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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: (800) 597-5911
Fax: (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 re-
giony Telefon: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Telefon: +49 89 991568-1044
Fax: +49 89 991568-811

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

Předpokládaná servisní životnost

Společnost Brainlab poskytuje pro navigační stanici Curve Dual servis po dobu osmi let.
Společnost Brainlab zajišťuje servis jednotky EM sledování nejméně po dobu pěti let. Během
této doby jsou k dispozici náhradní součásti a podpora u zákazníka.

Připomínky uživatelů

Navzdory pečlivé kontrole může tato příručka obsahovat chyby.
Máte-li nějaké návrhy na vylepšení této příručky, 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 vlastnické 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.

Ochranné známky jiných společností

• Označení Intel® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Intel Corporation v USA a
dalších zemích.

• Xeon® je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.

Informace o patentech

Tento výrobek může být chráněn jedním nebo více patenty nebo patentovými přihláškami.
Podrobné informace: https://www.brainlab.com/patent/.

Označení CE

Označení CE znamená, že produkt společnosti Brainlab vyhovuje základním po-
žadavkům směrnice Rady 93/42/EHS o lékařských přístrojích („MDD“).
Podle zásad stanovených v MDD jsou systém Curve a jednotka EM sledování
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:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Chcete-li zajistit likvidaci baterie UPS, obraťte se na podporu společnosti Brainlab.

Prodej v USA

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na jejich objednávku.

Kontaktní údaje a právní 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.
 

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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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

Uzemňovací bod

Střídavý proud

IPxy
Stupeň krytí 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/ultrafialové světlo

Uchovávejte v suchu

Množství produktů v balení

Číslo šarže

Sériové číslo

Použít do měsíce RRRR

Datum výroby

Symboly
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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 zarovnáno s čarou pod ním, kamera je kolmo k základně vozíku
s kamerou

Značky na kloubech, které udávají parkovací polohu

Značka udává správnou přepravní polohu pro výšku teleskopické tyče

Vozík s kamerou přemísťujte pouze v přepravní poloze

Vozík s monitorem přemísťujte pouze v přepravní poloze

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Symbol Vysvětlení

Vizuální nápověda: jak ukotvit/uvolnit systém

Nebezpečí převrácení: Pokud jsou uzamčeny brzdy nebo pokud zařízení brání
v pohybu překážky, nepokoušejte se systém přemístit

Symboly

12 Technická příručka Rev. 1.1 Navigační stanice Curve Dual Ver. 1.2



1.3 Zamýšlené použití
1.3.1 Použití systému

Použití systému

Systém Curve je navigační platforma používaná pro obrazem řízenou chirurgii (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.

Technické specifikace

Technické specifikace hardwarových součástí systému Curve podléhají změnám v důsledku
technického vývoje.

Opatrné zacházení s hardwarem

Systém a jeho příslušenství smí používat pouze proškolený zdravotní personál.

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

Změny systému

Jakékoliv úpravy systémů jsou zakázány. Provádění změn ve specifikovaném výrobku a
jeho zamýšleném použití může způsobit vážné poranění pacienta, uživatele nebo třetí
strany.

Prostředí MR

Systém Curve nebyl testován v prostředí MR.

Kontrola hodnověrnosti

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

Zdravotnické systémy

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 všechny konfigurace splňovat
požadavky na zdravotnické elektrické systémy (viz IEC 60601-1-1, resp. článek 16 ve vydání
3.1 normy IEC 60601-1). Každý, kdo k systému Curve připojí další zařízení, vytvoří
konfiguraci zdravotnického systému a je zodpovědný za to, že systém bude splňovat
požadavky na zdravotnické elektrické systémy. Vezměte prosím na vědomí, že místní

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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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.
 

Zamýšlené použití
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1.4 Školení a dokumentace

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.

Odpovědnost

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4.1 Dokumentace

Revize systému

Informace v této příručce jsou platné pro níže uvedené revize systému:

Systém Revize Výrobní číslo systému (poslední číslice)

Navigační stanice Curve
Dual 1.2 SNABCDEFGHI - 19901A

POZNÁMKA: výrobní číslo systému je uvedeno na typovém štítku vozíku s monitorem.
 

Cíloví čtenáři

Tato uživatelská příručka je určena chirurgům a nemocničnímu personálu.

Zkratky

„EM“ se v této příručce používá pro zkrácení slova „elektromagnetický“.

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.

Jak používat tuto příručku

Informace uvedené v této příručce vám pomohou určit, zda navigační systém funguje správně.
Tuto příručku používejte v kombinaci s asistencí technické podpory společnosti Brainlab pro
identifikaci a řešení možných problémů.

Nepokoušejte se provádět servis vašeho systému. Ohledně dotazů týkajících se opravy a
servisu kontaktujte podporu společnosti Brainlab.

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, dezinfekci
a sterilizaci Podrobné pokyny k čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů

Příručky k obsluze systému Komplexní informace o nastavení systému

Technická příručka Podrobné technické informace o systému včetně specifikací a
souladu s normami

Školení a dokumentace

16 Technická příručka Rev. 1.1 Navigační stanice Curve Dual Ver. 1.2



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.
 

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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2 PŘEHLED SYSTÉMU
2.1 Přehled součástí

Terminologie

Navigační stanice Curve Dual se v této příručce označuje jako „systém Curve“. Zahrnuje tyto
části:
• Vozík s monitorem Curve Dual
• Vozík s kamerou Curve Dual
• Jednotku EM sledování

Zkratky

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

Všeobecné informace

Systém Curve je navigační platforma pro obrazem řízenou chirurgii obsahující:
• Kamerovou jednotku (viz str. 26)
• Lékařskou počítačovou jednotku, na které běží software (viz str. 69)
• Jednotky dotykových monitorů pro zobrazování navigace a pro interakci uživatele s programem

(viz str. 22)
• Sledovací systém
• Volitelnou jednotku EM sledování

Elektromagnetické sledování

Elektromagnetické (EM) sledování využívá generátor elektromagnetického pole k vytvoření
známého objemu proměnlivého magnetického pole. Toto pole indukuje napětí do cívek
umístěných uvnitř EM nástrojů. Ze síly a fáze indukovaných napětí se vypočte poloha nástroje
uvnitř oblasti zájmu. Softwarové aplikace společnosti Brainlab využívají tuto sledovací jednotku
k zobrazování trojrozměrné polohy EM nástrojů vzhledem k EM referenci pacienta.

Elektromagnetická kompatibilita

Je třeba zavést zvláštní opatření týkající se elektromagnetické kompatibility (EMK) v souladu
s informacemi o EMK uvedenými v této příručce a v příručce k obsluze systému.

PŘEHLED SYSTÉMU
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Součásti systému

②

①

③

⑤

④

Obrázek 1 

Č. Součást

① Vozík s kamerou s teleskopickou tyčí a motorizovaným ovládáním

② Kamera

③ Monitory

④ Dotyková obrazovka

⑤ Vozík s monitorem včetně lékařské počítačové jednotky

Přehled součástí
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2.1.1 Optické sledování

Všeobecné informace

Curve je bezdrátový plánovací a navigační systém ovládaný dotykovou obrazovkou určený pro
předoperační a intraoperační použití.
Optické sledování umožňuje kamerová jednotka, která emituje 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 kuliček a disků jsou zachyceny a digitalizovány každou čočkou

kamery z jiného úhlu.
• Software společnosti Brainlab používá signál detekovaný kamerou pro výpočet relativních

trojrozměrných poloh nástroje a referencí pacienta.

PŘEHLED SYSTÉMU
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2.2 Vozík s monitorem

Displej

Obrázek 2 

Součásti ramene vozíku

④

①

② ③

Obrázek 3 

Č. Součást

① Horní rameno

② Kloub monitoru

③ Kloubové rameno

④ Dolní rameno

Vozík s monitorem
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2.2.1 Externí připojení

Všeobecné informace

Přípojky pro připojení externích zařízení se nacházejí na panelu připojení.

Při připojování zařízení jiných dodavatelů dodržujte platné předpisy IEC 60601-1:2012
článek 16.

Panel připojení

①

② ③

④

⑤

Obrázek 4 

Č. Součást

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

② Display Port Out (Výstup pro port displeje)

③ USB porty

④

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

⑤

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

WLAN

Tento vysílač WLAN používá frekvenční pásmo pro vysílání a příjem při 2 400-2 483,5 MHz nebo
5 725-5 850 MHz. Hodnota EIRP (ekvivalentní izotropně vyzářený výkon) u pásma 2,4 GHz je
18,86 dBm a u pásma 5 GHz 21,87 dBm.

PŘEHLED SYSTÉMU
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2.2.2 Připojení k síti LAN

Porty LAN

Porty LAN podporují:
• Připojení 10 Mbps, 100 Mbps a 1 000 Mbps
• Automatické konfigurace MDI/MDI-X

① ②

Obrázek 5 

LED kontrolka Stav Indikace

ACT/LINK LED ①

Vypnuto Není spojení

Trvale oranžová Spojeno

Bliká oranžová Datová aktivita

LED kontrolka ry-
chlosti ②

Vypnuto Připojení 10 Mbps

Oranžová Připojení 100 Mbps

Zelená Připojení 1 Gbps

Připojení k síti

Rozhraní systému Curve neposkytuje žádné prostředky pro elektrické oddělení podle IEC
60601-1:2005. Pro síťové rozhraní (LAN) je doporučeno použít přiměřený prostředek pro
elektrické oddělení s nejméně 1 prostředkem ochrany operátora s dielektrickou pevností
minimálně 1,5 kV.

Připojením systému Curve k nemocniční síti může vzniknout zdravotnický elektrický
systém podle IEC 60601-1:2005. Zajistěte, aby součásti nemocniční sítě byly v souladu
s příslušnými IEC normami.

Vozík s monitorem
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2.3 Vozík s kamerou

Součásti

②

③

④

⑥

①

⑧
⑨

⑤

⑦

Obrázek 6 

Č. Součást

① Motorizovaný kloub

② Rukojeť kamery

③ Výškově nastavitelná rukojeť

④ Teleskopická tyč

⑤ Ovládací jednotka kamery

⑥ Základna vozíku s kamerou

⑦ Držadlo pro přepravu s háčky na kabel

⑧ Motorová ovládací jednotka

⑨ Kamera

PŘEHLED SYSTÉMU
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Součásti kamery

④

①

③

②

Obrázek 7 

Č. Součást

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

② Polohovací laser

③ Čočka kamery

④ Iluminační filtr

Specifikace napájení

Specifikace Hodnota

Napětí 18-32 V DC

Spotřeba energie 13,5 W

Specifikace polohovacího laseru

Kamera obsahuje polohovací laser třídy II ②.

Specifikace Hodnota

Vlnová délka 635 nm

Maximální výkon 1 mW

Splňuje normy

• ANSI Z136.1 (2000)
• IEC 60825-1 (2001)
• FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 a 1040.11 (kromě odchylek

ve shodě s dokumentem Laser Notice No. 50 s datem
26. července 2001)

Vozík s kamerou
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2.3.1 Objem zabíraný kamerou

Obrázek

Zorné pole kamery je objem ve tvaru pyramidy s následujícími rozměry:

① ②

③

Obrázek 8 

Č. Zobrazení

① Čelo

② Bok

③ Horní strana

Jak testovat objem zabíraný kamerou

Kroky

1. Umístěte nástroj s přiloženými reflexními kuličkami do zorného pole kamery.

2. Nastavte kameru horizontálně.

3. Změřte pracovní vzdálenost.

4.
Změřte průměr objemu v několika vzdálenostech.
POZNÁMKA: pokud se zorné pole kamery významně zmenší, kameru je třeba opravit ne-
bo vyměnit.
 

POZNÁMKA: zorné pole kamery můžete také zkontrolovat v programu, jak je popsáno v
Uživatelské příručce k programu.
 

Přesnost kamery

V zájmu zajištění stanovené přesnosti kamery dodržujte podmínky skladování a provozu
(viz str. 64).

PŘEHLED SYSTÉMU
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2.4 UPS

Všeobecné informace

Vozík s monitorem je vybaven nepřerušitelným zdrojem napájení (UPS) který dodává do
systému proud při výpadku elektrické sítě.
POZNÁMKA: nelze vypnout UPS. Pokud je nutná deaktivace UPS, kontaktujte podporu
společnosti Brainlab.
 

Napájené součásti

Pokud se v době používání systému Curve přeruší napájení, všechny součásti vozíku
s monitorem a vozíku s kamerou jsou napájeny po dobu maximálně pěti minut (při plném nabití
baterie).

V případě výpadku proudu během nabíjení je možné, že baterie celých pět minut nevydrží.

UPS
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2.4.1 Signály UPS

Všeobecné informace

V době výpadku proudu UPS vydává signály, kterými upozorňuje na skutečnost, že systém
pracuje s omezeným vnitřním zdrojem napájení.

Stav systému

Stav systému oznamuje LED kontrolka na panelu uživatele a zvukové signály UPS.
Podrobné informace o LED kontrolkách systému jsou uvedeny v příručce k obsluze systému.

V době výpadku elektrického proudu udrží systém v chodu UPS maximálně pět minut. Zní
rychlé pípání a LED kontrolka UPS bliká oranžovým světlem. Nemocnice zodpovídá za
instalaci dalších varovných systémů, které upozorní pracovníky na operačním sále na to,
že zařízení běží s omezeným zdrojem napájení.

Vysvětlivky k signálům

Signál Příčina Poznámka

UPS vydává rychlé pípá-
ní Výpadek elektric-

kého proudu
Signály oznamují, že systém pracuje s omeze-
ným interním zdrojem napájení.LED kontrolka bliká oran-

žovým světlem

LED kontrolka svítí
nepřerušovaně oranžo-
vým světlem

Dobíjení baterie Baterie není plně nabitá a nemůže zajistit celých
pět minut napájení v pohotovostním režimu.

Dlouhé pípnutí a pak
krátké pípání Vybitá baterie

Baterie je zcela vybitá. Vypněte systém a po-
čkejte, dokud se neobnoví napětí v síti. Zapněte
systém a nechte UPS alespoň dvě hodiny nabí-
jet.

PŘEHLED SYSTÉMU
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2.4.2 Baterie UPS

Kontrola baterie

Baterii pravidelně kontrolujte (viz str. 85).

Likvidace baterie

Náhradní bateriové články umožňují ekologicky šetrnou recyklaci baterií a musí splňovat všechny
národní předpisy o likvidaci baterií.

Nepokoušejte se baterie z UPS vyjímat nebo vyměňovat. Baterie může vyměňovat pouze
Brainlab nebo autorizovaní partneři.

Nesnímejte kryt vozíku s monitorem.

Vybité baterie se musí náležitě zlikvidovat nebo recyklovat podle pravidel vaší organizace a
místních nařízení. S likvidací a výměnou baterie se obraťte na oddělení podpory
společnosti Brainlab.

Postup nabíjení UPS

Pokud má mít UPS optimální životnost, musí se jednou za tři měsíce zcela vybít a nabít (viz
str. 86).

Kroky

1.
Vybíjení baterie začněte odpojením systému od elektrické sítě, když je v chodu.
Počkejte, dokud se systém nevypne (max. pět minut).

2.
Systém opět zapněte a opakujte krok 1, dokud se automaticky nevypne, nevydá dlouhé
pípnutí a pak krátké pípání.
Baterie je nyní vybitá.

3.
Dobijete ji tak, že připojíte systém k elektrické síti a zapnete napájení.
Nechte systém dvě hodiny nabíjet.

POZNÁMKA: vozík s monitorem je možné používat i během nabíjení UPS, pokud ale dojde
k výpadku proudu, pohotovostní režim bude trvat méně než pět minut.
 

Specifikace baterie

Specifikace Popis

Doba nabíjení Dvě hodiny (plné obnovení).

Doba provozu Max. pět minut.

Životnost baterie U oddělení podpory společnosti Brainlab si zajistěte výměnu baterie UPS
každé tři roky (pokud se pravidelně kontroluje).

Typ baterie UPS obsahuje dvě baterie VRLA, 12 V, 12 Ah, bezúdržbové a chráněné
proti přetečení.

UPS

30 Technická příručka Rev. 1.1 Navigační stanice Curve Dual Ver. 1.2



2.5 Jednotka EM sledování

Všeobecné informace

Před použitím systému se doporučuje udržovat jednotku EM sledování asi 10 minut v chodu.

Pro zachování přesnosti systému po celou stanovenou dobu životnosti je nutné, aby
autorizovaný personál společnosti Brainlab každé tři roky ověřil přesnost jednotky EM
sledování.

Elektromagnetické sledování může být rušeno okolním zařízením. To může vést k dočasné
neschopnosti sledovat polohu EM nástrojů. Pro další sledování může být nutné okolní
zařízení přemístit dále od jednotky EM sledování.

Součásti jednotky EM sledování

⑤

④

③

②

①

Obrázek 9 

Č. Součást

① EM základní stanice

② Připevňovací deska generátoru elektromagnetického pole

③ Generátor elektromagnetického pole

④ Polohovací rameno generátoru elektromagnetického pole

Generátor elektromagnetického pole s připevňovací deskou a polohovacím ramenem

Generátor elektromagnetického pole lze během chirurgického zákroku upevnit na připevňovací
desku nebo polohovací rameno.

PŘEHLED SYSTÉMU
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①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Obrázek 10 

Č. Součást

① Připevňovací místo pro polohovací rameno generátoru elektromagnetického pole

② Uvolňovací mechanismus pro polohovací rameno generátoru elektromagnetického po-
le

③ Polohovací rameno generátoru elektromagnetického pole

④ Uvolňovací mechanismus pro připevňovací desku generátoru elektromagnetického po-
le

⑤ Připevňovací místo pro připevňovací desku generátoru elektromagnetického pole

⑥ Připevňovací deska generátoru elektromagnetického pole

⑦ Připevnění pásku se suchým zipem

⑧ Pásek se suchým zipem

⑨ Generátor elektromagnetického pole

⑩ Připevňovací díl generátoru elektromagnetického pole

Před použitím připevňovací desky a polohovacího ramena generátoru elektromagnetického
pole zkontrolujte, zda nevykazují viditelné poškození. V případě poškození je nepoužívejte.

Jednotka EM sledování
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Součásti EM základní stanice

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Č. Součást

① Napájecí konektor

② Kontrolky EM nástrojů

③ LED kontrolka napájení

④ Porty pro EM nástroje

⑤ Rozšiřující port pro nástroj

⑥ Port pro navigační systém

⑦ Port pro generátor elektromagnetického pole

PŘEHLED SYSTÉMU
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Zorné pole EM sledování

Oblast navigace začíná 50 mm od přední strany generátoru elektromagnetického pole.
Optimální pracovní vzdálenost je mezi 100 a 350 mm od přední strany generátoru
elektromagnetického pole.

③②

①

④

⑤

Č. Součást

① Horní strana

② Bok

③ Zadní strana

④ Použitelná oblast navigace

⑤ Ideální oblast navigace

Jednotka EM sledování
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3 ODSTRAŇOVÁNÍ
PROBLÉMŮ

3.1 Úvod

Informace o kapitole

Tato kapitola obsahuje informace o odstraňování problémů s hlavními komponenty systému
Curve:
• Vozík s monitorem
• Monitor
• UPS
• Vozík s kamerou
• Jednotka EM sledování

Účelem této kapitoly je poskytnout konkrétní informace, abyste identifikovali případné problémy a
mohli je sdělit podpoře společnosti Brainlab.

Oprava a servis

Nepokoušejte se provádět servis vašeho systému. Ohledně dotazů týkajících se opravy a
servisu kontaktujte podporu společnosti Brainlab.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
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3.2 Odstraňování problémů: Vozík s monitorem

Napájení vozíku s monitorem

Jev Možná příčina

Vozík s monitorem je bez napá-
jení

Zkontrolujte správnost připojení napájecí kabeláže k přívodu
energie.

Odstraňování problémů: Vozík s monitorem
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3.3 Odstraňování problémů: Monitor
3.3.1 Dotykový displej

Všeobecné informace

Existují dvě hlavní funkční části monitoru, které mají vliv na displej:
• Samotný displej
• Podsvícení

Displej monitoru

Displej je aktivní částí monitoru.

Jev Poznámka

Některé pixely (ze kterých se zobrazo-
vané obrazy skládají) mohou časem
přestat fungovat.

Displej bude možná třeba vyměnit.

Podsvícení

Podsvícení rovnoměrně osvětluje pozadí aktivního displeje, aby byly viditelné pixely.

Jev Poznámka

Displej je černý. Pravděpodobně bude nutné vyměnit podsvícení (udá-
vaná životnost je obvykle pět let).

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
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3.3.2 Dotyková obrazovka

Funkčnost dotykové obrazovky

Jev Poznámka

Nefunguje na dotyky.
• Dotyková řídicí jednotka nefunguje, nebo
• nefunguje ovladač, který ovládá kurzor myši.

Poloha kurzoru na obrazovce neodpoví-
dá části obrazovky, které jste se dotkli.

Došlo ke ztrátě kalibrace kurzoru. Obraťte se na pod-
poru společnosti Brainlab.

Odstraňování problémů: Monitor
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3.3.3 Indikace závad obrazovky

Oznámení na displeji

Zpráva Vysvětlení

No Signal! (Žádný signál!)

Systém zjišťuje dostupné signály. Informace po několika se-
kundách zmizí a buď se objeví obraz, nebo došlo k chybě ob-
razového signálu. V případě chyby kontaktujte podporu společ-
nosti Brainlab.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
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3.4 Odstraňování problémů: UPS
3.4.1 Zvukové signály UPS

Signály

Jev Možná příčina

UPS občas pípne, ale systém funguje
normálně.

UPS na krátkou dobu přepojí systém na alternativní
zdroj napájení v důsledku problémů s proudem (obvy-
kle to jsou přerušení napětí, napěťové rázy nebo vý-
kyvy napětí).
Toto chování je normální, protože se tím chrání sy-
stém před netypickým síťovým napětím.

UPS dlouze pípne, pak vydává krátké
pípání a nakonec se vypne systém.

Baterie UPS je zcela vybitá. Před dalším použitím sy-
stému plně nabijte UPS.

Odstraňování problémů: UPS
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3.4.2 LED kontrolka UPS a stav systému

Přehled

V této části jsou uvedeny informace o oranžové LED kontrolce UPS na panelu uživatele vozíku
s monitorem.

LED kontrolka UPS

Stav Udává

Blikání Systém běží na UPS

Nepřerušované světlo Dobíjí se baterie

V případě výpadku proudu během nabíjení je možné, že baterie celých pět minut nevydrží.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
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3.5 Odstraňování problémů: Vozík s kamerou

Závady kamery

Existuje několik možných jevů, které lze přisoudit poruchám komunikace souvisejících s
infračervenou kamerou.

Jev Příznaky Možné příčiny

Zmenšení objemu
zabíraného kame-
rou

• Omezené zorné pole
pro navigaci

• LED diody kolem čočky
kamery nesvítí

• Přehřátí.
• Chyba komunikace mezi vozíkem s monito-

rem a vozíkem s kamerou.
• Infračervené světlo z jiného zařízení způsobu-

je rušení (např. pulsní oximetr).
• Povrchy na operačním sále (např. reflexní pá-

sky na oděvu) způsobují nežádoucí odrazy in-
fračerveného světla.

Systém je bez pro-
udu

Kamera během procesu
spouštění nepípne

• Problém s vnitřní kabeláží.
• Problém s vnější kabeláží.

Nefunguje komuni-
kace

Kamera během spouštění
aplikace nepípne

• Chyba komunikace mezi vozíkem s monito-
rem a vozíkem s kamerou: Zkontrolujte ka-
beláž.

Nesprávné sledo-
vání reflexních ku-
liček

Program zobrazuje v zor-
ném poli kamery neidenti-
fikovatelné šedé reflexní
kuličky

• Infračervené světlo z jiného zařízení způsobu-
je rušení (např. pulsní oximetr).

• Povrchy na operačním sále (např. reflexní pá-
sky na oděvu) způsobují nežádoucí odrazy in-
fračerveného světla.

Motorové ovládání
kamery nefunguje

Stisknutím ovládacích tla-
čítek kamery s motorem
nelze pohnout kamerou

• Spínač motoru je vypnutý: Zapněte spínač.
• Chyba komunikace: Zkontrolujte kabeláž.
• Pokud nesvítí zelená LED kontrolka stavu, ne-

ní možná komunikace: Restartujte zařízení.

POZNÁMKA: pokud máte problémy s kamerou, obraťte se na podporu společnosti Brainlab.
 

Odstraňování problémů: Vozík s kamerou
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3.6 Odstraňování problémů: Jednotka EM sledování

Závady jednotky EM sledování

Jev Příznaky Možné příčiny

Systém je bez pro-
udu

Jednotka EM sledování
během spouštění systému
nepípá a nesvítí kontrolka
napájení.

Zkontrolujte kabeláž, zda je správně připojena
k napájení EM.

Zkontrolujte, zda je zapnutý spínač napájení
systému Curve.

Zkontrolujte, zda je ke kabelu jednotky EM
sledování připojeno napájení a zda je kabel
připojen k oběma konektorům na jednotce EM
sledování.

Nefunguje komuni-
kace

Jednotka EM sledování
během spouštění aplikace
nepípá.

Zkontrolujte kabeláž mezi vozíkem s monito-
rem a jednotkou EM sledování.

Nesprávná konfigurace softwaru.

Nefunguje sledo-
vání

Program zobrazuje
přeškrtnutý symbol gene-
rátoru elektromagnetic-
kého pole.

Zkontrolujte kabeláž mezi generátorem elek-
tromagnetického pole a EM základní stanicí.

Nefunguje sledo-
vání EM nástrojů

Kontrolka portu pro EM
nástroj nesvítí.

Zkontrolujte kabeláž mezi EM základní stanicí
a EM nástrojem.
Jestliže je kabeláž v pořádku a EM základní
stanice je pod proudem (zelená kontrolka na-
pájení), vypněte EM základní stanici pomocí
síťového vypínače na napájecím zdroji systé-
mu Curve. Vyčkejte aspoň pět sekund a síťový
vypínač znovu zapněte.

Kontrolka portu pro EM
nástroj svítí žlutě.

Zkontrolujte, zda aplikační software běží správ-
ně.

Zkontrolujte, zda nebyl překročen počet cyklů
sterilizace EM nástroje.

Ověřte, že je připojen správný EM nástroj
Brainlab (v příručce k použití nástrojů nale-
znete kompatibilní EM nástroje).

Kontrolka portu pro EM
nástroj svítí zeleně, ale
není zobrazen symbol EM
nástroje.

Zkontrolujte, zda je nástroj uvnitř prostoru sle-
dování.

Přerušované sle-
dování nástroje

Při pohybu EM nástroje se
symbol EM nástroje v pro-
gramu nezobrazuje
nepřetržitě.

Zkontrolujte, zda se EM nástroje nacházejí
uvnitř prostoru sledování generátoru elektro-
magnetického pole, pokud možno ne na okra-
ji prostoru sledování.

Zkontrolujte, zda nejsou přítomny kovové
předměty, které by mohly rušit elektromagnetic-
ké pole (např. ferromagnetické nástroje).

Symbol EM nástroje v pro-
gramu se pohybuje, i když
je EM nástroj nehybný.

Algoritmy EM sledování jsou ovlivňovány elek-
tromagnetickým rušením z okolních elektric-
kých zařízení. Přemístěte okolní zařízení do
větší vzdálenosti.

Sledovaný nástroj s motorovým prvkem (např.
shaver) ruší sledování, když běží motor. Ne-
spoléhejte na údaje o sledování, když je motor
v chodu.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
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Odstraňování problémů: Jednotka EM sledování
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4 ELEKTRICKÁ
BEZPEČNOST

4.1 Úvod
4.1.1 Navigační stanice Curve Dual

Klasifikace navigační stanice Curve Dual

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

Klasifikace Definice

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

Klasifikace - porty pro EM nástroje

Porty pro EM nástroje jsou klasifikovány jako typ BF dle normy IEC 60601-1 a musí být testovány
odpovídajícím způsobem.

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 jakou
poskytují použité části typu B.

Bezpečnostní požadavky

Aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, musí být navigační stanice Curve Dual
připojena k elektrické síti s ochranným uzemněním.

Jištění zásuvky musí být dimenzováno na 16 A.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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4.2 Požadavky na periodické zkoušky

Interval

Periodické zkoušky se musí provádět jednou ročně.

Pro zachování bezpečnosti zařízení se požaduje každoroční zkouška elektrické
bezpečnosti podle IEC 62353.

POZNÁMKA: místní předpisy a požadavky, které se liší od této normy, mají přednost. Zkoušky se
také mohou provádět podle normy IEC 60601-1.
 

Rozsah

Zkouška musí zahrnovat všechny položky uvedené v protokolu o bezpečnostní kontrole (viz str.
48). Bezpečnostní kontrola zahrnuje kromě protokolu o bezpečnostní kontrole i další kontroly,
jejichž popis začíná na str. 83.
Pracovníci servisu společnosti Brainlab nebo autorizovaných partnerů navíc pravidelně čistí filtry
nasávaného vzduchu a podle potřeby mění baterii.

Kontroly prováděné jinými osobami než zaměstnanci společnosti Brainlab

Zkoušky elektrické bezpečnosti smí provádět pouze vyškolený a kvalifikovaný personál.

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

uživatelskou příručku a porozuměl jí
• Zná aktuální místní předpisy týkající se prevence nehod při průmyslové a neprůmyslové
činnosti

• V případě, že zařízení považuje za nebezpečné, neprodleně písemně informuje společnost
Brainlab

Inspekce prováděná techniky podpory společnosti Brainlab

• Pokud není na pracovišti zákazníka k dispozici kvalifikovaná osoba, provede tuto kontrolu za
stanovený poplatek pracovník podpory společnosti Brainlab.

• Pokud požadujete specialistu společnosti Brainlab, obraťte se na její oddělení podpory.

Požadavky na periodické zkoušky
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4.2.1 Přehled zkoušek

Povinné kroky zkoušky

Kroky

1. Proveďte vizuální kontrolu.

2. Zkontrolujte odpor ochranného uzemnění.

3. Zkontrolujte svodový proud zařízení.

4. Zkontrolujte svodový proud použité části (typ BF) (pro volitelnou jednotku EM sledová-
ní).

5. Proveďte funkční zkoušku.

6. Zaznamenejte a vyhodnoťte výsledky.

7. Zkontrolujte a připravte systém pro běžné použití.

POZNÁMKA: podrobné informace o zkoušce, kterou budete provádět, naleznete na str. 48.
 

Pravidla pro zkoušky

Když se provádějí periodické zkoušky:
• Povinné kroky zkoušky provádějte v pořadí uvedeném výše.
• Změřte všechny součásti systému uvedené v následujících kapitolách.
• Aby zařízení bylo považováno za bezpečné, musí úspěšně absolvovat všechny zkoušky.
• V době měření musí být platná kalibrace měřicího přístroje.

POZNÁMKA: výstupní připojení měřicího přístroje pro měření musí zůstat funkční po celý cyklus
měření. Pokud během měření odpojíte výstup pro měření, přístroj zjistí, že připojení již není
funkční, a budete muset zopakovat celou zkoušku.
 

Pokud zkouška neproběhne úspěšně, zařízení musí opravit pracovníci technické podpory
společnosti Brainlab. Po opravě zopakujte celou zkoušku elektrické bezpečnosti od
začátku.

Protokol o bezpečnostní kontrole

• Vytiskněte nebo okopírujte protokol o bezpečnostní kontrole (začíná na str. 48).
• Zadejte výsledky kontroly.
• Na základě porovnání naměřených hodnot s kritickými (definovanými na str. 49) posuďte, zda

zkouška proběhla úspěšně.
• Ponechejte si jej jako záznam o kontrole.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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4.2.2 Protokol o bezpečnostní kontrole - periodické zkoušky

Kroky zkoušky, které mají být provedeny

Krok Pokyny a podmínky

Vizuální kontrola

Zkontrolujte všechny kabely používané při zkoušce, zda nejsou promáč-
knuté a nemají poškozenou izolaci a holé spoje. Pohybujte kabely a ohý-
bejte je rukou, aby se trochu natáhla izolace. Jakékoli viditelné poškození
je nepřijatelné.
Zkontrolujte vozík s monitorem, vozík s kamerou a jednotku EM sle-
dování (pokud je k dispozici), zda nejsou viditelně poškozeny a nemají
přetržené kabely a holé spoje. S výjimkou větracích otvorů nesmí být vi-
dět vnitřek vozíků. Poškozené kabely, holé spoje nebo viditelnost vnitřku
nelze akceptovat.
Zkontrolujte LED kontrolky (na vozíku s monitorem, vozíku s kamerou
a jednotce EM sledování (volitelné)), zda neindikují chyby.
Pokud zjistíte jakákoli poškození, vyřaďte zařízení z provozu, označte je
jako vyřazené a obraťte se na podporu společnosti Brainlab.

Odpor ochranného
uzemnění

Vozík s monitorem připojte originálním napájecím kabelem od společ-
nosti Brainlab k elektrické síti. Pokud máte pro své zařízení více napáje-
cích kabelů, opakujte tuto zkoušku z každým z nich.
Odzkoušejte odpor ochranného uzemnění podle normy IEC 62353:2007,
kapitoly 5.3.2.2, pomocí měřicího přístroje, který je schopen dodávat pro-
ud alespoň 200 mA do 500 mΩ. Měřte po dobu jedné sekundy. Napětí na
svorkách nesmí překročit 24 V.

Svodový proud
zařízení
(optické sledování)

Vozík s monitorem a vozík s kamerou propojte kabelem kamery. Vozík
s monitorem připojte originálním napájecím kabelem od společnosti
Brainlab k elektrické síti.
Svodový proud zařízení odzkoušejte podle normy IEC 62353:2007, kapi-
toly 5.3.3.2.3, takzvanou diferenciální metodou s následujícími doplňující-
mi podmínkami:
• Měření se provádějí při síťovém napětí.
• Měření se provádějí pokud možno s oběma polohami síťové zástrčky.

Při měření s různými polohami síťové zástrčky zaznamenejte vyšší hod-
notu.

Svodový proud
zařízení
(EM sledování)

Vozík s monitorem a jednotku EM sledování propojte dodanými připo-
jovacími kabely. Vozík s monitorem připojte originálním napájecím kabe-
lem od společnosti Brainlab k elektrické síti.
Svodový proud zařízení odzkoušejte podle normy IEC 62353:2007, kapi-
toly 5.3.3.2.3, takzvanou diferenciální metodou s následujícími doplňující-
mi podmínkami:
• Měření se provádějí při síťovém napětí.
• Měření se provádějí pokud možno s oběma polohami síťové zástrčky.

Při měření s různými polohami síťové zástrčky zaznamenejte vyšší hod-
notu.

Svodový proud pou-
žité části (typ BF)
(pouze EM sledová-
ní)

Vozík s monitorem a jednotku EM sledování propojte dodanými připo-
jovacími kabely. Vozík s monitorem připojte k testeru originálním napá-
jecím kabelem od společnosti Brainlab.
Svodový proud zařízení odzkoušejte podle normy IEC 62353:2007, kapi-
toly 5.3.4.3.2, takzvaným „alternativním měřením“, viz obrázek 9 v IEC
62353.

Požadavky na periodické zkoušky
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Krok Pokyny a podmínky

Funkční zkouška
(optické sledování)

• Zapněte systém Curve.
• Ověřte, že LED kontrolky (na vozíku s monitorem a kameře) neindikují

chyby. Podrobné informace o kontrolkách naleznete v příručce k ob-
sluze systému.

• Spusťte softwarovou aplikaci.
• Přesně sledujte nástroj Brainlab.

Funkční zkouška
(EM sledování)

• Zapněte systém Curve.
• Ověřte, že LED kontrolky (na vozíku s monitorem a jednotce EM sle-

dování) neindikují chyby. Podrobné informace o kontrolkách naleznete
v příručce k obsluze systému.

• Spusťte softwarovou aplikaci.
• Přesně sledujte EM nástroj Brainlab.

Zaznamenání a vy-
hodnocení výsledků Vygenerujte protokol a posuďte, zda je zařízení bezpečné a funkční.

Kontrola a příprava
pro běžné použití

Po zkoušce, než uvedete systém Curve do provozu, zkontrolujte, zda se
obnovily podmínky nezbytné pro běžné používání.
Odpojte všechna připojená zařízení, např. měřicí kabely.

Kritické hodnoty

Krok zkoušky Normální stav

Odpor ochranného uzemnění ≤ 0,3 Ω

Svodový proud zařízení ≤ 500 µA

Svodový proud použité části (typ BF) (pouze EM
sledování) Alternativní měření ≤ 5 mA

Referenční hodnoty

Do tabulky, která začíná na str. 50, zadejte do každého požadovaného bodu měření jednu
naměřenou hodnotu.
Do následující tabulky zadejte maximální naměřené hodnoty:

Krok zkoušky Normální stav Vyhovuje?

Odpor ochranného uzemnění

Svodový proud zařízení

Svodový proud použité části (typ BF) (pouze EM
sledování)

Výrobní číslo měřicího přístroje: ________________________
Konec platnosti kalibrace (datum): ________________________
Provedení zkoušky (datum): _________________ Provedl:
__________________________________

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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4.3 Provádění zkoušek
4.3.1 Odpor ochranného uzemnění

Všeobecné informace

Hrot měřicího přístroje přiložte k vodivým částem uvedeným v tabulce níže a změřte odpor.

Pokud zkouška neproběhne úspěšně, zařízení musí opravit pracovníci technické podpory
společnosti Brainlab. Po opravě zopakujte celou zkoušku elektrické bezpečnosti od
začátku.

Odpor ochranného uzemnění

Měřící bod Naměřená hodnota Proběhla
zkouška
úspěšně?

Port vyrovnání potenciálu

Šroub pro upevnění displeje

Druhý šroub pro upevnění
displeje

Provádění zkoušek
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4.3.2 Svodový proud zařízení

Všeobecné informace

Hrot měřicího přístroje přikládejte k vodivým částem uvedeným v tabulce, která začíná na str.
51, a změřte svodový proud.

Místa měření svodového proudu zařízení

Měřící bod Naměřená hodnota Proběhla
zkouška
úspěšně?

Šroub pro upevnění displeje

Druhý šroub pro upevnění
displeje

Levý šroub na vnitřním klou-
bovém spoji

Levý šroub na vnitřním klou-
bovém spoji druhého rame-
na

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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Měřící bod Naměřená hodnota Proběhla
zkouška
úspěšně?

Levý šroub na prostředním
spoji kloubového ramena

Šroub na levé straně držadla
pro přepravu vozíku s mo-
nitorem

Konektor Composite In
(Kompozitní vstup) na připo-
jovacím panelu

Vypínač

Šroub na otočném kloubu
kamery

Naklápěcí kloub kamery

Provádění zkoušek
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Měřící bod Naměřená hodnota Proběhla
zkouška
úspěšně?

Šroub na levé spodní straně
držadla pro přepravu vozíku
s monitorem

Šroub na levé straně upev-
nění tyče k držadlu pro
přepravu vozíku s monito-
rem

Napájecí konektor na kombi-
novaném napájecím a dato-
vém kabelu
(u volitelné jednotky EM
sledování)

Konektor pro generátor elek-
tromagnetického pole na EM
základní stanici
(u volitelné jednotky EM
sledování)

Napájecí konektor na EM
základní stanici
(u volitelné jednotky EM
sledování)

Instalační závěs na EM zá-
kladní stanici
(u volitelné jednotky EM
sledování)

Port pro EM nástroj na EM
základní stanici (použitá část
SIP/SOP typu BF)
(u volitelné jednotky EM
sledování)

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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Měřící bod Naměřená hodnota Proběhla
zkouška
úspěšně?

Šroub krytu na EM základní
stanici
(u volitelné jednotky EM
sledování)

Konektor pro sledovací sy-
stém na vozíku s monitorem
(u volitelné jednotky EM
sledování)

Provádění zkoušek
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4.3.3 Svodový proud použité části (typ BF) (u volitelné jednotky EM sledování)

Všeobecné informace

Následující body jsou definovány pro jednotku EM sledování.
Pro připojovací jednotku EM je nezbytný adaptér. Tento adaptér musí mít všechny konektory na
zástrčce propojeny na krátko.
Použijte alternativní měření podle normy IEC 62353:2007, kapitoly 5.3.4.3.2 a zapojte použitou
část do vstupní zásuvky na měřicím zařízení.
Například:

Obrázek 11 

Měřicí bod

Měřící bod Naměřená hodnota Proběhla
zkouška
úspěšně?

Zástrčka adaptéru na připo-
jovací jednotce EM (pro
měření stačí jedna zásuvka)

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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4.4 Zkouška elektrické bezpečnosti - zdravotnický
elektrický systém

Interval

Zkouška je povinná, když se vytváří zdravotnický elektrický systém podle normy IEC 60601-1,
resp. IEC 60601-1-1.
Tuto zkoušku opakujte vždy, když se změní nastavení zdravotnického elektrického systému, např.
po opravě jednoho zařízení nebo celé sestavy nebo po výměně součástí zařízení, například
kabelů.

Pro zachování bezpečnosti jednotlivých zařízení a jejich sestavy se vyžaduje každoroční
zkouška elektrické bezpečnosti.

Rozsah

Tato zkouška musí zahrnovat všechny položky uvedené v protokolu o bezpečnostní kontrole (viz
část od str. 58). Bezpečnostní kontrola zahrnuje kromě protokolu o bezpečnostní kontrole i další
kontroly, jejichž popis začíná na str. 83.

Kontroly prováděné jinými osobami než zaměstnanci společnosti Brainlab

Zkoušky elektrické bezpečnosti smí provádět pouze vyškolený a kvalifikovaný personál.

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

uživatelskou příručku a porozuměl jí
• Zná aktuální místní předpisy týkající se prevence nehod při průmyslové a neprůmyslové
činnosti

• V případě, že zařízení považuje za nebezpečné, neprodleně písemně informuje společnost
Brainlab

Kontroly prováděné zaměstnanci společnosti Brainlab

• Pokud není na pracovišti zákazníka k dispozici kvalifikovaná osoba, provede tuto kontrolu za
stanovený poplatek pracovník podpory společnosti Brainlab.

• Pokud požadujete specialistu společnosti Brainlab, obraťte se na její oddělení podpory.

Zkouška elektrické bezpečnosti - zdravotnický elektrický systém
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4.4.1 Zkoušení zdravotnických elektrických systémů

Bezpečnostní opatření pro zkoušky

• Popisovaná zkouška se týká pouze zařízení Brainlab, nikoli připojeného zařízení. Postupujte
také podle popisu uvedeného výrobcem připojeného zařízení.

• Všechna zařízení musí být v provozním režimu: Během měření musí být všechny spínače
napájení v provozní poloze (zapnuto).

• Zkoušky se musí provádět v normálním stavu a ve stavu jedné poruchy.

Povinné kroky zkoušky

Kroky

1. Proveďte vizuální kontrolu.

2. Zkontrolujte dotykový proud.

3. Proveďte funkční zkoušku.

4. Zaznamenejte a vyhodnoťte výsledky.

5. Zkontrolujte a připravte systém pro běžné použití.

POZNÁMKA: podrobné informace o zkoušce, kterou budete provádět, naleznete na str. 58.
 

Pravidla pro zkoušky

Při provádění zkoušky mějte na paměti následující body:
• Povinné kroky zkoušky provádějte v pořadí uvedeném výše.
• Změřte všechny součásti systému uvedené v následujících kapitolách.
• Všechny zkoušky musí proběhnout úspěšně.
• V době měření musí být platná kalibrace měřicího přístroje.
• Proveďte všechny zkoušky podle normy IEC 60601-1:2005.

POZNÁMKA: výstupní připojení měřicího přístroje pro měření musí zůstat funkční po celý cyklus
měření. Pokud během měření odpojíte výstup pro měření, přístroj zjistí, že připojení již není
funkční, a budete muset zopakovat celou zkoušku.
 

Pokud zkouška neproběhne úspěšně, zařízení musí opravit pracovníci technické podpory
společnosti Brainlab. Po opravě zopakujte celou zkoušku elektrické bezpečnosti od
začátku.

Protokol o bezpečnostní kontrole

• Vytiskněte nebo okopírujte protokol o bezpečnostní kontrole, který začíná na str. 58.
• Zadejte výsledky kontroly.
• Ponechejte si jej jako záznam o kontrole.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Technická příručka Rev. 1.1 Navigační stanice Curve Dual Ver. 1.2 57



4.4.2 Protokol o bezpečnostní kontrole - zdravotnické elektrické systémy

Prováděné zkoušky

Krok zkoušky Pokyny a podmínky

Vizuální kontrola

Zkontrolujte všechny kabely používané při zkoušce, zda nejsou promáč-
knuté a nemají poškozenou izolaci a holé spoje. Pohybujte kabely a ohý-
bejte je rukou, aby se trochu natáhla izolace. Jakékoli viditelné poškození
je nepřijatelné.
Zkontrolujte vozík s monitorem a vozík s kamerou, zda nejsou viditelně
poškozeny a nemají přetržené kabely a holé spoje. S výjimkou větracích
otvorů nesmí být vidět vnitřek vozíků. Poškozené kabely, holé spoje nebo
viditelnost vnitřku nelze akceptovat.
Ověřte, zda kontrolky (na vozíku s monitorem a kameře) neindikují chy-
by.
Pokud zjistíte jakákoli poškození, vyřaďte zařízení z provozu, označte je
jako vyřazené a obraťte se na podporu společnosti Brainlab.

Dotykový proud
(optické sledování)

Vozík s monitorem a vozík s kamerou propojte kabelem kamery a vo-
zík s monitorem připojte originálním napájecím kabelem Brainlab k elek-
trické síti.
Zařízení, které budete připojovat, uveďte do provozního režimu podle po-
pisu výrobce zařízení.
Požadovaným kabelem propojte zařízení, aby vznikl zdravotnický elektric-
ký systém, a obě zařízení zapněte.
Odzkoušejte dotykový proud zařízení podle normy IEC 60601-1:2005, ka-
pitoly 16.6.1, v normálním stavu a ve stavu jedné poruchy. Přerušení kte-
réhokoli připojení ochranného uzemnění nenainstalovaného trvale se po-
važuje za stav jedné poruchy.

Dotykový proud
(EM sledování)

Vozík s monitorem a jednotku EM sledování (volitelnou) propojte připo-
jovacími kabely a vozík s monitorem připojte originálním napájecím ka-
belem Brainlab k elektrické síti.
Zařízení, které budete připojovat, uveďte do provozního režimu podle po-
pisu výrobce zařízení.
Požadovaným kabelem propojte zařízení, aby vznikl zdravotnický elektric-
ký systém, a obě zařízení zapněte.
Odzkoušejte dotykový proud zařízení podle normy IEC 60601-1:2005, ka-
pitoly 16.6.1, v normálním stavu a ve stavu jedné poruchy. Přerušení kte-
réhokoli připojení ochranného uzemnění nenainstalovaného trvale se po-
važuje za stav jedné poruchy.

Funkční zkouška
(optické sledování)

• Zapněte systém Curve.
• Ověřte, že LED kontrolky (na vozíku s monitorem a kameře) neindikují

chyby. Podrobné informace o kontrolkách naleznete v příručce k ob-
sluze systému.

• Spusťte softwarovou aplikaci.
• Přesně sledujte nástroj Brainlab.
• Ověřte skutečnou funkci vytvořeného zdravotnického elektrického sy-

stému.

Funkční zkouška
(EM sledování)

• Zapněte systém Curve.
• Ověřte, že LED kontrolky (na vozíku s monitorem a jednotce EM sle-

dování (volitelné)) neindikují chyby. Podrobné informace o kontrolkách
naleznete v příručce k obsluze systému.

• Spusťte softwarovou aplikaci.
• Přesně sledujte EM nástroj Brainlab.

Zaznamenání a vy-
hodnocení výsledků Vygenerujte protokol a posuďte, zda je zařízení bezpečné a funkční.

Zkouška elektrické bezpečnosti - zdravotnický elektrický systém
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Krok zkoušky Pokyny a podmínky

Kontrola a příprava
pro běžné použití

Po zkoušce, než uvedete systém Curve do provozu, zkontrolujte, zda se
obnovily podmínky nezbytné pro běžné používání.
Odpojte všechna připojená zařízení, např. měřicí kabely.

Kritické hodnoty

Krok zkoušky Normální stav Stav jedné poruchy

Dotykový proud < 100 µA ≤ 500 µA

Referenční hodnoty

Do tabulky, která začíná na str. 60, zadejte do každého požadovaného bodu měření jednu
naměřenou hodnotu.
Do následující tabulky zadejte maximální naměřenou hodnotu:

Krok zkoušky Normální stav Stav jedné poruchy Vyhovuje?

Dotykový proud

Výrobní číslo měřicího přístroje: ________________________
Konec platnosti kalibrace (datum): ________________________
Provedení zkoušky (datum): _________________ Provedl:
__________________________________

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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4.4.3 Dotykový proud u zdravotnických elektrických systémů

Všeobecné informace

Při zkoušce dotykového proudu u zdravotnických elektrických systémů se opakují některé kroky
standardní zkoušky svodového proudu zařízení.
Další informace o standardní zkoušce svodového proudu zařízení naleznete na str. 51.

Přehled zkoušky

Hrot měřicího přístroje přiložte k vodivé části a změřte svodový proud.

Měření testovacích bodů

Měřící bod Naměřená hodnota Proběhla
zkouška
úspěšně?

Vypínač

Šroub na otočném kloubu
kamery

Naklápěcí kloub kamery

Šroub na levé spodní straně
držadla pro přepravu vozíku
s monitorem

Šroub na levé straně upev-
nění tyče k držadlu pro
přepravu vozíku s monito-
rem

Zkouška elektrické bezpečnosti - zdravotnický elektrický systém
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Dotykový proud

Body pro zkoušku dotykového proudu jsou uvedeny pro jednotku EM sledování v kombinaci
s vozíkem s monitorem.

Měřicí bod

Napájecí konektor na kombinovaném napájecím a datovém
kabelu
(u volitelné jednotky EM sledování)

Konektor pro generátor elektromagnetického pole na EM
základní stanici
(u volitelné jednotky EM sledování)

Napájecí konektor na EM základní stanici
(u volitelné jednotky EM sledování)

Instalační závěs na EM základní stanici
(u volitelné jednotky EM sledování)

Port pro EM nástroj na EM základní stanici (použitá část
SIP/SOP typu BF)
(u volitelné jednotky EM sledování)

Šroub krytu na EM základní stanici
(u volitelné jednotky EM sledování)

Konektor pro sledovací systém na vozíku s monitorem
(u volitelné jednotky EM sledování)

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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5 SHODY A SPECIFIKACE
5.1 Elektrotechnické normy

Certifikáty a schválení

Certifikát/Schválení

Certifikáty
IEC 60601-1
UL 60601-1
EN 60601-1

Schválení podle elektrotechnické
normy EN 60601-1 (IEC 601-1) Navigační stanice Curve Dual: Stupeň ochrany I

IEC 529 IPX20

IEC 60529
IP20: Systém Curve EM (kromě EM základní stanice)
IP21: EM základní stanice

Údaje o energetické soustavě - Severní Amerika

V Severní Americe: pokud je jednotka připojená na 240 V, zapojuje se pouze souměrný
přívod označený napájecím napětím 240 V.

SHODY A SPECIFIKACE
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5.2 Požadavky na prostředí
5.2.1 Přeprava/Skladování a provozní podmínky

Místní omezení

• Skladujte a provozujte systémy v místech, která jsou chráněná proti vlhkosti, větru, slunečnímu
záření, prachu, obsahu soli a síry.

• Neskladujte systémy v bezprostřední blízkosti chemických produktů nebo plynu.
• Nevystavujte systémy účinkům přímého ultrafialového světla.

Nadmořská výška

• Pokud není uvedeno jinak, systém je dimenzován pro použití v nadmořské výšce < 3 000
metrů.

• Přepravujte nebo skladujte systém v nadmořské výšce < 6 000 metrů.

Doba adaptace

Doba adaptace pro použití po extrémních podmínkách skladování je minimálně jedna hodina.

Vozík s monitorem a vozík s kamerou

Pro systém Curve platí následující požadavky na prostředí:

Specifikace Podmínky přepravy/Skladování Podmínky provozu

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

Vlhkost 10 % až 90 % pod rosným bodem 30 % až 75 % pod rosným bodem

Tlak 500 až 1 060 hPa 700 až 1 060 hPa

Curve EM

Pro systém Curve EM platí následující požadavky na prostředí:

Specifikace Podmínky provozu

Teplota 10 °C až 35 °C

Vlhkost 30 % až 75 % pod rosným bodem

Tlak 700 až 1 060 hPa

Specifikace Podmínky přepravy/Skladování

Teplota -10 °C až 45 °C (po dobu max. 15 týdnů)

Vlhkost 10 % až 90 % pod rosným bodem

Tlak 500 až 1 060 hPa

POZNÁMKA: hodnoty pro přepravu/skladování jsou platné, pokud je systém v přepravní bedně.
 

Požadavky na prostředí
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5.3 Specifikace systému
5.3.1 Fyzikální vlastnosti

Vozík s kamerou

Specifikace Hodnota

Hmotnost 87,5 kg

Půdorys 726 x 725 mm

Max. výška 2 530 mm

Vozík s monitorem

Specifikace Hodnota

Hmotnost 120 kg

Půdorys 757 x 757 mm

Výška 1 499 mm

EM základní stanice

Obrázek 12 

Specifikace Hodnota

Výška 350 mm

Šířka 200 mm

Délka 100 mm

Hmotnost 2,5 kg
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Generátor elektromagnetického pole

Obrázek 13 

Specifikace Hodnota

Výška 200 mm

Šířka 200 mm

Délka 71 mm

Hmotnost 2,8 kg

Připevňovací deska generátoru elektromagnetického pole

Obrázek 14 

Specifikace Hodnota

Výška 121 mm

Šířka 300 mm

Délka 428 mm

Hmotnost 2 kg

Specifikace systému
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Rameno generátoru elektromagnetického pole

Obrázek 15 

Specifikace Hodnota

Výška 748 mm

Šířka 110 mm

Délka 88 mm

Hmotnost 4 kg

Adaptér nástroje

Obrázek 16 
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Specifikace Hodnota

Průměr 19 mm

Délka 65 mm

Hmotnost 0,026 kg

Specifikace systému
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5.3.2 Technické specifikace

Vozík s monitorem a jednotka zdravotnického počítače

Specifikace Hodnota

Elektrické specifikace

Vstupní střídavé napětí
100-120 V ± 10 %
200-240 V ± 10 %

Frekvence 50-60 Hz

Spotřeba energie
7 A při 100 V AC
3,5 A při 240 V AC

Baterie CMOS Lithiová baterie CR2032, 3 V

Procesor Intel Xeon 3 700 MHz

RAM 8 GB

Podporované vstupy/výstupy
(dostupnost závisí na konfigu-
raci systému)

• 4x USB 2.0, 2x USB 3.0
• Vyrovnání potenciálů
• Kamera
• 2x vstup videa SDI, 2x vstup videa CVBS
• Vstup pro S-Video
• 2x Gigabit Ethernet

Velkokapacitní paměť Interní pevný disk 2,5", 320 GB

Audio
• Reproduktor zabudovaný v monitoru
• Stereofonní zvukový systém s dokovací stanicí

Displej

27" displej LCD TFT, 16 mil. barev
Výstupem grafické karty je progresivní signál s jedním strea-
mem. 3D obsah se vytváří softwarem (může být zapotřebí další
program). Aby mohla externí obrazovka správně zobrazovat 3D
obsah, musí podporovat řádkovou 3D technologii.

Dotyková obrazovka Kapacitní dotyková obrazovka

Hmotnost 120 kg

Vozík s kamerou

Specifikace Hodnota

Vstupní napětí 24 V DC

Spotřeba energie 15 W

Přesnost sledování 0,3 mm RMS (efektivní hodnota)

Konvertor DVI

Viz příručka Brainlab, Converter Kit DVI to S-Video (Set konvertoru DVI na S-Video).

Specifikace bezdrátové sítě LAN

Specifikace Hodnota

Frekvenční pásma 2,4 GHz a 5 GHz

Modulace dat DSSS, OFDM pro 2,4 MHz a OFDM pro 5 GHz

SHODY A SPECIFIKACE
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Specifikace Hodnota

Rozsah frekvencí 2 400-2 483,5 MHz / 5 725-5 850 MHz

Maximální přenášený výkon
Pro pásmo 2,4 MHz: 18,86 dBm
Pro pásmo 5 GHz: 21,87 dBm

Jednotka EM sledování

Specifikace Hodnota

Vstupní napětí 26 V DC

Spotřeba energie 40 W

Přesnost sledování 0,5 mm RMS (efektivní hodnota)

Specifikace systému
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5.4 Shody
5.4.1 Elektromagnetické emise

Elektromagnetické prostředí

Systémy Curve jsou určeny pro použití v elektromagnetickém prostředí popsaném v tabulce níže.
Za to, že se systémy používají v takovém prostředí, zodpovídá uživatel.

Prohlášení

Pokyny a prohlášení výrobce, pokud jde o emise elektromagnetického záření:

Test emisí Shoda Elektromagnetické prostředí - Pokyny

RF emise CISPR 11 Skupina 1

Systém Curve využívá RF energii pouze pro své
vnitřní funkce. Z tohoto důvodu jsou RF emise velmi
nízké a je nepravděpodobné, že způsobí jakékoli ru-
šení elektronického zařízení v jeho blízkosti.

RF emise CISPR 11 Třída A Systém Curve je vhodný pro použití ve všech neby-
tových objektech a lze jej používat i v obytných ob-
jektech a objektech přímo připojených k nízkonapě-
ťové veřejné rozvodné síti, která napájí budovy pou-
žívané k bydlení za předpokladu, že budou respekto-
vána varování uvedená níže.

Harmonické emise IEC
61000-3-2 Třída A

Kolísání napětí / blikání
IEC 61000-3-3 Splňuje

Tento systém je určen pouze k použití zdravotnickým personálem. Může způsobit rádiové
rušení nebo narušit provoz blízkých zařízení. Možná bude nutné tyto účinky zmírnit
změnou orientace nebo umístění systému nebo odstíněním pracoviště.

Tento systém by se neměl používat v blízkosti nebo v přímém kontaktu s jiným zařízením.
Pokud tomu nelze zamezit, musí být ověřen normální provoz v konfiguraci, ve které se
bude používat.
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5.4.2 Obecná elektromagnetická odolnost

Elektromagnetické prostředí

Systémy Curve jsou určeny k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném dále.
Za to, že se systémy používají v takovém prostředí, zodpovídá uživatel.

Prohlášení o elektromagnetické odolnosti

Tabulky v následujících oddílech poskytují pokyny podle prohlášení výrobce o elektromagnetické
odolnosti.

Shody
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5.4.3 Elektromagnetická odolnost, systém Curve

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11

Test odolnosti IEC 60601 Zkušební úro-
veň a úroveň shody

Elektromagnetické prostředí - Pokyny

Elektrostatický vý-
boj (ESD) IEC
61000-4-2

±6 kV dotykem
±8 kV vzduchem

Materiálem podlahy by mělo být dřevo, beton
nebo keramické dlaždice. Jsou-li podlahy po-
kryty syntetickým materiálem, relativní
vlhkost by měla být nejméně 30 %.

Elektrický rychlý
přechodový jev/
skupina impulsů
IEC 61000-4-4

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

Kvalita síťového napájení by měla odpovídat
kvalitě napájení typického komerčního nebo
nemocničního prostředí.

Rázový impuls IEC
61000-4-5

±1 kV vedení k vedení
±2 kV vedení k zemi

Kvalita síťového napájení by měla odpovídat
kvalitě napájení typického komerčního nebo
nemocničního prostředí.

Magnetické pole sí-
ťového kmitočtu
(50/60 Hz) IEC
61000-4-8

3 A/m

Magnetická pole síťového kmitočtu by měla
být na úrovních charakteristických pro typické
umístění v typickém komerčním nebo nemoc-
ničním prostředí.

Krátkodobé poklesy
napětí, krátká
přerušení a pomalé
změny napětí na
vodičích vstupního
napájecího vedení
IEC 61000-4-11

< 5 % UT (> 95% pokles v
UT) pro 0,5 cyklus
40 % UT (60% pokles v
UT) pro 5 cyklů
70 % UT (30% pokles v
UT) pro 25 cyklů
< 5 % UT (> 95% pokles v
UT) po dobu 5 s

Kvalita síťového napájení by měla odpovídat
kvalitě napájení typického komerčního nebo
nemocničního prostředí. Pokud uživatel sy-
stému Curve požaduje nepřetržitý provoz i
při přerušení dodávky proudu, doporučuje se,
aby byl systém Curve napájen nepřerušitel-
ným zdrojem napájení nebo baterií.

POZNÁMKA: UT je střídavé síťové napětí před aplikací zkušební úrovně.
 

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Test odol-
nosti

IEC 60601
Zkušební
úroveň

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí - Pokyny

RF rušení po
vedení IEC
61000-4-6

3 Vrms
150 kHz až
80 MHz

3 V

Přenosná a mobilní RF komunikační zařízení se
nesmí používat blíže žádné části systému Cur-
ve včetně kabelů, než je doporučený odstup vy-
počtený pomocí rovnice platné pro frekvenci vy-
sílače.
Doporučený odstup:

d = 1,17 √P

d = 1,17 √P 80 MHz až 800 MHz

d = 2,3 √P 800 MHz až 2,5 GHz
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Test odol-
nosti

IEC 60601
Zkušební
úroveň

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí - Pokyny

Vyzařované
vysokofrek-
venční rušení
IEC
61000-4-3

3 V/m
80 MHz až
2,4 GHz

3 V/m

Kde P představuje maximální výstup proudu vy-
sílače ve wattech (W) dle výrobce vysílače a d
je doporučená vzdálenost v metrech (m).
Intenzity pole pevných rádiových vysílačů, urče-
né elektromagnetickým průzkumem lokalitya, by
měly být menší než stanovená úroveň shody v
každém frekvenčním rozsahub.
K rušení může docházet v blízkosti zařízení
označeného tímto symbolem:

POZNÁMKA: v případě 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.
 

POZNÁMKA: tato pravidla nemusejí platit za všech situací. Šíření elektromagnetického záření je
ovlivněno absorpcí a odrazy od konstrukcí, objektů a osob.
 
a Sílu polí z pevných vysílačů, jako například z rádiových (mobilních) telefonních vysílačů, ama-
térských radiostanic, rozhlasového AM a FM vysílání a televizního vysílání nelze teoreticky
předpovědět přesně. Chcete-li vyhodnotit elektromagnetické prostředí z hlediska pevných RF
vysílačů, měli byste zvážit elektromagnetický průzkum pracoviště. Pokud naměřená intenzita po-
le v místě použití systému Curve přesahuje výše uvedenou platnou úroveň shody pro požadav-
ky na rádiové záření, musí se ověřit normální funkčnost systému Curve. Pokud se zjistí atypický
výkon, mohou být nutná další opatření, jako je změna orientace nebo umístění systému Curve.
b Nad rozsah frekvence 150 kHz na 80 MHz, síla pole by měla být menší než 3 V/m.

Shody
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5.4.4 RF komunikační zařízení

Elektromagnetické prostředí

Přenosná a mobilní RF komunikační zařízení mohou ovlivnit systémy.
Systém Curve je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, kde je vyzařované RF rušení
regulováno.
Uživatel systému Curve může přispět k eliminaci elektromagnetického rušení dodržováním
minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním RF komunikačním zařízením (vysílače) a
systémem Curve, jak se doporučuje níže, podle maximálního vysílaného výkonu komunikačního
zařízení.

Odstupy

Doporučené odstupy mezi přenosným a mobilním vysokofrekvenčním komunikačním zařízením a
systémem Curve:

Jmenovitý maximální
výstupní výkon vysí-
lače (W)

Odstup podle frekvence vysílače (m)

150 kHz až 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz až 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz až 2,5 GHz

d 2 3 P,=

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

V případě vysílačů se jmenovitým maximálním vysílaným výkonem, který není uveden výše, je
možné doporučený odstup d v metrech (m) určit pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače,
kde P je maximální jmenovitý vysílaný výkon vysílače ve wattech (W) udávaný výrobcem vysíla-
če.
POZNÁMKA: v případě 80 MHz a 800 MHz platí odstup pro vyšší frekvenční rozsah.
 

POZNÁMKA: tato pravidla nemusejí platit za všech situací. Šíření elektromagnetického záření je
ovlivněno absorpcí a odrazy od konstrukcí, objektů a osob.
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5.4.5 Testované kabely

Použití specifikovaných kabelů

Použití jiného příslušenství a kabelů než jsou určeny (s výjimkou kabelů, které prodává
firma Brainlab jako výměnné díly) může mít za následek zvýšení emisí nebo snížení
odolnosti zařízení.

Pro navigační stanici platí: kabely typu S-Video dodané uživatelem musí být na obou
koncích opatřeny feritovou tlumivkou (např. Würth Electronic, číslo položky 742 711 31
nebo ekvivalentní). Kabely typu USB dodané uživatelem musí být na obou koncích
opatřeny feritovou tlumivkou (např. Würth Electronic, číslo položky 742 712 22 nebo
ekvivalentní).

Technické specifikace kabelů

Kabely systému Curve, u nichž byla testována shoda z hlediska vyzařování a odolnosti:

Kabel Specifikace

Kamera Dodala společnost Brainlab; délka 10 m

Napájení Dodala společnost Brainlab; délka 5 m

Kabel pro vyrovnání poten-
ciálu Dodala společnost Brainlab; délka 5 m

Kompozitní vstup Koaxiální kabel (min. průměr 0,5/3,7), stíněný, s ukončením,
75 Ω; max. délka 10 m

Nemocniční síť („intraoperač-
ní data“)

Kabel CAT6 SFTP, stíněný, bez ukončení, dodaný společností
Brainlab; délka 5 m

USB (stínění vstupu/výstupu) Kabel USB 2.0/3.0, stíněný, bez ukončení

Vstup SDI Koaxiální kabel (min. průměr 0,5/3,7), stíněný, s ukončením,
75 Ω; max. délka 10 m

Mikroskop Dodala společnost Brainlab; délka 10 m

Souprava konvertoru DVI na
S-Video

Dodal Brainlab: Kabel pro S-Video, délka 10 m, kabel DVI na
HDMI, délka 2 m, napájecí kabel, délka 5 m, převaděč DVI

Port displeje Kabel pro port displeje 1.2, max. délka 5 m, rozlišení až
1 920 x 1 080 / 60 Hz

Napájecí kabel jednotky EM
sledování 5 m

Datový kabel jednotky EM
sledování 5 m

Podporovaná rozlišení výstupu

Tabulka níže určuje podporovaná rozlišení výstupu zobrazení v systému Curve.
Více informací o rozlišení výstupu vám poskytne oddělení podpory společnosti Brainlab.

Displeje Barevné kódo-
vání

Konektor Typ signálu Formát

Výstup pro displej RGB, 8 bitů Port displeje Port displeje 1.2

1 920 x 1 080 při
60 Hz

1 920 x 1 080 při
60 Hz

Shody
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Displeje Barevné kódo-
vání

Konektor Typ signálu Formát

3 840 x 2 160 při
30 Hz

3 840 x 2 160 při
60 Hz

SHODY A SPECIFIKACE
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5.4.6 Nemocniční síť

Všeobecné informace

Uživatelé musí rozpoznat, analyzovat, vyhodnocovat a kontrolovat rizika, která se mohou
vyskytnout po připojení systému Curve k datové síti nebo datové komunikaci tam, kde je
připojeno jiné zařízení.
Provedení změn na síti/datové komunikaci by mohlo zavést nová rizika, která vyžadují další
analýzu. Mezi tyto změny patří mimo jiné:
• Změny konfigurace
• Připojení nebo odpojení dalšího zařízení
• Aktualizace nebo upgrade připojeného zařízení

Požadavky nemocniční sítě

Požadavek Hodnota

Šířka pásma
• Minimum: 2 Mbit/s (např. pro přenos dat pacientů)
• Doporučeno: 10-50 Mbit/s (např. pro streamování a dálkový přístup)
• Optimum: 100 Mbit/s - 1 Gbit/s (např. pro sdílení relace)

Latence
• Minimum: ≤ 100 ms
• Doporučeno: ≤ 25 ms
• Optimum: ≤ 2 ms

Zabezpečení

• Zařízení připojujte jen do zabezpečené datové sítě
• Datová síť chráněná proti nežádoucímu přístupu (např. ověření uživatele,

firewall apod.)
• Datová síť chráněná proti škodlivému softwaru
• Zabezpečená bezdrátová síť

Bezpečnostní opatření datové sítě

Při integraci systému Curve do bezdrátové nemocniční sítě vyberte vhodné šifrování (např.
WPA2) na ochranu dat pacientů před neoprávněným přístupem.

Streamování obsahu displeje systému Curve nebo sdílení relací může v nemocniční síti
způsobit vysoké přenosové zatížení.

Potenciální nebezpečí selhání datové sítě

Pokud by nemocniční síť nebo datová komunikace nesplňovala výše uvedené požadavky, mohly
by nastat následující nebezpečné situace:
• Pacient bude léčen nesprávně kvůli:

- Připojení k síti WLAN napadené hackerem
- Malware (např. viry), které v počítači způsobí chybný výpočet dat

• Nežádoucímu vystavení pacienta účinkům anestetik nebo záření kvůli:
- Neschopnosti přenášet údaje pacienta do přístrojů v důsledku velkého počtu bezdrátových

zařízení ve stejném rozsahu frekvencí (např. 2,4 GHz / 5 GHz)
- Selhání sítě během přenosu dat pacienta

Shody
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5.5 Síťové vidlice

Všeobecné informace

Systém Curve se dodává se specifikovanou zástrčkou napájecího kabelu, která je vhodná pro
region použití.

Použití určených napájecích šňůr

Používejte pouze šňůry předepsané společností Brainlab. Napájecí šňůry neprodlužujte.

Spolehlivého uzemnění lze dosáhnout pouze tehdy, když je systém zapojen do ekvivalentní
zásuvky označené nápisem „Hospital Only“ (Jenom pro nemocniční použití) („Hospital
Grade“ v Severní Americe). Síťovou vidlici zasuňte pouze do síťové zásuvky, která má
zemnící ochranu. Nepoužívejte prodlužovací kabel, protože tím zrušíte ochrannou funkci.
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5.5.1 Síťové vidlice pro regiony

Síťové vidlice (Příklady)

Síťová vidlice Region

EU

Švýcarsko

Velká Británie

USA

Austrálie

Jižní Afrika

Síťové vidlice
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5.6 USB flash disky

Všeobecné informace

USB flash disk můžete použít k přenosu dat pacientů mezi plánovací a navigační stanicí Brainlab.

Zacházení s USB flash diskem

Při manipulaci s USB flash diskem se nedotýkejte přímo konektoru USB (kovové části USB flash
disku).

USB flash disky jsou vysoce citlivé na elektrostatický výboj. Zacházejte s nimi opatrně,
abyste předešli poškození zařízení.
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6 ÚDRŽBA
6.1 Kontroly

Předpokládaná servisní životnost

Životnost systému Curve je závislá na faktorech, jako je způsob a doba každého použití a
nakládání se systémem v době, kdy se nepoužívá. Nejlepší způsob stanovení konce životnosti je
pečlivé funkční zkoušení a kontrola systému Curve před použitím.
Konec životnosti je obvykle dán běžným opotřebením a poškozením v důsledku používání. V
rámci preventivní servisní údržby postupujte podle pokynů pro údržbu.

Zajištění bezpečnosti a funkčnosti

Neprovádějte kontroly nebo údržbu, když se systém Curve používá k ošetření pacienta.

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

Interval

Pracovníci podpory společnosti Brainlab musí jednou ročně provést podrobnou kontrolu.

Oprávněné osoby

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

Riziko zásahu elektrickým proudem: Neexistují žádné součásti, které by mohl uživatel
opravovat. Veškerý servis budou provádět vyškolení technici nebo bude svěřen
společnosti Brainlab.

Před použitím systému

Pokud nebyl systém delší dobu používán, ověřte před zahájením zákroku u pacienta, že je
všechno v pořádku.

ÚDRŽBA
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6.1.1 Roční kontrola firmou Brainlab

Oprávněné osoby

K provádění roční prohlídky mají oprávnění pouze pracovníci podpory společnosti Brainlab.

Sjednání

• Pokud máte servisní smlouvu, společnost Brainlab provede roční kontrolu automaticky.
• Pokud nemáte servisní smlouvu, kontaktujte technickou podporu společnosti Brainlab ohledně

vyřízení kontroly.

Rozsah

Tato kontrola pokrývá všechny komponenty a funkce stejně jako položky stanovené v tiskopisu
bezpečnostní kontroly.

Kontroly
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6.1.2 Další kontroly

Oprávněné osoby

Oprávnění ke kontrolám uvedeným níže má pouze kvalifikovaný klinický personál.

Týdně

Součást Kontrola

Kabeláž Vizuální kontrola (vyhledání poškození, prasklin).

Čištění Viz též Příručka k obsluze systému.

Nabíjení baterie UPS
(vozík s monitorem)

Baterie UPS se nabíjí vždy, když se připojí k elektrické síti. Další infor-
mace jsou uvedeny v části UPS od str. 28.

Jednotka EM sledová-
ní

• Vizuální kontrola kabeláže jednotky EM sledování, zda není pokrou-
cená, popraskaná atd.

• Vizuální kontrola všech konektorů, zda nejsou poškozené.
• Vizuální kontrola poškození dílů krytu, jako jsou praskliny atd.
• Proveďte kontrolu veškerého fyzického poškození.

Měsíčně

Součást Kontrola

Obecné součásti
• Zkontrolujte fyzické poškození
• Čitelné označení a typové štítky
• Funkce připojení k zařízení jiných dodavatelů (např. mikroskopu)

Kola a brzdy (vozík
s monitorem a vozík
s kamerou)

Funkčnost

Kamera
• Funkčnost
• Vizuální kontrola (opotřebení)
• Obě čočky jsou čisté, nejsou poškrábané nebo jinak poškozené

Vozík s monitorem

• Funkčnost
• Stabilita upevnění monitoru a škrábance na dotykové obrazovce
• Vypínač a spínač napájení
• LED kontrolka napájení
• DVD/CD ROM
• USB připojení
• Připojení k síti

Vozík s monitorem a
vozík s kamerou Zkontrolujte, zda šrouby nejsou uvolněné nebo nechybí

UPS

Zkontrolujte stavový kód UPS
Proveďte zkoušku simulovaného výpadku proudu a přesvědčte se, že
se UPS může přepnout ze síťového napájení na napájení z baterie:
• Připojte kabely systému.
• Spusťte systém Curve.
• Až bude software připraven k použití, odpojte napájení systému.
• Systém nesmí přestat pracovat. UPS pravidelně pípá a kontrolka udá-

vá, že se aktivovala baterie.
POZNÁMKA: podrobné informace o UPS jsou uvedeny od str. 28.
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Součást Kontrola

Jednotka EM sledo-
vání

Ověřte přesnost sledování (viz příslušná uživatelská příručka k pro-
gramu)

Každé tři měsíce

Součást Kontrola

UPS

• Vybíjení baterie začněte odpojením systému, od elektrické sítě, když
je v chodu.

• Počkejte, dokud se systém nevypne (max. pět minut).
• Zapojte napájení ze sítě a znovu systém zapněte.
• Tento postup opakujte, dokud se systém nevypne bezprostředně po

odpojení elektrické energie a nevydá dlouhé pípnutí následované
krátkými pípnutími. Baterie je nyní vybitá.

• Připojte baterii k systému a zapněte síťový vypínač, po dvou nebo
více hodinách se baterie plně nabije.

Pokud má mít baterie UPS optimální životnost, doporučujeme, abyste ji jednou za tři
měsíce zcela vybili.

Roční

Součást Kontrola

Vozík s kamerou

• Funkční zkouška kamery
• Funkční zkouška rukojeti kamery
• Funkční zkouška kompletního vozíku
• Kontrola mechanického nosného systému (rameno, kolečka a zá-

mky)

Vozík s monitorem
• Funkční zkouška zařízení
• Kontrola mechanického nosného systému (rameno, kolečka a zá-

mky)

Jednotka EM sledová-
ní

• Ověření přesnosti sledování pracovníky podpory společnosti Brain-
lab

• Funkční zkouška zařízení

Systém • Zkouška elektrické bezpečnosti (viz str. 46)

Kontroly
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6.2 Poškozené zařízení

Nepokračujte v používání

Pokud objevíte vadu:

Kroky

1. Vypněte systém.

2. Odpojte systém od síťového napájení.

3. Obraťte se na podporu společnosti Brainlab.

4. Na zařízení umístěte upozornění např. „NEPOUŽÍVAT“, aby se zamezilo neúmyslnému
použití.

Nepoužívejte dále zařízení, u něhož kontrola prokázala, že je vadné. Používání
poškozeného zařízení může způsobit zranění pacienta.

Požadované informace

Když budete kontaktovat podporu společnosti Brainlab ohledně nějaké závady, budete požádáni
o:
• Výrobní číslo systému na typovém štítku vozíku s monitorem
• Výrobní číslo součásti, které je vyznačeno na konkrétní součásti (vozík s monitorem nebo

kamerou nebo EM základní stanice nebo generátor elektromagnetického pole)
• Popis problému

Oprava/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)

Pokyny pro vrácení

Viz též Příručka k obsluze systému.

ÚDRŽBA
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