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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje a právní informace
1.1.1 Kontaktní údaje

Podpora

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

Region Telefon a fax E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední a
Jižní Amerika

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

Brazílie Telefon: (0800) 892-1217

Velká Británie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Telefon: +34 (900) 649 115

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

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Telefon: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

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

Předpokládaná servisní životnost

Společnost Brainlab poskytuje servis pro platformy po dobu pěti let. Během této doby jsou k
dispozici náhradní díly, jakož i podpora v terénu.

Připomínky uživatelů

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

Výrobce

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.1.2 Právní formulace

Autorská práva

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

Ochranné známky společnosti Brainlab

Curve™ je přihlášená ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.

Označení CE

• Označení CE znamená, že příslušný produkt společnosti Brainlab vyhovuje
základním požadavkům směrnice o lékařských přístrojích.

• Podle směrnice MDD, směrnice rady 93/42/EHS, je systém Curve ceiling-
mounted produktem třídy IIb.

POZNÁMKA: platnost tohoto označení CE lze potvrdit pouze pro produkty vyrobené společností
Brainlab.
 

Pokyny k likvidaci

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

Prodej v USA

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

Kontaktní údaje a právní informace
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1.2 Symboly
1.2.1 Symboly použité v této příručce

Varování

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

Upozornění

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

Poznámky

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.2.2 Hardwarové symboly

Symboly na hardwarových součástech

Na systému lze najít následující symboly.

Symbol Vysvětlení

Uzemnění

MR podmíněné

Nepřipravovat k opětovnému použití

Neprovádět opětovnou sterilizaci

Sterilizováno ethylenoxidem

Čínské omezení nebezpečných látek: částečně recyklovatelné balení.

Touto stranou nahoru

Nepokládejte na sebe

Nakládejte opatrně

Je-li poškozené balení, nepoužívat

Uchovávejte mimo sluneční světlo

Uchovávejte v suchu

Podmínky skladování pro teplotu: Konkrétní rozsah teploty je uveden na kaž-
dém štítku

Podmínky skladování pro relativní vlhkost bez srážek: Konkrétní rozsah
vlhkosti je uveden na každém štítku

Podmínky skladování pro atmosférický tlak: Konkrétní rozsah atmosférického
tlaku je uveden na každém štítku

Symboly
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Symbol Vysvětlení

Radiová zařízení

Množství produktů v balení

Číslo šarže

Sériové číslo

Použít do měsíce RRRR

Datum výroby

Výrobce

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

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

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

Střídavý proud

Stejnosměrný proud

Symbol zapnutí (napájení)

Symbol zapnutí (částečné zařízení)

Symbol vypnutí (napájení)

Symbol vypnutí (částečné zařízení)

USB

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Symbol Vysvětlení

Vysunout

Prostudujte si přiloženou dokumentaci

ETL testováno

Symboly
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1.3 Zamýšlené použití
1.3.1 Použití systému

Použití systému

Systém Curve ceiling-mounted je navigační platforma používaná pro obrazem řízenou operaci
(IGS - Image Guided Surgery), jejíž součástí je:
• Systém optického sledování
• Počítačová jednotka, na které běží software (aplikace Brainlab)
• Připojovací jednotka pro připojení zařízení třetí strany
• Zobrazovací jednotka pro zobrazení navigace, včetně dotykové funkce pro interakci uživatele

se softwarem

Uživatelský profil

Následující část popisuje předpokládané uživatele systému a jejich úkoly:
• Vyškolení zaměstnanci nemocnice (např. zdravotní sestry) jsou zodpovědní za nastavení

systému před chirurgickým zákrokem a za všechny nezbytné kroky pro vypnutí po chirurgickém
zákroku. Nastavení a vypnutí zahrnuje: přesun a nastavení polohy, zapojení vstupních a
výstupních kabelů, zapnutí/vypnutí, čištění systému, připojení/odpojení zařízení třetích stran.

• Sestra zodpovědná za sterilitu dbá na udržování sterility během chirurgického zákroku, včetně
použití sterilní roušky rukojeti kamery.

• Chirurgové a/nebo chirurgičtí asistenti provádějí ovládání a komunikaci se softwarem Brainlab
běžícím na systému pomocí systémové dotykové obrazovky. Podrobné informace o použití
software naleznete v příslušné Uživatelské příručce k programu.

• Za údržbu systému a podporu jsou odpovědní zaměstnanci společnosti Brainlab (viz
Technická příručka) a podpora (viz str. 5).

Skupina pacientů

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

Místo použití

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

Četnost použití

Četnost použití je definována mezi jednou měsíčně až několikrát týdně.

Opatrné zacházení s hardwarem

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

Systém a jeho příslušenství smějí používat pouze odborně proškolení zdravotníci.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Kontrola hodnověrnosti

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

Zamýšlené použití
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1.4 Kompatibilita se zdravotnickými prostředky
1.4.1 Lékařské nástroje společnosti Brainlab

Kompatibilní lékařské nástroje společnosti Brainlab

Systém Curve ceiling-mounted je kompatibilní s:
• Jednorázové sterilní dotykové pero
• Sterilní rouška rukojeti kamery

Jiné nástroje Brainlab

Po vydání této příručky mohou být k dispozici další nástroje. Máte-li jakékoliv otázky týkající se
kompatibility nástrojů, kontaktujte podporu společnosti Brainlab.

Používejte pouze nástroje a náhradní díly určené společností Brainlab pro systém Curve
ceiling-mounted. Použití neautorizovaných přístrojů/náhradních dílů může nežádoucím
způsobem ovlivnit bezpečnost a/nebo účinnost zdravotnického prostředku a ohrozit
bezpečnost pacienta, uživatele a/nebo prostředí.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4.2 Lékařské přístroje od jiných společností

Kompatibilní lékařské přístroje od jiných společností

Curve ceiling-mounted je dodáván bez ramen zavěšených ze stropu. Závěsná ramena jsou
požadována k fungování systému Curve ceiling-mounted.
Viz příslušná Příručka pro plánování pracoviště pro kritéria použitá pro identifikování
kompatibilních ramen potřebných k bezpečnému používání Curve ceiling-mounted.
V případě dotazů na kompatibilitu ramen kontaktujte podporu společnosti Brainlab.
Kompatibilní lékařské přístroje mohou být dostupné po vydání této uživatelské příručky.

Další přístroje od jiných společností

Použití kombinací přístrojů neautorizovaných společností Brainlab může nežádoucím
způsobem ovlivnit bezpečnost a/nebo účinnost zdravotnického prostředku a ohrozit
bezpečnost pacienta, uživatele a/nebo prostředí.

Kompatibilita se zdravotnickými prostředky
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1.5 Školení a dokumentace
1.5.1 Školení

Školení společnosti Brainlab

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

Podpora s dohledem

Informace o podpoře s dohledem týkající se používání navigace za pomoci počítače viz příslušná
Uživatelská příručka k programu.

Odpovědnost

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.5.2 Dokumentace

Revize systému

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

Systém Revize Výrobní číslo systému (poslední
číslice)

Systém Curve ceiling-mounted dual dis-
play 1.0 15700

Systém Curve ceiling-mounted single dis-
play 1.0 15705

POZNÁMKA: název systému a číslo artiklu součásti je napsaný na každé součásti.
 

Cíloví čtenáři

Tato uživatelská příručka je určena chirurgům a nemocničnímu personálu.

Četba uživatelských příruček

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

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

Dostupné uživatelské příručky

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelské příručky k pro-
gramu

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

Příručky k použití nástrojů Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

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

Příručky k obsluze systému Komplexní informace o nastavení systému

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

Příručka pro plánování pra-
coviště

• Specifikace týkající se umístění systému a nezbytné podmínky
pro instalaci.

• Kritéria použitá k identifikaci kompatibilních systémů ramen cei-
ling-mounted pro bezpečné použití se systémem Curve ceiling-
mounted.

POZNÁMKA: dostupnost uživatelských příruček se liší dle produktu společnosti Brainlab. V
případě dotazů ohledně dodaných uživatelských příruček kontaktujte podporu společnosti
Brainlab.
 

Školení a dokumentace
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2 PŘEHLED SYSTÉMU
2.1 Součásti systému
2.1.1 Přehled

Terminologie

Pokud není specifikováno jinak, oba systémy systém Curve ceiling-mounted dual display i
systém Curve ceiling-mounted single display budou v této uživatelské příručce označovány
jako Systém Curve ceiling-mounted.

Zkratky v této příručce

IR se používá jako zkratka pro „infračervené“.

Všeobecné informace

Systém Curve ceiling-mounted je navigační platforma používaná pro obrazem řízenou operaci
(IGS - Image Guided Surgery), jejíž součástí je:
• Optický sledovací systém (kamera na kamerovém spoji, viz str. 33).
• Počítačová jednotka, ve které běží program (aplikace Brainlab) (viz Technická příručka a/

nebo Uživatelská příručka k programu).
• Připojovací jednotka k připojení zařízení třetí strany (viz str. 47).
• Zobrazovací jednotka pro zobrazení navigace, včetně dotykové funkce pro interakci uživatele

se softwarem (viz str. 31).
• Kabeláž spojující výše uvedené součásti (podrobnosti viz Technická příručka).

Zařízení popsané v této uživatelské příručce je určeno pouze k použití zdravotnickým
personálem.

Optické sledování

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

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

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

poloh nástroje a referencí pacienta.

Systémy ramen

Systém Curve ceiling-mounted se montuje na op.sále s použitím ramenového systému třetí
strany. Součásti a funkčnost těchto ramenových systémů se mohou lišit.
Informace o specifikacích ramenového systému, použití nebo čištění, viz příručka výrobce ramen.

PŘEHLED SYSTÉMU
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2.1.2 Kamera a displeje

Součásti - Systém Curve ceiling-mounted dual display

①

③

②

Obrázek 1 

Č. Součást Viz

① 26" displeje Strana
31.

② Motorizovaný kloub kamery Strana
56.

③ Kamera Strana
33.

Součásti - Systém Curve ceiling-mounted single display

②①

Obrázek 2 

Č. Součást Viz

① 26" displej Strana
31.

② Kamera Strana
33.

Součásti systému
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2.1.3 Počítačová jednotka a připojovací jednotka

Počítačová jednotka

Obrázek 3 
POZNÁMKA: informace o počítačové jednotce viz str. 47.
 

Připojovací jednotka

Obrázek 4 
POZNÁMKA: informace o připojovací jednotce viz str. 47.
 

PŘEHLED SYSTÉMU
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2.2 Nastavení systému
2.2.1 Přehled

Všeobecné informace

Systém Curve ceiling-mounted je systém optického sledování ovládaný dotykovou obrazovkou
určený pro předoperační a intraoperační použití.
• Všechny systémové komponenty jsou vhodné pro nepřetržité používání při chirurgických

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

Prostředí pacienta

Následující systémové komponenty vyhovují pro použití v prostředí pacienta:
• Displej(e)
• Kamera
• Připojovací jednotka

Vhodné nastavení polohy

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

Zajistěte, aby nemocniční personál nenarážel do žádných systémových komponent, např.
při vstupu na sál nebo při zvednutí ze židle.

Zajistěte, aby byl systém nastaven tak, aby byly síťové zásuvky počítačové jednotky a
připojovací jednotky snadno přístupné. V případě poruchy musí být možné snadno odpojit
síťové napájení.

Zvažte viditelnost displeje při přípravě oper. sálu. Ujistěte se, že operační světla nezpůsobí
problémy s viditelností.

Nenaklánějte počítačovou jednotku, pokud je umístěna na výšku, mohla by se převrhnout.

POZNÁMKA: zvažte informace o umístění systému uvedené v Příručce pro plánování
pracoviště.
 

Sterilní pole

Systém Curve ceiling-mounted není sterilní. Nedovolte, aby se kamera, monitory ani jiná
část systému Curve ceiling-mounted dostaly do sterilního pole.

Omezení pro prostředí

Součásti systému nejsou vhodné pro použití v kyslíkem obohaceném prostředí nebo v
přítomnosti hořlavých anestetických směsí obsahujících vzduch, kyslík nebo oxid dusný.
POZNÁMKA: další informace o omezeních pro operační a neoperační prostředí jsou uvedeny v
Technické příručce.
 

Nastavení systému
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Rušení

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

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

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

Elektromagnetická kompatibilita

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

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

Bezpečnost v prostředí magnetické rezonance

Systém Curve nebyl testován v prostředí MR, a proto musí být klasifikován jako MR
nebezpečný. Při použití v kombinaci s intraoperativním MR skenerem musí být počítačová
jednotka umístěna mimo MR kabinu.

PŘEHLED SYSTÉMU
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2.2.2 Nastavení operačního sálu

Všeobecné informace

Níže uvedené nastavení je pouze příklad. Podrobný popis nastavení naleznete v příslušné
Uživatelské příručce k programu.
Umístění se může lišit podle nainstalovaného ramenového systému.
POZNÁMKA: příklad komplexního nastavení systému (včetně počítačové jednotky a
připojovací jednotky) viz str. 71.
 

Případ nastavení systému Curve ceiling-mounted dual display

Obrázek 5 

Nastavení systému
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Případ nastavení systému Curve ceiling-mounted single display

Obrázek 6 

Nastavení systému do pracovní pozice

Kroky

1. Nastavte kameru do požadované pozice (viz str. 35).

2. Nastavte displej(e) do požadované pozice.

3. Použijte na držák kamery sterilní Zakrytí držáku kamery (viz str. 64).

4. Zapněte systém (viz str. 60).

POZNÁMKA: pro informace o nastavení pozice ramen viz uživatelská příručka výrobce
ramenového systému.
 

Následující po použití

Po použití umístěte kameru a displej(e) tak, aby nemohly překážet pooperačním úkonům a
čištění.

PŘEHLED SYSTÉMU
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2.3 Správné zacházení se systémem
2.3.1 Přehled

Správné zacházení

Před chirurgickým zákrokem otestujte systém, aby bylo zajištěno, že všechny komponenty
fungují správně. Vizuálně zkontrolujte, zda nedošlo k nějakému poškození a ověřte
přesnost optického sledovacího systému. Zařízení nepoužívejte v případě podezření, že je
jakýmkoli způsobem poškozeno.

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

Bezpečnost pacienta

Zajistěte, aby se součásti systému nedostaly do kontaktu s pacientem.

Riziko úrazu elektrickým proudem

Chcete-li předejít úrazu elektrickým proudem nebo trvalému poškození systému,
nevystavujte součásti systému nadměrné vlhkosti.

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

Nedotýkejte se elektrických kontaktů konektorů.

Modifikace

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

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

Kapaliny

Nedovolte, aby se do systému dostaly kapaliny, jinak by se součásti nebo elektronika
mohly poškodit.

Správné zacházení se systémem
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2.4 Kontroly
2.4.1 Přehled

Interval

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

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

Autorizace

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

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

Kontroly ramen

Kontroly ramen jsou popsány v odpovídající příručce výrobce systému ramen.

PŘEHLED SYSTÉMU
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2.4.2 Roční kontrola

Autorizace

Provádět roční prohlídky jsou oprávněni pouze zaměstnanci podpory společnosti Brainlab a/nebo
autorizovaní partneři.

Sjednání

Servisní smlouva k dispozici Roční kontrola

Ano Automaticky provádí společnost Brainlab.

Ne Pro sjednání se obraťte se na podporu společnosti Brainlab.

Rozsah

Tato kontrola pokrývá všechny komponenty a funkce stejně jako položky stanovené v tiskopisu
bezpečnostní kontroly (viz Technická příručka).

Kontroly
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2.4.3 Týdenní a měsíční kontroly

Autorizace

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

Týdenní kontroly

Součást Kontrola

Kabeláž
Vizuální kontrola (vyhledání poškození, překroucení, praskliny).

Zkontrolujte, že všechny kabely zapojené do připojovací jednotky, jsou
zajištěny plastovou výztuhou.

Měsíční kontroly

Součást Kontrola

Všechny součásti

Zkontrolujte fyzické poškození

Zkontrolujte, zda šrouby nejsou uvolněné nebo nechybí

Označení a typové štítky musí být čitelné na všech součástech

Počítačová jednot-
ka

Funkčnost

Síťový vypínač napájení

Funkčnost LED kontrolky napájení

Připojovací jednot-
ka

Funkce připojení k zařízení jiných dodavatelů (např. mikroskopu)

Vypínač a spínač napájení

Funkčnost LED diody (viz Příručka k obsluze systému)

Kamera

Funkčnost

Vizuální kontrola (opotřebení)

Obě čočky jsou čisté, nejsou poškrábané nebo jinak poškozené

Displej(e)
Funkčnost

Vizuální kontrola (opotřebení)

PŘEHLED SYSTÉMU
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2.4.4 Periodický test - roční kontrola

Interval

Periodický test (kontrola bezpečnosti) by se měl provádět jednou za rok.

Rozsah

Periodický test (kontrola bezpečnosti) musí zahrnovat všechny položky uvedené na formuláři
protokolu o zkoušce.
Podrobné informace o kontrolách bezpečnosti naleznete v Technické příručce.

Inspekce prováděná jinými osobami než zaměstnanci společnosti Brainlab

Provádět zkoušky elektrické bezpečnosti smí pouze vyškolená, kvalifikovaná a zkušená
osoba.

Kvalifikace by měla zahrnovat školení o tématu, testování zařízení, znalosti, zkušenosti a
obeznámení s důležitými technologiemi, standardy a místními nařízeními. Personál
odpovědný za bezpečnost musí být schopen rozpoznat možné následky a rizika vzniklé
nevyhovujícím zařízením.

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

Inspekce prováděná zaměstnanci společnosti Brainlab

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

• Společnost Brainlab provede zdarma kontrolu na konci záruky.
• Pokud požadujete specialistu společnosti Brainlab, obraťte se na podporu společnosti.

Dokumentace výsledků zkoušky

Příklad formuláře zkušebního protokolu s minimálními specifikacemi se nachází v Technické
příručce.
Uchovávejte záznamy výsledků kontroly.

Kontroly
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2.5 Pokyny pro poruchy a vrácení
2.5.1 Poruchy

Poškození nebo selhání systému

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

Pokud pozorujete výše uvedené, obraťte se na podporu společnosti Brainlab. Systém
nepoužívejte.

Jak reagovat na poškození nebo poruchu

Kroky

1. Vypněte systém podle popisu na str. 61.

2. Vytáhněte ze zásuvky počítačovou jednotku i připojovací jednotku.

3. Obraťte se na podporu společnosti Brainlab.

4. Aby se zabránilo jeho neúmyslnému použití, opatřete zařízení výstrahou typu „NEPOUŽÍ-
VAT“ (včetně počítače a připojovací jednotky).

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

PŘEHLED SYSTÉMU
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2.5.2 Pokyny pro vrácení

Hlášení poškozeného zařízení

Veškeré vadné součásti by se měly neprodleně oznámit podpoře společnosti Brainlab.
Podpora společnosti Brainlab se vás zeptá na:
• Název systému a číslo artiklu součásti (napsaný na každé součásti)
• Popis problému

Oprava a výměna

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

Odstranění součástí

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

Jak vrátit součásti

Kroky

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

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

3. Krabici bezpečně páskou uzavřete.

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

Zpáteční adresa

Brainlab Logistikzentrum
RMA Dept.
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Německo

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F
3-2-16 Shibaura
Minato-ku
Tokyo 108-0023
Japonsko

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
8/F
100 Queen’s Road Central
Hongkong

Pokyny pro poruchy a vrácení
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3 DISPLEJE A KAMERA
3.1 Displeje
3.1.1 Přehled

Všeobecné informace

Systém Curve ceiling-mounted je vybaven jedním nebo dvěma dotykovými displeji, které
umožňují interakci se softwarovými aplikacemi Brainlab.
Možnosti zobrazení se liší v závislosti na softwaru a uživatelských předvolbách. Další informace
naleznete v Uživatelské příručce k programu.
Systém Curve ceiling-mounted dual display se skládá ze dvou dotykových displejů, na kterých
je možné zobrazit celou řadu kombinací softwaru Brainlab, včetně dat z externích zdrojů.

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

Není určeno k diagnostickému použití

Displej nevyhovuje normě DIN EN 6868 a není určen pro diagnostické účely. Obrázky z
videa nejsou vhodné pro diagnostické použití.

Součásti displeje

①

③

②

Obrázek 7 

DISPLEJE A KAMERA
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Č. Součást

①
Tlačítko Domů
POZNÁMKA: funkce tohoto tlačítka se může lišit v závislosti na softwaru. Další informace
naleznete v Uživatelské příručce k programu.
 

② Dotyková obrazovka

③

Pouze Systém Curve ceiling-mounted dual display: Motorizované ovládání kamery
(viz str. 56)
POZNÁMKA: tyto ovládací prvky se také objevují na systému Curve ceiling-mounted
single display, avšak nefungují.
 

Použití displeje

• Je-li systém zapojen, jsou dotykové obrazovky vždy zapnuty a lze je použít.
• V daný okamžik systém rozpozná jen jeden příkaz.
• Pouze Systém Curve ceiling-mounted dual display: V závislosti na použitém softwaru, vstup

na jedné dotykové obrazovce může mít vliv na to, co je zobrazeno na druhé obrazovce (viz
Uživatelská příručka k programu).

• Umístěte displej tak, aby nepřekážel při operaci ani při pohybu pracovníků na operačním sále.

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

Neopírejte ani nezavěšujte nic na displeje.

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

Ochrana povrchu displeje

Nepoužívejte poškozené displeje Před začátkem operace vždy stav a kvalitu displeje
zkontrolujte.

Na displeji nepoužívejte ostré nástroje.

Rozsah pohybu

Rozsah pohybu velmi závisí na nainstalovaném ramenovém systému. Více informací viz příručka
výrobce ramenového systému.

Zajistěte, abyste měli dostatek prostoru tak, aby se displeje nedotýkaly stropu, přístrojů ani
lidí.

Displeje
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3.2 Kamera
3.2.1 Přehled

Bezpečné zacházení

Kamera je vysoce citlivý optický přístroj, který je přesným a křehkým kusem elektrického
zařízení. Nakládejte s ní opatrně.

Kompatibilita roušek

Pro kameru používejte pouze sterilní roušku rukojeti kamery specifikovanou společností Brainlab.

Součásti kamery

①

③

②

④

Obrázek 8 

Č. Součást

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

② Polohovací laser

③ Čočky

④ Iluminační filtry

POZNÁMKA: další informace o polohovacím laseru naleznete na str. 55.
 

Doba zahřátí

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

Bezpečné použití

Kameru by měla v daný okamžik ovládat jen jedna osoba.
Před použitím se přesvědčte, že kamera a všechny části vozíku s kamerou fungují správně a že
existuje dostatečný prostor pro pohyb kamery.
kamera neobsahuje žádné části opravitelné uživatelem.

DISPLEJE A KAMERA
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Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se pacienta a kamery
současně.

Neopírejte ani nezavěšujte nic na kameru.

Kameru nepoužívejte, pokud jsou kabely viditelně poškozeny.

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

Použití s aktivními bezdrátovými nástroji

Se systémem nepoužívejte žádné aktivní bezdrátové nástroje, které nejsou schváleny společností
Brainlab.
Nepokoušejte se používat více než jeden aktivní bezdrátový nástroj Brainlab současně.
Komunikaci s aktivními bezdrátovými nástroji (např. Z-touch) lze navázat, i když se kamera
teprve zahřívá.
POZNÁMKA: „Aktivní bezdrátové nástroje“ jsou takové nástroje vyzařující infračervené světlo,
které jsou detekovány kamerou systému Curve ceiling-mounted a používány k registraci
pacienta. Netýká se to jiných zařízení přenášejících data (např. Wi-Fi nebo Bluetooth).
 

Ventilace

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

Absolutní měření

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

Sada infračervených LED

Sada infračervených LED se nachází kolem vnitřního kruhu čočky.
Sada infračervených LED je „LED produkt třídy I“.

Nedívejte se přímo do sady infračervených LED ze vzdálenosti menší než 15 cm.

Poškození a čistota

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

Nepoužívejte kameru, pokud jsou iluminační filtr nebo čočky špinavé.

Kamera
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3.2.2 Rozsah pohybu kamerového kloubu

Všeobecné informace

Rozsah pohybu velmi závisí na nainstalovaném ramenovém systému. Více informací viz příručka
výrobce ramenového systému.

Zajistěte, abyste měli dostatečný prostor pro pohyb kamery. Dohlížejte na pohyb kamery,
abyste zajistili, že nenaráží do stropu, zařízení nebo lidí.

Rozsah pohybu - systém Curve ceiling-mounted dual display

①
②

②

①

Obrázek 9 

Č. Součást

① Ruční nastavení kamery

② Motorizované nastavení kamery

DISPLEJE A KAMERA

Příručka k obsluze systému Rev. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display Ver. 1.0 35



Rozsah pohybu - systém Curve ceiling-mounted single display

Obrázek 10 

Kamera
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3.2.3 Kontrolky LED a akustické signály

Obrázek

① ③②

Obrázek 11 

Č. Součást

① LED kontrolka napájení

② Stavová LED kontrolka

③ Chybová LED kontrolka

Indikace LED kontrolky

LED kontrolka Stav Indikace

LED kontrolka
napájení ①

Bliká zeleně Kamera se zahřívá.

Nepřerušovaně
svítí zeleně Kamera je připravena k použití.

Vypnuto

• Kamera není napájena.
• Pokud je připojovací jednotka řádně napájena, ale LED

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

Stavová LED
kontrolka ②

Nepřerušovaně
svítí zeleně Spojení navázáno.

Vypnuto Obraťte se na podporu společnosti Brainlab.

Chybová LED
kontrolka ③

Vypnuto Nezjištěna žádná chyba.

Blikající oranžo-
vá

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

stále funguje).

Nepřetržitě svítí
oranžová

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

stále funguje).

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

Kamera dvakrát pípne pokud:
• systém je připojen k napájení
• resetování je provedeno, např. je provedeno připojení k software Brainlab

Kamera
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4 POČÍTAČOVÁ JEDNOTKA
A PŘIPOJOVACÍ
JEDNOTKA

4.1 Úvod
4.1.1 Přehled

Klasifikace

Počítačová jednotka a počítačová jednotka jsou klasifikovány jako zařízení třídy I podle normy
IEC 60601-1, a musí být příslušným způsobem testovány.

Klasifikace Definice

Třída I

Klasifikace týkající se ochrany před zásahem elektřinou.
Odkazuje k elektrickému zařízení, které v ochraně před zásahem elektřinou
nespoléhá pouze na izolaci, ale obsahuje další bezpečnostní opatření, takže
dostupné části kovu či vnitřní součásti z kovu jsou bezpečně uzemněny.

Umístění připojovací jednotky

Připojovací jednotka musí být provozována v horizontální pozici.

Nikdy neumisťujte připojovací jednotku jinak, než je popsáno v této příručce.
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4.1.2 Ventilace

Zajištění ventilace

Připojovací jednotka a počítačová jednotka jsou aktivně chlazená zařízení a produkují na
výstupech proudění vzduchu. Zvažte to při umístění zařízení.

Větrací otvory připojovací jednotky a počítačové jednotky mohou být horké.

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

Připojovací jednotka

②①

Obrázek 12 

Č. Součást

① Oblasti nasávání vzduchu

② Vyfukování

Úvod
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Počítačová jednotka

①

②

Obrázek 13 

Č. Součást

① Oblast výfuku (zadní strana)

② Oblasti nasávání vzduchu (spodní strana)
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4.1.3 Indikace LED kontrolky

Počítačová jednotka

① ② ③

Obrázek 14 

Č. LED kontrolka Stav Barva

① LED kontrolka napá-
jení

Počítačová jednotka vypnutá a nenapájená Vypnuto

Počítačová jednotka vypnutá, ale napájená Modrá

Bootování počítačové jednotky
Zelená

Počítačová jednotka běží a je připravena k použití

② LED dioda harddisku

Počítačová jednotka vypnutá a nenapájená
Vypnuto

Žádná aktivita harddisku

Aktivita harddisku Zelená

③ Tlačítko DVD/Vysu-
nout

Počítačová jednotka vypnutá a nenapájená
Vypnuto

Počítačová jednotka vypnutá, ale napájená

Aktivita DVD jednotky Modrá

Tlačítko zmáčknuto Zelená

Připojovací jednotka

① ② ③ ④

Obrázek 15 

Úvod
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Č. LED kontrolka Stav Barva

① Vypínač

Připojovací jednotka vypnutá a nenapájená
Vypnuto

Připojovací jednotka vypnutá, ale napájená

Připojovací jednotka běží Modrá

Tlačítko zmáčknuto za chodu systému Zelená

② Připojovací jednotka
LED dioda

Připojovací jednotka vypnutá a nenapájená Vypnuto

Připojovací jednotka vypnutá, ale napájená Modrá

Připojovací jednotka běží Zelená

③ Počítačová jednotka
LED dioda

Připojovací jednotka vypnutá a nenapájená
Vypnuto

Připojovací jednotka vypnutá, ale napájená

Bootování systému Modrá

Počítačová jednotka běží a je připravena k
použití Zelená

④ LED dioda kamery/disple-
je(ů)

Připojovací jednotka vypnutá a nenapájená
Vypnuto

Připojovací jednotka vypnutá, ale napájená

Kamera a displej(e) jsou připraveny k použití Zelená
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4.2 Kabeláž
4.2.1 Napájecí a potenciál vyrovnávací kabely - Počítačová jednotka a připojovací

jednotka

Bezpečné zacházení s kabely

Za kabely netahejte. Při odstraňování kabelů opatrně vytáhněte ze zásuvky přímo u
připojovacího rozhraní

Pokud je systém zapnutý, nepřipojujte ani neodpojujte kabely (např. síťové kabely).

Před použitím systému zkontrolujte, zda jsou kabely v dobrém stavu. Nepoužívejte
zlomené nebo poškozené kabely.

Kabely musí být při připojování dostatečně uvolněné. Kabely nenapínejte ani je v
zapojeném stavu nevystavujte napětí.

Nepřipojujte dvě rozhraní na připojovací jednotce k sobě navzájem. Podobně nepřipojujte
dvě rozhraní na počítačové jednotce k sobě navzájem.

Kabel pro vyrovnání potenciálu (žlutý/zelený)

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

vodivými částmi jiných objektů během provozu

Před používáním systému se ujistěte, že jsou kabely vyrovnání potenciálu počítačové
jednotky a připojovací jednotky připojeny k jejich odpovídajícím zásuvkám ve zdi.

Kabeláž
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Postup připojení kabelů pro vyrovnání potenciálu

① ②

③ ④

Obrázek 16 

Kroky

1. Zapojte kabel pro vyrovnání potenciálu ② do příslušného portu na počítačové jednotce
①.

2. Zapojte kabel pro vyrovnání potenciálu do odpovídající zásuvky ve zdi nebo ke svorce
ochranného pospojování.

3. Zapojte kabel pro vyrovnání potenciálu ④ do příslušného portu na počítačové jednotce
③.

4. Zapojte kabel pro vyrovnání potenciálu do odpovídající zásuvky ve zdi nebo ke svorce
ochranného pospojování.
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Postup připojení napájecího kabelu

① ②

③ ④

Obrázek 17 

Kroky

1.
Připojte síťový napájecí kabel ② do zdířky napájení na počítačové jednotce ①.
Zkontrolujte, zda je kabel bezpečně připojen.

2. Zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky.

3.
Připojte síťový napájecí kabel ④ do zdířky napájení na připojovací jednotce ③.
Zkontrolujte, zda je kabel bezpečně připojen.

4. Zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky.

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

Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, připojujte zařízení pouze k síťové
zásuvce s ochranným uzemněním.

Kabeláž
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4.3 Uživatelská rozhraní
4.3.1 Čelní panely

Rozhraní počítačové jednotky

①

③

②

Obrázek 18 

Č. Součást

① Jednotka CD/DVD

② Tlačítko Vysunout

③ Síťový vypínač napájení

POZNÁMKA: informace o LED diodách počítačové jednotky viz str. 42.
 

CD/DVD kompatibilita

Lze přečíst nebo zapsat následující typy CD/DVD disků:

Typ CD/DVD Rychlost čtení

DVD-ROM

8xDVD±R

DVD±R DL (finalizovaný disk)

DVD-RAM (4,7 GB) 5x

CD-ROM

24x
CD-R

CD-RW

CD-DA

Typ CD/DVD Rychlost zapisování

DVD±R
8x

DVD+RW

DVD±R DL
6x

DVD-RW

DVD-RAM 5x
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Typ CD/DVD Rychlost zapisování

CD-R 24x

CD-RW 4x - 24x (podle podtypu)

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

Připojovací jednotka - přední

②

①

④

③

Obrázek 19 

Č. Součást

① Vypínač

②
Datové porty:
• 4x porty USB 2.0
• Intraoperative Data (Intraoperační data) (LAN, 100 Mbit/s)

③
Integrace mikroskopu:
• Communication (Komunikace) (USB-B)
• Video Out (Výstup videa) (DVI-I)

④

Navigační zobrazení
• SDI In (Vstup SDI)
• Composite In (Kompozitní vstup)
• S-Video In (Vstup S-Video)

POZNÁMKA: informace o LED diodách připojovací jednotky viz str. 42.
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4.3.2 Zadní panely

Zadní část počítačové jednotky

③

①

②

⑥⑦

⑤

④

Obrázek 20 

Č. Součást

① Připojení pomocí optického vlákna k displeji(displejům)

② 2x DVI-D out (klon(y) dotykového displeje(displejů))

③ Nemocniční síť (LAN, 1 Mbit/s)

④ Hlavní síťový vypínač

⑤ Port vyrovnání potenciálu

⑥ 4x porty USB 2.0

⑦ Připojení optického vlákna k připojovací jednotce
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Připojovací jednotka - zadní

⑤

③② ④

⑥

①

Obrázek 21 

Č. Součást

① Připojení polymerového optického vlákna (POF) ke kameře

② Výstup 24 V pro kameru a displej(e)

③ Hlavní síťový vypínač

④ Síťový vypínač napájení

⑤ Port vyrovnání potenciálu

⑥ Připojení optického vlákna k počítačové jednotce

Před připojením přístrojů třetí strany

Před provedením připojení třetí strany k systému Curve ceiling-mounted:
• Přečtěte si uživatelskou příručku výrobce jakéhokoliv lékařského přístroje, který bude připojen.
• Zkontrolujte, zda přístroje třetí strany a kabely fungují správně.

Před začátkem operace proveďte funkční kontrolu:
• Video připojení třetí strany
• Datových připojení (např. připojení USB nožního spínače)
• Připojení zobrazovacích přístrojů (např. LAN připojení C-ramene)

Jistící kabely

Zajistěte, aby kabely byly umístěny tak, aby o ně nikdo nezakopával. Zajistěte všechny
kabely, které jsou připojeny k připojovací jednotce, např. plastovým ochranným zesílením.

Pokud nejsou přístroje třetích stran používané, odpojte a uložte všechny kabely.

Uživatelská rozhraní

50 Příručka k obsluze systému Rev. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display Ver. 1.0



Dostupná připojení třetích stran

Port Příklad Zacházení

Nemocniční
síť

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

Intraoperativ-
ní data

USB
USB porty pro připojení pasivních zařízení USB 2.0 pro
přenos pacientských dat.
POZNÁMKA: používejte pouze USB Flashdisky Brainlab.
 

Vstup SDI In Připojte digitální vstup z SD nebo HD SDI zdroje nebo
kompozitního (CVBS) zdroje pomocí pětimetrového koa-
xiálního kabelu vybaveného BNC konektorem pro komu-
nikaci s video softwarem Brainlab.
Zatlačte konektor do zástrčky tak, aby dvě malé kuličky v
konektoru samice zapadly do točitých drážek na konek-
toru. Otočením bajonetu po směru hodinových ručiček
konektor uzamkněte.
Pokud chcete kabel odpojit, otočte krytem bajonetu na
konektoru samec proti směru hodinových ručiček a zá-
strčku vytáhněte.
POZNÁMKA: podrobné informace o začlenění mikrosko-
pu naleznete v příslušné příručce k použití nástrojů.
 

Vstup Com-
posite In

Vstup S-Vi-
deo In

Připojte zdroj S-Video pomocí miniaturního 26 AWG koa-
xiálního kabelu (max. 5 m) s Mini-DIN konektorem Hosi-
den pro interakci s video softwarem společnosti Brainlab.
Před připojením kabelu umístěte plastový kódovací knof-
lík do správné polohy. Tento konektor nelze zajistit.
Používejte pouze 4pinový Mini-Din konektor Hosiden.
Podobné konektory mohou pasovat, ale mohou vést k
poškození zařízení.

USB-B

Mikroskopy připojujte pouze kabelem pro mikroskop spo-
lečnosti Brainlab.
Podrobné informace o zapojení mikroskopu naleznete v
Příručce k použití nástrojů.

Mikroskop
DVI-i

Mikroskopy připojujte pouze kabelem pro mikroskop spo-
lečnosti Brainlab.
Zastrčte konektor a zajistěte ho oběma šrouby pevně k
připojovací jednotce. Podrobné informace o zapojení
mikroskopu naleznete v příručce k použití nástrojů.
Pro vytáhnutí kabelu uvolněte oba šrouby a pak vytáhně-
te kabel ven.

USB

Port USB-B na připojovací jednotce je výlučně pro připojení kabelu mikroskopu Brainlab k
systému. Připojení jiných přístrojů tímto portem by mohlo tyto přístroje poškodit.

POČÍTAČOVÁ JEDNOTKA A PŘIPOJOVACÍ JEDNOTKA
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K systému připojujte pouze pasivní USB zařízení, jinak nelze zaručit bezpečnost a výkon
zařízení.

Omezení pro zařízení připojované k panelům

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

Pokud není uvedeno jinak, není použití vícenásobných zásuvek nebo prodlužovacích
kabelů povoleno. Připojení elektrických zařízení do vícenásobné zásuvky je považováno za
vytvoření lékařského systému a může snížit úroveň bezpečnosti.

K LAN portům připojujte pouze zařízení vyhovující standardu IEC.

Rozhraní systému Curve ceiling-mounted neposkytuje žádné prostředky pro elektrické
oddělení podle IEC 60601-1:2005. Pro síťové rozhraní (LAN) se doporučuje použít vhodné
oddělovací zařízení alespoň s 1 prostředkem ochrany operátora s dielektrickou pevností
minimálně 1,5 kV.

Síťové prostředí

Systém provozujte jen v zabezpečených síťových prostředích. V opačném případě nelze
funkčnost systému zaručit vzhledem k možným infekcím poškozujícím software.

Uživatelská rozhraní
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5 POUŽITÍ SYSTÉMU
5.1 Umístění systému během používání
5.1.1 Přehled

Pokyny k pohybu

Pohybujte pouze jednou součástí systému najednou. Neposunujte dvěma součástmi
najednou.

Při pohybu kamery nebo displeje nahoru a dolů dávejte pozor, abyste nezachytili osoby
nebo okolní lékařská zařízení.
POZNÁMKA: Pro informace jak nastavit ramena viz příručka výrobce systému ramen.
 

Umístění displejů

Displeji pohybujte opatrně, aby nedošlo k přivření prstů nebo jiných částí těla mezi prvky
ramen displeje(displejů) nebo mezi jiná spojení systému.

Pokud není displej ve správné poloze, mohou se barvy zobrazit nesprávně. Pro správné
vnímání barev musí být směr pohledu uživatele kolmý na displej.
POZNÁMKA: Pro informace jak nastavit ramena viz příručka výrobce systému ramen.
 

Rušení

V případě rušení s jinými zařízeními způsobeného infračerveným světlem emitovaným kamerou
umístěte kameru a/nebo dotčené zařízení na jiné místo, kde k rušení nedochází.
Pokud kamera nesprávně sleduje reflexní kuličky kvůli rušení, zobrazí se v programu jako šedé
oblasti.

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

POUŽITÍ SYSTÉMU
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5.1.2 Nastavení polohy kamery

Bezpečné zacházení

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

Bezpečnostní opatření pro nastavení motorizované kamery

Ujistěte se, že kamera má během procedury dostatečný prostor k pohybu. Dohlížejte na
pohyb kamery, abyste zajistili, že nenaráží do stropu, zařízení nebo lidí.

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

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

Pohyblivé části

Buďte velmi opatrní, abyste si při polohování kamery nepřivřeli prsty nebo jiné části těla. Pohyby
kloubů kamery, ve kterých se mohou přivřít části těla, zahrnují zejména:

Otáčení po směru hodinových ručiček

Otáčení proti směru hodinových ručiček

Držák kamery používejte pouze k nastavení polohy. Jinak byste si v kloubu kamery mohli
přivřít prsty.

Umístění systému během používání
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Polohovací laser

②①

Obrázek 22 
Stiskněte tlačítko laseru ①, čímž aktivujete polohovací laser.
Polohovací laser je označen slovy „LASER APERTURE“ (Otvor pro laser) ②.
Nezakrývejte otvor pro laser.

Nedívejte se přímo do otvoru pro laser. Laserový modul kamery třídy II vydává viditelné
záření, které může být škodlivé pro lidské oko. Pohled zblízka přímo do záření laserové
diody může způsobit poškození oka. Vezměte na vědomí, že polohovací laser je napájen
baterií uvnitř kamery a funguje bez ohledu na to, zda je systém zapnutý nebo vypnutý.

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

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

Jak manuálně nastavit kameru

Hlavici kamery lze nastavit tak, jak je zobrazeno na str. 35 a str. 36.

Kroky

1. Uchopte rukojeť kamery nebo sterilní roušku rukojeti kamery (viz str. 64) a kameru na-
stavte do požadované polohy.

2. Při nastavení využijte polohovací laser (viz str. 55).

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

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

POUŽITÍ SYSTÉMU
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Jak nastavit kameru s motorizovaným ovládáním (systém Curve ceiling-mounted dual display)

①

②

Obrázek 23 

Kroky

1.

K nastavení kamery použijte motorizované ovládací prvky:
• Šipkami nahoru/dolů se ovládá pohyb nahoru nebo dolů ①.
• Šipkami vlevo/vpravo se ovládá pohyb do stran ② (odpovídá směru, který vidíte, když

stojíte za kamerou).

2.

V případě potřeby se může kamera držením obou tlačítek pohybovat současně po dvou
osách (například nahoru a vlevo).
POZNÁMKA: netiskněte naráz protilehlé směry (například vlevo a vpravo). Pohyb motoru
se ihned zastaví. Pro pokračování nastavení kamery musíte uvolnit všechny tlačítka a
pak stisknout kompatibilní směry.
 

3. Zkontrolujte zorné pole kamery v programu, abyste se ujistili, že jsou viditelné všechny
požadované reflexní kuličky (viz příslušná Uživatelská příručka k programu).

Jak postupovat bez motorizovaného nastavení

Pokud motorizovaný pohyb kamery během operace selže (např. nereaguje nebo se
nekontrolovaně pohybuje), obraťte se na podporu společnosti Brainlab.
Můžete v případě potřeby pokračovat v operaci s použitím ručního nastavení kamery (viz str. 55).
Sledovací systém není ovlivněn.

Zorné pole kamery

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

Umístění systému během používání
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①

②

③

Obrázek 24 

Č. Zobrazení

① Zadní část

② Bok

③ Horní část

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

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

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

POUŽITÍ SYSTÉMU

Příručka k obsluze systému Rev. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display Ver. 1.0 57



5.2 Napájení systému
5.2.1 Komponenty napájení

Počítačová jednotka

①

Obrázek 25 

Č. Součást Viz

① Síťový vypínač napájení Strana
60.

POZNÁMKA: více informací týkajících se MR, viz str. 42.
 

Připojovací jednotka

②

①

Obrázek 26 

Napájení systému
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Č. Součást Viz

① Vypínač Strana
60.

② Síťový vypínač napájení Strana
60.

POZNÁMKA: více informací týkajících se MR, viz str. 42.
 

Zdroj napájení

Pro případ výpadku proudu se doporučuje používat záložní bateriový zdroj napájení.

Systém neobsahuje nepřerušitelný síťový zdroj napájení. Nemocnice zodpovídá za
instalaci dalších varovných systémů, které upozorní na to, pokud zařízení běží s omezeným
zdrojem napájení.

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

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

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

K ovládání systému používejte pouze elektrický síťový kabel dodaný se systémem.

POUŽITÍ SYSTÉMU
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5.2.2 Zapnutí systému

Jak zapnout systém, když je hlavní síťový vypínač vypnutý

Jak zapnout systém Curve ceiling-mounted, když je hlavní síťový vypínač připojovací jednotky
a počítačové jednotky vypnutý:

Kroky

1. Zapněte hlavní vypínač na počítači.

2. Počkejte, až se síťová LED dioda na počítačové jednotce rozsvítí modře.

3.
Zapněte hlavní vypínač na připojovací jednotce.
Spustí se bootování systému.

Jak zapnout systém, když je hlavní síťový vypínač zapnutý

Jak zapnout systém Curve ceiling-mounted, když je hlavní síťový vypínač připojovací jednotky
a počítačové jendotky zapnutý:

Krok

Stiskněte jednu sekundu tlačítko zap/vyp na připojovací jednotce.
Spustí se bootování systému.

Možné problémy při spouštění

Pokud se připojovací jednotka vypne dvě sekundy po spuštění systému (LED dioda
počítačové jednotky zůstává vypnutá), zkontrolujte, zda je hlavní síťový vypínač počítačové
jednotky zapnutý (síťová dioda počítačové jednotky svítí modře).
Pokud budete mít při spouštění systému jiné problémy, kontaktujte podporu společnosti Brainlab.

Doba čekání

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

Oznamovací zpráva

Zpráva Vysvětlení

Scanning for Signal!
(Hledání signálu!)

Validní signál na displej je v procesu zavádění. Zobrazí se během
zavádění systému na sekundárním displeji (pouze u systému Curve
ceiling-mounted dual display).

POZNÁMKA: pokud by se toto oznámení objevilo během používání, obraťte se na podporu
společnosti Brainlab.
 

Napájení systému
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5.3 Vypnutí systému
5.3.1 Přehled

Postup při vypnutí systému

Kroky

1.

Vypněte systém pomocí programu nebo stisknutím tlačítka zap/vyp ① připojovací jed-
notky po dobu dvou vteřin.
POZNÁMKA: vypnutí hlavního síťového vypínače na připojovací jednotce nevypne sy-
stém (režim skenování MR). Více informací týkajících se režimu skenování MR viz str.
70.
 

2. Jakmile se LED dioda připojovací jednotky rozsvítí modře, vypněte hlavní síťový vypí-
nač na připojovací jednotce.

3. Vypněte hlavní síťový vypínač na počítačové jednotce.

4. Umístěte kameru a displej(e) tak, aby nemohly překážet pooperačním úkonům a čištění.

Tlačítko zap/vyp neodpojuje připojovací jednotku od síťového napětí. Použijte hlavní
vypínač připojovací jednotky a odpojte napájecí kabel k zajištění úplného odpojení napětí.

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

Před připojením nebo odpojením kabelů (např. odpojením hlavního síťového kabelu)
vypněte hlavní síťový vypínač.

Postup při resetování

Krok

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

POZNÁMKA: po resetování systému musíte dvakrát stisknout tlačítko zap/vyp na připojovací
jednotce, aby se systém znovu zavedl.
 

Doby čekání

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

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

Případ nouze

Pouze v případě nouze použijte hlavní vypínač a odpojte všechny napájecí kabely
připojovací jednotky i počítače nebo současně odpojte všechny napájecí póly.

POUŽITÍ SYSTÉMU

Příručka k obsluze systému Rev. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display Ver. 1.0 61



Ztráta dat

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

Vypnutí systému
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5.3.2 Skladování

Skladování po dobu 1 měsíce nebo déle

Kroky

1. Vypněte systém (viz str. 61).

2. Zajistěte, aby systém Curve ceiling-mounted nadále splňoval požadavky na životní
prostředí definované v Technické příručce.

Příprava uskladněného zařízení k použití

Pokud nebyl systém používán jeden měsíc nebo déle, proveďte před použitím následující kroky:

Kroky

1. Vyčistěte systém (viz str. 73).

2. Před operací zapněte systém a ověřte správné fungování.

Likvidace

Pokud již nemáte v úmyslu systém dále používat, postupujte podle informací o likvidaci na str. 6.

POUŽITÍ SYSTÉMU
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5.4 Sterilní použití
5.4.1 Sterilní rouška rukojeti kamery

Účel

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

Sterilita

Pokud je obal poškozený, sterilní roušku rukojeti kamery nepoužívejte.

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

Sterilní rouška rukojeti kamery je dodávána sterilní. Pokud se sterilní rouška rukojeti
kamery během rozbalování nebo použití dostane do kontaktu s nesterilním prostředím,
okamžitě ji zlikvidujte. Zajistěte, aby sterilní rouška rukojeti kamery nepřišla do kontaktu s
nesterilním motorizovaným spojem kamery.

Pokud se rouška při montáži roztrhne nebo poškodí, sterilní roušku rukojeti kamery
nepoužívejte.

Jak odstranit obal

Obrázek 27 

Kroky

1. Druhá osoba otevře a sloupne obal.

2. Vyjměte sterilní roušku rukojeti kamery z obalu.

Sterilní použití
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Jak upevnit/odstranit sterilní roušku rukojeti kamery

①

②

③

Obrázek 28 

Možnosti

Sterilní roušku rukojeti kamery ② upevníte tak, že ji přetáhnete přes rukojeť kamery ①, až
zacvakne na místo.

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

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

Zkontrolujte, zda sterilní rouška rukojeti kamery řádně zacvakla na místo.
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5.4.2 Použití sterilního displeje

Sterilní dotykové pero

① ②

Obrázek 29 

Č. Součást

① Rukojeť (zůstává během používání sterilní)

② Hrot

Pokud je obal poškozený, sterilní dotykové pero nepoužívejte.

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

K ovládání software použijte pouze sterilní dotykové pero. Na displeji nepoužívejte ostré
nástroje.

Postup vyjmutí sterilního dotykového pera z balení

Obrázek 30 

Sterilní použití
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Kroky

1. Nechte druhou osobu vyjmout zabalené sterilní dotykové pero z podavače a zatáhnutím
za otevírací klapky odkrýt rukojeť.

2. Zatímco druhá osoba drží otevírací klapky, uchopte rukojeť sterilního dotykového pera a
vytáhněte jej z obalu.

Vždy používejte otevírací klapky, nikdy se nesnažte roztrhnout sterilním balení se sterilním
dotykovým perem.

Dotykové pero se dodává ve sterilním stavu. Pokud se sterilní dotykové pero během
rozbalování nebo použití dostane do kontaktu s nesterilním prostředím, okamžitě jej
zlikvidujte.

Jak ovládat obrazovku sterilně

Obrázek 31 

Krok

Chcete-li stisknout tlačítko nebo aktivovat funkci, použijte špičku sterilního dotykového pera a
dotkněte se jí odpovídající oblasti na povrchu displeje.

Sterilní pole

Zachování sterilního pole lze zaručit pouze používáním sterilního dotykového pera k řízení
software v systému Curve ceiling-mounted. Monitor nezakrývejte, jelikož zakrytí může
způsobit přehřátí a další poruchy.

Po kontaktu špičky dotykového pera s dotykovým displejem se již této špičky nedotýkejte.
Po kontaktu špičky dotykového pera s dotykovým displejem již sterilní dotykové pero
nevracejte zpět do sterilního stolu.

Zabraňte kontaktu sterilního dotykového pera s pacientem. Nenechte sterilní dotykové
pero přijít do kontaktu s tekutinou. Pokud se sterilní dotykové pero dostane do kontaktu s
pacientem nebo tekutinou, okamžitě je zlikvidujte.

POUŽITÍ SYSTÉMU
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Likvidace

Pro zachování sterility zlikvidujte sterilní dotykové pero po každém kontaktu s dotykovou
obrazovkou.

Sterilní použití
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5.5 Použití v prostředí iMRI
5.5.1 Přehled

Všeobecné informace

Systém Curve ceiling-mounted je určen k použití v MR prostředí.

Odmítnutí odpovědnosti

Společnost Brainlab není odpovědná za jakékoliv změny v chování systému nebo jejich následky,
pokud:
• Jsou jakékoliv součásti systému nebo instalace systému změněny uživatelem.
• Systém je používaný nebo obsluhovaný jinak, než je v popisech poskytnutých v uživatelských

příručkách společnosti Brainlab.
• Nejsou dodrženy nebo jsou porušeny bezpečnostní informace poskytnuté v uživatelských

příručkách společnosti Brainlab.

Součásti nebezpečné v MR

Systém Curve nebyl testován v prostředí MR, a proto musí být klasifikován jako MR
nebezpečný. Při použití v kombinaci s intraoperativním MR skenerem musí být počítačová
jednotka umístěna mimo MR kabinu.

Příslušenství počítače, jako jsou USB flash disky, Zip disky a floppy disky, jsou MR
nebezpečné. Pokud jsou tato zařízení přinesena za čáru pole 5 Gaussů, může dojít ke ztrátě
dat.

MR podmíněné součásti

Připojovací jednotka, kamera a displej(e) jsou považovány za MR podmíněné v rámci jejich
určeného použití. To platí pouze tehdy, pokud jsou všechny díly namontovány a schváleny
oddělením podpory společnosti Brainlab.
Byly provedeny následující zkoušky k demonstrování MR podmíněnosti připojovací jednotky,
kamery a displeje (displejů).
Pro tyto zkoušky byly použity tyto nastavovací podmínky: Připojovací jednotka, kamera a displej
uspořádané v MR kabině podél okrajového pole 50 Gauss / 5 mT směrem k MR skeneru.
Počítačová jednotka mimo MR kabinu.

Provedená zkouška Výsledek

Funkčnost a bezpečnost

Prošlo

Síly přemístění

Točivý moment

Homogenita B0

Poměr signál k šumu

Během MR zobrazování

Před MR zobrazováním vypněte hlavní vypínač připojovací jednotky a zabraňte tomu, aby
byl během MR zobrazování zapnutý znovu.
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Jak přejít do režimu MR skenování

Následující postupy přivedou systém do režimu MR skenování a vrácení do navigačního režimu.

Kroky

1.
Dokončete aktuální programový krok.
Postup programu je v režimu MR skenování zachován.

2.

Vypněte připojovací jednotku pomocí hlavního vypínače (viz str. 50).
Připojovací jednotka, kamera a displej(e) jsou izolovány od síťového napájení. Zajistěte,
aby připojovací jednotka zůstala během MR zobrazování zapnutá. Počítačová jednot-
ka zůstává běžet, aby byl zachován postup programu.

3.
Systém Curve ceiling-mounted je nyní v MR skenovacím režimu.
Proveďte MR skenování.

4. Jakmile je skenování dokončeno, zapněte připojovací jednotku pomocí hlavního síťové-
ho vypínače.

5. Počkejte dvě minuty, až se všechny funkce systému zavedou (kamera může potřebovat
delší zahřívací čas) - viz str. 33.

Použití v prostředí iMRI
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5.5.2 Nastavení iMRI

Nastavení

Podrobné informace o nastavení iMRI viz Příručka pro plánování pracoviště.
Obrázek níže ukazuje běžné nastavení systému Curve ceiling-mounted v prostředí MR.

①

②
③

⑤ ⑥

④

⑦

A C

B

Obrázek 32 

Č. Součást Místnosti

① Skener iMRI

A - Operační sál

② 50 Gauss / 5 mT silokřivka

③ 5 Gauss / 0,5 mT silokřivka

④ Kamera

⑤ Připojovací jednotka

⑥ Obrazovka

⑦ Počítačová jednotka B - Místnost s vybavením

C - Řídící místnost

Požadované vzdálenosti

Kameru, displej a připojovací jednotku udržujte vždy mimo okrajové pole 50 Gauss.

Pokud je systém používaný v kombinaci s posuvným MR systémem, všechny pohyblivé
části musí být vždy mimo aktuální křivku 50 Gauss.

Stacionární MR systém

Pokud je systém Curve ceiling-mounted používaný v kombinaci se stacionárním MR systémem,
byla optimální poloha naplánována a zavedena s ohledem na MR skener a stůl na operačním
sále následovně: Pokud jsou ramena zcela natažena a vyrovnána horizontálně směrem k
magnetu, nesmí žádné koncové zařízení zasahovat do okrajového pole 50 Gauss.
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6 ČIŠTĚNÍ
6.1 Pokyny k čištění
6.1.1 Přehled

Než začnete

Kroky

1. Vypněte systém (viz str. 61).

2. Vytáhněte z elektrické sítě Počítač i připojovací jednotku.

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

Dezinfekce

Pro součásti systému Curve ceiling-mounted nepoužívejte automatické čisticí a
dezinfekční postupy.

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

Používejte pouze čisticí prostředky popsané v této uživatelské příručce, jinak by se zařízení
mohlo poškodit.

Bez sterilizace

Nesterilizujte součásti systému Curve ceiling-mounted.

Použitelnost dezinfekčních prostředků

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

Typ dezinfekčního přípravku Příklad

Na bázi alkoholu Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Na bázi alkylaminů Incidin Plus 2 %

Na bázi aktivního kyslíku Perform

Na bázi aldehydů/chloridu Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

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

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

Vždy pečlivě dodržujte pokyny výrobce dezinfekčních prostředků.

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

Žádné kapaliny

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

Nedovolte, aby se do součástí systému dostaly kapaliny, jelikož by to mohlo vést k
poškození těchto součástí a/nebo elektroniky. To zahrnuje i ramenový systém, jelikož by to
mohlo poškodit napájení systému Curve ceiling-mounted a signálních kabelů, které jsou
vedeny rameny.

Čisticí rozpouštědla ani jiné tekutiny nestříkejte přímo do větracích otvorů.

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

Pokyny k čištění
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6.1.2 Obecné čištění a dezinfekce

Jak čistit a dezinfikovat

①

②

⑤

④

③

Obrázek 33 
Tyto informace o čištění se týkají následujících součástí:

Č. Součást

① Ruční kamerový kloub (systém Curve ceiling-mounted single display)

② Motorizovaný kamerový kloub (systém Curve ceiling-mounted dual display)

③ Kryt displeje

④ Připojovací jednotka

⑤ Počítačová jednotka

Kroky

1. Vypněte systém a odpojte jej ze sítě (viz str. 73).

2. Očistěte a vydezinfikujte všechny povrchy (vyjma kamery (viz str. 76)) s dezinfekčními
prostředky povrchu popsanými na str. 73.

ČIŠTĚNÍ
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6.1.3 Sada kamery Spectra

Kamera

Níže uvedené informace byly definovány výrobcem kamery.

Obrázek 34 

Intervaly čištění

Pravidelná kontrola čistoty kamery. Kamera, zejména iluminační filtry a čočky, by se měly čistit
pouze v nezbytném případě. Četnost čištění musí být stanovena uživatelem. Může to zahrnovat
čištění během použití.

Čištění

Kroky

1. Vypněte systém a odpojte jej ze sítě (viz str. 73).

2.
Odstraňte prach z každého iluminačního filtru a čoček pomocí prachovky (kartáčku) na fo-
tografické čočky.
Jemně otřete povrch pouze v jednom směru tahem kartáčku přes povrch.

3. Jemně otřete povrch iluminačních filtrů a čoček dezinfekčními utěrkami, které obsahují 70
% isopropanolu nebo Meliseptol.

4.
Očistěte zbytek kamery, dbejte na to, abyste při otírání nečistoty nenanesli z krytu kamery
na iluminační filtry nebo čočky.
Vyhněte se delšímu kontaktu utěrky s kamerou.

5.

Vyčistěte iluminační filtry a čočky pomocí komerčního čisticího roztoku na vícevrstvé čoč-
ky (například AR66) a čistého pleteného hadříku z mikrovlákna na čištění optiky (např. Hi-
tecloth).
Vyhněte se delšímu kontaktu čističe čoček s iluminačními filtry a čočkami.

Používejte pouze 70 % isopropanol a roztok na čištění čoček vytvořený pro vícevrstvé
čočky (např. AR66). Jiné kapaliny by mohly způsobit poškození iluminačních filtrů. K
čištění nepoužívejte žádné papírové produkty. Papírové produkty mohou poškrábat
iluminační filtry.

Pokyny k čištění
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