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1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1.1 Elérhetőségek és jogi információk

Ügyfélszolgálat

Ha a kézikönyvben nem találja meg a szükséges információkat, vagy kérdései, problémái vannak,
lépjen kapcsolatba a Brainlab ügyfélszolgálatával:

Régió Telefon és fax E-mail

Egyesült Államok, Kanada, Kö-
zép- és Dél-Amerika

Tel: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brazília Tel: (0800) 892-1217

Egyesült Királyság Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanyolország Tel: +34 (900) 649 115

Franciaország és francia nyelvű
régiók Tel: +33 800 676 030

Afrika, Ázsia, Ausztrália, Európa
Tel: +49 89 991568-1044
Fax: +49 89 991568-811

Japán
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Várható működési élettartam

A Curve Dual navigációs állomás rendszerekhez a Brainlab nyolc évig biztosít szervizt. Az EM
navigációs egység rendszerekhez a Brainlab legalább öt évig biztosít szervizt. Ez idő alatt az
alkatrészeket és a helyszíni támogatást biztosítja.

Visszajelzés

A gondos ellenőrzés ellenére ez a kézikönyv hibákat tartalmazhat.
Ha javaslatai vannak a kézikönyv javítását illetően, vegye fel velünk a kapcsolatot:
igs.manuals@brainlab.com.

Gyártó

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

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
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1.1.1 Jogi információk

Szerzői jog

A jelen útmutató szerzői jog által védett információkat tartalmaz. A kézikönyv egyetlen részét sem
szabad sokszorosítani vagy lefordítani a Brainlab kifejezett írásos engedélye nélkül.

Brainlab védjegyek

• A Brainlab® a Brainlab AG Németországban és/vagy az Egyesült Államokban bejegyzett
védjegye.

• A Curve™ a Brainlab AG védjegy alatt áll Németországban és/vagy az Egyesült Államokban.

Nem Brainlab védjegyek

• Az Intel® az Intel Corporation Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
• A Xeon® az Intel Corporation Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Szabadalmi információ

Ez a termék egy vagy több szabadalom vagy szabadalmi bejelentés tárgyát képezheti.
Részletekért lásd: https://www.brainlab.com/patent/.

CE-jelölés

A CE-jelölés igazolja, hogy a Brainlab termékek megfelelnek az orvostechnikai
eszközökről szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv („MDD”) alapvető követelményei-
nek.
Az MDD alapelveinek értelmében a Curve és a EM navigációs egység IIb. osz-
tályba tartozó terméknek minősül.

Ártalmatlanítási utasítások

Az elektromos és elektronikus készülékeket a jogszabályoknak megfelelően kell ártal-
matlanítani. A WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) irányelvre
vonatkozó információkért látogasson el a következő webhelyre:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Az UPS akkumulátorának ártalmatlanításához kérjük, forduljon a Brainlab ügyfélszolgálathoz.

Értékesítés az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok szövetségi törvényei szerint ez a készülék kizárólag orvos által vagy orvos
megrendelésére értékesíthető.

Elérhetőségek és jogi információk
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1.2 Szimbólumok
1.2.1 A kézikönyvben használt szimbólumok

Figyelem!

Figyelmeztetés
A figyelmeztetéseket háromszög alakú szimbólumok jelölik. Ezek a biztonság
szempontjából kritikus információkat tartalmaznak a berendezés helytelen használatával
kapcsolatos lehetséges sérülésekre, elhalálozásra vagy egyéb súlyos következményekre
vonatkozóan.

Vigyázat!

A „Vigyázat!” megjelölésű figyelmeztetéseket kör alakú szimbólumok jelölik. A készülékkel
kapcsolatos esetleges problémákra vonatkozó biztonsági információkat tartalmaznak. Ilyen
problémák például az eszköz üzemzavarai, meghibásodásai, az eszköz károsodása vagy
anyagi kár.

Megjegyzések

MEGJEGYZÉS. A megjegyzések dőlt betűvel vannak szedve és további hasznos tippeket adnak.
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1.2.2 Hardverre vonatkozó szimbólumok

Szimbólumok a hardverkomponenseken

A rendszeren a következő szimbólumok találhatók:

Szimbólum Magyarázat

2. osztályba tartozó vezeték nélküli LAN.

Feszültség kiegyenlítési pont.

Váltóáram.

IPxy
Behatolás elleni védelem az IEC 60529 szerint
X = szilárd testek behatolása elleni védelem
Y = folyadékok behatolása elleni védelem

Ne használja újra.

Ne sterilizálja újra.

Etilén oxiddal sterilizált.

Ne használja, ha a csomagolás károsodott.

Napfénytől védve tartandó!

Szárazon tartandó!

Termékminőség a csomagolásban.

Gyártási tétel szám.

Sorozatszám.

Érvényességét megőrzi: hónap ÉÉÉÉ.

Gyártás dátuma.

Szimbólumok
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Szimbólum Magyarázat

Gyártó.

Fennáll a veszélye, hogy a berendezés becsípi a kezét, vagy más testrészeit.

Ne nézzen közvetlenül a lézernyalábba, illetve ne irányítsa a lézernyalábot a
beteg arca vagy szeme felé.

A nyíláson át kibocsátott lézersugárzás.
Ne nézzen a sugárnyalábba.
2. osztályba sorolt lézertermék.
Maximális teljesítmény 1 mW hullámhossz 635 nm.

Rádiókészülék.

Tanulmányozza a kísérő dokumentációt.

Amikor a D és az alatta levő vonal egybeesnek, a kamera merőleges a kame-
rakocsi talapzatára.

Összekapcsolások jelzései a parkolási helyzet azonosításához.

A jelző a teleszkópos állvány magasságának megfelelő szállítási helyzetét mu-
tatja.

A kamerakocsi csak szállítási helyzetben mozgatható.

A monitorkocsi csak szállítási helyzetben mozgatható.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
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Szimbólum Magyarázat

Vizuális utalás: hogyan kell fel/lecsatlakoztatni a rendszert.

Dőlésveszély: Ne mozgassa a rendszert, ha a fékek rögzítve vannak, vagy ha
eltorlaszolja valamilyen akadály.

Szimbólumok
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1.3 Rendeltetésszerű használat
1.3.1 A rendszer használata

Rendszerhasználat

A Curve rendszer olyan navigációs platform, amit képalkotó módszerrel vezérelt műtétnél (IGS)
használnak, és az alábbiakat tartalmazza:
• Követő-kamera rendszer (optikai vagy elektromágneses).
• Számítógépegység, melyen a szoftverek futnak.
• Kijelző egységek a navigáció megjelenítéséhez, ideértve az érintőképernyős funkciót, amely

révén a felhasználó a szoftverrel kommunikál.

Műszaki specifikációk

A Curve hardverkomponensek műszaki specifikációi a műszaki fejlődés következtében
változhatnak.

Óvatos hardverhasználat

Figyelmeztetés
Kizárólag képzett orvosi személyzet működtetheti a rendszer elemeit és kiegészítő
műszereit.

A rendszer komponensei és a kiegészítő műszerek precíz mechanikai alkatrészeket
tartalmaznak. Kezelje őket óvatosan.

A rendszer módosítása

Figyelmeztetés
A rendszerek módosítása tilos. Az adott terméknek és annak tervezett felhasználásának
módosítása a beteg, a felhasználó vagy harmadik fél súlyos sérülését okozhatja.

MR környezet

Figyelmeztetés
A Curve rendszer nem volt MR környezetben tesztelve.

Az elfogadhatóság ellenőrzése

Figyelmeztetés
A páciens kezelése előtt ellenőrizze az eszközbe bevitt és az eszközből kapott összes
információ hitelességét.

ME rendszerek

Figyelmeztetés
Az elektronikus orvosi berendezésekhez csatlakoztatott további berendezéseknek meg kell
felelniük a vonatkozó IEC vagy ISO szabványoknak (pl. IEC 60950 az adatfeldolgozást
végző berendezések esetén és IEC 60601-1 orvosi berendezések esetén). Továbbá, minden
konfigurációnak meg kell felelnie az elektronikus orvosi rendszerekre vonatkozó
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követelményeknek (lásd az IEC 60601-1-1 vagy az IEC 60601-1 3.1 kiadásának 16. pontja).
Aki további berendezést csatlakoztat a Curve rendszerhez, egy gyógyászati rendszert
konfigurál, és értelemszerűen felelős azért, hogy a rendszer megfeleljen a gyógyászati célú
elektronikus rendszerekre vonatkozó követelményeknek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a
helyi törvények elsőbbséget élveznek a fenti követelményekkel szemben. Ha bizonytalan,
kérjen tanácsot a helyi képviselettől vagy a műszaki szervizosztálytól.
MEGJEGYZÉS. Ellenkező utasítás hiányában, a több csatlakozóval ellátott kimenet(ek)
használata tilos.
 

Rendeltetésszerű használat
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1.4 Képzés és dokumentáció

Brainlab képzés

A biztonságos és megfelelő használat biztosítására, a rendszer használata előtt minden
felhasználónak részt kell vennie egy Brainlab képviselő által tartott képzésen.

Felügyelt támogatás

Mielőtt olyan sebészeti beavatkozásokhoz használná a rendszert, amelyekben a számítógépes
navigálás létfontosságú, végezzen el megfelelő számú teljes eljárásokat egy Brainlab képviselő
jelenlétében, aki szükség szerint útmutatással tud szolgálni.

Felelősség

Figyelmeztetés
Ez a rendszer mindössze segítséget kínál a sebésznek, és nem helyettesíti vagy váltja ki a
sebészi tapasztalatot és/vagy felelősséget a használata során.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
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1.4.1 Dokumentáció

Rendszerváltozat

A jelen kézikönyvben található információk az alábbi rendszerváltozatokra érvényesek:

Rendszer Változat Rendszer sorozatszáma (utolsó számje-
gyek)

Curve Dual navigációs ál-
lomás 1.2 SNABCDEFGHI - 19901A

MEGJEGYZÉS. A rendszer sorozatszáma a Monitorkocsi típustábláján található.
 

Célközönség

Ez a felhasználói kézikönyv sebészeknek és kórházi személyzetnek készült.

Rövidítések

Ebben a felhasználói útmutatóban az „EM” az elektromágneses szó rövidítése.

A felhasználói kézikönyvek olvasása

A felhasználói kézikönyvek bonyolult orvosi eszközöket és sebészi navigációs szoftvert írnak le,
amelyet körültekintően kell használni.
Fontos, hogy a rendszer, a műszerek és a program minden használója:
• A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyveket
• Bármikor hozzáférhessen a felhasználói kézikönyvekhez

A felhasználói kézikönyvekben levő információk figyelmen kívül hagyása, a figyelmeztetések és
óvintézkedések be nem tartása nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Az útmutató használata

A jelen kézikönyvben található tudnivalók segítenek megállapítani, hogy a navigációs rendszer
megfelelően működik-e.
A lehetséges problémák azonosításához és megoldásához használja ezt a kézikönyvet és a
Brainlab ügyfélszolgálatától kapott segítséget.

A rendszer szervizelését ne kísérelje meg. A javításra és szervizre vonatkozó kérdésekkel
forduljon a Brainlab ügyfélszolgálatához.

Rendelkezésre álló felhasználói kézikönyvek

Felhasználói kézikönyv Tartalom

Program felhasználói kézi-
könyvek

• A kezeléstervezés és a képvezérelt navigáció áttekintése
• A műtőben elhelyezett rendszer telepítésének az ismertetése
• A szoftverre vonatkozó részletes útmutató

Műszer felhasználói kézi-
könyvek A műszer kezelésével kapcsolatos részletes útmutató

Tisztítási, fertőtlenítési és
sterilizálási kézikönyv

A műszerek tisztítására, fertőtlenítésére és sterilizálására vonat-
kozó részletes utasítások

Rendszerfelhasználói kézi-
könyvek Átfogó információk a rendszer telepítésére

Képzés és dokumentáció
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Felhasználói kézikönyv Tartalom

Műszaki felhasználói kézi-
könyv

A rendszer részletes műszaki leírása, paraméterekkel és megfele-
lőségi adatokkal

MEGJEGYZÉS. Nem minden fent említett felhasználói kézikönyv áll rendelkezésre illetve
vonatkozik minden Brainlab termékre. A kapott felhasználói kézikönyvekkel kapcsolatban
kérdezze a Brainlab ügyfélszolgálatot.
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Képzés és dokumentáció
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2 RENDSZERÁTTEKINTÉS
2.1 A komponensek áttekintése

Terminológia

A Curve Dual navigációs állomás a felhasználói útmutatóban „Curve rendszernek” lesz
nevezve. Az alábbi részekből áll:
• Curve Dual monitorkocsi
• Curve Dual kamerakocsi
• EM navigációs egység

Rövidítések

Az UPS (uninterruptible power supply) a szünetmentes táp rövidítése.

Általános tudnivalók

A Curve rendszer egy navigációs platform, amit képalkotó módszerrel vezérelt műtétnél
használnak, és az alábbiakat tartalmazza:
• Egy kamera egység (lásd 26. old.)
• Egy orvosi számítógép, amin a szoftver fut (lásd 69. old.)
• Érintőképernyős monitorok a navigáció kijelzésére és a szoftver kezeléséhez (lásd 22. old.)
• Követő-kamera rendszer
• Opcionális EM navigációs egység

Elektromágneses követés

Az elektromágneses (EM) követés egy EM mezőgenerátor segítségével hozza létre egy változó
mágneses mező ismert volumenét. Ez a mező áramot indukál az EM eszközök belsejében
található tekercsekben. Az indukált feszültségek erősségéből és fázisából kiszámításra kerül a
vizsgált területben lévő műszer pozíciója. A Brainlab szoftveralkalmazások ennek a navigációs
egységnek a bemeneti adatait használják, hogy megjelenítsék az EM eszközök három dimenziós
helyzetét az EM Páciens Referenciához képest.

Elektromágneses összeférhetőség

Külön óvintézkedéseket kell foganatosítani és működtetni az elektromágneses összeférhetőség
(EMC) tekintetében a jelen kézikönyvben és a Rendszerfelhasználói kézikönyvben megadott
elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó utasítások szerint.

RENDSZERÁTTEKINTÉS
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Rendszerkomponensek

②

①

③

⑤

④

1. ábra 

Sz. Komponens

① Kamerakocsi teleszkópos állvánnyal és motoros kezelőelemekkel

② Kamera

③ Monitorok

④ Érintőképernyő

⑤ Monitorkocsi orvosi számítógépegységgel együtt

A komponensek áttekintése
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2.1.1 Optikai követés

Általános tudnivalók

A Curve egy érintőképernyős tervező- és navigációs rendszer műtét előtti és műtét közbeni
használatra.
Az optikai követést a kameraegység végzi, mely infravörös villogó fényt bocsát ki és érzékel.
• A páciens és a műszerek referencia mátrixaira erősített fényvisszaverő elemek az infravörös

jeleket a kameraegységhez tükrözik vissza.
• A visszaverő markergömbök és lemezek által visszatükrözött jeleket minden egyes

kameralencse különböző szögből fogja fel és digitalizálja.
• A szoftver a kamera által alkotott képet használja a műszerek és a páciens relatív

háromdimenziós referencia mátrixai helyzetének kiszámításához.

RENDSZERÁTTEKINTÉS
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2.2 Monitorkocsi

Kijelző

2. ábra 

Kocsi kar komponensei

④

①

② ③

3. ábra 

Sz. Komponens

① Felső kar

② A monitor csatlakozói

③ Csuklós kar

④ Alsó kar

Monitorkocsi
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2.2.1 Csatlakozás harmadik féltől származó berendezésekhez

Általános tudnivalók

A harmadik féltől származó berendezések csatlakozásai a kapcsolótáblán találhatók.

Figyelmeztetés
Amikor más gyártótól származó készülékeket csatlakoztat, kövesse az IEC 60601-1:2012
16-os cikkében a vonatkozó előírásokat.

Kapcsolótábla

①

② ③

④

⑤

4. ábra 

Sz. Komponens

①
Adat portok:
• Hospital Network (Kórházi hálózat)
• Intraoperative Data (Intraoperatív adat)

② Kijelző kimeneti port

③ USB portok

④

Képátviteli portok:
• S-Video In (S-Video bemenet)
• Composite In 1 (Kompozit bemenet 1)
• SDI In 1 (SDI bemenet 1)
• Camera (Kamera)

⑤

Mikroszkóp portok:
• HUD
• Communication (Kommunikációs port)
• Composite In 2 (Kompozit bemenet 2)
• SDI In 2 (SDI bemenet 2)

WLAN

A WLAN távadó 2400 - 2483,5 MHz-es vagy 5725 - 5850 MHz-es frekvenciasávot használ
küldéshez és vételezéshez. A tényleges izotóp kisugárzott teljesítmény (EIRP) a 2,4 GHz sáv
esetében 18,86 dBm, a 5 GHz sáv esetében pedig 21,87 dBm.

RENDSZERÁTTEKINTÉS
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2.2.2 LAN-kapcsolat

LAN portok

A LAN portok a következőket támogatják:
• 10 Mbps-os, 100 Mbps-os és 1000 Mbps-os csatlakozások
• Automatikus MDI/MDI-X konfigurációk

① ②

5. ábra 

LED Státusz Jelzés

ACT/LINK LED ①

Kikapcsolva Nincs kapcsolat

Folyamatosan na-
rancsszínű Kapcsolt

Villogó narancsszí-
nű Adataktivitás

Sebesség LED ②

Kikapcsolva 10 Mbps-os csatlakozás

Narancsszínű 100 Mbps-os csatlakozás

Zöld 1 Gbps-os csatlakozás

Hálózati csatlakozás

A Curve interfészek nem biztosítanak elválasztást az IEC 60601-1:2005 szerint. Megfelelő
elválasztó eszköz használata javasolt a hálózati (LAN) interfészhez, amelynek névleges
teljesítménye legalább 1 MOOP és a szigetelés teljesítménye legalább 1,5 kV.

Amikor Curve rendszert csatlakoztat a kórházi hálózatra, az IEC 60601-1:2005 szerinti ME
rendszert hozhat lére. Ügyeljen arra, hogy a kórházi hálózat komponensei megfeleljenek a
vonatkozó IEC szabványnak.

Monitorkocsi
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2.3 Kamerakocsi

Komponensek

②

③

④

⑥

①

⑧
⑨

⑤

⑦

6. ábra 

Sz. Komponens

① Motorizált összekötés

② A kamera fogantyúja

③ Magasságállító kar

④ Teleszkópos állvány

⑤ Kamera vezérlőegység

⑥ Kamerakocsi talapzat

⑦ Szállító fogantyú kábelhorgokkal

⑧ Mozgató vezérlőegység

⑨ Kamera

RENDSZERÁTTEKINTÉS
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A kamera komponensei

④

①

③

②

7. ábra 

Sz. Komponens

① Lézer kioldó (a fogantyú hátulsó részén, nem látható)

② Pozícionáló lézer

③ Lencse

④ Megvilágító szűrő

Áramspecifikációk

Specifikáció Érték

Feszültség 18 - 32 V, egyenáram

Felvett teljesítmény 13,5 W

Pozícionáló lézer specifikációk

A kamera egy II. osztályba sorolt pozícionáló lézert ② tartalmaz.

Specifikáció Érték

Hullámhossz 635 nm

Maximális teljesítmény 1 mW

A szabványok szerint

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

július 26-i keltezésű Laser Notice No. 50 szerinti eltéré-
sek)

Kamerakocsi
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2.3.1 Kamera hangereje

Ábra

A kamerának egy piramis alakú látótere van, amely az alábbi méretekkel rendelkezik:

① ②

③

8. ábra 

Sz. Nézet

① Elöl

② Oldal

③ Felül

A kamera látótér tesztelése

Lépések

1. Helyezzen egy rögzített visszaverő markergömbökkel ellátott műszert a kamera látóteré-
be.

2. Állítsa be a kamerát vízszintes irányban.

3. Mérje meg a működési távolságot.

4.
Mérje meg a látótér átmérőjét különböző távolságokban.
MEGJEGYZÉS. Ha a kamera látótere jelentősen csökkent, előfordulhat, hogy a kamerát
meg kell javítani vagy ki kell cserélni.
 

MEGJEGYZÉS. A kamera látóterét ellenőrizheti a szoftver segítségével is, a Program
felhasználói kézikönyvekben leírtak szerint.
 

A kamera pontossága

Figyelmeztetés
A kamera megadott pontosságának biztosítása érdekében tartsa be a tárolási és használati
feltételeket (lásd 64. old.).

RENDSZERÁTTEKINTÉS
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2.4 UPS

Általános tudnivalók

A monitorkocsi szünetmentes tápegységgel (UPS) rendelkezik, amely áramszünet esetén
biztosítja a rendszer áramellátását.
MEGJEGYZÉS. Nem lehet kikapcsolni az UPS-t. Vegye fel a kapcsolatot a Brainlab
ügyfélszolgálattal, ha az UPS kikapcsolása szükséges.
 

Feszültséggel ellátott komponensek

Ha a hálózati áramellátás kimarad a Curve rendszer használata közben, a monitor- és a
kamerakocsi legfeljebb öt percig kap áramellátást (ha az akkumulátor teljesen fel van töltve).

Töltés közben fellépő áramkimaradás esetében előfordulhat, hogy az akkumulátor nem
működik öt teljes percig.

UPS
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2.4.1 UPS jelzések

Általános tudnivalók

Áramszünet alatt az UPS jeleket ad ki, amelyek azt jelzik, hogy a rendszer korlátozott belső
áramforrásról működik.

A rendszer állapota

A felhasználói panelen a LED jelzőfény, valamint az UPS hangjelek a rendszer állapotát jelzik.
A rendszer LED jelzőfényeire vonatkozóan a Rendszerfelhasználói kézikönyvben találhat
részletes információkat.

Figyelmeztetés
Áramszünet esetén az UPS maximum öt percig képes a rendszer üzemeltetésére. Gyorsan
egymást követő sípjelek hallhatóak, az UPS LED pedig narancssárgán villog. A kórház
feladata, hogy más, kiegészítő figyelmeztető rendszereket telepítsen, amelyek a műtőszoba
személyzetét tájékoztatják, hogy a berendezés korlátozott áramforrásról működik.

A jelzések magyarázata

Jel Ok Megjegyzés

Az UPS gyors egymást
követő sípjeleket ad ki

Áramszünet A jelzések azt mutatják, hogy a rendszer korlá-
tozott belső áramforrásról működik.A LED narancssárgán vil-

log

A LED narancssárgán vi-
lágít

Az akkumulátor
töltés alatt van

Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve, és nem
tudja támogatni a készenléti áramellátást öt tel-
jes percig.

Hosszú sípjel, amit rövid
sípjelek követnek

Az akkumulátor le-
merült

Az akkumulátor teljesen lemerült. Kapcsolja ki a
rendszert, amíg az áramellátás helyre nem áll.
Kapcsolja be a ismét a rendszert, és hagyja,
hogy az UPS legalább két órán át töltsön.

RENDSZERÁTTEKINTÉS
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2.4.2 Az UPS akkumulátora

Az akkumulátor ellenőrzése

Az akkumulátort rendszeres időközönként vizsgálja meg (lásd 83. old.).

Az akkumulátor ártalmatlanítása

A patron formájában kapható cserakkumulátorok megkönnyítik az akkumulátorok környezetbarát
újrahasznosítását és meg kellene felelniük minden országos előírásnak az akkumulátorok
ártalmatlanítására vonatkozóan.

Figyelmeztetés
Ne kísérelje meg eltávolítani vagy kicserélni az akkumulátorokat az UPS-ben. Az
akkumulátorokat csak a Brainlab vagy megbízott partnerei cserélhetik ki.

Figyelmeztetés
Ne távolítsa el a monitorkocsi fedelét.

A lemerült akkumulátorokat a helyi szervezet előírásai és a helyi rendeletek szerint kell
megfelelő módon ártalmatlanítani vagy újrahasznosítani. Az akkumulátor
ártalmatlanításához és cseréjéhez beszéljen meg időpontot a Brainlab ügyfélszolgálatával.

Az UPS feltöltése

Az UPS működési élettartamának optimalizálása érdekében háromhavonta egyszer teljesen
le kell meríteni és újra kell tölteni azt (lásd 84. old.).

Lépések

1.
Működés közben húzza ki a fali aljzatból a hálózati áramellátás kábelét és ezáltal merítse
le az akkumulátort.
Várjon, amíg a rendszer lekapcsol (legfeljebb öt perc).

2.
Kapcsolja be ismét a rendszert, és addig ismételje az 1. lépést, amíg a rendszer automa-
tikusan le nem áll, hosszú sípjelet ad ki, amit rövid sípjelek követnek.
Az akkumulátor most már üres.

3.
Újratöltéshez dugja be a rendszert és kapcsolja be a hálózati áramellátást.
A rendszert legalább két óráig hagyja töltődni.

MEGJEGYZÉS. Az UPS töltése közben lehet használni a monitorkocsit, áramkimaradás
esetében azonban a készenléti áramellátás legfeljebb öt percig tart ki.
 

Az akkumulátor specifikációi

Specifikáció Leírás

Töltési idő Két óra (teljes feltöltés).

Működési idő Max. öt perc.

Az akkumulátor
élettartama

Háromévente kérje a Brainlab ügyfélszolgálatától az UPS akkumulátorának
cseréjét (rendszeres ellenőrzés esetében).

Az akkumulátor tí-
pusa

Az UPS két 12 V, 12 Ah, szeleppel szabályozott, fröccsenés ellen védett,
karbantartást nem igénylő, ólomsavas akkumulátort tartalmaz.

UPS
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2.5 EM navigációs egység

Általános tudnivalók

Az EM navigációs egységet hagyja kb. 10 percig járni a rendszer használata előtt.

Figyelmeztetés
Annak érdekében, hogy a rendszer pontossága megmaradjon a rendszer megadott
élettartama során, a Brainlab hivatalos szakembereinek háromévente ellenőrizniük kell az
EM navigációs egység pontosságát.

Figyelmeztetés
A közeli berendezések zavarhatják az elektromágneses követést. Ennek következtében
ideiglenesen lehetetlennél válhat az EM műszerek követése. Szükség lehet arra, hogy a
közeli berendezéseket távolabbra vigye az EM navigációs egységtől a követés fenntartása
érdekében.

Az EM navigációs egység komponensei

⑤

④

③

②

①

9. ábra 

Sz. Komponens

① EM bázisállomás

② Az EM mezőgenerátor rögzítőlemeze

③ EM mezőgenerátor

④ Az EM mezőgenerátor pozícionáló karja

EM mezőgenerátor rögzítőlemezzel és pozícionáló karral

Az EM mezőgenerátort kötelező vagy a rögzítőlemezhez, vagy a pozícionáló karhoz rögzíteni
műtét alatt.
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①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

10. ábra 

Sz. Komponens

① Rögzítőfelület az EM mezőgenerátor pozícionáló karjához

② Kioldó szerkezet az EM mezőgenerátor pozícionáló karjához

③ Az EM mezőgenerátor pozícionáló karja

④ Kioldó szerkezet az EM mezőgenerátor rögzítőlemezéhez

⑤ Rögzítőfelület az EM mezőgenerátor rögzítőlemezéhez

⑥ Az EM mezőgenerátor rögzítőlemeze

⑦ Tépőzár rögzítése

⑧ Tépőzár

⑨ EM mezőgenerátor

⑩ Az EM mezőgenerátor rögzítőeleme

Ellenőrizze az EM mezőgenerátor rögzítőlemezén és pozícionáló karján a látható
sérüléseket, mielőtt használja, és ne használja sérülés esetén.

EM navigációs egység
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Az EM bázisállomás komponensei

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Sz. Komponens

① Tápcsatlakozás

② Az EM műszerek LED-jelzőfényei

③ Tápfeszültség LED

④ Az EM műszerek portjai

⑤ Eszközbővítő port

⑥ Navigációs rendszer port

⑦ EM mezőgenerátor port

RENDSZERÁTTEKINTÉS
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Az EM követés látótere

A navigációs volumen az EM mezőgenerátor elülső oldalától 50 mm-re kezdődik. Az optimális
munkatávolság az EM mezőgenerátor elülső oldalához képest 100 és 350 mm között van.

③②

①

④

⑤

Sz. Komponens

① Felül

② Oldal

③ Vissza

④ Rendelkezésre álló navigációs volumen

⑤ Ideális navigációs volumen

EM navigációs egység
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3 HIBAELHÁRÍTÁS
3.1 Bevezetés

Tudnivalók a fejezetről

Ez a fejezet a Curve rendszer fő komponenseiről tartalmaz hibaelhárítási információkat:
• Monitorkocsi
• Monitor
• UPS
• Kamerakocsi
• EM navigációs egység

A fejezet pontos információkat kíván nyújtani a lehetséges problémák felismerése és azoknak a
Brainlab ügyfélszolgálatához való továbbítása érdekében.

Javítás és szerviz

A rendszer szervizelését ne kísérelje meg. A javításra és szervizre vonatkozó kérdésekkel
forduljon a Brainlab ügyfélszolgálatához.

HIBAELHÁRÍTÁS
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3.2 Hibaelhárítás: Monitorkocsi

A monitorkocsi áramellátása

Probléma Lehetséges ok

A monitorkocsi nincs feszültség
alatt.

Ellenőrizze, hogy a tápkábelek helyesen vannak-e csatlakoz-
tatva a tápegységhez.

Hibaelhárítás: Monitorkocsi
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3.3 Hibaelhárítás: Monitor
3.3.1 Érintőképernyő kijelzője

Általános tudnivalók

A kijelzőt két fő funkcionális monitoralkatrész befolyásolhatja:
• A kijelző maga
• A háttérvilágítás

Monitor kijelző

A kijelző a monitor aktív része.

Probléma Megjegyzés

Egyes pixelek (ezekből épülnek fel a
megjelenített képek) idővel meghibásod-
hatnak.

Előfordulhat, hogy a kijelzőt ki kell cserélni.

Háttérvilágítás

A háttérvilágítás egyenletesen megvilágítja az aktív kijelző hátterét, miáltal a pixelek láthatóvá
válnak.

Probléma Megjegyzés

A kijelző sötét.
A háttérvilágítás cseréjére szükség lehet (a háttérvilá-
gítások jellemzően meghatározott, öt éves élettartam-
mal rendelkeznek).

HIBAELHÁRÍTÁS
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3.3.2 Érintőképernyő

Az érintőképernyő működése

Probléma Megjegyzés

Nincs érintési funkció.
• Az érintőképernyő vezérlője nem működik, vagy
• Az egérmutató helyzetét vezérlő meghajtó nem mű-

ködik.

A mutató helyzete a képernyőn nem fel-
el meg a képernyő megérintett részé-
nek.

A mutató kalibrációja elromlott. Vegye fel a kapcsola-
tot a Brainlab ügyfélszolgálatával.

Hibaelhárítás: Monitor
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3.3.3 Meghibásodást mutató képernyők

Kijelzőn megjelenő értesítő üzenetek

Üzenet Magyarázat

(No Signal!) Nincs jel!

A rendszer ellenőrzi az elérhető jeleket. Az információ néhány
másodperc után eltűnik és vagy megjelenik a kép, vagy a kijel-
ző jel hibás. Hiba esetében vegye fel a kapcsolatot a Brainlab
ügyféltámogatással.

HIBAELHÁRÍTÁS
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3.4 Hibaelhárítás: UPS
3.4.1 UPS hangjelek

Jelek

Probléma Lehetséges ok

Az UPS időnként egy sípjelet ad ki, de a
rendszer normálisan működik.

Az UPS rövid ideig átkapcsolja a rendszert az alterna-
tív áramforrásra, hálózati problémák miatt (általában
feszültség-ingadozások, lökések vagy kiugrások).
Ez a működés rendben van, mivel védelmezi a rend-
szert a nem megfelelő hálózati feszültségtől.

Az UPS egy hosszú sípjelet ad ki, amit
rövid sípjelek követnek, majd leáll a
rendszer.

Az UPS akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel telje-
sen az UPS-t, mielőtt ismét használja a rendszert.

Hibaelhárítás: UPS

40 Műszaki felhasználói kézikönyv rev.: 1.1 Curve Dual navigációs állomás ver.: 1.2



3.4.2 Az UPS LED jelzőfény és a rendszer állapota

Áttekintés

Ez a szakasz a monitorkocsi felhasználói panelén elhelyezett narancssárga UPS akkumulátor
LED jelzőfényről ad információkat.

UPS LED jelzőfény

Státusz Jelez

Villog A rendszer UPS-ről működik

Folyamatosan világít Az akkumulátor töltés alatt van

Töltés közben fellépő áramkimaradás esetében előfordulhat, hogy az akkumulátor nem
működik öt teljes percig.

HIBAELHÁRÍTÁS
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3.5 Hibaelhárítás: Kamerakocsi

Kamera problémák

Több lehetséges probléma merülhet fel, amelyek az infravörös kamerával kapcsolatos
kommunikációs hibáknak tulajdoníthatók.

Probléma Tünetek Lehetséges okok

A kamera látótér
csökkenése

• Korlátozott látótér a na-
vigációhoz

• A kamera lencséjében
levő LED-ek nincsenek
bekapcsolva

• Túlmelegedés
• Kommunikációs hiba a monitor és a kamera-

kocsi között
• Más eszköz kölcsönhatást okozó infravörös

fénye (pl. pulzoximéter)
• Olyan felületek a műtőben, amelyek véletlen-

szerűen tükrözik az infravörös fényt (pl. fény-
visszaverő szalagok a ruházaton)

Nincs áram A kamera nem sípol indu-
lás közben

• Belső kábelezési probléma
• Külső kábelezési probléma

Nincs kommuniká-
ció

A kamera nem sípol az
alkalmazás indítása köz-
ben

• Kommunikációs hiba a monitor- és a kame-
rakocsi között: Ellenőrizze a kábelezést

A markergömbök
nem megfelelő kö-
vetése

A program azonosíthatat-
lan szürke markergömbö-
ket jelenít meg a kamera
látóterében

• Más eszköz kölcsönhatást okozó infravörös
fénye (pl. pulzoximéter)

• Olyan felületek a műtőben, amelyek véletlen-
szerűen tükrözik az infravörös fényt (pl. fény-
visszaverő szalagok a ruházaton)

A kameramotor
vezérlése nem
működik

A motoros kameravezér-
lés gombjainak megnyo-
mására nem mozog a ka-
mera

• A motor be/ki kapcsoló ki van kapcsolva: Kap-
csolja be

• Kommunikációs hiba: Ellenőrizze a kábele-
zést

• Ha a kameraállapot zöld LED jelzőfénye nem
világít, nem lehetséges a kommunikáció: indít-
sa újra az eszközt

MEGJEGYZÉS. Ha problémái vannak a kamerával, lépjen kapcsolatba a Brainlab
ügyfélszolgálatával.
 

Hibaelhárítás: Kamerakocsi
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3.6 Hibaelhárítás: EM navigációs egység

Előfordulás EM navigációs egységnél

Probléma Tünetek Lehetséges okok

Nincs áram

Az EM navigációs egy-
ség nem sípol a rendszeri-
ndítás közben, és a tápel-
látást jelző LED nem világ-
ít.

Ellenőrizze, hogy a kábelek helyesen vannak-e
csatlakoztatva az EM tápegységhez.

Ellenőrizze, hogy a Curve tápegységen talál-
ható főkapcsoló be legyen kapcsolva.

Ügyeljen arra, hogy a tápegységbe be legyen
dugva az EM navigációs egység kábele, és a
kábel mindkét csatlakozóhoz csatlakozzon az
EM navigációs egységen.

Nincs kommuniká-
ció

Az EM navigációs egy-
ség nem sípol az alkalma-
zás indítása közben.

Ellenőrizze a Monitorkocsi és az EM navigá-
ciós egység közötti kábeleket.

Helytelen szoftverkonfiguráció.

Nincs navigáció
A szoftver egy áthúzott
EM mezőgenerátor szim-
bólumot jelenít meg.

Ellenőrizze az EM mezőgenerátor és az EM
bázisállomás közötti kábeleket.

Nem követi az EM
műszereket

Az EM műszerporton talál-
ható LED nem világít.

Ellenőrizze az EM bázisállomás és az EM mű-
szer közötti kábeleket.
Ha a kábelezés rendben van, és az EM bázis-
állomás be van kapcsolva (világít a zöld LED),
kapcsolja ki az EM bázisállomást a Curve
tápforráson található főkapcsolóval. Várjon leg-
alább öt másodpercet, majd kapcsolja vissza a
főkapcsolót.

Az EM műszerporton talál-
ható LED sárgán világít.

Ellenőrizze, hogy a szoftver megfelelően fut-e.

Ellenőrizze, hogy nem lépte-e túl az EM mű-
szer sterilizálási ciklusát.

Ellenőrizze, hogy megfelelő Brainlab EM mű-
szert csatlakoztatta-e (a kompatibilis EM mű-
szereket lásd a műszerek felhasználói kézi-
könyvében).

Az EM műszerporton talál-
ható LED zölden világít,
de az EM műszer szimbó-
luma nem jelenik meg.

Ellenőrizze, hogy a műszer a navigációs volu-
menen belül van-e.

Szaggatott mű-
szerkövetés

Az EM műszer mozgatása
közben az EM műszer
szimbóluma nem jelenik
meg folyamatosan a szoft-
verben.

Ellenőrizze, hogy az EM műszer az EM mező-
generátor navigációs volumenén belül van-e,
és lehetőleg nem a navigációs volumen szélén.

Ellenőrizze, hogy vannak-e olyan idegen fém-
tárgyak, amelyek zavarhatják az elektromágne-
ses teret (pl. ferromágneses berendezések).

Az EM műszer szimbólu-
ma a szoftverben akkor is
mozog, amikor az EM mű-
szer egy helyben van.

A közelben található egyéb készülékekből
származó elektromágneses interferencia za-
varja az EM navigációs algoritmust. Mozgassa
távolabbra a berendezéseket.

Egy motoros elemet tartalmazó navigált mű-
szer (pl. borotva) interferál a navigációval a
motor használata közben. Ne hagyatkozzon a
navigációs információra a motoros elem hasz-
nálata közben.

HIBAELHÁRÍTÁS
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Hibaelhárítás: EM navigációs egység
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4 ELEKTROMOS
BIZTONSÁG

4.1 Bevezetés
4.1.1 Curve Dual navigációs állomás

Curve Dual navigációs állomás osztályozása

A Curve Dual navigációs állomás az IEC 60601-1 szerint 1. osztályú berendezésnek minősül,
és annak megfelelően kell tesztelni.

Osztályozás Meghatározás

I. osztály

A berendezés elektromos áramütés elleni védelemmel kapcsolatos besoro-
lására vonatkozik. A fémből készült elérhető alkatrészek vagy a fémből ké-
szült belső alkatrészek védelmi eszközökkel vannak ellátva, például földel-
ve vannak.

Osztályozás - EM műszerek portjai

A EM eszközbemenetei BF típusnak számítanak az IEC 60601-1 szerint és ennek megfelelően
kell tesztelni.

Osztályozás Meghatározás

BF típus
F típusú alkalmazott alkatrész a jelen szabvány speciális követelményeinek
megfelelően, a B típusú alkalmazott alkatrészekhez képest magasabb fokú
védelmet biztosítva az áramütés ellen.

Biztonsági követelmények

Figyelmeztetés
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a Curve Dual navigációs állomást
védőföldeléssel ellátott hálózati áramellátásra kell csatlakoztatni.

A hálózati csatlakozó biztosíték előírt áramerőssége 16 A.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG
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4.2 A rendszeresen végzett tesztek követelményei

Intervallum

A rendszeres tesztet évente egy alkalommal kell elvégezni.

A berendezés biztonságának megőrzéséhez az IEC 62353 szabvány szerint évente egyszer
villamossági biztonsági vizsgálat szükséges.

MEGJEGYZÉS. A szabványtól eltérő helyi szabályozások és követelmények elsőbbséget
élveznek. Alternatív módon, a tesztet az IEC 60601-1 szabvány szerint is el lehet végezni.
 

Hatókör

A tesztnek tartalmaznia kell a biztonsági ellenőrzési űrlapon (lásd 48. old.) meghatározott
valamennyi elemet. A biztonsági ellenőrzési űrlapon kívül a biztonsági ellenőrzés részét képezik a
81. old. kezdve leírt további ellenőrzések is.
Továbbá, a Brainlab szervizszemélyzet vagy felhatalmazott partnerek rendszeres időközönként
megtisztítják a levegőszűrőket és szükség esetén kicserélik az akkumulátort.

A Brainlab alkalmazottaitól eltérő személyzet által végzett ellenőrzések

Az elektromos biztonságossági tesztek elvégzésére csak szakképzett és hozzáértő
személyzet jogosult.

A tesztet egy szakképzett mérnöknek kell elvégeznie, aki:
• Jogosult elektronikus orvosi berendezések biztonságossági ellenőrzéseinek elvégzésére.
• Ismeri a termék biztonsági leírását, a használati utasításokat, és elolvasta, illetve megértette a

felhasználói kézikönyvet.
• Naprakészen ismeri az ipari és nem ipari baleset-megelőzésre vonatkozó aktuális helyi

szabályozásokat.
• Azonnal írásban értesíti a Brainlab-et, ha a berendezés nem tekinthető biztonságosnak.

A Brainlab ügyfélszolgálata által végzett ellenőrzések

• Ha az ügyfél telephelyén nem érhető el megfelelően képzett személy, a Brainlab szakembere
elvégzi ezt az ellenőrzést egy rögzített díj ellenében.

• Ha Brainlab ügyfélszolgálati szakemberre van szüksége, lépjen kapcsolatba a Brainlab
ügyfélszolgálatával.

A rendszeresen végzett tesztek követelményei
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4.2.1 A tesztelés áttekintése

Szükséges tesztlépések

Lépések

1. Végezzen vizuális ellenőrzést.

2. Ellenőrizze a védőföldelés ellenállását.

3. Ellenőrizze a berendezés szivárgási áramát.

4. Ellenőrizze a leszállított alkatrészen a kúszóáramot (BF típus) (az opcionális EM navigá-
ciós egység esetében).

5. Végezze el a funkcionális tesztet.

6. Jelentse és értékelje ki az eredményeket.

7. Ellenőrizze és készítse elő a rendszert a szokásos felhasználásra.

MEGJEGYZÉS. Az elvégzendő tesztekre vonatkozó részleteket lásd az 48. old..
 

A vizsgálatokra vonatkozó irányelvek

A rendszeresen végzett vizsgálatok elvégzésekor:
• A szükséges tesztlépéseket a fent meghatározott sorrendben végezze.
• Mérje a rendszer mindazon területeit, amelyek a következő fejezetekben vannak megjelölve.
• Ahhoz, hogy az eszköz biztonságosnak minősüljön, minden vizsgálatot sikeresen teljesíteni

kell.
• A mérés időpontjában a mérőeszköz kalibrálásának érvényesnek kell lennie.

MEGJEGYZÉS. A mérőeszköz mérési kimenete csatlakozásának a teljes mérési ciklus alatt
csatlakoztatva kell lennie. Ha a mérés alatt kihúzza a mérési kimenetet, a mérőeszköz felismeri,
hogy a kapcsolat megszakadt, és meg kell ismételnie a teljes tesztet.
 

Ha egy vizsgálat nem vezet elfogadható eredményre, a Brainlab ügyfélszolgálatának meg
kell javítania az eszközt. A javítás után ismételje meg a teljes villamossági biztonsági
vizsgálatot az elejétől.

Biztonsági ellenőrzési űrlap

• Nyomtassa ki, vagy készítsen másolatot a biztonsági ellenőrzési űrlapról (az 48. old.).
• Jegyezze fel az ellenőrzés eredményeit.
• Hasonlítsa össze a mért értékeket a kritikus értékekkel (amelyek az 49. old. vannak

megállapítva), és állapítsa meg, hogy a teszt sikeres volt-e.
• Tartsa meg a jegyzőkönyvet az ellenőrzés igazolásaként.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG
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4.2.2 Biztonsági ellenőrzési űrlap - Rendszeresen végzett tesztek

A tesztelés elvégzendő lépései

Lépés Utasítások és feltételek

Szemrevételezés

Ellenőrizze minden érintett kábelen a bemélyedéseket, a szigetelés sérü-
lését és a hiányos vezetékeket. Mozgassa meg és hajlítsa a keze köré a
kábeleket, hogy kissé megnyújtogassa a szigetelést. Semmilyen látható
sérülés nem elfogadható.
Ellenőrizze a monitorkocsin, a kamerakocsin és az EM navigációs
egységen (ha van) a látható sérüléseket, szakadt kábeleket és hiányos
vezetékeket. A szellőzőnyílásokon kívül máshonnan nem szabad látható-
nak lennie a kocsi belsejének. Sérült kábelek, hiányzó vezetékek vagy a
belső rész láthatósága nem elfogadható.
Ellenőrizze a LED jelzőfényeken (a monitorkocsin, a kamerakocsin és
az EM navigációs egységen (opcionális)) az észlelt hibákat.
Ha bármilyen sérülést fedez fel, helyezze az eszközt működésen kívül, je-
lezze ezt megfelelő módon, és lépjen kapcsolatba a Brainlab ügyfélszol-
gálatával.

Védő földelés ellen-
állása

Csatlakoztassa a monitorkocsit a hálózati áramellátásra az eredeti
Brainlab tápkábel használatával. Ha az eszköznek több tápkábele van,
mindegyik kábel esetében ismételje meg ezt a tesztet.
A védő földelés ellenállásának tesztelését az IEC 62353:2007 szabvány
5.3.2.2 fejezete szerint végezze olyan mérőeszközzel, amely képes lega-
lább 200 mA áramerősség leadására 500 mΩ ellenállás mellett. A mérést
egy másodpercig végezze. A nyílt áramköri feszültség nem haladhatja
meg a 24 V-ot.

A berendezés kú-
szóárama
(Optikai navigáció)

A kamerakábel használatával csatlakoztassa a monitorkocsit és a ka-
merakocsit. Csatlakoztassa a monitorkocsit a hálózati áramellátásra az
eredeti Brainlab tápkábel használatával.
A berendezés szivárgási áramának tesztelését az IEC 62353:2007 szab-
vány 5.3.3.2.3 fejezete szerint végezze, az ún. „differenciál módszer” al-
kalmazásával az alábbi kiegészítő feltételek mellett:
• A mérések elvégzése hálózati feszültség mellett történik.
• A méréseket lehetőség szerint a hálózati csatlakozó mindkét helyzeté-

ben el kell végezni.
A hálózati csatlakozó különböző helyzeteinek mérésekor dokumentálja a
magasabb értéket.

A berendezés kú-
szóárama
(EM navigálás)

A tartozék csatlakozókábelek használatával csatlakoztassa a monitorko-
csit és az EM navigációs egységet. Csatlakoztassa a monitorkocsit a
hálózati áramellátásra az eredeti Brainlab tápkábel használatával.
A berendezés szivárgási áramának tesztelését az IEC 62353:2007 szab-
vány 5.3.3.2.3 fejezete szerint végezze, az ún. „differenciál módszer” al-
kalmazásával az alábbi kiegészítő feltételek mellett:
• A mérések elvégzése hálózati feszültség mellett történik.
• A méréseket lehetőség szerint a hálózati csatlakozó mindkét helyzeté-

ben el kell végezni.
A hálózati csatlakozó különböző helyzeteinek mérésekor dokumentálja a
magasabb értéket.

A leszállított alkatré-
szen mért kúszóá-
ram (BF típus)
(csak EM navigációs
egységnél)

A tartozék csatlakozókábelek használatával csatlakoztassa a monitorko-
csit és az EM navigációs egységet. Csatlakoztassa a monitorkocsit a
teszterhez hálózati áramellátásra az eredeti Brainlab tápkábel használa-
tával.
A berendezés kúszóáramának tesztelését az IEC 62353:2007 szabvány
5.3.4.3.2 fejezete szerint végezze az ún. „differenciál módszer” alkalma-
zásával, lásd a 9. képet az IEC 62353 szabványban.

A rendszeresen végzett tesztek követelményei

48 Műszaki felhasználói kézikönyv rev.: 1.1 Curve Dual navigációs állomás ver.: 1.2



Lépés Utasítások és feltételek

Funkcionális vizsgá-
lat
(Optikai navigáció)

• Kapcsolja be a Curve rendszert.
• Ellenőrizze, hogy a LED jelzőfények (a monitorkocsin és a kamerán)

nem mutatnak észlelt hibákat. A LED jelzőfényekre vonatkozó részletes
információkat lásd a Rendszerfelhasználói kézikönyvben.

• Indítson el egy szoftver alkalmazást.
• Végezze el egy Brainlab műszer pontos követését.

Funkcionális vizsgá-
lat
(EM navigálás)

• Kapcsolja be a Curve rendszert.
• Ellenőrizze, hogy a LED jelzőfények (a monitorkocsin és az EM navi-

gációs egységen) nem mutatnak-e észlelt hibákat. A LED jelzőfények-
re vonatkozó részletes információkat lásd a Rendszerfelhasználói ké-
zikönyvben.

• Indítson el egy szoftver alkalmazást.
• Végezze el egy Brainlab EM műszer pontos követését.

Jelentse és értékelje
ki az eredményeket

Hozzon létre egy jelentést, és állapítsa meg, hogy az eszköz biztonságos
és hatékony-e vagy sem.

Ellenőrizze és készí-
tse elő a szokásos
felhasználásra

A tesztelés után ellenőrizze, hogy a Curve rendszer vissza legyen állítva
a szokásos használathoz szükséges állapotába, mielőtt ismét működésbe
helyezné azt.
Válasszon le minden előzőleg csatlakoztatott eszközt, pl. méréshez hasz-
nált vezetékek.

Kritikus értékek

Tesztlépés Normál feltétel

Védő földelés ellenállása ≤ 0,3 Ω

A berendezés kúszóárama ≤ 500 µA

A leszállított alkatrészen mért kúszóáram (BF tí-
pus) (csak EM navigációs egységnél) ≤ 5 mA alternatív mérés

Referenciaméret

Az egyes előírt mérési pontok egyedi mért értékeit vezesse be a 50. old. kezdődő táblázatba.
A legnagyobb mért értéket vigye be az alábbi táblázatba:

Tesztlépés Normál feltétel Sikeres?

Védő földelés ellenállása

A berendezés kúszóárama

A leszállított alkatrészen mért kúszóáram (BF tí-
pus) (csak EM navigációs egységnél)

A mérőeszköz sorozatszáma: ________________________
A kalibrálás érvényességének lejárta (dátum): ________________________
A teszt elvégzésének időpontja (dátum):_________________ Elvégezte:
__________________________________
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4.3 A vizsgálatok elvégzése
4.3.1 Védő földelés ellenállása

Általános tudnivalók

Csatlakoztassa a mérőeszköz mérési hegyét az alábbi táblázatban jelzett vezető alkatrészekhez
és mérje meg az ellenállást.

Ha egy vizsgálat nem vezet elfogadható eredményre, a Brainlab ügyfélszolgálatának meg
kell javítania az eszközt. A javítás után ismételje meg a teljes villamossági biztonsági
vizsgálatot az elejétől.

Védő földelés ellenállása

Tesztelt pont Mért érték Sikeres a
teszt?

Feszültségkiegyenlítési port

Kijelző rögzítőcsavar

Második kijelző rögzítőcsa-
var

A vizsgálatok elvégzése
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4.3.2 A berendezés kúszóárama

Általános tudnivalók

Csatlakoztassa a mérőeszköz mérési hegyét az 51. old. kezdődő táblázatban jelzett vezető
alkatrészekhez és mérje meg a szivárgási áramot.

A berendezés szivárgási áramának mérési pontjai

Tesztelt pont Mért érték Sikeres a
teszt?

Kijelző rögzítőcsavar

Második kijelző rögzítőcsa-
var

Bal csavar a belső csuklós
illesztésen

Bal csavar a második kar
belső csuklós illesztésén

ELEKTROMOS BIZTONSÁG
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Tesztelt pont Mért érték Sikeres a
teszt?

Bal csavar a csuklós kar kö-
zépső illesztésén

Csavar a monitorkocsi
szállító fogantyújának bal ol-
dalán

Composite In (kompozit be-
menti) csatlakozódugó a
csatlakozópanelnél

Be-/kikapcsolás gomb

Csavar a kamera csuklós-
pánton

Csuklóspánt, mely körül a
kamera elfordul

A vizsgálatok elvégzése
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Tesztelt pont Mért érték Sikeres a
teszt?

Csavar a kamerakocsi szál-
lító fogantyújának bal olda-
lán

Csavar a kamerakocsi szál-
lító fogantyújának állvány
rögzítésétől balra

Tápcsatlakozó a kombinált
tápellátásnál és az adatká-
belnél
(opcionális EM navigációs
egységnél)

EM mezőgenerátor az EM
bázisállomásnál
(opcionális EM navigációs
egységnél)

Tápcsatlakozó az EM bázi-
sállomásnál
(opcionális EM navigációs
egységnél)

Rögzítő függeszték az EM
bázisállomásnál
(opcionális EM navigációs
egységnél)

EM műszerport az EM bázi-
sállomásnál (BF típusú al-
kalmazott alkatrész SIP/
SOP)
(opcionális EM navigációs
egységnél)

Borításrögzítő csavar az EM
bázisállomás fedelén
(opcionális EM navigációs
egységnél)
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Tesztelt pont Mért érték Sikeres a
teszt?

A navigációs rendszer csat-
lakozója a monitorkocsin
(opcionális EM navigációs
egységnél)

A vizsgálatok elvégzése
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4.3.3 A leszállított alkatrészen mért kúszóáram (BF típus) (az opcionális EM navigációs
egység esetében)

Általános tudnivalók

Az alábbi pontok vannak meghatározva az EM navigációs egységnél.
Adapter szükséges az EM csatlakozó egységhez. Ennél az adapternél minden csatlakozót rövidre
kell zárni a csatlakozódugón.
Alkalmazza az IEC 62353:2007 szabvány 5.3.4.3.2 bekezdése szerinti alternatív mérést és
csatlakoztassa a leszállított alkatrészt a mérőeszközének bemeneti aljzatába.
Például:

11. ábra 

Mérési pont

Tesztelt pont Mért érték Sikeres a
teszt?

Adapter csatlakozódugó az
EM csatlakozó egységen
(egy aljzat elegendő a mé-
réshez)
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4.4 Elektromos biztonsági teszt - Orvosi elektromos
rendszer

Intervallum

Az IEC 60601-1 vagy az IEC 60601-1-1 szabvány értelmében a teszt elvégzése kötelező az
orvosi elektromos rendszer létrehozásakor.
Az orvosi elektromos rendszer összetételének bármilyen változása esetén (pl. egy vagy a teljes
kombinált berendezés javítása után vagy a berendezés alkatrészeinek, mint pl. kábelek, cseréjét
követően) a tesztet meg kell ismételni.

Minden egyes berendezés és azok kombinációja biztonságának megtartásához évente
egyszer elvégzett elektromos biztonsági teszt szükséges.

Hatókör

A tesztnek magában kell foglalnia a biztonsági ellenőrzési űrlapon megadott minden elemet (lásd
az 58. old.tól). A biztonsági ellenőrzési űrlapon kívül a biztonsági ellenőrzés részét képezik a
81. old. kezdve leírt további ellenőrzések is.

A Brainlab alkalmazottaitól eltérő személyzet által végzett ellenőrzések

Az elektromos biztonságossági tesztek elvégzésére csak szakképzett és hozzáértő
személyzet jogosult.

A tesztet egy szakképzett mérnöknek kell elvégeznie, aki:
• Jogosult elektronikus orvosi berendezések biztonságossági ellenőrzéseinek elvégzésére.
• Ismeri a termék biztonsági leírását, a használati utasításokat, és elolvasta, illetve megértette a

felhasználói kézikönyvet.
• Naprakészen ismeri az ipari és nem ipari baleset-megelőzésre vonatkozó aktuális helyi

szabályozásokat.
• Azonnal írásban értesíti a Brainlab-et, ha a berendezés nem tekinthető biztonságosnak.

A Brainlab személyzete által végzett ellenőrzések

• Ha az ügyfél telephelyén nem érhető el megfelelően képzett személy, a Brainlab szakembere
elvégzi ezt az ellenőrzést egy rögzített díj ellenében.

• Ha Brainlab ügyfélszolgálati szakemberre van szüksége, lépjen kapcsolatba a Brainlab
ügyfélszolgálatával.

Elektromos biztonsági teszt - Orvosi elektromos rendszer
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4.4.1 Orvosi elektromos rendszerek tesztelése

Tesztelési óvintézkedések

• A leírt teszt csak a Brainlab berendezésre vonatkozik, nem pedig a csatlakoztatott
berendezésekre. Kérjük, kövesse továbbá a csatlakoztatott eszköz gyártója által adott leírást.

• Minden eszköznek működési üzemmódban kell lennie: A mérés során minden főkapcsolónak
bekapcsolt helyzetben kell lennie.

• A teszteket normál körülmények között és egyszeri hiba körülmények között is el kell végezni.

Szükséges tesztlépések

Lépések

1. Végezzen vizuális ellenőrzést.

2. Ellenőrizze az érintési áramot.

3. Végezze el a funkcionális tesztet.

4. Jelentse és értékelje ki az eredményeket.

5. Ellenőrizze és készítse elő a rendszert a szokásos felhasználásra

MEGJEGYZÉS. Az elvégzendő tesztekre vonatkozó részleteket lásd az 58. old..
 

A vizsgálatokra vonatkozó irányelvek

A teszt elvégzése során ne feledje az alábbiakat:
• A szükséges tesztlépéseket a fent meghatározott sorrendben végezze.
• Mérje a rendszer mindazon területeit, amelyek a következő fejezetekben vannak megjelölve.
• A berendezésnek minden tesztet ki kell állnia.
• A mérés időpontjában a mérőeszköz kalibrálásának érvényesnek kell lennie.
• Minden tesztet az IEC 60601-1:2005 szabvány szerint kell elvégezni.

MEGJEGYZÉS. A mérőeszköz mérési kimenete csatlakozásának a teljes mérési ciklus alatt
csatlakoztatva kell lennie. Ha a mérés alatt kihúzza a mérési kimenetet, a mérőeszköz felismeri,
hogy a kapcsolat megszakadt, és meg kell ismételnie a teljes tesztet.
 

Ha egy vizsgálat nem vezet elfogadható eredményre, a Brainlab ügyfélszolgálatának meg
kell javítania az eszközt. A javítás után ismételje meg a teljes villamossági biztonsági
vizsgálatot az elejétől.

Biztonsági ellenőrzési űrlap

• Nyomtassa ki vagy készítse el a biztonsági ellenőrzési űrlap másolatát (itt kezdődik: 58. old.).
• Jegyezze fel az ellenőrzés eredményeit.
• Tartsa meg az ellenőrzés igazolásaként.
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4.4.2 Biztonsági ellenőrzési űrlap - Orvosi elektromos rendszerek

Elvégzendő tesztek

Tesztlépés Utasítások és feltételek

Szemrevételezés

Ellenőrizze minden érintett kábelen a bemélyedéseket, a szigetelés sérü-
lését és a hiányos vezetékeket. Mozgassa meg és hajlítsa a keze köré a
kábeleket, hogy kissé megnyújtogassa a szigetelést. Semmilyen látható
sérülés nem elfogadható.
Ellenőrizze a monitorkocsin és a kamerakocsin a látható sérülést, el-
szakadt kábeleket vagy hiányos vezetékeket. A szellőzőnyílásokon kívül
máshonnan nem szabad láthatónak lennie a kocsi belsejének. Sérült ká-
belek, hiányzó vezetékek vagy a belső rész láthatósága nem elfogadható.
Ellenőrizze a LED jelzőfényeken (a monitorkocsin) az észlelt hibákat.
Ha bármilyen sérülést fedez fel, helyezze az eszközt működésen kívül, je-
lezze ezt megfelelő módon, és lépjen kapcsolatba a Brainlab ügyfélszol-
gálatával.

Érintési áram
(Optikai navigáció)

A kamerakábel használatával kösse össze a monitorkocsit és a kame-
rakocsit, és az eredeti Brainlab tápkábel használatával csatlakoztassa a
monitorkocsit az áramellátásra.
Hozza működési üzemmódba a csatlakoztatni kívánt eszközt, az eszköz
gyártója által leírtak szerint.
Csatlakoztassa a szükséges kábelt, hogy létrehozzon egy orvosi elektro-
mos rendszert a két eszköz között és kapcsolja be mindkét eszközt.
A berendezés érintési áramának tesztelését az IEC 60601-1:2005 szab-
vány 16.6.1 fejezete szerint végezze normál körülmények és egyszeri hi-
ba körülmények között. Bármelyik nem véglegesen beépített védő földelé-
si csatlakozás megszakadása egyszeri hiba körülménynek minősül.

Érintési áram
(EM navigálás)

A kamerakábel használatával csatlakoztassa a monitorkocsit és az EM
navigációs egységet, és az eredeti Brainlab tápkábel használatával
csatlakoztassa a monitorkocsit az áramellátásra.
Hozza működési üzemmódba a csatlakoztatni kívánt eszközt, az eszköz
gyártója által leírtak szerint.
Csatlakoztassa a szükséges kábelt, hogy létrehozzon egy orvosi elektro-
mos rendszert a két eszköz között és kapcsolja be mindkét eszközt.
A berendezés érintési áramának tesztelését az IEC 60601-1:2005 szab-
vány 16.6.1 fejezete szerint végezze normál körülmények és egyszeri hi-
ba körülmények között. Bármelyik nem véglegesen beépített védő földelé-
si csatlakozás megszakadása egyszeri hiba körülménynek minősül.

Funkcionális vizsgá-
lat
(Optikai navigáció)

• Kapcsolja be a Curve rendszert.
• Ellenőrizze, hogy a LED jelzőfények (a monitorkocsin és a kamerán)

nem mutatnak észlelt hibákat. A LED jelzőfényekre vonatkozó részletes
információkat lásd a Rendszerfelhasználói kézikönyvben.

• Indítson el egy szoftver alkalmazást.
• Végezze el egy Brainlab műszer pontos követését.
• Ellenőrizze a létrehozott orvosi elektromos rendszer valós működését.

Funkcionális vizsgá-
lat
(EM navigálás)

• Kapcsolja be a Curve rendszert.
• Ellenőrizze, hogy a LED jelzőfények (a monitorkocsin és az EM navi-

gációs egységen) (opcionális) nem mutatnak-e észlelt hibákat. A LED
jelzőfényekre vonatkozó részletes információkat lásd a Rendszerfel-
használói kézikönyvben.

• Indítson el egy szoftver alkalmazást.
• Végezze el egy Brainlab EM műszer pontos követését.

Jelentse és értékelje
ki az eredményeket

Hozzon létre egy jelentést, és állapítsa meg, hogy az eszköz biztonságos
és hatékony-e vagy sem.

Elektromos biztonsági teszt - Orvosi elektromos rendszer
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Tesztlépés Utasítások és feltételek

Ellenőrizze és készí-
tse elő a szokásos
felhasználásra

A tesztelés után ellenőrizze, hogy a Curve rendszer vissza legyen állítva
a szokásos használathoz szükséges állapotába, mielőtt ismét működésbe
helyezné azt.
Válasszon le minden előzőleg csatlakoztatott eszközt, pl. méréshez hasz-
nált vezetékek.

Kritikus értékek

Tesztlépés Normál feltétel Egyszeri hiba feltétel

Érintési áram < 100 µA ≤ 500 µA

Referenciaméret

Az egyes előírt mérési pontok egyedi mért értékeit vezesse be a 60. old. kezdődő táblázatba.
A legnagyobb mért értéket vigye be az alábbi táblázatba:

Tesztlépés Normál feltétel Egyszeri hiba feltétel Sikeres?

Érintési áram

A mérőeszköz sorozatszáma: ________________________
A kalibrálás érvényességének lejárta (dátum): ________________________
A teszt elvégzésének időpontja (dátum):_________________ Elvégezte:
__________________________________
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4.4.3 Érintési áram orvosi elektromos rendszerek esetén

Általános tudnivalók

Az érintési áram tesztelése orvosi elektromos rendszerek esetén megismétli a standard
kúszóáram tesztelésének egyes lépéseit.
A standard szivárgási áram tesztre vonatkozó további információkért lásd 51. old..

A teszt áttekintése

Csatlakoztassa a mérőeszköz mérési hegyét a vezető alkatrészhez és mérje meg a szivárgási
áramot.

Mérési tesztpontok

Tesztelt pont Mért érték Sikeres a
teszt?

Be-/kikapcsolás gomb

Csavar a kamera csuklós-
pánton

Csuklóspánt, mely körül a
kamera elfordul

Csavar a kamerakocsi szál-
lító fogantyújának bal olda-
lán

Csavar a kamerakocsi szál-
lító fogantyújának állvány
rögzítésétől balra

Elektromos biztonsági teszt - Orvosi elektromos rendszer
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Érintési áram

A következő érintési árammal kapcsolatos tesztpontok vannak meghatározva az EM navigációs
egység és a Monitorkocsi kombinációjára.

Mérési pont

Tápcsatlakozó a kombinált tápellátásnál és az adatkábelnél
(opcionális EM navigációs egységnél)

EM mezőgenerátor az EM bázisállomásnál
(opcionális EM navigációs egységnél)

Tápcsatlakozó az EM bázisállomásnál
(opcionális EM navigációs egységnél)

Rögzítő függeszték az EM bázisállomásnál
(opcionális EM navigációs egységnél)

EM műszerport az EM bázisállomásnál (BF típusú alkalma-
zott alkatrész SIP/SOP)
(opcionális EM navigációs egységnél)

Borításrögzítő csavar az EM bázisállomás fedelén
(opcionális EM navigációs egységnél)

A navigációs rendszer csatlakozója a Monitorkocsin
(opcionális EM navigációs egységnél)
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5 MEGFELELŐSÉGEK ÉS
SPECIFIKÁCIÓK

5.1 Elektromos szabványok

Tanúsítványok és engedélyek

Tanúsítvány/Jóváhagyás

Tanúsítványok
IEC 60601-1
UL 60601-1
EN 60601-1

EN 60601-1 (IEC 601-1) szerinti
elektromos szabvány jóváhagyás Curve Dual navigációs állomás: I. védettség

IEC 529 IPX 20

IEC 60529
IP20: Curve EM rendszer (az EM bázisállomás kivételével)
IP21: EM bázisállomás

Áramspecifikációk - Észak-Amerika

Észak-Amerikában: ha az egységet 240 V-os hálózati feszültséghez csatlakoztatják, csak
240 V címkével ellátott, középen besüllyedt aljzatba dugható be a csatlakozó.

MEGFELELŐSÉGEK ÉS SPECIFIKÁCIÓK
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5.2 Környezeti követelmények
5.2.1 Szállítási/tárolási és üzemeltetési feltételek

Helyi korlátozások

• Olyan helyeken tárolja és üzemeltesse a rendszereket, amelyek védettek nedvesség, szél,
napfény, por, sók és kén ellen.

• Ne tárolja a rendszereket vegyi termékek vagy gáz közvetlen közelében.
• Ne tegye ki a rendszereket közvetlen ultraibolya fény hatásának.

A tengerszint feletti magassággal kapcsolatos megfontolások

• Ellenkező megállapítás hiányában a rendszer névleges üzemeltetési tengerszint feletti
magassága kevesebb mint 3000 méter.

• A rendszert kevesebb mint 6000 méter tengerszint feletti magasságon szállítsa vagy tárolja.

Alkalmazkodási idő

Szélsőséges tárolási körülmények után történő használat előtt minimum egy órás alkalmazkodási
időre van szükség.

Monitor- és kamerakocsik

Az alábbi környezeti feltételek vonatkoznak a Curve rendszerre:

Specifikáció Szállítási/tárolási feltételek Üzemeltetési feltételek

Hőmérséklet -10 °C ... 50 °C 10 ... 35 °C

Páratartalom 10 - 90% nem kondenzálódó 30 - 75% nem kondenzálódó

Nyomás 500 - 1060 hPa 700 - 1060 hPa

Curve EM

Az alábbi környezeti feltételek vonatkoznak a Curve EM rendszerre:

Specifikáció Üzemeltetési feltételek

Hőmérséklet 10 ... 35 °C

Páratartalom 30 - 75% nem kondenzálódó

Nyomás 700 - 1060 hPa

Specifikáció Szállítási/tárolási feltételek

Hőmérséklet -10 ... 45 °C (legfeljebb 15 héten keresztül)

Páratartalom 10 - 90% nem kondenzálódó

Nyomás 500 - 1060 hPa

MEGJEGYZÉS. A szállítási/tárolási értékek akkor érvényesek, ha a rendszer a szállításhoz
használt csomagolásban marad.
 

Környezeti követelmények
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5.3 Rendszer specifikációk
5.3.1 Fizikai jellemzők

Kamerakocsi

Specifikáció Érték

Súly 87,5 kg

Alátámasztási felület 726 x 725 mm

Max. magasság 2530 mm

Monitorkocsi

Specifikáció Érték

Súly 120 kg

Alátámasztási felület 757 x 757 mm

Magasság 1499 mm

EM bázisállomás

12. ábra 

Specifikáció Érték

Magasság 350 mm

Szélesség 200 mm

Hossz 100 mm

Súly 2,5 kg
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EM mezőgenerátor

13. ábra 

Specifikáció Érték

Magasság 200 mm

Szélesség 200 mm

Hossz 71 mm

Súly 2,8 kg

Az EM mezőgenerátor rögzítőlemeze

14. ábra 

Specifikáció Érték

Magasság 121 mm

Szélesség 300 mm

Hossz 428 mm

Súly 2 kg

Rendszer specifikációk
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EM mezőgenerátor karja

15. ábra 

Specifikáció Érték

Magasság 748 mm

Szélesség 110 mm

Hossz 88 mm

Súly 4 kg

Műszeradapter

16. ábra 
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Specifikáció Érték

Átmérő 19 mm

Hossz 65 mm

Súly 0,026 kg

Rendszer specifikációk
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5.3.2 Műszaki specifikációk

Monitorkocsi és orvosi számítógépegység

Specifikáció Érték

Elektromos specifikációk

AC bemenet
100 - 120 V ± 10%
200 - 240 V ± 10%

Frekvencia 50 - 60 Hz

Felvett teljesítmény
7 A 100 Vac feszültségen
3,5 A 240 Vac feszültségen

CMOS akkumulátor 3 V CR2032 lítium akkumulátor

Processzor Intel Xeon 3700 MHz

RAM 8 GB

Támogatott I/O (a rendelke-
zésre állás a rendszerkonfigu-
rációtól függ)

• 4x USB 2.0 2x USB 3.0
• Feszültség kiegyenlítés
• Kamera
• 2x SDI Video bemenet, 2x CVBS Video bemenet
• S-Video bemenet
• 2x Gigabit Ethernet

Tárolóegység Belső merevlemez 2,5" 320 GB

Audio
• Kijelzőbe épített hangszóró
• Sztereó hangrendszer dokkolóállomással

Kijelző

LCD TFT 27"-es kijelző, 16 M szín
A grafikus kártya progresszív egyszeres stream jelet küld. A 3D
tartalmat szoftver hozza létre (további szoftverre lehet szükség).
A külső kijelzőnek támogatnia kell a 3D vonalas technológiát a
3D tartalom megfelelő megjelenítését.

Érintőképernyő Projected Capacitive érintőképernyő

Súly 120 kg

Kamerakocsi

Specifikáció Érték

Bemeneti feszültség 24 Vdc

Felvett teljesítmény 15 W

Navigációs pontosság 0,3 mm RMS (négyzetes középérték)

DVI átalakító

Lásd a Brainlab utasításokat tartalmazó, Converter Kit DVI to S-Video (Átalakítókészlet: DVI - S-
Video) című kiadványát.

Vezeték nélküli LAN specifikációk

Specifikáció Érték

Frekvenciasávok 2,4 GHz és 5 GHz

Adatmoduláció DSSS, OFDM 2,4 MHz-nél és OFDM 5 GHz-nél

MEGFELELŐSÉGEK ÉS SPECIFIKÁCIÓK
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Specifikáció Érték

Frekvenciatartomány 2400 - 2483,5 MHz/5725 - 5850 MHz

Maximális vezetett kimeneti
teljesítmény

2,4 MHz sávnál 18,86 dBm
5 GHz sávnál 21,87 dBm

EM navigációs egység

Specifikáció Érték

Bemeneti feszültség 26 VDC

Felvett teljesítmény 40 W

Navigációs pontosság 0,5 mm RMS (négyzetes középérték)

Rendszer specifikációk
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5.4 Megfelelőségek
5.4.1 Elektromágneses kibocsátások

Elektromágneses környezet

A Curve rendszerek az alábbi táblázatban meghatározott elektromágneses környezetben
használhatók rendeltetésük szerint.
A felhasználó felel annak biztosításáért, hogy a rendszereket ilyen környezetben használják.

Nyilatkozat

Útmutató és a gyártó nyilatkozata az elektromágneses kibocsátások vonatkozásában:

Kibocsátási teszt Megfelelőség Elektromágneses környezet - útmutatás

Rádiófrekvenciás kibo-
csátások - CISPR 11 1. csoport

A Curve rendszer csak saját belső működéséhez
használ RF energiát. Emiatt az RF kibocsátások na-
gyon alacsonyak és nem valószínű, hogy interferen-
ciákat okoznak a közeli elektronikus berendezések-
ben.

Rádiófrekvenciás kibo-
csátások - CISPR 11 A osztály

A Curve rendszer bármilyen létesítményben üzemel-
tethető a háztartások kivételével, illetve használható
háztartási létesítményekben és a háztartási célú épü-
leteket ellátó nyilvános kisfeszültségű villamos háló-
zathoz közvetlenül csatlakoztatott létesítményekben,
amennyiben az alábbi figyelmeztetéseket betartják.

Harmonikus kibocsátá-
sok IEC 61000-3-2 A osztály

Feszültségingadozá-
sok/flicker kibocsátások
IEC 61000-3-3

Megfelel

Figyelmeztetés
Ezt a rendszert kizárólag egészségügyi szakemberek használhatják. A rendszer
rádiófrekvenciás interferenciát okozhat és zavarhatja a közelében levő berendezések
működését. A rendszer hatásainak csökkentése válhat szükségessé a rendszer
irányultságának vagy helyének módosításával, vagy a helyszín árnyékolásával.

Figyelmeztetés
A rendszert nem szabad használni más berendezés közelében, illetve azzal közvetlen
érintkezésben. Ha ezt nem lehet elkerülni, a használandó konfiguráció normál működését
ellenőrizni kell.
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5.4.2 Általános elektromágneses zavartűrés

Elektromágneses környezet

A Curve rendszerek a következő szakaszokban meghatározott elektromágneses környezetben
használhatók rendeltetésük szerint.
A felhasználó felel annak biztosításáért, hogy a rendszereket ilyen környezetben használják.

Elektromágneses zavartűrési nyilatkozat

A következő részekben található táblázatok útmutatást tartalmaznak a gyártó elektromágneses
zavartűrésre vonatkozó nyilatkozata szerint.

Megfelelőségek
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5.4.3 Elektromágneses zavartűrés, Curve rendszer

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

Zavartűrés teszt IEC 60601 tesztelési szint
és megfelelési szint

Elektromágneses környezet - útmutatás

Elektrosztatikus kis-
ülés (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV levegő

A padlónak fából, betonból vagy kerámialap-
ból kell lennie. Ha a padló szintetikus anyag-
gal van burkolva, a relatív páratartalomnak
legalább 30%-osnak kell lennie.

Gyors villamos
tranziens/burst
IEC 61000-4-4

±2 kV tápvezetékek esetén
±1 kV bemeneti/kimeneti
vezetékek esetén

Az áramellátásnak a jellemző kereskedelmi
vagy kórházi környezetben elfogadott minő-
ségnek kell megfelelnie.

Túlfeszültséghullám
IEC 61000-4-5

±1 kV két vezeték között
±2 kV vezeték és föld kö-
zött

Az áramellátásnak a jellemző kereskedelmi
vagy kórházi környezetben elfogadott minő-
ségnek kell megfelelnie.

Hálózati frekvencia
(50/60 Hz) mágne-
ses tér IEC
61000-4-8

3 A/m

A tápfeszültséggel azonos frekvenciájú mág-
neses tér erőssége az irodai vagy kórházi
környezetben levő jellegzetes hely szokásos
szintjén kell lennie.

Feszültségesések,
rövid áramkimara-
dások és feszültsé-
gingadozás a táp-
egység bemenő ve-
zetékein
IEC 61000-4-11

< 5% UT (az UT >95%-os
csökkenése) 0,5 cikluson át
40% UT (az UT 60%-os
csökkenése) 5 cikluson át
70% UT (az UT 30%-os
csökkenése) 25 cikluson át
< 5% UT (az UT > 95%-os
csökkenése) 5 mp-n át

Az áramellátásnak a jellemző kereskedelmi
vagy kórházi környezetben elfogadott minő-
ségnek kell megfelelnie. A Curve rendszer
felhasználója folyamatos működést követel
meg az áramkimaradások alatt is, célszerű a
Curve rendszert szünetmentes tápegységről
vagy akkumulátorról meghajtani.

MEGJEGYZÉS. Az UT a tesztelési szint alkalmazása előtti váltóáramú feszültség.
 

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

Zavartűrés
teszt

IEC 60601
tesztelési
szint

Megfelelési
szint

Elektromágneses környezet - útmutatás

Vezetett RF
IEC
61000-4-6

3 Vrms
150 kHz -
80 MHz

3 V

A hordozható és mobil RF kommunikációs be-
rendezéseket nem szabad a Curve rendszer
bármely részétől - beleértve a kábeleket is - a
távadó frekvenciájára vonatkozó egyenlettel ki-
számított javasolt távolságon belül használni.
Javasolt távolság:

d = 1,17√P

d = 1,17√P 80 MHz - 800 MHz

d = 2,3√P 800 MHz - 2,5 GHz
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Zavartűrés
teszt

IEC 60601
tesztelési
szint

Megfelelési
szint

Elektromágneses környezet - útmutatás

RF sugárzás
IEC
61000-4-3

3 V/m
80 MHz-
2,4 GHz

3 V/m

Ahol a P az adó-vevő készüléknek a készülék
gyártója által megadott maximális névleges tel-
jesítménye wattban (W) és d a javasolt elválasz-
tási távolság méterben (m).
A helyhez kötött RF adók helyszíni elektromág-
neses felmérés során meghatározott térerőssé-
géneka minden frekvencia tartományban kisebb-
nek kell lennie mint a megfelelőségi szintb.
Interferencia az alábbi jelzéssel ellátott készülé-
kek közelében alakulhat ki:

MEGJEGYZÉS. 80 MHz-nél és 800 MHz-nél a nagyobb frekvenciatartomány érvényes.
 

MEGJEGYZÉS. Előfordulhat, hogy a fenti irányelvek nem alkalmazhatók minden helyzetben. Az
elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az, hogy az épületek, tárgyak és emberek el-
nyelik, illetve visszaverik a hullámokat.
 
a rögzített adó-vevő állomások, például a rádiótelefonok átjátszóállomásai, az amatőr rádióadók,
az AM vagy FM rádióadók és a televíziós adók által keltett mezők térerőssége elméleti úton nem
határozható meg pontosan. A rögzített adó-vevő készülékek által keltett elektromágneses kör-
nyezet felmérése céljából megfontolandó egy elektromágneses helyszínvizsgálat. Ha a Curve
rendszer használati helyén mért térerősség meghaladja a fenti rádiófrekvenciás megfelelőségi
szinteket, megfigyeléssel kell meggyőződni a Curve rendszer normál működéséről. Ha rendelle-
nes teljesítmény figyelhető meg, olyan további intézkedésekre lehet szükség, mint a Curve
rendszer irányultságának vagy helyének megváltoztatása.
b A 150 kHz - 80 MHz frekvenciatartományban a térerősségnek 3 V/m alatt kell lennie.

Megfelelőségek
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5.4.4 RF kommunikációs berendezés

Elektromágneses környezet

A hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések kihatással lehetnek a rendszerekre.
A Curve rendszer olyan elektromágneses környezetben használható, ahol a sugárzott
rádiófrekvenciás zavarok ellenőrzés alatt állnak.
A Curve rendszer felhasználója úgy járulhat hozza az elektromágneses kölcsönhatás
megelőzéséhez, hogy minimális távolságot tart meg a hordozható és mobil RF kommunikációs
berendezések (távadók) és a Curve rendszer között az alábbi ajánlásoknak megfelelően, a
kommunikációs berendezés maximális teljesítményének figyelembe vételével.

Elválasztási távolság

A hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések és a Curve rendszer között ajánlott
elválasztási távolság:

A távadó névleges
maximális kimeneti
teljesítménye (W)

A távadó frekvenciájának megfelelő elválasztási távolság (m)

150 kHz - 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz - 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz - 2,5 GHz

d 2 3 P,=

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Olyan távadók esetében, amelyeknek a maximális névleges teljesítménye nincs felsorolva, az
ajánlott d távolság méterben (m) a távadó frekvenciájára vonatkozó oszlopban található képlet
segítségével állapítható meg, ahol P a távadó gyártója által megadott maximális névleges telje-
sítménye wattban (W).
MEGJEGYZÉS. 80 MHz-nél és 800 MHz-nél, a nagyobb frekvenciatartományhoz tartozó elvá-
lasztási távolság érvényes.
 

MEGJEGYZÉS. Előfordulhat, hogy a fenti irányelvek nem alkalmazhatók minden helyzetben. Az
elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az, hogy az épületek, tárgyak és emberek el-
nyelik, illetve visszaverik a hullámokat.
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5.4.5 Tesztelt kábelek

A megadott kábelek használata

Figyelmeztetés
A megadottaktól eltérő tartozékok és kábelek alkalmazása (a Brainlab által
cserealkatrészként eladott kábelek kivételével), a berendezés megnövelt kibocsátását vagy
csökkent zavartűrését eredményezheti.

Navigációs állomás esetén a következők érvényesek: A felhasználó által biztosított S-Video
típusú kábelek mindkét végét ferrittel kell ellátni (pl. Würth Electronic Art. sz. 742 711 31
vagy azzal egyenértékű). A felhasználó által biztosított USB típusú kábelek mindkét végét
ferrittel kell ellátni (pl. Würth Electronic Art. sz. 742 712 22 vagy azzal egyenértékű).

Kábelspecifikációk

A Curve rendszer kábelek, amelyek kibocsátási és zavarszűrési megfelelősége tesztelve lett:

Kábel Specifikáció

Kamera A Brainlab biztosítja; 10 m hosszú

Áram A Brainlab biztosítja; 5 m hosszú

Feszültség kiegyenlítő kábel A Brainlab biztosítja; 5 m hosszú

Kompozit bemenet Koaxiális kábel (min. 0,5/3,7 átmérő), árnyékolt, véggel ellátott,
75 Ohm; max. 10 m hosszú

Kórházi hálózat („intraopear-
tív adatok”)

CAT6 SFTP kábel, árnyékolt, véggel nem ellátott, a Brainlab biz-
tosítja; 5 m hosszú

USB (I-O árnyékolás) USB 2.0/3.0 kábel, árnyékolt, véggel nem ellátott

SDI bemenet Koaxiális kábel (min. 0,5/3,7 átmérő), árnyékolt, véggel ellátott,
75 Ohm; max. 10 m hosszú

Mikroszkóp A Brainlab biztosítja; 10 m hosszú

Átalakítókészlet: DVI - S-Vi-
deo

A Brainlab biztosítja: S-Video kábel 10 m hosszú, DVI - HDMI
kábel 2 m hosszú, Tápkábel 5 m hosszú, DVI átalakító

Kijelző port Kijelző port 1.2 kábel, max. 5 m hosszú, maximális felbontás
1920 x 1080/60 Hz

EM navigációs egység tápká-
bele 5 m

EM navigációs egység adat-
kábele 5 m

Támogatott kimeneti felbontások

Az alábbi táblázat a támogatott kimeneti felbontásokat határozza meg a Curve rendszeren
elérhető kijelző kimenet esetében.
Ha további információkra van szüksége a kimeneti felbontásról, lépjen kapcsolatba a Brainlab
ügyfélszolgálatával.

Kijelzők Színkódolás Csatlakozó Jeltípus Formátum

Display Port Out
(Képernyő kimeneti
port)

8-bit RGB Kijelző port Kijelző port 1.2

1920x1080 60 Hz-en

1920x1080 60 Hz-en

3840x2160 30 Hz-en

3840x2160 60 Hz-en

Megfelelőségek
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5.4.6 Kórházi hálózat

Általános tudnivalók

A felhasználóknak azonosítaniuk, elemezniük, értékelniük kell és ellenőrzés alatt kell tartaniuk a
kockázatot, amely akkor merülhet fel, ha a Curve rendszert olyan hálózathoz vagy
adatkapcsolóhoz csatlakoztatják, amelyekhez más berendezés is csatlakoztatva van.
A hálózat/adatkapcsoló módosítása új kockázatokhoz vezethet, amely további elemzést igényel.
Ezek a módosítások a következők lehetnek, de nem kizárólagosan:
• A konfiguráció módosításai
• További berendezés csatlakoztatása vagy leválasztása
• A csatlakoztatott berendezés frissítése vagy verziószámának váltása

Kórházi hálózati követelmények

Követelmény Érték

Sávszélesség
• Minimális: 2 Mbit/s (pl. betegadatok továbbításánál)
• Javasolt: 10 - 50 Mbit/s (pl. folyamatos átvitelnél és távelérésnél)
• Optimális: 100 Mbit/s - 1Gbit/s (pl. munkamenet megosztásnál)

Latencia
• Minimális: ≤ 100 ms
• Javasolt: ≤ 25 ms
• Optimális: ≤ 2 ms

Biztonság

• Csak biztonságos hálózathoz csatlakoztassa a berendezést
• Illetéktelen használattal szemben védett hálózat (pl. felhasználók hitelesí-

tése, tűzfal stb.)
• Kártevő szoftverrel szemben védett hálózat
• Biztonságos vezeték nélküli hálózat

Hálózati óvintézkedések

Amikor a Curve rendszert vezeték nélküli kórházi hálózatba integrálja, megfelelő kódolást
(pl. WPA2) válasszon ki, hogy védje a betegadatokat a jogosulatlan elérés ellen.

A Curve rendszer megjelenített tartalmának folyamatos átvitele vagy a munkamenet
megosztása nagyon megterhelheti a kórházi hálózatot.

A hálózati hiba potenciális veszélyei

A következő veszélyes helyzetek állhatnak elő, ha a kórházi hálózat vagy adatkapcsoló nem felel
meg a fent felsorolt követelményeknek:
• A beteg nem megfelelő kezelése a következők miatt:

- Feltört WLAN kapcsolat
- A számítógép számolási hibája kártevő szoftver (pl. vírus) miatt

• A beteg nem kívánt kitettsége altatószereknek vagy sugárzásnak az alábbi okok miatt:
- Nem lehet továbbítani a betegadatokat a berendezésre az azonos frekvenciatartományú

vezeték nélküli eszközön nagy számából származó latencia miatt (pl. 2,4 GHz/5 GHz)
- Hálózati hiba a betegadatok átvitele során

MEGFELELŐSÉGEK ÉS SPECIFIKÁCIÓK
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5.5 Tápfeszültség csatlakozók

Általános tudnivalók

A Curve rendszer a felhasználási régiónak megfelelő csatlakozódugóval van ellátva.

A megadott tápkábelek használata

Figyelmeztetés
Csak a Brainlab által megadott tápkábeleket használja. A tápkábeleket ne hosszabbítsa
meg.

Figyelmeztetés
Megbízható földelést csak úgy lehet elérni, ha a rendszer egy neki megfelelő aljzatba van
dugva, amelyen a Hospital Only (Csak kórház) (Észak-Amerikában Hospital Grade). A
hálózati csatlakozót csak olyan aljzatba dugja be, amely rendelkezik védő földeléssel. Ne
szüntesse meg a védelmet egy hosszabbító kábel használatával.

Tápfeszültség csatlakozók
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5.5.1 Regionális tápfeszültség csatlakozók

Tápfeszültség csatlakozók (példák)

Tápfeszültség csatlakozó Régió

EU

Svájc

Egyesült Királyság

USA

Ausztrália

Dél-Afrika

MEGFELELŐSÉGEK ÉS SPECIFIKÁCIÓK
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5.6 USB flash meghajtók

Általános tudnivalók

A betegadatoknak a Brainlab tervezési és navigációs állomások között való átvitelére használhat
egy USB tárolóeszközt.

Az USB flash meghajtók kezelése

USB flash meghajtó használatakor ne érintse közvetlenül az USB csatlakozót (az USB flash
meghajtó fémes részét).

Az USB flash meghajtók nagyon érzékenyek elektrosztatikus kisülésekre. Óvatosan kezelje
azokat, hogy ne sérüljenek.

USB flash meghajtók
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6 KARBANTARTÁS
6.1 Ellenőrzések

Várható működési élettartam

A Curve rendszer élettartama olyan tényezőktől függ, mint az egyes használat módja és
időtartama, valamint a berendezés használatok közötti ápolása, kímélete. Az élettartam lejártának
megállapítására a legjobb módszer a Curve rendszer gondos funkcionális tesztelése és
ellenőrzése használat előtt.
Az élettartam lejártát általában a használat következtében fellépő igénybevétel határozza meg. A
megelőző karbantartás részeként kövesse a karbantartási utasításokat.

A biztonság és funkcionalitás biztosítása

Ne végezzen átvizsgálást, illetve karbantartást, miközben a Curve készüléket a beteg
kezeléséhez használja.

A rendszer funkcionalitásának és biztonságának biztosítása érdekében rendszeres
időközönként el kell végezni annak karbantartását és ellenőrzését.

Intervallum

Évente egy alkalommal a Brainlab szervízmérnökeinek részletekbe menő ellenőrzést kell
végeznie.

Jogosult személyek

A rendszer és a berendezés szervizelése kizárólag a Brainlab és/vagy felhatalmazott partnerei
számára engedélyezett.

Figyelmeztetés
Áramütés veszélye: A rendszer nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.
Minden javítást képzett szerviztechnikusoknak kell elvégezniük, vagy a Brainlab-et kell
felkérni erre.

A rendszer használata előtt

Ha a rendszert hosszabb ideig nem használták, ellenőrizze, hogy minden megfelelően működik
mielőtt elkezdené a beteg kezelését.

KARBANTARTÁS
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6.1.1 A Brainlab által végzett éves ellenőrzés

Jogosult személyek

Az éves ellenőrzések elvégzésére csak a Brainlab ügyféltámogatás jogosult.

Megállapodás

• Ha rendelkezik szerviz szerződéssel, a Brainlab automatikusan elvégzi az éves ellenőrzést.
• Ha nem rendelkezik szerviz szerződéssel, lépjen kapcsolatba a Brainlab ügyfélszolgálatával az

ellenőrzés elvégzése érdekében.

Hatókör

Ez az ellenőrzés kitér minden komponensre és funkcióra, valamint a biztonsági ellenőrzési
űrlapon megadott minden elemre.

Ellenőrzések
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6.1.2 További ellenőrzések

Jogosult személyek

Az alábbi ellenőrzések elvégzésére csak szakképzett klinikai személyzet jogosult.

Hetente

Komponens Vizsgálat

Kábelezés Szemrevételezés (sérülés, repedés).

Tisztítás Lásd a Rendszerfelhasználói kézikönyvet.

Az UPS akkumulátorá-
nak töltése (monitorko-
csi)

Az UPS akkumulátora töltés alá kerül, amikor hálózati tápfeszültség-
hez van csatlakoztatva. További információk az UPS részben találha-
tók a 28. old..

EM navigációs egység

• Az EM navigációs egység összes kábelének szemrevételezése te-
keredés, repedések stb. tekintetében

• Az összes csatlakozó szemrevételezése sérülések tekintetében
• A burkolat összes alkatrészének szemrevételezése a sérülések,

például repedések stb. tekintetében
• Általános fizikai sérülések ellenőrzése

Havonta

Komponens Vizsgálat

Általános komponen-
sek

• Vizsgálja meg az esetleges fizikai sérüléseket
• A besorolásnak és a típustábláknak olvashatóaknak kell lennie
• Harmadik féltől származó berendezések csatlakoztatásának működé-

se (pl. mikroszkóp)

Kerekek és fékek (mo-
nitorkocsi és kame-
rakocsi)

Funkcionalitás

Kamera

• Funkcionalitás
• Vizuális ellenőrzés (igénybevétel)
• Mindkét lencse tiszta és nincsenek rajtuk karcolások, illetve egyéb sé-

rülések

Monitorkocsi

• Funkcionalitás
• A monitor rögzítő mechanizmusának stabilitása, és karcolások az

érintőképernyőn
• Be-/kikapcsolás gomb és főkapcsoló
• Tápfeszültség LED
• DVD/CD ROM
• USB csatlakozás
• Hálózati csatlakozás

Monitorkocsi és ka-
merakocsi Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult vagy hiányzó csavarok

KARBANTARTÁS
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Komponens Vizsgálat

UPS

Ellenőrizze az UPS állapotkódját.
Végezzen egy szimulált áramkimaradási tesztet, annak igazolására,
hogy az UPS átkapcsol hálózati tápfeszültségről akkumulátorfeszültség-
re, az alábbiak szerint:
• Csatlakoztassa a rendszer kábeleit.
• Indítsa el a Curve rendszert.
• Amikor a szoftver készen áll, húzza ki a rendszer tápkábelét.
• A rendszernek tovább kell működnie. Az UPS sípjeleket ad ki, a LED

pedig azt jelzi, hogy az akkumulátor aktiválódott.
MEGJEGYZÉS. Az UPS-re vonatkozó részletekért lásd: 28. old..
 

EM navigációs egy-
ség

Ellenőrizze a követés pontosságát (lásd a releváns Program felhasz-
nálói kézikönyvét)

Három havonta

Komponens Vizsgálat

UPS

• Az akkumulátor kisütéséhez húzza ki a fő áramellátó kábelt a fali
csatlakozóból, a rendszer működése közben.

• Várjon, amíg a rendszer lekapcsol (legfeljebb öt perc).
• Dugja be a fő tápkábelt és kapcsolja be újra a rendszert.
• Ismételje meg a fenti lépéseket, amíg a rendszer le nem áll közvetle-

nül azután, hogy kihúzta a fő tápkábelt és a rendszer egy hosszú sí-
polás után több rövidet sípol. Az akkumulátor most már üres.

• Töltse fel teljesen az akkumulátort azáltal, hogy csatlakoztatja a fő
tápkábelt és bekapcsolja a ki/bekapcsoló gombot, több mint két órás
időtartamra.

Az UPS akkumulátorának optimális működéséhez javasolt, hogy háromhavonta egyszer
teljesen lemerítse az akkumulátort.

Évente

Komponens Vizsgálat

Kamerakocsi

• A kamera funkcionális vizsgálata
• A kamerafogantyú funkcionális vizsgálata
• A teljes kocsi funkcionális vizsgálata
• A mechanikus tartórendszer (kar, kerekek és zárszerkezetek) ellen-
őrzése

Monitorkocsi
• Az eszköz funkcionális vizsgálata
• A mechanikus tartórendszer (kar, kerekek és zárszerkezetek) ellen-
őrzése

EM navigációs egy-
ség

• Pontosság ellenőrzése a Brainlab támogatásával
• Az eszköz funkcionális vizsgálata

Rendszer • Villamossági biztonsági vizsgálat (lásd 46. old.)

Ellenőrzések
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6.2 Károsodott berendezés

Helyezze használaton kívül

Ha hibát fedez fel:

Lépések

1. Kapcsolja ki a rendszert.

2. Csatlakoztassa le a rendszert a hálózati áramellátásból.

3. Vegye fel a kapcsolatot a Brainlab ügyfélszolgálatával.

4. A nem szándékos használat elkerülése érdekében helyezzen egy „NE HASZNÁLD” felira-
tot a berendezésre.

Figyelmeztetés
Ne használja tovább az olyan berendezést, amely hibásnak minősült egy ellenőrzés során.
Károsodott berendezések használata a beteg sérülését okozhatja.

Szükséges tudnivalók

Amikor kapcsolatba lép a Brainlab ügyfélszolgálatával egy hiba kapcsán, az alábbiakra lesz
szüksége:
• A rendszer sorozatszáma a monitorkocsi típustábláján
• A komponensen (monitor vagy kamerakocsi vagy EM bázisállomás vagy EM

mezőgenerátor) jelzett komponens sorozatszám
• A probléma leírása

Javítás/csere

A Brainlab ügyfélszolgálata:
• Msegadja a javítás vagy csere hozzávetőleges költségeit
• Tájékoztatja, hogy a rendszer várhatóan mikor lesz ismét működőképes (általában 48 órán

belül)

Visszaküldési utasítások

Lásd a Rendszerfelhasználói kézikönyvet.

KARBANTARTÁS
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Károsodott berendezés
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