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Echipamente: Kick EM, Curve EM

Versiune software: ENT EM 1.2

PREZENTARE GENERALĂ A CONFIGURAȚIEI

METODE DE FIXARE A GENERATORULUI DE 
CÂMP EM

Fixați generatorul de câmp EM pe masa de operații folosind 
placa de fixare a sau brațul de poziționare s.

CONEXIUNILE KICK EM

a Conectați sursa de alimentare EM la o priză de perete.

s Conectați căruciorul monitorului Kick la o priză de 
perete.

d Conectați stația de bază EM la sursa de alimentare EM și 
la căruciorul monitorului Kick.

f Conectați generatorul de câmp EM la stația de bază EM.

NOTĂ: Utilizați cablurile de alimentare de la rețea numai 
cu protecția la împământare furnizată împreună cu 
sistemul.

PORTURILE DE CONECTARE ALE STAȚIEI DE 
BAZĂ EM

a Portul pentru sursa de alimentare EM. 

s Portul generatorului de câmp EM. 

d Portul căruciorul monitorului Kick/Curve. 

f Portul pentru instrumentele EM.

COMPONENTELE EM

a Generator de câmp EM.

s Stație de bază EM (casetă de interfață).

d Sursă de alimentare EM. 

f Căruciorul monitorului Kick/Curve.

NOTĂ: Înainte de a conecta cablurile, asigurați-vă că 
sursa de alimentare EM este oprită.
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PANOUL DE CONEXIUNI CURVE

a Întrerupătorul de alimentare de la rețea. 

s Portul USB al unității de detectare EM.

d Portul sursei de alimentare (camerei video) de pe stația 
de bază EM.

CONEXIUNILE CURVE

a Conectați căruciorul monitorului Curve la o priză de 
perete.

s Conectați sursa de alimentare a stației de bază EM la 
mufa camerei video.

d Conectați stația de bază EM la portul USB al unității de 
detectare EM de pe căruciorul monitorului Curve. 

f Conectați generatorul de câmp EM la stația de bază EM.

NOTĂ: Utilizați cablurile de alimentare de la rețea numai 
cu protecția la împământare furnizată împreună cu 
sistemul.
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CONFIGURAȚIA SISTEMULUI

MONTAREA PLĂCII DE FIXARE A GENERATORULUI 
DE CÂMP EM

• Montați placa de fixare în partea stângă, în partea dreaptă 
sau la capătul de sus al mesei de operații. 

• Introduceți curelele prin orificiile plăcii de fixare și fixați-le în 
orificiul de la capătul opus.

• Strângeți cureaua în jurul mesei de operații pentru a fixa 
placa în poziție.

• Montați generatorul de câmp EM pe placa de fixare.
• Asigurați-vă că dunga galbenă este orientată spre capul 

pacientului.

MONTAREA STAȚIEI DE BAZĂ EM (NUMAI PENTRU 
KICK EM)

Montați stația de bază EM astfel:

• pe șina mesei de operații a sau 
• pe suportul Kick EM s.

MONTAREA BRAȚULUI DE POZIȚIONARE AL 
GENERATORULUI DE CÂMP EM

• Fixați brațul de poziționare pe șina mesei de operații.
• Trageți maneta de blocare spre înainte a și montați 

generatorul de câmp EM pe brațul de poziționare. 
• Împingeți maneta de blocare a spre interior pentru a 

realiza blocarea.
• Asigurați-vă că dunga galbenă s este orientată spre capul 

pacientului.

NOTĂ: Obiectele și echipamentele din metal pot interfera 
cu câmpul EM (consultați instrucțiunile de depanare). 

INIȚIALIZAREA SOFTWARE-ULUI

• Selectați pacientul.
• Selectați EM Navigation din fluxul de lucru pentru ENT.
• Selectați datele pacientului.
• Efectuați înregistrarea.
• Efectuați navigarea.
• Calibrați instrumentele, dacă este necesar.

Echipamente: Kick EM, Curve EM

Versiune software: ENT EM 1.2
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SELECTAREA FIXĂRII REFERINȚEI

Alegeți o metodă de atașare a referinței EM pentru pacient:

• Skull Reference Base: Fixați-o pe baza de referință EM 
craniană. 

• Taped EM Patient Reference: Atașați-o direct pe piele 
folosind bandă adezivă.

NOTĂ: Dacă ați ales Taped EM Patient Reference, 
trebuie să efectuați înregistrarea sterilă după protejarea 
cu folie sterilă pentru a evita deplasarea referinței pentru 
pacient.

MONTAREA REFERINȚEI EM PENTRU PACIENT

• Curățați, uscați și îndepărtați părul de pe o suprafață în 
care deplasarea pielii este improbabilă.

• Fixați referința EM pentru pacient cu bandă pe piele a 
sau fixați-o pe baza de referință craniană s.

• Fixați cablul în dispozitivul pentru reducerea tensionării de 
pe placa de fixare sau formați o buclă cu cablul și fixați-l cu 
bandă pe capul pacientului.

• Conectați referința EM pentru pacient la un port pentru 
instrumente.

NOTĂ: Dacă referința EM pentru pacient se deplasează 
după înregistrare, pacientul trebuie înregistrat din nou.

PROTEJAREA PACIENTULUI CU FOLIE STERILĂ

• Dezinfectați suprafața expusă a pielii.
• Protejați cu folie sterilă pacientul, referința EM pentru 

pacient și generatorul de câmp EM. Evitați deplasarea 
pielii și mișcarea referinței EM pentru pacient.

• Conectați indicatorul EM (după protejarea cu folie sterilă) 
la un port pentru instrumente al stației de bază EM.

NOTĂ: Lăsați expusă o suprafață suficientă pentru 
înregistrarea cu potrivire pe suprafață.

POZIȚIONAREA PACIENTULUI ÎN CÂMPUL EM

• Ajustați generatorul de câmp EM și pacientul astfel încât 
referința pentru pacient să se afle într-o poziție optimă în 
interiorul volumului de detectare a. 

• Selectați Next pentru a continua.

Culorile indică poziția capului pacientului:

- Verde: Poziție corectă
- Galben: Poziție acceptabilă
- Roșu: Îmbunătățiți poziția

NOTĂ: Nu utilizați generatorul la mai puțin de 20 cm de 
un stimulator cardiac instalat.
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ÎNREGISTRARE ȘI GHIDARE
Echipamente: Kick EM, Curve EM

Versiune software: ENT EM 1.2

VERIFICAREA DUPĂ ÎNREGISTRAREA CU 
POTRIVIRE PE SUPRAFAȚĂ

• Verificați ținând indicatorul EM în dreptul mai multor 
marcaje anatomice distribuite pe arie largă (de ex., ambele 
părți ale feței, partea superioară a capului, vârful nasului, 
dinții de sus etc.).

• Dacă verificarea este suficientă, apăsați Yes.
• Dacă verificarea NU este suficientă, apăsați No și alegeți: 

- More Points pentru a achiziționa puncte suplimentare.
- Start Over pentru a începe din nou înregistrarea.
- Landmark pentru a schimba metoda de înregistrare.

ÎNREGISTRAREA MARCAJELOR 

• Selectați Landmark din meniul vertical de pe ecranul de 
înregistrare.

• Definiți ≥ 4 puncte pe modelul 3D pentru a activa butonul 
Registration. Punctele vor fi adăugate la lista din bara 
laterală.

• Selectați Registration pentru a începe.
• Înregistrați cel puțin patru puncte.
• Selectați Verification.

ÎNREGISTRAREA CU POTRIVIRE PE SUPRAFAȚĂ

Regiunea verde indică suprafața de înregistrare.

• Atingeți ușor pielea cu indicatorul EM la un unghi de 
aproximativ 45° și țineți apăsat butonul de control. 

• Continuați să glisați vârful indicatorului EM pe suprafața 
pielii până când bara de progresie a se umple. Încercați 
să nu deplasați sau să zgâriați suprafața pielii.

• Dacă este necesar, începeți din nou înregistrarea apăsând 
Start Over. 

NOTĂ: Nu achiziționați puncte în aer. Întrerupeți achiziția 
punctelor eliberând butonul de control (apăsați-l din nou 
pentru a continua).

ACTIVAREA POTRIVIRII PE SUPRAFAȚĂ

Trebuie să achiziționați 3 din 4 puncte predefinite în ordinea 
indicată.

• Achiziționați un punct atingând ușor pielea pacientului cu 
vârful indicatorului EM și apăsând butonul de control a.

• Dacă nu puteți accesa un punct de pe corpul pacientului, 
săriți peste acesta apăsând Skip Point. Utilizați inionul ca 
punct de substituție.
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VERIFICAREA DUPĂ ÎNREGISTRAREA MARCAJELOR

• Verificați ținând indicatorul EM în dreptul mai multor 
marcaje anatomice distribuite pe arie largă (de ex., ambele 
părți ale feței, partea superioară a capului, vârful nasului, 
dinții de sus etc.).

• Verificați mai multe puncte distribuite pe arie largă. 
• Dacă verificarea este suficientă, apăsați Yes.
• Dacă verificarea NU este suficientă, apăsați No și alegeți:

- Plan Points pentru a schimba selecția de puncte.
- Start Over pentru a începe din nou înregistrarea.
- Surface Matching pentru a schimba metoda de 

înregistrare. 

MODURILE DE VIZUALIZARE A GHIDĂRII

• Ecranul de ghidare afișează informațiile anatomice ale 
pacientului: 
- Pe un model 3D, dacă instrumentul ghidat este ținut în 

alte regiuni decât capul.
- În modurile de vizualizare axial, coronal și sagital.

• Ecranul de ghidare afișează semnale video pentru 
instrumentele optice (de ex., endoscopul).

SCHIMBAREA SETULUI DE IMAGINI ȘI A DISPUNERII

• Selectați pictograma Data pentru a vedea seturile de 
imagini, obiectele, traiectoriile și dispunerile.

a Selected Data: Schimbați setul de imagini sau faceți un 
obiect sau o traiectorie vizibil(ă)/invizibil(ă).

s Layouts: Schimbați dispunerea.

FUNCȚIILE AUTO-ZOOM ȘI ZOOM PENTRU GHIDARE

Funcția Auto-Zoom este dezactivată în mod implicit.

• Glisați Auto-Zoom spre dreapta pentru activare.
- Țineți instrumentul ghidat nemișcat, în aceeași poziție. 
- Factorul de zoom se menține atât timp cât instrumentul 

este ghidat încet.
• Glisați Zoom spre stânga/dreapta pentru micșorare/mărire.
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INSTRUMENTE STERILE
Echipamente: Kick EM, Curve EM

Versiune software: ENT EM 1.2

ATAȘAREA

Atașați instrumentele sterile sau tuburile de aspirație sterile 
compatibile EM la referința EM pentru instrument. 

• Fixați ferm referința EM pentru instrument a pe interfața 
StarLink s astfel încât să potriviți dinții.

• Strângeți șurubul de fixare până la capăt.

INDICATORII DE STARE AI INSTRUMENTULUI

a Instrumentul se află în interiorul volumului de detectare și 
acuratețea detectării este suficientă.

s Instrumentul se află în interiorul volumului de detectare, 
dar acuratețea detectării este scăzută.

d Instrumentul se află în interiorul volumului de detectare, 
dar acuratețea detectării este insuficientă. Instrumentul nu va 
fi detectat.

f Instrumentul se află în afara volumului de detectare sau 
nu este conectat la stația de bază EM.

STERILIZAREA ȘI CONTORUL PENTRU UTILIZĂRI

• Sterilizați instrumentele după fiecare utilizare și înlocuiți-le 
după 20 de utilizări.

• Decupați manual eticheta corespunzătoare numărului 
sterilizării după fiecare sterilizare, pentru cele 20 de 
utilizări.

• Contorul software-ului contorizează automat numărul de 
utilizări. Dacă un instrument a fost folosit de cel puțin 
16 ori, se afișează un mesaj de avertizare.

INDICATORUL EM STERIL

ENT EM este dotat cu un indicator EM care poate fi sterilizat.

a Punctul de calibrare de pe pivot

s Butonul de control

d Bobinele senzorilor EM

f Mufa de conectare
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ACTIVAREA CALIBRĂRII

Există două modalități de a deschide fereastra de calibrare: 

• În modul de ghidare, conectați o referință pentru 
instrument. 

• Înainte de a începe înregistrarea, conectați referința pentru 
instrument și așezați instrumentul în interiorul volumului de 
detectare.

În ambele situații, fereastra de calibrare se deschide 
automat.

CALIBRARE

• Poziționați vârful instrumentului pe punctul de calibrare de 
pe pivotul indicatorului, apoi apăsați butonul de control. 

• Mențineți instrumentul nemișcat pe măsură ce se umple 
bara de progresie.

• Rotiți încet instrumentul (la aproximativ 50°) până când se 
umple bara de progresie curbată a.

• Mențineți vârful instrumentului nemișcat câteva secunde 
până când se umple bara de progresie.

VERIFICAREA CALIBRĂRII

După o calibrare reușită, se afișează distanța până la punctul 
de verificare.

• Selectați Yes dacă rezultatul calibrării este satisfăcător. Se 
deschide ecranul de ghidare.

• Selectați No dacă rezultatul calibrării nu este satisfăcător. 
Calibrarea repornește. 

Verificați instrumentul calibrat îndreptându-l spre marcaje 
anatomice cunoscute.
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POSIBILE SURSE DE INTERFERENȚE EM 
• Dispozitive: Stația de bază EM și căruciorul monitorului 

Kick trebuie poziționate la ≥ 60 cm de generatorul de 
câmp EM.

• Cabluri: Nu înfășurați cablul generatorului de câmp EM 
în jurul generatorului de câmp EM în timpul utilizării.

• Instrumente: Cleme și endoscoape StarLink mai vechi, 
cleme Blakesley și microsisteme de debridare.

• Metale: Cupru, aluminiu, alamă, materiale feromagnetice 
(de ex., fier) etc.

• Altele: Echipamente pentru anestezie, turnuri de endoscopie, 
mese pentru instrumente a, mese de operații, lămpi pentru 
sala de operații s, telefoane mobile, monitoare, sisteme IRM, 
cercei sau ceasuri.

VOLUMUL DE DETECTARE

Dacă volumul de detectare este mai mic ca de obicei:

• Identificați zona de detectare necorespunzătoare folosind 
indicatorul EM (într-un mediu steril) sau referința EM 
pentru pacient (într-un mediu nesteril). 

• Găsiți o sursă locală de interferențe (vedeți lista de mai sus).
• Mutați echipamentele din jur pentru a obține volumul maxim.
• Așezați o bucată de polistiren între masă și pacient dacă 

masa de operații cauzează interferențe.

DEPANARE
Echipamente: Kick EM, Curve EM

Versiune software: ENT EM 1.2

POSIBILE SURSE ALE ERORILOR DE ÎNREGISTRARE

• Zonele cu piele foarte flexibilă sau zonele în care anatomia 
pacientului s-a modificat de la momentul scanării.

• Mișcarea prea rapidă a indicatorului EM.
• Zonele cu un strat gros de țesut între piele și os.
• Punctele nu au fost achiziționate de pe arie largă de pe 

ambele părți ale capului.
• Seturile de date nu au fost achiziționate conform 

protocolului de scanare Brainlab.

CALIBRAREA NEREUȘITĂ A INSTRUMENTELOR

NOTĂ: Pentru atașarea unui instrument nou la aceeași 
referință pentru instrument este necesară o nouă calibrare.

Asigurați-vă că:

• Vârful instrumentului este menținut în unghi drept (90°) față 
de punctul de calibrare.

• Șurubul instrumentului este bine strâns. 
• Distanța dintre referința pentru instrument și vârful 

instrumentului este mai mică de 20 cm.
• În interiorul volumului de detectare se află numai 

instrumentul care trebuie calibrat, indicatorul EM și 
referința EM pentru pacient.
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DREPTURI DE AUTOR:

Acest ghid conține informații sub drept de 
proprietate și protejate de drepturile de autor. 
Nicio parte din acest ghid nu poate fi reprodusă sau 
tradusă fără acordul expres în scris al Brainlab. 

RĂSPUNDERE:

Acest ghid este supus modificărilor fără 
notificare prealabilă și nu reprezintă un 
angajament din partea Brainlab. 

Pentru informații suplimentare, 
consultați secțiunea „Limitările 
răspunderii” din Termenii și condițiile de 
vânzare standard ale Brainlab.
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