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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe i informacje prawne

Producent

Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Brainlab. Wyłącznym dystrybutorem jest firma
DePuy Synthes.
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany

Dystrybutor

DePuy Synthes Sales, Inc.
325 Paramount Drive
Raynham, MA 02767
USA

Pomoc techniczna

Jeżeli ta instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli mają Państwo pytania bądź
problemy, prosimy o kontakt z pomocą techniczną:

Region Telefon i telefaks

Stany Zjednoczone, Kanada, Afryka Środkowa i
Południowa Tel.: +1 (866) 473 7823

Europa, Środkowy Wschód, Afryka Tel.: +32 2 352 16 66

Azja, Australia Tel.: +65 6827 6154

Wsparcie techniczne oraz serwis systemu mogą być świadczone przez personel serwisu i
wsparcia firmy Brainlab lub personel innych firm, certyfikowanych lub autoryzowanych przez firmę
Brainlab. Gdy w tej instrukcji pojawia się odwołanie do pomocy technicznej lub serwisu firmy
Brainlab, uwzględnione są obie powyższe możliwości.

Przewidywany czas wsparcia serwisowego

Firma Brainlab zapewnia co najmniej osiem lat serwisowania dla platform. W tym czasie
zapewnione są części zamienne oraz wsparcie techniczne w terenie.
Okres trwałości systemu Kick zależy od czynników takich, jak metoda i czas trwania każdego
zastosowania oraz postępowania pomiędzy zastosowaniami. Najlepszą metodą oszacowania
okresu trwałości systemu Kick jest staranna kontrola i inspekcja jego funkcjonalności przed
użyciem.
Koniec okresu trwałości określony jest zużyciem lub uszkodzeniem wynikającym ze stosowania.
Stosowanie się do poniższych instrukcji zapobiega uszkodzeniom.

INFORMACJE OGÓLNE
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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.

Dane kontaktowe i informacje prawne
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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

• Kick® jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub USA.

Oznaczenie CE

• Oznaczenie CE wskazuje na zgodność produktów firmy Brainlab z zasadniczy-
mi wymogami Dyrektywy Rady 93/42/EWG (dyrektywa dotycząca wyrobów
medycznych).

• Według zasad podanych w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych sys-
tem Kick jest produktem klasy IIb.

UWAGA: Ważność oznaczenia CE można potwierdzić jedynie dla wyrobów wyprodukowanych
przez firmę Brainlab.
 

Instrukcje dotyczące utylizacji

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

W celu uzyskania informacji oraz instrukcji recyklingu należy zwrócić się do firmy Brainlab.

Sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych

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

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności (Federal Communications Commission, FCC)

To urządzenie było poddawane testom i jest zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych
klasy A zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te ograniczenia zostały stworzone w celu
zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy sprzęt jest użytkowany
w środowisku komercyjnym. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może wypromieniować
energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane
zgodnie z instrukcją obsługi, może wywoływać szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.
Praca tego sprzętu w dzielnicy mieszkaniowej może wywołać szkodliwe zakłócenia, a w takim
wypadku użytkownik będzie musiał skorygować te zakłócenia na swój koszt.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie są wyraźnie dozwolone przez stronę
odpowiedzialną za zgodność, mogą sprawić, że użytkownik straci upoważnienie do obsługi
tego sprzętu.
To urządzenie spełnia wymagania części 15 zasad FCC. Użytkowanie podlega następującym
dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń oraz (2) to
urządzenie musi przyjmować wszelkie otrzymywane zakłócenia, w tym także zakłócenia, które
mogą spowodować niepożądane działanie.

INFORMACJE OGÓLNE
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Użytkownicy końcowi nie mogą uzyskiwać dostępu do modułu WLAN wbudowanego w ten
produkt. FCC ID dla modułu WLAN jest podane na etykiecie WLAN dołączonej do wózka
monitora. W przypadku pytań związanych z tymi zagadnieniami prosimy o kontakt z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Dane kontaktowe i informacje prawne
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1.2 Symbole

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.
 

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2.1 Oznaczenia sprzętowe

Symbole umieszczone na elementach sprzętu komputerowego

Na systemie umieszczono następujące symbole:

Symbol Objaśnienie

Część typu BF wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta zgodnie z IEC 60601-1

Przestroga

Uziemienie ekwipotencjalne

Nie używać ponownie

Produkt niejałowy

Nie należy sterylizować ponownie

Sterylizacja tlenkiem etylenu

Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone

Chronić przed światłem słonecznym

Chronić przed wilgocią

Warunki przechowywania – temperatura: Określony zakres temperatur podano
na każdej etykiecie

Warunki przechowywania – wilgotność względna bez kondensacji: Określony
zakres wilgotności podano na każdej etykiecie

Warunki przechowywania – ciśnienie atmosferyczne: Określony zakres ciśnie-
nia atmosferycznego podano na każdej etykiecie

Urządzenie radiowe

Bezprzewodowa sieć LAN klasa 2

Symbole
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Symbol Objaśnienie

Ilość produktów w opakowaniu

Numer serii

Numer seryjny

Numer artykułu

Zużyć do miesiąc RRRR

Data produkcji

Producent

Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej

IPXY
Ochrona przed penetracją czynników zewnętrznych według normy IEC 60529
• X = Ochrona przed dostępem ciał stałych
• Y = Ochrona przed wniknięciem cieczy

Silne pole magnetyczne

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

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

Przełącznik stanu gotowości do przełączania urządzenia w tryb oczekiwania

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi

INFORMACJE OGÓLNE
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Symbol Objaśnienie

Należy zapoznać się z dołączoną dokumentacją

Symbole
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1.3 Przeznaczenie

Przeznaczenie systemu

System Kick jest platformą nawigacyjną stosowaną do chirurgii sterowanej obrazem (ang. Image
Guided Surgery, IGS) składającą się z:
• systemu wykrywania,
• jednostki komputerowej, która umożliwia korzystanie z oprogramowania,
• ekranu do wyświetlania nawigacji, posiadającego funkcję dotykową służącą użytkownikowi do

interakcji z oprogramowaniem.

Miejsce pracy

System służy do użytku wewnątrz budynku, w szpitalnej sali operacyjnej.

Częstość używania

Częstość używania określono na raz w miesiącu do kilku razy w tygodniu.

Populacja pacjentów

Populacja pacjentów składa się z pacjentów, których można leczyć za pomocą aplikacji
oprogramowania firmy Brainlab wydanego dla niniejszego urządzenia do chirurgii sterowanej
obrazem (IGS).
Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiedniej Instrukcji obsługi oprogramowania.

Profil dedykowanego użytkownika

Poniżej opisano dedykowanych użytkowników systemu i odpowiednio ich zadania:
• Wyszkolony personel szpitala (np. pielęgniarki) odpowiedzialny jest za konfigurację systemu

przed wykonaniem procedury chirurgicznej oraz usunięcie systemu po jej zakończeniu.
- Konfiguracja i usunięcie systemu obejmują: przemieszczanie i pozycjonowanie,

podłączanie/odłączanie przewodów, uruchamianie/wyłączanie, czyszczenie systemu,
podłączanie/odłączanie urządzeń innych producentów.

• Pielęgniarka „czysta” (jałowa) odpowiada za utrzymywanie jałowości podczas zabiegu, w tym
jałowości obłożeń urządzeń.

• Chirurdzy i/lub asysta chirurgiczna sterują i są w interakcji się z oprogramowaniem firmy
Brainlab działającym na danym systemie za pomocą systemowego ekranu dotykowego.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z oprogramowania znajdują się w odpowiedniej
Instrukcji obsługi oprogramowania.

• Za konserwację sprzętu i pomoc techniczną odpowiada personel autoryzowany przez firmę
Brainlab.

Zasadnicze działanie

Zasadnicze działanie jest definiowane przez kliniczną(-e) funkcję(-e), zależy od zastosowanej
aplikacji firmy Brainlab i od procedury klinicznej. Aby sprawdzić, czy zasadnicze działanie zostało
zdefiniowane, a jeśli tak, jakie jest zasadnicze działanie, należy przeczytać odpowiednią
Instrukcję obsługi oprogramowania.

INFORMACJE OGÓLNE
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Ostrożne obchodzenie się ze sprzętem

Wyłącznie przeszkolony personel medyczny może obsługiwać elementy systemu i
akcesoria.

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

Weryfikacja wiarygodności

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

Przeznaczenie
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1.4 Kompatybilność z urządzeniami medycznymi
Instrumenty medyczne firmy Brainlab

Zgodne instrumenty medyczne firmy Brainlab

System Kick jest zgodny z następującymi urządzeniami:
• Obłożenie monitora Kick
• Jałowe pióro dotykowe

Inne instrumenty firmy Brainlab

Dodatkowe instrumentarium może być dostępne po wydaniu niniejszego podręcznika. W
przypadku pytań dotyczących zgodności instrumentów z oprogramowaniem Brainlab należy
skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Brainlab lub autoryzowanym przez firmę
Brainlab.

Należy używać wyłącznie instrumentów i części zapasowych określonych przez firmę
Brainlab. Użycie nieautoryzowanych instrumentów/części zapasowych może negatywnie
wpłynąć na bezpieczeństwo i/lub efektywność urządzenia medycznego oraz może zagrozić
bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub otoczenia.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.5 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie Brainlab

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

Pomoc koordynowana

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

Odpowiedzialność

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

Szkolenie i dokumentacja
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1.5.1 Dokumentacja

Dedykowani odbiorcy

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla chirurgów i personelu szpitala.

Odpowiednie konfiguracje systemu

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

Konfiguracja systemu Art. nr Urządzenie Art. nr

Stacja nawigacji Kick 18080
Wózek monitora 18081

Wózek kamery 18082

UWAGA: Wszystkie numery artykułów wymieniono na tabliczkach umieszczonych na tylnej
stronie wózka monitora.
 

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.

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 instru-
mentów

Szczegółowe instrukcje obsługi dotyczące postępowania z instru-
mentami

Instrukcja dotycząca czy-
szczenia, dezynfekcji i ste-
rylizacji

Szczegółowe informacje o czyszczeniu, dezynfekcji i sterylizacji
narzędzi

Instrukcja obsługi systemu Wyczerpujące informacje o konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja ob-
sługi

Szczegółowe dane techniczne systemu, obejmujące parametry
techniczne i zgodność

UWAGA: Dostępne instrukcje obsługi mogą różnić się w zależności od produktu firmy Brainlab. W
razie pytań dotyczących otrzymanych instrukcji obsługi należy skontaktować się z działem
pomocy upoważnionym przez firmę Brainlab.
 

INFORMACJE OGÓLNE
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2 OMÓWIENIE SYSTEMU
2.1 Elementy systemu

System Kick

System Kick jest platformą nawigacyjną stosowaną do chirurgii sterowanej obrazem (IGS)
składającą się z:
• Systemu wykrywania (wykrywanie optyczne – patrz str. 51)
• Jednostki komputera z oprogramowaniem (patrz Techniczna instrukcja obsługi)
• Ekranu do wyświetlania nawigacji, posiadającego funkcję dotykową służącą użytkownikowi do

interakcji z oprogramowaniem (patrz str. 35)
System Kick posiada ekran dotykowy i przyciski do interakcji z użytkownikiem. Dodatkowo
system oferuje kilka interfejsów PC do podłączania źródeł wideo, urządzeń do przenoszenia
danych, integracji sieciowej lub innych urządzeń wyprodukowanych przez innych producentów.
Można regulować wysokość kamery, korzystając ze stojaka teleskopowego, a także obracać go
wokół osi pionowej i poziomej w celu osiągnięcia położenia umożliwiającego dobre wykrywanie.
Monitor można pochylić tak, aby osiągnąć dobry kąt widzenia dla użytkownika. Do użytku w
warunkach jałowych należy zastosować obłożenie monitora Kick lub jałowe pióro dotykowe.

Wykrywanie optyczne

Wykrywanie optyczne używane jest przez jednostkę z kamerą, która emituje i wykrywa sygnały w
podczerwieni.
• Elementy odblaskowe, zamocowane na układach referencyjnych na pacjencie i sprzęcie,

odbijają sygnały nadawane w podczerwieni z powrotem do kamery.
• Sygnały odbite z odbijających elementów są wychwytywane i przetwarzane na informacje

cyfrowe przez każdą soczewkę kamery, z różnych kątów.
• Aplikacje oprogramowania Brainlab używają sygnału z kamery do wyliczania relatywnych

trójwymiarowych pozycji instrumentów i układu referencyjnego pacjenta.

OMÓWIENIE SYSTEMU
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Elementy – system Kick

⑤

④

⑥

③

①

②

Rysunek 1 

Nr Element Patrz

① Teleskopowy stojak kamery Str. 61

② Kamera Str. 53

③ Wózek kamery Str. 51

④ Wózek monitora Str. 35

⑤ Ekran dotykowy Str. 37

⑥ Stojak monitora Str. 35

Elementy systemu
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2.2 Konfiguracja systemu

Położenie systemu

Upewnić się, że system jest tak ustawiony, że pacjent nie jest w stanie dotknąć sprzętu.

Upewnić się, że system skonfigurowany jest w sposób, który ułatwi dostęp do wtyczki
zasilania sieciowego. W przypadku awarii użytkownik musi być w stanie łatwo odłączyć
wtyczkę zasilania sieciowego.

Pole jałowe

Systemy Kick nie są sterylne. Jeżeli wózek monitora jest sterylnie obłożony, może być używany
w pobliżu pacjenta (patrz str. 69).

Nie wolno dopuścić do tego, aby dowolna część systemu znalazła się w polu sterylnym.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Zgodnie z informacjami o kompatybilności elektromagnetycznej zawartymi w tym podręczniku i
Technicznej instrukcji obsługi zainstalowane i stosowane muszą być specjalne środki
ostrożności dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Mając na uwadze kompatybilność elektromagnetyczną, nie należy używać elementów
systemu, które sąsiadują z innym sprzętem lub są na nim ustawione. Jeżeli nie można tego
uniknąć, należy upewnić się, że system Kick pracuje prawidłowo.

OMÓWIENIE SYSTEMU
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2.2.1 System Kick

Informacje ogólne

Wózek monitora i wózek kamery są dostarczane po wstępnej instalacji, gotowe do użytku.
Wszystkie elementy systemu przystosowane są do ciągłego użycia podczas zabiegów
chirurgicznych.

Bezpieczne ustawianie systemu

Przebieg procedury Patrz

1. Przed wjechaniem na salę operacyjną należy zdjąć pokrywy ochronne. Str. 88

2. Przemieścić sprzęt do sali operacyjnej. Str. 88

3.
Ustawić system w sali operacyjnej.
UWAGA: Nie ustawiać kamery, monitora ani żadnej części systemu Kick
bezpośrednio nad pacjentem.
 

Str. 25

4. Zablokować wszystkie hamulce wózka monitora i wózka kamery. Str. 90

5. Ustawić monitor w żądanym położeniu. Str. 39

6. Przestawić kamerę w żądane położenie. Str. 61

7. Podłączyć wszystkie przewody do panelu połączeniowego. Str. 36

Zakłócenia

Jeżeli promieniowanie podczerwone kamery koliduje z innymi urządzeniami, należy przestawić je
i/lub kamerę tak, żeby problem zakłóceń został rozwiązany.

Promieniowanie podczerwone kamery może zakłócać pracę innych urządzeń na sali
operacyjnej wykorzystujących podczerwień, takich jak piloty zdalnego sterowania,
pulsoksymetry i mikroskopy używające podczerwieni.

System wytwarza pola elektromagnetyczne mogące zakłócać pracę innego czułego
sprzętu, sam również może nie działać poprawnie, gdy wystawiony jest na działanie innych
pól elektromagnetycznych.

Bezpieczeństwo w środowisku MR

System Kick nie był testowany w środowisku MR.

Konfiguracja systemu
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2.2.2 Konfiguracje sali operacyjnej

Informacje ogólne

Poniższy przykład rozstawienia sprzętu jest tylko sugestią. Aby znaleźć więcej informacji o
konfiguracji, należy przeczytać odpowiednią Instrukcję obsługi oprogramowania.

Przykład konfiguracji systemu Kick

Rysunek 2 

OMÓWIENIE SYSTEMU
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2.3 Prawidłowe posługiwanie się systemem

Klasyfikacja – wózek monitora i wózek kamery

Wózek monitora i wózek kamery sklasyfikowane są wg normy IEC 60601-1 jako sprzęt klasy I i
muszą być testowane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami.

Klasyfikacja Definicja

Klasa I

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

Prawidłowe posługiwanie się systemem

Przed zabiegiem należy przeprowadzić inspekcję wizualną systemu w sali operacyjnej.
Przed rozpoczęciem zabiegu należy upewnić się, że przewód zasilania sieciowego jest
poprawnie podłączony. Nie należy używać sprzętu jeśli istnieje podejrzenie, że jest on w
jakikolwiek sposób uszkodzony.

Przed rozpoczęciem zabiegu należy przeprowadzić test funkcjonalności. Upewnić się, że
system uruchamia się prawidłowo i że dane pacjenta są prawidłowo wczytywane w
odpowiedniej aplikacji nawigacyjnej.

W środowisku klinicznym system może być obsługiwany jedynie przez osoby wyszkolone
przez Brainlab.

Nie należy siadać lub stawać na wózkach. Nie należy się opierać o wózki, ponieważ grozi to
ich wywróceniem.

Bezpieczeństwo pacjenta

Elementy systemu nigdy nie powinny bezpośrednio dotykać ciała pacjenta.

Modyfikacja

Nie należy wprowadzać żadnych zmian systemie Kick. Zmian w systemie może dokonywać
jedynie personel wyszkolony przez Brainlab.

Elementów systemu należy używać wyłącznie w takim stanie, w jakim zostały dostarczone
przez firmę Brainlab. Nie należy wprowadzać żadnych zmian systemie. Zmienianie systemu
lub używanie go do celów innych niż jego przeznaczenie może prowadzić do poważnego
uszkodzenia ciała pacjenta, użytkownika lub osób trzecich.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub trwałego uszkodzenia systemu, nie należy
narażać monitora, systemu wykrywającego lub wózków na działanie nadmiernej wilgoci.

Nie należy nigdy dotykać pacjenta i jakiegokolwiek elementu systemu lub interfejsów
elektrycznych w tym samym momencie, gdyż może to skutkować wyładowaniem
elektrostatycznym.

Prawidłowe posługiwanie się systemem
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Wózek monitora może być podłączany tylko do sieci zasilania elektrycznego z
uziemieniem. Niezastosowanie się do tego wymagania może prowadzić do uszkodzenia
ciała.

Nie dotykać styków elektrycznych wtyczek.

Jednostka wykrywająca i monitor

Jednostka wykrywająca i monitor są bardzo precyzyjnym i delikatnym sprzętem
elektrycznym. Należy postępować z nimi ostrożnie.

Prawidłowe umiejscowienie

Aby uniknąć uszkodzenia systemu Kick, innego sprzętu lub ludzi, należy przenosić,
ustawiać i używać sprzęt w prawidłowej pozycji.

System może być użytkowany tylko na równych powierzchniach.

Podczas operacji należy w pełni zablokować hamulce systemu Kick.

Nie wolno umieszczać wózka kamery, wózka monitora ani żadnych ich części nad
pacjentem.

Zakłócenia radiowe

Niniejszy system jest przeznaczony do stosowania wyłącznie przez personel medyczny.
Może on 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.

Komunikacja za pomocą urządzeń przenośnych pracujących na częstotliwościach
radiowych może wpływać na działanie sprzętu.

Inny sprzęt na sali operacyjnej może powodować zakłócenia w systemie Kick, nawet jeśli
jest zgodny z normami emisji CISPR.

Ograniczenia dotyczące środowiska

Elementy systemu nie nadają się do stosowania w obecności palnych mieszanek środków
znieczulających, w skład których wchodzi powietrze, tlen lub tlenek azotu.

Nie należy dopuścić wniknięcia cieczy do elementów systemu.

Nie należy ustawiać elementów systemu na niestabilnym podłożu, na którym system może
się przewrócić i poważnie uszkodzić.

UWAGA: Więcej informacji dotyczących ograniczeń w przechowywaniu i użytkowaniu sprzętu
można znaleźć w Technicznej instrukcji obsługi.
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Osłony ochronne

Osłony ochronne należy przechowywać podczas zabiegu w czystym i suchym miejscu.

Prawidłowe posługiwanie się systemem
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2.4 Inspekcje

Odstęp czasowy

Szczegółowe inspekcje muszą być przeprowadzane przez autoryzowaną pomoc techniczną firmy
Brainlab raz na rok.
Więcej informacji dotyczących inspekcji sprzętu można znaleźć w Technicznej instrukcji
obsługi.

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

Autoryzacja

Jedynie firma Brainlab i/lub autoryzowani partnerzy mogą naprawiać system i sprzęt.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym: W systemie Kick nie ma elementów, które może
naprawić użytkownik. Nie należy zdejmować żadnych pokryw. Serwisowanie i naprawy
sprzętu mogą być przeprowadzane jedynie przez osoby przeszkolone i autoryzowane przez
firmę Brainlab.

OMÓWIENIE SYSTEMU
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2.4.1 Cotygodniowe i comiesięczne inspekcje

Autoryzacja

Jedynie wyszkolony personel medyczny może dokonywać inspekcji cotygodniowych i
comiesięcznych.

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

Co tydzień

Element Inspekcja

Okablowanie Kontrola wizualna (sprawdzenie pod kątem uszkodzeń, skręceń, pęk-
nięć).

Czyszczenie Informacje podano w rozdziale 7 Czyszczenie.

Co miesiąc

Element Inspekcje

Elementy ogólne

• Sprawdzenie pod kątem uszkodzeń fizycznych
• Sprawdzenie czytelności oznaczeń i płytek znamionowych
• Działanie podłączenia urządzeń innych producentów (np. mikrosko-

pu)

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 ekranu dotykowe-

go
• Przycisk gotowości
• Dioda zasilania
• Połączenie USB
• Połączenie sieciowe

Wózek monitora i
wózek kamery Sprawdzić, czy nie ma obluzowanych lub brakujących śrub

Inspekcje

30 Kick Wer. 1.2 | Instrukcja obsługi systemu Wyd. 1.0 | DePuy Synthes



2.4.2 Coroczna inspekcja bezpieczeństwa elektrycznego

Odstęp czasowy

Inspekcja bezpieczeństwa elektrycznego powinna być przeprowadzana raz na rok.

Zakres

Inspekcja bezpieczeństwa elektrycznego musi zawierać wszystkie elementy podane w formularzu
raportu z testu.
Więcej informacji na temat inspekcji bezpieczeństwa można znaleźć w Technicznej instrukcji
obsługi.

Autoryzacja

Coroczne inspekcje może przeprowadzać wyłącznie autoryzowany personel pomocy technicznej
firmy Brainlab lub wykwalifikowani inżynierowie.

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 wykonywane przez personel firmy Brainlab lub personel autoryzowany przez firmę Brainlab

• Jeśli właściwie wykwalifikowany personel nie jest dostępny na miejscu, pracownik
autoryzowanej pomocy technicznej firmy Brainlab dokona inspekcji za ustaloną opłatą.

• Firma Brainlab przeprowadza bezpłatną inspekcję na końcu okresu gwarancyjnego.
• Jeżeli potrzebują Państwo pomocy autoryzowanego specjalisty w zakresie pomocy technicznej

firmy Brainlab, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem działu wsparcia lub z
dystrybutorem.

Rozmieszczenie

Dostępny jest kontrakt serwi-
sowy

Coroczna inspekcja

Tak Automatycznie wykonywana przez firmę Brainlab lub podmioty
autoryzowane przez firmę Brainlab.

Nie W celu umówienia się na inspekcję należy skontaktować się z
pomocą techniczną autoryzowaną przez firmę Brainlab.

OMÓWIENIE SYSTEMU
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Używanie formularza raportu z testu

Przebieg procedury

1. Skopiować raport z testu z Technicznej instrukcji obsługi.

2. Wprowadzić wyniki inspekcji.

3. Należy je zachować jako zapis inspekcji.

Inspekcje
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2.5 Nieprawidłowe działanie i zwrot – instrukcje

Uszkodzenie lub awaria systemu

Nie należy kontynuować używania systemu, jeżeli:
• Przewód zasilający jest uszkodzony lub postrzępiony lub wtyczka jest uszkodzona
• Na urządzenie rozlała się ciecz
• System nie działa prawidłowo pomimo przestrzegania instrukcji
• Wózek został przewrócony lub osłona została uszkodzona
• Wydajność elementów systemu ulega znaczącemu pogorszeniu, wskazując na konieczność

serwisowania systemu
• Z systemu wyciekają płyny
• Z systemu ulatnia się dym
• Diody LED wskazują na błąd

Jeżeli na ekranie dotykowym pojawia się wiadomość o błędzie lub jeśli świecą się diody
LED wskazujące błąd (patrz str. 49 i str. 65), należy skontaktować się z pomocą
techniczną autoryzowaną przez firmę Brainlab. Nie wolno używać systemu.

Reagowanie w przypadku uszkodzenia lub awarii

Przebieg procedury

1. Wyłączyć system.

2. Odłączyć system od gniazdka sieciowego.

3. Należy skontaktować się z pomocą techniczną.

4. Nakleić na sprzęcie notkę informacyjną taką, jak „NIE UŻYWAĆ”, aby upewnić się, że
sprzęt nie zostanie użyty.

Jeżeli mimo znalezienia usterki w sprzęcie system wciąż będzie użytkowany, wzrasta
ryzyko spowodowania urazu u pacjenta.

OMÓWIENIE SYSTEMU
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2.5.1 Instrukcje dotyczące zwrotów

Zgłaszanie uszkodzonego sprzętu

Wszystkie uszkodzone elementy powinny być natychmiast zgłaszane pomocy technicznej
autoryzowanej przez firmę Brainlab (patrz str. 7).
Pomoc techniczna autoryzowana przez firmę Brainlab będzie pytać o:
• Numery artykułów elementów (wymienione na tabliczce umieszczonej na tylnej stronie

monitora)
• Opis problemu

Naprawa i serwis

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

do 48 godzin)

Demontaż elementów

Uszkodzone elementy można demontować jedynie wtedy, gdy prosi o to pomoc techniczna
autoryzowana przez firmę Brainlab.

Jak zwracać elementy

Przebieg procedury

1. Odpowiednio zabezpieczyć element przed dodatkowymi uszkodzeniami pakując je w bez-
pieczna paczkę.

2. Wypełnić i zwrócić formularz, który został wysłany użytkownikowi faksem lub dołączony
do części zamiennej.

3. Zakleić paczkę taśmą.

4. Wysłać uszkodzony element na odpowiedni adres lub postępować według wskazówek
podanych przez pomoc techniczną autoryzowaną przez firmę Brainlab.

Adresy do zwrotów

Przed zwróceniem systemu należy poinformować o tym bezpośredniego przedstawiciela firmy
DePuy Synthes i uzyskać informacje na temat lokalnego adresu, na jaki należy zwrócić sprzęt.

Nieprawidłowe działanie i zwrot – instrukcje
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3 WÓZEK MONITORA
3.1 Elementy

Elementy wózka monitora

⑤

⑥

③

②

①
⑧

⑦

④

Rysunek 3 

Nr Element Patrz

① Kółka Str. 90

② Uchwyt wózka monitora (język spustowy umieszczony na tylnej części uch-
wytu, niewidoczny) Str. 75

③ Zawias monitora Str. 40

④ Ekran dotykowy Str. 37

⑤ Kabel monitora Str. 85

⑥ Wieszaki na przewody Str. 48

WÓZEK MONITORA
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Nr Element Patrz

⑦ Przycisk gotowości Str. 67

⑧
Podstawa wózka monitora, zawierająca:
• Jednostkę komputera medycznego
• Panel połączeniowy

Str. 36

Panel połączeniowy

①

⑦

⑤

⑩

⑧

⑥

⑨

③

②

④

Rysunek 4 

Nr Element

① Zasilanie sieciowe

② Wyrównanie potencjałów

③ S-Video In (Wejście S-Video)

④ Video In (Wejście wideo)

⑤ Hospital Network (Sieć szpitalna)

⑥ Intraoperative data (Dane śródoperacyjne)

⑦ USB

⑧ Jednostka wykrywająca (wózek kamery)

⑨ Podłączenie kamery rozbudowy Kolibri

⑩ Przyłącza mikroskopowe i wyjście video

UWAGA: Nieużywany port jednostki wykrywającej jest zakryty. Nie należy podejmować prób
odkrycia portu kamery. Jeżeli konieczna jest wymiana portu jednostki wykrywającej, należy
skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab. Więcej informacji o połączeniach można
znaleźć na str. 42.
 

Elementy
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3.2 Monitor

Informacje ogólne

Wózek monitora wyposażony jest w monitor z ekranem dotykowym.
Opcje przeglądania są różne w zależności od zainstalowanego oprogramowania i ustawień
użytkownika. Aby znaleźć więcej informacji, należy przeczytać odpowiednią Instrukcję obsługi
oprogramowania.

Nie przystosowane do użytku diagnostycznego

Ekran dotykowy Kick nie spełnia wymagań DIN EN 6868 i nie jest stworzony z myślą o
użytku diagnostycznym. Obrazy video nie są przeznaczone do użytku diagnostycznego.

Elementy monitora

②

③

①

Rysunek 5 

Nr Element

① Język spustowy kamery (tylna część uchwytu kamery)

②

Przycisk powrotu do ekranu głównego
UWAGA: Funkcje tego przycisku mogą być różne i zależne są od zainstalowanego opro-
gramowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z odpo-
wiednią Instrukcją obsługi oprogramowania.
 

③ Porty USB (zakryte osłoną)

WÓZEK MONITORA
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Użytkowanie ekranu dotykowego

• Gdy system jest uruchomiony, ekran dotykowy działa przez cały czas i może być używany.
• W danej chwili rozpoznawana jest tylko jedna interakcja.
• Monitor należy ustawić tak, aby nie przeszkadzał w przeprowadzaniu zabiegu lub w poruszaniu

się pracowników sali operacyjnej.

Przed użyciem ekranu należy go wyczyścić.

UWAGA: Więcej informacji można znaleźć na str. 69.
 

Ochrona powierzchni ekranu dotykowego

Nie wolno używać uszkodzonego ekranu dotykowego. Przed rozpoczęciem procedury
należy zawsze sprawdzić stan ekranu dotykowego.

Ekranu dotykowego nie należy obsługiwać ostrymi narzędziami.

Właściwe użytkowanie wózka

Nie należy doczepiać lub wieszać czegokolwiek na wózku monitora i nie wolno opierać się
o wózek monitora. Te czynności mogą spowodować, że wózek się przewróci.

Monitor
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3.2.1 Zakres ruchu

Obracanie monitora

Monitor może być obracany dzięki zawiasowi w płaszczyźnie poziomej:
• 22° do tyłu
• 10° do przodu

Kąty widzenia monitora wynoszą co najmniej 80° w każdym z czterech kierunków.

Rysunek 6 

WÓZEK MONITORA
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3.2.2 Części ruchome

Środki ostrożności

Jeżeli monitor jest ustawiony niepoprawnie, kolory ekranu dotykowego mogą być
niepoprawnie wyświetlane. Linia wzroku użytkownika musi być prostopadła do ekranu, aby
kolory widoczne były prawidłowo.

Miejsca mocowania

Należy zachować szczególną ostrożność, aby podczas pozycjonowania monitora nie przyciąć
palców ani innych części ciała. Do przegubów wózka monitora, mogących przyciąć części ciała,
należą między innymi:

Dźwignia mocowania stojaka

Uchwyt monitora (podczas montażu)

Kółka

Monitor

40 Kick Wer. 1.2 | Instrukcja obsługi systemu Wyd. 1.0 | DePuy Synthes



3.3 Wentylacja wózka monitora

Obszar wentylacji

①

Rysunek 7 

Nr Obszar wentylacji

① Pod podstawą wózka monitora (po obu stronach)

Zapewnianie wentylacji

Nie należy blokować ani zasłaniać otworów wentylacyjnych systemu (na przykład
obłożeniem). Należy umożliwić cyrkulację powietrza przez otwory wentylacyjne, aby
zapewnić prawidłową pracę systemu i zapobiec jego przegrzaniu.

Nie należy umieszczać systemu w pobliżu grzejników czy wlotów ciepłego powietrza ani
nad nimi, ani też wystawiać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

WÓZEK MONITORA
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3.4 Podłączenia urządzeń innych producentów

Informacje ogólne

Możliwe jest podłączenie urządzeń innych producentów do systemu Kick za pomocą
kompatybilnych przewodów połączeniowych (patrz str. 44).

Interfejsy

Wszystkie interfejsy do podłączania urządzeń innych producentów oraz interfejsy elektryczne
zlokalizowane są w tylnej części wózków.

USB

Porty USB zlokalizowane są na panelu połączeniowym i na górnej części monitora z ekranem
dotykowym.

Przed podłączeniem pamięci flash na USB należy przeskanować ją programem
antywirusowym.

Do systemu można podłączać wyłącznie urządzenia USB o niskim poborze mocy lub z
własnym zasilaniem, których zgodność została przetestowana (np. pamięci flash na USB,
mysz, klawiatura, przełącznik nożny). Nie należy podłączać do systemu urządzeń USB o
dużym poborze mocy (np. zewnętrzny twardy dysk, smartfony, przenośne odtwarzacze
muzyki). W przeciwnym wypadku bezpieczeństwo i efektywność urządzeń nie może być
zagwarantowana.

Ograniczenia dotyczące podłączania sprzętu do paneli

Do systemu Kick można podłączać wyłącznie sprzęt, który jest określony przez firmę
Brainlab lub który został zadeklarowany przez firmę Brainlab jako zgodny.

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 systemów elektrycznych (patrz
IEC 60601-1-1 lub klauzula 16 3 edycji IEC 60601-1). Osoba podłączająca dodatkowe
urządzenia do medycznego sprzętu elektrycznego 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 traktują wyżej
wymienione wymagania priorytetowo. W razie wątpliwości należy skontaktować się z
przedstawicielem władz lokalnych lub z działem obsługi technicznej.

O ile nie zaznaczono inaczej, nie jest dozwolone stosowanie rozgałęźników ani
przedłużaczy.

Połączenie LAN

W zależności od uruchomionej w systemie aplikacji firmy Brainlab oraz integracji z siecią szpitalną
podłączenie systemu do sieci pozwala na przesyłanie danych pacjenta, zdalny dostęp,
przesyłanie strumienia i współdzielenie sesji.

Do portów LAN należy podłączać jedynie urządzenia spełniające normę IEC.

Podłączenia urządzeń innych producentów
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Bezprzewodowe połączenie LAN

System może zostać podłączony do sieci szpitalnej poprzez bezprzewodowe połączenie LAN.
Dostępność bezprzewodowego połączenia LAN zależna jest od miejsca, w którym użytkowany
jest system.
Sieci muszą być zgodne z definicjami podanymi w normie 802.11n.
W przypadku słabego zasięgu sieci lub jej braku, do połączenia z siecią należy użyć kabla LAN.
Do przenoszenia danych pacjentów należy używać np. pamięci flash USB.

Bezprzewodowa komunikacja systemu może wpływać na działanie innych urządzeń
bezprzewodowych. Przed zabiegiem należy upewnić się, że działanie bezprzewodowego
połączenia systemu i innych ważnych urządzeń jest poprawne.

Środowisko sieci

System należy obsługiwać tylko w zabezpieczonych środowiskach sieciowych. Należy
upewnić się, że sieć jest zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem (np.
identyfikacja użytkownika, firewall), a także niepożądanym oprogramowaniem. W
przeciwnym wypadku poprawne działanie systemu nie może zostać zagwarantowane z
powodu prawdopodobieństwa, że zostanie on zarażony niepożądanym oprogramowaniem.

WÓZEK MONITORA

Kick Wer. 1.2 | Instrukcja obsługi systemu Wyd. 1.0 | DePuy Synthes 43



3.4.1 Złącza na panelu tylnym

Zgodne przewody połączeniowe

Port Przykład Postępowanie

Sieć szpital-
na

Port Ethernet służący do podłączenia do sieci szpi-
talnej lub śródoperacyjnych źródeł danych (dla sieci
max. 1 GB co najmniej kabel sieciowy RJ45 kat.
5e).
Na górze jest zatrzask, który blokuje się przy podłą-
czeniu przewodu do portu. Przy wyjmowaniu wtycz-
ki należy nacisnąć zatrzask i wyciągnąć wtyczkę.

Dane śródo-
peracyjne

USB Porty USB umożliwiające podłączenie pasywnych
urządzeń USB 2.0 dla transferu danych pacjenta.

Kamera

Połączyć wózek kamery przewodem do kamery
Brainlab poprzez połączenie LEMO.
Podłączyć przewód tak, aby został on zablokowany
w wejściu. Pociągnąć delikatnie przewód, aby
sprawdzić, czy jest zablokowany. W celu odbloko-
wania złącza należy odciągnąć bagnet, a następnie
wyciągnąć wtyczkę.

Wejście S-
Video

Aby umożliwić interakcję z oprogramowaniem wideo
firmy Brainlab, należy podłączyć źródło S-Video mi-
niaturowym przewodem koncentrycznym 26 AWG
(maks. 5 m) z wtyczką Mini-Din Hosiden.
Przed podłączeniem przewodu prawidłowo ustawić
plastikowy trzpień we wtyczce. To złącze nie może
zostać zablokowane.
Należy używać tylko złącz 4-pinowych Mini-Din Ho-
siden. Podobne złącza mogą sprawiać wrażenie, że
pasują, ale ich użycie prowadzić może do uszko-
dzenia sprzętu.

Przewód S-
Video z roz-
gałęźnikiem

Wykorzystywany do podłączania źródeł S-Video do
systemu Kick.
Należy podłączyć czarne złącze BNC do portu wejś-
ciowego S-Video Y na panelu połączeniowym. Nale-
ży podłączyć czarne złącze BNC do portu wejścio-
wego S-Video C na panelu połączeniowym.

Mikroskop

Mikroskopy należy podłączać tylko przy użyciu prze-
wodu mikroskopowego Brainlab. Przewód ten pod-
łącza się poprzez podłączenie wszystkich wtyczek
(DVI-I, USB, CVBS) do odpowiadających im portów.
Więcej informacji dotyczących integracji mikroskopu
można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi
instrumentów.

Wyjście vi-
deo

Wyjście video może być również używane do połą-
czeń DVI.
UWAGA: Firma Brainlab nie dostarcza tego przewo-
du.
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3.5 Okablowanie

Informacje ogólne

Niniejsza część omawia połączenia przewodów systemu Kick, w tym m.in.:
• Przewód połączenia wyrównawczego
• Przewód zasilania sieciowego

Bezpieczne posługiwanie się przewodami

Nie należy używać pękniętych lub uszkodzonych przewodów.

Nie wolno szarpać ani pociągać za przewody.

Nie wolno podłączać ani odłączać przewodów, gdy system jest włączony.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym: Nie wolno dotykać wtyczek przewodów, gdy
wózek monitora jest włączony.

Upewnić się, czy przewód systemu wykrywającego nie jest podłączony do urządzenia
innego niż wózek monitora i system wykrywający.

Przed użyciem systemu należy sprawdzić, czy przewody są w dobrym stanie.

Gdy zestaw nie jest używany lub przed jego przeniesieniem, kable należy rozłączać i
przechowywać na wieszakach na przewody (patrz str. 48). Nie należy ciągnąć za
przewody.

Należy upewnić się, że przewody zostały odpowiednio poluzowane przed ich
podłączeniem. Przewodów nie należy naprężać ani umieszczać tak, żeby były naciągnięte.

Przewód połączenia wyrównawczego (PE) (żółtozielony)

• Wyrównuje potencjały pomiędzy różnymi elementami metalowymi, które mogą być dotykane
jednocześnie.

• Zmniejsza różnice potencjału, który może wystąpić pomiędzy elektrycznymi urządzeniami
medycznymi i innymi przewodzącymi elementami obiektów podczas zabiegu.

Przed użyciem systemu należy podłączyć przewód połączenia wyrównawczego do wózka
monitora i odpowiedniego gniazdka ściennego.

WÓZEK MONITORA
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Podłączanie przewodu połączenia wyrównawczego

①

Rysunek 8 

Przebieg procedury

1. Podłączyć przewód połączenia wyrównawczego do portu połączenia wyrównawczego w
Wózku monitora ①.

2. Podłączyć przewód połączenia wyrównawczego do odpowiedniego gniazdka ściennego.

Podłączanie przewodu zasilania sieciowego

① ②

Rysunek 9 

Przebieg procedury

1. Podłączyć przewód zasilania sieciowego ① do gniazda zasilania na wózku monitora ②.

2. Podłączyć drugi koniec przewodu zasilania do odpowiedniego gniazdka ściennego.

Przy odłączaniu przewodu należy pamiętać, żeby zawsze najpierw odłączyć wtyczkę ze
ściany, a potem z urządzenia.

Okablowanie
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Podłączanie jednostki wykrywającej

Więcej informacji dotyczących podłączania wózka kamery do wózka monitora za pomocą
przewodu kamery zawiera str. 55.

WÓZEK MONITORA
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3.5.1 Przechowywanie przewodów

Wieszaki na przewody

Rysunek 10 
Jeżeli przewód zostaje podłączony do wózka, przewód należy ostrożnie zwinąć i powiesić na
wieszaku na przewody.

Okablowanie
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3.6 Wskaźniki LED

Dioda LED trybu gotowości zasilania

Dioda LED trybu gotowości zasilania znajduje się na przycisku gotowości wózka monitora (patrz
str. 67).

Kolor Status Objaśnienie

Zielony

Wyłączo-
ny Elementy elektroniczne są wyłączone.

Wolne mi-
ganie

Komponenty elektroniczne są uruchamiane. Przed użyciem należy po-
czekać, aż dioda LED przestanie migać i zacznie świecić jednostajnie.

Jednos-
tajny

Komponenty elektroniczne są uruchomione. System jest gotowy do
użytku.

Szybkie
miganie Wykryto błąd. Należy skontaktować się z pomocą techniczną.

WÓZEK MONITORA

Kick Wer. 1.2 | Instrukcja obsługi systemu Wyd. 1.0 | DePuy Synthes 49



Wskaźniki LED
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4 WÓZEK KAMERY
4.1 Elementy wózka

Elementy

①

③

④

⑧

⑥

②

⑦

⑤

Rysunek 11 

Nr Element

① Podstawa wózka kamery

② Wieszaki na przewody

③
• Stojak teleskopowy
• Spiralny przewód kamery (niewidoczny)

④ Rękojeść regulacyjna kamery

⑤ Kamera

⑥ Zawias kamery

WÓZEK KAMERY
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Nr Element

⑦ Uchwyt kamery

⑧ Dźwignia mocująca

Elementy wózka
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4.1.1 Kamera

Elementy kamery

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Rysunek 12 

Nr Element

① Język spustowy kamery

② Uchwyt kamery

③ Laser pozycjonujący

④ Soczewka

⑤ Filtr iluminatora

⑥ Rękojeść regulacyjna kamery

⑦ Przycisk aktywacyjny lasera

UWAGA: Kamera nie zawiera żadnych części podlegających naprawie przez użytkownika.
 

Układ diod podczerwonych LED

Układ diod podczerwonych LED usytuowany jest wokół wewnętrznego pierścienia soczewek.
Układ diod podczerwonych LED stanowi „Produkt LED klasy I”.

WÓZEK KAMERY
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Nie wolno patrzeć bezpośrednio w układ diod podczerwonych LED z odległości mniejszej niż
15 cm.

Elementy wózka
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4.2 Okablowanie

Informacje ogólne

Niniejsza część omawia połączenia przewodów systemu Kick, w tym m.in.:
• Przewód kamery Kick
• Przewód rozbudowy Kolibri

Środki ostrożności dotyczące okablowania

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym: Nie wolno dotykać wtyczek przewodów, gdy
wózek monitora jest włączony.

Nie wolno podłączać ani odłączać przewodów, gdy system jest włączony.

Upewnić się, że przewód kamery nie jest podłączony do urządzenia innego, niż wózek
monitora.

Nie wolno szarpać ani silnie pociągać za przewody.

Podłączanie wózka kamery do wózka monitora

①

Rysunek 13 

Przebieg procedury

1. Upewnić się, że wózek monitora jest wyłączony.

2.
W razie potrzeby podłączyć przewód kamery do portu kamery na wózku monitora.
UWAGA: Zwykle przewód kamery podłącza się podczas montowania systemu i nie ma
potrzeby jego odłączania.
 

3. Podłączyć przewód kamery do portu kamery na wózku kamery ①.

4. Lekko pociągnąć za każdy koniec przewodu, aby sprawdzić, czy załączył się mechanizm
blokujący.

5. Podłączyć zasilanie sieciowe do wózka monitora oraz ściennego gniazda zasilania.

6. Włączyć zasilanie systemu za pomocą włącznika na wózku monitora.

WÓZEK KAMERY
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Odłączanie przewodu kamery

Rysunek 14 

Podczas odłączania przewodu kamery nie wolno przekręcać wtyczki. Chwycić za wtyczkę
przewodu, a nie za przewód, i wyciągnąć ją w linii prostej.

Okablowanie
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4.3 Używanie kamery

Informacje ogólne

Wózek kamery:
• Umożliwia mobilne ustawianie kamery
• Pozwala na regulację kąta i wysokości ustawienia kamery
• Połączony jest przewodem z wózkiem monitora

Bezpieczne stosowanie

W danym czasie wózek kamery powinien być obsługiwany przez jedną osobę.
Przed użyciem należy się upewnić, czy kamera i wszystkie części wózka kamery działają
prawidłowo i czy jest dostateczna ilość miejsca dla ruchu kamery.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie wolno jednocześnie dotykać
pacjenta, wózka kamery i/lub kamery.

Nie wolno wchodzić na podstawę wózka kamery ani siadać na niej.

Nie wolno przymocowywać ani wieszać niczego na wózku kamery, ze względu na
niebezpieczeństwo przewrócenia się wózka kamery.

Nie wolno używać wózka kamery, jeżeli przewody są uszkodzone w widoczny sposób.

Nie wolno umieszczać wózka kamery na nierównych powierzchniach. W przeciwnym razie
może on zacząć się poruszać samoistnie, co spowoduje poważne uszkodzenie.

Używanie z aktywnymi narzędziami bezprzewodowymi

Nie wolno używać systemu z żadnymi aktywnymi narzędziami bezprzewodowymi nie
wymienionymi przez firmę Brainlab.
Nie wolno podejmować prób używania więcej niż jednego aktywnego narzędzia
bezprzewodowego w danym momencie.
Łączność z narzędziami bezprzewodowymi (np. Z-touch) może być ustanowiona nawet wówczas,
gdy kamera jeszcze się rozgrzewa.

Zgodność

Wózek kamery można stosować wyłącznie z systemami nawigacji zatwierdzonymi przez firmę
Brainlab.

Nie należy wprowadzać żadnych zmian w elementach kamery. Modyfikacje sprzętu mogą
spowodować poważne zagrożenie dla pacjenta, użytkownika lub osób trzecich.

Pomiary bezwzględne

Kamera nie jest przeznaczona do wykonywania pomiarów bezwzględnych. Kamerę
zaprojektowano w celu dostarczania danych o względnej lokalizacji wykrywalnych narzędzi.

WÓZEK KAMERY
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Ostrożne obchodzenie się ze sprzętem

Kamera jest delikatnym urządzeniem optycznym. Należy posługiwać się nią z zachowaniem
należytej ostrożności.

Uszkodzenia i czystość

Przed wykonaniem procedury zawsze należy sprawdzić kamerę pod kątem czystości i
ewentualnych uszkodzeń. Nie należy używać kamery, jeżeli jest uszkodzona lub posiada
jakiekolwiek zadrapania na wewnętrznym pierścieniu soczewek.

Nie wolno używać wózka kamery, jeżeli nie zapewnia on stabilnego utrzymania kamery w
danym położeniu.

Nie wolno używać kamery, jeżeli filtr iluminatora lub soczewki są zanieczyszczone.

Przepływ powietrza

Nie wolno zasłaniać prawidłowego przepływu powietrza wokół kamery np. przez jej
obłożenie. Takie postępowanie wpływa na środowisko pracy kamery w sposób
przekraczający zalecane wartości progowe. Nie wolno podejmować prób chronienia lub
przykrywania kamery za pomocą metod nie zatwierdzonych prze firmę Brainlab.

Włączanie kamery

Jeżeli wózek kamery połączony jest przewodem z wózkiem monitora, wózek kamery będzie
zasilany, gdy tylko wózek monitora zostanie włączony (patrz str. 67).

Czas rozgrzewania

Po każdym włączeniu zasilania kamery wymagany jest czas rozgrzewania wynoszący ok. dwóch
minut. Jeżeli kamera jest przechowywana w niskich temperaturach, czas rozgrzewania może być
dłuższy.

Używanie kamery
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4.3.1 Zakres ruchu

Informacje ogólne

Należy ocenić zakres ruchu ramienia teleskopowego i upewnić się, że jest wystarczająca
ilość miejsca, aby nie kolidowało ono z sufitem, sprzętem lub ludźmi.

Wysokość wózka kamery

Wózek kamery zapewnia maksymalną wysokość 235 cm od podłogi do szczytu kamery.
Maksymalna wysokość do środka soczewek kamery wynosi 223 cm.

Zakres ruchu kamery

• Oś pozioma: 10° do 65° poniżej osi poziomej
• Oś pionowa: ±45°

WÓZEK KAMERY
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4.3.2 Położenie robocze

Ustawianie wózka kamery w położeniu roboczym

Przebieg procedury

1. Należy upewnić się, że wózek kamery znajduje się w położeniu transportowym (patrz str.
88).

2.
Za pomocą uchwytu kamery przemieścić wózek kamery do żądanego położenia.
UWAGA: Przed wjechaniem na salę operacyjną należy zdjąć pokrywy ochronne.
 

3. Zablokować wszystkie cztery hamulce kółek (patrz str. 90).

4. Ustawić wysokość kamery według potrzeb (patrz str. 61).

5. Chwycić za rękojeść regulacyjną kamery i przemieścić kamerę do żądanego położenia,
korzystając w razie potrzeby z lasera pozycjonującego.

6. Podłączyć przewód kamery do wózka monitora.

Informacje dotyczące pozycjonowania

W przypadku interferencji z innymi urządzeniami powodowanych przez promieniowanie
podczerwone emitowane przez kamerę, należy zmienić położenie kamery i/lub zakłócanego
urządzenia tak, aby zlikwidować zakłócenia.

Odbicia promieniowania podczerwonego np. od obłożeń lub błyszczących powierzchni
mogą zakłócać zdolność kamery do prawidłowego wykrywania narzędzi. Może to dotyczyć
również promieniowania podczerwonego kamery, które może zakłócać pracę innych
urządzeń, np. pulsoksymetru, pilotów zdalnego sterowania lub mikroskopów czułych na
podczerwień.

Bezpieczne pozycjonowanie

Gdy wózek kamery znajduje się w położeniu roboczym należy zablokować wszystkie cztery
hamulce kółek.

Nie wolno umieszczać wózka kamery ani żadnej jego części nad pacjentem.

Używanie kamery
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4.3.3 Regulowanie wózka kamery

Regulacja wysokości kamery

②

①

Rysunek 15 

Przebieg procedury

1. Otworzyć dźwignię mocującą ①.

2.

Aby przemieścić kamerę w górę lub w dół, należy użyć uchwytu kamery i górnej części
stojaka teleskopowego.
Można skorzystać z pomocniczych numerów umieszczonych na stojaku ②.
UWAGA: Teleskopowy stojak kamery posiada funkcję hamulca powietrznego, zapobiega-
jącą gwałtownemu opadaniu podczas otwierania dźwigni mocującej.
 

Przeguby systemu

Podczas regulacji stojaka teleskopowego wózka należy uważać, aby nie przyciąć palców
ani innych części ciała w przegubach systemu.

Sposób dostosowywania kamery

Głowicę kamery można regulować pionowo i poziomo.

Przebieg procedury

1. Chwycić za rękojeść regulacyjną kamery o przesunąć kamerę do żądanego położenia.

2. Aby ułatwić regulację, należy posłużyć się laserem pozycjonującym.

WÓZEK KAMERY
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Laser pozycjonujący

②

①

Rysunek 16 
W celu uruchomienia lasera pozycjonującego należy nacisnąć przycisk aktywacyjny lasera ①.
Laser pozycjonujący oznaczony jest słowami „LASER APERTURE” (szczelina lasera) ②.
Nie wolno zakrywać otworu lasera.

Nie wolno patrzeć bezpośrednio na otwór emitujący promieniowanie laserowe. Moduł
laserowy klasy 2 kamery emituje widzialne promieniowanie, które może być szkodliwe dla
oka ludzkiego. Bezpośrednie patrzenie z bliska na emitującą promieniowanie diodę
laserową może spowodować uszkodzenie oka.

Stosowanie lasera pozycjonującego innego, niż przedstawiony w niniejszej instrukcji
użytkowania może spowodować niebezpieczne narażenie na promieniowanie.

Nie wolno kierować światła lasera pozycjonującego na oczy pacjenta ani użytkownika
(użytkowników). Ważne, aby mieć na uwadze, że podczas wykonywania procedury ruch
niektórych użytkowników może być ograniczony, a pacjenci mogą nie mieć możliwości np.
zamknięcia oczu ani odwrócenia głowy od światła lasera.

Używanie kamery
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Części ruchome

Należy zachować szczególną ostrożność, aby podczas pozycjonowania wózka kamery nie
przyciąć palców ani innych części ciała. Do przegubów wózka kamery, mogących przyciąć części
ciała, należą między innymi:

Uchwyt kamery (podczas montażu)

Zawias obrotowy kamery

Dźwignia mocowania stojaka

Kółka

Bezpieczna obsługa

Nie wolno umieszczać kamery nad pacjentem.

Podczas regulacji położenia kamery należy mieć świadomość, że wózek kamery albo jego
części mogą poruszyć się w sposób niezamierzony.

WÓZEK KAMERY
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Elementy zespołu kamery są precyzyjnymi, czułymi urządzeniami optycznymi. Upuszczenie
lub szarpnięcie kamery może spowodować jej rozkalibrowanie.

Nie dotykać soczewek kamery. Smugi na soczewkach mogą zniekształcić wykrywanie.

Pole widzenia kamery

Kamerę należy ustawić tak, aby pole operacyjne znalazło się w środku pola widzenia kamery.
Optymalna odległość robocza od kamery do pola operacyjnego wynosi od 1,2 m do 1,8 m.
Jeżeli instrumenty nie są w polu widzenia kamery, ich wykrywanie nie jest możliwe.
Oprogramowanie nawigacyjne wyświetla okno dialogowe pola widzenia kamery (patrz Instrukcja
obsługi oprogramowania) i pomaga użytkownikowi określić najlepsze położenie kamery.

Rysunek 17 

Precyzja pomiarów w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku widzenia kamery jest wyższa
niż precyzja wzdłuż kierunku widzenia kamery. Należy to uwzględnić podczas
pozycjonowania kamery.

Nie wolno umieszczać żadnych przejrzystych lub półprzejrzystych materiałów (jak np. folia
lub szkło) pomiędzy kamerą a wykrywanymi narzędziami.

Należy upewnić się, że wszystkie elementy o wysokiej zdolności odbijania światła lub
źródła światła nie zasłaniają widzenia kamery. Artefakty spowodowane odbiciami mogą
zmniejszyć dokładność, szczególnie podczas rejestracji.

Używanie kamery
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4.4 Diody LED i sygnały akustyczne

Ilustracja

① ③②

Rysunek 18 

Nr Element

① Dioda zasilania

② Dioda stanu

③ Dioda błędu

Wskaźniki LED

Dioda LED Status Wskazanie

Dioda zasilania
①

Migające światło
zielone Kamera rozgrzewa się.

Świeci na zielo-
no Kamera jest gotowa do użytku.

Wyłączony

• Wózek kamery nie jest zasilany.
• Jeżeli system jest zasilany, należy sprawdzić, czy wózek

kamery jest podłączony.
• Jeżeli wózek kamery jest prawidłowo zasilany, a dioda

LED zasilania pozostaje wyłączona (nawet, gdy nawiga-
cja jest możliwa) należy skontaktować się z pomocą tech-
niczną firmy Brainlab.

Dioda stanu ②

Świeci na zielo-
no Ustalono połączenie komunikacyjne.

Wyłączona Jeżeli wózek kamery jest podłączony, należy skontaktować
się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Dioda błędu ③
Wyłączona Nie wykryto błędu.

Migające światło
bursztynowe

Wykryto błąd: Należy skontaktować się z pomocą technicz-
ną firmy Brainlab (nawet, gdy nawigacja jest możliwa).
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Dioda LED Status Wskazanie

Ciągłe światło
bursztynowe

Awaria kamery: Należy skontaktować się z pomocą tech-
niczną firmy Brainlab (nawet, gdy nawigacja jest możliwa).

UWAGA: Jeżeli nie ma sygnału z diody zasilania lub diody stanu, należy skontaktować się z
pomocą techniczną firmy Brainlab (nawet, gdy nawigacja jest możliwa).
 

Sygnały akustyczne

Kamera emituje dwa sygnały dźwiękowe, gdy:
• Wykonywane jest resetowanie
• System otrzymał zasilanie
• Wykonano połączenie z oprogramowaniem Brainlab

Diody LED i sygnały akustyczne
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5 KORZYSTANIE Z SYSTEMU
5.1 Włączanie systemu

Zasilanie elektryczne

Do obsługi systemu należy używać źródła zasilania wskazanego na tabliczce znamionowej.
W razie wątpliwości związanych z rodzajami dostępnego zasilania należy skonsultować się
z Brainlab działem wsparcia technicznego lub miejscowym operatorem sieci zasilania.
Użycie nieprawidłowego źródła zasilania może spowodować poważne uszkodzenie
systemu.

Połączenia elektryczne można ustanawiać lub przerywać wyłącznie wówczas, gdy
wszystkie urządzenia towarzyszące są całkowicie wyłączone.

System może być używany wyłącznie z przewodem lub przewodami zasilania
dostarczonymi z systemem. Nie należy używać przedłużaczy.

Włączanie systemu

①

Rysunek 19 

Przebieg procedury

1. Upewnić się, czy wszystkie wymagane przewody zostały podłączone do panelu połącze-
niowego (patrz str. 36).

2. Podłączyć zasilanie do wózka monitora (patrz str. 46).

3. Wcisnąć przycisk gotowości ①, aby uruchomić system.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU
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5.2 Zamykanie systemu

Utrata danych

Przewód zasilania sieciowego można odłączyć tylko wtedy, gdy sprzęt w pełni się wyłączył.
Nieprzestrzeganie procedur prawidłowego wyłączania systemu przed odłączeniem sieci
może prowadzić do nieodwracalnej utraty danych.

Wyłączanie

Przebieg procedury

1. Wyłączyć system za pomocą oprogramowania lub naciskając krótko przycisk gotowości
①.

2. Gdy zgaśnie dioda zasilania wózka monitora, odłączyć i zabezpieczyć wszystkie prze-
wody i nośniki pamięci.

Przewód zasilania sieciowego należy odłączyć przed podłączaniem lub odłączaniem
jakichkolwiek innych przewodów.

Przycisk zasilania nie powoduje odłączenia wózka monitora od napięcia sieciowego.
Odłączyć przewód zasilania sieciowego, aby zapewnić całkowite odłączenie od prądu.

Resetowanie

Procedura

Aby zresetować komputer (jeśli system zawiesił się lub nie został w pełni zamknięty), należy na-
cisnąć przycisk gotowości ① przez cztery sekundy, aż system zostanie wyłączony.
Należy odczekać dziesięć sekund i nacisnąć przycisk gotowości ponownie, aby zrestartować
system.

Okresy oczekiwania

Przy odłączeniu systemu od sieci, należy odczekać co najmniej 10 sekund przed
ponownym podłączeniem.

Nie należy wyłączać systemu podczas jego uruchamiania. W przeciwnym razie może dojść
do uszkodzenia lub utraty plików konfiguracyjnych oraz innych danych na dysku twardym.

Sytuacja awaryjna

W razie wypadku odłączyć odłączany przewód sieciowy aby odłączyć wszystkie kanały
zasilania.

Zamykanie systemu
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5.3 Jałowe użycie
Jałowe obłożenie monitora Kick

Informacje ogólne

Monitor może być obłożony jałowym obłożeniem monitora Kick dostarczonym przez firmę
Brainlab.
Obłożenie to pozwala na dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania oraz na pozycjonowanie
monitora w trakcie operacji przy zachowaniu jałowości sali operacyjnej.

Pakowanie

Obłożenie monitora Kick dostarczane jest w postaci jałowej. Należy upewnić się, że opakowanie
obłożenia nie jest przedziurawione ani rozdarte.

Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności na opakowaniu. Jeżeli data ważności
minęła, należy wyrzucić opakowanie i go nie używać.

Nie stosować obłożenia, jeśli opakowanie zostało naruszone.

Odpakowywanie obłożenia

① ②

Rysunek 20 

Przebieg procedury

1. Należy upewnić się, że opakowanie nie jest przedziurawione.

2. Otworzyć opakowanie obłożenia, rozrywając je ①.

3. W warunkach jałowych wyjąć obłożenie z opakowania ②.

Obłożenie dostarczane jest w postaci jałowej. Jeżeli zewnętrzna część obłożenia dotknie
czegokolwiek niejałowego podczas rozpakowywania lub użycia, trzeba je wyrzucić.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU
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Okrywanie monitora obłożeniem

②

①

Rysunek 21 

Przebieg procedury

1. Trzymać obłożenie w rękach z lewej i prawej strony strzałki orientacyjnej ①.

2. Umieścić poły obłożenia na monitorze tak, aby strzałka orientacyjna znajdowała się na
tylnej części monitora i była skierowana w dół ②.

Zabezpieczenie obłożenia

①

②

①

②

Rysunek 22 

Jałowe użycie
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Przebieg procedury

1.
Oderwać samoprzylepną warstwę od jednego z pasków samoprzylepnych ① na górnej
części obłożenia i przymocować pasek do tylnej części monitora.
Powtórzyć, aż wszystkie trzy paski zostaną przymocowane do tylnej części monitora.

2.
Oderwać samoprzylepną warstwę od jednego z pasków samoprzylepnych ② na dolnej
części obłożenia i przymocować pasek do statywu monitora.
Powtórzyć dla drugiego paska na dolnej części obłożenia.

Obłożony Kick

Rysunek 23 

Używanie obłożonego ekranu dotykowego

Nie dotykać obłożenia ostrymi narzędziami.

Aby utrzymać jałowość sali, po obłożeniu dozwolone jest tylko dotykanie ekranu
dotykowego i obudowy monitora tam, gdzie są one przykryte serwetą.

Utylizacja

Po użyciu obłożenie należy wyrzucić.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU
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5.3.1 Jałowe pióro dotykowe

Informacje ogólne

① ②

Rysunek 24 

Nr Element

① Uchwyt (pozostaje jałowy podczas użycia)

② Końcówka

Nie używać jałowego pióra dotykowego, jeśli jego opakowanie zostało uszkodzone.

Przed otwarciem opakowania należy sprawdzić czy nie minęła data jego ważności. Jeżeli
data ważności produktu minęła, należy natychmiast wyrzucić opakowanie.

Jałowe pióro dotykowe służy tylko do obsługi ekranu dotykowego. Ekranu dotykowego nie
należy obsługiwać ostrymi narzędziami.

Wyjmowanie jałowego pióra dotykowego z opakowania

Rysunek 25 

Jałowe użycie
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Przebieg procedury

1. Do wyjęcia zapakowanego jałowego pióra dotykowego z dozownika i rozerwania warstw
opakowania, aby umożliwić dostęp do uchwytu, potrzebna jest pomoc drugiej osoby.

2. Gdy druga osoba trzyma listki opakowania, trzymając za uchwyt, wyjąć jałowe pióro doty-
kowe z opakowania.

Należy zawsze używać listków opakowania, nie wolno przebijać opakowania piórem
dotykowym.

Jałowe pióro dotykowe dostarczane jest w stanie jałowym. Jeżeli jałowe pióro dotykowe
dotknie czegokolwiek niejałowego podczas rozpakowywania lub użycia, trzeba je wyrzucić.

Sposób użycia jałowego pióra dotykowego

Rysunek 26 

Procedura

Aby nacisnąć przycisk lub aktywować funkcję, należy nacisnąć odpowiednie miejsce na monito-
rze końcówką jałowego pióra dotykowego.

Pole jałowe

Gdy ekran dotykowy nie jest obłożony, pole jałowe można zachować jedynie poprzez
używanie jałowego pióra dotykowego do kontrolowania ekranu dotykowego Kick.

Nie dotykać końcówki jałowego pióra dotykowego po zetknięciu się jej z ekranem
dotykowym. Nie odkładać jałowego pióra dotykowego na jałowy stół po zetknięciu się go z
ekranem dotykowym.

Unikać dotykania pacjenta jałowym piórem dotykowym. Nie należy dopuszczać do
kontaktu jałowego pióra dotykowego z płynami. Jeżeli jałowe pióro dotykowe dotknie
pacjenta lub płynów, należy je wyrzucić.
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Utylizacja

Aby utrzymać jałowość, należy wyrzucić jałowe pióro dotykowe po każdej interakcji z
ekranem dotykowym.

Jałowe użycie
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6 MONTAŻ, TRANSPORT I
PRZECHOWYWANIE

6.1 Osłony ochronne

Informacje ogólne

Podczas transportowania i przechowywania sprzętu muszą być używane osłony ochronne
monitora i kamery, aby chronić delikatne elementy przed uszkodzeniem.

Nie zakładać osłon ochronnych na monitor lub kamerę, gdy system jest włączony. W
przeciwnym wypadku system może ulec przegrzaniu i poważnemu uszkodzeniu. Przed
założeniem osłon ochronnych należy upewnić się, że system został wyłączony i zdążył się
całkowicie ochłodzić.

Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, należy umieścić osłony ochronne na monitorze i
kamerze przed rozpoczęciem transportu lub przechowywania.

Przed założeniem osłon ochronnych monitora należy wyczyścić ekran dotykowy (patrz str.
95).

Umieszczanie osłon ochronnych na monitorze

Rysunek 27 

Przebieg procedury

1. Wyłączyć system, wyłączyć sprzęt i odłączyć go od prądu.

2. Gdy monitor się ochłodzi, naciągnąć osłonę na monitor.

3. Upewnić się, że osłona jest prawidłowo założona na monitor.
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Umieszczanie osłony ochronnej na kamerze

①

Rysunek 28 

Przebieg procedury

1. Upewnić się, że wózek kamery jest zabezpieczony w pozycji spoczynkowej (patrz str.
88) oraz że kamera jest wyłączona i całkowicie ochłodzona.

2. Naciągnąć osłonę ochronną na przód kamery.

3. Zabezpieczyć osłonę ochronną za pomocą taśm z rzepami ①.

Aby zapobiec przegrzaniu należy upewnić się, że kamera została wyłączona co najmniej
pięć minut przed założeniem osłony.

Osłony ochronne
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6.2 Transport poza szpital

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem montażu i demontażu należy wziąć pod uwagę ciężar elementów (patrz
Techniczna instrukcja obsługi).

Po montażu należy upewnić się, że wszystkie dźwignie na obu wózkach są starannie
zamknięte. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia mechaniczne są prawidłowe i
zabezpieczone.

Podczas montażu i demontażu elementy systemu powinny być podnoszone wyłącznie
przez osoby zdolne do tego fizycznie (np. nie przez ciężarne kobiety).

Kasety transportowe

Rysunek 29 
Jeżeli wózki były zapakowane w kasety transportowe, przed użyciem muszą zostać zmontowane.

Przenoszenie części kaset transportowych

Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie przyciąć palców ani innych części ciała przez
ruchome części kaset transportowych. Miejsca połączeń mogące przyciąć części ciała to między
innymi:
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Chowane uchwyty

Suwaki

Kółka

Podczas transportu

Podnoszenie i ładowanie kaset powinno być wykonywane przez dwie osoby.
W przypadku transportu samochodowego:
• Zabezpieczyć kasety transportowe, w szczególności wtedy, gdy do transportu używana jest

tylna kanapa w samochodzie.
W przypadku transportu samolotowego:
• Zalecane jest zgłoszenie kaset transportowych jako bagaż o dużych rozmiarach.
• Zapakować elementy systemu do kaset transportowych tylko w sposób opisany w tym

podręczniku.
• Podstawa wózka monitora i monitor zapakowane do jednej kasety przekraczają limit wagi

większości linii lotniczych.

Należy upewnić się, że kasety transportowe są zabezpieczone podczas transportu, np.
samochodem.

Po transporcie

Po transporcie przed uruchomieniem systemu należy poczekać, aż osiągnie on
temperaturę pokojową.

Transport poza szpital
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6.2.1 Montowanie wózka kamery

Przebieg montażu

W związku z kształtem kaset transportowych wózek kamery montowany jest zawsze jako
pierwszy.

Przebieg procedury

1. Włożyć teleskopowy stojak kamery do podstawy wózka kamery.

2. Przypiąć spiralny przewód do górnej części teleskopowego stojaka kamery.

3. Przymocować kamerę do teleskopowego stojaka.

4. Wpiąć przewód do kamery.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące każdego etapu podane są w tej części.
 

Mocowanie stojaka

①

②

③

Rysunek 30 

Przebieg procedury

1. Podnieść dźwignię mocowania stojaka ①.

2. Trzymając przewód spiralny tak, aby nie przeszkadzał ②, wsunąć dolny koniec telesko-
powego stojaka kamery do podstawy wózka kamery ③.

3. Zamknąć dokładnie dźwignię mocowania stojaka.
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Przypinanie przewodu do stojaka

① ② ③

Rysunek 31 

Przebieg procedury

1. Delikatnie rozciągnąć przewód spiralny ① wzdłuż teleskopowego stojaka kamery do mo-
mentu zwężenia tak, aby mógł zostać łatwo włożony do kanału bez użycia siły.

2. Włożyć zacisk przewodu ③ do odpowiedniego nacięcia ② w stojaku.

Transport poza szpital
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Sposób mocowania kamery

② ③①

Rysunek 32 

Przebieg procedury

1.
Trzymając kamerę i jej uchwyt, wsunąć uchwyt kamery w koniec teleskopowego stojaka
kamery ①.
Mechanizm zatrzaskowy kliknie, gdy kamera zostanie bezpiecznie zamontowana.

2. Wsunąć przewód kamery ③ do odpowiedniego portu na kamerze ②.
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6.2.2 Montowanie wózka monitora

Przebieg montażu

Przebieg procedury

1. Włożyć stojak monitora do podstawy wózka monitora.

2. Przypiąć spiralny przewód do górnej części stojaka monitora.

3. Zamocować monitor na stojaku monitora.

4. Wpiąć przewód monitora do monitora.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące każdego etapu podane są w tej części.
 

Mocowanie stojaka

①

②

③

Rysunek 33 

Przebieg procedury

1. Podnieść dźwignię mocowania stojaka ③.

2. Trzymając przewód monitora tak, aby nie przeszkadzał ②, wsunąć dolny koniec stojaka
monitora do podstawy wózka monitora ①.

3. Zamknąć dokładnie dźwignię mocowania stojaka.

Transport poza szpital
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Przypinanie przewodu do stojaka

① ②

Rysunek 34 

Przebieg procedury

1. Przeciągnąć przewód monitora przez kanał podstawy monitora.

2. Włożyć zacisk przewodu ② do odpowiedniego nacięcia ① w stojaku.

Sposób mocowania monitora

②

③

①

Rysunek 35 
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Przebieg procedury

1.
Trzymając ramę monitora i uchwyt monitora, wsunąć uchwyt monitora w koniec stojaka
monitora ①.
Mechanizm zatrzaskowy kliknie, gdy monitor zostanie bezpiecznie zamontowany.

2. Otworzyć klapkę znajdującą się z tyłu monitora ②.

3.
Wpiąć przewód monitora do monitora i zapiąć zatrzaski ③.
Po podłączeniu zamknąć klapkę z tyłu monitora ②.
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6.2.3 Demontaż systemu Kick

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem montażu i demontażu należy wziąć pod uwagę ciężar elementów (patrz
Techniczna instrukcja obsługi).

Podczas montażu i demontażu elementy systemu powinny być podnoszone wyłącznie
przez osoby zdolne do tego fizycznie (np. nie przez ciężarne kobiety).

Przed demontażem założyć osłony ochronne na monitor i kamerę.

Informacje ogólne

Do transportowania systemu poza szpital potrzebne są trzy kasety transportowe:
• Kaseta transportowa na podstawę wózka monitora i kamerę
• Kaseta transportowa na podstawę wózka kamery i monitor
• Torba na ramię na stojaki do wózków i przewody

Aby spakować system do kaset, musi być on zdemontowany. W związku z kształtem kaset
transportowych wózek monitora demontowany jest zawsze jako pierwszy.
Kasety transportowe są tak zaprojektowane, żeby każda zdemontowana część mogła być od razu
umieszczona w kasecie.

Sposób przygotowania wózka monitora do transportu

①

Rysunek 36 

Przebieg procedury

1. Wyjąć górną i środkową wkładkę z gąbki z obu kaset przed rozpoczęciem demontażu.

2. Odpiąć zatrzaski i odłączyć przewód monitora od tyłu monitora.

3.
Nacisnąć język spustowy na uchwycie monitora i zdjąć monitor ze stojaka.
Umieścić monitor w odpowiedniej kasecie.

4. Pociągnąć do tyłu zapięcie przewodu, aby odczepić przewód monitora od stojaka.

5.
Pociągnąć dźwignię mocowania stojaka do góry i wyjąć stojak z podstawy wózka moni-
tora.
Umieścić stojak w torbie na ramię.

6. Umieścić podstawę wózka monitora w odpowiedniej kasecie.
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Przebieg procedury

7. Ponownie umieścić środkowe wkładki z pianki ① w kasetach, przeciągając przewód mo-
nitora przez otwór we wkładce.

Przygotowanie wózka kamery do transportu

①

Rysunek 37 

Przebieg procedury

1. Ustawić teleskopowe ramię kamery w najniższej pozycji.

2. Odłączyć przewód kamery od kamery.

3.
Nacisnąć język spustowy na uchwycie kamery i zdjąć kamerę ze stojaka.
Umieścić kamerę w odpowiedniej kasecie (nad podstawą wózka monitora).

4.
Pociągnąć do tyłu zapięcie przewód kamery, aby odczepić przewód spiralny od stojaka.
W razie potrzeby delikatnie rozciągnąć przewód spiralny, aby z łatwością wyjąć go z ka-
nału w podstawie.

5.
Pociągnąć dźwignię mocowania stojaka do góry i wyjąć stojak z podstawy wózka kame-
ry.
Umieścić stojak w torbie na ramię.

6. Umieścić podstawę wózka kamery w odpowiedniej kasecie.

7. Włożyć górne wkładki z gąbki do kaset przed ich zamknięciem ①.

Transport poza szpital
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6.3 Transport w szpitalu

Przed rozpoczęciem

Przemieszczanie wózków jest dozwolone tylko wtedy, gdy są one w bezpiecznej pozycji
transportowej (patrz str. 88).

Odblokować wszystkie hamulce przed przenoszeniem systemu. Nie wolno podejmować
prób przemieszczania wózka monitora lub wózka kamery z zablokowanymi kółkami,
ponieważ może dojść do przewrócenia wózków.

Upewnić się, że planowana trasa jest wolna od przeszkód. Należy unikać progów i
przedmiotów, które mogą leżeć na podłodze. W trakcie transportu nie wolno przejeżdżać
po przewodach systemu.

Przed transportem należy odłączyć wózek kamery od wózka monitora.

Unikać wibracji

Unikać wibracji i wstrząsów podczas transportu i przechowywania sprzętu.

Nie przenosić systemu, gdy ten jest włączony. Ekspozycja urządzenia na silne wibracje lub
uderzenia może spowodować uszkodzenia prowadzące do nieodwracalnej utraty danych.

Płaska powierzchnia

Nigdy nie transportować systemu po powierzchniach o nachyleniu > 10°. Prędkość
transportowa systemu zwiększa się na pochyłych powierzchniach. Powierzchnie pochyłe
mogą spowodować, że wózek się przewróci.

Bezpieczny transport

Nie transportować systemu szybciej niż z kontrolowaną prędkością marszową.

Nie transportować systemu, ciągnąc za jego przewody.

Transport systemu powinien być nadzorowany przez co najmniej jedną osobę, aby uniknąć
kolizji z innym sprzętem, strukturami lub ludźmi.

Po transporcie

Nie wolno przenosić lub przechowywać systemu poza warunkami środowiskowymi
określonymi w Technicznej instrukcji obsługi. Niezastosowanie się do tych zaleceń może
spowodować, że kamera utraci swoją dokładność kalibracji.

Po transporcie przed uruchomieniem systemu należy poczekać, aż osiągnie on
temperaturę pokojową.
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6.3.1 Prawidłowa procedura transportu

Pozycja transportowa i spoczynkowa

Wózek monitora:
• Do transportu musi pozostawać w pozycji pionowej.
• Przewód zasilania sieciowego i inne przewody, które powinny zostać przymocowane do wózka

monitora muszą być zawieszone na wieszakach na przewody.
Wózek kamery:
• Musi pozostawać w pozycji pionowej i być skierowany do przodu.
• Musi być ustawiony na najniższą wysokość z wszystkimi dźwigniami dokładnie zamkniętymi, w

przeciwnym wypadku stojak teleskopowy kamery może obijać się np. o futrynę drzwi lub inny
sprzęt.

• Przewód kamery musi być zawieszony na wieszakach na przewody.

Transportowanie systemu Kick

① ②

Rysunek 38 

Przebieg procedury

1. Użyć uchwytu ①, aby przetransportować wózek kamery.

2. Użyć uchwytu ②, aby przetransportować wózek monitora.

Transport wózków jest możliwy tylko przy użyciu wyżej wymienionych uchwytów. Do
poruszania wózkami nie należy używać przewodów monitora lub kamery.

Transport w szpitalu
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Pokonywanie przeszkód podczas transportu – system Kick

Jeżeli niedostępna jest płaska trasa bez przeszkód (np. między pomieszczeniami jest różnica
poziomów, której nie da się ominąć), do pokonywania przeszkody przygotowana została
następująca procedura.

Przebieg procedury

1.

Podciągnąć wózek kamery do miejsca, gdzie zaczyna się różnica poziomów, po czym
ostrożnie przechylić lekko wózek i przenieść każde kółko po kolei na nowy poziom.
UWAGA: Nie podnosić całego wózka. Należy uważać, żeby nie przechylić wózka tak, że-
by ten się przewrócił.
 

2.

Podciągnąć wózek monitora do miejsca, gdzie zaczyna się różnica poziomów, po czym
ostrożnie przechylić lekko wózek i przenieść każde kółko po kolei na nowy poziom.
UWAGA: Nie podnosić całego wózka. Należy uważać, żeby nie przechylić wózka tak, że-
by ten się przewrócił.
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6.4 Transport i przechowywanie

Informacje ogólne

Każde kółko wózka kamery i wózka monitora ma indywidualny hamulec nożny, aby wózki mogły
być łatwo transportowane i bezpiecznie parkowane.

Gdy wózki są przechowywane, zaparkowane lub używane należy w całkowicie zablokować
wszystkie hamulce na kółkach.

Przed transportem

Odblokować wszystkie hamulce przed przenoszeniem systemu.

Sposób blokowania/odblokowywania hamulców

① ②

③

Rysunek 39 

Opcje

W celu zablokowania należy wcisnąć stopą pedał hamulca ③ w dół, aż pedał wskoczy w pozy-
cję zablokowania ①.

W celu odblokowania należy popchnąć pedał hamulca ③ w górę, aż wskoczy w pozycję odblo-
kowania ②.

Transport i przechowywanie
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6.4.1 Parkowanie wózków

Informacje ogólne

Zawsze, gdy system nie jest używany, należy przechowywać wózki w bezpiecznej pozycji
transportowej i spoczynkowej (patrz str. 88).

Nigdy nie parkować wózków ani nie przestawiać z pozycji transportowej na powierzchniach
o nachyleniu > 5°.

Bezpieczne parkowanie

Wózki można ustawiać w pozycji spoczynkowej tylko na równych powierzchniach.

Należy upewnić się, że gdy system jest w zaparkowany, zablokowane są wszystkie
hamulce.
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6.4.2 Przechowywanie

Bezpieczne przechowywanie

Podczas przechowywania systemu należy zawsze używać osłon ochronnych (patrz str. 75).

Wymagania środowiskowe

Więcej informacji dotyczących ograniczeń środowiskowych można znaleźć w Technicznej
instrukcji obsługi.
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6.4.3 Przechowywanie długoterminowe

Informacje ogólne

Przed i po przechowywaniu systemu przez dłuższy czas, należy podjąć kroki, które zapewnią
prawidłowe funkcjonowanie sprzętu.

Przechowywanie przez 1–6 miesięcy

Przed przechowywaniem systemu przez jeden do sześciu miesięcy:

Przebieg procedury

1. Odłączyć całe zewnętrzne okablowanie i przechowywać je razem ze sprzętem.

2. Przykryć kamerę i monitor osłonami ochronnymi.

3. Przechowywać sprzęt w suchym miejscu o temperaturze od 21 °C do 30 °C.

Przed użyciem sprzętu, który był przechowywany przez około trzech miesięcy należy:

Przebieg procedury

1. Wyczyścić sprzęt (patrz str. 95).

2. Uruchomić system i zweryfikować jego prawidłowe funkcjonowanie przed użyciem go
podczas zabiegu chirurgicznego (patrz str. 67).

Przechowywanie przez 6 miesięcy lub dłużej

Przed przechowywaniem systemu przez sześć miesięcy lub dłużej:

Przebieg procedury

1. Odłączyć całe zewnętrzne okablowanie i przechowywać je razem ze sprzętem.

2. Przykryć kamerę i monitor osłonami ochronnymi.

3. Przechowywać sprzęt w suchym miejscu o temperaturze od 21 °C do 30 °C.

Przed użyciem sprzętu, który był przechowywany przez sześć miesięcy lub dłużej należy:

Przebieg procedury

1. Wyczyścić sprzęt (patrz str. 95).

2.
Przeprowadzić test przypominający mający na celu zweryfikowanie bezpieczeństwa i
efektywności sprzętu (oferowany przez firmę Brainlab, patrz Techniczna instrukcja ob-
sługi).

3. Uruchomić system i zweryfikować jego prawidłowe funkcjonowanie przed użyciem go
podczas zabiegu chirurgicznego (patrz str. 67).

Utylizacja

Jeśli sprzęt nie ma być wykorzystywany ponownie, należy postępować zgodnie z informacjami
dotyczącymi utylizacji – patrz str. 9.
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7 CZYSZCZENIE
7.1 Czyszczenie systemu

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że system jest całkowicie wyłączony i
odłączony od sieci zasilającej.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym: Przed czyszczeniem i dezynfekcją oraz podczas
czyszczenia należy upewnić się, że system wykrywający jest odłączony od wózka
monitora.

Nie dezynfekować automatycznie

Do elementów systemu Kick nie wolno stosować procedur automatycznego czyszczenia i
dezynfekcji.

Nie należy narażać systemu Kick na bezpośrednie działanie promieni UV, ponieważ może
to spowodować uszkodzenie sprzętu.

Nie sterylizować

Nie sterylizować elementów systemu Kick. Wysokie temperatury wykorzystywane podczas
sterylizacji mogą uszkodzić elementy.

Zgodność środków dezynfekcyjnych

System Kick można czyścić wyłącznie za pomocą następujących rodzajów środków
dezynfekcyjnych:

Rodzaj środka dezynfekcyjnego Przykład

Na bazie alkoholu Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Na bazie alkiloamin Incidin Plus 2%

Na bazie aktywnego tlenu Perform

Na bazie aldehydów/chlorków Antiseptica Kombi – Flächendesinfektion

UWAGA: Należy stosować powierzchniowe środki dezynfekcyjne dopuszczone do obrotu na
rodzimym rynku.
 

UWAGA: Powierzchniowe środki dezynfekcyjne mogą pozostawiać ślady. Można je łatwo usunąć
za pomocą suchej ściereczki.
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Należy zawsze ściśle przestrzegać instrukcji producenta środka dezynfekcyjnego.

Stosowanie płynów czyszczących, ściereczek dezynfekcyjnych lub procedur czyszczenia
innych, niż wymienione może spowodować uszkodzenia sprzętu. Aby uniknąć uszkodzenia
systemu sugeruje się używanie wyłącznie środków dezynfekcyjnych zatwierdzonych przez
firmę Brainlab.

Nie dopuszczać do kontaktu z płynami

Należy uważać, aby płyn nie dostał się do elementów systemu Kick, ponieważ może
uszkodzić elementy i/lub układy elektroniczne. Elementy systemu nie są chronione przed
wniknięciem płynów.

Do czyszczenia należy używać jedynie zwilżonej ściereczki. Inne metody mogą umożliwić
wniknięcie płynów do wnętrza systemu i spowodować uszkodzenie.

Czyszczenie systemu
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7.1.1 Czyszczenie systemu Kick

Czyszczenie wózka monitora

Przebieg procedury

1. Wyłączyć system i odłączyć zasilanie sieciowe (patrz str. 68).

2. Wyczyścić wszystkie powierzchnie obudowy za pomocą powierzchniowych środków de-
zynfekcyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekcyjnego.

3. Starannie wyczyścić interfejsy, uważając, aby do systemu nie przedostał się płyn.

4. Wyczyścić ekran dotykowy ściereczką niepozostawiającą kłaczków za pomocą powierz-
chniowego środka dezynfekcyjnego niepozostawiającego smug.

Czyszczenie wózka kamery

Przebieg procedury

1. Po wyłączeniu wózka monitora (patrz str. 68) odłączyć przewód kamery.

2.

Za wyjątkiem kamery wyczyścić wszystkie powierzchnie obudowy za pomocą powierz-
chniowych środków dezynfekcyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta środka dezyn-
fekcyjnego.
UWAGA: Należy zwrócić uwagę, aby nie wetrzeć zanieczyszczeń z kasety kamery do fil-
trów iluminatora i soczewek.
 

3. Starannie wyczyścić interfejsy, uważając, aby do systemu nie przedostał się płyn.

Czyszczenie soczewek i filtra iluminatora

Przebieg procedury

1. Po wyłączeniu wózka monitora (patrz str. 68) odłączyć przewód kamery.

2.
Usunąć kurz z filtrów iluminatora i soczewki za pomocą pędzla fotograficznego.
Delikatnie szczotkować powierzchnię w jedną stronę, przeciągając pędzlem przez po-
wierzchnię.

3. Delikatnie przetrzeć filtry iluminatora i soczewki ściereczkami dezynfekcyjnymi zawierają-
cymi 70% roztwór izopropanolu lub Meliseptol.

4.

• Wyczyścić osłonę kamery za pomocą powierzchniowego środka dezynfekcyjnego.
• Należy przestrzegać zaleceń producenta.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie wetrzeć zanieczyszczeń z kamery do filtrów iluminatora

i soczewek.
• Należy unikać przedłużonego kontaktu ściereczek i kamery.

5.

• Wyczyścić filtry iluminatora i soczewki używając dostępnych w handlu roztworów do
czyszczenia soczewek z powłoką przeciwodblaskową (np. AR66) oraz czystej ścierecz-
ki z mikrofazy do czyszczenia optyki (jak np. Hitecloth).

• Należy unikać przedłużonego kontaktu środka czyszczącego do soczewek z filtrem ilu-
minatora i soczewkami.

Nie wolno używać żadnych papierowych produktów do czyszczenia. Produkty papierowe
mogą zarysować filtry iluminatora.

Przed czyszczeniem system musi być całkowicie wyłączony oraz odłączony od sieci
zasilania.

CZYSZCZENIE
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Kamery nie wolno sterylizować.

Odstępy czasowe czyszczenia kamery

Ponieważ częstotliwość czyszczenia zależy od tego, jak często kamera jest używana, firma
Brainlab nie może udzielić ogólnych zaleceń co do odstępów czasowych czyszczenia.
Odpowiedzialność za to spoczywa na użytkowniku.
Należy regularnie kontrolować filtr iluminatora i soczewki pod kątem czystości, jednak czyścić je
należy wyłącznie w razie konieczności.

Po czyszczeniu

Po czyszczeniu należy upewnić się, że stojak teleskopowy wózka kamery jest całkowicie suchy,
zanim zostanie schowany.

Czyszczenie systemu
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7.2 Osłony ochronne
Osłona ochronna monitora

Ilustracja

Rysunek 40 

Czyszczenie

Przebieg procedury

1. Zdjąć osłonę ochronną z wózka monitora.

2. Do czyszczenia powierzchni używać czystej wody.

3.

W razie potrzeby można użyć powierzchniowego środka dezynfekcyjnego do zdezynfeko-
wania powierzchni, postępując według wskazówek producenta środka dezynfekcyjnego.
UWAGA: Do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni należy używać tylko wilgotnej ście-
reczki. Nie wolno dopuścić do nasiąknięcia osłon ochronnych środkiem dezynfekcyjnym.
 

4. Czyścić i dezynfekować można wyłącznie zewnętrzne powierzchnie osłony ochronnej.
Nie wolno czyścić ani dezynfekować wewnętrznych powierzchni osłony.

5.

Przed nałożeniem osłon ochronnych na system należy pozostawić je do całkowitego wy-
schnięcia.
UWAGA: Powierzchniowe środki dezynfekcyjne po wyschnięciu mogą pozostawiać pla-
my.
 

UWAGA: Jeżeli zanieczyszczonej osłony nie można wystarczająco wyczyścić, stosując powyższe
czynności, należy ją wymienić na nową.
 

Nie prać, nie namaczać, nie prasować ani nie sterylizować osłon ochronnych.
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7.2.1 Osłona ochronna kamery

Ilustracja

Rysunek 41 

Czyszczenie

Przebieg procedury

1. Zdjąć osłonę ochronną z wózka kamery.

2. Do czyszczenia powierzchni używać czystej wody.

3.

W razie potrzeby można użyć powierzchniowego środka dezynfekcyjnego do zdezynfeko-
wania powierzchni, postępując według wskazówek producenta środka dezynfekcyjnego.
UWAGA: Do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni należy używać tylko wilgotnej ście-
reczki. Nie wolno dopuścić do nasiąknięcia osłon ochronnych środkiem dezynfekcyjnym.
 

4. Czyścić i dezynfekować można wyłącznie zewnętrzne powierzchnie osłony ochronnej.
Nie wolno czyścić ani dezynfekować wewnętrznych powierzchni osłony.

5.

Przed nałożeniem osłon ochronnych na system należy pozostawić je do całkowitego wy-
schnięcia.
UWAGA: Powierzchniowe środki dezynfekcyjne po wyschnięciu mogą pozostawiać pla-
my.
 

UWAGA: Jeżeli zanieczyszczonej osłony nie można wystarczająco wyczyścić, stosując powyższe
czynności, należy ją wymienić na nową.
 

Nie prać, nie namaczać, nie prasować, nie dezynfekować ani nie sterylizować osłon
ochronnych.

Osłony ochronne

100 Kick Wer. 1.2 | Instrukcja obsługi systemu Wyd. 1.0 | DePuy Synthes



7.3 Kasety transportowe

Ilustracja

Rysunek 42 

Czyszczenie

Przebieg procedury

1. Do czyszczenia powierzchni używać czystej wody.

2.

W razie potrzeby można użyć powierzchniowego środka dezynfekcyjnego do zdezynfeko-
wania powierzchni, postępując według wskazówek producenta środka dezynfekcyjnego.
UWAGA: Do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni należy używać tylko wilgotnej ście-
reczki. Nie wolno dopuścić do zawilgocenia ani zamoczenia kaset transportowych środ-
kiem dezynfekcyjnym.
 

3. Czyścić i dezynfekować można wyłącznie zewnętrzne powierzchnie kaset transporto-
wych. Nie wolno czyścić ani dezynfekować wewnętrznych kaset.

4.

Przed włożeniem systemu kasety transportowe należy pozostawić do całkowitego wy-
schnięcia.
UWAGA: Powierzchniowe środki dezynfekcyjne po wyschnięciu mogą pozostawiać pla-
my.
 

CZYSZCZENIE
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