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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje a právní informace

Podpora

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

Region Telefon a fax E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední a Jižní
Amerika

Telefon: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brazílie Telefon: (0800) 892 1217

Velká Británie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Telefon: +34 900 649 115

Francie a francouzsky mluvící regiony Telefon: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Telefon: +49 89 991568
1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Předpokládaná životnost

Společnost Brainlab poskytuje pro navigační stanici Curve Dual servis po dobu osmi let.
Společnost Brainlab zajišťuje údržbu elektromagnetické sledovací jednotky nejméně po dobu
pěti let. Během této doby jsou k dispozici náhradní součásti i podpora v terénu.

Připomínky uživatelů

Navzdory pečlivé kontrole může tato příručka obsahovat chyby.
Máte-li nějaké návrhy ohledně toho, jak tuto příručku vylepšit, kontaktujte nás na adrese
igs.manuals@brainlab.com.

Výrobce

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.1.1 Právní formulace

Autorská práva

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

Ochranné známky společnosti Brainlab

• Brainlab® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.
• Curve™ je ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

Patentové informace

Tento výrobek může být kryt jedním nebo několika patenty nebo patentovými přihláškami.
Podrobnosti viz: https://www.brainlab.com/patent/

Označení CE

Označení CE znamená, že příslušný produkt společnosti Brainlab vyhovuje zá-
kladním požadavkům směrnice Rady 93/42/EHS o lékařských přístrojích
(„MDD“).
Podle zásad stanovených v MDD jsou systémy Curve a elektromagnetická sle-
dovací jednotka produkty třídy IIb.

Pokyny k likvidaci

Elektrická a elektronická zařízení likvidujte v souladu s místními předpisy. Informace o
směrnici WEEE (likvidace použitých elektrických a elektronických přístrojů) najdete na
adrese:
www.brainlab.com/en/sustainability

K zajištění likvidace baterií UPS se obraťte na podporu společnosti Brainlab.

Registrace, hodnocení a autorizace chemikálií (REACH)

REACH je evropský zákon zabývající se chemikáliemi, který vstoupil v platnost s cílem zlepšit
ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, které chemikálie představují. Identifikace
látky jako velmi nebezpečné a její zahrnutí na seznamu potenciálních látek pro uzákonění v
REACH vytváří právní závazky pro dovozce, výrobce a dodavatele zboží, které takové látky
obsahuje. Společnosti Brainlab žádá dodavatele, aby informovali, zda a v jakém rozsahu jsou
látky ze seznamu v jejich produktech používány. Další informace o procesu REACH ve
společnosti Brainlab naleznete zde:
www.brainlab.com/en/sustainability

Prodej v USA

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

Prohlášení Federální komise pro komunikaci (FCC)

Toto zařízení bylo testováno a odpovídá limitům pro třídu A digitálních zařízení dle Části 15
pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby poskytovaly potřebnou ochranu proti škodlivému
rušení, pokud je zařízení provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení vydává, používá a

Kontaktní údaje a právní informace
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může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno podle návodu, může
způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v obydlené oblasti může
způsobovat škodlivé rušení, a v takovém případě musí uživatel upravit rušení na vlastní náklady.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za
dodržování shody, by mohli zrušit oprávnění uživatele k obsluze tohoto zařízení.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1)
Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) musí akceptovat veškeré přijímané rušení,
včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí provoz.
Koncoví uživatelé nemohou mít přístup k síťovému modulu WLAN obsaženému v tomto produktu.
Identifikační číslo FCC modulu WLAN je uvedeno na štítku WLAN na vozíku s monitorem. Máte-
li nějaké související dotazy, kontaktujte podporu společnosti Brainlab.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.2 Symboly
1.2.1 Symboly použité v této příručce

Varování

Varování jsou označena symbolem výstražného trojúhelníku. Obsahují informace o
ohrožení bezpečnosti a možném zranění, smrti nebo jiných vážných následcích
způsobených špatným zacházením se zařízením.

Upozornění

Upozornění jsou označena kruhovým varovným symbolem. Obsahují důležité bezpečnostní
informace o možných problémech se zařízením. Mezi takové problémy patří například
selhání funkcí, porucha zařízení, poškození zařízení nebo poškození majetku.

Poznámky

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

Symboly
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1.2.2 Hardwarové symboly

Symboly na hardwarových součástech

Na systému lze najít následující symboly.

Symbol Vysvětlení

Bezdrátová síť LAN třídy 2

Střídavý proud

Uzemnění

IPxy
Krytí přístroje podle IEC 60529
X = Ochrana před vniknutím cizích předmětů
Y = Ochrana před vniknutím kapaliny

Nepřipravovat k opětovnému použití

Neprovádět opětovnou sterilizaci

Sterilizováno ethylenoxidem

Je-li poškozené balení, nepoužívat

Uchovávejte mimo sluneční světlo

Uchovávejte v suchu

Množství produktů v balení

Číslo šarže

Sériové číslo

Použít do měsíce RRRR

Datum výroby

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Symbol Vysvětlení

Výrobce

Nebezpečí přivření ruky nebo jiné části těla do zařízení

Nedívejte se přímo do laserového paprsku ani laserovým paprskem nemiřte
pacientovi do obličeje nebo očí

Otvor emituje laserové záření
Vyhněte se pohledu do paprsku
Laserový produkt třídy 2
max. výkon 1 mW o vlnové délce 635 nm

Radiozařízení

Prostudujte si přiloženou dokumentaci

Když je D a čára pod ním v řadě, je kamera kolmo k základně vozíku s kame-
rou

Značky na kloubech jsou k identifikaci parkovací polohy

Značka ukazuje správnou transportní pozici pro výšku teleskopické tyče

Vozíkem s kamerou pohybujte pouze v přepravní poloze

Vozíkem s monitorem pohybujte pouze v přepravní poloze

Symboly
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Symbol Vysvětlení

Vizuální nápověda: jak ukotvit/uvolnit systém

Nebezpečí převrácení: Jsou-li brzdy uzamčeny nebo pokud zařízení brání v
pohybu překážky, se systémem nepohybujte

Silné magnetické pole

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.3 Zamýšlené použití
1.3.1 Použití systému

Použití systému

Systém Curve je navigační platforma používaná pro obrazem řízenou operaci (IGS - Image
Guided Surgery), jejíž součástí je:
• Sledovací systém (optický nebo elektromagnetický).
• Počítačová jednotka, na které běží software.
• Zobrazovací jednotky pro zobrazení navigace, včetně dotykové funkce pro interakci uživatele

se softwarem.

Místo použití

Tento systém je určen pouze pro vnitřní použití na operačním sálu v nemocnici.

Populace pacientů

Populace pacientů se skládá z pacientů, kteří by se mohli léčit pomocí softwarové aplikace, kterou
společnost Brainlab vydává pro toto IGS zařízení.
Podrobnosti naleznete v příslušné Uživatelské příručce k programu.

Uživatelský profil

Následující část popisuje předpokládané uživatele systému a jejich úkoly:
• Klinický tým (například sestry) je odpovědný za přepravu systému Curve do operačního sálu,

jeho nastavení a připravení pro sterilní použití před chirurgickým zákrokem se stálým řízením
sterility během zákroku a také za vypnutí, vyčištění a skladování systému po dokončení
zákroku.

• Klinický tým (například chirurgové) je odpovědný za konfiguraci klinického systému a sterilní
použití systému Curve (interakce s aplikačním softwarem nebo hardwarem společnosti
Brainlab) během obrazem řízeného chirurgického zákroku.

• Uklízeč(ka) je odpovědný za vyčištění a uložení zařízení.
• Lékařský technik společnosti Brainlab je odpovědný za instalaci zařízení Brainlab a také

údržbu systému, opravy a podporu.
• Nemocniční zdravotnický technik je odpovědný za dohled nad elektrickou bezpečností

instalovaných zařízení a kontaktování společnosti Brainlab v případě dodatečné podpory.

Opatrné zacházení s hardwarem

Systém a jeho příslušenství smějí používat pouze odborně proškolení zdravotníci.

Součásti systému a akcesorní nástroje tvoří velmi přesné mechanické díly. Nakládejte s
nimi opatrně.

Četnost použití

Četnost použití je definována podle normy IEC 60601-1-6 mezi jednou měsíčně až několikrát
týdně.

Zamýšlené použití
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Kontrola hodnověrnosti

Před léčbou pacienta zkontrolujte věrohodnost veškerých vstupních i výstupních informací
systému.

Údržba systému

Neprovádějte kontroly nebo údržbu, když je systém Curve používán k ošetření pacientů.

Použité součásti

V závislosti na klinickém aplikačním softwaru spuštěném na systému Curve mohou být použité
části kombinovány s platformou na systémové úrovni. Podrobnosti naleznete v dokumentaci
společnosti Brainlab určené pro danou součást.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4 Školení a dokumentace
1.4.1 Školení

Školení společnosti Brainlab

Pro zajištění bezpečného a správného používání systému by se všichni jeho uživatelé měli
nejdříve zúčastnit školení vedeného zástupcem společnosti Brainlab.

Hlídaná podpora

Před použitím systému pro chirurgické zákroky, při nichž je počítačová navigace pokládána za
naprosto nezbytnou, proveďte dostatečný počet kompletních zákroků za přítomnosti zástupce
společnosti Brainlab, aby mohl v případě potřeby poradit a dávat pokyny.

Odpovědnost

Tento systém chirurgovi pouze pomáhá, ale v žádném případě nemůže nahradit jeho
zkušenosti ani jej zbavit odpovědnosti za to, jak systém používá.

Školení a dokumentace
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1.4.2 Dokumentace

Cíloví čtenáři

Tato uživatelská příručka je určena chirurgům a nemocničním pracovníkům.

Četba uživatelských příruček

Uživatelské příručky popisují složité zdravotnické prostředky a chirurgický navigační program,
které se musí používat s velkou opatrností.
Je důležité, aby si všichni uživatelé systému, nástrojů a programu:
• před používáním zařízení pečlivě přečetli uživatelské příručky,
• měli uživatelské příručky neustále k dispozici.

Nerespektování informací v uživatelských příručkách, zejména nerespektování varování a
upozornění, se považuje za nenormální použití.

Dostupné uživatelské příručky

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelské příručky k pro-
gramu

• Přehled plánování léčby a obrazem řízené navigace
• Popis nastavení systému na operačním sále
• Podrobné pokyny k používání programu

Příručky k použití nástrojů Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

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

Příručky k obsluze systému Komplexní informace o nastavení systému

Technická příručka Podrobné technické informace o systému včetně specifikací a sou-
ladu s normami

POZNÁMKA: ne všechny výše uvedené uživatelské příručky jsou dostupné nebo platné pro
všechny výrobky společnosti Brainlab. V případě dotazů ohledně dodaných uživatelských příruček
kontaktujte podporu společnosti Brainlab.
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2 PŘEHLED SYSTÉMU
2.1 Součásti systému

Terminologie

Navigační stanici Curve Dual budeme dále v této příručce nazývat jako systém „Curve“.

Zkratky

UPS je zkratka použitá v této příručce pro „uninterruptible power supply“ (nepřerušitelný zdroj
energie).

Všeobecné informace

Systém Curve je navigační platforma pro obrazem řízenou chirurgii obsahující:
• Kamerovou jednotku (viz str. 63)
• Počítačovou jednotku, na které běží software (viz Technická příručka)
• Jednotky dotykových monitorů pro zobrazování navigace a pro interakci uživatele s programem

(viz str. 39)

Elektromagnetická sledovací jednotka

Elektromagnetická sledovací jednotka je tvořena dvěma hlavními součástmi,
elektromagnetickou základní stanicí a generátorem elektromagnetického pole.
Elektromagnetická základní stanice musí být upevněna k operačnímu stolu. Generátor
elektromagnetického pole musí být při použití upevněn k upevňovací desce nebo k
polohovacímu ramenu.

Optické sledování

Optické sledování umožňuje kamerová jednotka, která vysílá a detekuje záblesky infračerveného
světla.
• Reflexní prvky připevněné k referencím na pacientovi a na nástrojích odrážejí infračervené

signály zpět na kameru.
• Odražené signály z reflexních prvků jsou zachyceny a digitalizovány každou čočkou kamery z

jiného úhlu.
• Software společnosti Brainlab používá výstupy z kamery pro výpočet relativních trojrozměrných

poloh nástroje a referencí pacienta.

Základ pro elektromagnetické sledování

Elektromagnetické (EM) sledování používá generátor pole k vytváření známého objemu
proměnlivého magnetického pole. Toto pole indukuje napětí do cívek umístěných uvnitř
elektromagnetických nástrojů. Ze síly a fáze indukovaných napětí se vypočte poloha nástroje
uvnitř oblasti zájmu. Softwarové aplikace společnosti Brainlab využívají tuto sledovací jednotku k

PŘEHLED SYSTÉMU

Příručka k obsluze systému Rev. 1.0 Navigační stanice Curve Dual Ver. 1.2 19



zobrazování trojrozměrné polohy elektromagnetických nástrojů ve vztahu k elektromagnetické
referenci pacienta.

Součásti systému

②

①

③

④

⑥

⑧

⑦

⑤

Obrázek 1 

Součásti systému
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Č. Součást Viz

① Vozík s kamerou Strana 61

② Kamera Strana 63

③ 27" dotykové obrazovky Strana 39

④ Vozík s monitorem Strana 37

⑤ Polohovací rameno generátoru elektromagnetického pole Strana 80

⑥ Elektromagnetická základní stanice Strana 83

⑦ Připevňovací deska generátoru elektromagnetického pole Strana 83

⑧ Generátor elektromagnetického pole
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2.2 Nastavení systému

Optický sledovací systém Curve

Všeobecné informace

Systém Curve je plánovací a optický navigační systém ovládaný dotykovou obrazovkou určený
pro předoperační a peroperační použití.
• Vozík s monitorem a vozík s kamerou se dodávají s předinstalovaným softwarem a jsou

ihned připraveny k použití.
• Všechny systémové komponenty jsou vhodné pro nepřetržité používání při chirurgických

zákrocích.
• Komponenty systému používejte pouze v interiéru, na operačním sále.

Jak bezpečně nastavit systém do požadované polohy

Kroky Viz

1. Před vstupem na operační sál sejměte z displeje a kamery ochranné kryty. Strana 110

2. Přesuňte zařízení na operační sál. Strana 121

3.

Natočte systém tak, aby:
• Logo Curve umístěné na vozíku s monitorem směřovalo k pacientovi
• Uživatelské a připojovací panely a konektor kamery směřovaly od pa-

cienta
POZNÁMKA: neumísťujte kameru, monitory ani jinou část systému Curve
přímo nad pacienta.
 

Strana 25

4. Zajistěte všechny brzdy na vozíku s monitorem a vozíku s kamerou. Strana 107

5. Přesuňte monitory do požadované polohy. Strana 44

6. Zajistěte všechny zámky na ramenech s monitory. Strana 46

7. Přesuňte kameru do požadované polohy. Strana 72

8. Připojte všechny kabely na panelu připojení. Strana 48

Ujistěte se, že je systém nastaven tak, aby se pacient nemohl zařízení dotknout ani s ním
přijít do styku.

Ujistěte se, že je systém nastaven tak, aby byla síťová zástrčka na vozíku s monitorem
snadno přístupná. V případě poruchy musí být možné snadno odpojit napájecí kabel.

Sterilní pole

Systém Curve není sterilní.

Nedovolte, aby se kamera, monitory ani jiná část systému Curve dostaly do sterilního pole.

Rušení

Pokud se infračervené světlo kamery ruší s jinými zařízeními, přemístěte tato zařízení a/nebo
kameru tak, aby k tomuto problému nedocházelo.

Nastavení systému
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Infračervené světlo kamery se může rušit s jinými infračervenými zařízeními na operačním
sále, jako jsou dálkové ovladače, pulzní oxymetry nebo mikroskopy citlivé na infračervené
světlo.

Systém vytváří elektromagnetické pole, které může ovlivňovat jiná citlivá zařízení a samo
může být rušeno jinými elektromagnetickými poli.

Elektromagnetická kompatibilita

Systém Curve vyžaduje zvláštní opatření týkající se elektromagnetické kompatibility (EMK) v
souladu s informacemi o EMK uvedenými v této příručce a v Technické příručce.

Kvůli EMK nepoužívejte součásti systému v blízkosti jiného zařízení nebo položené na
něm. Je-li to nevyhnutelné, ověřte, zda systém Curve funguje normálně.

Bezpečnost v prostředí magnetické rezonance

Systém Curve nebyl testován v prostředí MR.
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2.2.2 Nastavení systému Curve EM

Všeobecné informace

Vozík s monitorem a elektromagnetická sledovací jednotka se dodávají s předinstalovaným
softwarem a jsou ihned připraveny k použití. Všechny systémové komponenty jsou vhodné pro
nepřetržité používání při chirurgických zákrocích.

Jak bezpečně nastavit systém do požadované polohy

Kroky Viz

1. Před vstupem na operační sál sejměte z vozíku s monitorem ochranný
kryt. Strana 110

2. Přesuňte zařízení na operační sál. Strana 121

3.
Umístěte vozík s monitorem na operační sál.
POZNÁMKA: neumísťujte monitor ani jinou část vozíku s monitorem přímo
nad pacienta.
 

Strana 121

4. Zajistěte všechny brzdy na vozíku s monitorem. Strana 107

5. Vybalte a nainstalujte elektromagnetickou sledovací jednotku. Strana 125

6. Přesuňte monitor do požadované polohy. Strana 44

7. Připojte všechny kabely na panelu připojení vozíku s monitorem. Strana 48

8. Připojte elektromagnetické nástroje k elektromagnetické základní stani-
ci. Strana 88

Rušení

Systém vytváří elektromagnetické pole, které může ovlivňovat jiná citlivá zařízení a samo
může být rušeno jinými elektromagnetickými poli.

Bezpečnost v prostředí magnetické rezonance

Elektromagnetická sledovací jednotka není určena k použití v prostředí magnetické
rezonance, protože magnetická pole vytvořená generátorem elektromagnetického pole a
skenerem magnetické rezonance se mohou vzájemně ovlivňovat.

Systém Curve nebyl testován v prostředí magnetické rezonance.

Nastavení systému
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2.2.3 Nastavení operačního sálu

Všeobecné informace

Níže uvedené nastavení je pouze příklad. Podrobný popis nastavení naleznete v příslušné
Uživatelské příručce k programu.

Nastavení Curve - Příklad 1

Oba monitory směřují k uživateli pro lepší komunikaci s programem:

Obrázek 2 

Nastavení Curve - Příklad 2

Maximální dosah vozíku s monitorem:
• Možnost použití druhé dotykové obrazovky, například pro nesterilní komunikaci s programem
• Maximální vzdálenost mezi pacientem a tělesem vozíku s monitorem
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Obrázek 3 

Příklad nastavení systému Curve EM

Podrobný popis nastavení naleznete v příslušné Uživatelské příručce k programu.

Nastavení systému
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2.3 Správné zacházení se systémem

Klasifikace

Navigační stanice Curve Dual je klasifikována jako zařízení třídy I dle normy IEC 60601-1 a
podle toho musí být testována.

Klasifikace Definice

Třída I
Týká se klasifikace zařízení, pokud jde o ochranu proti úrazu elektrickým pro-
udem. Kovové přístupné části a kovové vnitřní části, jako např. připojení k
uzemnění, jsou vybaveny ochrannými prostředky.

Správné zacházení

Před chirurgickým zákrokem otestujte systém, aby bylo zajištěno, že všechny komponenty
fungují správně. Zařízení nepoužívejte v případě podezření, že je jakýmkoli způsobem
poškozeno.

Používat systém v klinickém prostředí smí pouze osoby vyškolené společností Brainlab.

Na vozík s monitorem ani vozík s kamerou si nesedejte ani na něj nestoupejte.

Klasifikace - Elektromagnetická sledovací jednotka

Elektromagnetická sledovací jednotka je klasifikována jako zařízení třídy II dle normy IEC
60601-1 a podle toho musí být testována.

Klasifikace Definice

Třída II

Označuje zařízení, ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem
nespoléhá pouze na základní izolaci, ale ve kterém jsou k dispozici další bez-
pečnostní opatření, jako je dvojitá izolace nebo zesílená izolace, bez zajištění
ochranného uzemnění nebo spoléhání se na instalační podmínky.

Klasifikace - Elektromagnetické nástrojové porty

Elektromagnetické nástrojové porty jsou klasifikovány jako typ BF dle normy IEC 60601-1 a
podle toho musí být testovány.

Klasifikace Definice

Typ BF
Použitá část typu F splňující stanovené požadavky této normy za účelem po-
skytnutí vyššího stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem, než kte-
rou poskytují použité části typu B.

Bezpečnost pacienta

Součásti systému nesmí nikdy přijít do přímého fyzického kontaktu s pacientem.
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Riziko úrazu elektrickým proudem

Chcete-li předejít úrazu elektrickým proudem nebo trvalému poškození systému,
nevystavujte monitory, počítač, kameru ani vozík s kamerou nadměrné vlhkosti.

Nikdy se nedotýkejte pacienta a jakékoli součásti systému současně - mohlo by dojít k
elektrostatickému výboji.

Navigační stanici Curve Dual připojujte pouze k elektrické síti s ochranným uzemněním.

Nedotýkejte se elektrických kontaktů konektorů.

Pohyblivé části

Obrázek 4 

Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty nebo jiné části těla do jakýchkoli pohyblivých
částí systému, včetně kloubů označených výše uvedeným výstražným symbolem.

Modifikace

Neprovádějte žádné modifikace systému Curve. Modifikovat systém mohou pouze certifikovaní
pracovníci společnosti Brainlab.

Nepokoušejte se demontovat nebo montovat žádné součásti systému. Změna systému
Curve nebo jeho použití v rozporu se zamýšleným použitím může mít za následek vážné
poranění pacienta, uživatele nebo třetí osoby.

Kamera a monitor

Kamera a monitory jsou velmi přesná a křehká elektrická zařízení. Nakládejte s nimi
opatrně.

Vhodné nastavení polohy

Aby nedošlo k poškození systému Curve, jiných zařízení nebo poranění osob, je třeba
systém vždy přemísťovat, parkovat a používat ve správné poloze.

Systém je možné parkovat pouze na rovných plochách.

Během provozu systém Curve zcela zabrzděte.

Správné zacházení se systémem
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Neumísťujte vozík s kamerou, vozík s monitorem ani jejich části nad pacienta.

Systém radiových zařízení

Systém Curve je připraven pomocí WLAN IEEE802.11 b/g/n/ac pro WiFi komunikaci, která může
být implicitně nastavena na „enabled (zapnuto)“ nebo „disabled (vypnuto)“.
POZNÁMKA: WiFi komunikace může být v souladu s místním omezením či před schválením
vypnuta. Zkontrolujte typový štítek zda obsahuje symbol rádiového zařízení, abyste zjistili, zda
jsou rádiová zařízení povolena. Pokud si nejste jisti, obraťte se na podporu Brainlab pro další
informace.
 

Radiové rušení

Toto zařízení může způsobit rádiové rušení nebo narušit provoz jiných blízkých zařízení.
Může být třeba přijmout opatření ke zmírnění těchto účinků, například změnit orientaci
nebo umístění zařízení, nebo oblast odstínit.

Jiná zařízení na operačním sále mohou způsobit rušení systému Curve, i když vyhovují
emisním limitům CISPR.

Na zařízení může mít vliv přenosná a mobilní rádiofrekvenční komunikace.

Omezení pro prostředí

Součásti systému nejsou vhodné pro použití v přítomnosti hořlavých anestetických směsí
obsahujících vzduch, kyslík nebo oxid dusný.

Chraňte součásti systému před vnikem tekutin.

Nepokládejte součásti systému na nestabilní povrch, kde by se systém mohl převrátit a
vážně se poškodit.

POZNÁMKA: další informace o omezeních pro prostředí pro provoz a skladování jsou uvedeny v
Technické příručce.
 

Ochranné kryty

Ochranné kryty mějte při operaci na čistém a suchém místě.
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2.4 Kontroly

Interval

Podpora společnosti Brainlab musí jednou ročně provést podrobnou kontrolu.
Podrobnosti o kontrolách naleznete v Technické příručce.

Údržba a kontroly systému Curve by měly být prováděny v pravidelných intervalech s
cílem zajistit jeho funkčnost a bezpečnost.

Autorizace

Systém a zařízení smí opravovat pouze zaměstnanci společnosti Brainlab a/nebo autorizovaní
partneři.

Riziko zásahu elektrickým proudem: Systém Curve neobsahuje žádné uživatelsky
opravitelné součásti. Nesnímejte žádné kryty. Servis a údržbu musí provádět autorizovaní
vyškolení technici společnosti Brainlab.

Kontroly
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2.4.1 Roční kontrola

Autorizace

Provádět roční prohlídky jsou oprávněni pouze specialisté podpory společnosti Brainlab.

Sjednání

Servisní smlouva k dispozici Roční kontrola

Ano Automaticky provádí společnost Brainlab.

Ne Pro sjednání se obraťte se na podporu společnosti Brainlab.

Rozsah

Tato kontrola pokrývá všechny komponenty a funkce stejně jako položky stanovené v protokolu
bezpečnostní kontroly.
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2.4.2 Týdenní a měsíční kontroly

Autorizace

Provádět týdenní a měsíční kontroly je oprávněn pouze kvalifikovaný klinický personál.

Týdenní kontroly

Součást Kontrola

Kabeláž Vizuální kontrola (zkroucení, praskliny).

Nabíjení baterie UPS Baterie UPS se nabíjí připojením do systému a zapnutím na napájení
ze sítě. Nabíjení obvykle vyžaduje méně než 5 hodin do plného nabití.

Měsíční kontroly

Součást Kontrola

UPS

Zapněte systém Curve (viz str. 98). Napájení je dodáváno do systé-
mu.
Proveďte simulovanou zkoušku funkčnosti při výpadku proudu, abyste
si potvrdili, že jednotka UPS může přepnout napájení z veřejné sítě na
napájení z baterie a zpět, aniž by to ovlivnilo zařízení připojené k UPS.
Systém musí zůstat stále zapnutý.

Ramena monitoru a ka-
mery Funkčnost a vizuální kontrola (opotřebení).

Rameno kamery Funkčnost.

Označení Čitelnost.

Kola a brzdy Funkčnost.

Každé tři měsíce

Chcete-li optimalizovat životnost baterie UPS, je doporučeno baterii jednou za tři měsíce
zcela vybít.
• Vybití baterie proveďte odpojením systému od síťové zásuvky, když je systém v

provozu.
• Počkat, až se systém vypne (max. pět minut).
• Zapojte napájení ze sítě a znovu zapněte systém.
• Tento postup opakujte, až se systém vypne bezprostředně po odpojení elektrické

energie a systém vydá dlouhé pípnutí následované krátkými pípnutími. Baterie je nyní
vybitá.

• Úplně nabijte baterii připojením do systému a zapnutím síťového vypínače po dobu
dvou nebo více hodin.

Kontroly
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2.4.3 Kontrola bezpečnosti

Interval

Kontrola bezpečnosti by se měla provádět jednou za rok.

Rozsah

Kontrola bezpečnosti musí zahrnovat všechny položky uvedené v protokolu o bezpečnostní
kontrole.
Podrobné informace o kontrolách bezpečnosti naleznete v Technické příručce.

Inspekce prováděná jinými osobami než zaměstnanci společnosti Brainlab

Pouze vyškolený a kvalifikovaný personál smí provádět zkoušky elektrické bezpečnosti.

Zkoušku musí provést pouze kvalifikovaný technik, který:
• Je způsobilý provádět bezpečnostní kontroly na elektrickém zdravotnickém zařízení
• Je obeznámen s informacemi o bezpečnosti výrobku a návodem k obsluze a přečetl si

uživatelskou příručku a porozuměl jí
• Zná aktuální místní předpisy týkající se průmyslové a neprůmyslové prevence nehod
• Neprodleně písemně informuje společnost Brainlab v případě, že je zařízení považováno za

nebezpečné

Inspekce prováděná zaměstnanci společnosti Brainlab

• Pokud není u zákazníka k dispozici dostatečně způsobilá osoba, provede tuto kontrolu za
stanovený poplatek zaměstnanec podpory společnosti Brainlab.

• Pokud požadujete specialistu společnosti Brainlab, obraťte se na podporu společnosti.

Jak vyplnit protokol o bezpečnostní kontrole

Kroky

1. Zkopírujte protokol o bezpečnostní kontrole z Technické příručky.

2. Zadejte výsledky kontroly.

3. Ponechejte si jej jako záznam o kontrole.
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2.5 Pokyny pro poruchy a vrácení
2.5.1 Poruchy

Poškození nebo selhání systému

Tento systém nadále nepoužívejte, pokud:
• jsou síťový napájecí kabel nebo zástrčka poškozené nebo roztřepené
• do zařízení vnikla kapalina
• systém nefunguje normálně při dodržování provozních pokynů
• převrátil se vozík, nebo byl poškozen kryt
• součásti systému vykazují zřetelný pokles výkonu, což může znamenat potřebu servisu
• ze systému uniká kapalina
• ze systému vychází kouř
• LED diody oznamují chybu

Pokud se na dotykových obrazovkách zobrazí chybová zpráva nebo v případě, že se
rozsvítí chybové LED kontrolky (viz str. 55 a str. 77), kontaktujte podporu společnosti
Brainlab. Systém nepoužívejte.

Jak reagovat na poškození nebo poruchu

Kroky

1. Vypněte systém.

2. Odpojte systém z napájení.

3. Obraťte se na podporu společnosti Brainlab.

4. Zařízení opatřete výstrahou typu „NEPOUŽÍVAT“, aby se zabránilo jeho neúmyslnému
použití.

Pokud budete pokračovat v používání zařízení, u kterého byla během kontroly zjištěna
závada, riskujete poranění pacienta.

Pokyny pro poruchy a vrácení
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2.5.2 Pokyny pro vrácení

Hlášení poškozeného zařízení

Veškeré vadné součásti by se měly neprodleně oznámit podpoře společnosti Brainlab.
Podpora společnosti Brainlab se vás zeptá na:
• Výrobní číslo systému (na typovém štítku vozíku s monitorem)
• Sériové číslo EM na elektromagnetické základní stanici
• Výrobní číslo součásti (uvedené na této součásti, např. vozík s monitorem nebo vozík s

kamerou)
• Popis problému

Oprava a výměna

Podpora společnosti Brainlab:
• vám sdělí odhad nákladů na opravu nebo výměnu
• vám sdělí, kdy by měl váš systém být opět v provozu (zpravidla do 48 hodin)

Odstranění součástí

Vadné součásti odstraňte pouze tehdy, pokud k tomu dá pokyn pracovník podpory společnosti
Brainlab.

Jak vrátit součásti

Kroky

1. Chraňte komponenty před dalším poškozením tím, že je bezpečně zabalíte.

2. Vyplňte a odešlete formulář, který jste obdrželi faxem nebo který jste obdrželi spolu s ná-
hradním dílem.

3. Krabici bezpečně páskou uzavřete.

4. Vadnou komponentu odešlete na příslušnou zpáteční adresu nebo postupujte dle pokynů
podpory společnosti Brainlab.

Zpáteční adresa

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Německo

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
Japonsko

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

PŘEHLED SYSTÉMU
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3 VOZÍK S MONITOREM
3.1 Součásti

Součásti vozíku s monitorem

③
④

⑥

⑨
②
①

⑤

⑦

⑧

Obrázek 5 

Č. Součást Viz

① Kola s kabelovým deflektorem a oboustranné brzdy Strana 108

② UPS Technická příručka

③ Lékařská počítačová jednotka Technická příručka

④ Napájení Technická příručka

⑤ Háčky na skladování kabelu Strana 59

⑥ Nastavitelné rameno monitoru Strana 44

⑦ Dotykový monitor Strana 39

⑧ Držák pro přepravu Strana 119

⑨ Připojení napájení Strana 57

VOZÍK S MONITOREM
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Zadní a zvukový panel

①

③

④
②

Obrázek 6 

Č. Součást Viz

① Skladovací kapsa Strana 59

② Panel připojení Strana 48

③ Panel uživatele Strana 47

④ Zvukový panel Strana 52

Součásti
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3.2 Ramena vozíku a monitory

Všeobecné informace

Vozík s monitorem je vybaven jedním nebo dvěma dotykovými obrazovkami.
Možnosti zobrazení se liší v závislosti na softwaru a uživatelských předvolbách. Další informace
naleznete v Uživatelské příručce k programu.
Systém Curve se skládá ze dvou dotykových monitorů, na kterých je možné zobrazit celou řadu
kombinací softwaru Brainlab, včetně dat z externích zdrojů.

Není určeno k diagnostickému použití

Dotykový displej systému Curve nevyhovuje normě DIN EN 6868 a není určen pro
diagnostické účely. Obrázky z videa nejsou vhodné pro diagnostické použití.

Součásti monitoru

①

Obrázek 7 

Č. Součást

① Reproduktor pro systémové zvuky (není na obrázku)

Použití dotykové obrazovky

• Je-li systém zapojen, jsou dotykové obrazovky vždy zapnuty a lze je použít.
• V daný okamžik systém rozpozná jen jeden příkaz.
• V závislosti na použitém softwaru, vstup na jednom dotykovém displeji může mít vliv na to, co

je zobrazeno na druhém displeji (viz Uživatelská příručka k programu).
• Umístěte monitor tak, aby nepřekážel při operaci ani při pohybu pracovníků na operačním sále.
• Před operací zkontrolujte kvalitu zobrazení.

S dotykovými obrazovkami by měla pracovat současně pouze jedna osoba. Simultánní
přístup může vést k chybnému výkladu.

Nedovolte, aby se tekutiny dostaly do kontaktu s pěnou obklopující rám monitoru a
dotykový displej. Může dojít k dočasně nepříznivému ovlivnění funkce dotykové obrazovky.
V případě, že tekutiny náhodně přijdou do styku s displejem, osušte jej tak rychle, jak je to
možné.

Před použitím dotykové displeje očistěte.

VOZÍK S MONITOREM
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POZNÁMKA: více informací naleznete na Strana 27.
 

Ochrana povrchu dotykového displeje

Nepoužívejte poškozenou dotykovou obrazovku. Před začátkem operace vždy dotykovou
obrazovku zkontrolujte.

Na dotykové obrazovce nepoužívejte ostré nástroje.

Součásti ramene vozíku s monitorem

④

①

② ③

Obrázek 8 

Č. Součást

① Horní rameno

② Kloub monitoru

③ Kloubové rameno

④ Dolní rameno

Na ramena vozíku s monitorem nic nepřipevňujte ani nezavěšujte. Mohlo by dojít k
převrhnutí vozíku.

O ramena vozíku s monitorem se neopírejte.

Ramena vozíku a monitory
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3.2.1 Rozsah pohybu

Výška monitoru

Monitory mohou být umístěny:
• Přibližně 1-1,5 m nad podlahou.
• S rotací 30° - 60° podle ideální výšky pro nastavení při operaci.

1445 mm±50° (± 2°)

980 mm

Obrázek 9 

Ramena vozíku

• Spodní rameno se může otáčet kolem centrálního kloubu vozíku s monitorem o 330° mimo
omezenou oblast 30° na zadní straně zařízení.

• Horní rameno má omezenou oblast asi 90° mezi oběma rameny, aby nemohlo dojít ke kolizi
monitorů a k poranění uživatele. Uvědomte si, že pohyb jednoho ramena se může také
přenášet na druhé rameno, když je dosaženo omezené oblasti.

VOZÍK S MONITOREM
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165°165°

90° 90°

Ramena vozíku a monitory
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Kloubové rameno

165°

165°

Obrázek 10 

Otáčení monitoru

Monitory se mohou otáčet o 180° kolem svislé osy.

90° 90°

Obrázek 11 

VOZÍK S MONITOREM
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3.2.2 Umístění monitorů

Preventivní opatření

Rameny vozíku s monitorem pohybujte opatrně, aby nedošlo k přivření prstů nebo jiných
částí těla mezi prvky ramen vozíku s monitorem nebo mezi jiné klouby systému.

Při pohybu s jedním monitorem mějte na paměti, že druhý monitor se může rovněž
neúmyslně pohybovat.

Pokud není monitor ve správné poloze, mohou se barvy dotykové obrazovky zobrazit
nesprávně. Pro správné vnímání barev musí být směr pohledu uživatele kolmý na
dotykovou obrazovku.

Pohyblivé části

Buďte velmi opatrní, abyste si při nastavení polohy monitorů nepřivřeli prsty nebo jiné části těla.
Spoje vozíku s monitorem, ve kterých se mohou přivřít části těla, zahrnují zejména:

Rameno monitoru pro pohyb kloubovým rame-
nem nahoru/dolů

Rameno monitoru pro otáčení kloubovým rame-
nem

Osa ramene monitoru

Přehled standardního polohovacího postupu

Při nastavování polohy monitoru dodržujte tyto standardní zásady:
• Pohybujte nejprve dolním ramenem a pak teprve horním.
• Při přesunu směrem ven pohybujte nejprve vnitřními klouby.
• Dodržujte směr na etiketách v parkovací poloze.

Ramena vozíku a monitory
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• Ujistěte se, že nikoho nezraníte nebo že nepoškodíte žádné zařízení (například v případě, že
druhý monitor se neúmyslně přesune).

POZNÁMKA: informace o tom, jak přesunout vozík s monitorem do transportní polohy najdete
na str. 113.
 

VOZÍK S MONITOREM
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3.2.3 Zajištění monitorů

Jak zajistit a odjistit monitory a ramena vozíku

①

Obrázek 12 

Kroky

1. Otáčejte uzamykacím kolečkem ① proti směru hodinových ručiček, dokud se příslušný
kloub nepohybuje lehce.

2. Jakmile je dosaženo požadované pozice, otočte uzamykacím kolečkem ① po směru ho-
dinových ručiček, abyste monitor nebo rameno vozíku zajistili.

3.
Opatrně zkontrolujte, zda se monitor / rameno vozíku při dotyku nepohybuje.
Uzamykací kolečko utáhněte, pokud je pohyb monitoru / ramene vozíku stále ještě mo-
žný.

Před použitím systému uzamkněte klouby vozíku s monitorem v požadované pozici pomocí
šroubovacích zámků, aby se předešlo nechtěnému pohybu.

Po uzamčení

Ujistěte se, že všechny zámky ramene vozíku jsou zajištěny:
• Před použitím dotykové obrazovky
• Před ukotvením systému
• Před transportem

Ramena vozíku a monitory
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3.3 Panely a ventilace systému
3.3.1 Zadní panely

Panel uživatele

①

② ④③

⑥

⑤

⑦

Obrázek 13 

Č. Součást Viz

① Jednotka CD/DVD Strana 47

② Vypínač Strana 97

③ UPS LED Strana 55

④ Chybová LED kontrolka Strana 55

⑤ Mains power switch (Síťový napájecí vypínač) Strana 97

⑥ USB porty Strana 48

⑦ EM Tracking Port (Elektromagnetický sledovací port) Strana 86

CD/DVD kompatibilita

Lze přečíst následující typy CD/DVD disků:
• Masterovaný disk
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R 3,95 GB
• DVD-R 4,7 GB Authoring
• DVD-R 4,7 GB General
• DVD-RW
• DVD+R 8,5 GB (Dvojvrstvé)
• DVD+RW 4,7 GB
• DVD-RAM 4,7 GB

Na následující typy CD/DVD disků lze provádět zápis:
• DVD 4,7 GB (DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM)

VOZÍK S MONITOREM
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• Double Layer±R
• CD-R
• CD-RW

Vkládejte pouze standardní CD/DVD disky o průměru 120 mm. Nevkládejte nepravidelně
tvarované CD/DVD disky.

Panel připojení

①

② ③

④

⑤

Obrázek 14 

Č. Součást

①
Datové porty:
• Hospital Network (Nemocniční síť)
• Intraoperative Data (Intraoperativní data)

② Display Port Out (Výstup port displeje)

③ USB porty

④

Obrazové porty:
• S-Video In (Vstup S-Video)
• Composite In 1 (Kompozitní vstup 1)
• SDI In 1 (SDI vstup 1)
• Camera (Kamera)

⑤

Mikroskopové porty:
• HUD
• Communication (Komunikace)
• Composite In 2 (Kompozitní vstup 2)
• SDI In 2 (SDI vstup 2)

Externí připojení

Port Příklad Zacházení

Nemocniční
síť

Galvanicky izolovaný ethernetový port pro připojení do
nemocniční sítě nebo zdrojů peroperačních dat (min. sí-
ťový kabel Kat 5e RJ45 pro max. 1 GB síť).
V dolní části je západka pro zajištění při připojení do po-
rtu. Při vyjmutí konektoru stiskněte západku a vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.

Intraoperativ-
ní data

Panely a ventilace systému
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Port Příklad Zacházení

USB USB porty pro připojení pasivních zařízení USB 2.0 a 3.0
pro přenos dat o pacientovi.

SDI vstup Připojte digitální vstup z SD nebo HD SDI zdroje nebo
kompozitního (CVBS) zdroje pomocí 10m koaxiálního
kabelu vybaveného BNC konektorem pro komunikaci s
video softwarem Brainlab.
Zatlačte konektor do zástrčky tak, aby dvě malé kuličky v
konektoru samice zapadly do točitých drážek na konek-
toru. Otočením bajonetu po směru hodinových ručiček
konektor uzamkněte.
Pokud chcete kabel odpojit, otočte krytem bajonetu na
konektoru samec proti směru hodinových ručiček a zá-
strčku vytáhněte.

Kompozitní
vstup

Kamera

Připojte vozík s kamerou pomocí kabelu kamery Brain-
lab přes rozhraní LEMO.
Zasuňte kabel kamery tak, aby byl zajištěn. Zlehka za-
táhněte za konektor a ověřte, že je zajištěn. Chcete-li ko-
nektor odjistit, zatáhněte za bajonet směrem zpět, konek-
tor odjistíte a vytáhnete jej ze zásuvky.

Elektromag-
netická sle-
dovací jed-

notka

K systému Curve EM připojte elektromagnetickou sle-
dovací jednotku pomocí elektromagnetického kabelu
Brainlab prostřednictvím připojení LEMO.
Zasuňte elektromagnetický kabel tak, aby byl zajištěn.
Zlehka zatáhněte za konektor a ověřte, že je zajištěn.
Chcete-li konektor odjistit, zatáhněte za bajonet směrem
zpět a vytáhněte jej ze zásuvky.

Vstup S-Vi-
deo

Připojte zdroj S-Video pomocí miniaturního 26 AWG koa-
xiálního kabelu (max. 10m) s Mini-DIN konektorem Hosi-
den pro interakci s video softwarem společnosti Brainlab.
Před připojením kabelu umístěte plastový kódovací knof-
lík do správné polohy. Tento konektor nelze zajistit.
Používejte pouze 4pinový Mini-Din konektor Hosiden.
Podobné konektory mohou pasovat, ale mohou vést k
poškození zařízení.

Mikroskop

Připojujte pouze mikroskopy pomocí kabelu mikroskopu
společnosti Brainlab.
Zatlačte kabel až černé západky na obou stranách ko-
nektoru zacvaknou do matic na připojovacím panelu.
Podrobné informace o zapojení mikroskopu naleznete v
Příručce k použití nástrojů.
Pro odpojení kabelu, otevřete západky stiskem proti po-
uzdru konektoru a zástrčku vytáhněte.

Port displeje

Připojte externí displej do portu pro displej pomocí kabe-
lu (max. 5 m při 1 920 x 1 080 / 60 Hz).
Pro odpojení kabelu stiskněte zámek na konektoru a pak
kabel odpojte.

VOZÍK S MONITOREM
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Připojení k síti LAN

V závislosti na aplikaci společnosti Brainlab, která je v systému spuštěná, a podle integrace do
nemocniční sítě nabízí připojení systému k síti přenos dat pacienta, vzdálený přístup, streamování
obsahu a sdílení relace.

K LAN portům připojujte pouze zařízení vyhovující standardu IEC.

Bezdrátové připojení k síti LAN

Systém může jít zapojit do nemocniční sítě přes bezdrátové připojení k síti LAN. Dostupnost
bezdrátového připojení k síti LAN závisí na vašem regionu.
Sítě musí splňovat definice uvedené v normě 802.11n/ac.
V případě slabého nebo žádného bezdrátového připojení se připojte pomocí kabelu LAN. K
přenosu dat pacienta použijte např. USB flash disky.

Systém bezdrátové komunikace se může rušit s jinými blízkými bezdrátovými zařízeními.
Před začátkem chirurgického zákroku ověřte správnou funkci systému bezdrátového
připojení a dalších nezbytných zařízení.

Síťové prostředí

Systém provozujte jen v zabezpečených síťových prostředích. Ujistěte se, že je síť
chráněna proti neoprávněnému přístupu (např. ověření uživatele, firewall) a proti
škodlivému softwaru. V opačném případě nelze funkčnost systému zaručit vzhledem k
možným infekcím škodlivým softwarem.

USB

Před připojením do systému zkontrolujte USB flash disky antivirovým softwarem.

K systému připojujte pouze pasivní USB zařízení, jinak nelze zaručit bezpečnost a výkon
zařízení.

Omezení pro zařízení připojované k panelům

Curve EM je lékařský elektrický systém sestávající z vozíku s monitorem a elektromagnetické
sledovací jednotky.

Přídavná zařízení připojená k zdravotnickým elektrickým přístrojům musí být v souladu s
příslušnou normou IEC nebo ISO (např. IEC 60950 pro zařízení na zpracování dat a IEC
60601-1 pro zdravotnická zařízení). Kromě toho musí být všechny konfigurace v souladu s
požadavky na zdravotnické elektrické systémy (viz IEC 60601-1-1, resp. článek 16 z 3.
vydání normy IEC 60601-1). Kdo připojuje přídavné zařízení k lékařskému elektrickému
zařízení konfiguruje zdravotnický systém, a má proto odpovědnost za to, aby byl tento
systém v souladu s požadavky na zdravotnické elektrické systémy. Vezměte prosím na
vědomí, že místní zákony mají přednost před výše uvedenými požadavky. V případě
pochybností se obraťte na svého místního zástupce nebo oddělení technického servisu.
POZNÁMKA: pokud není uvedeno jinak, není použití vícenásobných zásuvek povoleno.
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Síťové prostředí

Zařízení připojujte jen do zabezpečené datové sítě.

Systém provozujte jen v zabezpečených síťových prostředích. V opačném případě nelze
funkčnost systému zaručit vzhledem k možným infekcím škodlivým softwarem.
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3.3.2 Zvukový panel

Před použitím

Curve je vybaven držákem, který může držet mobilní zařízení pro přehrávání zvuku.

Abyste zabránili nečekaným hlasitým zvukům a/nebo vylekání lidí na operačním sále, vždy
před připojením MP3 přehrávače ztlumte zvukový systém.
POZNÁMKA: při umístění do zvukového panelu nesmějí mít mobilní zařízení žádný ochranný obal
či pouzdro.
 

Součásti

①

②

③

④

⑤

Obrázek 15 

Č. Součást

① Ovládání hlasitosti

② Standardní zvukový konektor pro mobilní zařízení

③
Spona
POZNÁMKA: připojujte pouze taková zařízení, která odpovídají integrované sponě. Po-
kud si nejste jisti které zařízení lze použít, kontaktujte podporu společnosti Brainlab.
 

④ Tlačítko pro ztišení

⑤ LED pro ztišení (viz str. 53)

Použití dokovací stanice

Ověřte si, zda můžete jako zdroj hudby na op.sále používat mobilní telefon. Pokud k
přehrávání MP3 souborů používáte mobil, ujistěte se, že byly funkce telefonu vypnuty
(režim letadlo), aby nedošlo k problémům s výkonem.

Nepřipojujte ani neodpojujte MP3 přehrávače během operace, mohlo by dojít k hlasitému
zvukovému rušení.

Panely a ventilace systému
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Nepřipojujte MP3 přehrávač, který je připojený k hlavnímu napájení.

Nenechávejte kabel AUX připojený k dokovací stanici bez připojeného přehrávače MP3,
protože otevřené připojení může vést k hlasité zvukové interferenci.

Zvukový systém může vynechat nebo selhat v důsledku elektrostatického výboje na
ovládacích tlačítkách. V tom případě MP3 přehrávač vypněte nebo odpojte. Po restartování
systému Curve bude systém plně funkční pro další relaci.

Hlasitost zvukového systému musí být nastavena tak, aby byly slyšitelné všechny výstrahy
na op.sále.

LED kontrolka

Modrá kontrolka LED na zvukovém panelu svítí, pokud je aktivována funkce ztlumení zvuku.

Barva Stav Vysvětlení

Modrá
Vypnuto Zvukový systém připraven k použití.

Trvale svítí Ztlumení je aktivováno. Zvuky z připojeného zařízení nejsou slyšitelné.

Stereo Jack

Konektor pro připojení externího pasivního hudebního zdroje přes audio kabel (max. 3 m) pomocí
3,5mm stereo jacku.

VOZÍK S MONITOREM
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3.3.3 Ventilace systému

Oblasti ventilace

①

②
Obrázek 16 

Č. Oblast ventilace

① Zadní strana vozíku s monitorem (výstup)

② Spodní strana vozíku s monitorem (vstup)

Zajištění ventilace

Neblokujte ani nezakrývejte větrací otvory na přístroji, například sterilní fólií. Vzduchu musí
být umožněna cirkulace skrz větrací otvory, aby bylo zajištěno řádné fungování a aby se
zabránilo přehřátí.

Neumisťujte systém v blízkosti radiátoru ani nad něj, ani nad ventilaci, ani jej nevystavujte
přímému slunci. Počítač můžete umístit do malého prostoru pouze v případě dostatečného
odvětrání.

Panely a ventilace systému
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3.3.4 Indikace LED kontrolky

LED pro napájení

Barva Stav Vysvětlení

Modrá
Vypnuto Hlavní napájení je vypnuté. Bezpečné odpojení systému.

Trvale svítí Hlavní napájení je zapnuté. Elektronické komponenty jsou vypnuty
(stiskněte napájecí tlačítko k jejich zapnutí).

LED kontrolka zapnuto/vypnuto

Barva Stav Vysvětlení

Zelená

Vypnuto Elektronické součásti jsou vypnuté.

Bliká Elektronické součásti nabíhají. Nepoužívejte, dokud LED kontrolka
nebude trvale svítit.

Trvale svítí Elektronické součásti jsou zapnuty. Systém je připraven k použití.

UPS LED

Barva Stav Vysvětlení

Oranžová

Vypnuto Systém neběží na UPS.

Bliká
Systém běží na UPS.
Pokud je baterie plně nabitá, systém může běžet po dobu pěti minut
na UPS. Po uplynutí této doby se automaticky vypne.

Trvale svítí Baterie se nabíjí.

Chybová LED kontrolka

Barva Stav Vysvětlení

Červená
Vypnuto Nebyly zjištěny žádné závady.

Trvale svítí Byla zjištěna závada (viz str. 34). Obraťte se na podporu společnosti
Brainlab.

CD/DVD LED

Barva Stav Vysvětlení

Zelená
Vypnuto CD/DVD není přístupné nebo žádné CD/DVD není vloženo.

Bliká CD/DVD se používá.

VOZÍK S MONITOREM
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3.4 Kabeláž
3.4.1 Připojení kabelu

Bezpečná manipulace s kabely

Nepoužívejte zlomené nebo poškozené kabely.

Za kabely netahejte.

Pokud je systém zapnutý, nepřipojujte ani neodpojujte kabely.

Nepřejíždějte přes kabely systémem.

Riziko zásahu elektrickým proudem: Nedotýkejte se kabelových konektorů, když je vozík s
monitorem zapnutý.

Ujistěte se, že kabel kamery není připojen k jinému zařízení než k vozíku s monitorem a k
vozíku s kamerou.

Před použitím systému zkontrolujte, zda jsou kabely v dobrém stavu.

Když systém není používán nebo chystáte-li se jej převážet, odpojte a odložte všechny
kabely do skladovací kapsy nebo na háčky (viz str. 59). Netahejte za kabely.

Ujistěte se, že jsou kabely při připojování dostatečně uvolněné. Kabely nenapínejte ani je v
zapojeném stavu nevystavujte napětí.

Kabel pro vyrovnání potenciálu (žlutý/zelený)

• Vyrovnává potenciál mezi různými kovovými částmi, kterých se lze dotknout současně
• Snižuje rozdíly potenciálu, který může nastat mezi lékařskými elektrickými přístroji a jinými

vodivými částmi jiných objektů během provozu

Před použitím systému kabel pro vyrovnání potenciálů připojte k vozíku s monitorem a do
odpovídající zásuvky.

Kabeláž
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Postup připojení kabelu pro vyrovnání potenciálů

① ②

Obrázek 17 

Kroky

1. Zapojte kabel pro vyrovnání potenciálu ② do příslušného portu na vozíku s monitorem
①.

2. Zapojte kabel pro vyrovnání potenciálu do příslušné zásuvky.

VOZÍK S MONITOREM
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Postup připojení napájecího kabelu

① ②

Obrázek 18 

Kroky

1. Síťový napájecí kabel ② připojte do napájecí zásuvky na vozíku s monitorem ① a zaji-
stěte, aby zářezy měly při vkládání zástrčky správnou orientaci.

2. Zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky.

POZNÁMKA: k odpojení síťového napájecího kabelu ze systému stiskněte žluté tlačítko pro
uvolnění a vytáhněte konektor ven.
 

Před připojením síťového napájecího kabelu do zásuvky na zdi zkontrolujte správné
nastavení napětí.

Před odpojením kabelu ze systému vždy nejprve vyjměte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

Připojení kamery

Informace o připojení vozíku s kamerou k vozíku s monitorem pomocí kabelu kamery naleznete
na str. 64.

Kabeláž
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3.4.2 Skladování kabelu

Skladovací kapsa

Pokud je kabel odpojen od obou vozíků, pečlivě jej smotejte a uložte do skladovací kapsy (viz str.
38).

Háčky na kabel

Pokud kabel zůstane připojen k vozíku, pečlivě jej smotejte a pověste jej na háček na kabel (viz
str. 37).

VOZÍK S MONITOREM
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Kabeláž
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4 VOZÍK S KAMEROU
4.1 Součásti vozíku
4.1.1 Vozík s kamerou

Elektrická bezpečnost

Jestliže používáte vozík s kamerou Curve 1.0 (s číslem 19900-02), informace naleznete v
návodech k použití pro Curve 1.0.

Součásti

④

⑦

②

⑧

③

⑥

⑤

①

Obrázek 19 

Č. Součást Viz

① Základna vozíku s kamerou Strana 62

② Držák pro přepravu s háčky na kabel Strana 119

③ Teleskopická tyč Strana 75

④ Výškově nastavitelná rukojeť Strana 75

⑤ Motorová ovládací jednotka Strana 73

⑥ Motorizovaný kloub Strana 73

VOZÍK S KAMEROU
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Č. Součást Viz

⑦ Kamera Strana 63

⑧ Rukojeť kamery Strana 72

Základna vozíku s kamerou

①

②
③

④

⑤

⑥

Obrázek 20 

Č. Součást Viz

① Kola s kabelovým deflektorem a oboustranné brzdy Strana 107

② Ovládací jednotka kamery Strana 73

③ Malá kolečka s jednostrannými brzdami Strana 107

④ Připojení kabelu kamery Strana 64

⑤ Uvolňovací mechanismus dokování Strana 110

⑥ Vypínač motorů kamery Strana 73

Součásti vozíku
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4.1.2 Kamera

Součásti kamery

④

①

②

③

Obrázek 21 

Č. Součást Viz

① Tlačítko laseru (na zadní straně rukojeti, není viditelné) Strana 76

② Polohovací laser Strana 76

③ Čočka Strana 131

④ Iluminační filtr Strana 131

POZNÁMKA: kamera neobsahuje žádné části opravitelné uživatelem.
 

Sada infračervených LED

Sada infračervených LED se nachází kolem vnitřního kruhu čočky.
Sada infračervených LED je „LED produkt třídy I“.
Nedívejte se přímo do infračervených LED ze vzdálenosti menší než 15 cm.

VOZÍK S KAMEROU
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4.2 Kabeláž
4.2.1 Připojení kabelů

Všeobecné informace

Systém Curve nabízí kabelové připojení kamery k vozíku s monitorem. Postup kabeláže je
popsán níže.

Bezpečnostní opatření při manipulaci s kabeláží

Riziko zásahu elektrickým proudem: Nedotýkejte se kabelových konektorů, když je vozík s
monitorem zapnutý.

Pokud je systém zapnutý, nepřipojujte ani neodpojujte kabely.

Ujistěte se, že kabel kamery není připojen k jinému zařízení než k vozíku s monitorem.

Netahejte za kabel ani se jej nepokoušejte vytáhnout s použitím síly.

Postup připojení kabelu kamery

Kroky

1. Ujistěte se, že je vozík s monitorem vypnutý.

2. Připojte kabel kamery k přípojce pro kameru na vozíku s monitorem.

3. Připojte kabel kamery k přípojce pro kameru na vozíku s kamerou.

4. Lehce zatáhněte za kabel na obou koncích a zkontrolujte, zda je kabel pevně zajištěn.

5. Zapojte vozík s monitorem do zásuvky.

6. Vozík s monitorem zapněte a spusťte.

Odpojení kabelu kamery

Obrázek 22 

Při odpojování kabelů dejte pozor, abyste zástrčku nezkroutili. Uchopte konektor, nikoli
samotný kabel, a vytáhněte ho rovně ven.

Kabeláž
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Kabel kamery uchovávejte na háčcích vozíku s kamerou, i když používáte vozík s kamerou s
bezdrátovou komunikací.

VOZÍK S KAMEROU
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4.3 Použití kamery

Všeobecné informace

Vozík s kamerou:
• Umožňuje mobilní umístění kamery
• Umožňuje nastavení úhlu a výšky kamery
• Komunikuje s vozíkem s monitorem přes kabelové připojení

Bezpečné použití

Vozík s kamerou by měla v daný okamžik ovládat jen jedna osoba.
Před použitím se přesvědčte, že kamera a všechny části vozíku s kamerou fungují správně a že
existuje dostatečný prostor pro pohyb kamery.
Nepoužívejte žádné aktivní bezdrátové nástroje, které nejsou schváleny společností Brainlab.
Nepoužívejte více než jeden aktivní bezdrátový nástroj současně. Komunikaci s aktivními
bezdrátovými nástroji (např. Z-touch) lze navázat, i když se kamera zahřívá.

Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se pacienta, vozíku s
kamerou a/nebo kamery současně.

Na základnu vozíku s kamerou nestoupejte ani si na ni nesedejte.

Na vozík s kamerou nevěšte ani k němu nepřipojujte žádné předměty, hrozilo by, že by se
vozík s kamerou mohl převrátit.

Vozík s kamerou nepoužívejte, pokud jsou jeho kabely viditelně poškozeny.

Hrozí riziko, že vozík s kamerou by se mohl během seřizování kamery převrhnout. Při
nastavování vozíku s kamerou, dávejte velký pozor na to, abyste ho nenaklonili do té míry,
že by se mohl převrátit.

Vozík s kamerou neumísťujte na nerovný povrch. Mohl by se sám rozjet a způsobit vážné
poškození.

Kompatibilita

Používejte pouze vozík s kamerou spolu s navigačními systémy schválenými společností
Brainlab.
Pro vozík s kamerou používejte pouze sterilní pouzdro rukojeti kamery specifikované společností
Brainlab.

Neprovádějte žádné zásahy do součástí kamery. Zásahy do zařízení mohou způsobit vážné
poranění pacienta, uživatele nebo třetí strany.

Absolutní měření

Kamera není určena pro absolutní měření. Kamera je určena k tomu, aby určila relativní umístění
sledovatelných nástrojů.

Použití kamery
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Bezpečné zacházení

Tato kamera je vysoce citlivý optický přístroj. Nakládejte s ní opatrně.

Poškození a čistota

Před každým použitím vždy zkontrolujte, zda je kamera čistá a zda není poškozená. Pokud
je poškozena nebo se na vnitřním okruhu čoček vyskytují škrábance, kameru nepoužívejte.

Vozík s kamerou nepoužívejte, pokud kamera nedrží pevně ve stabilní poloze.

Nepoužívejte kameru, pokud jsou iluminační filtr nebo čočky špinavé.

Průtok vzduchu

Nebraňte normálnímu proudění vzduchu kolem kamery, např. tím, že ji zakryjete. Mohlo by
to mít vliv na vychýlení provozních hodnot prostředí kamery za doporučené hranice.
Kameru neochraňujte ani nezakrývejte jinak, než metodami schválenými společností
Brainlab.

Zapnutí kamery

Když jsou vozík s kamerou a vozík s monitorem navzájem spojeny, vozík s kamerou se
automaticky zapne v okamžiku, kdy se zapne vozík s monitorem (viz str. 98).

Doba zahřátí

Při každém spuštění vyžaduje kamera zhruba dvě minuty na zahřívání. Pokud byla uložena při
nízkých teplotách, může zahřívací fáze trvat i delší dobu.

VOZÍK S KAMEROU
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4.3.1 Rozsah pohybu

Všeobecné informace

Vyhodnoťte rozsah pohybu teleskopického ramene a zajistěte dostatek místa tak, aby
nedošlo k nárazu do stropu, zařízení nebo osob.

Rozsah pohybu vozíku s kamerou

• Umožňuje vzdálenost nejméně 520 mm od základny (při nastavení na výšku 2 300 mm)
• Umožňuje rotaci o 160° kolem tyče

160°

520 mm

Obrázek 23 

Výška vozíku s kamerou

Níže uvedené hodnoty minimální a maximální výšky se vztahují na rozsah pohybů vozíku s
kamerou.

Použití kamery
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650 mm

2530 mm

Obrázek 24 

Rozsah pohybu kamery

Rozsah pohybu kamery je následující:
• Může se otáčet o 90° v jednom směru
• Může být naklopen pod úhlem 30° nahoru a 90° dolů

VOZÍK S KAMEROU
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90°

30°

90°

Obrázek 25 

Použití kamery
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4.3.2 Provozní pozice

Nastavení vozíku s kamerou do provozní polohy

Kroky

1. Ujistěte se, že vozík s kamerou je v přepravní poloze (viz str. 115).

2. Použijte transportní madlo k přesunu vozíku s kamerou na požadované místo.

3. Zabrzděte všechna čtyři kola (viz str. 109).

4. Sejměte z kamery ochranný kryt.

5.
Uchopte rukojeť kamery a kameru nastavte do požadované polohy.
POZNÁMKA: plynová pružina kloubu kamery udržuje kameru v požadované poloze.
 

6. Připojte kabel kamery k vozíku s monitorem.

7. Připojte sterilní pouzdro rukojeti kamery k rukojeti kamery.

Při polohování zohledněte tyto aspekty

V případě rušení s jinými zařízeními způsobeného infračerveným světlem emitovaným kamerou
umístěte kameru a/nebo dotčené zařízení na jiné místo, kde k rušení nedochází.

Odrazy infračerveného světla, např. od závěsů nebo lesklých povrchů, mohou narušit
schopnost kamery správně sledovat nástroje. Totéž může platit i pro infračervené světlo
kamery, které může rušit jiná zařízení, např. pulsní oxymetr, systémy dálkového ovládání
nebo mikroskopy citlivé na infračervené záření.

Bezpečné umístění

Jakmile umístíte vozík s kamerou do pracovní polohy, zabrzděte všechna čtyři kola.

Neumísťujte vozík s kamerou ani jeho části nad pacienta.

VOZÍK S KAMEROU
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4.3.3 Nastavení polohy kamery

Než začnete

Na vozík s kamerou si nesedejte ani na něj nestoupejte.

O rameno kamery se neopírejte.

Způsob manuálního nastavení kamery

Hlavici kamery lze nastavit svisle i vodorovně a lze ji také otočit o 90°.

Kroky

1. Uchopte rukojeť kamery nebo sterilní pouzdro rukojeti kamery (viz str. 101) a kameru na-
stavte do požadované polohy.

2. Při nastavení využijte polohovací laser (viz str. 76).

3.
Pusťte rukojeť kamery.
Kamera bude držet na místě.

POZNÁMKA: pokud máte potíže s úpravou polohy kamery, obraťte se na podporu společnosti
Brainlab.
 

Systémové klouby

Při nastavování ramene vozíku dávejte pozor, abyste si omylem nepřiskřípli prsty nebo jiné
části těla v kloubech systému.

Pohyblivé části

Buďte velmi opatrní, abyste si při polohování vozíku s kamerou nepřivřeli prsty nebo jiné části
těla. Spoje vozíku s kamerou, ve kterých se mohou přivřít části těla, zahrnují zejména:

Tyč vozíku s kamerou

Osa kamery

Použití kamery
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Rameno a tyč kamery

Polohovací laser

②①

Obrázek 26 
Stiskněte tlačítko laseru ①, čímž aktivujete polohovací laser.
Polohovací laser je označen slovy „LASER APERTURE“ (Otvor pro laser) ②.
Nezakrývejte otvor pro laser.

Nedívejte se přímo do otvoru pro laser. Laserový modul kamery třídy II vydává viditelné
záření, které může být škodlivé pro lidské oko. Pohled zblízka přímo do záření laserové
diody může způsobit poškození oka.

Jiným použitím polohovacího laseru, než je popsané v této příručce, se můžete vystavit
nebezpečnému záření.

Polohovací laser nemiřte přímo do očí pacienta či uživatele. Je důležité vzít v úvahu, že
pohyb některých uživatelů může být v průběhu procedury omezen a pacienti nemusí mít
možnost např. zavřít oči nebo otočit hlavu mimo vyzařovaný laserový paprsek.

Jak nastavit kameru pomocí motorizovaného ovládání

Kroky

1. Zapněte spínač kamerových motorů na vozíku s kamerou (viz str. 62).

2.
K nastavení kamery použijte ovládací prvky v programu:
K potvrzení pohybu slouží zvukový signál.

POZNÁMKA: pokud motorizovaný pohyb kamery nefunguje, zkontrolujte vypínač na vozíku s
kamerou (viz str. 74).
 

VOZÍK S KAMEROU
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Bezpečné zacházení

Ujistěte se, že kamera má během procedury dostatečný prostor k pohybu. Během pohybu
kamery je nutný dozor, aby nedošlo ke kontaktu se zařízením nebo osobami.

Před zahájením operace zkontrolujte, že nastavení motorizované kamery správně funguje.

Motorizované nastavení kamery nepoužívejte, pokud jsou jeho kabely viditelně poškozeny.

Neumísťujte kameru nad pacienta.

Při nastavování pozice kamery dávejte pozor, aby se vozík s kamerou ani jeho části
nechtěně nepohybovaly.

Součástmi modulu kamery jsou přesné, citlivé optické přístroje. Pád nebo náraz kamery
může vést k narušení její kalibrace.

Nedotýkejte se čoček kamery. Skvrny na čočkách mohou zkreslit sledování.

Jak postupovat bez motorizovaného nastavení

①

Obrázek 27 
Pokud motorizovaný pohyb kamery během operace selže (např. nereaguje nebo se
nekontrolovaně pohybuje), vypněte kameru pomocí vypínače zapnuto/vypnuto ① a obraťte se na
podporu společnosti Brainlab.
Můžete v případě potřeby pokračovat v operaci s použitím ručního nastavení kamery (viz str. 72).
Sledovací systém není ovlivněn.

Použití kamery
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Postup otáčení kamery

②①

Obrázek 28 

Kroky

Zatímco držíte rukojeť kamery ①, vytáhněte otočný knoflík ② a otočte kameru o 90°.
Uvolněte otočný knoflík a ujistěte se, že zapadl do správné polohy.

Výškové nastavení vozíku s kamerou

①

Obrázek 29 

VOZÍK S KAMEROU
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Kroky

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění ①.

2. Zatáhněte za rukojeť nahoru nebo dolů pro nastavení teleskopické tyče.

Při nastavování výšky kamery dávejte pozor, aby se závěsné rameno nechtěně
nepohybovalo.

Zorné pole kamery

Kameru nastavte tak aby bylo provozní pole ve středu zorného pole kamery. Optimální pracovní
vzdálenost kamery je 1,2 až 1,6 m k operačnímu poli.
Pokud nástroje nejsou v zorném poli kamery, nemohou být sledovány.
Navigační program zobrazí okno zorného pole kamery (viz Uživatelská příručka k programu) a
pomůže vám stanovit její nejlepší pozici.

Obrázek 30 

Přesnost měření v rovině kolmé ke směru zobrazení kamery je vyšší než přesnost ve směru
pohledu kamery. Zohledněte to při nastavení polohy kamery.

Mezi kameru a sledované nástroje nevkládejte žádné průhledné ani poloprůhledné
materiály (např. fólie nebo sklo).

Ujistěte se, že se v zorném úhlu kamery nenacházejí vysoce reflexní předměty nebo zdroje
světla. Artefakty způsobené odrazy mohou snížit přesnost, a to zejména při registraci.

Použití kamery
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4.4 Kontrolky LED a akustické signály

Obrázek

① ③②

Obrázek 31 

Č. Součást

① LED kontrolka napájení

② Stavová LED kontrolka

③ Chybová LED kontrolka

Indikace LED kontrolky

LED kontrolka Stav Indikace

LED kontrolka
napájení ①

Bliká zeleně Kamera se zahřívá.

Nepřerušovaně
svítí zeleně Kamera je připravena k použití.

Vypnuto

• Vozík s kamerou není napájen.
• Je-li systém napájen, ujistěte se, že vozík s kamerou je

zapojen.
• Pokud je vozík s kamerou řádně napájen, ale LED kon-

trolka nesvítí (i když navigace ještě funguje), obraťte se
na podporu společnosti Brainlab.

Stavová LED
kontrolka ②

Nepřerušovaně
svítí zeleně Spojení navázáno.

Vypnuto Obraťte se na podporu společnosti Brainlab.

Chybová LED
kontrolka ③

Vypnuto Nezjištěna žádná chyba.

Blikající oranžo-
vá

• Byla zjištěna chyba.
• Kontaktujte podporu společnosti Brainlab (i když navigace

stále funguje).

VOZÍK S KAMEROU
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LED kontrolka Stav Indikace

Nepřetržitě svítí
oranžová

• Vadná kamera.
• Kontaktujte podporu společnosti Brainlab (i když navigace

stále funguje).

POZNÁMKA: pokud LED kontrolka napájení nebo stavová LED kontrolka nesvítí, kontaktujte
podporu společnosti Brainlab (i když navigace stále funguje).
 

Akustické signály

Kamera dvakrát pípne pokud:
• je proveden restart zařízení
• systém je připojen k napájení
• systém se připojí k softwaru společnosti Brainlab

Kontrolky LED a akustické signály
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5 ELEKTROMAGNETICKÁ
SLEDOVACÍ JEDNOTKA

5.1 Součásti Elektromagnetické sledovací jednotky
5.1.1 Přehled

Všeobecné informace

Nepokoušejte se demontovat nebo montovat žádné součásti EM sledovací jednotky.

Chcete-li udržovat přesnost sledování po definovanou dobu životnosti systému, je nutné
každé 3 roky svěřit autorizovanému personálu společnosti Brainlab provedení testu
přesnosti elektromagnetické sledovací jednotky.

Nesterilizujte elektromagnetické sledovací zařízení ani jeho součásti.

Součásti elektromagnetické sledovací jednotky nejsou vhodné pro použití v přítomnosti
hořlavých anestetických směsí obsahujících vzduch, kyslík nebo oxid dusný.

Součásti

④

③

②

①

Č. Součást

① Elektromagnetická základní stanice

② Připevňovací deska generátoru elektromagnetického pole

③ Generátor elektromagnetického pole

④ Polohovací rameno generátoru elektromagnetického pole

ELEKTROMAGNETICKÁ SLEDOVACÍ JEDNOTKA
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Součásti Elektromagnetické základní stanice

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Obrázek 32 

Č. Součást

① Připojení Power (Napájení)

② Kontrolky Elektromagnetických nástrojů

③ LED kontrolka napájení

④ Elektromagnetické nástrojové porty

⑤ Tool extension port (Rozšiřovací port nástroje)

⑥ Navigation system port (Port navigačního systému)

⑦ EM Field Generator port (Port generátoru elektromagnetického pole)

Součásti Elektromagnetické sledovací jednotky
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5.2 Nastavení EM sledovací jednotky
5.2.1 Přehled

Preventivní opatření

Neodpojujte během sledování generátor EM pole. Pokud tak učiníte, představuje to
nebezpečí úrazu elektrickým proudem, což by mohlo mít za následek zranění osob.

Elektromagnetická sledovací jednotka není určena k použití v prostředí magnetické
rezonance, protože magnetické pole generátoru elektromagnetického pole může ovlivňovat
skener systému magnetické rezonance a naopak.

Nenavíjejte kabel generátoru EM pole, protože vytváří elektrický proud dostatečně silný k
vytvoření magnetického pole, když je kabel stočený. Toto magnetické pole může narušovat
magnetické pole generátoru EM pole, což může vést k narušení přesnosti systému.

Integrovaná počítačová elektronika a zavedený algoritmus EM sledovací jednotky nejsou
bezpečné v případě jedné chyby, pokud jde o funkční bezpečnost, a během provozu tedy
mohou selhat.

Generátor EM pole nepouštějte z výšky, ani jej nevystavujte nárazům. Fyzické poškození
generátoru EM pole může změnit jeho kalibraci. V případě, že došlo k nárazu na generátor
EM pole, informujte podporu společnosti Brainlab.

Rušení

Sledovaný nástroj poháněný motorem (například shaver) ruší sledování, když motor pracuje.
Nespoléhejte se na údaje o sledování nástroje, když je motor nástroje zrovna v chodu.

Přesnost systému může být negativně ovlivněna rušením elektromagnetického pole jiných
předmětů v místnosti, bezprostřední blízkostí ke kovovým předmětům nebo bezprostřední
blízkostí (do 10 m) k jinému generátoru EM pole, který je v provozu.

Po nastavení vždy ověřte, že přesnost systému je dostatečná pro plánovaný postup,
protože vliv předmětů narušujících elektromagnetické pole nelze zcela vyloučit.

V důsledku funkčního principu elektromagnetického sledování může dojít k tomu, že okolní
zařízení toto sledování naruší. To znamená, že elektromagnetický nástroj není krátkou
dobu sledován. K dalšímu sledování může být nutné toto blízké zařízení přemístit.

ELEKTROMAGNETICKÁ SLEDOVACÍ JEDNOTKA
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5.2.2 Nastavení EM sledovací jednotky

Přepravní kufry EM sledovací jednotky

③②

①

Obrázek 33 

Č. Součást

① Pouzdro na nesterilní nástroje

② Spodní vrstva

③ Horní vrstva

Nastavení EM sledovací jednotky
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Generátor EM pole s připevňovací deskou

⑦

③②

④

⑥

①

⑤

Obrázek 34 

Č. Součást

① Uvolňovací mechanismus

② Připevňovací rozhraní

③ Připevňovací deska generátoru elektromagnetického pole

④ Připevnění pásku ze suchého zipu

⑤ Pásek ze suchého zipu

⑥ Generátor elektromagnetického pole

⑦ Připevňovací díl

ELEKTROMAGNETICKÁ SLEDOVACÍ JEDNOTKA
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EM základní stanice s instalačním zavěšením

①

②

Obrázek 35 

Č. Součást

① Kolejnice operačního stolu

② Instalační zavěšení EM základní stanice

Používejte pouze ty montážní závěsy, které byly dodány společně se součástmi
elektromagnetického sledovacího zařízení.

Před použitím zkontrolujte upevňovací závěs generátoru pole, zda není poškozen a pokud
ano, nepoužívejte jej.

Nesterilizujte upevňovací závěs generátoru pole.

Jak nastavit EM sledovací jednotku

Kroky

1.
K přesunutí součástí EM sledovací jednotky na op. sál použijte přepravní kufr.
Vybalte každou součást z přepravního kufru v pořadí, ve kterém jsou v přepravním kufru
uloženy.

2.

Položte připevňovací desku generátoru EM pole na op. stůl a připevněte ji dvěma pásky
ze suchého zipu.
Umístěte připevňovací desku generátoru EM pole tak, aby byl vlasový kříž umístěný v
místě, kde bude mít pacient hlavu.

3. Vyjměte z přepravního kufru pouzdro na nesterilní nástroje a položte jej na nesterilní plo-
chu.

4. Vyjměte z přepravního kufru horní vrstvu a uložte ji na místo, kde zůstane čistá a suchá.

Nastavení EM sledovací jednotky
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Kroky

5.

Připevněte generátor EM pole na připevňovací desku generátoru EM pole zasunutím
připevňovacího dílu do odpovídajícího připevňovacího rozhraní. Když dojde ke správné-
mu připevnění generátoru EM pole uslyšíte cvaknutí.
Ujistěte se, že žlutý proužek na generátoru EM pole směřuje po instalaci k pacientovi.
Položte kabel na podlahu tak, aby nepřekážel v pohybu personálu na op. sále.

6. Vyjměte ze spodní vrstvy přepravního kufru EM základní stanici a následně k EM zá-
kladní stanici připojte napájecí a datové kabely.

7. Připojte kabel generátoru EM pole k EM základní stanici.

8. Zavěste EM základní stanici na kolejnici op. stolu pomocí instalačního zavěšení.

9. Připojte elektromagnetický kabel k vozíku s monitorem systému Curve (viz str. 86).

10. Vložte horní vrstvu zpět do přepravního kufru a uložte ho na čisté a suché místo, kde ne-
bude překážet.

Bezpečnostní opatření při manipulaci s kabeláží

K napájení elektromagnetické sledovací jednotky používejte pouze napájecí kabely
dodávané společností Brainlab. Napájecí kabely neprodlužujte.

Riziko zásahu elektrickým proudem: Nedotýkejte se zástrček v případě, že je vozík s
monitorem zapnutý.

Pokud je systém zapnutý, nepřipojujte ani neodpojujte kabely.

Ujistěte se, že EM kabel není připojen k jinému zařízení než k vozíku s monitorem.

Netahejte za kabel ani se jej nepokoušejte vytáhnout s použitím síly. Nikdy neprovádějte
zapojení nebo odpojení silou.

Při nastavování součástí elektromagnetické sledovací jednotky zajistěte, aby kabely
nevedly přímo skrze plánované pozice personálu na operačním sále.

Ujistěte se, že jsou kabely při připojování dostatečně uvolněné. Kabely nenapínejte ani je v
zapojeném stavu nevystavujte napětí.

Neumisťujte kabel generátoru EM pole do oblasti měření, ani jej neomotávejte kolem
generátoru EM pole, protože by mohl vytvářet magnetické rušení, což by mohlo vést k
negativnímu narušení přesnosti systému.

ELEKTROMAGNETICKÁ SLEDOVACÍ JEDNOTKA
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5.2.3 Připojení EM sledovací jednotky k vozíku s monitorem

Postup připojení EM sledovací jednotky k vozíku s monitorem

①

②

Obrázek 36 

Kroky

1. Ujistěte se, že je vozík s monitorem vypnutý.

2. Připojte datovou zástrčku EM kabelu do portu navigačního systému EM základní stanice
②.

3. Připojte napájecí zástrčku EM kabelu do napájecího portu EM základní stanice ①.

4.

Připojení vozíku s monitorem systému Curve:
• Připojte kabel USB k modře označenému konektoru USB ③ na uživatelském panelu

vozíku s monitorem systému Curve

③
• Připojte napájecí konektor elektromagnetického systému na port kamery na připojova-

cím panelu vozíku s monitorem systému Curve ④

④

5. Zapojte vozík s monitorem do zásuvky.

Zapnutí elektromagnetické sledovací jednotky

Když jsou elektromagnetická sledovací jednotka a vozík s monitorem navzájem spojeny,
elektromagnetická sledovací jednotka se automaticky zapne v okamžiku, kdy se zapne vozík s
monitorem (viz str. 98).

Nastavení EM sledovací jednotky
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Postup odpojení kabelů EM základní stanice

① ② ③

Obrázek 37 

Kroky

1. Vyhledejte bajonetový konektor na kabelech EM základní stanice (např. kabely pro EM
nástroje, navigační systém nebo rozšiřovací port nástroje) ①.

2. Zatáhněte za bajonet směrem dozadu a uvolněte konektor ②.

3. Vytáhněte zástrčku ③.

Postup odpojení zdroje napájení elektromagnetického systému Curve

① ② ③

Obrázek 38 

Kroky

1. Vyhledejte napájecí konektor na EM základní stanici ①.

2. Stiskněte uvolňovací tlačítko v horní části zástrčky ②.

3. Vytáhněte zástrčku ③.

Bezpečnostní poznámky

Při odpojování EM kabelu dejte pozor, abyste zástrčku nezkroutili. Uchopte konektor, nikoli
samotný kabel, a vytáhněte ho rovně ven.

Před připojením nebo odpojením datového kabelu elektromagnetického systému, který je
součástí kabelu generátoru elektromagnetického pole, vždy nejprve odpojte napájecí kabel
elektromagnetického systému od elektromagnetické sledovací jednotky.

ELEKTROMAGNETICKÁ SLEDOVACÍ JEDNOTKA
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5.2.4 Připojení EM nástrojů

Preventivní opatření

Nepokládejte kabely EM nástroje do 30 mm od kabelu generátoru EM pole. Pokud jsou
umístěny takto blízko, zvláště paralelně, kabel EM nástroje může podléhat
elektromagnetickému rušení, což povede k narušení přesnosti systému.

Při odstraňování EM nástrojů z EM základní stanice netahejte za kabely.

Postup připojení EM nástrojů

Při připojování nebo odpojování EM nástrojů vždy k připojení/odpojení nástroje používejte jednu
ruku a druhou rukou stabilizujte elektromagnetickou základní stanici, abyste předešli jejímu
pohybu nebo jejímu odpojení od kolejnice op. stolu.

① ②

④

⑤

③

Obrázek 39 

Kroky

1.
Připojte EM nástroj do libovolného portu EM nástroje ① (umístěn na pravé straně EM zá-
kladní stanice ③), dokud neuslyšíte cvaknutí.
Ujistěte se, že červené označení na zástrčce směřuje na označení na zásuvce ②.

2. Pokud je EM základní stanice napájena (LED kontrolka napájení ④ svítí), odpovídající
LED stavová kontrolka nástroje se rozsvítí oranžově ⑤.

3. Když je EM nástroj rozpoznán softwarem jako platný, barva LED kontrolky se změní ze
žluté na zelenou.

POZNÁMKA: dostupné EM nástroje jsou popsány v odpovídající Příručce k použití nástrojů.
 

Nastavení EM sledovací jednotky
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5.3 Používání EM sledovací jednotky
5.3.1 Přehled

Preventivní opatření

EM sledovací jednotka není určena a nebyla testována k použití během srdeční defibrilace
nebo po ní. Srdeční defibrilace může ovlivnit přesnost systému nebo může systém
poškodit.

Používejte pouze instalační zavěšení EM sledovací jednotky dodané společností Brainlab.

Na součásti EM sledovací jednotky nic nepřipevňujte ani nezavěšujte.

O součásti EM sledovací jednotky se neopírejte.

V blízkosti EM sledovací jednotky nepoužívejte aerosolové spreje, protože by mohlo dojít k
poškození obvodů.

Nepokoušejte se demontovat nebo montovat žádné součásti elektromagnetické sledovací
jednotky. Změna elektromagnetické sledovací jednotky nebo její použití v rozporu se
zamýšleným použitím může mít za následek vážné poranění pacienta, uživatele nebo třetí
osoby.

ELEKTROMAGNETICKÁ SLEDOVACÍ JEDNOTKA
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5.3.2 Umístění součástí

Umístění EM základní stanice

EM základní stanice může být umístěna na libovolné straně lůžka pacienta pomocí kolejnice
stolu. Zvolte instalaci, při které kabely EM základní stanice, zvláště kabely EM nástrojů, nebudou
narušovat váš pracovní postup a nebudou vadit osobám či jinému zařízení.
EM základní stanice musí být umístěna mimo oblast, ve které se chirurg chystá operovat, a
mimo oblast, která je považována za sterilní. Součásti elektromagnetické sledovací jednotky
nejsou sterilní.

Nedovolte, aby jakékoli součásti elektromagnetické sledovací jednotky vnikly do sterilního
pole.

Neumisťujte EM základní stanici a navigační stanici méně než 60 cm od generátoru EM
pole, protože by tím mohla být ovlivněna sledovací oblast nebo přesnost systému.

Umístění generátoru EM pole

Generátor EM pole může být umístěn na libovolné straně hlavy pacienta. Zvolte instalaci, při
které nebude generátor EM pole vadit pozici chirurga.
Použijte pro pacienta vhodnou opěrku hlavy.

Obrázek 40 

Používání EM sledovací jednotky
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Neprovozujte generátor EM pole do vzdálenosti 200 mm od instalovaného
kardiostimulátoru. Magnetické pole vytvářené generátorem EM pole může narušit provoz
kardiostimulátoru.

Ventilační otvory

Generátor EM pole nevyžaduje aktivní chlazení.
EM základní stanice používá dva ventilátory k chlazení vnitřních elektronických součástí.

Neblokujte ventilační otvory EM základní stanice.

②

④

① ③

Obrázek 41 

ELEKTROMAGNETICKÁ SLEDOVACÍ JEDNOTKA
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Č. Součást

① Levá strana EM základní stanice

② Výstup vzduchu

③ Zadní strana EM základní stanice

④ Přívod vzduchu

Zakrytí sterilní fólií

Generátor EM pole a EM základní stanici můžete zakrýt sterilní fólií, pokud nedojde k
zablokování proudění vzduchu v EM základní stanici.
POZNÁMKA: mějte na paměti, že v případě zakrytí fólií může být nutné fólii posunout, abyste
zkontrolovali LED kontrolky na přední části EM základní stanice nebo připojili/odpojili EM
nástroje.
 

Obrázek 42 

Stanovení polohy

Operačním stolem po nastavení součástí EM sledovací jednotky posouvejte opatrně,
protože změna polohy nebo naklonění op.stolu může posunout součásti a zatáhnout za
připojené kabely.

Neodstraňujte generátor EM pole během sledování nástroje nebo referenční polohy,
protože by tím mohlo dojít k ovlivnění přesnosti navigace.

Používání EM sledovací jednotky
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5.3.3 Umístění pacienta

Než začnete

Udržujte elektromagnetickou sledovací jednotku v chodu asi 10 minut před použitím systému.

Vedle referenční polohy pacienta musí být z generovaného EM pole odstraněny všechny
předměty. Ujistěte se, že byly odstraněny všechny kovové předměty (např. piercing).

Nikdy se nedotýkejte pacienta a jakékoli součásti systému současně.

Neumísťujte elektromagnetickou sledovací jednotku ani její části na pacienta!

Zorné pole Elektromagnetického sledování

Navigační oblast začíná 50 mm od přední části Generátoru elektromagnetického pole.
Optimální pracovní vzdálenost je mezi 100 a 350 mm od přední části Generátoru
elektromagnetického pole.

③②

①

④

⑤

Obrázek 43 

Č. Součást

① Vršek

② Bok

③ Zadní část

ELEKTROMAGNETICKÁ SLEDOVACÍ JEDNOTKA
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Č. Součást

④ Dostupná navigační oblast

⑤ Ideální navigační oblast

Poloha pacienta

Vždy umístěte pacienta do vnitřní oblasti označené níže, protože tato oblast poskytuje nejlepší
přesnost sledování. Přesnost sledování se snižuje, pokud držíte nástroje ve vnější oblasti.
Navigační program zobrazí výstrahu, pokud se nástroje dostanou do vnější oblasti (viz
Uživatelská příručka k programu), a tím vám pomáhá vyvarovat se práce v této oblasti.
Pro pacienta použijte vhodnou opěrku hlavy, aby byla hlava umístěna rovně tak, že čelní plocha
generátoru EM pole přibližně zakrývá oblast zájmu, včetně EM nástrojů.

Obrázek 44 

Používání EM sledovací jednotky

94 Příručka k obsluze systému Rev. 1.0 Navigační stanice Curve Dual Ver. 1.2



5.4 Kontrolky LED a akustické signály
5.4.1 Přehled

Obrázek

①

②

Obrázek 45 

Č. Součást

① LED kontrolka napájení

② Stavové LED kontrolky nástrojů

Indikace LED kontrolky

LED kontrolka Stav Indikace

LED kontrolka
napájení ①

Zelená EM sledovací jednotka je napájena a je připravena k pou-
žití.

Vypnuto

• EM sledovací jednotka není napájena.
• Zajistěte, aby vozík s monitorem byl zapnut a všechny

kabely byly správně připojeny.
• Kontaktujte podporu společnosti Brainlab, pokud je EM

sledovací jednotka zapnutá a kabel je správně připojen,
ale LED kontrola stále nesvítí.

Stavová LED
kontrolka ná-
stroje ②

Žlutá EM nástroj je připojen, ale nebyl dosud programem společ-
nosti Brainlab inicializován.

Zelená EM nástroj je připojen a připraven na použití.

Vypnuto

• Žádný EM nástroj není připojen k portu s odpovídajícím
číslem.

• Pokud je EM nástroj připojen, vozík s monitorem a EM
základní stanice jsou napájeny, ale LED kontrolka je stá-
le zhasnutá, kontaktujte podporu společnosti Brainlab.

ELEKTROMAGNETICKÁ SLEDOVACÍ JEDNOTKA
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Akustické signály

EM sledovací jednotka vydá dvě pípnutí, když:
• je proveden reset zařízení.
• je systém připojen k napájení.
• se systém připojí k softwaru společnosti Brainlab.

Kontrolky LED a akustické signály
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6 POUŽITÍ SYSTÉMU
6.1 Napájení systému

Komponenty napájení

Komponenty napájení jsou umístěny na panelu uživatele (viz str. 47).

①

④

② ③

Obrázek 46 

Č. Součást Viz

① Vypínač Strana 98

② Power LED (LED kontrolka napájení) Strana 55

③ Mains power LED (LED pro napájení) Strana 55

④ Mains power switch (Síťový napájecí vypínač) Strana 98

Napájení

Systém používá napájecí zdroj uvedený na štítku s označením typu. Pokud si nejste jisti,
jaký typ napájení máte k dispozici, obrat’te se na podporu společnosti Brainlab nebo na
místní elektrickou společnost. Použití nesprávného napájecího zdroje může vážně poškodit
systém.

Před připojením síťového napájecího kabelu do zásuvky na zdi zkontrolujte správné
nastavení napětí.

Přístroj připojte k napájení nebo jej od něj odpojte pouze tehdy, jsou-li všechna přidružená
zařízení zcela vypnuta.

Používejte pouze elektrický síťový kabel dodaný se systémem.

POUŽITÍ SYSTÉMU
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6.1.1 Zapněte systém

Jak systém zapnout

Kroky

1. Ujistěte se, že jsou všechny požadované kabely připojeny k připojovacímu panelu (viz str.
48).

2. Připojte vozík s monitorem k napájení (viz str. 58).

3. Zapněte hlavní vypínač ④.

4. Systém se automaticky spustí.

Doby čekání

Pokud byl systém vypnut, počkejte alespoň 60 sekund, než jej znovu zapnete. V opačném
případě může vysoký vstupní proud vypnout jistič.

Napájení systému
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6.2 Vypnutí systému

Postup při vypnutí systému

Kroky

1. Systém vypínejte pomocí programu.

2. Když zhasne kontrolka pohotovostního režimu, vypněte síťový vypínač ④.

3. Když zhasne LED kontrolka napájení, odpojte a zajistěte všechny kabely, zařízení pro
ukládání dat a přehrávače MP3.

4. Odpojte síťový napájecí kabel z vozíku s monitorem.

Použití síťového vypínače před tím, než je zařízení zcela vypnuto, může vést k nevratné
ztrátě dat.

Před připojením nebo odpojením ostatních kabelů vypněte hlavní vypínač.

Tlačítko zap/vyp neodpojuje vozík s monitorem od síťového napětí. Použijte hlavní vypínač
④ a odpojte napájecí kabel k zajištění úplného odpojení napětí.

Postup při resetování

Krok

Chcete-li počítač resetovat (pokud systém nereaguje nebo nebyl zcela vypnut), stiskněte tlačítko
zap/vyp ① po dobu pěti sekund.

Doby čekání

Při odpojování systému od síťového napětí počkejte alespoň 10 sekund, než jej znovu
připojíte.

Nevypínejte systém během spouštění systému. V opačném případě se mohou konfigurační
soubory a ostatní data na pevném poškodit nebo ztratit.

Případ nouze

Pouze v případě nouze použijte hlavní vypínač a odpojte odpojitelný napájecí kabel, abyste
tak izolovali zařízení od napájecí sítě. Systém je vybaven jednotkou UPS, proto je nutné
nejenom odpojit síťový napájecí kabel, ale vždy přepnout síťový spínač do vypnuté polohy
a síťové napájení tak odpojit.

Výpadek napájení

Dojde-li k výpadku elektrického proudu, mějte na paměti, že UPS udržuje systém v chodu
pouze po maximální dobu pěti minut. Obnovte síťové napájení nebo systém vypněte, aby
se zabránilo nevratné ztrátě dat.

POUŽITÍ SYSTÉMU
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Ztráta dat

Nedodržení postupu vypnutí systému před odpojením napájení ze sítě může způsobit
nevratnou ztrátu dat.

Vypnutí systému
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6.3 Sterilní použití
6.3.1 Sterilní fólie rukojeti kamery

Účel

Sterilní fólie rukojeti kamery je umístěna na rukojeti kamery pro případ intraoperační repozice
kamery, aniž by byla ohrožena sterilita operačního pole.

Sterilita

Pokud je obal poškozený, sterilní fólii rukojeti kamery nepoužívejte.

Před otevřením zkontrolujte, zda není datum exspirace na sterilním obalu prošlé. Pokud již
produktu vypršela doba použitelnosti, okamžitě jej zlikvidujte.

Sterilní fólie rukojeti kamery je dodávána sterilní. Pokud se sterilní fólie rukojeti kamery
během rozbalování nebo použití dostane do kontaktu s nesterilním prostředím, okamžitě ji
zlikvidujte.

Pokud se fólie při montáži roztrhne nebo poškodí, sterilní fólii rukojeti kamery
nepoužívejte.

Jak odstranit obal

Obrázek 47 

Kroky

1. Druhá osoba otevře a sloupne obal.

2. Vyjměte sterilní fólii rukojeti kamery z obalu.

POUŽITÍ SYSTÉMU
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Jak upevnit/odstranit sterilní fólii rukojeti kamery

①

②

③

Obrázek 48 

Možnosti

Sterilní fólii rukojeti kamery ② upevníte tak, že ji přetáhnete přes rukojeť kamery ①, až za-
cvakne na místo.

Sterilní fólii rukojeti kamery ② odstraníte z rukojeti kamery ① tak, že ji stáhnete.

POZNÁMKA: při sterilním nastavování kamery se vyhněte kontaktu s kabelem kamery ③.
 

Zkontrolujte, zda sterilní fólie rukojeti kamery řádně zacvakla na místo.

Sterilní použití
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6.3.2 Sterilní fólie na monitor

Všeobecné informace

Monitor může být zakryt pomocí sterilní fólie monitoru dodávanou společností Brainlab.
Sterilní fólie vám během chirurgického zákroku umožňuje přístup ke všem softwarovým funkcím a
nastavení polohy monitoru, aniž by bylo ohroženo sterilní pole. Fólie na 27" displej (19903-40) je
určena k použití na displej Curve.

Balení

Fólie monitoru je dodávána ve sterilním stavu. Ujistěte se, že obal fólie nemá žádné otvory ani
trhliny.

Před použitím zkontrolujte datum exspirace na balení fólie. Pokud je datum prošlé, fólii
zlikvidujte a nepoužívejte ji.

Je-li obal sterilní fólie poškozený, nepoužívejte ji.

Postup rozbalení sterilní fólie

Kroky

1. Zkontrolujte, zda v balení nejsou díry nebo trhliny.

2. Odlepte pečeť fólie.

3. Za sterilních podmínek vyjměte fólii z balení.

Sterilní fólie monitoru je dodávána ve sterilním stavu. Pokud se vnější strana sterilní fólie
během rozbalování nebo klinického použití dostane do kontaktu s nesterilním prostředím,
okamžitě fólii zlikvidujte.

Postup obalení monitoru fólií

Kroky

1.

Rukama uchopte fólii nalevo a napravo od orientační šipky ①.

POUŽITÍ SYSTÉMU

Příručka k obsluze systému Rev. 1.0 Navigační stanice Curve Dual Ver. 1.2 103



Kroky

2.

Umístěte klopu fólie na monitor tak, aby byla orientační šipka na zadní straně monitoru a
směřovala dolů ②.

Postup uchycení fólie

Kroky

1.
Odlepte lepicí část z jedné z lepicích pásek na horní části fólie a přilepte pásku k zadní
straně monitoru.
Opakujte, dokud nejsou všechny tři pásky připevněny k zadní straně monitoru.

2.
Odlepte lepicí část z jedné z lepicích pásek na spodní části fólie a přilepte pásku k tyči
monitoru.
Opakujte u druhé lepicí pásky na spodní části fólie.

Zabalený systém Curve

Obrázek 49 

Zabalená dotyková obrazovka během provozu

Nedotýkejte se fólie ostrými nástroji.

Chcete-li zachovat sterilní pole, dotýkejte se pouze dotykového displeje a krytu přístroje,
které jsou zakryty fólií.

Sterilní použití
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Likvidace

Po použití fólii zlikvidujte.

POUŽITÍ SYSTÉMU
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7 PŘEPRAVA
7.1 Zajištění a odjištění brzdy

Všeobecné informace

Každé kolo má samostatnou nožní brzdu, díky níž je lze snadno přepravovat a bezpečně
parkovat.

Při uskladnění vozíků, jejich parkování nebo provozu zcela zajistěte všechny brzdy.

Před přepravou

Před převozem systému odjistěte všechny brzdy.

PŘEPRAVA
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7.1.1 Brzdy vozíku s monitorem

Všeobecné informace

Vozík s monitorem má každé ze čtyř kol vybaveno brzdou.
Brzdové pedály na kolech vozíku s monitorem jsou přístupné z obou stran.

Postup zajištění/odjištění brzd

① ②

③

Obrázek 50 

Možnosti

Chcete-li zajistit brzdu, sešlápněte pedál brzdy ③ dolů nohou, dokud nezacvakne do zajištěné
polohy ①.

Chcete-li brzdu odjistit, vytáhněte pedál brzdy ③ nahoru, dokud nezacvakne do odjištěné polohy
②.

Zajištění a odjištění brzdy
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7.1.2 Brzdy vozíku s kamerou

Všeobecné informace

Vozík s kamerou má každé ze čtyř kol vybaveno brzdou.
Brzdové pedály na velkých zadních kolech jsou přístupné z obou stran, stejně jako kola na vozíku
s monitorem. Brzdové pedály na malých předních kolech (na obrázku níže) jsou přístupné pouze
z jedné strany.

Postup zajištění/odjištění brzd

①

③

②

Obrázek 51 

Možnosti

Chcete-li zajistit brzdu, sešlápněte pedál brzdy ③ dolů nohou, dokud nezacvakne do zajištěné
polohy ①.

Chcete-li brzdu odjistit, vytáhněte pedál brzdy ③ nahoru, dokud nezacvakne do odjištěné polohy
②.
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7.2 Dokování vozíků s kamerou a monitorem
7.2.1 Než začnete

Všeobecné informace

Během dokování, přepravy a skladování je třeba použít ochranné kryty monitoru a kamery, které
chrání citlivé součásti před poškozením.

Aby nedošlo k poškození, umístěte před přepravou nebo skladováním ochranné kryty na
monitory a kameru.

Nezakrývejte kameru ani monitory ochranným krytem, když je systém v provozu. Systém
by se mohl přehřát a vážně poškodit. Před nasazením ochranných krytů se ujistěte, že je
systém vypnutý a zcela vychladl.

Odpojte kameru od vozíku s monitorem.

Před nasazením ochranných krytů monitorů vyčistěte dotykové displeje (viz str. 129).

Kryt monitoru (přední)

Obrázek 52 

Dokování vozíků s kamerou a monitorem
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Kryt monitoru (zadní)

①
Obrázek 53 

Postup nasazení ochranného krytu na monitory

Kroky

1. Systém vypněte a odpojte jej ze zásuvky.

2. Poté, co monitor vychladne, nasaďte ochranný kryt.

3. Ujistěte se, že je kryt na monitoru správně usazen.

4. Zajistěte pomocí pásků se suchými zipy ① na zadní straně ochranného krytu monitoru.

Postup nasazení ochranného krytu na kameru

②①

Obrázek 54 

Kroky

1. Ujistěte se, že je vozík s kamerou zajištěn v parkovací poloze (viz str. 113) a že je ka-
mera vypnutá a zcela vychladlá.

2. Přes kameru natáhněte ochranný kryt ① kamery.

3.

Zajistěte kameru na kamerové tyči pomocí ochranných proužků se suchým zipem ②.
POZNÁMKA: chcete-li dokončit tento krok, musí být vozík s kamerou v transportní/skla-
dovací poloze (viz od str. 115).
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Kamera musí být zajištěna ochranou krycí páskou, aby se zabránilo nechtěnému pohybu
během přepravy.

Aby se zabránilo přehřátí, dbejte na to, aby byla kamera vypnutá po dobu nejméně pěti
minut před nasazením ochranného krytu.

Dokování vozíků s kamerou a monitorem
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7.2.2 Transport a parkovací poloha

Varovný štítek

Varovný štítek zobrazuje správnou parkovací a transportní polohu vozíku s kamerou při ukotvení
k vozíku s monitorem.
Ujistěte se, že monitory jsou zajištěny v poloze uvedené na varovném štítku.

Obrázek 55 

Preventivní opatření

Vozík s kamerou přemisťujte pouze v přepravní poloze. Je možné, že prodloužené konzolové
rameno se při zastavení pohybu neočekávaně vyhoupne ven.
Při používání rukojeti na tyči pro otáčení ramena kamery buďte opatrní, protože rameno má široký
rádius, který umožňuje, aby se kamera dostala do kontaktu s vybavením nebo osobami.

Pokud při pohybu vozík s kamerou není ve správné transportní poloze, náhlé zastavení
může způsobit oscilaci ramena kamery.

Ujistěte se, že ramena vozíků s kamerou a monitorem nemohou při pohybu nebo
nastavování udeřit do osob nebo věcí v bezprostředním okolí.

Postup umístění vozíku s monitorem

Kroky

1.

Otočte (nejnižší) rameno do směru vyznačeného na parkova-
cím štítku v linii odpovídající štítku na tyči vozíku s monito-
rem.
POZNÁMKA: uvědomte si, že je zde fixace, která způsobí, že
se horní rameno začne pohybovat, když je úhel mezi oběma
rameny 90°.
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Kroky

2. Nakloňte závěsné rameno co nejvýše.

3.
Otočte vnitřní kloub závěsného ramene do směru vyznačené-
ho na parkovacím štítku v linii odpovídající štítku na prodlou-
ženém rameni.

4. Otočte kloub monitoru do směru vyznačeného na parkovacím
štítku v linii odpovídající štítku na závěsném rameni.

5. Spodní rameno je nyní ve finální poloze.

6. Fixujte všechny šroubovací zámky na tomto rameni, abyste předešli nechtěnému pohybu
(viz str. 46).

7.

Opakujte kroky 1-6 s horním ramenem.
POZNÁMKA: při opakování kroku 1 dodržujte směr označený na parkovacím štítku. Když
se rameno krátce zastaví, otočte horní rameno o 90° v opačném směru a parkovací štítky
budou v jedné linii.
 

8. Vozík s monitorem je nyní ve finální poloze.

Dokování vozíků s kamerou a monitorem

114 Příručka k obsluze systému Rev. 1.0 Navigační stanice Curve Dual Ver. 1.2



Postup umístění vozíku s kamerou

③

①

②

Obrázek 56 

Kroky

1. Stisknutím tlačítka na rukojeti teleskopické tyče ji uvolněte ①.

2.

Najděte parkovací polohu podle štítku na tyči ③.
POZNÁMKA: v případě, že je tyč v dolní poloze, může být pa-
rkovací štítek zakrytý.
 

3. Pomocí jedné nebo obou rukou pohybujte tyčí nahoru nebo do-
lů, dokud se parkovací štítek nevyrovná s pevnou části tyče.
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Kroky

4. Pomocí rukojeti kamery ② složte rameno kamery, až je pevně
vyrovnáno na tyči.

5. Pomocí rukojeti kamery ② otočte kameru doleva (když stojíte
za vozíkem).

6. Pomocí ochranného krytu kamery zajistěte kameru a upevněte
její polohu.

Prodloužené rameno kamery by mohlo zasáhnout osoby, zatímco pohybujete tyčí.

Dokování vozíků s kamerou a monitorem
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7.2.3 Postup dokování a uvolnění

Jak provést dokování

Kroky

1. Přesuňte vozík s kamerou a vozík s monitorem do příslušných parkovacích poloh.

2. Ujistěte se, že brzdy vozíku s monitorem jsou aktivovány.

3.
Ujistěte se, že zamykací mechanismus je otevřen.
Pokud zamykací mechanismus neúmyslně zacvakl, otevřete ho stisknutím pedálu pro
uvolnění směrem dolů (viz str. 118).

4.

Zatlačte vozík s kamerou do vozíku s monitorem tak, aby se přední náprava vozíku s
kamerou přisunula k přední nápravě vozíku s monitorem, až zamykací mechanismus
slyšitelně zacvakne na místo.
POZNÁMKA: doporučujeme, aby se vždy pohyboval vozík s kamerou směrem do vozí-
ku s monitorem a ne naopak.
 

Nepokoušejte se dokovat nic jiného než vozík s kamerou k vozíku s monitorem.

Konečná dokovací pozice

Obrázek 57 
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Jak kontrolovat řádné dokování

Před přemisťováním systému se ujistěte, že je systém správně dokován.

① ②

Obrázek 58 

Kroky

1. Zkontrolujte, zda dokovací pedál vyskočil a je viditelný ①.

2. Opatrně zatáhněte za jeden vozík, abyste se ujistili, že se oba vozíky pohybují společně.

3. Pokud výše uvedené kroky ukazují, že vozíky nejsou pevně ukotveny, zatlačte na pedál
pro uvolnění ukotvení tak, aby se dostal do „odpojené“ polohy ②.

4. Vozíky znovu spojte.

Jak provést odpojení

Kroky

1. K otevření zamykacího mechanismu stiskněte dokovací pedál dolů ②.

2. Odtáhněte vozík s kamerou od vozíku s monitorem.

Dokování vozíků s kamerou a monitorem
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7.3 Přeprava systému

Než začnete

Převážejte vozíky jen tehdy, když jsou v bezpečné přepravní poloze (viz str. 113).

Ujistěte se, že všechny šroubovací zámky na ramenech monitoru jsou pevně uzavřené.

Před převozem systému otevřete všechny brzdy. Nepokoušejte se převážet vozík s
monitorem ani vozík s kamerou, pokud jsou kola zajištěna, jinak by se vozík mohl
překlopit.

Pomalu pohybujte vozíkem s monitorem a vozíkem s kamerou sem a tam, abyste se ujistili,
že jsou spolu pevně dokovány (viz str. 118).

Ujistěte se, že na cestě určené k přepravě nejsou žádné překážky. Vyhněte se prahům dveří
a předmětům ležícím na podlaze. Při přepravě nepřejíždějte přes systémové kabely.

Zamezte vibracím

Zamezte vibracím a otřesům při převozu a skladování.

Systém nepřevážejte v zapnutém stavu. Pokud systém vystavíte silným vibracím nebo
nárazům, může to způsobit poškození a nevratnou ztrátu dat.

Rovný povrch

Můžete používat, přesunovat, nebo parkovat plošinu v jakékoliv poloze (ramena systému a
vozík s kamerou) na skloněné podlaze až do úhlu 5°.
• Přesouvat nebo parkovat systém na podlaze s náklonem vyšším než 5° v případě, že je

plošina v přepravní poloze.
• Systém nesmíte přesouvat ani parkovat v žádné poloze, pokud má podlaha sklon vyšší

než 10°.
Přepravní rychlost systému se na skloněných plochách zvýší. Mohlo by v takovém případě
dojít k převrhnutí vozíku.

Nechtěné pohyby

Při pohybu s vozíkem s kamerou dávejte pozor, aby nedocházelo k nechtěnému pohybu
ramena.

Bezpečné přemístění

Táhněte za ukotvený systém opatrně. Nepřemísťujte systém rychleji než je kontrolovaná
rychlost chůze.

Systém by měla přesunovat jedna osoba. Pokud je požadována pomoc druhé osoby,
zajistěte během přepravy, aby nedošlo ke skřípnutí prstů nebo jiných částí těla v kloubech
systému.
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Nepřemísťujte systém taháním za kabely.

Přemístění systému by mělo probíhat pod dohledem alespoň jedné osoby, aby se zabránilo
kolizím s jinými zařízeními, stavebními prvky nebo osobami.

Přeprava systému
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7.3.1 Správný postup při přepravě

Postup při přepravě systému

①

Obrázek 59 

Krok

Dokovaný systém táhněte za rukojeť ①.

Jak přepravovat systém Curve EM

Kroky

1. Přepravní pouzdro ① používejte k přepravě součástí elektromagnetické sledovací jed-
notky.

2. K přepravě vozíku s monitorem použijte držák ②.

Součásti elektromagnetické sledovací jednotky vždy ukládejte a přepravujte způsobem,
který doporučuje společnost Brainlab.

Jak překonat překážky při přepravě

Pokud není k dispozici rovný povrch (např. nevyhnutelné převýšení mezi pokoji), postupujte dle
níže uvedených zásad pro překonání takové překážky.
POZNÁMKA: postup je použitelný pro hloubky 8-20 mm.
 

Kroky

1. Držte vozíky v transportní poloze, odpojte vozík s monitorem od vozíku s kamerou (viz
str. 117), aby se mohly pohybovat samostatně.
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Kroky

2.
Vytáhněte vozík s kamerou do výšky převýšení, pak opatrně zvedněte rukojeť a překo-
nejte schod.
POZNÁMKA: dávejte pozor, abyste vozík příliš nezvedli a nepřevrhl se.
 

3.
Vytáhněte vozík s monitorem do výšky převýšení, pak opatrně zvedněte rukojeť a
překonejte schod.
POZNÁMKA: dávejte pozor, abyste vozík příliš nezvedli a nepřevrhl se.
 

4. Než budete pokračovat v transportu, spojte opět vozíky dohromady (viz str. 117).

Po přepravě

Nepřevážejte ani neskladujte systém v prostředí s jinými podmínkami, než jaké jsou
stanoveny v Technické příručce. Pokud tak učiníte, může dojít ke ztrátě kalibrované
přesnosti kamery.

Po doručení a před spuštěním vyčkejte, dokud se systém nepřizpůsobí pokojové teplotě.

Přeprava systému

122 Příručka k obsluze systému Rev. 1.0 Navigační stanice Curve Dual Ver. 1.2



7.4 Parkování a skladování
7.4.1 Parkování

Všeobecné informace

Pokud systém není v provozu, mějte vždy vozíky v bezpečné poloze pro přepravu a parkování
(viz str. 113).

Bezpečné parkování

Systém lze zaparkovat na rovných plochách.

Ujistěte se, že jsou všechny brzdy kol při parkování zajištěny.
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7.4.2 Skladování

Bezpečné skladování

Při skladování systému vždy mějte vozíky ukotvené v sobě v bezpečné transportní a
parkovací poloze (viz str. 113).

Požadavky na prostředí

Podrobnosti o omezeních pro prostředí naleznete v Technické příručce.

Parkování a skladování
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7.4.3 Přeprava elektromagnetické sledovací jednotky pomocí přepravních kufrů

Příprava elektromagnetické sledovací jednotky ke skladování

Kroky

1. Vypněte systém.

2. Odpojte napájecí kabel elektromagnetické základní stanice systému Curve.

3. Odpojte elektromagnetický kabel od vozíku s monitorem.

4. Vyjměte horní vrstvu z přepravního kufru a uložte ji do horního víka bedny nebo někam
kde zůstane čistá a suchá.

Jak zabalit elektromagnetickou sledovací jednotku s upevňovací deskou do přepravních pouzder

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

Obrázek 60 

Kroky

1. Sejměte elektromagnetickou základní stanici z operačního stolu.

2.
Odpojte kabel generátoru elektromagnetického pole a oba konektory elektromagne-
tického kabelu od elektromagnetické základní stanice.
Uložte elektromagnetickou základní stanici do spodní vrstvy přepravního kufru ④.

PŘEPRAVA

Příručka k obsluze systému Rev. 1.0 Navigační stanice Curve Dual Ver. 1.2 125



Kroky

3.

Přidržte generátor elektromagnetického pole ③ a zatáhněte za uvolňovací mechanis-
mus ② na připevňovací desce generátoru elektromagnetického pole ①, čímž se ge-
nerátor elektromagnetického pole oddělí.
Uložte generátor elektromagnetického pole do spodní vrstvy přepravního kufru ⑤.

4. Uložte všechny kabely do spodní vrstvy přepravního kufru ⑥.

5. Vložte horní vrstvu přepravního kufru ⑧.

6. Odpojte suché zipy upevňovací desky generátoru elektromagnetického pole a uložte je
v horní vrstvě přepravního kufru ⑨.

7. Vložte nesterilní nástroje do pouzdra na nesterilní nástroje ⑪.

8. Uložte pouzdro na nesterilní nástroje ⑪ do přepravního kufru ⑩.

Způsob zabalení elektromagnetické sledovací jednotky s polohovacím ramenem do přepravních obalů

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

Obrázek 61 

Kroky

1. Sejměte elektromagnetickou základní stanici z operačního stolu.

2.
Odpojte kabel generátoru elektromagnetického pole a oba konektory elektromagne-
tického kabelu od elektromagnetické základní stanice.
Uložte elektromagnetickou základní stanici do spodní vrstvy přepravního kufru ④.

Parkování a skladování
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Kroky

3.

Podržte generátor elektromagnetického pole ③ a zatáhněte za uvolňovací mechanis-
mus ② na polohovacím ramenu generátoru elektromagnetického pole ①, čímž se ge-
nerátor elektromagnetického pole oddělí.
Uložte generátor elektromagnetického pole do spodní vrstvy přepravního kufru ⑤.

4. Uložte všechny kabely do spodní vrstvy přepravního kufru ⑥.

5. Vložte horní vrstvu přepravního kufru ⑧.

6. Uložte generátor elektromagnetického pole do spodní vrstvy přepravního kufru ⑨.

7. Vložte nesterilní nástroje do pouzdra na nesterilní nástroje ⑪.

8. Uložte pouzdro na nesterilní nástroje ⑪ do přepravního kufru ⑩.
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7.4.4 Dlouhodobé skladování

Všeobecné informace

Před uskladněním systému na delší dobu i po něm musí být přijata opatření k zajištění jeho
řádného fungování.

Skladování na 1-6 měsíců

Před uskladněním systému na jeden až šest měsíců:

Kroky

1. Ujistěte se, že UPS baterie je plně dobita.

2. Odpojte všechny externí kabely a uložte je spolu se zařízením.

3. Zakryjte kameru a monitory pomocí ochranných krytů.

4. Uložte zařízení na suchém místě s teplotou od 21 °C do 30 °C.

Před použitím zařízení, které bylo uskladněno na přibližně tři měsíce:

Kroky

1. Vyčistěte zařízení (viz str. 129).

2. Úplně dobijte UPS baterii (viz str. 32).

3. Před použitím při operaci systém spusťte a ověřte jeho správnou funkci (viz str. 97).

Skladování na 6 měsíců nebo déle

Před uskladněním systému po dobu šesti měsíců nebo déle:

Kroky

1. Pro vyjmutí UPS baterie ze zařízení kontaktujte podporu společnosti Brainlab.

2. Odpojte všechny externí kabely a uložte je spolu se zařízením.

3. Zakryjte kameru a monitory pomocí ochranných krytů.

4. Uložte zařízení na suchém místě s teplotou od 21 °C do 30 °C.

Před použitím zařízení, které bylo uskladněno na šest měsíců nebo déle:

Kroky

1. Vyčistěte zařízení (viz str. 129).

2. Pro instalaci nové UPS baterie kontaktujte podporu společnosti Brainlab.

3. Úplně dobijte UPS baterii (viz str. 32).

4. Proveďte opakovaný test s cílem ověřit bezpečnost a účinnost zařízení (k dispozici od
společnosti Brainlab, viz Technická příručka).

5. Před použitím při operaci systém spusťte a ověřte jeho správnou funkci (viz str. 97).

Likvidace

Pokud již nemáte v úmyslu systém dále používat, postupujte podle informací o likvidaci na str. 8.

Parkování a skladování
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8 ČIŠTĚNÍ
8.1 Pokyny k čištění

Než začnete

Před začátkem čištění se ujistěte, že je systém plně vypnut a odpojen od elektrické sítě.

Riziko zásahu elektrickým proudem: Před zahájením čištění a dezinfekce a v jejich průběhu
se ujistěte, že je sledovací systém (optický nebo elektromagnetický) odpojen od vozíku s
monitorem.

Bez automatické dezinfekce

Pro součásti systému Curve nepoužívejte automatické čisticí a dezinfekční postupy.

Nevystavujte systém Curve přímému UV záření, mohlo by dojít k poškození zařízení.

Bez sterilizace

Nesterilizujte součásti systému Curve.

Žádné kapaliny

Pokud tekutiny přijdou do styku s pěnou obklopující rám monitoru a dotykovou obrazovku, může
dojít dočasně k nepříznivému ovlivnění funkce dotykové obrazovky.
Funkce dotykové obrazovky se obnoví po vysušení pěny, ale přesto se doporučuje, abyste
zejména při čištění zabránili kontaktu tekutiny s pěnou.

Čisticí rozpouštědla ani jiné tekutiny nestříkejte přímo do mřížek reproduktorů či větracích
otvorů.

Ujistěte se, že do součástí systému Curve nevniknou žádné kapaliny. V opačném případě
by mohlo dojít k poškození těchto součástí a/nebo elektroniky.

Pro čištění používejte pouze navlhčený hadřík. Při čištění jiným způsobem by mohly do
systému vniknout kapaliny a způsobit škodu.

ČIŠTĚNÍ
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Použitelnost dezinfekčních prostředků

Níže uvedené typy dezinfekce jsou kompatibilní se všemi komponentami systému Curve mimo
kameru:

Typ dezinfekčního přípravku Příklad

Na bázi alkoholu Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Na bázi alkylaminů Incidin Plus 2 %

Na bázi aktivního kyslíku Perform

Na bázi aldehydů/chloridu Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

POZNÁMKA: používejte pouze povrchové dezinfekční prostředky uvedené na vašem trhu.
 

POZNÁMKA: povrchové dezinfekční prostředky mohou zanechat stopy. Lze je snadno odstranit
suchým hadříkem.
 

Pokyny k čištění
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8.1.1 Systém Curve

Nepoužívejte

• Kyselá rozpouštědla
• Leptavá rozpouštědla s hodnotou pH vyšší než 9,5

Vždy pečlivě dodržujte pokyny výrobce dezinfekčních prostředků.

Použití čisticích kapalin, dezinfekčních ubrousků nebo jiných postupů čištění, než je zde
uvedeno, může vést k poškození zařízení. Doporučuje se použít pouze dezinfekční
prostředky ověřené společností Brainlab (viz str. 130), aby nedošlo k poškození systému.

Používání jiných čistících kapalin by mohlo poškodit dotykovou obrazovku či kryt.

Postup čištění vozíku s monitorem

Kroky

1. Vypněte a odpojte systém od elektrické sítě, jak je popsáno na str. 99.

2.
Kromě dotykové obrazovky a žlutých panelů vozíku s monitorem očistěte povrchovou
dezinfekcí všechny povrchy ①.
Řiďte se doporučeními výrobce dezinfekčního prostředku.

3. Pečlivě vyčistěte rozhraní tak, aby do systému nevnikly žádné kapaliny.

4.
Žluté panely vozíku s monitorem očistěte povrchovou dezinfekcí neobsahující alkohol.
POZNÁMKA: použitím jiných dezinfekčních prostředků může dojít k poškození žlutých
panelů.
 

5. Dotykový displej očistěte ② hadříkem netvořícím žmolky a dezinfekčním prostředkem ne-
zanechávajícím šmouhy.

Postup čištění vozíku pro kameru

Kroky

1. Po vypnutí vozíku s monitorem (viz str. 99) odpojte kabel kamery.

2.

Kromě kamery očistěte povrchovou dezinfekcí všechny povrchy.
Řiďte se doporučeními výrobce dezinfekčního prostředku.
POZNÁMKA: dbejte na to, abyste při otírání nečistoty nenanesli z krytu kamery na filtry a
čočky iluminátoru.
 

3. Pečlivě vyčistěte rozhraní tak, aby do systému nevnikly žádné kapaliny.

Postup čištění čočky a filtru iluminátoru

Kroky

1. Po vypnutí vozíku s monitorem (viz str. 99) odpojte kabel kamery.

2.
Odstraňte prach z filtrů a čoček iluminátoru pomocí prachovky (kartáčku) na fotografické
čočky.
Jemně otřete povrch pouze v jednom směru tahem kartáčku přes povrch.

ČIŠTĚNÍ
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Kroky

3.
Jemně otřete povrch filtrů iluminátoru a čoček dezinfekčními utěrkami, které obsahují
70 % isopropanolu nebo Meliseptol. Řiďte se doporučeními výrobce dezinfekčního
prostředku.

4.

• Vyčistěte kryt kamery pomocí povrchové dezinfekce.
• Řiďte se doporučeními výrobce dezinfekčního prostředku.
• Dbejte na to, abyste při otírání nečistoty nenanesli z kamery na filtry iluminátoru a čoč-

ky.
• Vyhněte se delšímu kontaktu utěrky a kamery.

5.

• Vyčistěte filtry iluminátoru a čočky pomocí komerčního čisticího roztoku na čočky s více
vrstvami (například AR66) a čistého pleteného hadříku z mikrovlákna na čištění optiky
(např. Hitecloth).

• Vyhněte se delšímu kontaktu prostředku na čištění čoček a filtru iluminátoru a čoček.

K čištění nepoužívejte žádné papírové výrobky. Papírové výrobky mohou poškrábat filtry
iluminátoru.

Systém musí být před čištěním zcela vypnut a odpojen od síťového napájení.

Kameru nesterilizujte.

Intervaly čištění kamery

Protože četnost čištění závisí na tom, jak často se kamera používá, nemůže společnost Brainlab
určit obecně doporučené intervaly čištění. Jejich stanovení je tedy odpovědností každého
uživatele.
Pravidelně kontrolujte čistotu filtru iluminátoru a čoček, čistěte je však pouze v případě potřeby.

Po čištění

Po čištění se ujistěte, že před zatažením teleskopické tyče vozíku s kamerou je tato tyč zcela
suchá.

Jak čistit EM sledovací jednotku

Kroky

1. Po vypnutí vozíku s monitorem (viz str. 99) odpojte kabely na elektromagnetické zá-
kladní stanici.

2.
Vyčistěte všechny plochy krytu pomocí povrchové dezinfekce.
Řiďte se doporučeními výrobce dezinfekčního prostředku.

3.
Pečlivě vyčistěte rozhraní tak, aby do systému nevnikly žádné kapaliny.
POZNÁMKA: nestříkejte kapaliny přímo do větracích otvorů EM základní stanice.
 

4.
Otřete připevňovací desku nebo polohovací rameno generátoru elektromagnetického
pole a z připevňovací části generátoru elektromagnetického pole odstraňte prach a
nečistoty.

Pokyny k čištění
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8.1.2 Ochranný kryt pro monitory

Obrázek

Obrázek 62 

Čištění

Kroky

1. Sejměte ochranné kryty z vozíku pro monitor.

2.

Pro čištění povrchu používejte povrchové dezinfekční prostředky.
Řiďte se doporučeními výrobce dezinfekčního prostředku.
POZNÁMKA: na čištění povrchů používejte pouze navlhčený hadřík. Nenechte ochranný
kryt nasáknout dezinfekčním prostředkem.
 

3. Očistěte vnější povrchy ochranných krytů. Nečistěte vnitřní plochy krytu.

4. Před nasazením na systém nechte ochranné kryty zcela uschnout.

POZNÁMKA: pokud nelze zašpiněný kryt uspokojivě vyčistit výše uvedeným postupem, vyměňte
kryt za nový.
 

Ochranné kryty nemyjte, nemáčejte, nežehlete ani nesterilizujte.

Nepoužívejte

• Kyselá rozpouštědla
• Leptavá rozpouštědla s hodnotou pH vyšší než 9,5

ČIŠTĚNÍ
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8.1.3 Ochranný kryt pro kameru

Obrázek

Obrázek 63 

Čištění

Kroky

1. Sejměte ochranný kryt z vozíku s kamerou.

2.

Pro čištění povrchu používejte povrchové dezinfekční prostředky.
Řiďte se doporučeními výrobce dezinfekčního prostředku.
POZNÁMKA: na čištění povrchů používejte pouze navlhčený hadřík. Nenechte ochranný
kryt zvlhnout ani nasáknout dezinfekčním prostředkem.
 

3. Očistěte vnější povrchy ochranných krytů. Nečistěte vnitřní plochy krytu.

4. Před nasazením na systém nechte ochranný kryt zcela uschnout.

POZNÁMKA: pokud nelze zašpiněný kryt uspokojivě vyčistit výše uvedeným postupem, vyměňte
kryt za nový.
 

Ochranné kryty nemyjte, nenamáčejte, nežehlete, nedezinfikujte ani nesterilizujte.

Nepoužívejte

• Kyselá rozpouštědla
• Leptavá rozpouštědla s hodnotou pH vyšší než 9,5

Pokyny k čištění
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8.1.4 Přepravní pouzdra

Čištění

Kroky

1. Pro čištění povrchu používejte čistou vodu.

2.

Pokud je to nutné, použijte k dezinfekci povrchu povrchový dezinfekční prostředek dle do-
poručení výrobce dezinfekčního prostředku.
POZNÁMKA: na čištění a dezinfekci povrchů používejte pouze navlhčený hadřík.
Přepravní pouzdra nenechte zvlhnout ani nasáknout dezinfekčním prostředkem.
 

3. Očistěte a dezinfikujte pouze vnější povrchy přepravních pouzder. Nečistěte ani nedezin-
fikujte vnitřní plochy pouzder.

4.
Před vložením systému nechejte přepravní pouzdro zcela uschnout.
POZNÁMKA: po vysušení může povrchový dezinfekční přípravek zanechat skvrny.
 

ČIŠTĚNÍ
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