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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe i informacje prawne

Pomoc techniczna

W przypadku nieznalezienia wymaganych informacji w niniejszej instrukcji lub w razie pytań bądź
problemów należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południowa

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

Brazylia Tel.: (0800) 892-1217

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 (900) 649 115

Francja i regiony francuskoję-
zyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568-1044
Faks: +49 89 991568-811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Przewidywany czas wsparcia serwisowego

Firma Brainlab zapewnia ośmioletnie wsparcie serwisowe dla ekranu stacji nawigacyjnej Curve
Dual. Firma Brainlab zapewnia co najmniej pięcioletni okres serwisowania dla jednostki
wykrywającej EM. W tym czasie zapewnione są części zamienne oraz wsparcie techniczne w
terenie.

Informacja zwrotna

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja może zawierać błędy.
Jeśli mają Państwo sugestie, w jaki sposób można ulepszyć niniejszą instrukcję, prosimy o
kontakt pod adresem igs.manuals@brainlab.com.

Producent

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.1.1 Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje chronione przez prawa autorskie. Kopiowanie,
przetwarzanie, rozprowadzanie i tłumaczenie jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez
pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

• Brainlab® to zarejestrowany znak towarowy firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA.
• Curve™ jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA.

Znaki towarowe innych firm

• Intel® jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation w USA i innych krajach.
• Xeon® jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation w USA i innych krajach.

Informacje dotyczące patentów

Ten produkt może być objęty co najmniej jednym patentem lub wnioskiem patentowym. Szczegóły
można znaleźć na stronie: https://www.brainlab.com/patent/.

Oznaczenie CE

Oznaczenie CE wskazuje na zgodność produktów firmy Brainlab z zasadniczymi
wymogami dyrektywy Rady 93/42/EWG (dyrektywa dotycząca wyrobów medycz-
nych).
Zgodnie z zasadami podanymi w tej dyrektywie Curve i jednostka wykrywająca
EM to produkty klasy IIb.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinna odbywać się wyłącznie
zgodnie z przepisami ustawowymi. Informacje na temat dyrektywy WEEE Unii Euro-
pejskiej (w sprawie utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego) zamieszczono
na stronie internetowej:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

W celu uzgodnienia utylizacji akumulatora UPS należy skontaktować się z działem pomocy
technicznej firmy Brainlab.

Sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez
lekarzy lub na ich zamówienie.

Dane kontaktowe i informacje prawne
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1.2 Symbole
1.2.1 Symbole używane w niniejszej instrukcji

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Zawierają one
informacje kluczowe dla bezpieczeństwa, dotyczące ewentualnego urazu, zgonu lub innych
poważnych skutków związanych z niewłaściwym korzystaniem ze sprzętu.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczane za pomocą okrągłych symboli ostrzegawczych. Zawierają one
informacje kluczowe dla bezpieczeństwa, dotyczące ewentualnych problemów z
urządzeniem. Takie problemy obejmują wadliwe działanie, awarię i uszkodzenie wyrobu lub
uszkodzenie mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki.
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1.2.2 Symbole umieszczone na elementach sprzętu

Symbole umieszczone na elementach sprzętu komputerowego

Na systemie umieszczono następujące symbole:

Symbol Objaśnienie

Bezprzewodowa sieć LAN klasy 2

Uziemienie ekwipotencjalne

Prąd przemienny

IPxy
Ochrona przed penetracją czynników zewnętrznych według normy IEC 60529
X = ochrona przed wniknięciem ciał stałych
Y = ochrona przed wniknięciem cieczy

Nie używać ponownie

Nie należy sterylizować ponownie

Sterylizacja tlenkiem etylenu

Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone

Chronić przed światłem słonecznym/UV

Chronić przed wilgocią

Ilość produktów w opakowaniu

Kod serii

Numer seryjny

Zużyć do miesiąc RRRR

Data produkcji

Symbole
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Symbol Objaśnienie

Producent

Niebezpieczeństwo zakleszczenia ręki lub innych części ciała w sprzęcie

Nie patrzeć bezpośrednio w promień laserowy ani nie kierować wiązki lasero-
wej na twarz pacjenta ani jego oczy

Promieniowanie laserowe emitowane z otworu
Nie patrzeć w wiązkę lasera
Produkt laserowy Klasy 2
Maksymalna moc wyjściowa 1 mW, długość fali 635 nm

Urządzenie radiowe

Należy zapoznać się z dołączoną dokumentacją

Kiedy litera D i kreska poniżej są ustawione w jednej linii, kamera jest ustawio-
na prostopadle do podstawy wózka kamery

Znaczniki na przegubach, wskazujące pozycję spoczynkową

Znacznik wskazuje prawidłowe położenie podczas transportu dla danej wyso-
kości słupka teleskopowego

Wózek kamery należy przemieszczać wyłącznie w pozycji transportowej

Wózek monitora należy przemieszczać wyłącznie w pozycji transportowej

INFORMACJE OGÓLNE
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Symbol Objaśnienie

Wskazówka wizualna: jak dokować/zwalniać dokowanie systemu

Niebezpieczeństwo przewrócenia się: Nie wolno przemieszczać systemu, gdy
kółka są zablokowane hamulcami lub gdy urządzenie jest zastawione przez
przeszkody

Symbole
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1.3 Przeznaczenie
1.3.1 Korzystanie z systemu

Użytkowanie systemu

System Curve jest platformą nawigacyjną stosowaną do chirurgii sterowanej obrazem (ang.
Image Guided Surgery (IGS)), która zawiera:
• system wykrywania (optyczny lub elektromagnetyczny);
• jednostkę komputerową, która umożliwia korzystanie z oprogramowania;
• ekrany do wyświetlania nawigacji posiadające funkcję dotykową służącą użytkownikowi do

interakcji z oprogramowaniem.

Parametry techniczne

Parametry techniczne elementów sprzętowych systemu Curve mogą zmieniać się wraz z
postępem technicznym.

Ostrożne obchodzenie się ze sprzętem

Elementy systemu i akcesoria może obsługiwać wyłącznie przeszkolony personel
medyczny.

Komponenty systemu i akcesoria zawierają precyzyjne części mechaniczne. Należy
postępować z nimi ostrożnie.

Modyfikacje systemu

Wszelkie modyfikacje systemów są zabronione. Modyfikacje określonych produktów i ich
przeznaczenia mogą prowadzić do poważnego zagrożenia pacjenta, użytkownika lub osób
trzecich.

Środowisko MR

System Curve nie był testowany w środowisku MR.

Weryfikacja wiarygodności

Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
informacji wprowadzanych do systemu i otrzymywanych z systemu.

Systemy ME

Dodatkowe urządzenia podłączone do medycznego sprzętu elektrycznego muszą posiadać
certyfikat zgodności z odpowiednimi normami IEC lub ISO (np. IEC 60950 dla urządzeń
przetwarzania danych i IEC 60601-1 dla urządzeń medycznych). Co więcej, wszystkie
konfiguracje muszą spełniać wymagania dla medycznych zestawów elektrycznych (patrz
IEC 60601-1-1 lub klauzula 16 wydania 3.1 normy IEC 60601-1). Osoba podłączająca
dodatkowe urządzenia do systemu Curve montuje tym samym system medyczny, przez co
jest odpowiedzialna za to, aby system ten spełniał wymagania dla medycznych systemów
elektrycznych. Należy zwrócić uwagę na to, że prawa lokalne mają charakter nadrzędny
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względem wyżej wymienionych wymagań. W razie wątpliwości należy skontaktować się z
przedstawicielem władz lokalnych lub z działem obsługi technicznej.
UWAGA: O ile nie zaznaczono inaczej, nie jest dozwolone stosowanie rozgałęźników.
 

Przeznaczenie
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1.4 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie firmy Brainlab

Aby zapewnić bezpieczne i właściwe użytkowanie, przed zastosowaniem systemu wszyscy
użytkownicy powinni wziąć udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez przedstawiciela
firmy Brainlab.

Pomoc koordynowana

Przed zastosowaniem systemu do procedur chirurgicznych, w których nawigacja wspomagana
komputerowo uważana jest za element kluczowy, należy wykonać wystarczającą liczbę pełnych
procedur chirurgicznych w obecności przedstawiciela firmy Brainlab, który w razie konieczności
będzie służyć pomocą.

Odpowiedzialność

System ten zapewnia jedynie pomoc dla chirurga; stosowanie systemu nie zastępuje
doświadczenia ani odpowiedzialności chirurga.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4.1 Dokumentacja

Wydanie systemu

Informacje zawarte w tej instrukcji są istotne z punktu widzenia wydań systemów wymienionych
poniżej:

System Wersja Nr seryjny systemu (ostatnie cyfry)

Stacja nawigacyjna Curve
Dual 1.2 SNABCDEFGHI - 19901A

UWAGA: Numer seryjny systemu podany jest na płytce znamionowej wózka monitora.
 

Dedykowani odbiorcy

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla chirurgów i personelu szpitala.

Skróty

W niniejszej instrukcji skrót „EM” oznacza „elektromagnetyczny”.

Czytanie instrukcji obsługi

Instrukcje obsługi opisują skomplikowane urządzenia medyczne oraz oprogramowanie do
nawigacji chirurgicznej, których należy używać z zachowaniem ostrożności.
Dla wszystkich użytkowników systemu, instrumentów i oprogramowania ważne jest, aby:
• Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu dokładnie przeczytać instrukcje.
• Mieć stały dostęp do tych instrukcji obsługi.

Zignorowanie informacji zawartych w instrukcjach obsługi, w szczególności zignorowanie
ostrzeżeń i przestróg, uważane jest za nieprawidłowe użytkowanie.

Sposób korzystania z instrukcji

Informacje zawarte w tej instrukcji pomogą określić, czy system nawigacji funkcjonuje właściwie.
Korzystanie z instrukcji oraz pomocy ze strony firmy Brainlab pozwala określić i rozwiązać
możliwe problemy.

Nie należy podejmować prób naprawy systemu. W razie pytań dotyczących naprawy i
serwisu prosimy o kontakt z działem pomocy firmy Brainlab.

Dostępne instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi Spis treści

Instrukcje obsługi oprogra-
mowania

• Przegląd planowania leczenia i nawigacji sterowanej obrazem
• Opis konfiguracji systemu sali operacyjnej
• Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcje obsługi instrumen-
tów

Szczegółowe instrukcje obsługi dotyczące postępowania z instru-
mentami

Instrukcja dotycząca czy-
szczenia, dezynfekcji i stery-
lizacji

Szczegółowe informacje o czyszczeniu, dezynfekcji i sterylizacji
instrumentów

Instrukcje obsługi systemu Wyczerpujące informacje o konfiguracji systemu

Szkolenie i dokumentacja
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Instrukcja obsługi Spis treści

Techniczna instrukcja obsłu-
gi

Szczegółowe dane techniczne systemu, obejmujące parametry
techniczne i zgodność

UWAGA: Nie wszystkie z wyżej wymienionych instrukcji użytkownika są dostępne lub adekwatne
dla wszystkich produktów firmy Brainlab. W razie pytań dotyczących otrzymanych instrukcji
obsługi należy skontaktować się z działem pomocy firmy Brainlab.
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2 OMÓWIENIE SYSTEMU
2.1 Przegląd elementów

Terminologia

Stacja nawigacyjna Curve Dual będzie opisywana w niniejszym podręczniku jako „system
Curve”. Składa się z następujących części:
• Wózek monitora Curve Dual
• Wózek kamery Curve Dual
• Jednostka wykrywająca EM

Skróty

Skrót UPS w niniejszej instrukcji oznacza „zasilacz bezprzerwowy” (ang. uninterruptible power
supply).

Informacje ogólne

System Curve jest platformą nawigacyjną stosowaną do chirurgii sterowanej obrazem, która
zawiera:
• kamerę (patrz str. 26);
• komputer medyczny z oprogramowaniem (patrz str. 71);
• monitory z ekranem dotykowym służące do wyświetlania nawigacji oraz do obsługi

oprogramowania przez użytkownika (patrz str. 22);
• system wykrywania;
• opcjonalnie jednostkę wykrywającą EM.

Wykrywanie elektromagnetyczne

Wykrywanie elektromagnetyczne (EM) wykorzystuje generator pola EM, aby wytworzyć znaną
objętość zmiennego pola magnetycznego. Pole to wzbudza napięcie w cewkach znajdujących się
w instrumentach EM. Na podstawie nasilenia i fazy indukowanego napięcia obliczane jest
położenie instrumentu w badanym obszarze. Oprogramowanie firmy Brainlab wykorzystuje dane z
jednostki wykrywającej, aby wyświetlić trójwymiarowe położenia instrumentów EM względem
układu referencyjnego EM pacjenta.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Zgodnie z informacjami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zawartymi w
tym podręczniku i w Instrukcji obsługi systemu zainstalowane i stosowane muszą być specjalne
środki ostrożności dotyczące EMC.

OMÓWIENIE SYSTEMU
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Elementy systemu

②

①

③

⑤

④

Rysunek 1 

Nr Element

① Wózek kamery z słupkiem teleskopowym i elementami sterowania napędem silnikowym

② Kamera

③ Monitory

④ Ekran dotykowy

⑤ Wózek monitora i komputer medyczny

Przegląd elementów
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2.1.1 Wykrywanie optyczne

Informacje ogólne

Curve jest bezprzewodowym systemem obsługiwanym dotykowo, służącym do planowania i
nawigacji przed zabiegiem operacyjnym i podczas niego.
Wykrywanie optyczne jest uzyskiwane za pomocą kamery, która emituje i wykrywa miganie
światła podczerwonego.
• Elementy odblaskowe, zamocowane na układach referencyjnych na pacjencie i sprzęcie,

odbijają sygnały nadawane w podczerwieni z powrotem do kamery.
• Sygnały odbite ze sferycznych i dyskoidalnych markerów odblaskowych są wychwytywane i

przetwarzane na informacje cyfrowe przez każdą soczewkę kamery z różnych kątów.
• Oprogramowanie używa sygnału z kamery do wyliczania względnych trójwymiarowych pozycji

instrumentów i układu referencyjnego pacjenta.
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2.2 Wózek monitora

Ekran

Rysunek 2 

Elementy ramienia wózka

④

①

② ③

Rysunek 3 

Nr Element

① Ramię górne

② Przegub monitora

③ Ramię przegubowe

④ Ramię dolne

Wózek monitora
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2.2.1 Podłączenia urządzeń innych producentów

Informacje ogólne

Połączenia do innych urządzeń znajdują się na panelu połączeń.

Podczas podłączania urządzeń innych producentów należy stosować się do odpowiednich
przepisów podanych w normie IEC 60601-1:2012, klauzuli 16.

Panel połączeniowy

①

② ③

④

⑤

Rysunek 4 

Nr Element

①
Gniazda danych:
• Hospital Network (Sieć szpitalna)
• Intraoperative Data (Dane śródoperacyjne)

② Display Port Out (Port wyjścia wyświetlacza)

③ Gniazda USB

④

Gniazda obrazowania:
• S-Video In (Wejście S-Video)
• Composite In 1 (Wejście kompozytowe 1)
• SDI In 1 (Wejście SDI 1)
• Camera (Kamera)

⑤

Porty mikroskopu:
• HUD (wyświetlacz Heads-Up display)
• Communication (Połączenie)
• Composite In 2 (Wejście kompozytowe 2)
• SDI In 2 (Wejście SDI 2)

WLAN

Transmiter WLAN do wysyłania i odbierania używa pasma częstotliwości pomiędzy 2400 a
2483,5 MHz lub pomiędzy 5725 a 5850 MHz. Skuteczna mocą promieniowana izotropowo (EIRP)
wynosi dla pasma 2,4 GHz Band 18,86 dBm, a dla pasma 5 GHz – 21,87 dBm.
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2.2.2 Połączenie LAN

Porty LAN

Porty LAN obsługują:
• Połączenia 10 Mb/s, 100 Mb/s i 1000 Mb/s
• Automatyczne konfiguracje MDI/MDI-X

① ②

Rysunek 5 

Dioda LED Stan Wskazanie

Dioda LED ACT/LINK
①

Wyłączona Brak połączenia

Stała pomarańczo-
wa Połączony

Migająca pomarań-
czowa Aktywność danych

Dioda LED szybkości
②

Wyłączona Połączenie 10 Mb/s

Pomarańczowa Połączenie 100 Mb/s

Zielona Połączenie 1 Gb/s

Połączenie sieciowe

Interfejsy Curve w żaden sposób nie zapewniają separacji według normy IEC 60601-1:2005.
Zaleca się zastosowanie odpowiedniego separatora dla interfejsu sieci (LAN) o mocy co
najmniej 1 MOOP i mocy dielektrycznej co najmniej 1,5 kV.

Podłączenie systemu Curve do sieci szpitalnej może stworzyć system ME zgodnie z normą
IEC 60601-1:2005. Należy upewnić się, że elementy sieci szpitalnej są zgodne z
odpowiednią normą IEC.

Wózek monitora
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2.3 Wózek kamery

Elementy

②

③

④

⑥

①

⑧
⑨

⑤

⑦

Rysunek 6 

Nr Element

① Przegub z napędem silnikowym

② Uchwyt kamery

③ Uchwyt do regulacji wysokości

④ Słupek teleskopowy

⑤ Sterownik kamery

⑥ Podstawa wózka kamery

⑦ Uchwyt transportowy z wieszakami na przewody

⑧ Sterownik silnika

⑨ Kamera
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Elementy kamery

④

①

③

②

Rysunek 7 

Nr Element

① Przycisk aktywacyjny lasera (w tylnej części uchwytu, niewidoczny)

② Laser pozycjonujący

③ Soczewka

④ Filtr iluminatora

Specyfikacja zasilania

Parametr techniczny Wartość

Napięcie 18–32 V DC

Pobór mocy 13,5 W

Parametry techniczne lasera pozycjonującego

Kamera zawiera laser pozycjonujący klasy II ②.

Parametr techniczny Wartość

Długość fali 635 nm

Maksymalny sygnał 1 mW

Zgodność ze standardami

• ANSI Z136.1 (2000)
• IEC 60825-1 (2001)
• FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 oraz 1040.11 (za wyjątkiem

różnic zgodnych z przepisami Laser Notice No. 50 dato-
wanymi na 26 lipca 2001)

Wózek kamery
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2.3.1 Kąt widzenia kamery

Ilustracja

Pole widzenia kamery to obszar w kształcie piramidy o następujących wymiarach:

① ②

③

Rysunek 8 

Nr Widok

① Przód

② Bok

③ Góra

Sprawdzanie kąta widzenia kamery

Przebieg procedury

1. W polu widzenia kamery umieścić narzędzie ze sferycznymi markerami odblaskowymi.

2. Ustawić kamerę poziomo.

3. Zmierzyć dystans roboczy.

4.
Zmierzyć kąt widzenia kamery z różnych odległości.
UWAGA: Jeśli pole widzenia kamery jest znacznie pomniejszone, może ona wymagać
naprawy lub wymiany.
 

UWAGA: Można również sprawdzić pole widzenia kamery w programie, zgodnie z opisem
zamieszczonym w Instrukcjach obsługi oprogramowania.
 

Dokładność kamery

Aby zapewnić dokładność kamery podaną w specyfikacji, należy stosować się do zasad
przechowywania i obsługi (patrz str. 66).
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2.4 UPS

Informacje ogólne

Wózek monitora jest wyposażony w zasilacz awaryjny (UPS), który zaopatruje system w energię
podczas awarii zasilania.
UWAGA: Nie można wyłączyć zasilacza UPS. Jeśli dezaktywacja UPS jest konieczna, proszę
skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
 

Elementy zasilane

Jeśli dojdzie do utraty zasilania sieciowego podczas używania systemu Curve, kompletne wózki
monitora i kamery są zasilane przez co najwyżej pięć minut (gdy bateria jest w pełni
naładowana).

W przypadku awarii zasilania podczas ładowania, bateria może nie działać przez całe pięć
minut.

UPS
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2.4.1 Sygnały UPS

Informacje ogólne

W razie wystąpienia awarii zasilania UPS emituje sygnały informujące, że system jest zasilany z
ograniczonego wewnętrznego źródła energii.

Status systemu

Wskaźnik LED na panelu użytkownika, a także sygnały dźwiękowe UPS sygnalizują status
systemu.
Szczegółowe informacje na temat systemowych diod LED można znaleźć w Instrukcji obsługi
systemu.

Podczas awarii zasilania UPS dostarcza systemowi energię co najwyżej przez pięć minut.
Słychać wtedy szybkie, krótkie dźwięki, a dioda LED na zasilaczu UPS miga na
pomarańczowo. Szpital ponosi odpowiedzialność za zainstalowanie innych, dodatkowych
systemów ostrzegawczych mających na celu poinformowanie personelu sali operacyjnej,
że urządzenia działają w oparciu o ograniczone źródło zasilania.

Objaśnienie sygnałów

Sygnał Przyczyna Komentarz

UPS wydaje szybkie,
krótkie dźwięki

Awaria zasilania Sygnały informują, że system jest zasilany z og-
raniczonego wewnętrznego źródła energii.Dioda LED miga na po-

marańczowo

Dioda LED świeci się na
pomarańczowo Ładowanie baterii

Bateria nie jest w pełni naładowana i nie może
zapewnić całych pięciu minut mocy podtrzymu-
jącej.

Długi dźwięk, po którym
następują krótkie dźwięki

Bateria rozładowa-
na

Bateria jest całkowicie rozładowana. Należy wy-
łączyć system do czasu przywrócenia zasilania
sieciowego. Ponownie włączyć system i pozos-
tawić UPS do naładowania przez co najmniej
dwie godziny.
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2.4.2 Bateria UPS

Sprawdzanie baterii

Należy regularnie kontrolować baterię (patrz str. 87).

Utylizacja baterii

Wymienne wkłady baterii ułatwiają przyjazne środowisku wykorzystanie wtórne baterii. Powinny
spełniać wszystkie krajowe przepisy dotyczące utylizacji baterii.

Nie należy wyjmować ani wymieniać baterii UPS. Baterie mogą być wymieniane wyłącznie
przez firmę Brainlab lub autoryzowanych partnerów.

Nie należy zdejmować pokrywy wózka monitora.

Zużyte baterie należy odpowiednio utylizować lub wykorzystać ponownie zgodnie z
zasadami obowiązującymi w instytucji i lokalnymi przepisami. W celu utylizacji i wymiany
baterii należy umówić wizytę pracownika pomocy technicznej firmy Brainlab.

Sposób ładowania UPS

Aby optymalizować czas eksploatacji zasilacza UPS, należy go całkowicie rozładowywać i
ładować ponownie co trzy miesiące (patrz str. 88).

Przebieg procedury

1.
Rozładować baterię, odłączając wtyczkę przewodu zasilania od gniazda ściennego przy
uruchomionym systemie.
Poczekać, aż system się wyłączy (maksymalnie pięć minut).

2.
Ponownie włączyć system i powtarzać czynność nr 1, aż system automatycznie wyłączy
się, wydając długi dźwięk, po którym nastąpią krótkie dźwięki.
Akumulator jest teraz rozładowany.

3.
Aby naładować ją ponownie, należy podłączyć system do gniazda ściennego i włączyć
zasilanie sieciowe.
Pozostawić system do naładowania przez dwie godziny.

UWAGA: Podczas ładowania UPS można używać wózka monitora, jednak jeśli dojdzie do utraty
zasilania sieciowego, zasilanie podtrzymujące będzie działać przez czas krótszy niż pięć minut.
 

Specyfikacja baterii

Parametr tech-
niczny

Opis

Czas ponownego
ładowania Dwie godziny (pełne naładowanie).

Czas pracy Maks. pięć minut.

Czas eksploatacji
baterii

Należy zorganizować wymianę baterii UPS przez pomoc techniczną firmy
Brainlab co trzy lata (jeśli bateria jest regularnie sprawdzana).

UPS
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Parametr tech-
niczny

Opis

Typ baterii
UPS składa się z dwóch regulowanych zaworem, zabezpieczonych przed
wylaniem, niewymagających konserwacji baterii bezołowiowych o napięciu
12 V i mocy 12 Ah.
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2.5 Jednostka wykrywająca EM

Informacje ogólne

Zaleca się, aby jednostka wykrywająca EM była uruchomiona przez co najmniej 10 minut przed
użyciem systemu.

Aby zachować dokładność systemu przez cały czas użyteczności systemu, personel
upoważniony przez firmę Brainlab musi weryfikować dokładność jednostki wykrywającej
EM co trzy lata.

Znajdujący się w pobliżu sprzęt może zakłócać wykrywanie elektromagnetyczne. Może to
prowadzić do tymczasowej niezdolności systemu do wykrywania instrumentów EM.
Konieczne może być odsunięcie pobliskiego sprzętu od jednostki wykrywającej EM, aby
kontynuować wykrywanie.

Elementy jednostki wykrywającej EM

⑤

④

③

②

①

Rysunek 9 

Nr Element

① Stacja bazowa EM

② Płyta mocująca generatora pola EM

③ Generator pola EM

④ Ramię pozycjonujące generatora pola EM

Generator pola EM z płytą mocującą i ramieniem pozycjonującym

Generator pola EM może być zamocowany do płyty mocującej lub ramienia pozycjonującego
podczas operacji.

Jednostka wykrywająca EM
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①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Rysunek 10 

Nr Element

① Interfejs do mocowania ramienia pozycjonującego generatora pola EM

② Mechanizm zwalniający ramienia pozycjonującego generatora pola EM

③ Ramię pozycjonujące generatora pola EM

④ Mechanizm zwalniający płyty mocującej generatora pola EM

⑤ Interfejs do mocowania płyty mocującej generatora pola EM

⑥ Płyta mocująca generatora pola EM

⑦ Mocowanie za pomocą pasków z rzepami

⑧ Pasek z rzepami

⑨ Generator pola EM

⑩ Element mocujący generatora pola EM

Płytę mocującą i ramię pozycjonujące generatora pola EM przed użyciem należy sprawdzić
pod kątem widocznych uszkodzeń i nie używać, jeśli elementy są uszkodzone.
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Elementy stacji bazowej EM

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Nr Element

① Podłączenie zasilania elektrycznego

② Diody LED instrumentu EM

③ Dioda LED zasilania

④ Porty instrumentów EM

⑤ Port rozszerzenia narzędzi

⑥ Port systemu nawigacji

⑦ Port generatora pola EM

Jednostka wykrywająca EM
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Pole widzenia dla wykrywania EM

Objętość nawigacji zaczyna się w odległości 50 mm od przodu generatora pola EM. Optymalna
odległość robocza jest równa od 100 do 350 mm od przodu generatora pola EM.

③②

①

④

⑤

Nr Element

① Góra

② Bok

③ Tył

④ Dostępna objętość nawigacyjna

⑤ Idealna objętość nawigacyjna
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Jednostka wykrywająca EM
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3 ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

3.1 Wstęp

Informacje o rozdziale

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów w odniesieniu do głównych
elementów systemu Curve:
• Wózek monitora
• Monitor
• UPS
• Wózek kamery
• Jednostka wykrywająca EM

Celem tego rozdziału jest dostarczenie określonych informacji pozwalających rozpoznać możliwe
problemy i poinformować o nich dział pomocy technicznej firmy Brainlab.

Naprawa i serwis

Nie należy podejmować prób naprawy systemu. W razie pytań dotyczących naprawy i
serwisu prosimy o kontakt z działem pomocy firmy Brainlab.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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3.2 Rozwiązywanie problemów: Wózek monitora

Zasilanie wózka monitora

Zdarzenie Możliwa przyczyna

Brak zasilania wózka monitora Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest prawidłowo podłączony
do źródła zasilania.

Rozwiązywanie problemów: Wózek monitora
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3.3 Rozwiązywanie problemów: Monitor
3.3.1 Wyświetlacz ekranu dotykowego

Informacje ogólne

Monitor zawiera dwie główne części funkcjonalne, które mają wpływ na działanie ekranu:
• Sam ekran
• Podświetlenie

Ekran monitora

Ekran jest aktywną częścią monitora.

Zdarzenie Komentarz

Niektóre piksele (z których składa się
wyświetlany obraz) mogą popsuć się
wraz z upływem czasu.

Możliwe, że konieczna będzie wymiana ekranu.

Podświetlenie

Podświetlenie równomiernie rozjaśnia tło aktywnego ekranu, tak że piksele są widoczne.

Zdarzenie Komentarz

Ekran jest czarny.
Możliwe, że konieczna będzie wymiana podświetlenia
(podświetlenie typowo ma określony czas funkcjono-
wania pięć lat).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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3.3.2 Ekran dotykowy

Funkcjonalność ekranu dotykowego

Zdarzenie Komentarz

Dotyk nie działa.
• Kontroler dotyku nie działa lub
• Sterownik kontrolujący pozycję kursora myszki nie

działa

Pozycja kursora myszy na ekranie nie
odpowiada dotykanej części ekranu.

Utracono kalibrację kursora. Skontaktować się z po-
mocą techniczną firmy Brainlab.

Rozwiązywanie problemów: Monitor
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3.3.3 Ekrany wskazujące awarię

Komunikaty powiadomień wyświetlacza

Komunikat Objaśnienie

No Signal! (Brak sygnału!)

System sprawdza dostępne sygnały. Informacja znika po kilku
sekundach i wyświetlany jest obraz lub występuje błąd sygnału
wyświetlacza. W przypadku błędu należy skontaktować się z
działem pomocy technicznej firmy Brainlab.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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3.4 Rozwiązywanie problemów: UPS
3.4.1 Sygnały dźwiękowe UPS

Sygnały

Zdarzenie Możliwa przyczyna

UPS czasami wydaje dźwięki, ale sys-
tem działa normalnie.

UPS czasowo przełącza system na alternatywne
źródło energii ze względu na problemy z zasilaniem
(zwykle spadki napięcia, przepięcia lub skoki napię-
cia).
Takie działanie jest prawidłowe i chroni system przed
anormalnym napięciem.

UPS wydaje długi dźwięk, po nim krótkie
dźwięki, a następnie system zostaje za-
mknięty.

Bateria UPS jest całkowicie rozładowana. Należy cał-
kowicie naładować UPS przed ponownym użyciem
systemu.

Rozwiązywanie problemów: UPS
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3.4.2 Wskaźnik LED zasilacza UPS i status systemu

Przegląd

Ta część zawiera informacje o pomarańczowej diodzie LED baterii UPS, znajdującej się na panelu
użytkownika wózka monitora.

Wskaźnik LED zasilacza UPS

Stan Wskazuje

Miganie System jest zasilany z UPS

Ciągle świeci Bateria ładuje się

W przypadku awarii zasilania podczas ładowania, bateria może nie działać przez całe pięć
minut.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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3.5 Rozwiązywanie problemów: Wózek kamery

Zdarzenia dotyczące kamery

Istnieje kilka możliwych zdarzeń przypisywanych błędom komunikacji z kamerą IR.

Zdarzenie Objawy Możliwe przyczyny

Zmniejszenie kąta
widzenia kamery

• Ograniczone robocze
pole widzenia nawigacji

• Diody LED soczewek
kamery nie świecą

• Przegrzewanie
• Błąd komunikacji między wózkami monitora i

kamery
• Promieniowanie IR z innego urządzenia po-

woduje zakłócenia (np. pulsoksymetr)
• Powierzchnie na sali operacyjnej mogą odbi-

jać promieniowanie IR (np. paski odblaskowe
na odzieży)

Brak zasilania
Kamera nie wydaje
dźwięku podczas urucha-
miania

• Problem z wewnętrznym okablowaniem
• Problem z zewnętrznym okablowaniem

Brak komunikacji
Kamera nie wydaje
dźwięku podczas urucha-
miania aplikacji

• Błąd komunikacji między wózkami monitora i
kamery: sprawdź okablowanie

Brak prawidłowe-
go wykrywania
sferycznych mar-
kerów odblasko-
wych

Oprogramowanie wy-
świetla niezidentyfikowa-
ne szare sferyczne mar-
kery w polu widzenia ka-
mery

• Promieniowanie IR z innego urządzenia po-
woduje zakłócenia (np. pulsoksymetr)

• Powierzchnie na sali operacyjnej mogą odbi-
jać promieniowanie IR (np. paski odblaskowe
na odzieży)

Sterowanie silni-
kiem kamery nie
działa

Wciśnięcie przycisków
sterujących kamerą z na-
pędem silnikowym nie
powoduje poruszenia ka-
mery

• Przełącznik wł./wył. silnika jest wyłączony:
WŁĄCZYĆ przełącznik

• Błąd komunikacji: sprawdź okablowanie
• Jeśli zielona dioda LED statusu kamery jest

wyłączona, komunikacja nie jest możliwa: na-
leży uruchomić urządzenie ponownie

UWAGA: W razie problemów z kamerą należy skontaktować się z działem pomocy technicznej
firmy Brainlab.
 

Rozwiązywanie problemów: Wózek kamery
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3.6 Rozwiązywanie problemów: Jednostka
wykrywająca EM

Zdarzenia dotyczące jednostki wykrywającej EM

Zdarzenie Objawy Możliwe przyczyny

Brak zasilania

Jednostka wykrywająca
EM nie wydaje dźwięku
podczas uruchamiania, a
dioda LED zasilania nie
włącza się.

Sprawdzić, czy przewód jest prawidłowo podłą-
czony do zasilacza EM.

Sprawdzić, czy przełącznik zasilania Curve
jest w pozycji włączenia.

Upewnić się, że przewód jednostki wykrywa-
jącej EM jest podłączony do zasilania oraz że
przewód jest podłączony oboma złączami do
jednostki wykrywającej EM.

Brak komunikacji

Jednostka wykrywająca
EM nie wydaje dźwięku
podczas uruchamiania
aplikacji.

Sprawdzić okablowanie pomiędzy wózkiem
monitora a jednostką wykrywającą EM.

Niewłaściwa konfiguracja oprogramowania.

Brak wykrywania
Oprogramowanie wyświet-
la przekreślony symbol
generatora pola EM.

Sprawdzić okablowanie pomiędzy generato-
rem pola EM a stacją bazową EM.

Brak wykrywania
instrumentów EM

Dioda LED portu instru-
mentów EM nie świeci się.

Sprawdzić okablowanie pomiędzy stacją bazo-
wą EM a instrumentem EM.
Jeśli okablowanie jest prawidłowe, a stacja ba-
zowa EM ma zasilanie (zielona dioda LED za-
silania), należy wyłączyć stację bazową EM za
pomocą przełącznika zasilania sieciowego na
Curve. Odczekać co najmniej pięć sekund, a
następnie ponownie włączyć zasilanie za po-
mocą przełącznika sieciowego.

Dioda LED portu instru-
mentów EM jest burszty-
nowa.

Sprawdzić, czy oprogramowanie działa prawid-
łowo.

Upewnić się, że nie przekroczono zalecanej
liczby cykli sterylizacji instrumentu EM.

Upewnić się, że podłączony jest właściwy in-
strument EM firmy Brainlab (informacje doty-
czące zgodnych instrumentów EM podano w
Instrukcji obsługi instrumentu).

Dioda LED portu instru-
mentów EM jest zielona,
ale symbol instrumentu
EM nie jest wyświetlany.

Upewnić się, że instrument znajduje się w ob-
rębie wykrywanej objętości.

Przerywane wy-
krywanie instru-
mentu

Podczas poruszania in-
strumentem EM symbol in-
strumentu EM w oprogra-
mowaniu nie jest wyświet-
lany w sposób ciągły.

Upewnić się, że instrumenty EM są idealnie w
obrębie wykrywanej objętości generatora pola
EM, nie na krawędzi wykrywanej objętości.

Sprawdzić pod kątem obecności metalowych
obiektów obcych, które mogą zakłócać pole
elektromagnetyczne (np. instrumentów ferro-
magnetycznych).

Symbol instrumentu EM w
oprogramowaniu przemie-
szcza się, mimo że instru-
ment EM jest trzymany
nieruchomo.

Zakłócenia elektromagnetyczne z innych pobli-
skich urządzeń elektrycznych zaburzają pracę
jednostki wykrywającej EM. Należy odsunąć
pobliskie urządzenia na większą odległość.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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Zdarzenie Objawy Możliwe przyczyny

Wykrywany instrument z elementem zasilanym
silnikiem (np. shaver) zakłóca wykrywanie, gdy
wykorzystywany jest silnik. Nie należy polegać
na informacjach dotyczących wykrywania, gdy
wykorzystywany jest element wyposażony w
silnik.

Rozwiązywanie problemów: Jednostka wykrywająca EM
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4 BEZPIECZEŃSTWO
ELEKTRYCZNE

4.1 Wstęp
4.1.1 Stacja nawigacyjna Curve Dual

Klasyfikacja stacji nawigacyjnej Curve Dual

Stacja nawigacyjna Curve Dual została zaklasyfikowana jako sprzęt klasy I według normy IEC
60601-1 i musi być testowana zgodnie z odpowiednimi wymaganiami.

Klasyfikacja Definicja

Klasa I

Odnosi się do klasyfikacji sprzętu, dotyczącej ochrony przed porażeniem
elektrycznym. Zapewnione są środki ochrony dla części metalowych do-
stępnych użytkownikowi, jak i metalowych części wewnętrznych, takich jak
uziemienie.

Klasyfikacja – porty instrumentów EM

Porty instrumentów EM są klasyfikowane jako typ BF zgodnie z normą IEC 60601-1 i muszą być
testowane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami.

Klasyfikacja Definicja

Typ BF

Część typu F wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta, spełniająca określone
wymagania tej normy w celu zapewnienia lepszej ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym niż ochrona zapewniana przez części typu B wchodzą-
ce w kontakt z ciałem pacjenta.

Wymogi bezpieczeństwa

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, stację nawigacyjną Curve Dual należy
podłączać jedynie do sieci elektrycznej z uziemieniem ochronnym.

Bezpiecznik linii zasilania musi mieć natężenie znamionowe 16 A.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
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4.2 Wymagania dotyczące testów okresowych

Odstęp czasowy

Test okresowy należy przeprowadzać raz w roku.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa raz w roku należy przeprowadzać test zgodny ze
standardem IEC 62353.

UWAGA: Lokalne przepisy wymagania różniące się od tych norm mają przed nimi pierwszeństwo.
Alternatywnie, test można wykonać zgodnie z normą IEC 60601-1.
 

Zakres

Test musi zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione w formularzu inspekcji bezpieczeństwa
(patrz str. 50). Poza formularzem inspekcji bezpieczeństwa inspekcja obejmuje także dalsze
inspekcje opisane od str. 85.
Dodatkowo personel pomocy technicznej firmy Brainlab lub autoryzowani partnerzy firmy powinni
regularnie czyścić filtry wlotu powietrza i w razie konieczności wymienić baterię.

Inspekcje przeprowadzane przez personel niezatrudniony w firmie Brainlab

Do wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego upoważniony jest tylko wyszkolony
personel.

Test powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanego inżyniera, który:
• Posiada kwalifikacje do przeprowadzania inspekcji bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu

medycznego.
• Zapoznał się zarówno z informacjami na temat bezpieczeństwa produktu, jak i z instrukcjami

dotyczącymi samego produktu oraz przeczytał ze zrozumieniem wskazówki dla użytkowników.
• Zna aktualne przepisy lokalne dotyczące zapobiegania wypadkom w przemyśle i poza

przemysłem.
• W przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa niezwłocznie poinformuje o tym pisemnie firmę

Brainlab.

Inspekcje przeprowadzane przez pomoc techniczną firmy Brainlab

• Jeśli w miejscu pracy klienta nie jest dostępny właściwie wykwalifikowany personel, pracownik
techniczny firmy Brainlab dokona tej inspekcji za ustaloną opłatą.

• Jeśli potrzebna jest pomoc specjalisty, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej
firmy Brainlab.

Wymagania dotyczące testów okresowych
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4.2.1 Zagadnienia dotyczące testu

Wymagane procedury testowe

Przebieg procedury

1. Przeprowadzić inspekcję wzrokową.

2. Sprawdzić rezystancję uziemienia ochronnego.

3. Sprawdzić prąd upływu sprzętu.

4. Sprawdzić prąd upływu części wchodzącej w kontakt z ciałem pacjenta (typ BF) (dla op-
cjonalnej jednostki wykrywającej EM).

5. Przeprowadzić test funkcjonalności.

6. Sporządzić raport i ocenić wyniki.

7. Sprawdzić i przygotować system do normalnego użytkowania.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące testów, które mają być przeprowadzone, patrz str.
50.
 

Wskazówki dotyczące testu

Podczas wykonywania testów okresowych:
• Wykonać wymagane procedury testowe w kolejności podanej powyżej.
• Dokonywać pomiarów wszystkich aspektów systemu uwzględnionych w kolejnych rozdziałach.
• Przed uznaniem urządzenia za bezpieczne musi ono przejść pomyślnie wszystkie testy.
• Kalibracja urządzenia pomiarowego poddawanego testom podczas pomiarów musi być ważna.

UWAGA: Pomiarowe połączenie wyjściowe urządzenia pomiarowego musi być zachowane
podczas całego cyklu pomiarów. W przypadku odłączenia wyjścia pomiarowego podczas
pomiarów urządzenie pomiarowe stwierdzi brak połączenia i trzeba będzie przeprowadzić test od
początku.
 

Jeżeli test nie zostanie zaliczony, urządzenie musi zostać naprawione przez pomoc
techniczną firmy Brainlab. Po naprawie cały test bezpieczeństwa elektrycznego należy
powtórzyć od początku.

Formularz inspekcji bezpieczeństwa

• Wydrukować lub skopiować formularz inspekcji bezpieczeństwa (od str. 50).
• Należy wprowadzić wyniki inspekcji.
• Porównać zmierzone wartości z wartościami krytycznymi (definicje – str. 51), aby ustalić, czy

wynik testu jest pozytywny.
• Formularz należy zachować jako zapis inspekcji.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
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4.2.2 Formularz inspekcji bezpieczeństwa – testy okresowe

Procedury testowe, które należy przeprowadzić

Etap Instrukcje i warunki

Inspekcja wizualna

Sprawdzić wszystkie stosowne przewody pod kątem wgnieceń, uszko-
dzeń izolacji oraz pustych miejsc. Należy poruszać przewodem i owinąć
go wokół ręki, aby lekko rozciągnąć izolację. Wszelkie widoczne uszko-
dzenia są niedopuszczalne.
Sprawdzić wózek monitora, wózek kamery i jednostkę wykrywającą
EM (jeśli jest) pod kątem widocznych uszkodzeń, pękniętych przewodów i
pustych miejsc. Z wyjątkiem otworów wentylacyjnych, wnętrze wózków
nie powinno być widoczne. Uszkodzone przewody, puste miejsca lub wi-
doczne wnętrze są niedopuszczalne.
Sprawdzić diody (na wózku monitora, wózku kamery i jednostce wy-
krywającej EM (opcjonalna)) pod kątem wykrytych błędów.
W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń należy wycofać urządze-
nie z użytkowania, oznaczyć jako wycofane i skontaktować się z działem
pomocy technicznej firmy Brainlab.

Rezystancja uzie-
mienia ochronnego

Podłączyć wózek monitora do zasilania sieciowego za pomocą oryginal-
nego przewodu sieciowego firmy Brainlab. Jeśli istnieje kilka przewodów
sieciowych do danego urządzenia, test należy powtórzyć z każdym prze-
wodem.
Zbadać opór uziemienia ochronnego zgodnie z normą IEC 62353:2007
rozdział 5.3.2.2, wykorzystując urządzenie pomiarowe zdolne do dostar-
czenia prądu co najmniej 200 mA do 500 mΩ. Pomiar prowadzić przez
jedną sekundę. Napięcie w obwodzie otwartym nie może przekraczać 24
V.

Prąd upływu sprzętu
(wykrywanie optycz-
ne)

Podłączyć wózek monitora i wózek kamery, używając kabla kamery.
Podłączyć wózek monitora do zasilania sieciowego za pomocą oryginal-
nego przewodu sieciowego firmy Brainlab.
Przeprowadzić test prądu upływu sprzętu zgodnie z normą IEC
62353:2007 rozdział 5.3.3.2.3, wykorzystując tak zwaną „metodę różnico-
wą” z następującymi dodatkowymi warunkami:
• Pomiary są prowadzone przy napięciu równym napięciu sieciowemu.
• Pomiary są prowadzone w obu położeniach wtyczki sieciowej, jeśli to

możliwe.
Podczas prowadzenia pomiarów przy różnych położeniach wtyczki siecio-
wej należy udokumentować wyższą wartość.

Prąd upływu sprzętu
(wykrywanie EM)

Połączyć wózek monitora i jednostkę wykrywającą EM za pomocą do-
starczonych przewodów połączeniowych. Podłączyć wózek monitora do
zasilania sieciowego za pomocą oryginalnego przewodu sieciowego firmy
Brainlab.
Przeprowadzić test prądu upływu sprzętu zgodnie z normą IEC
62353:2007 rozdział 5.3.3.2.3, wykorzystując tak zwaną „metodę różnico-
wą” z następującymi dodatkowymi warunkami:
• Pomiary są prowadzone przy napięciu równym napięciu sieciowemu.
• Pomiary są prowadzone w obu położeniach wtyczki sieciowej, jeśli to

możliwe.
Podczas prowadzenia pomiarów przy różnych położeniach wtyczki siecio-
wej należy udokumentować wyższą wartość.

Prąd upływu części
wchodzącej w kon-
takt z ciałem pacjen-
ta (typ BF)
(tylko w przypadku
wykrywania EM)

Połączyć wózek monitora i jednostkę wykrywającą EM za pomocą do-
starczonych przewodów połączeniowych. Podłączyć wózek monitora do
Testera za pomocą oryginalnego przewodu sieciowego firmy Brainlab.
Przeprowadzić test prądu upływu sprzętu zgodnie z normą IEC
62353:2007 rozdział 5.3.4.3.2, wykorzystując „metodę różnicową”, patrz
rysunek 9 w normie IEC 62353.

Wymagania dotyczące testów okresowych
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Etap Instrukcje i warunki

Test działania
(wykrywanie optycz-
ne)

• Uruchomić system Curve.
• Sprawdzić, czy wskaźniki LED (na wózku monitora i kamerze) nie

wskazują wykrytych błędów. Szczegółowe informacje na temat diod
LED podano w Instrukcji obsługi systemu.

• Uruchomić oprogramowanie.
• Dokładnie wykryć instrument firmy Brainlab.

Test działania
(wykrywanie EM)

• Uruchomić system Curve.
• Sprawdzić, czy wskaźniki LED (na wózku monitora i jednostce wy-

krywającej EM) nie wskazują wykrytych błędów. Szczegółowe informa-
cje na temat diod LED podano w Instrukcji obsługi systemu.

• Uruchomić oprogramowanie.
• Dokładnie wykryć instrument EM firmy Brainlab.

Raport i ocena wyni-
ków Wygenerować raport i określić, czy urządzenie jest bezpieczne i wydajne.

Kontrola i przygoto-
wania do prawidło-
wego użytkowania

Po przeprowadzeniu testu przed oddaniem go do eksploatacji należy
upewnić się, że system Curve powrócił do warunków koniecznych dla
normalnego użytkowania.
Odłączyć wszystkie urządzenia, które były do niego podłączone, np. prze-
wody pomiarowe.

Wartości krytyczne

Etap testu Warunki normalne

Rezystancja uziemienia ochronnego ≤ 0,3 Ω

Prąd upływu sprzętu ≤ 500 µA

Prąd upływu części wchodzącej w kontakt z cia-
łem pacjenta (typ BF) (tylko w przypadku wykry-
wania EM)

≤ 5 mA pomiar różnicowy

Wartość referencyjna

Wykorzystać tabelę (od str. 52), aby wprowadzać pojedyncze wartości zmierzone dla każdego
wymaganego punktu pomiarowego.
Wprowadzić maksymalne wartości zmierzone w poniższej tabeli:

Etap testu Warunki normalne Wynik pozytywny?

Rezystancja uziemienia ochronnego

Prąd upływu sprzętu

Prąd upływu części wchodzącej w kontakt z cia-
łem pacjenta (typ BF) (tylko w przypadku wykry-
wania EM)

Numer seryjny urządzenia pomiarowego: ________________________
Kalibracja ważna do (data): ________________________
Test przeprowadzony (data): _________________ przez:
__________________________________

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
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4.3 Przeprowadzanie testów
4.3.1 Rezystancja uziemienia ochronnego

Informacje ogólne

Podłączyć końcówkę pomiarową urządzenia pomiarowego do elementów przewodzących
pokazanych w poniższej tabeli i zmierzyć oporność.

Jeżeli test nie zostanie zaliczony, urządzenie musi zostać naprawione przez pomoc
techniczną firmy Brainlab. Po naprawie cały test bezpieczeństwa elektrycznego należy
powtórzyć od początku.

Rezystancja uziemienia ochronnego

Badany punkt Zmierzona wartość Wynik po-
zytywny?

Gniazdo wyrównania poten-
cjałów

Śruba mocująca ekranu

Druga śruba mocująca ekra-
nu

Przeprowadzanie testów

52 Techniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.1 Stacja nawigacyjna Curve Dual Wer. 1.2



4.3.2 Prąd upływu sprzętu

Informacje ogólne

Podłączyć końcówkę pomiarową urządzenia pomiarowego do elementów przewodzących
pokazanych w tabeli (od str. 53) i zmierzyć prąd upływu.

Punkty pomiarowe do badania prądu upływu sprzętu

Badany punkt Zmierzona wartość Wynik po-
zytywny?

Śruba mocująca ekranu

Druga śruba mocująca ekra-
nu

Lewa śruba wewnętrznego
ruchomego przegubu

Lewa śruba na wewnętrz-
nym przegubie drugiego ra-
mienia

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
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Badany punkt Zmierzona wartość Wynik po-
zytywny?

Lewa śruba na środkowym
przegubie ramienia przegu-
bowego

Śruba po lewej stronie uch-
wytu transportowego wózka
monitora

Wejście Composite In
(Wejście kompozytowe) na
panelu podłączeniowym

Przycisk wł./wył.

Śruba na zawiasie do obra-
cania kamery

Zawias szczelinowy kamery

Przeprowadzanie testów
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Badany punkt Zmierzona wartość Wynik po-
zytywny?

Śruba po lewej dolnej stro-
nie uchwytu transportowego
wózka kamery

Śruba po lewej stronie mo-
cowania słupka do uchwytu
transportowego wózka ka-
mery

Złącze zasilania na połączo-
nym przewodzie zasilającym
i do przesyłania danych
(do opcjonalnej jednostki
wykrywającej EM)

Generator pola EM w stacji
bazowej EM
(do opcjonalnej jednostki
wykrywającej EM)

Złącze zasilania na stacji ba-
zowej EM
(do opcjonalnej jednostki
wykrywającej EM)

Zawieszenie do mocowania
na stacji bazowej EM
(do opcjonalnej jednostki
wykrywającej EM)

Port instrumentów EM na
stacji bazowej EM (część ty-
pu BF wchodząca w kontakt
z ciałem pacjenta, SIP/SOP)
(do opcjonalnej jednostki
wykrywającej EM)

Śruba obudowy na pokrywie
stacji bazowej EM
(do opcjonalnej jednostki
wykrywającej EM)
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Badany punkt Zmierzona wartość Wynik po-
zytywny?

Podłączenie systemu wykry-
wającego na wózku monito-
ra
(do opcjonalnej jednostki
wykrywającej EM)

Przeprowadzanie testów
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4.3.3 Prąd upływu części wchodzącej w kontakt z ciałem pacjenta (typ BF) (do
opcjonalnej jednostki wykrywającej EM)

Informacje ogólne

Poniższe punkty są zdefiniowane dla jednostki wykrywającej EM.
Do jednostki połączeniowej EM konieczny jest adapter. Ten adapter musi mieć wszystkie złącza
spięte we wtyczce.
Zastosować pomiar różnicowy zgodny z normą IEC 62353:2007, rozdział 5.3.4.3.2 i podłączyć
część wchodzącą w kontakt z ciałem pacjenta do gniazda wejściowego w urządzeniu
pomiarowym.
Na przykład:

Rysunek 11 

Punkt pomiarowy

Badany punkt Zmierzona wartość Wynik po-
zytywny?

Wtyczka adaptera na jed-
nostce połączeniowej EM
(do pomiaru wystarczy jedno
gniazdo)
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4.4 Test bezpieczeństwa elektrycznego – Elektryczny
system medyczny

Odstęp czasowy

Ten test jest obowiązkowy, gdy tworzony jest elektryczny system medyczny zgodnie z normą
odpowiednio IEC 60601-1 lub IEC 60601-1-1.
Test ten powinien być powtarzany ilekroć konfiguracja elektrycznego systemu medycznego
zostanie zmieniona, np. po naprawie jednego lub więcej elementów systemu lub po wymianie
elementów takich jak przewody.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa każdego elementu sprzętu i ich kombinacji wymagane
jest coroczne przeprowadzenie testu.

Zakres

Test musi zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione w formularzu inspekcji bezpieczeństwa
(od str. 60). Poza formularzem inspekcji bezpieczeństwa inspekcja obejmuje także dalsze
inspekcje opisane od str. 85.

Inspekcje przeprowadzane przez personel niezatrudniony w firmie Brainlab

Do wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego upoważniony jest tylko wyszkolony
personel.

Test powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanego inżyniera, który:
• Posiada kwalifikacje do przeprowadzania inspekcji bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu

medycznego.
• Zapoznał się zarówno z informacjami na temat bezpieczeństwa produktu, jak i z instrukcjami

dotyczącymi samego produktu oraz przeczytał ze zrozumieniem wskazówki dla użytkowników.
• Zna aktualne przepisy lokalne dotyczące zapobiegania wypadkom w przemyśle i poza

przemysłem.
• W przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa niezwłocznie poinformuje o tym pisemnie firmę

Brainlab.

Inspekcje przeprowadzane przez personel firmy Brainlab

• Jeśli w miejscu pracy klienta nie jest dostępny właściwie wykwalifikowany personel, pracownik
techniczny firmy Brainlab dokona tej inspekcji za ustaloną opłatą.

• Jeśli potrzebna jest pomoc specjalisty, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej
firmy Brainlab.

Test bezpieczeństwa elektrycznego – Elektryczny system medyczny

58 Techniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.1 Stacja nawigacyjna Curve Dual Wer. 1.2



4.4.1 Testy elektrycznych systemów medycznych

Środki ostrożności podczas testu

• Opisany test dotyczy wyłącznie sprzętu firmy Brainlab, a nie podłączonego do niego
dodatkowego sprzętu. Proszę także przestrzegać wskazówek podanych przez producenta
podłączonego urządzenia.

• Wszystkie urządzenia powinny być w trybie roboczym: podczas pomiarów wszystkie
przełączniki zasilania powinny być w pozycji roboczej (WŁ.).

• Testy powinny być przeprowadzane w normalnych warunkach oraz w warunkach pojedynczej
awarii.

Wymagane procedury testowe

Przebieg procedury

1. Przeprowadzić inspekcję wzrokową.

2. Sprawdzić dotykowy prąd upływu.

3. Przeprowadzić test funkcjonalności.

4. Sporządzić raport i ocenić wyniki.

5. Sprawdzić i przygotować system do normalnego użytkowania.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące testów, które mają być przeprowadzone, patrz str.
60.
 

Wskazówki dotyczące testu

Podczas przeprowadzania testu należy pamiętać o następujących zagadnieniach:
• Wykonać wymagane procedury testowe w kolejności podanej powyżej.
• Dokonywać pomiarów wszystkich aspektów systemu uwzględnionych w kolejnych rozdziałach.
• Wszystkie testy muszą zakończyć się pomyślnie.
• Kalibracja urządzenia pomiarowego poddawanego testom podczas pomiarów musi być ważna.
• Należy przeprowadzić wszystkie testy zgodnie z normą IEC 60601-1:2005.

UWAGA: Pomiarowe połączenie wyjściowe urządzenia pomiarowego musi być zachowane
podczas całego cyklu pomiarów. W przypadku odłączenia wyjścia pomiarowego podczas
pomiarów urządzenie pomiarowe stwierdzi brak połączenia i trzeba będzie przeprowadzić test od
początku.
 

Jeżeli test nie zostanie zaliczony, urządzenie musi zostać naprawione przez pomoc
techniczną firmy Brainlab. Po naprawie cały test bezpieczeństwa elektrycznego należy
powtórzyć od początku.

Formularz inspekcji bezpieczeństwa

• Wydrukować lub skopiować formularz inspekcji bezpieczeństwa (od str. 60).
• Należy wprowadzić wyniki inspekcji.
• Należy je zachować jako zapis inspekcji.
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4.4.2 Formularz inspekcji bezpieczeństwa – Elektryczne systemy medyczne

Testy do przeprowadzenia

Etap testu Instrukcje i warunki

Inspekcja wizualna

Sprawdzić wszystkie stosowne przewody pod kątem wgnieceń, uszko-
dzeń izolacji oraz pustych miejsc. Należy poruszać przewodem i owinąć
go wokół ręki, aby lekko rozciągnąć izolację. Wszelkie widoczne uszko-
dzenia są niedopuszczalne.
Sprawdzić wózek monitora i wózek kamery pod kątem widocznych usz-
kodzeń, pękniętych przewodów i pustych miejsc. Z wyjątkiem otworów
wentylacyjnych, wnętrze wózków nie powinno być widoczne. Uszkodzone
przewody, puste miejsca lub widoczne wnętrze są niedopuszczalne.
Sprawdzić wskaźniki LED (na wózku monitora i kamerze) pod kątem wy-
krytych błędów.
W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń należy wycofać urządze-
nie z użytkowania, oznaczyć jako wycofane i skontaktować się z działem
pomocy technicznej firmy Brainlab.

Dotykowy prąd upły-
wu
(wykrywanie optycz-
ne)

Połączyć wózek monitora i wózek kamery za pomocą przewodu kamery
i podłączyć wózek monitora do źródła zasilania sieciowego za pomocą
oryginalnego przewodu sieciowego firmy Brainlab.
Wprowadzić urządzenie, które zostanie podłączone, w tryb roboczy, zgod-
nie z opisem producenta urządzenia.
Podłączyć wymagany przewód, aby stworzyć elektryczny system me-
dyczny między tymi dwoma urządzeniami i włączyć oba urządzenia.
Zbadać prąd dotyku sprzętu zgodnie z normą IEC 60601-1:2005, rozdział
16.6.1 w warunkach normalnych i w warunkach pojedynczej awarii. Prze-
rwanie dowolnego niezainstalowanego na stałe podłączenia uziemienia
ochronnego jest uważane za warunki pojedynczej awarii.

Dotykowy prąd upły-
wu
(wykrywanie EM)

Połączyć wózek monitora i jednostkę wykrywającą EM (opcjonalną) za
pomocą przewodów połączeniowych i podłączyć wózek monitora do za-
silania sieciowego za pomocą oryginalnego przewodu sieciowego firmy
Brainlab.
Wprowadzić urządzenie, które zostanie podłączone, w tryb roboczy, zgod-
nie z opisem producenta urządzenia.
Podłączyć wymagany przewód, aby stworzyć elektryczny system me-
dyczny między tymi dwoma urządzeniami i włączyć oba urządzenia.
Zbadać prąd dotyku sprzętu zgodnie z normą IEC 60601-1:2005, rozdział
16.6.1 w warunkach normalnych i w warunkach pojedynczej awarii. Prze-
rwanie dowolnego niezainstalowanego na stałe podłączenia uziemienia
ochronnego jest uważane za warunki pojedynczej awarii.

Test działania
(wykrywanie optycz-
ne)

• Uruchomić system Curve.
• Sprawdzić, czy wskaźniki LED (na wózku monitora i kamerze) nie

wskazują wykrytych błędów. Szczegółowe informacje na temat diod
LED podano w Instrukcji obsługi systemu.

• Uruchomić oprogramowanie.
• Dokładnie wykryć instrument firmy Brainlab.
• Zweryfikować rzeczywiste działanie stworzonego elektrycznego syste-

mu medycznego.

Test działania
(wykrywanie EM)

• Uruchomić system Curve.
• Sprawdzić, czy wskaźniki LED (na wózku monitora i jednostce wy-

krywającej EM (opcjonalnej)) nie wskazują wykrytych błędów. Szcze-
gółowe informacje na temat diod LED podano w Instrukcji obsługi
systemu.

• Uruchomić oprogramowanie.
• Dokładnie wykryć instrument EM firmy Brainlab.

Test bezpieczeństwa elektrycznego – Elektryczny system medyczny
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Etap testu Instrukcje i warunki

Raport i ocena wyni-
ków Wygenerować raport i określić, czy urządzenie jest bezpieczne i wydajne.

Kontrola i przygoto-
wania do prawidło-
wego użytkowania

Po przeprowadzeniu testu przed oddaniem go do eksploatacji należy
upewnić się, że system Curve powrócił do warunków koniecznych dla
normalnego użytkowania.
Odłączyć wszystkie urządzenia, które były do niego podłączone, np. prze-
wody pomiarowe.

Wartości krytyczne

Etap testu Warunki normalne Warunki pojedynczej awarii

Dotykowy prąd upływu < 100 µA ≤ 500 µA

Wartość referencyjna

Wykorzystać tabelę (od str. 62), aby wprowadzać pojedyncze wartości zmierzone dla każdego
wymaganego punktu pomiarowego.
Wprowadzić maksymalną wartość zmierzoną do poniższej tabeli:

Etap testu Warunki normalne Warunki pojedynczej
awarii

Wynik po-
zytywny?

Dotykowy prąd upływu

Numer seryjny urządzenia pomiarowego: ________________________
Kalibracja ważna do (data): ________________________
Test przeprowadzony (data): _________________ przez:
__________________________________
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4.4.3 Dotykowy prąd upływu dla elektrycznych systemów medycznych

Informacje ogólne

Test dotykowego prądu upływu dla elektrycznych systemów medycznych powtarza pewne etapy
standardowego testu prądu upływu urządzenia.
Więcej informacji na temat standardowego testu prądu upływu – patrz str. 53.

Przegląd testu

Podłączyć końcówkę pomiarową urządzenia pomiarowego do elementów przewodzących i
zmierzyć prąd upływu.

Punkty pomiarowe testu

Badany punkt Zmierzona wartość Wynik po-
zytywny?

Przycisk wł./wył.

Śruba na zawiasie do obra-
cania kamery

Zawias szczelinowy kamery

Śruba po lewej dolnej stro-
nie uchwytu transportowego
wózka kamery

Śruba po lewej stronie mo-
cowania słupka do uchwytu
transportowego wózka ka-
mery

Test bezpieczeństwa elektrycznego – Elektryczny system medyczny
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Dotykowy prąd upływu

Poniższe punkty testowe dla dotykowego prądu upływu są zdefiniowane dla jednostki
wykrywającej EM w połączeniu z wózkiem monitora.

Punkt pomiarowy

Złącze zasilania na połączonym przewodzie zasilającym i do
przesyłania danych
(do opcjonalnej jednostki wykrywającej EM)

Generator pola EM w stacji bazowej EM
(do opcjonalnej jednostki wykrywającej EM)

Złącze zasilania na stacji bazowej EM
(do opcjonalnej jednostki wykrywającej EM)

Zawieszenie do mocowania na stacji bazowej EM
(do opcjonalnej jednostki wykrywającej EM)

Port instrumentów EM na stacji bazowej EM (część typu BF
wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta, SIP/SOP)
(do opcjonalnej jednostki wykrywającej EM)

Śruba obudowy na pokrywie stacji bazowej EM
(do opcjonalnej jednostki wykrywającej EM)

Podłączenie systemu wykrywającego na wózku monitora
(do opcjonalnej jednostki wykrywającej EM)
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5 ZGODNOŚĆ I
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

5.1 Normy elektryczne

Atesty i certyfikaty

Certyfikat/Atest

Certyfikaty
IEC 60601-1
UL 60601-1
EN 60601-1

Standardowe zatwierdzenie elek-
tryczne wg normy EN 60601-1
(IEC 601-1)

Stacja nawigacyjna Curve Dual: Poziom ochrony I

IEC 529 IPX20

IEC 60529
IP20: System Curve EM (z wyjątkiem stacji bazowej EM)
IP21: Stacja bazowa EM

Specyfikacja poboru mocy – Ameryka Północna

Ameryka Północna: jeśli urządzenie jest podłączone do sieci 240 V, można je podłączać
wyłącznie do wyprowadzenia środkowego z oznaczeniem „240 V”.
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5.2 Wymagania środowiskowe
5.2.1 Warunki transportowania/przechowywania i użytkowania

Ograniczenia lokalne

• Przechowywać i stosować systemy w miejscach chronionych przed wilgocią, wiatrem, światłem
słonecznym, kurzem, zasoleniem i siarką.

• Nie należy przechowywać systemu w pobliżu chemikaliów ani gazu.
• Nie narażać systemów na bezpośrednie działanie promieniowania UV.

Kwestie związane z wysokością

• Jeśli nie określono inaczej, system jest zatwierdzony do stosowania na wysokości < 3000
metrów.

• System może być przechowywany i transportowany na wysokości < 6000 metrów.

Czas aklimatyzacji

Po przechowywaniu w warunkach ekstremalnych aklimatyzować przez przynajmniej godzinę
przed zastosowaniem.

Wózki monitora i kamery

System Curve wymaga zapewnienia następujących warunków otoczenia:

Parametr tech-
niczny

Warunki transportowania/prze-
chowywania

Warunki użytkowania

Temperatura Od -10 do 50°C Od 10 do 35°C

Wilgotność Od 10 do 90% bez kondensacji Od 30 do 75% bez kondensacji

Ciśnienie Od 500 do 1060 hPa Od 700 do 1060 hPa

Curve EM

W przypadku systemu Curve EM zastosowanie mają następujące wymogi dotyczące warunków
środowiskowych:

Parametr technicz-
ny

Warunki użytkowania

Temperatura Od 10 do 35°C

Wilgotność Od 30 do 75%, bez kondensacji

Ciśnienie Od 700 do 1060 hPa

Parametr technicz-
ny

Warunki transportowania/przechowywania

Temperatura Od -10 do 45°C (przez okres nie dłuższy niż 15 tygodni)

Wilgotność Od 10 do 90% bez kondensacji

Ciśnienie Od 500 do 1060 hPa

UWAGA: Wartości parametrów podczas transportu/przechowywania dotyczą systemu
umieszczonego w kasetach transportowych.
 

Wymagania środowiskowe
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5.3 Parametry systemu
5.3.1 Opis fizyczny

Wózek kamery

Parametr techniczny Wartość

Masa 87,5 kg

Podstawa 726 × 725 mm

Maksymalna wysokość 2530 mm

Wózek monitora

Parametr techniczny Wartość

Masa 120 kg

Podstawa 757 × 757 mm

Wysokość 1499 mm

Stacja bazowa EM

Rysunek 12 

Parametr techniczny Wartość

Wysokość 350 mm

Szerokość 200 mm

Długość 100 mm

Masa 2,5 kg
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Generator pola EM

Rysunek 13 

Parametr techniczny Wartość

Wysokość 200 mm

Szerokość 200 mm

Długość 71 mm

Masa 2,8 kg

Płyta mocująca generatora pola EM

Rysunek 14 

Parametr techniczny Wartość

Wysokość 121 mm

Szerokość 300 mm

Długość 428 mm

Masa 2 kg

Parametry systemu
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Ramię generatora pola EM

Rysunek 15 

Parametr techniczny Wartość

Wysokość 748 mm

Szerokość 110 mm

Długość 88 mm

Masa 4 kg

Adapter instrumentu

Rysunek 16 
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Parametr techniczny Wartość

Średnica 19 mm

Długość 65 mm

Masa 0,026 kg

Parametry systemu
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5.3.2 Parametry techniczne

Wózek monitora i komputer medyczny

Parametr techniczny Wartość

Specyfikacja elektryczna

Napięcie AC na wejściu
100–120 V ± 10%
200–240 V ±10%

Częstotliwość 50–60 Hz

Pobór mocy
7 A przy 100 V AC
3,5 A przy 240 V AC

Bateria CMOS Bateria litowa CR2032 3 V

Procesor Intel Xeon 3700 MHz

RAM 8 GB

Obsługiwane urządzenia wejś-
cia/wyjścia (dostępność zależ-
nie od konfiguracji systemu)

• 4x USB 2.0 2x USB 3.0
• Wyrównanie potencjałów
• Kamera
• 2x wejście wideo SDI, 2x wejście wideo CVBS
• Wejście S-Video
• 2x Ethernet gigabitowy

Pamięć masowa Wewnętrzny twardy dysk 2,5" 320 GB

Dźwięk
• Głośnik wbudowany w ekran
• System dźwięku stereo ze stacją dokującą

Ekran

Ekran LCD TFT 27", 16 mln kolorów
Karta graficzna podaje jednostrumieniowy sygnał progresywny.
Treści 3D są tworzone przez oprogramowanie (wymagane mo-
że być dodatkowe oprogramowanie). Wyświetlacz zewnętrzny
musi obsługiwać technologię line by line 3D w celu prawidłowe-
go wyświetlania treści 3D.

Ekran dotykowy Pojemnościowy ekran dotykowy

Masa 120 kg

Wózek kamery

Parametr techniczny Wartość

Napięcie na wejściu 24 V DC

Pobór mocy 15 W

Dokładność wykrywania 0,3 mm RMS (ang. Root Mean Square, średnia kwadratowa)

Konwerter DVI

Patrz ulotka z instrukcją Brainlab, Converter Kit DVI to S-Video (Zestaw konwertera DVI do S-
Video).

Parametry techniczne bezprzewodowej sieci LAN

Parametr techniczny Wartość

Pasma częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz
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Parametr techniczny Wartość

Modulacja danych DSSS, OFDM dla 2,4 GHz i OFDM dla 5 GHz

Zakres częstotliwości 2400–2483,5 MHz/5725–5850 MHz

Maksymalna przewodzona
moc wyjściowa

Dla pasma 2,4 GHz: 18,86 dBm
Dla pasma 5 GHz: 21,87 dBm

Jednostka wykrywająca EM

Parametr techniczny Wartość

Napięcie na wejściu 26 V DC

Pobór mocy 40 W

Dokładność wykrywania 0,5 mm RMS (średnia kwadratowa)

Parametry systemu
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5.4 Zgodność
5.4.1 Emisje elektromagnetyczne

Środowisko elektromagnetyczne

Systemy Curve są przeznaczone do pracy w warunkach środowiska elektromagnetycznego
opisanych w poniższej tabeli.
Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie, aby systemy były używane w takim środowisku.

Oświadczenie

Porady i deklaracja producenta w kwestii emisji elektromagnetycznej:

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – porady

Emisje RF CISPR 11 Grupa 1

System Curve wykorzystuje energię o częstotliwości
radiowej (RF) wyłącznie do swej funkcji wewnętrznej.
Emisja fal o częstotliwościach radiowych jest więc
niewielka i nie powinna powodować żadnych zakłó-
ceń w działaniu znajdujących się w pobliżu urządzeń
elektronicznych.

Emisje RF CISPR 11 Klasa A System Curve nadaje się do użytku w każdych wa-
runkach z wyjątkiem gospodarstw domowych i może
być używany w gospodarstwach domowych oraz w
bezpośrednich połączeniach z publiczną siecią ener-
getyczną niskiego napięcia dostarczającą energii
gospodarstwom domowym, pod warunkiem, że zos-
taną wzięte pod uwagę poniższe ostrzeżenia.

Emisja harmoniczna
IEC 61000-3-2 Klasa A

Wahania napięcia /
emisje migotania IEC
61000-3-3

Zgodność

Niniejszy system jest przeznaczony do stosowania wyłącznie przez personel medyczny.
Może powodować zakłócenia radiowe lub zaburzać pracę sprzętu znajdującego się w
pobliżu. Może okazać się konieczne złagodzenie tych oddziaływań poprzez zmianę
położenia systemu lub ekranowanie go.

Systemu nie należy używać w bezpośredniej bliskości innych urządzeń ani stawiać na tych
urządzeniach. Jeżeli nie da się tego uniknąć, prawidłowe działanie sprzętu musi zostać
zweryfikowane w konfiguracji, w której będzie on użytkowany.
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5.4.2 Ogólna odporność elektromagnetyczna

Środowisko elektromagnetyczne

Systemy Curve są przeznaczone do pracy w warunkach promieniowania elektromagnetycznego
wyszczególnionych poniższych sekcjach.
Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie, aby systemy były używane w takim środowisku.

Deklaracja odporności elektromagnetycznej

Tabele w poniższych sekcjach dostarczają informacji zgodnych z oświadczeniem odporności
elektromagnetycznej przedstawionym przez producenta.

Zgodność
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5.4.3 Odporność elektromagnetyczna, system Curve

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

Badanie odpor-
ności

Poziom badania i zgod-
ności IEC 60601

Środowisko elektromagnetyczne – porady

Wyładowania elek-
trostatyczne (ESD,
Electrostatic di-
scharge) IEC
61000-4-2

±6 kV stykowe
±8 kV powietrzne

W środowisku, w którym stosowane jest
urządzenie, podłogi powinny być pokryte
drewnem, betonem lub płytkami ceramiczny-
mi. Jeśli podłogi są pokryte tworzywem syn-
tetycznym, względna wilgotność powinna wy-
nosić przynajmniej 30%.

Szybka zmiana na-
pięcia elektryczne-
go/impulsów zgod-
nie z normą IEC
61000-4-4

±2 kV dla przewodów zasi-
lania elektrycznego
±1 kV dla linii wejścia/
wyjścia

Jakość zasilania sieci powinna odpowiadać
typowym zastosowaniom w przedsiębior-
stwach i szpitalach.

Przepięcie IEC
61000-4-5

±1 kV linia(-e) do linii
±2 kV linia(-e) do ziemi

Jakość zasilania sieci powinna odpowiadać
typowym zastosowaniom w przedsiębior-
stwach i szpitalach.

Pole magnetyczne
o częstotliwości
równej częstotli-
wość napięcia w
sieci (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

Natężenia pól magnetycznych o częstotliwoś-
ci napięcia w sieci powinny odpowiadać typo-
wemu umiejscowieniu w typowym środowi-
sku przemysłowym lub szpitalnym.

Spadki, zaniki i
zmiany napięcia w
sieci zasilającej IEC
61000-4-11

< 5% UT (> 95% spadek
UT) dla 0,5 cyklu
40% UT (60% spadek UT)
dla 5 cykli
70% UT (30% spadek UT)
dla 25 cykli
< 5% UT (> 95% spadek
UT) dla 5 cykli

Jakość zasilania sieci powinna odpowiadać
typowym zastosowaniom w przedsiębior-
stwach i szpitalach. Jeśli użytkownik systemu
Curve wymaga ciągłości działania urządze-
nia podczas zaników zasilania z sieci zaleca
się, aby system Curve był zasilany poprzez
system zasilania awaryjnego (UPS) lub bate-
rię.

UWAGA: Symbol UT oznacza napięcie prądu przemiennego w sieci zasilającej przed zastoso-
waniem poziomu napięcia testowego.
 

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

Badanie od-
porności

Poziom testu
IEC 60601

Poziom zgod-
ności

Środowisko elektromagnetyczne – porady

Przewodzone
promieniowa-
nie o częstot-
liwości radio-
wej wg IEC
61000-4-6

3 V rms
150 kHz do
80 MHz

3 V

Przenośny i mobilny sprzęt do komunikacji ra-
diowej nie powinien być używany w mniejszej
odległości od monitora płodu/matki Curve, w
tym przewodów, niż zalecana odległość separa-
cji obliczona w równaniu właściwym dla częstot-
liwości nadajnika.
Zalecana odległość:

d = 1,17√P

d = 1,17√P 80 MHz do 800 MHz

d = 2,3√P 800 MHz do 2,5 GHz

ZGODNOŚĆ I SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Techniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.1 Stacja nawigacyjna Curve Dual Wer. 1.2 75



Badanie od-
porności

Poziom testu
IEC 60601

Poziom zgod-
ności

Środowisko elektromagnetyczne – porady

Wypromienio-
wane promie-
niowanie o
częstotliwości
radiowej wg
IEC
61000-4-3

3 V/m
80 MHz do
2,4 GHz

3 V/m

Gdzie P jest maksymalną znamionową mocą
wyjściową nadajnika w watach (W) według pro-
ducenta nadajnika, a d jest zalecaną odległością
separacji w metrach (m).
Natężenia pól stacjonarnych nadajników radio-
wych, zgodnie z oceną pola elektromagnetycz-
nego w ośrodkua, powinny być niższe niż po-
ziom zgodnościb w każdym zakresie częstotli-
wości.
Zakłócenia mogą występować w pobliżu urzą-
dzeń oznaczonych następującym symbolem:

UWAGA: W przypadku częstotliwości 80 MHz i 800 MHz należy stosować wyższe zakresy częs-
totliwości.
 

UWAGA: Wskazówki te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozprze-
strzenianie się pola elektromagnetycznego ma wpływ pochłanianie i odbijanie przez budynki,
przedmioty i ludzi.
 
a Trudno jest przewidzieć teoretycznie z odpowiednią dokładnością natężenia pól stacjonarnych
nadajników radiowych, takich jak stacje bazowe dla telekomunikacji radiowej (komórkowej/
bezprzewodowej), naziemnych przenośnych odbiorników radiowych, amatorskich radiostacji,
transmisji radiowej AM i FM i transmisji telewizyjnej. Dla dokładnej oceny środowiska elektro-
magnetycznego w otoczeniu stacjonarnych transmiterów radiowych jest potrzebne przeprowa-
dzenie oceny pola elektromagnetycznego w ośrodku. Jeśli zmierzone natężenia pola elektro-
magnetycznego w miejscu, w którym korzysta się z systemu Curve przekracza podany powyżej
odnośny poziom zgodności, należy obserwować pracę systemu Curve, aby upewnić się, że
działa prawidłowo. W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania konieczne może być
zastosowanie dodatkowych środków, takich jak zmiana orientacji lub położenia systemu Curve.
b Powyżej zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz, natężenia pola powinny być niższe niż
3 V/m.

Zgodność
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5.4.4 Sprzęt do komunikacji radiowej

Środowisko elektromagnetyczne

Przenośne urządzenia komunikacyjne pracujące z częstotliwością radiową mogą wpływać na
działanie systemów.
System Curve jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym
wypromieniowane zakłócenia o częstotliwości radiowej są kontrolowane.
Użytkownik systemu Curve może zapobiegać powstawaniu zakłóceń elektromagnetycznych,
zachowując minimalną odległość separacji pomiędzy przenośnym i komórkowym sprzętem
komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości RF (nadajniki) a systemem Curve zgodnie z
poniższymi zaleceniami zgodnie z maksymalną mocą wyjściową sprzętu łączności.

Wielkość odstępu

Zalecane odległości separacji pomiędzy przenośnym i mobilnym sprzętem do łączności radiowej i
systemem Curve:

Znamionowa moc
wyjściowa nadajnika
(W)

Wielkość odstępu w zależności od częstotliwości nadajnika (m)

150 kHz do 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz do 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz do 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

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej nieujętej w powyższym
zestawieniu, zalecana odległość separacji d w metrach (m) może zostać określona przy użyciu
równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P oznacza maksymalną znamiono-
wą moc wyjściową nadajnika podaną w watach (W) według oznaczenia producenta.
UWAGA: W przypadku częstotliwości 80 MHz i 800 MHz należy stosować odległości separacji
odpowiadające wyższym zakresom częstotliwości.
 

UWAGA: Wskazówki te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozprze-
strzenianie się pola elektromagnetycznego ma wpływ pochłanianie i odbijanie przez budynki,
przedmioty i ludzi.
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5.4.5 Przetestowane przewody

Zastosowanie określonych przewodów

Użycie przyrządów medycznych i przewodów innych niż określono, z wyjątkiem
przewodów sprzedawanych przez firmę Brainlab jako części zamiennych dla elementów
wewnętrznych, może spowodować zwiększoną emisję lub zmniejszoną odporność sprzętu.

Do stacji nawigacyjnej odnoszą się następujące stwierdzenia: Przewody typu S-Video
dostarczane przez użytkownika powinny posiadać rdzeń ferrytowy na obu zakończeniach
(np. Würth Electronic, nr art. 742 711 31 lub równoważnik). Przewody USB dostarczane
przez użytkownika powinny posiadać rdzeń ferrytowy na obu zakończeniach (np. Würth
Electronic, nr art. 742 712 22 lub równoważnik).

Specyfikacje przewodów

Przewody systemu Curve przetestowane pod względem zgodności z wymaganiami dotyczącymi
emisji i odporności elektromagnetycznej:

Przewód Parametr techniczny

Kamera Dostarczany przez Brainlab, 10 m długości

Pobór Dostarczany przez Brainlab, 5 m długości

Przewód wyrównania poten-
cjałów Dostarczany przez Brainlab, 5 m długości

Composite In (Wejście kom-
pozytowe)

Przewód koncentryczny (średnica min. 0,5/3,7), ekranowany, za-
kończony, 75 omów, maks. 10 m długości

Sieć szpitalna („Dane śródo-
peracyjne”)

Przewód CAT6 SFTP, ekranowany, niezakończony, dostarczony
przez firmę Brainlab, 5 m długości

USB (tylna zaślepka) Kabel USB 2.0/3.0, ekranowany, bez zakończenia

Wejście SDI Przewód koncentryczny (średnica min. 0,5/3,7), ekranowany, za-
kończony, 75 omów, maks. 10 m długości

Mikroskop Dostarczany przez Brainlab, 10 m długości

Zestaw konwertera DVI do S-
Video

Dostarczany przez Brainlab: kabel S-Video o długości 10 m, ka-
bel DVI do HDMI o długości 2 m, kabel zasilania o długości 5 m,
konwerter DVI

Port wyświetlacza Przewód portu wyświetlacza 1.2, długość maksymalna 5 m, roz-
dzielczość do 1920 × 1080/60 Hz

Przewód zasilający jednostki
wykrywającej EM 5 m

Przewód danych jednostki
wykrywającej EM 5 m

Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wyjściowych

Poniższa tabela podaje obsługiwane rozdzielczości wyjściowe dla wyjść wyświetlacza dostępnych
w Curve.
Informacje dotyczące rozdzielczości sygnału wyjściowego można uzyskać u pracowników pomocy
technicznej firmy Brainlab.

Wyświetlacze System kodo-
wania koloru

Złącze Typ sygnału Format

Wyjście wyświetla-
cza 8-bitowy RGB Port wyświet-

lacza
Port wyświetlacza
1.2

1920 × 1080 przy
częst. 60 Hz

Zgodność
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Wyświetlacze System kodo-
wania koloru

Złącze Typ sygnału Format

1920 × 1080 przy
częst. 60 Hz

3840 × 2160 przy
częst. 30 Hz

3840 × 2160 przy
częst. 60 Hz
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5.4.6 Sieć szpitalna

Informacje ogólne

Użytkownicy muszą zidentyfikować, przeanalizować, ocenić i kontrolować ryzyka mogące
wyniknąć z podłączenia systemu Curve do sieci lub ze sprzęgania danych, gdy podłączony jest
inny sprzęt.
Wprowadzanie zmian do sieci/parowania danych może wprowadzić nowe czynniki ryzyka
wymagające dodatkowej analizy. Zmiany te mogą obejmować m.in.:
• Zmiany w konfiguracji
• Podłączenie lub odłączenie dodatkowego sprzętu
• Aktualizacja lub rozbudowanie podłączonego sprzętu

Wymagania sieci szpitalnej

Wymaganie Wartość

Szerokość pasma

• Minimum: 2 Mbit/s (np. do przesyłania danych pacjentów)
• Zalecane: 10–50 Mbit/s (np. do strumieniowania danych i dostępu zdalne-

go)
• Optymalne: 100 Mbit/s – 1 Gbit/s (np. do udostępniania sesji)

Opóźnienie
• Minimum: ≤ 100 ms
• Zalecane: ≤ 25 ms
• Optymalne: ≤ 2 ms

Bezpieczeństwo

• Należy podłączać się tylko do zabezpieczonych sieci
• Sieć chroniona przed niepożądanym dostępem (np. weryfikacja użytkow-

nika, firewall itp.)
• Sieć chroniona przed złośliwym oprogramowaniem
• Zabezpieczona sieć bezprzewodowa

Środki ostrożności dotyczące sieci

Podczas podłączania systemu Curve do bezprzewodowej sieci szpitalnej należy wybrać
odpowiedni rodzaj kodowania danych (np. WPA2) do ochrony danych pacjenta przed
nieautoryzowanym dostępem.

Strumieniowanie obrazu z systemu Curve lub udostępnianie sesji może spowodować
przeciążenie na łączach sieci szpitalnej.

Potencjalne zagrożenia związane z awarią sieci

Jeżeli sieć szpitalna lub parowanie danych nie spełnia wyżej wymienionych wymagań, mogą mieć
miejsce następujące niebezpieczne sytuacje:
• Pacjent leczony w nieprawidłowy sposób z powodu:

- Przełamania zabezpieczeń połączenia WLAN
- Niechciane oprogramowanie (np. wirusy) sprawiające, że komputer błędnie przeliczy dane

• Niepożądane narażenie pacjenta na środki anestetyczne lub promieniowanie z powodu:
- Niemożliwości przesłania danych pacjenta do urządzeń z powodu opóźnienia wywołanego

dużą liczbą urządzeń bezprzewodowych pracujących w tym samym zakresie częstotliwości
(np. 2,4 GHz/5 GHz)

- Awarii sieci podczas transferu danych pacjenta

Zgodność
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5.5 Wtyczki zasilania

Informacje ogólne

System Curve jest wyposażony w charakterystyczną wtyczkę zasilania, odpowiednią do
zastosowania w danym regionie.

Stosowanie określonych przewodów zasilających

Należy stosować tylko przewody zasilające zalecane przez firmę Brainlab. Nie stosować
przedłużaczy.

Odpowiednie uziemienie można uzyskać tylko, jeśli system jest podłączony do gniazdka
oznaczonego „Hospital Only” („do zastosowania wyłącznie w szpitalach”) lub jego
odpowiednika („Hospital Grade” w Ameryce Północnej). Podłączać główną wtyczkę
wyłącznie do gniazdka z prawidłowym uziemieniem. Nie stosować przedłużaczy, które
mogą powodować pogorszenie stopnia ochrony.
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5.5.1 Informacje o wtyczkach zasilania w danych regionach

Wtyczki zasilania (przykłady)

Wtyczka zasilania Region

UE

Szwajcaria

Wielka Brytania

USA

Australia

Republika Południowej Afryki

Wtyczki zasilania
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5.6 Napędy USB Flash

Informacje ogólne

Napędy USB flash można stosować do przenoszenia danych pacjenta pomiędzy stacjami
planowania i nawigacji Brainlab.

Posługiwanie się napędami USB Flash

Podczas korzystania z napędu USB flash nie należy dotykać bezpośrednio złącza USB (części
metalowej napędu USB flash).

Napędy USB flash są bardzo wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Należy posługiwać
się nimi z zachowaniem ostrożności, żeby ich nie uszkodzić.
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Napędy USB Flash
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6 KONSERWACJA
6.1 Inspekcje

Przewidywany czas wsparcia serwisowego

Okres eksploatacji systemu Curve zależy od czynników takich, jak metoda i czas trwania każdego
zastosowania oraz sposób postępowania pomiędzy zastosowaniami. Najlepszą metodą
określenia końca okresu eksploatacji systemu Curve jest staranne badanie funkcjonalności
systemu i inspekcje przed użyciem.
Koniec okresu trwałości określony jest zużyciem lub uszkodzeniem wynikającym ze stosowania.
Stosowanie się do poniższych instrukcji zapobiega uszkodzeniom.

Zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności

Nie wolno dokonywać inspekcji ani czynności konserwacyjnych, gdy system Curve jest
wykorzystywany do leczenia pacjenta.

Aby zapewnić funkcjonalność i bezpieczeństwo systemu należy go poddawać regularnym
inspekcjom.

Odstęp czasowy

Szczegółowe oględziny należy zlecać firmie Brainlab raz na rok.

Osoby upoważnione

Jedynie firma Brainlab i/lub autoryzowani partnerzy mogą serwisować system i sprzęt.

Zagrożenie porażeniem elektrycznym: żadna z części nie nadaje się do samodzielnej
naprawy. Wszelkie naprawy serwisowe należy zlecać wyszkolonym technikom lub firmie
Brainlab.

Przed użyciem systemu

Jeśli system nie był używany przez dłuższy czas, przed rozpoczęciem leczenia pacjenta należy
sprawdzić, czy działa prawidłowo.
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6.1.1 Coroczne inspekcje przeprowadzane przez firmę Brainlab

Osoby upoważnione

Te czynności może przeprowadzać wyłącznie personel serwisu firmy Brainlab.

Rozmieszczenie

• Jeśli podpisano umowę serwisową, firma Brainlab automatycznie dokona corocznej inspekcji.
• Jeśli takiej umowy nie podpisano, prosimy o kontakt z firmą Brainlab w celu umówienia

inspekcji.

Zakres

Inspekcja obejmuje wszystkie elementy i funkcje oraz części określone w formularzu inspekcji
bezpieczeństwa.

Inspekcje
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6.1.2 Dalsze inspekcje

Osoby upoważnione

Jedynie wyszkolony personel medyczny może dokonywać opisanych poniżej inspekcji.

Cotygodniowa

Element Inspekcja

Okablowanie Kontrola wizualna (sprawdzenie pod kątem uszkodzeń, pęknięć).

Czyszczenie Bliższe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu.

Naładowanie baterii
UPS (wózek monitora)

Bateria UPS ładuje się zawsze, gdy jest podłączona do zasilania. Dal-
sze informacje znajdują się w części UPS na str. 28.

Jednostka wykrywają-
ca EM

• Wzrokowe sprawdzenie okablowania jednostki wykrywającej EM
pod kątem skręcenia, pęknięć itp.

• Wzrokowe sprawdzenie wszystkich złączy pod kątem uszkodzeń.
• Wzrokowe sprawdzenie wszystkich części obudowy pod kątem usz-

kodzeń, takich jak pęknięcia itp.
• Sprawdzenie pod kątem ogólnych uszkodzeń fizycznych.

Comiesięczna

Element Inspekcja

Elementy ogólne
• Sprawdzenie pod kątem uszkodzeń fizycznych
• Sprawdzenie czytelności oznaczeń i płytek znamionowych
• Działanie podłączenia innego sprzętu (np. mikroskopu)

Kółka i hamulce (wó-
zek monitora i wózek
kamery)

Funkcjonalność.

Kamera

• Funkcjonalność
• Kontrola wizualna (zużycia)
• Obie soczewki powinny być czyste, niezarysowane i nieuszkodzone

w żaden inny sposób

Wózek monitora

• Funkcjonalność
• Stabilność mocowania monitora oraz zarysowania na ekranie dotyko-

wym
• Przycisk wł./wył. i przełącznik zasilania sieciowego
• Dioda LED zasilania
• Napęd DVD/CD
• Połączenie USB
• Połączenie sieciowe

Wózek monitora i
wózek kamery Sprawdzić, czy nie ma poluzowanych lub brakujących śrub.
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Element Inspekcja

UPS

Sprawdzić status kodu UPS.
Przeprowadzić symulowany test awarii zasilania, aby potwierdzić, że
UPS przełącza zasilanie sieciowe na zasilanie z baterii. Postąpić w na-
stępujący sposób:
• Podłączyć kable systemu.
• Uruchomić system Curve.
• Gdy program jest gotowy do działania, odłączyć zasilanie systemu.
• System powinien nadal działać. UPS wydaje regularnie dźwięki, a

dioda LED wskazuje, że bakteria została aktywowana.
UWAGA: Dalsze informacje na temat UPS, patrz str. 28.
 

Jednostka wykrywa-
jąca EM

Weryfikacja dokładności wykrywania (patrz odpowiednia Instrukcja ob-
sługi oprogramowania).

Co trzy miesiące

Element Inspekcja

UPS

• Rozładować akumulator, odłączając wtyczkę przewodu zasilania od
gniazda ściennego przy uruchomionym systemie.

• Poczekać, aż system się wyłączy (maksymalnie pięć minut).
• Ponownie podłączyć zasilanie i uruchomić system.
• Powtarzać ten proces do momentu, kiedy system zamknie się na-

tychmiast po odłączeniu przewodu zasilania i wyemituje długi sygnał
dźwiękowy, a następnie krótkie sygnały. Akumulator jest teraz rozła-
dowany.

• Całkowicie naładować akumulator, podłączając system do zasilania i
włączając włącznik zasilania sieciowego na co najmniej dwie godzi-
ny.

W celu zapewnienia maksymalnej trwałości akumulatora UPS zalecane jest jego całkowite
rozładowanie raz na trzy miesiące.

Coroczne

Element Inspekcja

Wózek kamery

• Test działania kamery
• Test działania uchwytu kamery
• Test działania całego wózka
• Sprawdzenie mechanicznego systemu nośnego (stojaki, kółka i blo-

kady)

Wózek monitora
• Test działania urządzenia
• Sprawdzenie mechanicznego systemu nośnego (stojaki, kółka i blo-

kady)

Jednostka wykrywają-
ca EM

• Weryfikacja dokładności przez pomoc techniczną firmy Brainlab
• Test działania urządzenia

System • Elektryczny test bezpieczeństwa (patrz str. 48)

Inspekcje
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6.2 Uszkodzony sprzęt

Przerwać użytkowanie

Postępowanie w przypadku wykrycia uszkodzenia:

Przebieg procedury

1. Wyłączyć system.

2. Odłączyć system od źródła zasilania.

3. Skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

4. Na sprzęcie umieścić informację „NIE UŻYWAĆ”, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.

Jeśli podczas inspekcji stwierdzono awarię, nie używać sprzętu. Używanie uszkodzonego
sprzętu może stanowić zagrożenie dla pacjenta.

Wymagane informacje

Przed skontaktowaniem się z działem pomocy firmy Brainlab w sprawie uszkodzonego sprzętu
należy przygotować:
• Numer seryjny systemu znajdujący się na płytce znamionowej wózka monitora
• Numer seryjny elementu znajdujący się na elemencie (wózek monitora lub kamery lub stacja

bazowa EM lub generator pola EM)
• Opis problemu

Naprawa/wymiana

Pomoc techniczna firmy Brainlab:
• Przedstawi szacunkowy koszt naprawy lub wymiany
• Poinformuje o przewidywanym czasie wyłączenia z użytkowania do czasu naprawy (z reguły

do 48 godzin)

Instrukcje dotyczące zwrotów

Bliższe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu.
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Uszkodzony sprzęt
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