerei video:

Tip dezinfectant Exemplu

Pe bază de alcool Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Pe bază de alchilamină Incidin Plus 2%

Pe bază de oxigen activ Perform

Pe bază de aldehide/cloruri Antiseptica Kombi – Flächendesinfektion

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

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

Instrucțiuni de curățare
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8.1.2 Curățarea sistemului Curve

Nu utilizați

• Solvenți pe bază de acizi
• Solvenți pe bază de substanțe caustice cu valoarea pH mai mare de 9,5

Urmați întotdeauna îndeaproape instrucțiunile producătorului dezinfectantului respectiv.

Utilizarea altor lichide de curățare, șervețele dezinfectante sau proceduri de curățare decât
cele specificate poate deteriora echipamentul. Pentru a evita deteriorarea sistemului, este
recomandată utilizarea exclusivă a dezinfectanților verificați de Brainlab.

Intervalele de curățare a camerei video

Deoarece frecvența de curățare depinde de frecvența de utilizare a camerei video, Brainlab nu
poate oferi o recomandare generală privind intervalele de curățare. Aceasta este
responsabilitatea utilizatorului.
Inspectați periodic filtrul iluminator și lentilele pentru a vedea gradul de curățenie, însă curățați-le
doar atunci când este necesar.

După curățare

După curățare, asigurați-vă că suportul telescopic pentru căruciorul camerei video s-a uscat
complet înainte de a-l retrage.

Linkuri conexe

6.2 Oprirea sistemului la pagina 99

Cum să curățați căruciorul monitorului

Etapă

1. Opriți sistemul, întrerupeți alimentarea de la rețea și deconectați sistemul.

2. Cu excepția ecranelor tactile și a panourilor galbene ale căruciorului monitorului, cură-
țați toate celelalte suprafețe ① utilizând un dezinfectant pentru suprafețe.
Urmați recomandările producătorului dezinfectantului.

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

4. Curățați panourile galbene ale căruciorului monitorului cu un dezinfectant pentru supra-
fețe care nu conține alcool.
NOTĂ: Utilizarea altor tipuri de dezinfectanți ar putea deteriora panourile galbene. 

5. Curățați ecranele tactile ② cu o lavetă fără scame, folosind un dezinfectant pentru supra-
fețe care nu lasă urme.

Cum să curățați căruciorul camerei video

Etapă

1. După închiderea căruciorului monitorului, deconectați cablul camerei video.

2. Curățați toate suprafețele, cu excepția camerei video, utilizând un dezinfectant pentru su-
prafețe.

CURĂȚAREA
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Etapă
Urmați recomandările producătorului dezinfectantului.
NOTĂ: Aveți grijă să nu ștergeți murdăria de pe carcasa camerei video înspre filtrele ilu-
minatoare și lentile. 

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

Cum să curățați lentila și filtrul iluminator

Etapă

1. După închiderea căruciorului monitorului, deconectați cablul camerei video.

2. Îndepărtați praful de pe filtrele iluminatoare și lentile folosind o perie pentru lentile fotogra-
fice.
Ștergeți ușor suprafața exclusiv într-o singură direcție, trăgând peria peste suprafață.

3. Ștergeți ușor suprafața filtrelor iluminatoare și lentilelor cu șervețele dezinfectante cu 70%
izopropanol sau meliseptol. Urmați recomandările producătorului dezinfectantului.
• Curățați carcasa camerei video utilizând un dezinfectant pentru suprafețe.
• Urmați recomandările producătorului dezinfectantului.
• Aveți grijă să nu ștergeți murdăria de pe camera video dirijând-o spre filtrele ilumina-

toare și lentile.
• Evitați contactul prelungit între șervețele și camera video.

4. Curățați filtrele iluminatoare și lentilele folosind o soluție de curățare pentru lentile multi-
strat disponibilă în comerț (precum AR66) și o lavetă curată de microfibră pentru curăța-
rea suprafețelor optice (precum Hitecloth).
Evitați contactul prelungit între soluția de curățare pentru lentile și filtrele iluminatoare și
lentile.

Avertisment
Nu folosiți produse pe bază de hârtie pentru curățare. Produsele pe bază de hârtie pot
zgâria filtrele iluminatoare.

Avertisment
Sistemul trebuie închis complet și deconectat de la rețeaua de alimentare înainte de
curățare.

Nu sterilizați camera video.

Cum să curățați unitatea de detectare EM

Etapă

1. După oprirea căruciorului monitorului, deconectați cablurile de la stația de bază EM.

2. Curățați toate suprafețele carcasei folosind un dezinfectant pentru suprafețe.
Urmați recomandările producătorului dezinfectantului.

3. Curățați cu atenție interfețele, asigurându-vă că nu pătrund lichide în sistem.
NOTĂ: Nu pulverizați lichide direct în orificiile de ventilare ale stației de bază EM. 

4. Ștergeți placa de fixare a generatorului de câmp EM sau brațul de poziționare și înde-
părtați praful și murdăria de pe piesa de fixare a generatorului de câmp EM.

Curățarea sistemului Curve
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8.1.3 Husă de protecție pentru monitoare

Imagine

Figura 64  

Nu utilizați

• Solvenți pe bază de acizi
• Solvenți pe bază de substanțe caustice cu valoarea pH mai mare de 9,5

Cum să curățați husele de protecție

Etapă

1. Scoateți husele de protecție de pe căruciorul monitorului.

2. Utilizați un dezinfectant pentru suprafețe pentru a curăța suprafața.
Urmați recomandările producătorului dezinfectantului.
NOTĂ: Utilizați numai o lavetă umedă pentru a curăța suprafețe. Nu lăsați husa de pro-
tecție să se îmbibe cu dezinfectant. 

3. Curățați suprafețele exterioare ale huselor de protecție. Nu curățați suprafețele din interio-
rul husei.

4. Lăsați husele de protecție să se usuce complet înainte de a le aplica peste sistem.

NOTĂ: Dacă o husă murdară nu poate fi curățată satisfăcător urmând pașii de mai sus, înlocuiți-o
cu una nouă. 

Nu spălați, nu înmuiați, nu călcați și sterilizați husele de protecție.

CURĂȚAREA
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8.1.4 Husă de protecție pentru cameră video

Imagine

Figura 65  

Nu utilizați

• Solvenți pe bază de acizi
• Solvenți pe bază de substanțe caustice cu valoarea pH mai mare de 9,5

Cum să curățați husele de protecție

Etapă

1. Scoateți husa de protecție de pe căruciorul camerei video.

2. Utilizați un dezinfectant pentru suprafețe pentru a curăța suprafața.
Urmați recomandările producătorului dezinfectantului.
NOTĂ: Utilizați numai o lavetă umedă pentru a curăța suprafețe. Nu lăsați husa de pro-
tecție să devină umedă sau să se îmbibe cu dezinfectant. 

3. Curățați suprafețele exterioare ale husei de protecție. Nu curățați suprafețele din interiorul
husei.

4. Lăsați husa de protecție să se usuce complet înainte de a o aplica peste sistem.

NOTĂ: Dacă o husă murdară nu poate fi curățată satisfăcător urmând pașii de mai sus, înlocuiți-o
cu una nouă. 

Nu spălați, nu înmuiați, nu călcați, nu dezinfectați și nu sterilizați husele de protecție.

Husă de protecție pentru cameră video
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8.1.5 Gențile de transport

Cum să curățați gențile de transport

Etapă

1. Folosiți apă curată pentru a curăța suprafața.

2. Dacă este necesar, folosiți un dezinfectant pentru suprafețe pentru a dezinfecta suprafa-
ța, urmând recomandările producătorului dezinfectantului respectiv.
NOTĂ: Folosiți numai o lavetă umedă pentru a curăța și a dezinfecta suprafețe. Nu lăsați
gențile de transport să se umezească sau să se îmbibe cu dezinfectant. 

3. Curățați și dezinfectați doar suprafețele exterioare ale genților de transport. Nu curățați și
nu dezinfectați suprafețele din interiorul genților.

4. Lăsați gențile de transport să se usuce complet înainte de a introduce sistemul în aces-
tea.
NOTĂ: După uscare, este posibil ca dezinfectanții pentru suprafețe să lase pete. 

CURĂȚAREA
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Gențile de transport
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9 DEPANARE
9.1 Introducere

Informații referitoare la capitol

Acest capitol conține informații privind depanarea pentru componentele majore ale sistemului
Curve:
• Căruciorul monitorului
• Monitorul
• UPS
• Căruciorul camerei video
• Unitatea de detectare EM

Scopul acestui capitol este de a vă oferi informații specifice, în scopul de a recunoaște posibilele
probleme și de a le comunica departamentului de asistență al Brainlab.

Reparații și service

Avertisment
Nu încercați să efectuați service la sistem. Contactați departamentul de asistență al
Brainlab pentru întrebări referitoare la reparare și service.

DEPANARE
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9.2 Depanare: Căruciorul monitorului

Alimentarea căruciorului monitorului

Apariție Cauză posibilă

Lipsă alimentare la căruciorul
monitorului

Verificați conectarea corectă a cablurilor de alimentare de la
rețea la o sursă de alimentare.

Depanare: Căruciorul monitorului
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9.3 Depanare: Monitorul
9.3.1 Ecranul tactil

Informații generale

Acestea sunt componentele funcționale principale ale monitorului care afectează ecranul:
• Ecranul în sine
• Lumina de fundal

Ecranul monitorului

Ecranul este componente activă a monitorului.

Apariție Observație

S-ar putea ca unii pixeli (din care sunt
construite imaginile afișate) să se defec-
teze în timp.

Este posibil să fie necesară înlocuirea ecranului.

Retroiluminare

Unitatea de retroiluminare luminează uniform fundalul ecranului activ, pentru ca pixelii să fie
vizibili.

Apariție Observație

Ecranul este negru
Este posibil ca unitatea de retroiluminare să trebuias-
că să fie înlocuită (în general, unitățile de retroilumina-
re au o durată de funcționare specificată de cinci ani).

DEPANARE
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9.3.2 Ecran tactil

Funcționalitatea ecranului tactil

Apariție Observație

Lipsă funcționalitate tactilă
• Controlerul tactil nu funcționează sau
• Driverul care controlează cursorul mouse-ului nu

funcționează.

Poziția cursorului pe ecran nu corespun-
de cu partea ecranului atins

Calibrarea cursorului a fost pierdută. Contactați depar-
tamentul de asistență al Brainlab.

Ecran tactil
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9.3.3 Ecranele de indicare a defecțiunilor

Afișarea mesajelor de notificare

Mesaj Explicație

No Signal! (Lipsă semnal!)

Sistemul verifică semnalele disponibile. Informațiile dispar du-
pă câteva secunde, iar imaginea este afișată sau semnalul de
afișare prezintă o eroare. În caz de erori, contactați departa-
mentul de asistență al Brainlab.

DEPANARE
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9.4 Depanare: UPS
9.4.1 Semnale audio UPS

Semnale

Apariție Cauză posibilă

Ocazional, dispozitivul UPS emite un
bip, însă semnalul funcționează normal.

Dispozitivul UPS transferă scurt sistemul la sursa al-
ternativă de alimentare din cauza unor probleme de
alimentare (în general, variații de tensiune, supraten-
siuni sau efecte tranzitorii).
Această operație este normală, deoarece protejează
sistemul împotriva tensiunilor anormale.

Dispozitivul UPS emite un bip lung ur-
mat de bipuri scurte, apoi sistemul se
oprește.

Bateria UPS este complet goală. Încărcați complet
dispozitivul UPS înainte de a utiliza din nou sistemul.

Depanare: UPS
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9.4.2 Indicatorul LED al dispozitivului UPS și starea sistemului

Prezentare generală

Această secțiune cuprinde informații despre LED-ul portocaliu al dispozitivului UPS, situat pe
panoul utilizatorului de pe căruciorul monitorului.

Indicator LED dispozitiv UPS

Stare Indică

Intermitent Sistemul funcționează pe baza dispozitivului UPS

Iluminat solid Bateria este în curs de încărcare

DEPANARE
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9.5 Depanare: Căruciorul camerei video

Evenimente cu camera video

Există mai multe evenimente posibile, care pot fi atribuite erorilor de comunicare legate de
camera video IR.

Apariție Simptome Cauze posibile

Reducerea volu-
mului camerei vi-
deo

• Câmp de vizibilitate
restricționat pentru na-
vigare

• LED-urile din lentila ca-
merei nu sunt pornite

• Supraîncălzirea
• Eroare de comunicare între căruciorul moni-

torului și căruciorul camerei video
• Lumina IR de la un alt dispozitiv (de exemplu,

pulsoximetru) cauzează interferențe.
• Suprafețele din sala de operații reflectă în

mod neintenționat lumina IR (de exemplu,
benzile reflectorizante de pe haine)

Fără alimentare
Camera video nu emite
un semnal sonor în timpul
inițializării

• Problemă cu cablurile interne
• Problemă cu cablurile externe

Fără comunicare
Camera video nu emite
un semnal sonor în timpul
inițializării aplicației

• Eroare de comunicare între căruciorul moni-
torului și căruciorul camerei video: Verificați
cablurile

Nu detectează sfe-
rele marker în mod
corespunzător

Software-ul afișează sfe-
re marker gri neidentifica-
bile în câmpul de vizibili-
tate al camerei

• Lumina IR de la un alt dispozitiv cauzează in-
terferențe (de exemplu, pulsoximetru)

• Suprafețele din sala de operații reflectă în
mod neintenționat lumina IR (de exemplu,
benzile reflectorizante de pe haine)

Comenzile pentru
motorul camerei
video nu funcțio-
nează

Apăsarea butoanelor de
comandă ale camerei vi-
deo motorizate nu pun
camera în mișcare

• Întrerupătorul pornit/oprit al motorului este de-
zactivat: ACTIVAȚI întrerupătorul

• Eroare de comunicație: Verificați cablurile
• Dacă indicatorul LED verde de stare al came-

rei video este stins, comunicația nu este posi-
bilă. Reporniți dispozitivul

NOTĂ: Dacă aveți probleme cu camera video, contactați departamentul de asistență al Brainlab. 

Depanare: Căruciorul camerei video
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9.6 Depanare: Unitatea de detectare EM

Evenimente cu unitatea de detectare EM

Apariție Simptome Cauze posibile

Fără alimentare

Unitatea de detectare EM
nu emite sunete în timpul
inițializării și LED-ul de ali-
mentare rămâne stins.

Verificați cablurile să fie conectate corect la o
sursă de alimentare EM.

Verificați dacă întrerupătorul de alimentare de
la rețea al sistemului Curve este activat.

Verificați dacă sursa de alimentare este conec-
tată la cablul unității de detectare EM și cablul
este conectat la ambii conectori ai unității de
detectare EM.

Fără comunicare

Unitatea de detectare EM
nu emite un semnal sonor
în timpul inițializării aplica-
ției.

Verificați cablurile dintre căruciorul monitoru-
lui și unitatea de detectare EM.

Configurație software incorectă.

Fără detectare
Software-ul afișează un
simbol generator de
câmp EM barat.

Verificați cablurile dintre generatorul de câmp
EM și stația de bază EM.

Fără detectare a
instrumentelor EM

LED-ul portului instrumen-
tului EM este stins.

Verificați cablurile de la stația de bază EM la
instrumentul EM.
În cazul în care cablurile sunt corecte și stația
de bază EM este alimentată (LED verde), opriți
stația de bază EM utilizând întrerupătorul de
alimentare de la rețea de pe sursa de alimenta-
re Curve. Așteptați cel puțin cinci secunde, iar
apoi reporniți alimentarea de la rețea.

LED-ul portului instrumen-
tului EM este portocaliu.

Verificați dacă aplicația software funcționează
corect.

Verificați dacă ciclurile de sterilizare ale instru-
mentului EM nu au fost depășite.

Verificați dacă un instrument EM Brainlab
adecvat este conectat (consultați Ghidul de
utilizare a instrumentelor pentru instrumente
EM compatibile).

LED-ul portului instrumen-
tului EM este verde, dar
simbolul instrumentului
EM nu este afișat.

Verificați dacă instrumentul este în interiorul vo-
lumului de detectare.

Detectarea inter-
mitentă a instru-
mentului

În timpul mișcării instru-
mentul EM, simbolul in-
strumentului EM din soft-
ware nu este afișat în mod
continuu.

Verificați dacă instrumentele EM sunt în interio-
rul volumul de detectare al generatorului de
câmp EM, în mod ideal, nu la marginea volu-
mului de detectare.

Verificați dacă există obiecte metalice străine,
care pot perturba câmpul electromagnetic (de
exemplu, instrumente feromagnetice).

Simbolul instrumentului
EM din software se mișcă
deși instrumentul EM este
ținut fix.

Interferențele electromagnetice de la alte dis-
pozitive electrice din apropiere afectează algo-
ritmii de detectare EM. Mutați echipamentul din
apropiere mai departe.

DEPANARE
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Apariție Simptome Cauze posibile

Un instrument detectat cu un element motorizat
(de exemplu, aparat de ras) interferează cu de-
tectarea în timp ce motorul funcționează. Nu vă
bazați pe informațiile de detectare în timp ce
elementul motorizat funcționează.

Depanare: Unitatea de detectare EM
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10 SIGURANȚA ELECTRICĂ
10.1 Clasificare

Clasificare – Stația de navigare Curve Dual

Stația de navigare Curve Dual este clasificată ca echipament de Clasa I conform IEC 60601-1 și
trebuie testată în mod corespunzător.

Clasificare Definiție

Clasa I
Se referă la clasificarea echipamentelor în funcție de protecția împotriva
electrocutării. Pentru piesele metalice accesibile sau piesele metalice inter-
ne, precum conexiunea de împământare, sunt asigurate protecții.

Clasificare – Unitatea de detectare EM

Unitatea de detectare EM este clasificată ca echipament de Clasa I conform IEC 60601-1 și
trebuie testată în consecință.

Clasificare Definiție

Clasa I
Se referă la clasificarea echipamentelor în funcție de protecția împotriva
electrocutării. Pentru piesele metalice accesibile sau piesele metalice inter-
ne, precum conexiunea de împământare, sunt asigurate protecții.

Clasificare – Porturile instrumentelor EM

Porturile instrumentelor EM sunt clasificate ca fiind de tip BF conform IEC 60601-1 și trebuie
testate în consecință.

Clasificare Definiție

Tipul BF
Parte aplicată de tip F care respectă cerințele specificate ale acestui stan-
dard pentru a asigura o protecție mai mare împotriva electrocutării decât cea
oferită de părțile aplicate de tip B.

Cerințe de siguranță

Avertisment
Pentru a evita riscul de electrocutare, stația de navigare Curve Dual trebuie conectată doar
la o sursă de alimentare de la rețea cu împământare.

Siguranța selectorului final trebuie să fie clasificat 16 A.

SIGURANȚA ELECTRICĂ
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10.2 Cerințe de testare recurentă
10.2.1 Prezentare generală

Interval

Testul recurent trebuie efectuat anual.

Pentru menținerea siguranței echipamentului, este necesar un test anual de siguranță
electrică conform cu IEC 62353.
NOTĂ: Regulamentele și cerințele locale care diferă de aceste standarde prevalează. În mod
alternativ, testul trebuie efectuat în conformitate cu IEC 60601-1. 

Domeniu de aplicare

Testul trebuie să includă toate elementele specificate în formularul de inspecție de siguranță. Pe
lângă formularul de inspecție de siguranță, inspecția de siguranță cuprinde și inspecțiile ulterioare.
În plus, personalul de asistență al Brainlab sau partenerii autorizați vor curăța periodic filtrele de
admisie a aerului și vor înlocui bateria atunci când este necesar.

Inspecțiile efectuate de personalul care nu face parte din Brainlab

Numai personalul instruit și competent poate efectua testele de siguranță electrică.

Testele trebuie efectuate de către un inginer calificat care:
• Este calificat să efectueze inspecții de siguranță ale echipamentelor medicale electrice.
• Este familiarizat cu informațiile privind siguranța produsului și cu instrucțiunile pentru produs și

a citit și a înțeles ghidurile de utilizare.
• Este la curent cu regulamentele locale în vigoare referitoare la prevenirea accidentelor

industriale și non-industriale.
• Informează imediat Brainlab în scris dacă echipamentul este considerat nesigur.

Inspecțiile efectuate de personalul de asistență din cadrul Brainlab

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

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

Linkuri conexe

10.2.3 Formularul de inspecție de siguranță – teste recurente la pagina 148
12.1.3 Inspecții ulterioare la pagina 187

Cerințe de testare recurentă
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10.2.2 Pași de testare

Premise obligatorii ale testului

Atunci când efectuați teste recurente:
• Parcurgeți pașii de testare necesari în ordinea definită.
• Măsurați toate zonele sistemului indicate în capitolele următoare.
• Toate testele trebuie efectuate cu succes pentru ca dispozitivul să fie considerat sigur.
• Calibrarea dispozitivului de măsurare trebuie să fie validă în momentul efectuării măsurătorilor.

NOTĂ: Dispozitivul de măsurare trebuie să rămână conectat pe întreaga durată a ciclului de
măsurare. Dacă acesta este deconectat în timpul măsurării, dispozitivul de măsurare recunoaște
în mod automat pierderea conexiunii, iar întregul test va trebui repetat. 

Dacă dispozitivul nu trece un test, acesta trebuie reparat de către personalul de asistență din
cadrul Brainlab. După reparare, repetați integral testul de siguranță electrică, de la început.

Formularul de inspecție de siguranță

• Tipăriți sau faceți o copie a formularului de inspecție de siguranță.
• Introduceți rezultatele inspecției.
• Comparați valorile măsurate cu valorile critice obținute la inspecția de siguranță pentru a stabili

dacă testul a fost efectuat cu succes.
• Păstrați formularul ca evidență a inspecției.

Linkuri conexe

10.2.3 Formularul de inspecție de siguranță – teste recurente la pagina 148

Pași de testare necesari

Etapă

1. Efectuați o inspecție vizuală.

2. Verificați rezistența de împământare.

3. Verificați curentul de fugă al echipamentului.

4. Verificați curentul de fugă al componentei aplicate (tipul BF) (pentru unitatea de detecta-
re EM opțională).

5. Efectuați un test funcțional.

6. Raportați și evaluați rezultatele.

7. Verificați și pregătiți sistemul pentru utilizare normală.

SIGURANȚA ELECTRICĂ
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10.2.3 Formularul de inspecție de siguranță – teste recurente

Pașii de testare de parcurs

Pas Instrucțiuni și condiții

Inspecție vizuală

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

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

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

securizate
• Dispozitivul este împământat în mod corespunzător

Verificați căruciorul monitorului, căruciorul camerei video și unitatea
de detectare EM (dacă există) pentru a detecta orice urme vizibile de de-
teriorare, cabluri rupte și fire expuse. Exceptând orificiile de aerisire, nu ar
trebui ca interiorul cărucioarelor să fie vizibil. Nu se acceptă cabluri dete-
riorate, fire expuse sau vizibilitate în interior.
Verificați dacă indicatorii LED (de pe căruciorul monitorului, căruciorul
camerei video și unitatea de detectare EM (opțional)) prezintă erori de-
tectate.
Dacă se depistează orice urmă de deteriorare, scoateți dispozitivul din
funcțiune, marcați-l corespunzător și contactați departamentul de asisten-
ță al Brainlab.

Rezistența de împă-
mântare

Conectați căruciorul monitorului la sursa de alimentare de la rețea utili-
zând cablul original de alimentare de la rețea furnizat de Brainlab. Dacă
aveți mai multe cabluri de alimentare de la rețea pentru dispozitiv, repetați
acest test cu fiecare cablu.
Testați rezistența la împământare conform IEC 62353:2014 Capitolul
5.3.2.2 utilizând un dispozitiv de măsurare care poate transmite un curent
de cel puțin 200 mA la 500 mΩ. Efectuați măsurătoarea timp de o secun-
dă. Tensiunea circuitului deschis nu trebuie să depășească 24 V.

Curentul de fugă al
echipamentului
(Detectare optică)

Conectați căruciorul monitorului și căruciorul camerei video utilizând
cablul camerei video. Conectați căruciorul monitorului la sursa de ali-
mentare de la rețea utilizând cablul original de alimentare de la rețea fur-
nizat de Brainlab.
Testați curentul de fugă al echipamentului conform IEC 62353:2014 Capi-
tolul 5.3.3.2.3 utilizând „metoda diferențială”, cu următoarele condiții supli-
mentare:
• Măsurătorile sunt efectuate la tensiunea de alimentare de la rețea.
• Măsurătorile sunt efectuate în ambele poziții ale ștecărului de rețea, da-

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

Formularul de inspecție de siguranță – teste recurente
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Pas Instrucțiuni și condiții

Curentul de fugă al
echipamentului
(Detectarea EM)

Conectați căruciorul monitorului și unitatea de detectare EM utilizând
cablurile de legătură furnizate. Conectați căruciorul monitorului la sursa
de alimentare de la rețea utilizând cablul original de alimentare de la rețea
furnizat de Brainlab.
Testați curentul de fugă al echipamentului conform IEC 62353:2014 Capi-
tolul 5.3.3.2.3 utilizând „metoda diferențială”, cu următoarele condiții supli-
mentare:
• Măsurătorile sunt efectuate la tensiunea de alimentare de la rețea.
• Măsurătorile sunt efectuate în ambele poziții ale ștecărului de rețea, da-

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

Curentul de fugă al
componentei aplica-
te (tipul BF)
(Doar detectare EM)

Conectați căruciorul monitorului și unitatea de detectare EM utilizând
cablurile de legătură furnizate. Conectați căruciorul monitorului la dis-
pozitivul de testare utilizând cablul original de alimentare de la rețea fur-
nizat de Brainlab.
Testați curentul de fugă al echipamentului conform IEC 62353:2014 Capi-
tolul 5.3.4.3.2 utilizând „măsurătoarea alternativă”, consultați Imaginea 9
din IEC 62353.

Testul funcțional
(Detectare optică)

• Porniți sistemul Curve.
• Verificați dacă indicatorii LED (de pe căruciorul monitorului și de pe

camera video) prezintă erori detectate. Pentru informații detaliate des-
pre indicatorii LED, consultați documentul Ghid de utilizare a sistemu-
lui.

• Lansați o aplicație software.
• Detectați cu acuratețe un instrument Brainlab.

Testul funcțional
(Detectarea EM)

• Porniți sistemul Curve.
• Verificați dacă indicatorii LED (de pe căruciorul monitorului și de pe

unitatea de detectare EM) prezintă erori detectate. Pentru informații
detaliate despre indicatorii LED, consultați documentul Ghid de utiliza-
re a sistemului.

• Lansați o aplicație software.
• Detectați cu acuratețe un instrument EM Brainlab.

Raportarea și eva-
luarea rezultatelor Generați un raport și determinați dacă dispozitivul este sigur și eficient.

Verificarea și pregă-
tirea pentru utiliza-
rea normală

După testare, verificați dacă sistemul Curve revine la condițiile necesare
utilizării normale înainte de a fi repus în funcțiune.
Decuplați toate dispozitivele care au fost conectate, de exemplu, liniile de
măsurare.

Valori critice

Pas de testare Condiții normale

Rezistența de împământare ≤ 0,3 Ω

Curentul de fugă al echipamentului ≤ 500 µA

Curentul de fugă al componentei aplicate (tipul
BF) (doar detectare EM) ≤ 5 mA măsurătoare alternativă

Dimensiune de referință

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

Pas de testare Condiții normale Reușit?

Rezistența de împământare

Curentul de fugă al echipamentului

Curentul de fugă al componentei aplicate (tipul
BF) (doar detectare EM)

Numărul de serie al dispozitivului de măsurare: ________________________
Calibrare valabilă până la (data): __________________________
Test efectuat la data de:_________________de către: __________________________________

Formularul de inspecție de siguranță – teste recurente
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10.3 Efectuarea testelor
10.3.1 Rezistența de împământare

Informații generale

Conectați vârful de măsurare al dispozitivului de măsurare la piesele conductoare indicate în
tabelul de mai jos și măsurați rezistența.
Dacă dispozitivul nu trece un test, acesta trebuie reparat de către personalul de asistență din
cadrul Brainlab. După reparare, repetați integral testul de siguranță electrică, de la început.

Rezistența de împământare

Punct testat Valoare măsurată A trecut
testul?

Port pentru egalizarea po-
tențialelor

Șurub de fixare a ecranului

Al doilea șurub de fixare a
ecranului
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10.3.2 Curentul de fugă al echipamentului

Informații generale

Conectați vârful de măsurare al dispozitivului de măsurare la componentele conductoare indicate
în tabelul de la și măsurați curentul de fugă.

Punctele de măsurare a curentului de fugă al echipamentului

Punct testat Valoare măsurată A trecut
testul?

Șurub de fixare a ecranului

Al doilea șurub de fixare a
ecranului

Șurubul stâng pe îmbinarea
articulată interioară

Șurubul stâng pe îmbinarea
articulată interioară a brațu-
lui secundar

Șurubul stâng pe îmbinarea
centrală a brațului articulat

Curentul de fugă al echipamentului
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Punct testat Valoare măsurată A trecut
testul?

Șurub pe partea stângă a
mânerului de transport al că-
ruciorului monitorului

Mufă Composite In (Intrare
compozită) la panoul de co-
nectare

Butonul de pornire/oprire

Șurub pe articulația de rotire
a camerei video

Articulația de înclinare a ca-
merei video

Conector pentru cablul ca-
merei video pe partea căru-
ciorului camerei video

Șurub pe partea stângă a
mânerului de transport al că-
ruciorului camerei video

Șurub pe partea stângă a
elementului de fixare a su-
portului pe mânerul de trans-
port al căruciorului came-
rei video
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Punct testat Valoare măsurată A trecut
testul?

Conector de alimentare la
cablu combinat de alimenta-
re și de date
(pentru unitatea de detec-
tare EM opțională)

Generator de câmp EM la
stația de bază EM
(pentru unitatea de detec-
tare EM opțională)

Conector de alimentare la
stația de bază EM
(pentru unitatea de detec-
tare EM opțională)

Suport de montare la stația
de bază EM
(pentru unitatea de detec-
tare EM opțională)

Port pentru instrumentul EM
la stația de bază EM (com-
ponentă aplicată de tip BF
SIP/SOP)
(pentru unitatea de detec-
tare EM opțională)

Șurub de carcasă pe capa-
cul stației de bază EM
(pentru unitatea de detec-
tare EM opțională)

Curentul de fugă al echipamentului
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10.3.3 Curentul de fugă al componentei aplicate (tipul BF) (pentru unitatea de detectare
EM opțională)

Informații generale

Pentru unitatea de detectare EM sunt definite următoarele puncte.
Un adaptor este necesar pentru unitatea de conectare EM. Acest adaptor trebuie să aibă toți
conectorii scurtcircuitați pe ștecăr.
Utilizați măsurătoarea alternativă prevăzută în IEC 62353:2014 Capitolul 5.3.4.3.2 și conectați
componenta aplicată la mufa de intrare a dispozitivului de măsurare.
De exemplu:

Figura 66  

Punct de măsurare

Punct testat Valoare măsurată A trecut
testul?

Mufă pentru adaptor pe uni-
tatea de conectare EM (mă-
surați toate cele patru mufe)
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10.4 Testul de siguranță electrică – Sistemul electric
medical

Interval

Testul este obligatoriu în momentul creării unui sistem electric medical în conformitate cu IEC
60601-1 sau cu IEC 60601-1-1.
Repetați acest test de fiecare dată când configurația sistemului electric medical este modificată,
de exemplu, după repararea unuia sau a tuturor echipamentelor combinate sau după înlocuirea
componentelor echipamentului, precum cablurile.
Un test anual privind siguranța electrică este necesar pentru siguranța durabilă a fiecărui
echipament și a combinațiilor între acestea.

Domeniu de aplicare

Testul trebuie să includă toate elementele specificate în formularul de inspecție de siguranță. Pe
lângă formularul de inspecție de siguranță, inspecția de siguranță cuprinde și inspecțiile ulterioare
descrise în capitolul Întreținere.

Inspecțiile efectuate de personalul care nu face parte din Brainlab

Numai personalul instruit și competent poate efectua testele de siguranță electrică.

Testele trebuie efectuate de către un inginer calificat care:
• Este calificat să efectueze inspecții de siguranță ale echipamentelor medicale electrice
• Este familiarizat cu informațiile privind siguranța produsului și cu instrucțiunile produsului și a

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

• Informează imediat Brainlab în scris dacă echipamentul este considerat nesigur

Inspecțiile efectuate de personalul Brainlab

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

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

Linkuri conexe

10.4.2 Formularul de inspecție de siguranță – Sisteme electrice medicale la pagina 158
12.1 Inspecții la pagina 185

Testul de siguranță electrică – Sistemul electric medical
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10.4.1 Testarea sistemelor electrice medicale

Măsuri de precauție privind testele

• Testul descris se referă exclusiv la echipamentul Brainlab și nu la echipamentele conectate. În
plus, urmați instrucțiunile furnizate de producătorul dispozitivului conectat.

• Toate dispozitivele trebuie să fie în modul de funcționare: În timpul măsurătorilor, toate
întrerupătoarele de rețea trebuie să fie în poziție de funcționare (PORNIT).

• Efectuați testele atât în condiții normale, cât și în condițiile unei singure defecțiuni.

Indicații privind testele

Atunci când efectuați testul, rețineți următoarele aspecte:
• Parcurgeți pașii de testare necesari în ordinea definită mai sus.
• Măsurați toate zonele sistemului indicate în capitolele următoare.
• Toate testele trebuie să fie reușite.
• Calibrarea dispozitivului de măsurare trebuie să fie validă în momentul efectuării măsurătorilor.
• Efectuați toate testele conform IEC 60601-1:2005.

NOTĂ: Dispozitivul de măsurare trebuie să rămână conectat pe întreaga durată a ciclului de
măsurare. Dacă acesta este deconectat în timpul măsurării, dispozitivul de măsurare recunoaște
în mod automat pierderea conexiunii, iar întregul test va trebui repetat. 

Dacă dispozitivul nu trece un test, acesta trebuie reparat de către personalul de asistență din
cadrul Brainlab. După reparare, repetați integral testul de siguranță electrică, de la început.

Formularul de inspecție de siguranță

• Tipăriți sau faceți o copie a formularului de inspecție de siguranță.
• Introduceți rezultatele inspecției.
• Păstrați-l ca evidență a inspecției.

Linkuri conexe

10.4.2 Formularul de inspecție de siguranță – Sisteme electrice medicale la pagina 158

Pași de testare necesari

Etapă

1. Efectuați o inspecție vizuală.

2. Verificați curentul de atingere.

3. Efectuați un test funcțional.

4. Raportați și evaluați rezultatele.

5. Verificați și pregătiți sistemul pentru utilizare normală.
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10.4.2 Formularul de inspecție de siguranță – Sisteme electrice medicale

Teste de efectuat

Pas de testare Instrucțiuni și condiții

Inspecție vizuală

Verificați toate cablurile relevante pentru a depista fisuri, izolație deteriora-
tă și fire expuse. Mișcați și înfășurați cablurile pe mână pentru a întinde
ușor izolația. Nu se acceptă nicio urmă de deteriorare vizibilă.
Verificați căruciorul monitorului și căruciorul camerei video pentru a
detecta orice urme vizibile de deteriorare, cabluri rupte și fire expuse. Ex-
ceptând orificiile de aerisire, nu ar trebui ca interiorul cărucioarelor să fie
vizibil. Nu se acceptă cabluri deteriorate, fire expuse sau vizibilitate în in-
terior.
Verificați dacă indicatorii LED (de pe căruciorul monitorului și de pe ca-
mera video) prezintă erori detectate.
Dacă se depistează orice urmă de deteriorare, scoateți dispozitivul din
funcțiune, marcați-l corespunzător și contactați departamentul de asisten-
ță al Brainlab.

Curentul de atingere
(Detectare optică)

Conectați căruciorul monitorului și căruciorul camerei video utilizând
cablul camerei video și conectați căruciorul monitorului la sursa de ali-
mentare de la rețea utilizând cablul original de alimentare de la rețea fur-
nizat de Brainlab.
Puneți în funcțiune dispozitivul care va fi conectat, conform instrucțiunilor
producătorului dispozitivului.
Conectați cablul necesar pentru a crea sistemul electric medical între
două dispozitive și porniți ambele dispozitive.
Testați curentul de atingere al echipamentului în conformitate cu IEC
60601-1:2005 Capitolul 16.6.1 în condiții normale și în condițiile unei sin-
gure defecțiuni. Întreruperea oricărei legături de protecție de împământare
care nu este permanentă este considerată o condiție a unei singure de-
fecțiuni.

Curentul de atingere
(Detectarea EM)

Conectați căruciorul monitorului și unitatea de detectare EM (opțional)
utilizând cablurile de legătură și conectați căruciorul monitorului la sur-
sa de alimentare de la rețea utilizând cablul original de alimentare de la
rețea furnizat de Brainlab.
Puneți în funcțiune dispozitivul care va fi conectat, conform instrucțiunilor
producătorului dispozitivului.
Conectați cablul necesar pentru a crea sistemul electric medical între
două dispozitive și porniți ambele dispozitive.
Testați curentul de atingere al echipamentului în conformitate cu IEC
60601-1:2005 Capitolul 16.6.1 în condiții normale și în condițiile unei sin-
gure defecțiuni. Întreruperea oricărei legături de protecție de împământare
care nu este permanentă este considerată o condiție a unei singure de-
fecțiuni.

Testul funcțional
(Detectare optică)

• Porniți sistemul Curve.
• Verificați dacă indicatorii LED (de pe căruciorul monitorului și de pe

camera video) prezintă erori detectate. Pentru informații detaliate des-
pre indicatorii LED, consultați documentul Ghid de utilizare a sistemu-
lui.

• Lansați o aplicație software.
• Detectați cu acuratețe un instrument Brainlab.
• Verificați funcționarea efectivă a sistemului electric medical creat.

Formularul de inspecție de siguranță – Sisteme electrice medicale
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Pas de testare Instrucțiuni și condiții

Testul funcțional
(Detectarea EM)

• Porniți sistemul Curve.
• Verificați dacă indicatorii LED [de pe căruciorul monitorului și de pe

unitatea de detectare EM (opțională)] prezintă erori detectate. Pentru
informații detaliate despre indicatorii LED, consultați documentul Ghid
de utilizare a sistemului.

• Lansați o aplicație software.
• Detectați cu acuratețe un instrument EM Brainlab.

Raportarea și eva-
luarea rezultatelor Generați un raport și determinați dacă dispozitivul este sigur și eficient.

Verificarea și pregă-
tirea pentru utiliza-
rea normală

După testare, verificați dacă sistemul Curve revine la condițiile necesare
utilizării normale înainte de a fi repus în funcțiune.
Decuplați toate dispozitivele care au fost conectate, de exemplu, liniile de
măsurare.

Valori critice

Pas de testare Condiții normale Condițiile unei singure defec-
țiuni

Curentul de atingere < 100 µA ≤ 500 µA

Dimensiune de referință

Utilizați tabelul care începe la pentru a introduce valorile individuale măsurate la fiecare punct de
măsurare necesar.
Introduceți valorile maxime măsurate în tabelul de mai jos:

Pas de testare Condiții normale Condițiile unei singure
defecțiuni

Reușit?

Curentul de atingere

Numărul de serie al dispozitivului de măsurare: ________________________
Calibrare valabilă până la (data): ________________________
Test efectuat la data de:_________________de către: __________________________________
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10.4.3 Curentul de atingere pentru sistemele electrice medicale

Informații generale

Testul privind curentul de atingere pentru sistemele electrice medicale repetă unii pași din testul
standard privind curentul de fugă al echipamentului.

Prezentare generală a testelor

Conectați vârful de măsurare al dispozitivului de măsurare la componentele conductoare și
măsurați curentul de fugă.

Măsurarea punctelor de testare la cărucioarele monitorului și camerei video

Punct testat Valoare măsurată A trecut
testul?

Butonul de pornire/oprire

Mufă Composite In (Intrare
compozită) la panoul de co-
nectare

Conectarea sistemului de
detectare la panoul de cone-
xiuni

Șurub pe articulația de rotire
a camerei video

Articulația de înclinare a ca-
merei video

Șurub pe partea stângă a
mânerului de transport al că-
ruciorului camerei video

Curentul de atingere pentru sistemele electrice medicale
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Punct testat Valoare măsurată A trecut
testul?

Șurub pe partea stângă a
elementului de fixare a su-
portului pe mânerul de trans-
port al căruciorului came-
rei video

Conector pentru cablul ca-
merei video pe partea căru-
ciorului camerei video

Măsurarea punctelor de testare la unitatea de detectare EM

Următoarele puncte de testare a curentului de atingere sunt definite pentru unitatea de detectare
EM în combinație cu căruciorul monitorului.

Punct de măsurare

Conector de alimentare la cablu combinat de alimentare și
de date
(pentru unitatea de detectare EM opțională)

Generator de câmp EM la stația de bază EM
(pentru unitatea de detectare EM opțională)

Conector de alimentare la stația de bază EM
(pentru unitatea de detectare EM opțională)

Suport de montare la stația de bază EM
(pentru unitatea de detectare EM opțională)

Port pentru instrumentul EM la stația de bază EM (compo-
nentă aplicată de tip BF SIP/SOP)
(pentru unitatea de detectare EM opțională)
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Punct de măsurare

Șurub de carcasă pe capacul stației de bază EM
(pentru unitatea de detectare EM opțională)

Linkuri conexe

10.3.2 Curentul de fugă al echipamentului la pagina 152

Curentul de atingere pentru sistemele electrice medicale
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11 INFORMAȚII DESPRE
CONFORMITATE ȘI
SPECIFICAȚII

11.1 Standarde electrice

Certificate și aprobări

Certificat/Aprobare

Certificate
IEC 60601-1
UL 60601-1
EN 60601-1

Standard electric aprobat prin in-
termediul standardului EN
60601-1 (IEC 601-1)

Stație de navigare Curve Dual: Nivel de protecție I

IEC 529 IPX20

IEC 60529
IP20: Sistem Curve EM (cu excepția stației de bază EM)
IP21: Stație de bază EM

Specificații electrice – America de Nord

În America de Nord: dacă unitatea este conectată la 240 V, conectați-o doar la o priză cu orificiu
central marcat sursă de alimentare 240 V.

INFORMAȚII DESPRE CONFORMITATE ȘI SPECIFICAȚII
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11.2 Cerințe de mediu

Restricții locale

• Depozitați și utilizați sistemele în locații ferite de umiditate, vânt, soare, praf, salinitate și sulf.
• Nu depozitați sistemele în imediata apropiere a produselor chimice sau gazelor.
• Nu expuneți sistemele la lumină ultravioletă directă.

Considerații privind altitudinea

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

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

Durată de adaptare

Durata de adaptare pentru utilizare după condiții extreme de depozitare este de cel puțin o oră.

Căruciorul monitorului și căruciorul camerei video

Următoarele condiții de mediu se aplică pentru sistemul Curve:

Specificație Condiții de transport/depozitare Condiții de utilizare

Temperatură -10 °C – 50 °C 10 °C – 30 °C

Umiditate 10% – 90% fără condens 30% – 75% fără condens

Presiune 500 – 1.060 hPa 700 – 1.060 hPa

Sistemul Curve EM

Următoarele condiții de mediu se aplică pentru sistemul Curve EM:

Specificație Condiții de utilizare

Temperatură 10 °C – 30 °C

Umiditate 30% – 75% fără condens

Presiune 700 – 1.060 hPa

Specificație Condiții de transport/depozitare

Temperatură -10 – 45 °C (pentru o perioadă de timp de cel mult 15 săptămâni)

Umiditate 10% – 90% fără condens

Presiune 500 – 1.060 hPa

NOTĂ: Valorile pentru transport/depozitare sunt valabile pentru sistem atunci când acesta este
introdus în gențile de transport. 

Cerințe de mediu
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11.3 Specificațiile sistemului
11.3.1 Caracteristici fizice

Căruciorul camerei video

Specificație Valoare

Greutate 87,5 kg

Amprentă la sol 726 x 725 mm

Înălțime max. 2.530 mm

Căruciorul monitorului

Specificație Valoare

Greutate 120 kg

Amprentă la sol 757 x 757 mm

Înălțime 1.499 mm

Stație de bază EM

Figura 67  

Specificație Valoare

Înălțime 350 mm

Lățime 200 mm

Lungime 100 mm

Greutate 2,5 kg

INFORMAȚII DESPRE CONFORMITATE ȘI SPECIFICAȚII
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Generatorul de câmp EM

Figura 68  

Specificație Valoare

Înălțime 200 mm

Lățime 200 mm

Lungime 71 mm

Greutate 2,8 kg

Placa de fixare a generatorului de câmp EM

Figura 69  

Specificație Valoare

Înălțime 121 mm

Lățime 300 mm

Lungime 428 mm

Greutate 2 kg

Specificațiile sistemului
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Brațul generatorului de câmp EM

Figura 70  

Specificație Valoare

Înălțime 748 mm

Lățime 110 mm

Lungime 88 mm

Greutate 4 kg

INFORMAȚII DESPRE CONFORMITATE ȘI SPECIFICAȚII
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Adaptor instrument

Figura 71  

Specificație Valoare

Diametru 19 mm

Lungime 65 mm

Greutate 0,026 kg

Specificațiile sistemului
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11.3.2 Specificații tehnice

Căruciorul monitorului și computerul medical

Specificație Valoare

Specificații electrice

Alimentare c.a.
100 – 120 V ± 10%
200 – 240 V ± 10%

Frecvență 50 – 60 Hz

Consum electric
3 A la 100 V c.a.
1,5 A la 240 V c.a.
Max. 7,5 A

Baterie CMOS Baterie litiu 3 V CR2032

Procesor Intel Xeon 3.700 MHz

RAM 16 GB

Intrări/ieșiri compatibile (dispo-
nibilitatea depinde de configu-
rația sistemului)

• 4x USB 2.0 2x USB 3.0
• Egalizarea potențialelor
• Cameră video
• 2 intrări SDI Video, 1 intrare CVBS Video
• S-Video In (Intrare S-Video)
• 2x Ethernet Gigabit
• 1 DVI In (Intrare DVI)

Dispozitiv de stocare Disc dur intern 2,5" 512 GB

Audio
• Difuzor integrat în ecran
• Sistem audio stereo cu stație de andocare

Ecran

Ecran LCD TFT 27", 16,7 milioane de culori
Placa video furnizează un semnal progresiv cu un singur flux.
Conținutul 3D este creat de software-ul Brainlab (poate fi nece-
sar un software suplimentar). Un ecran extern trebuie să accep-
te tehnologia 3D linie cu linie pentru a afișa corect conținutul
3D.

Ecran tactil Ecran tactil capacitiv proiectat

Greutate 120 kg

Căruciorul camerei video

Specificație Valoare

Tensiune de intrare 24 V c.c.

Precizie de detectare 0,3 mm RMS (rădăcină medie pătrată)

Specificații pentru LAN wireless pentru dispozitive cu ID FCC Q87-WUSB6300

Specificație Valoare

Benzi de frecvență 2,4 GHz și 5 GHz

Modularea datelor DSSS, OFDM pentru 2,4 MHz și OFDM pentru 5 GHz

Gamă de frecvențe 2.400 – 2.483,5 MHz / 5.725 – 5.850 MHz

Putere de ieșire maximă trans-
misă

Pentru banda de 2,4 MHz: 18,86 dBm
Pentru banda de 5 GHz: 21,87 dBm

INFORMAȚII DESPRE CONFORMITATE ȘI SPECIFICAȚII
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Specificații pentru LAN wireless pentru dispozitive fără ID FCC

Specificație Valoare

Benzi de frecvență 2,4 GHz și 5 GHz

Gamă de frecvențe 2400 – 2462 MHz / 5150 – 5350 MHz / 5725 – 5825 MHz

Putere de ieșire maximă trans-
misă

Standard 802.11g/n: 16 dBm
Standard 802.11a: 15 dBm

Unitatea de detectare EM

Specificație Valoare

Tensiune de intrare 24 V c.c.

Precizie de detectare 0,5 mm RMS (rădăcină medie pătrată)

Specificații tehnice
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11.4 Informații despre conformitate
11.4.1 Emisiile electromagnetice

Mediul electromagnetic

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

Declarație

Indicații și declarația producătorului referitoare la emisiile electromagnetice:

Testare privind emisiile Standard Nivel de conformitate

Emisii RF conduse și radiate CISPR 11
Grupul 1
Clasa A

Distorsiuni armonice IEC 61000-3-2 Clasa A

Fluctuații de voltaj/emisii de scin-
tilație IEC 61000-3-3 Conform

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

Avertisment
Acest sistem este destinat utilizării exclusive de către cadre medicale. Acesta poate să
cauzeze interferențe radio sau să perturbe funcționarea altor echipamente din apropiere.
Este posibil să fi necesară minimizarea efectelor acestuia prin reorientarea sau relocarea
sistemului sau prin ecranarea locației.

Avertisment
Sistemul nu trebuie utilizat în apropierea sau în contact direct cu alte echipamente. În cazul
în care acest lucru nu poate fi evitat, funcționarea normală trebuie verificată în configurația
în care va fi utilizat.

INFORMAȚII DESPRE CONFORMITATE ȘI SPECIFICAȚII
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11.4.2 Imunitatea electromagnetică generală

Mediul electromagnetic

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

Declarație privind imunitatea electromagnetică

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

Imunitatea electromagnetică generală
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11.4.3 Imunitatea electromagnetică, sistemul Curve

IEC 60601-1-2

Sistemul Curve este destinat utilizării numai în unități profesionale de îngrijire a sănătății. Mai jos
sunt enumerate toate testele și standardele aplicabile privind imunitatea, precum și nivelurile de
conformitate utilizate:

Test privind imunitatea Standard Nivel de testare
IEC 60601-1-2

Nivel de conformitate

Descărcare electrostatică
– în contact

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Descărcare electrostatică
– în aer

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Câmpuri EM cu radiofrec-
vență radiată IEC 61000-4-3

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

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

Impulsuri electrice tranzi-
torii rapide/în rafale – Port
de intrare a alimentării cu
c.a.

IEC 61000-4-4

±2 kV
Frecvență de repeti-
ție de 100 kHz

±2 kV
Frecvență de repetiție
de 100 kHz

Impulsuri electrice tranzi-
torii rapide/în rafale – Por-
turi de intrare/ieșire a sem-
nalului

±1 kV
Frecvență de repeti-
ție de 100 kHz

±1 kV
Frecvență de repetiție
de 100 kHz

Supratensiuni - Port de in-
trare a alimentării cu c.a.
linie la linie

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Supratensiuni - Port de in-
trare a alimentării cu c.a.
linie la pământ

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

Perturbații conduse induse
de RF IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz – 80 MHz
6 Va

80% AM la 1 kHz

3 V
0,15 MHz – 80 MHz
6 Va

80% AM la 1 kHz

Câmp magnetic cu frec-
vența rețelei de alimentare IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz sau 60 Hz

30 A/m
50 Hz sau 60 Hz

a Testată numai la frecvențe ISM.

Frecvență
de test
(MHz)

Bandă
(MHz)

Utilizare Modulare Maxi-
mum
(W)

Distanță
(m)

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

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

1,8 0,3 27

450 430 – 470
GMRS 460,
FRS 460

FM
deviație ± 5
1 kHz sinusoi-
dal

2 0,3 28
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Frecvență
de test
(MHz)

Bandă
(MHz)

Utilizare Modulare Maxi-
mum
(W)

Distanță
(m)

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

710

704 – 787 Bandă LTE 13,
17

Modularea im-
pulsurilor
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800 – 960

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

Modularea im-
pulsurilor
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1720

1700 –
1990

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

Modularea im-
pulsurilor
217 Hz

2 0,3 28

1845

1970

2450
2400 –
2570

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

Modularea im-
pulsurilor
217 Hz

2 0,3 28

5240
5100 –
5800

WLAN
802.11a/n

Modularea im-
pulsurilor
217 Hz

0,2 0,3 95500

5785

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

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Test privind
imunitatea

Nivel de tes-
tare IEC
60601

Nivel de con-
formitate

Mediul electromagnetic – Indicații

RF condusă
IEC
61000-4-6

3 Vrms
150 kHz –
80 MHz

3 V

Distanța de utilizare a echipamentelor mobile de
comunicații RF față de orice componentă a sis-
temului Curve, inclusiv cablurile, nu trebuie să
depășească distanța de separare recomandată,
calculată prin ecuația aplicabilă frecvenței trans-
mițătorului.
Distanța de separare recomandată:

d = 1,17√P

d = 1,17√P 80 MHz – 800 MHz

d = 2,3√P 800 MHz – 2,5 GHz

Imunitatea electromagnetică, sistemul Curve
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Test privind
imunitatea

Nivel de tes-
tare IEC
60601

Nivel de con-
formitate

Mediul electromagnetic – Indicații

RF radiată
IEC
61000-4-3

3 V/m de la
80 MHz la
2,4 GHz

3 V/m

Unde P este puterea maximă nominală de ieșire
a transmițătorului în wați (W) conform producă-
torului acestuia, iar d este distanța de separare
recomandată în metri (m).
Intensitățile câmpurilor generate de transmiță-
toarele RF fixe, determinate de o analiză elec-
tromagnetică a locațieia, trebuie să fie mai mici
decât nivelul de conformitateb din fiecare inter-
val de frecvență.
Interferența poate apărea în proximitatea echi-
pamentelor marcate cu simbolul următor:

NOTĂ: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvență superior. 

NOTĂ: Este posibil ca aceste indicații să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea electromag-
netică este influențată de absorbție și de reflexia creată de structuri, obiecte și persoane. 
a Intensitățile de câmp ale transmițătoarelor fixe, cum ar fi stațiile de bază pentru radiotelefoane
(celulare/fără fir) și radiourile mobile, instalațiile radio-amatorilor, difuzoarele radio AM și FM,
precum și TV nu pot fi estimate teoretic cu precizie. Pentru a evalua mediul electromagnetic ge-
nerat de transmițătoarele RF fixe trebuie efectuată o analiză electromagnetică a locului. În cazul
în care intensitatea măsurată a câmpului în locația în care se utilizează sistemul Curve de-
pășește nivelul de conformitate RF aplicabil de mai sus, sistemul Curve trebuie ținut sub obser-
vație pentru a se verifica funcționarea normală. Dacă se observă un comportament anormal, pot
fi necesare măsuri suplimentare, precum reorientarea sau mutarea sistemului Curve.
b Pentru intervalul de frecvențe 150 kHz – 80 MHz, intensitățile câmpului trebuie să fie mai mici
de 3 V/m.
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11.4.4 Echipamente de comunicații RF

Mediul electromagnetic

Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile pot afecta sistemele.
Distanța de utilizare a echipamentelor mobile de comunicații RF (inclusiv a dispozitivelor
periferice, precum cablurile antenelor și antenele externe) față de orice componentă a sistemului
Curve, inclusiv cablurile specificate de Brainlab, nu trebuie să depășească 30 cm. În caz contrar,
ar putea rezulta micșorarea performanței.

Distanțe de separare

Sistemul Curve este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care interferențele RF
radiate sunt controlate.
Utilizatorul sistemului Curve poate preveni interferențele electromagnetice, menținând o distanță
minimă între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile (transmițătoare) și sistemul
Curve, conform recomandărilor de mai jos și în funcție de puterea maximă de ieșire a
echipamentului de comunicații.

Puterea nominală de
ieșire maximă a
transmițătorului (W)

Distanța de separare în funcție de frecvența transmițătorului (m)

150 kHz – 80 MHz

d 1.17 P=

80 MHz – 800 MHz

d 1.17 P=

800 MHz – 2,5 GHz

d 2.3 P=

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

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

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

Echipamente de comunicații RF
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11.4.5 Cabluri testate

Utilizarea cablurilor specificate

Avertisment
Utilizarea unor accesorii și cabluri altele decât cele specificate (cu excepția cablurilor
vândute de Brainlab ca piese de schimb) poate conduce la emisii electromagnetice
crescute sau la scăderea imunității electromagnetice a echipamentului, precum și la
funcționarea incorectă a acestuia.
Următoarele se aplică pentru o stație de navigare: Cablurile de tip S-Video furnizate de către
utilizator trebuie să fie prevăzute cu ferită la ambele capete (de exemplu, Würth Electronic art. nr.
742 711 31 sau echivalent). Cablurile de tip USB furnizate de către utilizator trebuie să fie
prevăzute cu ferită la ambele capete (de exemplu, Würth Electronic art. nr. 742 712 22 sau
echivalent).

Specificațiile cablului

Cablurile sistemului Curve care au fost testate în ceea ce privește conformitatea imunității și
emisiilor:

Cablu Specificație

Cablu pentru căruciorul ca-
merei video Curve Furnizat de Brainlab

Cablu de alimentare Furnizat de Brainlab

Cablu pentru egalizarea po-
tențialelor Furnizat de Brainlab

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

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

Port pentru ecran 1 cablu DisplayPort 1.2 30 AWG, ecranat, cu borne, 100 ohmi

Rețeaua spitalului („Date in-
traoperatorii”) Furnizat de Brainlab

Microscop Furnizat de Brainlab

Cablu de date pentru stația
de bază EM Furnizat de Brainlab

Cablu de alimentare pentru
stația de bază EM Furnizat de Brainlab

INFORMAȚII DESPRE CONFORMITATE ȘI SPECIFICAȚII
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11.4.6 Rezoluții acceptate și conectori compatibili

Rezoluții de intrare acceptate

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

Intrare imagistică Codificare cu
culori

Conector Tip de semnal Format

S-Video In (Intrare
S-Video)

PAL
mini-DIN YC

576i/25

NTSC 480i/29,97

Composite In (Intra-
re compozită)

PAL
BNC CVBS

576i/25

NTSC 480i/29,97

SDI In (Intrare SDI) YCbCr BNC

HD-SDI

720p/50 Hz

720p/60 Hz

1080i/25 Hz

1080i/30 Hz

1080p/25 Hz

1080p/30 Hz

3G-SDI

1080p/50 Hz

1080p/59,94 Hz

1080p/60Hz

DVI In (Intrare DVI) RGB pe 8 biți DVI-I Single-Link DVI-D

640 x 480 la 60 Hz

800 x 600 la 60 Hz

1.024 x 768 la 60 Hz

1.280 x 720 la 60 Hz

1.280 x 1.024 la 60
Hz

1.920 x 1.080 la 60
Hz

1.920 x 1.200 la 60
Hz

480p/60 Hz

576p/50 Hz

720p/50 Hz

1080p/50 Hz

DVI In (Intrare DVI) RGB/YCbCr HD-15 RGB/YCbCr
Contactați departa-
mentul de asistență
al Brainlab.

Rezoluții de ieșire acceptate

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

Rezoluții acceptate și conectori compatibili
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Afișaje Codificare cu
culori

Conector Tip de semnal Format

Ieșire ecran RGB pe 8 biți Port pentru
ecran Port ecran 1.2

1.920 x 1.080 la 60
Hz

1.920 x 1.080 la 60
Hz

3.840 x 2.160 la
30Hz

3.840 x 2.160 la
60Hz

Microscop

RGB pe 8 biți DVI-I Single-Link DVI-D 1.920 x 1.080 la 60
Hz

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

1.280 x 1.024/60 Hz

Conectori de intrare video acceptați

Intrare imagistică Conectori Tip de semnal Impedanță (Ohm)

S-Video In (Intrare
S-Video) mini-DIN YC 75

Composite In (Intra-
re compozită) BNC CVBS 75

SDI In (Intrare SDI) BNC SDI, HD-SDI, 3G-SDI 75

DVI In (Intrare DVI) DVI-I
Single-Link DVI-D 100

RGB/YCbCr 75

Conectori de ieșire video acceptați

Afișaje Conectori Tip de semnal Impedanță (Ohm)

Display Out (Ieșire
ecran) Port pentru ecran Port ecran 1.2 100

Microscop DVI-I
Single-Link DVI-D (nu-
mai MCU) 100

RGB/YCbCr 75
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11.4.7 Rețeaua spitalului

Informații generale

Utilizatorii trebuie să identifice, să analizeze, să evalueze și să gestioneze riscurile care pot
apărea la conectarea sistemului Curve la o rețea sau la conexiune de date la care sunt conectate
alte echipamente.
Efectuarea de modificări la rețea/conexiunea de date ar putea introduce noi riscuri care necesită
analize suplimentare. Aceste modificări includ, însă nu se limitează la:
• Modificări de configurație
• Conectarea sau deconectarea de echipamente suplimentare
• Actualizarea sau upgrade-ul echipamentelor conectate

Cerințele de rețea ale spitalului

Cerință Valoare

Lățime de bandă

• Minimă: 2 Mbit/s (de exemplu, pentru transferul de date ale pacientului)
• Recomandată: 10 – 50 Mbit/s (de exemplu, pentru redare în flux și acces

de la distanță)
• Optimă: 100 Mbit/s – 1 Gbit/s (de exemplu, pentru partajarea sesiunii)

Latență
• Minimă: ≤ 100 ms
• Recomandată: ≤ 25 ms
• Optimă: ≤ 2 ms

Siguranță

• Conectați echipamentele doar la o rețea securizată
• Rețea protejată împotriva accesului nedorit (de exemplu, autentificarea

utilizatorului, firewall etc.)
• Rețea protejată împotriva software-ului rău intenționat
• Rețea wireless securizată

Precauții privind rețeaua

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

Redarea în flux a conținutului de afișare al sistemului Curve sau folosirea partajării sesiunii
pot crea un volum mare de trafic prin rețeaua spitalului.

Pericole potențiale de defectare a rețelei

Următoarele situații periculoase ar putea apărea în cazul în care rețeaua sau conexiunea de date
a spitalului nu îndeplinește cerințele enumerate mai sus:
• Pacient tratat incorect din cauza:

- Conexiunii WLAN sparte de un hacker
- Software-ului rău intenționat (de exemplu, viruși) care cauzează calculul greșit al datelor pe

PC
• Expunerea nedorită a pacientului la anestezice sau radiații din cauza:

- Incapacității de a transfera datele pacientului spre echipament din cauza latenței provocate
de un număr mare de dispozitive wireless în aceeași gamă de frecvențe (de exemplu,
2,4 GHz / 5 GHz)

- Defecțiunii rețelei în timpul transferului datelor pacientului

Rețeaua spitalului
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11.5 Ștecăre

Informații generale

Sistemul Curve vine echipat cu un ștecăr specific, potrivit pentru regiunea în care este utilizat.

Utilizarea cablurilor de alimentare specificate

Utilizați numai cablurile de alimentare furnizate de Brainlab. Nu extindeți cablurile de
alimentare.

Avertisment
Împământarea fiabilă poate fi realizată numai atunci când sistemul este conectat la o priză
echivalentă marcată „Hospital Only” (Doar pentru uz spitalicesc) („Hospital Grade” (Mediu
spitalicesc) în America de Nord). Conectați ștecărul principal doar la o priză cu
împământare de protecție. Nu neutralizați măsurile de protecție utilizând un cablu
prelungitor.

Ștecăre regionale (exemple)

Ștecăr Regiune

UE

Elveția

Regatul Unit

SUA

Australia
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Ștecăr Regiune

Africa de Sud

Ștecăre
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11.6 Unități flash USB

Informații generale

Puteți utiliza o unitate flash USB pentru a transfera datele pacientului între stațiile de planificare și
de navigare Brainlab.

Manevrarea unităților flash USB

Atunci când utilizați o unitate flash USB, nu atingeți direct conectorul USB (partea din metal a
unității flash USB).

Unitățile flash USB sunt foarte sensibile la descărcări electrostatice. Manevrați-le cu grijă
pentru a preveni deteriorarea dispozitivului.

INFORMAȚII DESPRE CONFORMITATE ȘI SPECIFICAȚII
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12 ÎNTREȚINERE
12.1 Inspecții
12.1.1 Prezentare generală

Durata de utilizare preconizată

Durata de viață a sistemului Curve depinde de factori precum metoda de utilizare, durata fiecărei
utilizări și manipularea între utilizări. Testarea funcțională atentă și inspecția atentă a sistemului
Curve înainte de utilizare reprezintă cea mai bună metodă de determinare a sfârșitului duratei de
viață.
Sfârșitul duratei de viață este determinat în mod normal de uzura și de deteriorarea datorate
utilizării. Urmați instrucțiunile de întreținere în cadrul service-ului preventiv.

Asigurarea siguranței și funcționalității

Sistemul trebuie întreținut și inspectat periodic pentru a asigura funcționalitatea, conformitatea din
punctul de vedere al CEM și siguranța acestuia.
Nu efectuați inspecții sau lucrări de întreținere în timp ce sistemul Curve este utilizat pentru
tratamentul unui pacient.

Interval

O dată pe an, personalul de asistență Brainlab trebuie să efectueze o inspecție amănunțită.

Persoane autorizate

Numai Brainlab și/sau partenerii săi autorizați au permisiunea să efectueze service la sistem și
echipament.

Avertisment
Risc de electrocutare: Nu există piese care pot fi reparate de către utilizator. Nu îndepărtați
nicio husă. Toate lucrările de service trebuie efectuate de tehnicieni instruiți sau trebuie
trimise la Brainlab.

Înainte de a utiliza sistemul

În cazul în care sistemul nu a fost utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, verificați dacă
totul funcționează normal înainte de a începe tratamentul pacientului.

ÎNTREȚINERE
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12.1.2 Inspecția anuală efectuată de Brainlab

Persoane autorizate

Numai personalul de asistență Brainlab este autorizat să efectueze inspecțiile anuale.

Aranjamentul

• Dacă aveți un contract de service, Brainlab efectuează automat inspecția anuală.
• Dacă nu aveți un contract de service, contactați departamentul de asistență al Brainlab pentru

a programa inspecția.

Domeniu de aplicare

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

Inspecția anuală efectuată de Brainlab
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12.1.3 Inspecții ulterioare

Persoane autorizate

Numai personalul clinic calificat este autorizat să efectueze inspecțiile următoare.

Săptămânal

Componentă Inspecție

Cablaj Control vizual (depistarea deteriorărilor, fisurilor).

Curățare Consultați capitolul Curățare.

Încărcați bateria UPS
(căruciorul monitoru-
lui)

Bateria UPS se încarcă de fiecare dată când este conectată la sursa
de alimentare de la rețea.

Unitatea de detectare
EM

• Inspecția vizuală a tuturor cablurilor unității de detectare EM pentru
depistarea răsucirilor, fisurilor etc.

• Inspecția vizuală a tuturor conectorilor pentru depistarea urmelor de
deteriorare.

• Inspecția vizuală a tuturor componentelor carcasei pentru depista-
rea urmelor de deteriorare, precum fisuri etc.

• Inspecție pentru a depista eventuale deteriorări fizice generale.

Lunar

Componentă Inspecție

Componente generale

• Inspecție pentru a depista eventuale deteriorări fizice
• Lizibilitatea marcajelor și plăcilor cu informații
• Funcționarea conexiunii la echipamentele provenite de la terți (de

exemplu, microscopul)

Roțile și frânele (ale
căruciorului monito-
rului și ale cărucioru-
lui camerei video)

Funcționalitate

Cameră video
• Funcționalitate
• Inspecție vizuală (uzură)
• Ambele lentile sunt curate și nu prezintă zgârieturi sau alte deteriorări

Căruciorul monitoru-
lui

• Funcționalitate
• Stabilitatea poziției monitorului și prezența zgârieturilor pe ecranul

tactil
• Butonul de pornire/oprire și întrerupătorul de alimentare de la rețea
• LED-ul de alimentare
• DVD/CD ROM
• Conexiunea USB
• Conexiunea la rețea

Căruciorul monitoru-
lui și căruciorul ca-
merei video

Verificați să nu existe șuruburi slăbite sau lipsă

ÎNTREȚINERE
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Componentă Inspecție

UPS

Verificați starea codului UPS.
Efectuați o simulare de întrerupere temporară a alimentării pentru a
confirma că dispozitivul UPS poate comuta de la alimentarea de la re-
țea la alimentarea prin baterie, după cum urmează:
• Conectați cablurile sistemului.
• Porniți sistemul Curve.
• Atunci când software-ul este pregătit pentru utilizare, deconectați sur-

sa de alimentare a sistemului.
• Sistemul ar trebui să funcționeze în continuare. Dispozitivul UPS emi-

te semnale sonore regulate, iar LED-ul indică faptul că bateria este
activată.

Unitatea de detectare
EM

Verificarea preciziei detectării (consultați documentul Ghid de utilizare
a software-ului relevant)

La fiecare trei luni

Componentă Inspecție

UPS

• Descărcați bateria prin deconectarea de la sursa de alimentare de la
rețea din priza de perete în timpul funcționării sistemului.

• Așteptați până când sistemul se oprește (maximum cinci minute).
• Conectați sistemul la sursa de alimentare de la rețea și porniți-l din

nou.
• Repetați acest proces până când sistemul se oprește imediat după

deconectarea de la sursa de alimentare de la rețea și sistemul emite
un bip lung urmat de bipuri scurte. Bateria este acum descărcată.

• Încărcați complet bateria prin conectare la sistem și pornirea alimen-
tării de la rețea pentru două sau mai multe ore.

Pentru optimizarea duratei de viață a bateriei dispozitivului UPS, se recomandă
descărcarea completă a bateriei o dată la fiecare trei luni.

Anual

Componentă Inspecție

Căruciorul camerei vi-
deo

• Testarea funcțională a camerei video
• Testarea funcțională a mânerului camerei video
• Testarea funcțională a căruciorului complet
• Verificarea sistemului de suport mecanic (braț, roți și blocări)

Căruciorul monitoru-
lui

• Testarea funcțională a dispozitivului
• Verificarea sistemului de suport mecanic (braț, roți și blocări)

Unitatea de detectare
EM

• Verificarea acurateței de către personalul de asistență Brainlab
• Testarea funcțională a dispozitivului

Sistem • Inspecție privind siguranța electrică

Linkuri conexe

3.5 UPS la pagina 53
8.1 Instrucțiuni de curățare la pagina 127
10.2 Cerințe de testare recurentă la pagina 146

Inspecții ulterioare
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12.2 Instrucțiuni privind defecțiunile și returnarea
12.2.1 Defecțiunile

Deteriorarea sau defectarea sistemului

Nu continuați să utilizați sistemul în cazul în care:
• cablul de alimentare de la rețea sau ștecherul este deteriorat sau uzat
• s-a vărsat lichid în interiorul dispozitivului
• sistemul nu funcționează normal deși sunt respectate instrucțiunile de utilizare
• s-a răsturnat un cărucior sau o husă este deteriorată
• componentele sistemului prezintă o scădere semnificativă a performanței, indicând necesitatea

lucrărilor de întreținere
• curg lichide din sistem
• sistemul emite fum
• LED-urile indică o eroare

Dacă pe ecranele tactile apare un mesaj de eroare sau dacă sunt aprinse LED-urile de eroare,
contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab. Nu utilizați sistemul.

Linkuri conexe

3.3.5 Indicațiile LED-urilor la pagina 48
5.4 LED-urile și semnalele acustice la pagina 94

Cum să reacționați în caz de deteriorare sau defectare

Etapă

1. Opriți sistemul.

2. Deconectați sistemul de la rețeaua de alimentare.

3. Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

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

ÎNTREȚINERE
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12.2.2 Instrucțiuni privind returnarea

Raportarea echipamentelor deteriorate

Orice componente defecte trebuie raportate imediat departamentului de asistență clienți al
Brainlab.
Departamentul de asistență clienți al Brainlab vă va cere:
• Numărul de serie al sistemului (de pe plăcuța cu caracteristici a căruciorului monitorului)
• Numărul de serie inscripționat pe componentă (căruciorul monitorului sau căruciorul

camerei video sau stația de bază EM sau generatorul de câmp EM)
• Descrierea problemei

Repararea și înlocuirea

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

de ore)

Îndepărtarea componentelor

Îndepărtați componentele defecte numai dacă departamentul de asistență clienți al Brainlab vă
recomandă acest lucru.

Adrese de returnare

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Germania

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

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

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

Cum să returnați componente

Etapă

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

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

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

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

Instrucțiuni privind returnarea
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