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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, Ameryka Środkowa
i Południowa Tel.: +1 (866) 473 7823

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

Azja, Australia Tel.: +65 6827 6154

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 postępowanie pomiędzy zastosowaniami. Najlepszą metodą wyznaczenia
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.

Informacja zwrotna

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja może zawierać błędy.

INFORMACJE OGÓLNE
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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 prawem autorskim. 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.

Znaki towarowe innych firm

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

Oznaczenie CE

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

• Zgodnie z zasadami opisanymi w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG) system Kick jest produktem klasy II b.

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

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 może wywoływać szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej,
jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi. 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.

INFORMACJE OGÓLNE
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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.
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 autoryzowaną
pomocą techniczną firmy Brainlab.

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

Ostrzeżenia

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

Przestrogi

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

Uwagi

UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki.
 

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2.1 Symbole umieszczone na elementach sprzętu

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 niesterylny

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

Ikona stanu czuwania

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
Korzystanie z systemu

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.

Parametry techniczne

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

Ostrożne obchodzenie się ze sprzętem

Wyłącznie przeszkolony personel medyczny może obsługiwać elementy systemu i
akcesoria.

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

Modyfikacje systemu

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

Środowisko MR

System Kick nie był testowany w środowisku MR.

Weryfikacja wiarygodności

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

Systemy ME

Dodatkowe urządzenia podłączone do medycznego sprzętu elektrycznego muszą posiadać
certyfikat zgodności z odpowiednimi normami IEC lub ISO (np. IEC 60950 dla urządzeń
przetwarzania danych i IEC 60601-1 dla urządzeń medycznych). Co więcej, wszystkie
konfiguracje muszą spełniać wymagania dla medycznych systemów elektrycznych (patrz
IEC 60601-1-1 lub klauzula 16 3. wydania IEC 60601-1). Osoba podłączająca dodatkowe
urządzenia do systemu Kick montuje tym samym system medyczny, przez co jest
odpowiedzialna za to, aby system ten spełniał wymagania dla medycznych systemów

INFORMACJE OGÓLNE
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elektrycznych. Należy zwrócić uwagę na to, że prawa lokalne są nadrzędne względem
wymienionych wymagań. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem lub z działem obsługi technicznej.
UWAGA: O ile nie zaznaczono inaczej, nie jest dozwolone stosowanie rozgałęźników.
 

Przeznaczenie
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1.4 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie 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.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4.1 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.

Sposób korzystania z instrukcji

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

Nie należy podejmować prób naprawy systemu. W razie pytań dotyczących naprawy i
serwisu prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną firmy Brainlab.

Dostępne instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi Zawartość

Instrukcje obsługi oprogra-
mowania

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

Instrukcje obsługi instrumen-
tów

Szczegółowe instrukcje obsługi dotyczące postępowania z instru-
mentami

Instrukcja dotycząca czy-
szczenia, dezynfekcji i stery-
lizacji

Szczegółowe informacje o czyszczeniu, dezynfekcji i sterylizacji
instrumentów

Instrukcja obsługi systemu Wyczerpujące informacje o konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja obsłu-
gi

Szczegółowe dane techniczne systemu, obejmujące parametry
techniczne i zgodność

Szkolenie i dokumentacja
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UWAGA: Nie wszystkie z wyżej wymienionych instrukcji użytkownika są dostępne lub adekwatne
dla wszystkich produktów firmy Brainlab.
 

INFORMACJE OGÓLNE
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2 OMÓWIENIE SYSTEMU
2.1 Elementy systemu

Informacje ogólne

Kick jest systemem obsługiwanym dotykowo służącym do planowania i nawigacji przed
zabiegiem operacyjnym i podczas niego. Wszystkie elementy systemu przystosowane są do
ciągłego użycia podczas zabiegów chirurgicznych.
System Kick jest platformą nawigacyjną stosowaną do chirurgii sterowanej obrazem, która
zawiera:
• system wykrywania,
• jednostkę komputerową, która umożliwia korzystanie z oprogramowania,
• ekran do wyświetlania nawigacji, posiadający funkcję dotykową umożliwiającą użytkownikowi

interakcję z oprogramowaniem.

Wykrywanie optyczne

Wykrywanie optyczne możliwe jest dzięki kamerze, 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 ze sferycznych i dyskoidalnych markerów odblaskowych są wychwytywane i

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

instrumentów i układu referencyjnego pacjenta.

Kompatybilność elektromagnetyczna

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

OMÓWIENIE SYSTEMU
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Elementy

⑤

④

⑥

③

①

②

Rysunek 1 

Nr Element

① Teleskopowy stojak kamery

② Kamera

③ Wózek kamery

④ Wózek monitora

⑤ Ekran dotykowy

⑥ Stojak monitora

Elementy systemu
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2.2 Wózek monitora

Elementy wózka monitora

⑤

⑥

③

②

①
⑧

⑦

④

Rysunek 2 

Nr Element

① Kółka

②
• Uchwyt wózka monitora
• Język spustowy monitora (w tylnej części uchwytu, niewidoczny)

③ Zawias monitora

④ Ekran dotykowy

⑤ Przewód monitora

⑥ Wieszaki na przewody

⑦ Przycisk wł./wył.

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

OMÓWIENIE SYSTEMU
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Elementy monitora

②

③

①

Rysunek 3 

Nr Element

① Język spustowy monitora (tylna część uchwytu monitora)

②

Przycisk powrotu do ekranu głównego
UWAGA: Funkcje tego przycisku mogą być różne i zależą od zainstalowanego oprogra-
mowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z odpowied-
nią Instrukcją obsługi oprogramowania.
 

③ Porty USB (na górze monitora, zakryte klapką)

Wózek monitora
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2.2.1 Podłączenia urządzeń innych producentów

Informacje ogólne

Podłączenia dla urządzeń innych producentów znajdują się na panelu połączeniowym.

Podczas podłączania urządzeń innych producentów należy stosować się do odpowiednich
przepisów podanych w normie IEC 60601-1-1, w szczególności z klauzulą 16 3. wydania IEC
60601-1.

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 Połączenie rozszerzenia kamery Kolibri (zakryte na ilustracji)

⑩ Przyłącza mikroskopowe i wyjście wideo

UWAGA: Nieużywany port jednostki wykrywającej jest zakryty. Jeżeli konieczna jest wymiana
portu jednostki wykrywającej, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.
 

Transmiter WLAN

Transmiter WLAN jest dezaktywowany w tej wersji, ale może być ponownie aktywowany przez
serwis:

OMÓWIENIE SYSTEMU
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• Transmiter WLAN do wysyłania i odbierania używa pasma częstotliwości pomiędzy 2,400 a
2,485 GHz ze skuteczną mocą promieniowaną izotropowo (EIRP) wynoszącą 19,8 dBm.

• Urządzenie jest skonfigurowane w taki sposób, aby wykorzystywało kanały 1 do 11 (każdy o
szerokości kanału 22 MHz). To ustawienie spełnia wymagania prawne dla USA, Kanady,
Japonii, Europy, Australii, Hong Kongu i Nowej Zelandii. W przypadku pytań proszę
kontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab lub z autoryzowanym partnerem.

• Charakterystyka modulacji: DSSS fla 802.11b, g lub OFDM dla 802.11n.

Wózek monitora
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2.2.2 Połączenie LAN

Porty LAN

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

① ②

Rysunek 5 

Dioda LED Status Wskazanie

Dioda LED AKT/POŁ.
①

Wyłączona Brak połączenia

Stała pomarańczo-
wa Połączony

Migająca pomarań-
czowa Aktywność danych

Dioda LED szybkości
②

Wyłączona Połączenie 10 Mbps

Pomarańczowa Połączenie 100 Mbps

Zielona Połączenie 1 Gbps

Połączenie sieciowe

Interfejsy Kick nie zapewniają żadnych środków separacji zgodnie z normą IEC
60601-1:2005. Zaleca się zastosowanie odpowiedniego separatora dla interfejsu
sieciowego (LAN) o mocy co najmniej 1 MOOP i mocy dielektrycznej co najmniej 1,5 kV.

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

OMÓWIENIE SYSTEMU
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2.3 Wózek kamery

Elementy

①

③

④

⑧

⑥

②

⑦

⑤

Rysunek 6 

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

⑦
• Uchwyt kamery
• Język spustowy kamery (w tylnej części uchwytu, niewidoczny)

⑧ Dźwignia mocująca

Wózek kamery

26 Kick Wer. 1.2 | Techniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.0 | DePuy Synthes



Elementy kamery

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Rysunek 7 

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

Parametry techniczne zasilania

Parametr techniczny Wartość

Napięcie 18–32 V DC

Pobór mocy 13,5 W

OMÓWIENIE SYSTEMU
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Specyfikacje lasera pozycjonującego

Kamera zawiera laser pozycjonujący klasy II ③.

Parametr techniczny Wartość

Długość fali 635 nm

Maksymalny sygnał wyjścio-
wy 1 mW

Zgodność z normami

• ANSI Z136.1 (2007)
• IEC 60825-1 (2007)
• FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 oraz 1040.11 (za wyjątkiem różnic

zgodnych z przepisami Laser Notice No. 50 datowanymi na 24
czerwca 2007 r.)

Wózek kamery
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2.3.1 Kąt widzenia kamery

Ilustracja

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

① ②

③

Rysunek 8 

Nr Widok

① Tył kamery

② Bok

③ Góra

Sprawdzanie kąta widzenia kamery

Przebieg procedury

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

2. Wyregulować położenie kamery w poziomie.

3. Zmierzyć odległość roboczą.

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

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

Dokładność jednostki wykrywającej

Aby zapewnić dokładność kamery podaną w specyfikacji, należy stosować się do zasad
przechowywania i obsługi (patrz str. 50).
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3 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
3.1 Wprowadzenie

Informacje o rozdziale

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

Naprawa i serwis

Nie należy podejmować prób naprawy systemu. W razie pytań dotyczących naprawy i
serwisu prosimy o kontakt z autoryzowaną pomocą techniczną firmy Brainlab.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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3.2 Rozwiązywanie problemów: Wózek monitora
Możliwe zdarzenia

Zasilanie wózka monitora

Zdarzenie Możliwa przyczyna

Brak zasilania wózka monitora. Sprawdzić, czy przewód sieciowy jest prawidło-
wo podłączony do źródła zasilania.

Ekran dotykowy

Monitor zawiera 2 główne części funkcjonalne, które mają wpływ na działanie ekranu:
• Sam ekran
• Podświetlenie

Zdarzenie Możliwa przyczyna

Niektóre piksele (z których składa się wyświet-
lany obraz) mogą popsuć się wraz z upływem
czasu.

Możliwe, że konieczna będzie wymiana ekra-
nu.

Funkcjonalność ekranu dotykowego

Zdarzenie Możliwa przyczyna

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

myszki nie działa.

Pozycja kursora myszy na ekranie nie odpo-
wiada dotykanej części ekranu.

Utracono kalibrację kursora. Skontaktować się
z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Rozwiązywanie problemów: Wózek monitora
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3.3 Rozwiązywanie problemów: Wózek kamery
Możliwe zdarzenia

Zdarzenia dotyczące kamery

Istnieje kilka możliwych zdarzeń przypisywanych błędom komunikacji związanym z kamerą IR.

Zdarzenie Objawy Możliwe przyczyny

Zmniejszenie kąta
widzenia kamery

• Ograniczone pole wi-
dzenia na potrzeby na-
wigacji.

• Diody LED soczewek
kamery nie świecą.

• Przegrzewanie.
• Starzenie się kamery.
• Promieniowanie IR z innego urządzenia po-

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

jać promieniowanie IR (np. paski odblaskowe
na odzieży).

Brak zasilania Kamera nie wydaje dźwię-
ku podczas uruchamiania.

• Problem z okablowaniem.
• Problem z elektroniką.

Brak komunikacji
Kamera nie wydaje dźwię-
ku podczas uruchamiania
aplikacji.

• Błąd komunikacji między wózkami monitora
i kamery: sprawdź okablowanie.

• Niewłaściwa konfiguracja oprogramowania.

Brak prawidłowe-
go wykrywania od-
blaskowych mar-
kerów sferycznych

Oprogramowanie wyświet-
la niezidentyfikowane sza-
re markery sferyczne w
polu widzenia kamery.

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

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

UWAGA: W razie problemów z kamerą należy skontaktować się z autoryzowaną pomocą
techniczną firmy Brainlab.
 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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4 BEZPIECZEŃSTWO
ELEKTRYCZNE

4.1 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 również metalowych części wewnętrznych, ta-
kich jak uziemienie.

Wymogi bezpieczeństwa

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, wózek monitora należy podłączać
jedynie do sieci elektrycznej z uziemieniem ochronnym.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
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4.2 Wymagania dotyczące testów

Odstęp czasowy

Test okresowy powinien być przeprowadzany raz do roku lub w przypadku, gdy sprzęt był
naprawiany lub modyfikowany.
Test ten jest obowiązkowy dla medycznego sprzętu elektrycznego oraz podczas tworzenia
medycznych systemów elektrycznych zgodnie z wymaganiami odpowiednio normy IEC 60601-1-1
lub klauzuli 16 3. wydania IEC 60601-1.
Test ten powinien być powtarzany ilekroć medyczny sprzęt elektryczny lub jego konfiguracja
zostaną zmienione, np. po naprawie jednego lub więcej elementów systemu lub po wymianie
elementów takich jak przewody.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa raz na rok należy przeprowadzać test zgodny ze
standardem IEC 62353. Dla systemu będącego medycznym systemem elektrycznym (ME
SYSTEM) lub dla sprzętu zamontowanego na stałe może być wymagany test
bezpieczeństwa elektrycznego zgodny z normą IEC 60601-1.
UWAGA: Przepisy lokalne, odchylenia krajowe i wymagania różne od tych standardów mają przed
nimi pierwszeństwo.
 

Zakres

Test musi obejmować wszystkie elementy opisane począwszy od str. 37.
Każdy pojedynczy element SYSTEMU ME mający swoje własne podłączenie do sieci zasilania
lub który może być podłączony/odłączony od zasilania bez użycia jakichkolwiek narzędzi, musi
być przetestowany osobno. Dodatkowo SYSTEM ME musi być przetestowany jako całość, aby
uniknąć sytuacji, w której starszy element konfiguracji powoduje uzyskanie niedopuszczalnych
wartości.
Jeżeli elementy SPRZĘTU ME połączone są funkcjonalnymi połączeniami w jeden SYSTEM ME i
z powodów technicznych nie mogą być przetestowane osobno, należy przeprowadzić test całego
SYSTEMU ME.
Dodatkowo pomoc techniczna firmy Brainlab lub autoryzowani partnerzy firmy powinni regularnie
czyścić filtry powietrza i w razie konieczności wymienić baterię.

Inspekcje przeprowadzane przez personel niezatrudniony w firmie Brainlab

Do wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego upoważniony jest tylko
wykwalifikowany, wyszkolony personel. Szkolenie powinno zawierać naukę tematu,
testowania sprzętu, zdobywanie wiedzy i doświadczenia oraz zapoznanie się z
odpowiednimi technologiami, normami i lokalnymi przepisami. Personel oceniający
bezpieczeństwo użytkowania sprzętu musi być w stanie rozpoznać możliwe konsekwencje
i ryzyko wynikające ze sprzętu nie spełniającego wymogów.

Jeżeli sprzęt uznany zostanie za niebezpieczny, należy natychmiast poinformować o tym
pisemnie firmę Brainlab.

Inspekcje przeprowadzane przez autoryzowaną pomoc techniczną firmy Brainlab

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

• Firma Brainlab przeprowadza bezpłatną inspekcję na końcu okresu gwarancyjnego.
• Jeśli potrzebna jest pomoc specjalisty, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy

Brainlab.

Wymagania dotyczące testów
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4.2.1 Zagadnienia dotyczące testu

Środki ostrożności podczas testu

Przy przeprowadzaniu testu SYSTEMU ME muszą być wykonane poniższe czynności:
• Opisany test dotyczy wyłącznie sprzętu Kick firmy Brainlab, a nie podłączonego do niego

dodatkowego sprzętu.
• Co więcej, należy przestrzegać wskazówek podanych przez producenta podłączonego

urządzenia.
• Podczas pomiarów wszystkie urządzenia muszą być pozostawione w trybie pracy.
• Testy powinny być przeprowadzane w normalnych warunkach oraz w warunkach pojedynczej

awarii.

Należy dokonać oględzin SYSTEMU ME, aby ustalić, czy konfiguracja nie zmieniła się od
poprzedniej inspekcji oraz czy elementy SYSTEMU ME nie zostały zamienione, dodane lub
usunięte. Zmiany te muszą zostać udokumentowane, to samo dotyczy zmian w konfiguracji
SYSTEMU ME. Jakiekolwiek zmiany unieważniają poprzednie wartości referencyjne.

Wskazówki dotyczące testu

Podczas wykonywania testów okresowych:
• Wykonać wymagane kroki testu w kolejności podanej poniżej.
• Zanim można będzie uznać, że urządzenie jest bezpieczne, musi ono przejść pomyślnie

wszystkie testy.
• Kalibracja urządzenia pomiarowego wykorzystywanego podczas pomiarów musi być ważna.
• Wyniki pomiarów przeprowadzonych po zmianach w SYSTEMIE ME powinny być

udokumentowane jako wartości referencyjne.

Jeżeli test nie zostanie zaliczony, urządzenie musi zostać naprawione przez pomoc
techniczną firmy Brainlab.

Wymagane etapy testu dla SPRZĘTU ME

Przebieg procedury

1. Inspekcja wizualna

2. Rezystancja uziemienia ochronnego

3. Prąd upływu sprzętu

4. Rezystancja izolacji

5. Test czynnościowy

6. Przygotowanie raportu z wynikami

7. Ocena wyników

8. Kontrola i przygotowanie do normalnego użytkowania

Wymagane etapy testu dla SYSTEMÓW ME

Przebieg procedury

1.
Każdy element sprzętu SYSTEMU ME należy testować osobno, zgodnie z etapami 1–4
dla SPRZĘTU ME.
Należy przygotować raport z wynikami i ocenić wyniki.

2. Dotykowy prąd upływu.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
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Przebieg procedury

3. Test czynnościowy.

4. Przygotowanie raportu z wynikami.

5. Ocena wyników.

6. Kontrola i przygotowanie do normalnego użytkowania.

Formularz raportu test

• Do wprowadzenia wyników inspekcji należy użyć formularza raportu testu (z str. 46).
• Formularz należy zachować jako zapis inspekcji.

Wymagania dotyczące testów
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4.2.2 Testy okresowe

Etapy testu, które należy przeprowadzić

Norma IEC 62353 stanowi podstawę wymagań pomiarowych, warunków oraz konfiguracji.

Procedura Instrukcje i warunki

Inspekcja wizualna

Przygotowanie urządzenia do zwykłego użytkowania. Użyć oryginalnego
przewodu zasilającego dostarczonego przez firmę Brainlab.
Sprawdzić wszystkie stosowne przewody pod kątem wgnieceń, uszko-
dzeń izolacji oraz pustych miejsc. Należy poruszać przewodem i owinąć
go wokół ręki, aby nieco rozciągnąć izolację. Wszelkie widoczne uszko-
dzenia są niedopuszczalne.
Sprawdzić zestaw Kick pod kątem widocznych uszkodzeń, przerwanych
przewodów lub pustych miejsc. Z wyjątkiem otworów wentylacyjnych
wnętrze urządzenia nie powinno być widoczne. Uszkodzone przewody,
puste miejsca lub widoczne wnętrze są niedopuszczalne.
Sprawdzić wskaźniki LED pod kątem wykrytych błędów.
W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń należy wycofać urządze-
nie z użytkowania, oznaczyć jako wycofane i skontaktować się z działem
pomocy technicznej firmy Brainlab.

Rezystancja uzie-
mienia ochronnego
(wyłącznie wózek
monitora)

Definicja:
Opór między dowolnym dostępnym elementem przewodzącym prąd, któ-
ry ze względów bezpieczeństwa musi być podłączony do ochronnego ter-
minala uziemiającego, a jednym z następujących elementów:
• Złączem ochronnym wtyczki zasilania
• Złączem ochronnym gniazda wtykowego lub
• Przewodem ochronnym na stałe podłączonym do źródła zasilania

Opór pomiędzy złączami ochronnymi na każdym końcu rozłączanego
przewodu zasilającego.

Przygotowanie urządzenia do zwykłego użytkowania.
Zmierzyć rezystancję uziemienia ochronnego dla wszystkich punktów po-
miarowych podanych począwszy od str. 42.

Prąd upływu sprzętu

Definicja:
Prąd płynący z elementów zasilających do uziemienia poprzez ochronny
przewód uziemiający i dostępne elementy przewodzące na obudowie i
części wchodzące w kontakt z ciałem pacjenta.

Przygotowanie urządzenia do zwykłego użytkowania.
Jeśli używane jest urządzenie testowe do badań bezpieczeństwa elek-
trycznego, należy podłączyć do urządzenia wózek monitora podczas ba-
dania systemu Kick.
Zmierzyć prąd upływu uziemienia dla wszystkich punktów pomiarowych
opisanych począwszy od str. 43.

Dotykowy prąd upły-
wu (wymagany dla
SYSTEMU ME)

Definicja:
Prąd upływu płynący z obudowy lub z jej elementów (z wyjątkiem elemen-
tów wchodzących w kontakt z ciałem pacjenta, dostępnych dla każdego
operatora lub pacjenta podczas normalnego użytkowania) poprzez zew-
nętrzną ścieżkę inną niż przewód ochronny uziemienia do uziemienia lub
innej części układu.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Kick Wer. 1.2 | Techniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.0 | DePuy Synthes 39



Procedura Instrukcje i warunki

Przygotowanie urządzenia do zwykłego użytkowania.
Jeśli używane jest urządzenie testowe do badań bezpieczeństwa elek-
trycznego, należy podłączyć do urządzenia wózek monitora podczas ba-
dania systemu Kick.
Podłączyć wymagane połączenia funkcjonalne, aby stworzyć medyczny
system elektryczny i uruchomić urządzenia.
Zmierzyć dotykowy prąd upływu dla wszystkich punktów pomiarowych
opisanych począwszy od str. 43.

Prąd upływowy pa-
cjenta

Definicja:
• Prąd upływu płynący od złączy pacjenta przez ciało pacjenta do uzie-

mienia lub
• Wynikający z niezamierzonego pojawienia się napięcia ze źródła zew-

nętrznego na ciele pacjenta i płynący od pacjenta do uziemienia przez
złącza pacjenta na części TYPU F wchodzącej w kontakt z ciałem pa-
cjenta.

Przygotowanie urządzenia do zwykłego użytkowania.
Należy wybrać powierzchnię nieprzewodzącą, aby położyć część wcho-
dzącą w kontakt z ciałem pacjenta.
Zmierzyć prąd upływowy pacjenta, jak podano na str. 37.

Rezystancja izolacji

Definicja:
Dla sprzętu elektrycznego klasy I rezystancja materiału izolacyjnego mie-
rzona jest w źródle zasilania pomiędzy bolcem aktywnym i bolcem zero-
wym połączonymi z sobą oraz ochronnym bolcem uziemiającym.

Przygotowanie urządzenia do zwykłego użytkowania.
Jeśli używane jest urządzenie testowe do badań bezpieczeństwa elek-
trycznego, podczas wykonywania testów należy podłączyć do urządzenia
wózek monitora.
Zmierzyć rezystancję izolacji pomiędzy podłączonymi przewodem aktyw-
nym i zerowym (L/N) oraz ochronnym uziemiającym (PE).

Test czynnościowy

Przygotowanie urządzenia do zwykłego użytkowania.
Włączyć zasilanie urządzenia.
Upewnić się, że diody wskaźnikowe LED nie pokazują błędów. Spraw-
dzić, czy system nie wyświetla alarmów.
UWAGA: Więcej informacji dotyczących diod wskaźnikowych LED i alar-
mów systemu można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu.
 

Przed rozpoczęciem zabiegu chirurgicznego należy uruchomić system,
upewniając się, że uruchamia się on i w aplikacji nawigacyjnej prawidłowo
wczytuje dane pacjenta.

Przygotowanie ra-
portu z wynikami Należy wygenerować raport z testu.

Ocenić wyniki Upewnić się, że urządzenie jest bezpieczne i pracuje wydajnie.

Kontrola i przygoto-
wanie do normalne-
go użytkowania

Po przeprowadzeniu testu należy sprawdzić, czy urządzenie powróciło do
warunków koniecznych dla normalnego użytkowania przed oddaniem go
do eksploatacji.
Odłączyć wszystkie urządzenia, które były do niego podłączone, np. urzą-
dzenie pomiarowe z sondami i przewodami.

Wymagania dotyczące testów
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Dopuszczalne wartości

Wartości są ograniczone zgodnie z normami.

Procedura testu Norma

Rezystancja uziemienia ochronnego

IEC 62353
Prąd upływu sprzętu

Rezystancja izolacji

Prąd upływowy pacjenta

Dotykowy prąd upływu IEC 60601-1

Zmierzone wartości

Wymagane punkty pomiarowe są wymienione, począwszy od str. 42.
Próbka formularza raportu testowego dostępna jest od str. 46.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
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4.3 Przeprowadzanie testów
Rezystancja uziemienia ochronnego

Informacje ogólne

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

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

Uziemienie ochronne

Punkt pomiarowy

Gniazdo wyrównania potencjałów

Śruba mocująca przewód do mikroskopu

Przeprowadzanie testów

42 Kick Wer. 1.2 | Techniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.0 | DePuy Synthes



4.3.1 Prąd upływu

Informacje ogólne

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

Prąd upływu sprzętu

Punkt pomiarowy

Śruba mocująca monitora

Podstawa wózka monitora

Wtyczka kamery w panelu połączeniowym

Śruba na zawiasie kamery

Podstawa wózka kamery

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
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Punkt pomiarowy

Śruba na dźwigni mocującej (stojak teleskopowy)

Przeprowadzanie testów

44 Kick Wer. 1.2 | Techniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.0 | DePuy Synthes



4.3.2 Rezystancja izolacji

Informacje ogólne

Podłączyć urządzenie do urządzenia pomiarowego i zmierzyć rezystancję izolacji.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
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4.4 Raport z testu

Formularz raportu test

Poniżej zamieszczono przykład dokumentacji testu z minimalnymi parametrami.

Firma przeprowadzająca test:
Nazwisko osoby testującej:

Test przed wdrożeniem do eksploatacji (war-
tość referencyjna):
Test okresowy:
Test po naprawie:

Firma odpowiedzialna:

Przetestowany sprzęt/urzą-
dzenie: Numer ID:

Typ: Numer seryjny:

Producent: Klasa ochrony:
Klasa I Klasa II Bateria

Typ części wchodzącej w kon-
takt z ciałem pacjenta:

Nd.
B
BF
CF

Połączenie z zasilaniem:
Sprzęt zainstalowany na stałe
Nieodłączalny przewód zasilania
Odłączalny przewód zasilania

Rodzaj sprzętu:
SPRZĘT ME
SYSTEM ME

Akcesoria:

Test
Sprzęt pomiarowy (model, ID, data kalibracji):

Czy test zos-
tał zaliczony?
Tak/Nie

Inspekcja wizualna

Pomiary:
Zmierzona wartość Czy test zos-

tał zaliczony?
Tak/NieNC SFC

Rezystancja uziemienia ochron-
nego - mΩ

Prąd upływu sprzętu – metoda
alternatywna μA

Prąd upływu sprzętu – metoda
bezpośrednia μA

Prąd upływu sprzętu – metoda
różnicowa μA

Dotykowy prąd upływu (SYS-
TEM ME) μA

Prąd upływowy pacjenta (części
wchodzące w kontakt z ciałem
pacjenta) – metoda alternatyw-
na

μA

Raport z testu
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Prąd upływowy pacjenta (zasila-
nie sieciowe na częściach
wchodzących w kontakt z cia-
łem pacjenta) – metoda bezpo-
średnia

μA

Rezystancja izolacji - MΩ

Inne

Test funkcjonalny (testowane parametry):

Urządzenie zostało sprawdzone i jest przygotowane do normalnego użytkowania:

Braki/notatki:

Ocena ogólna:
Nie wykryto braków w bezpieczeństwie lub działaniu.
Brak bezpośredniego ryzyka, wykryte braki mogą być poprawione w krótkim czasie.
Sprzęt nie powinien być użytkowany do momentu usunięcia braków.
Sprzęt nie spełnia wymagań: Zalecana jest modyfikacja/wymiana elementów / wycofanie
ich z użytku.

Następny test okresowy wymagany jest
za __ miesięcy:

6 12 24 36

Nazwisko: _________________________ Data/Podpis: ______________________________
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Raport z testu
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5 ZGODNOŚĆ I PARAMETRY
TECHNICZNE

5.1 Normy elektryczne

Atesty i certyfikaty

Certyfikat/Atest

Certyfikaty
IEC 60601-1
ANSI/AAMI ES 60601-1
EN 60601-1

IEC 60529 IP20

Specyfikacja poboru mocy – Ameryka Północna

W Ameryce Północnej: jeśli urządzenie jest podłączone do sieci 240 V, można je podłączać
wyłącznie do wyprowadzenia środkowego z oznaczeniem „240 V”.

ZGODNOŚĆ I PARAMETRY TECHNICZNE
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5.2 Wymagania środowiskowe
Warunki transportowania/przechowywania i użytkowania

Ograniczenia lokalne

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

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

Kwestie związane z wysokością

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

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

Czas aklimatyzacji

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

Warunki środowiskowe – system Kick

System Kick wymaga zapewnienia warunków otoczenia jak poniżej:

Parametr technicz-
ny

Warunki użytkowania

Temperatura od 10 °C do 35 °C

Wilgotność od 30% do 75% bez kondensacji

Ciśnienie od 700 hPa do 1060 hPa

Parametr technicz-
ny

Warunki transportowania/przechowywania

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

Wilgotność od 10% do 90% bez kondensacji

Ciśnienie od 500 hPa do 1060 hPa

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

Wymagania środowiskowe
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5.3 Parametry systemu
Opis fizyczny

Tylko monitor

Parametr techniczny Wartość

Wysokość 328 mm

Szerokość 540 mm

Głębokość 75 mm

Masa 6,7 kg

Możliwości ustawienia kąta moni-
tora Patrz Instrukcja obsługi systemu

UWAGA: Te wartości dotyczą monitora bez okrywy ochronnej.
 

Tylko kamera

Parametr techniczny Wartość

Wysokość 76 mm

Szerokość 630 mm

Głębokość 115 mm

Masa 2,6 kg

UWAGA: Te wartości dotyczą kamery bez okrywy ochronnej.
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Kompletny wózek monitora

Rysunek 9 

Parametr techniczny Wartość

Wysokość 1550 mm

Podstawa 500 × 500 mm

Masa 25,5 kg

Parametry systemu
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Kompletny wózek kamery

Rysunek 10 

Parametr techniczny Wartość

Maksymalna wysokość 2350 mm

Minimalna wysokość 1450 mm

Podstawa 500 × 500 mm

Masa 19 kg

ZGODNOŚĆ I PARAMETRY TECHNICZNE
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5.3.1 Parametry techniczne

Wózek monitora i jednostka komputera medycznego

Parametr techniczny Wartość

Specyfikacja elektryczna

Napięcie prądu zmiennego na
wejściu 100–240 V AC

Częstotliwość 50/60 Hz

Pobór mocy
3 A przy 100 V AC
1,5 A przy 240 V AC

Bateria CMOS Bateria litowa CR2032 (3 V, 210 mAh)

Procesor Intel Core i5-520E 2,40 GHz

RAM 4 GB

Obsługiwane urządzenia
wejścia/wyjścia

• 6 złączy USB 2.0
• Wyrównanie potencjałów
• Kamera
• Wejście S-Video
• 2 złącza LAN 1 GBit/s
• CVBS
• DVI-I

Pamięć masowa Wewnętrzny twardy dysk 2,5" 160 GB

Dźwięk
• 2 W
• Głośność głośnika: 60–65 dB(A)

Ekran 21,46", rozdzielczość FHD

Ekran dotykowy Oporowy ekran dotykowy

Wózek kamery

Parametr techniczny Wartość

Napięcie na wejściu 18–32 V DC

Pobór mocy 13,5 W

Dokładność wykrywania 0,3 mm RMS (średnia kwadratowa)

Parametry systemu
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5.4 Zgodność
Emisje elektromagnetyczne

Środowisko elektromagnetyczne

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

Deklaracja

Porady i deklaracja producenta w kwestii emisji elektromagnetycznej:

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – porady

Emisje RF CISPR 11 Grupa 1

System Kick wykorzystuje energię o częstotliwości
radiowej (RF) wyłącznie do funkcji wewnętrznej. Emi-
sja fal o częstotliwościach radiowych jest więc nie-
wielka i nie powinna powodować żadnych zakłóceń
w działaniu znajdujących się w pobliżu urządzeń
elektronicznych.

Emisje RF CISPR 11 Klasa A System Kick nadaje się do użytku w każdych warun-
kach z wyjątkiem gospodarstw domowych i może być
używany w gospodarstwach domowych oraz w bez-
pośrednich połączeniach z publiczną siecią energe-
tyczną niskiego napięcia dostarczającą energii gos-
podarstwom domowym, pod warunkiem, że ostrzeże-
nia podane w niniejszej instrukcji obsługi zostaną
wzięte pod uwagę.

Emisja harmoniczna
IEC 61000-3-2 Klasa A

Wahania napięcia /
emisja przerywana IEC
61000-3-3

Zgodność

Systemu nie należy używać w bezpośredniej bliskości innych urządzeń ani w
bezpośrednim kontakcie z innymi urządzeniami. Jeżeli nie da się tego uniknąć, prawidłowe
działanie sprzętu musi zostać zweryfikowane w konfiguracji, w której będzie on
użytkowany.

ZGODNOŚĆ I PARAMETRY TECHNICZNE

Kick Wer. 1.2 | Techniczna instrukcja obsługi Wyd. 1.0 | DePuy Synthes 55



5.4.1 Ogólna odporność elektromagnetyczna

Środowisko elektromagnetyczne

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

Deklaracja odporności elektromagnetycznej

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

Zgodność
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5.4.2 Odporność elektromagnetyczna, system Kick

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

Badanie odpor-
ności

Poziom badania i zgod-
ności IEC 60601

Środowisko elektromagnetyczne – porady

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

±6 kV stykowe
±8 kV powietrzne

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

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

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

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

Przepięcie IEC
61000-4-5

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

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

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

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

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

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

3 A/m

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

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

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

Badanie od-
porności

Poziom testu
IEC 60601

Poziom zgod-
ności

Środowisko elektromagnetyczne – porady

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

3 Vrms 150
kHz do 80
MHz

3 V

Przenośny i mobilny sprzęt do komunikacji ra-
diowej powinien być stosowany nie bliżej której-
kolwiek z części systemu Kick, w tym przewo-
dów, niż zalecana odległość separacji, którą
można wyliczyć ze wzoru uwzględniającego
częstotliwość transmitera.
Zalecana odległość separacji:

d 1 2 P,=

d 1 2 P,= 80 MHz do 800 MHz

d 2 3 P,= 800 MHz do 2,5 GHz

ZGODNOŚĆ I PARAMETRY TECHNICZNE
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Badanie od-
porności

Poziom testu
IEC 60601

Poziom zgod-
ności

Środowisko elektromagnetyczne – porady

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

3 V/m 80
MHz do 2,5
GHz

3 V/m

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

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

UWAGA: Wskazówki te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozprze-
strzenianie się pola elektromagnetycznego ma wpływ pochłanianie i odbijanie przez budynki,
przedmioty i ludzi.
 
a Trudno jest przewidzieć teoretycznie z odpowiednią dokładnością natężenie pola stacjonar-
nych nadajników radiowych, takich jak stacje bazowe dla telekomunikacji radiowej (komórkowej/
bezprzewodowej), naziemnych przenośnych odbiorników radiowych, amatorskich radiostacji,
transmisji radiowej AM i FM i transmisji telewizyjnej. Dla dokładnej oceny środowiska elektro-
magnetycznego w otoczeniu stacjonarnych nadajników radiowych potrzebne jest przeprowadze-
nie oceny pola elektromagnetycznego w ośrodku. Jeśli zmierzone natężenie pola elektromagne-
tycznego w miejscu, w którym używany jest system Kick, przekracza podany powyżej odnośny
poziom zgodności, należy obserwować pracę systemu Kick, aby upewnić się, czy działa prawid-
łowo. W przypadku zauważenia nienormalnego działania konieczne jest zastosowanie dodatko-
wych środków, jak na przykład zmiana orientacji lub lokalizacji systemu Kick.
b Powyżej zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz, natężenia pola powinny być niższe niż
3 V/m.

Zgodność
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5.4.3 Sprzęt do komunikacji radiowej

Środowisko elektromagnetyczne

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

Odległości separacji

Zalecana wielkość odstępu pomiędzy przenośnym i mobilnym sprzętem do łączności radiowej i
systemem Kick:

Znamionowa moc
wyjściowa nadajnika
(W)

Odległość separacji w zależności od częstotliwości nadajnika (m)

150 kHz do 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz do 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz do 2,5 GHz

d 2 3 P,=

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

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

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

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

Zastosowanie określonych przewodów

Użycie przyrządów medycznych i przewodów innych niż określono (z wyjątkiem
przewodów sprzedawanych przez firmę Brainlab jako części zamienne) może spowodować
zwiększoną emisję lub zmniejszoną odporność sprzętu.

Specyfikacje przewodów

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

Przewód Parametr techniczny

Przewód optycznej jednostki
wykrywającej Dostarczany przez Brainlab, 10 m długości.

Przewód zasilania Dostarczany przez Brainlab, 5 m długości.

Przewód połączenia wyrów-
nawczego Dostarczany przez Brainlab, 5 m długości.

S-Video 2 współosiowe przewody BNC, izolowane, z zakończeniem, 75
omów; 30 m długości.

CVBS współosiowy przewód BNC, izolowany, z zakończeniem, 75
omów; 30 m długości.

Sieć szpitalna Dostarczany przez Brainlab, 5 m długości.

Dane śródoperacyjne Dostarczany przez Brainlab, 5 m długości.

Mikroskop Dostarczany przez Brainlab, 10 m długości.

Zgodność
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5.4.5 Sieć szpitalna

Informacje ogólne

Użytkownicy muszą zidentyfikować, przeanalizować, ocenić i kontrolować ryzyka mogące
wyniknąć z podłączenia systemu Kick do sieci lub z parowania danych, gdy podłączony jest inny
sprzęt.
Sieci bezprzewodowe muszą być zgodne z definicjami podanymi w normie 802.11n.
Wprowadzanie zmian do sieci/sprzęgania danych może wprowadzić nowe czynniki ryzyka
wymagające dodatkowej analizy. Zmiany te mogą obejmować m.in.:
• Zmiany w konfiguracji
• Podłączenie lub odłączenie dodatkowego sprzętu
• Aktualizacja lub rozbudowanie podłączonego sprzętu

Przepływ informacji w sieci

W celu przesyłania danych pacjenta system Kick otrzymuje dane z serwera sieci szpitalnej (np.
serwera PACS).
W celu dostępu zdalnego, przesyłania strumienia danych lub współdzielenia sesji system Kick
wysyła dane do klienta strumienia w sieci szpitalnej.

Wymagania dotyczące sieci szpitalnej

Wymaganie Wartości

Szerokość pasma

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

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

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

Bezpieczeństwo

• Urządzenia należy podłączać tylko do zabezpieczonych sieci
• Sieć chroniona przed niepożądanym dostępem (np. weryfikacja użyt-

kownika, firewall itp.)
• Sieć chroniona przed złośliwym oprogramowaniem
• Protokół internetowy (TCP/IP)

Środki ostrożności dotyczące sieci

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

Podczas podłączania systemu Kick do bezprzewodowej sieci szpitalnej należy wybrać
odpowiedni rodzaj szyfrowania danych (WPA2 lub lepszy) do ochrony danych pacjenta
przed nieautoryzowanym dostępem.

Potencjalne zagrożenia awarii sieci

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

- Awarii sieci podczas transferu danych pacjenta
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- Złośliwego oprogramowania (np. wirusy) sprawiającego, że komputer błędnie przeliczy dane
• Niezamierzonego narażenia pacjenta na anestetyki lub promieniowanie z powodu awarii sieci

podczas transferu danych pacjenta

Zgodność
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5.5 Wtyczki zasilania

Informacje ogólne

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

Stosowanie określonych przewodów zasilających

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

Wtyczki zasilania (przykłady)

Wtyczka zasilania Region

UE

Szwajcaria

Wlk. Bryt.

USA

Australia

Republika Południowej Afryki

Wtyczki zasilania
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5.6 Napędy USB Flash

Informacje ogólne

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

Posługiwanie się napędami USB Flash

Podczas pracy z napędem USB flash:
• Nie należy dotykać przyłącza USB (metalowa część napędu).
• Po użyciu umieszczać na miejscu zatyczkę napędu USB flash.

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

Przewidywany czas wsparcia serwisowego

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 postępowanie pomiędzy zastosowaniami. Najlepszą metodą wyznaczenia
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.

Zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności

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

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

Odstęp czasowy

Szczegółowe inspekcje należy zlecać firmie Brainlab raz na rok (patrz str. 69).

Osoby upoważnione

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

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym: żadna z części nie nadaje się do naprawy przez
użytkownika. Wszelkie naprawy serwisowe należy zlecać wyszkolonym technikom lub
firmie Brainlab.

Przed użyciem systemu

Jeśli system nie był używany przez dłuższy czas, przed rozpoczęciem leczenia pacjenta należy
zweryfikować system pod kątem prawidłowego działania.
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6.1.1 Inspekcje

Co tydzień

Element Inspekcja

Okablowanie i złącza Kontrola wizualna (sprawdzenie pod kątem uszkodzeń, skręceń,
pęknięć)

Czyszczenie Bliższe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu

Co miesiąc

Element Inspekcja

Elementy ogólne

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

skopu)

Kółka i hamulce (wózek
monitora i wózek kame-
ry)

Funkcjonalność

Kamera

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

ne w żaden inny sposób

Wózek monitora

• Funkcjonalność
• Stabilność mocowania monitora oraz zarysowania ekranu dotyko-

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

Wózek monitora i wó-
zek kamery Sprawdzić, czy nie ma obluzowanych lub brakujących śrub

Inspekcje
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6.1.2 Coroczne inspekcje przeprowadzane przez firmę Brainlab

Organizacja

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

inspekcji.

Zakres

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

Punkty corocznej inspekcji

Element Inspekcja

Wózek kamery

• Test działania kamery
• Test działania uchwytu kamery
• Test działania całego wózka
• Test mechanicznego systemu nośnego (stojaki, kółka i zamknięcia)

Wózek monitora
• Test działania urządzenia
• Test mechanicznego systemu nośnego (stojaki, kółka i zamknięcia)
• Wymiana filtra powietrza

System • Elektryczny test bezpieczeństwa (patrz str. 35)
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6.2 Wymiana filtra powietrza

Autoryzacja

Jedynie Brainlab, autoryzowani partnerzy i wyszkoleni technicy szpitalni mogą wymieniać filtr
powietrza.

Odstęp między wymianami

Filtr powietrza w wózku monitora musi być wymieniany raz w roku. Jeśli podpisano umowę
serwisową, firma Brainlab automatycznie dokona wymiany filtra powietrza.
Jeśli takiej umowy nie podpisano, prosimy o kontakt z firmą Brainlab w celu zamówienia wymiany
filtra powietrza.

Filtry zamienne

Należy używać jedynie zamiennych filtrów powietrza dostarczanych przez firmę Brainlab.
Zamienne filtry dostarczane są połączone z pokrywą wentylacyjną, co oznacza, że razem z filtrem
wymieniana jest cała pokrywa.

Sposób wymiany filtra powietrza

①

Rysunek 11 

Przebieg procedury

1. Nacisnąć zatrzaski ①, aby zdjąć pokrywę.

2. Wymienić pokrywę na nową, upewniając się, że zatrzaski blokują się prawidłowo.

Wymiana filtra powietrza
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6.3 Uszkodzony sprzęt

Zaprzestanie użytkowania

Postępowanie w przypadku wykrycia uszkodzenia:

Przebieg procedury

1. Wyłączyć system.

2. Odłączyć system od zasilania sieciowego, odłączając przewód zasilania.

3. Skontaktować się z autoryzowaną pomocą techniczną firmy Brainlab.

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

Jeśli podczas inspekcji stwierdzono awarię, nie używać sprzętu. Używanie uszkodzonego
sprzętu może być przyczyną urazu u pacjenta.

Wymagane informacje

Przed skontaktowaniem się z działem pomocy firmy Brainlab w sprawie uszkodzonego sprzętu
należy przygotować:
• Numer seryjny systemu znajdujący się na płytce znamionowej wózka monitora
• Numer seryjny elementu, który jest wybity na elemencie (elementy wózka monitora, kamery)
• Opis problemu

Naprawa/wymiana

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

reguły do 48 godzin)

Instrukcje dotyczące zwrotów

Bliższe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu.
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Uszkodzony sprzęt
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