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1

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1

Kontaktné údaje a právne informácie

Podpora
Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy,
obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:
Oblasť

Telefón a fax

E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná Tel.: +1 800 597 5911
a Južná Amerika
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazília

Tel.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

VB

Tel.: +44 1223 755 333

Španielsko

Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovoTel.: +33 800 676 030
riace oblasti
Afrika, Ázia, Austrália, Európa

Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonsko

Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Spätná väzba
V tejto používateľskej príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby. V prípade
návrhov na zlepšenie nás kontaktujte na adrese user.guides@brainlab.com.

Výrobca
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Nemecko
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Právne informácie

1.2

Právne informácie

Autorské práva
Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto
príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab
• Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v
Spojených štátoch.
• BrainSCAN® je ochranná známka spoločnosti Brainlab AG, čaká sa na registráciu.
• ExacTrac® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v
USA.
• iPlan® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v USA.
• Novalis® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v
Spojených štátoch.

Ochranné známky nepatriace spoločnosti Brainlab
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
• Meliseptol® je registrovaná ochranná známka spoločnosti B. Braun.
• Exact™ a TrueBeam™ sú ochranné známky spoločnosti Varian Medical Systems, Inc.
• kVue™ a kVue Pro™ sú ochranné známky spoločnosti Qfix, USA.

Patentové informácie
Tento produkt môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo čakajúcich
patentových prihlášok. Podrobnosti nájdete na lokalite: www.brainlab.com/patent.

Označenie CE
Značka CE označuje, že produkt od spoločnosti Brainlab spĺňa základné požiadavky smernice Rady 93/42/EHS („MDD“).
Podľa princípov stanovených v MDD sú Bezrámové rádiochirurgické komponenty produkty Triedy I.

Jazykové informácie
Všetky používateľské príručky spoločnosti Brainlab sú pôvodne vypracované v angličtine.

Pokyny k likvidácii
Keď zdravotnícka pomôcka dosiahne koniec svojej funkčnej životnosti, vyčistite ju od všetkých
biomateriálov/biologických nebezpečenstiev a bezpečne zlikvidujte v súlade s platnými zákonmi a
predpismi.
Elektrické a elektronické zariadenia likvidujte len v súlade s právnymi predpismi. Informácie týkajúce sa smernice OEEZ (o odpade z elektrických a elektronických zariadení) alebo príslušných látok, ktoré by mohli byť prítomné v zdravotníckom zariadení,
nájdete na stránke:
www.brainlab.com/sustainability.
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Nahlasovanie incidentov týkajúcich sa tohto produktu
Od vás sa vyžaduje, aby ste spoločnosti Brainlab nahlásili akýkoľvek vážny incident, ktorý sa
mohol vyskytnúť v súvislosti s týmto produktom, a ak sa to stalo v rámci Európy, vášmu
príslušnému kompetentnému národnému orgánu pre zdravotnícke pomôcky.

Predaj v USA
Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.
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Určené použitie

1.3

Určené použitie

1.3.1

Indikácie na použitie

Robotics
Robotics je pomôcka, ktorá sa používa na kompenzáciu nerovnomernosti otáčania pacienta
(naklonenie a odstup) v prostredí lineárneho urýchľovača pre stereotaktické rádiochirurgické
alebo rádioterapeutické postupy.

Bezrámové rádiochirurgické komponenty
Bezrámové rádiochirurgické komponenty sú zariadenia používané na fixáciu, lokalizáciu a zmenu
polohy pacientovej:
• hlavy a krku
• hlavy, krku a ramien
v prostredí lineárneho urýchľovača pre stereotaktické rádiochirurgické/rádioterapeutické postupy.

Bezrámové SRS QA cieľové ukazovadlo
Bezrámové SRS QA cieľové ukazovadlo slúži na presné overenie polohy izocentra (WinstonLutzov test). To je nevyhnutné na zabezpečenie presnej liečby pacienta.

Určená cieľová skupina
Robotics a Bezrámové rádiochirurgické komponenty majú byť:
• Prevádzkované, na normálne použitie pod vedením príslušne licencovaných alebo
kvalifikovaných osôb, prevádzkovateľmi, ktorí majú potrebné zručnosti na konkrétne
zdravotnícke použitie, na konkrétne špecifikované klinické účely.
• Udržiavané v súlade s odporúčaniami uvedenými v tomto dokumente.
• Podliehajú pravidelnému zabezpečeniu kvality a kalibračným kontrolám kvalifikovanou osobou.
• Používané v podmienkach prostredia a podmienkach elektrického napájania, ako je
špecifikované v tomto dokumente.

10

Príručka používateľa hardvéru Rev. 2.4 Systém podpory pacienta

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.3.2

Používanie systému

Starostlivá manipulácia s hardvérom
Varovanie
Komponenty systému a prídavné zariadenia obsahujú presné mechanické časti, s ktorými
sa musí zaobchádzať opatrne. Aj najmenšie poškodenie ktorejkoľvek z týchto častí môže
spôsobiť nefunkčnosť celého zariadenia. Nepoužívajte komponenty systému, ak sú
akýmkoľvek spôsobom pokrivené, poškriabané, poškodené alebo ktorékoľvek jeho časti
sú uvoľnené. Zariadenie musí byť pred každou liečbou skontrolované a testované na
funkčnosť.
Varovanie
Bezrámové rádiochirurgické komponenty opísané v tejto používateľskej príručke sú
nebezpečné v prostredí MR (podľa ASTM F2503-05) a okrem toho sa nesmú používať so
žiadnym iným zobrazovacím zariadením, ktorý nie je konkrétne uvedený. To platí aj pre
všetky nekovové zariadenia a ich časti.
Varovanie
Nie je povolená žiadna úprava tohto zariadenia.

Skladovanie
Ak nie je uvedené inak, Bezrámové rádiochirurgické komponenty skladujte na čistom a suchom
mieste.

Čistenie
Ak nie je uvedené inak, Bezrámové rádiochirurgické komponenty pravidelne čistite suchou
mäkkou handričkou. Odolné škvrny odstráňte mierne navlhčenou handričkou.

Overenie hodnovernosti
Varovanie
Pred liečbou pacienta overte hodnovernosť všetkých informačných vstupov do systému a
výstupov zo systému.

Jednotky
Všetky jednotky v tejto príručke používateľa zodpovedajú normám SI.

Príručka používateľa hardvéru Rev. 2.4 Systém podpory pacienta
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O tejto príručke

1.3.3

O tejto príručke

Cieľová skupina
Táto príručka poskytuje úvod a referenciu pre efektívne a správne používanie Systému podpory
pacienta od Brainlab. Táto príručka je napísaná pre všetkých členov klinického tímu, ktorí
používajú alebo pracujú so Systémom podpory pacienta alebo s jeho časťami. Pred použitím by
ste si mali pozorne prečítať túto príručku a dostatočne sa s ňou oboznámiť.
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1.4

Symboly

Varovania
Varovanie
Varovania sú označené trojuholníkovými výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o riziku úrazu, smrti alebo iných vážnych dôsledkoch spojených
s používaním pomôcky alebo jej nesprávnym používaním.

Upozornenia
Upozornenia sú označené okrúhlymi výstražnými symbolmi. Obsahujú informácie týkajúce
sa potenciálnych nesprávnych funkcií pomôcky, poruchy pomôcky, poškodenia pomôcky
alebo poškodenia majetku.

Poznámky
POZNÁMKA: Poznámky sú uvedené vo formáte kurzívy a označujú ďalšie užitočné tipy.

Symboly na komponentoch hardvéru
Nižšie uvedené symboly sa nachádzajú v systéme.
Symbol

Vysvetlenie
Príložná časť typu B.
POZNÁMKA: Príložné časti, ktoré zvyčajne nie sú vodivé a môžu byť okamžite odstránené z tela pacienta.

IPX0

Výrobok je klasifikovaný ako IPX0 podľa IEC 60529:
Žiadna ochrana proti vniknutiu kvapalín a pevných látok.
Vložte len poistku* typu:
• SIBA 79200 2,5 / Pečiatka: 2,5 A - 250 V AC T H

• Schurter SMD-SPT 2.5 / Pečiatka: 2,5 A - 250 V AC T H
2,5ATH

Náhradný diel k dispozícii s Brainlab výr. č.: RTM2 ELEKTRICKÉ MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO/49775.
* Poistka: IEC 60127-2/5 s menovitou hodnotou poistky 2,5 ampéra [2,5 A], časovým
oneskorením [T] a vysokou vypínacou schopnosťou [H].
Nebezpečné v prostredí MR.
POZNÁMKA: Predstavuje nebezpečenstvo vo všetkých prostrediach MR.

Prepnutím uvediete zariadenie do pohotovostného režimu.
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Symboly

Symbol

Vysvetlenie

Zdravotnícke zariadenie Triedy II.

Toto zdravotnícke elektrické zariadenie obsahuje RF vysielač na prevádzku.

Pozrite si návod na obsluhu/brožúru.

Nebezpečenstvo pomliaždenia. Udržujte ruky mimo dosahu.

Nesadajte na zariadenie.

Nestúpajte na zariadenie.

Pre uzamknutie otočte doprava.
Hliníkový ekvivalent pre Bezrámové SRS prekrytie CT Universal a pre Bezrámové
SRS rozšírenie ležadla Universal.
(0,94 mm AI pri 100 kV)
Hliníkový ekvivalent pre Bezrámovú SRS základňu masky.
(0,72 mm AI pri 100 kV)
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1.5

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami

1.5.1

Zdravotnícke pomôcky značky Brainlab

Kompatibilné zdravotnícke pomôcky Brainlab
Bezrámové rádiochirurgické komponenty sú kompatibilné s:
Príslušenstvo značky Brainlab

Komentár

Bezrámové rozšírenie hornej časti ležadla pre
zobrazovanie

Bezrámové rozšírenie pre všetky horné časti
ležadiel pre zobrazovanie

Podpora zobrazovania bezrámovej rádiochirurPrekrytie pre stôl skenera CT
gie (FRS)
Bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole

Polohovacie pole používané so systémom
ExacTrac

Bezrámové SRS QA cieľové ukazovadlo je kompatibilné s:
Príslušenstvo značky Brainlab

Komentár

Bezrámová SRS základňa masky

Základňa Carbon na znehybnenie pacienta

Robotics je kompatibilné s:
Príslušenstvo značky Brainlab

Komentár

Horná časť ležadla pre zobrazovanie pre Varian Exact

Horná časť ležadla pre zobrazovanie pre liečebný stôl Varian Exact

Horná časť ležadla pre zobrazovanie pre Varian Exact (Krátka)

Krátka horná časť ležadla pre zobrazovanie
pre liečebný stôl Varian Exact

Protišmyková podložka

Zabezpečuje pohodlné umiestnenie pacienta
na liečebnom stole

Ďalšie pomôcky značky Brainlab
Po vydaní tejto príručky môžu byť k dispozícii aj ďalšie zariadenia. Ak máte nejaké otázky
týkajúce sa kompatibility zariadení so softvérom Brainlab, kontaktujte podporu spoločnosti
Brainlab.
Varovanie
So Systémom podpory pacienta používajte iba zariadenia a náhradné časti špecifikované
spoločnosťou Brainlab. Použitie neautorizovaných zariadení/náhradných častí môže
nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť alebo účinnosť zdravotníckej pomôcky a ohroziť
bezpečnosť pacienta, používateľa alebo životné prostredie.
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Lekársky softvér Brainlab

1.5.2

Lekársky softvér Brainlab

Autorizácia
Softvér do systému Brainlab môžu inštalovať len autorizovaní zamestnanci spoločnosti
Brainlab. Neinštalujte ani neodstraňujte žiadne softvérové aplikácie.

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab
Robotics je kompatibilné s:
Lekársky softvér Brainlab
ExacTrac 6.0
Bezrámové rádiochirurgické komponenty sú kompatibilné s:
Lekársky softvér Brainlab
BrainSCAN
iPlan RT 4.1 alebo vyššie
ExacTrac 5.5 alebo vyššie

Iný softvér Brainlab
Ak používate iné než uvedené verzie softvéru, kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab vo veci
objasnenia kompatibility so zariadeniami značky Brainlab.
V systéme je možné inštalovať a so systémom je možné používať iba lekársky softvér
Brainlab špecifikovaný spoločnosťou Brainlab.
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1.5.3

Zdravotnícke pomôcky inej značky ako Brainlab

Kompatibilné zdravotnícke pomôcky inej značky ako Brainlab - Robotics
Robotics je kompatibilné s:
Zdravotnícka pomôcka

Komentár

Ležadlo Varian Exact

Liečebný stôl vyrobený spoločnosťou Varian Oncology Systems, CA, USA

Ležadlo Varian TrueBeam
RT-4551KVP základný rám hornej časti ležadla typu všetko v jednom (kVue Pro)
Štandardná vložka RT-4551KV1 kVue
Krátka vložka RT-4551KV2 kVue
Vložka RT-4551KV11 kVue Calypso
Univerzálna vložka hrotu RT-4551KV8
kVue

Náhradná horná časť ležadla tretej strany vyrobená
spoločnosťou Qfix Systems, PA, USA

Prsná vložka RT-4544KV kVue Access
360 Prone
Vložka RT-4551KV5 kVue DoseMax
CA horná časť ležadla iBeam evo
Bezrámové rozšírenie iBeam evo
Rozšírenie 415 iBeam evo

Náhradná horná časť ležadla tretej strany vyrobená
spoločnosťou Medical Intelligence, Schwabmünchen, Nemecko

Varovanie
Ak chcete prejsť z ležadla Exact na ležadlo TrueBeam (alebo opačne), Robotics musí byť
upravený. Túto zmenu môže vykonať len podpora Brainlab.

Kompatibilné zdravotnícke pomôcky inej značky ako Brainlab - Bezrámové SRS prekrytie CT
Bezrámové SRS prekrytie CT je kompatibilné s:
Zdravotnícka pomôcka

Komentár

Stôl skenera CT

Plochá doska stola CT (bez povrchov v tvare kolísky) s:
• Šírka dosky medzi 500 - 550 mm
• Výškový rozdiel medzi horným povrchom pohyblivého stola CT a stacionárnym krytom nad podstavcom CT umožňuje najmenej 19 mm voľný
pohyb pri nastavovaní

POZNÁMKA: Musia byť vybavené súpravami konzol špecifickými pre stôl.

Kompatibilné zdravotnícke pomôcky inej značky ako Brainlab - Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal
Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal je kompatibilné s *:
Zdravotnícka pomôcka

Komentár

Horná časť ležadla Varian IGRT

Horná časť ležadla tretej strany vyrobená spoločnosťou Varian Oncology Systems, CA, USA

Horná časť ležadla kVue (RT-4551) s:
• Krátka vložka kVue (RT-4551KV2)

Náhradná horná časť ležadla tretej strany vyrobená
spoločnosťou Qfix Systems, PA, USA
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Zdravotnícke pomôcky inej značky ako Brainlab

Zdravotnícka pomôcka

Komentár

Calypso kompatibilné s hornou časťou ležadla kVue (RT-4551KVCL-M a
RT-451KVCL-V) s:
• Krátka vložka kVue (RT-4551KV2)
Horná časť ležadla typu všetko v jednom
kVue (RT-4551KVP) s:
• Krátka vložka kVue (RT-4551KV2)
Horná časť ležadla Universal (UCT LE) pre
Varian TrueBeam (MTIL6142) s:
• Krátke obdĺžnikové rozšírenie
(MTIL6669)
Horná časť ležadla Universal (UCT LE) pre
Siemens TXT (MTIL6040) s:
• Koncová doska Varian (MTIL6667) alebo
• Krátke obdĺžnikové rozšírenie
(MTIL6669)
Horná časť ležadla Universal (UCT LE) pre
Siemens ZXT (MTIL6041) s:
• Koncová doska Varian (MTIL6667) alebo Náhradná horná časť ležadla tretej strany vyrobená
spoločnosťou CIVCO, Orange City, Iowa, USA
• Krátke obdĺžnikové rozšírenie
(MTIL6669)
Horná časť ležadla Universal (UCT LE) pre
Varian Exact (MTIL6140) s:
• Koncová doska Varian (MTIL6667) alebo
• Krátke obdĺžnikové rozšírenie
(MTIL6669)
Horná časť ležadla Universal (UCT LE) pre
Elekta (MTIL6240) s:
• Koncová doska Varian (MTIL6667) alebo
• Krátke obdĺžnikové rozšírenie
(MTIL6669)
POZNÁMKA: * Musia byť vybavené súpravami konzol špecifickými pre stôl.

Kompatibilné zdravotnícke pomôcky inej značky ako Brainlab - Bezrámová SRS základňa masky
Bezrámová SRS základňa masky je kompatibilná s:
Zdravotnícka pomôcka

Komentár

Bezrámové rozšírenie iBeam evo

Bezrámové rozšírenie pre iBeam evo vyrobené
spoločnosťou Medical Intelligence, Schwabmünchen, Nemecko

Ďalšie zariadenia inej značky ako Brainlab
So Systémom podpory pacienta môžu byť použité len kombinácie so zdravotníckymi
pomôckami inej značky ako Brainlab schválené spoločnosťou Brainlab. Používanie kombinácií
zdravotníckych pomôcok, ktoré neboli schválené spoločnosťou Brainlab, môže nepriaznivo
ovplyvniť bezpečnosť a/alebo účinnosť zdravotníckej pomôcky.
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1.6

Školenie

Školenie Brainlab
Spoločnosť Brainlab odporúča, aby sa pred použitím systému všetci používatelia zúčastnili na
školiacom programe, ktorý vedie zástupca spoločnosti Brainlab na zabezpečenie bezpečného a
správneho používania.

Zodpovednosť
Tento systém iba pomáha lekárom a nezastupuje ani nenahrádza skúsenosti a/alebo
zodpovednosť lekára počas používania. Používateľ musí vždy vedieť pokračovať bez pomoci
systému.
S komponentmi systému a doplnkovým inštrumentáriom môže pracovať iba vyškolený
zdravotnícky personál.

Príručka používateľa hardvéru Rev. 2.4 Systém podpory pacienta
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Dokumentácia

1.7

Dokumentácia

Čítanie používateľských príručiek
V tejto príručke je opísaný zložitý lekársky softvér alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sa musia
používať opatrne.
Je preto dôležité, aby si všetci používatelia systému, nástrojov alebo softvéru:
• pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali túto príručku,
• mali vždy prístup k tejto príručke.

Dostupné príručky používateľa
Príručka používateľa
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Obsah

Klinická používateľská príručka, ExacTrac

• Liečba pacienta používa systém ExacTrac
• Podrobné pokyny k softvéru

Príručka používateľa hardvéru, Horná
časť ležadla pre zobrazovanie

• Liečba pacienta používa Hornú časť ležadla pre zobrazovanie a rozšírenia

Klinická používateľská príručka, iPlan
RT

• Plánovanie liečby používa iPlan RT
• Podrobné pokyny k softvéru
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KONFIGURÁCIE
KOMPONENTOV SYSTÉMU
PODPORY PACIENTA

2.1

Konfigurácie komponentov pre Bezrámovú
rádiochirurgiu (FRS)

Úvod
Táto kapitola poskytuje niekoľko príkladov, ako môžu byť komponenty Systému podpory
pacientov Brainlab nakonfigurované pre zobrazovanie a liečbu bezrámovou rádiochirurgiou
(FRS).

Očakávaná životnosť
Očakávaná životnosť komponentov bezrámovej rádiochirurgie je päť rokov.
Obmedzenie: termoplastické bezrámové masky sú určené len pre jedného pacienta.

Populácia pacienta
Populácia pacienta zahŕňa akýkoľvek zdravotný stav, pri ktorom môže byť použitie liečby
rádioterapiou vhodné na liečbu hlavy a krku.
Radiačná terapia s komponentmi bezrámovej rádiochirurgie sa môže použiť na liečbu hlavy a krku
bez ohľadu na vek pacienta.
Hmotnosť pacienta nesmie presiahnuť 250 kg (v závislosti od modelu CT a liečebného ležadla).

Podmienky použitia
Komponenty bezrámovej rádiochirurgie je možné používať za nasledujúcich podmienok:
• Podmienky prostredia lineárneho urýchľovača
• CT a rádiologické podmienky prostredia

Príručka používateľa hardvéru Rev. 2.4 Systém podpory pacienta
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Konfigurácie komponentov pre Bezrámovú rádiochirurgiu (FRS)

Príklad nastavenia liečby

Obrázok 1
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2.2

Konfigurácie zobrazovania FRS

2.2.1

Dostupné konfigurácie zobrazovania s bezrámovým SRS prekrytím CT Universal

Možné konfigurácie zobrazovania
Tu uvedené možné konfigurácie neobsahujú všetky komponenty.

①

②

③

④
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Konfigurácie zobrazovania FRS

⑤

Obrázok 2

Komponenty systému
Č.

24

Komponent

①

Bezrámové SRS prekrytie CT Universal

②

Bezrámová SRS základňa masky

③

Zadná maska

④

Horná maska

⑤

Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač
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2.2.2

Dostupné konfigurácie zobrazovania s podporou zobrazovania FRS

Možné konfigurácie zobrazovania
Podpora zobrazovania a univerzálne svorky môžu byť použité ako alternatíva k Bezrámovému
SRS prekrytiu CT. Tu uvedené možné konfigurácie neobsahujú všetky komponenty.

①

②

②
③

④

⑤

⑥

Obrázok 3

Komponenty systému
Č.

Komponent

①

Podpora zobrazovania bezrámovej rádiochirurgie (FRS)

②

Univerzálna svorka

③

Bezrámová SRS základňa masky

④

Zadná maska
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Dostupné konfigurácie zobrazovania s podporou zobrazovania FRS

Č.

26

Komponent

⑤

Horná maska

⑥

Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač
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2.3

Konfigurácie liečby FRS

2.3.1

Dostupné konfigurácie liečby s bezrámovým rozšírením ICT

Možné konfigurácie liečby
Nižšie uvedené možné konfigurácie neobsahujú všetky komponenty.

②

①
③

④

⑤

⑥
⑦

Obrázok 4

Komponenty systému
Č.

Komponent

①

Bezrámové rozšírenie hornej časti ležadla pre zobrazovanie

②

Horná časť ležadla pre zobrazovanie

③

Bezrámová SRS základňa masky

④

Zadná maska

⑤

Horná maska
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Konfigurácie liečby FRS

Č.

28

Komponent

⑥

Bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole

⑦

Robotics je namontovaný medzi podstavcom ležadla a hornou časťou ležadla pre zobrazovanie
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2.3.2

Dostupné konfigurácie liečby s bezrámovým SRS rozšírením ležadla Universal

Možné konfigurácie liečby
Nižšie uvedené možné konfigurácie neobsahujú všetky komponenty.

①

②

③

④

⑤

Obrázok 5

Komponenty systému
Č.

Komponent

①

Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal

②

Bezrámová SRS základňa masky

③

Zadná maska

④

Horná maska
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Dostupné konfigurácie liečby s bezrámovým SRS rozšírením ležadla Universal

Č.
⑤

30

Komponent
Bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole
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BEZRÁMOVÉ
RÁDIOCHIRURGICKÉ
KOMPONENTY

3.1

Dostupné komponenty

Všeobecné informácie
Komponenty bezrámovej rádiochirurgie (FRS) spoločnosti Brainlab môžu byť použité na liečbu
hlavy a krku. Pacient má na sebe jednu z dostupných Bezrámových SRS súprav masiek
(kraniálnu alebo rozšírenú) namiesto invazívneho Stereotaktického hlavového kruhu. Prístroj je
indikovaný na akýkoľvek zdravotný stav, kde sa stereotaktická RT môže považovať za bezpečnú
a účinnú. Je určený na použitie v kombinácii so zobrazovacím systémom riadeným nastavením
polohy pacienta, ako je napr. ExacTrac.
Pred liečbou pre zaistenie kvality spoločnosť Brainlab odporúča vykonať Winston-Lutzov test.

Komponenty CT skenovania a angiografického röntgenového zobrazovania
Použite:
• Bezrámové SRS CT prekrytie Universal alebo
• Podpora zobrazovania bezrámovej rádiochirurgie (FRS) a univerzálne svorky
s:
• Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač
• Bezrámová SRS základňa masky
• Vložka angiového lokalizátora bezrámovej SRS základne masky

Liečebné komponenty
Použite:
• Brainlab Horná časť ležadla pre zobrazovanie vrátane Bezrámové rozšírenie hornej časti
ležadla pre zobrazovanie alebo
• Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal
s:
• Bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole

Komponenty masky
•
•
•
•
•

Bezrámová SRS základňa masky
Bezrámový SRS vankúš na podporu masky
Bezrámové SRS maskovacie príslušenstvo
Bezrámová SRS súprava masky rozšírená (1 Pac.)
Bezrámová SRS súprava masky kraniálna (1 Pac.)
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Dostupné komponenty

• Vodný kúpeľ môže byť ohriaty na 70 °C - 80 °C

Komponenty QA
Bezrámové SRS QA cieľové ukazovadlo

Bezpečnostné poznámky
Nezabúdajte, že antikolízny model lineárneho urýchľovača nemusí brať do úvahy prídavné
príslušenstvo značky Brainlab (napr. Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal).
Varovanie
Pred skenovaním alebo liečbou pacienta overte, či nedochádza ku kolízii s pacientom
alebo s pacientovým fixačným príslušenstvom a akoukoľvek časťou príslušenstva CT,
lineárnym urýchľovačom alebo príslušenstvom lineárneho urýchľovača (napr. vykonávanie
chodu nasucho plánovaných pohybov CT a lineárneho urýchľovača / ležadla).
Varovanie
Nepoužívajte Bezrámové rádiochirurgické komponenty, ak sú uvoľnené, alebo ak ich
správna montáž nie je možná.
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3.2

Komponenty CT skenovania a angiografického
röntgenového zobrazovania

3.2.1

Bezrámové SRS prekrytie CT Universal

Všeobecné informácie
Bezrámové SRS prekrytie CT Universal sa používa na pevné upevnenie bezrámovej masky na
mieste počas CT skenovania.
Bezrámové SRS prekrytie CT Universal môže byť použité iba v prípadoch použitia, ako je
špecifikované v jeho definovanom zamýšľanom použití.
Na vykonanie skenu CT musíte namontovať Bezrámové SRS prekrytie CT Universal na stôl
skenera CT.
Hliníkový ekvivalent Bezrámového SRS prekrytia CT Universal je 0,94 mm pri 100 kV.

Podporné komponenty
Bezrámové SRS prekrytie CT Universal je pripevnené k stolu skenera CT uzamknutím
integrovanej svorky.
Bezrámové SRS prekrytie CT Universal môže byť použité pre stoly skenera v šírke od 500 mm
do 550 mm, ktoré poskytujú rovnomerný povrch. Najprv ho musí namontovať podpora Brainlab.

Bezrámové SRS prekrytie CT Universal

①

②

③

Obrázok 6
Č.

Komponent

①

Stabilizačné kolíky pre umiestnenie Bezrámovej SRS základne masky

②

Bočné vedenie

③

Svorka
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Komponenty CT skenovania a angiografického röntgenového zobrazovania

Skladovanie
Bezrámové SRS prekrytie CT Universal je na nožnom konci opatrené gumou, ktorá umožňuje
skladovanie vo vertikálnej polohe.

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Pred naložením pacienta sa uistite, že svorky prekrytia pevne pripevňujú Bezrámové SRS
prekrytie CT Universal na dosku stola CT.
Varovanie
Pri klinickom použití nesmie Bezrámové SRS prekrytie CT Universal presahovať za dosku
stola CT.
Varovanie
Počas zobrazovania musíte mať voľný výhľad na pacienta.
Varovanie
Len pre použitie na plochom stole CT.
Varovanie
Neprekračujte rovnomerne rozložené zaťaženie 250 kg alebo maximálne bezpečné
pracovné zaťaženie dosky stola CT, podľa toho, čo je menšie.
Varovanie
Bezrámové SRS prekrytie CT Universal nie je v prostredí MR bezpečné.
Varovanie
V prípade zmien dosky stola CT musí byť spoločnosť Brainlab informovaná, aby sa
zabezpečilo, že použité bezrámové SRS prekrytie CT Universal je stále kompatibilné.
Bezrámové SRS prekrytie CT Universal skladujte vo vzpriamenej polohe a pri manipulácii
na zemi s ním nakladajte opatrne.
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Varovné štítky
Štítok

Vysvetlenie

Hmotnosť pacienta nesmie prekročiť 250 kg, alebo maximálne bezpečné pracovné zaťaženie dosky
stola CT, rovnomerne rozložené na
doske stola CT. Prekrytie CT váži 8
kg.
Nerozširujte Bezrámové SRS prekrytie CT Universal za dosku stola
CT.

Bezrámové SRS prekrytie CT
Universal používajte len na plochom stole CT.

Súvisiace odkazy
1.3 Určené použitie na str. 10

Ako zabezpečiť Bezrámové SRS prekrytie CT Universal
Krok
1.

Otvorte integrovanú svorku otočením gombíka proti smeru hodinových ručičiek, aby sa
svorka prispôsobila stolu skenera.

2.

Umiestnite Bezrámové SRS prekrytie CT Universal na stôl skenera, strany stola zarovnajte s bočným vedením ②.

3.

Utiahnite integrovanú svorku ③ otočením gombíka v smere hodinových ručičiek tak, aby
sa pevne prichytila k stolu.

4.

Skontrolujte, či je prekrytie CT zarovnané s pozdĺžnou osou stola skenera.
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Podpora zobrazovania bezrámovej rádiochirurgie

3.2.2

Podpora zobrazovania bezrámovej rádiochirurgie

Všeobecné informácie
Na vykonanie skenu CT musíte namontovať Podporu zobrazovania FRS na stôl skenera CT.

Podporné komponenty
Podpora zobrazovania je pripevnená k stolu skenera CT pomocou dvoch univerzálnych svoriek,
ktoré sú upevnené na nožnej a hlavovej strane podpory zobrazovania. Tieto svorky umožňujú
namontovať podporu zobrazovania na ľubovoľný rovný stôl skenera so šírkou od 380 mm do 540
mm.

Podpora zobrazovania FRS

①

②

③

③

④

Obrázok 7
Č.
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Komponent

①

Stabilizačné kolíky pre umiestnenie Bezrámovej SRS základne masky

②

Závity pre vrúbkované palcové skrutky Bezrámovej SRS základne masky

③

Otvory pre rýchle upevňovacie prvky.

④

Drážky pre kolíky univerzálnych svoriek.
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Univerzálna svorka

①

②

Obrázok 8
Č.

Komponent

①

Stredové kolíky

②

Gombík

Súvisiace odkazy
3.2.2 Podpora zobrazovania bezrámovej rádiochirurgie na str. 36

Ako upevniť podporu zobrazovania FRS

②

①

Obrázok 9

Krok
1.

Umiestnite Podporu zobrazovania FRS na stôl skenera.

2.

Odskrutkujte gombík univerzálnej svorky, aby sa svorka prispôsobila stolu skenera.

3.

Upevnite univerzálnu svorku k nožnému koncu podpory zobrazovania ①. Dbajte na to,
aby dva stredové kolíky univerzálnej svorky zapadli do príslušných drážok podpory zobrazovania.
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Krok
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4.

Druhú univerzálnu svorku ② upevnite k hlavovej strane podpory zobrazovania podľa obrázka vyššie. Opäť dbajte na to, aby dva stredové kolíky univerzálnej svorky zapadli do
príslušných drážok podpory zobrazovania.

5.

Skontrolujte, či je podpora zobrazovania zarovnaná s pozdĺžnou osou stola skenera.
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3.2.3

Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač

Všeobecné informácie
Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač umožňuje lokalizáciu počas
skenovania CT a definuje presné, stereotaktické, trojrozmerné súradnicové pole v rámci
kalvariálneho objemu pacienta. Lokalizácia tohto druhu je potrebná pre presné rádiochirurgické a
stereotaktické postupy. Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač sa môže
použiť aj na angiografické röntgenové zobrazovanie.

CT skenovanie
Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač je vyrobený z akrylového skla a
je vybavený šiestimi vloženými PVC lokalizačnými tyčami na ľavej, pravej a prednej strane. V
axiálnych CT zobrazeniach je šesť lokalizačných tyčí viditeľných ako šesť indexových značiek, čo
poskytuje geometrickú maticu na určenie presnej polohy objektu v tejto matici.

Röntgenové zobrazovanie
Do dosiek Bezrámového SRS CT/angiového lokalizátora a cieľového polohovača sú
integrované tri súpravy krížových rohových značiek z nehrdzavejúcej ocele. Ako štvrtá referencia,
Vložka angiového lokalizátora bezrámovej SRS základne masky sa používa v spojení s
Bezrámovou SRS základňou masky.
V prípade röntgenového zobrazovania sa na lokalizáciu súčasne používajú len dve súpravy
rohových značiek. Tieto súpravy rohových značiek spĺňajú požiadavky na rovinnú röntgenovú
projekciu a stereotaktickú lokalizáciu v angiografii. Podrobnosti o angiografickom röntgenovom
zobrazovaní si prečítate v Klinickej používateľskej príručke, iPlan RT Image.

Bezpečnostné poznámky
Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač, nesterilizujte, mohol by sa
poškodiť.
Varovanie
Na CT skenovanie a získavanie angiografických snímok vždy používajte rovnaký
Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač.
Varovanie
Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač môžu byť použité len so
Systémom plánovania liečby značky Brainlab.

Varovné štítky
Štítok

Vysvetlenie

Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač
používajte len so Systémom plánovania liečby značky Brainlab.
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Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač

Štítok

Vysvetlenie

Nepoužívajte Bezrámový SRS CT/
angiový lokalizátor a cieľový polohovač na nastavenie polohy pacienta počas liečby. Nastavenie polohy pacienta vykonajte s ExacTrac.
Toto varovanie neovplyvní lokalizačnú funkciu pomôcky.

Súvisiace odkazy
3.4 Komponenty na tvarovanie masky pacienta na str. 56

Ako nastaviť polohu Bezrámového SRS CT/angiového lokalizátora a cieľového polohovača
Krok
1.

Položte Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač na Bezrámovú
SRS základňu masky.

2.

Uistite sa, že drážky ① na oboch stranách Bezrámového SRS CT/angiového lokalizátora a cieľového polohovača sú umiestnené na zariadenie pre rýchle uvoľňovanie Bezrámovej SRS základne masky.

①

3.

Presuňte obe rukoväte zariadenia pre rýchle uvoľnenie do polohy uzamknutia vyrytej na
Bezrámovom SRS CT/angiovom lokalizátore a cieľovom polohovači.

Overenie polohy
Po umiestnení pacienta pomocou ExacTrac, Brainlab odporúča vykonať overenie polohy s
Bezrámovým SRS CT/angiovým lokalizátorom a cieľovým polohovačom.
Krok
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1.

Umiestnite Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač (podľa priloženého vytlačeného systému plánovania) nad pacientovu hlavu.

2.

Skontrolujte, či izocentrum uvedené na výtlačku vo všeobecnosti zodpovedá polohe označenej lasermi v miestnosti (kontrola hodnovernosti).

3.

Skontrolujte, či svetelné pole lineárneho urýchľovača ukazuje, že pole MLC je správne
nastavené.
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Varovanie
Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač môžu byť použité len na
kontrolu hodnovernosti polohy pacienta. Konečná liečebná poloha musí byť vždy založená
na korekcii na základe snímky vykonanej použitím ExacTrac.
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Komponenty pre liečbu bezrámovou rádiochirurgiou

3.3

Komponenty pre liečbu bezrámovou
rádiochirurgiou

3.3.1

Horná časť ležadla pre zobrazovanie značky Brainlab pre Varian Exact

Všeobecné informácie
Aby bolo možné vykonať ošetrenie FRS, musí byť liečebný stôl vybavený Hornou časťou
ležadla pre zobrazovanie pre Varian Exact značky Brainlab.
To podporuje pacienta počas radiačnej terapie alebo simulácie radiačnej terapie. Horná časť
ležadla pre zobrazovanie je náhradný komponent z uhlíkových vlákien s jedinečným dizajnom,
ktorý umožňuje homogénne rozloženie dávky a obmedzuje zníženie sily lúča. Podrobnosti o
hornej časti ležadla pre zobrazovanie si prečítate v časti Horná časť ležadla pre zobrazovanie
príručky používateľa.

Komponenty

①

Obrázok 10
Č.
①
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Komponent
Horná časť ležadla pre zobrazovanie namontovaná na liečebný stôl Varian Exact

Príručka používateľa hardvéru Rev. 2.4 Systém podpory pacienta

BEZRÁMOVÉ RÁDIOCHIRURGICKÉ KOMPONENTY

3.3.2

Bezrámové rozšírenie hornej časti ležadla pre zobrazovanie

Všeobecné informácie
Pre bezrámovú rádiochirurgiu musí byť Horná časť ležadla pre zobrazovanie pre Varian Exact
značky Brainlab namontovaná s Bezrámovým rozšírením hornej časti ležadla pre
zobrazovanie. Toto podporuje hlavu a krk pacienta počas liečby. Bezrámové rozšírenie hornej
časti ležadla pre zobrazovanie rozširuje hornú časť ležadla pre zobrazovanie o 437 mm, čo
umožňuje liečbu v supra-klavikulárnej oblasti. Podrobnosti o Bezrámovom rozšírení hornej časti
ležadla pre zobrazovanie si prečítate v časti Horná časť ležadla pre zobrazovanie príručky
používateľa.

Bezrámové rozšírenie hornej časti ležadla pre zobrazovanie

①

②

③

③

④
Obrázok 11
Č.

Komponent

①

Stabilizačné kolíky pre umiestnenie Bezrámovej SRS základne masky.

②

Závity pre vrúbkované palcové skrutky Bezrámovej SRS základne masky.

③

Otvory pre rýchle upevňovacie prvky.

④

Zásuvkové predlžovacie konektory.

Súvisiace odkazy
3.3 Komponenty pre liečbu bezrámovou rádiochirurgiou na str. 42

Ako upevniť bezrámové rozšírenie hornej časti ležadla pre zobrazovanie
Krok
1.

Uistite sa, že obe rukoväte na Hornej časti ležadla pre zobrazovanie sú v polohe
Odomknúť.

2.

Zarovnajte zasúvacie predlžovacie konektory s maticovým pripojením na hornej časti ležadla, zatiaľ čo predĺženie držte mierne nad úrovňou hornej časti ležadla.
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Bezrámové rozšírenie hornej časti ležadla pre zobrazovanie

Krok
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3.

Posúvajte predĺženie, až kým sa horná časť ležadla a predĺženie nespoja.

4.

Presuňte obe rukoväte do polohy Uzamknúť.
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3.3.3

Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal

Všeobecné informácie
Pre bezrámovú rádiochirurgiu musíte namontovať Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal
na hornú časť liečebného ležadla (pozri maticu kompatibility pre kompatibilné horné časti
ležadiel). Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal počas liečby podporuje oblasť hlavy a
krku pacienta. Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal rozširuje hornú časť liečebného
ležadla o maximálne 460 mm, čo umožňuje liečbu v supra-klavikulárnej oblasti.
Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal môže byť použité iba v prípadoch použitia, ako je
špecifikované v jeho definovanom zamýšľanom použití.
Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal váži 8 kg.

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Pred naložením pacienta sa uistite, že svorky prekrytia pevne pripevňujú Bezrámové SRS
rozšírenie ležadla Universal na hornú časť liečebného ležadla.
Varovanie
Nerozširujte podpornú časť za čiarovú značku na Bezrámovom SRS rozšírení ležadla
Universal.
Varovanie
Nesadajte si ani sa neopierajte o podpornú časť Bezrámového SRS rozšírenia ležadla
Universal.
Varovanie
Počas liečby musíte mať voľný výhľad na pacienta.
Varovanie
Liečba cez bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal môže zvýšiť kožnú dávku. Kožná
dávka sa bude líšiť v závislosti od energie lúča a predpisu liečebného plánu. Pred liečbou
pomocou bezrámového SRS rozšírenia ležadla Universal sa vždy uistite, že hladiny
kožných dávok sú v bezpečnom rozmedzí. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu
pacienta.
Varovanie
Ožarovanie prostredníctvom bezrámového SRS rozšírenia ležadla Universal spôsobí
zníženie dávky, čo sa nemusí brať do úvahy pri plánovaní liečby! Uvedomte si, že zníženie
žiarenia sa bude líšiť v závislosti od energie lúča a vstupného uhla lúča cez bezrámové
SRS rozšírenie ležadla Universal.
Varovanie
Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal nie je v prostredí MR bezpečné.
Varovanie
Ak sa vyskytnú zmeny CT alebo na hornej časti liečebných ležadiel, musí byť spoločnosť
Brainlab informovaná, aby sa zabezpečilo, že SRS prekrytie CT Universal alebo Bezrámové
SRS rozšírenie ležadla Universal je aj naďalej kompatibilné.
Varovanie
Umiestnenie pacienta sa musí vykonať pomocou ExacTrac.
Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal skladujte vo vzpriamenej polohe a pri
manipulácii na zemi s ním nakladajte opatrne.

Príručka používateľa hardvéru Rev. 2.4 Systém podpory pacienta

45

Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal

Skladovanie
Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal je na nožnom konci opatrené gumou, ktorá
umožňuje skladovanie vo vertikálnej polohe.

Komponenty

③
①

②

Obrázok 12
Č.

Komponent

①

Bočné vedenie (špecifické pre hornú časť ležadla)

②

Svorka (špecifická pre hornú časť ležadla)

③

Čiara označujúca maximálny rozsah

Súvisiace odkazy
1.3 Určené použitie na str. 10
1.5.3 Zdravotnícke pomôcky inej značky ako Brainlab na str. 17

Varovné štítky pre dosky stola Varian IGRT
Štítok

Vysvetlenie

Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal používajte len s doskou stola Varian IGRT.

46

Príručka používateľa hardvéru Rev. 2.4 Systém podpory pacienta

BEZRÁMOVÉ RÁDIOCHIRURGICKÉ KOMPONENTY

Štítok

Vysvetlenie

Nerozširujte Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal za čiaru.

Nastavenie polohy pacienta vždy
vykonajte s ExacTrac.

Maximálne prípustné zaťaženie
nosného dielu je 60 kg.

Maximálne prípustné zaťaženie pre
bezrámové SRS rozšírenie ležadla
Universal je 192 kg, ak je namontované na hornú časť ležadla Varian
IGRT.

Ako upevniť bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal na hornú časť ležadla Varian IGRT
Krok
1.

Umiestnite Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal priamo na dosku podporného
stola. Zarovnajte bočné vedenie ① s prvým radom indexovacích otvorov na boku Hornej
časť ležadla Varian IGRT. To umožňuje presné polohovanie pacienta.

Maximálny povolený rozsah pre Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal je označený čiarou ③. Nerozširujte Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal za hlavou
hornej časti liečebného ležadla za túto čiaru.
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Krok
2.

Zabezpečte Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal utiahnutím svorky ②.

3.

Skontrolujte, že Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal je zarovnané s pozdĺžnou osou hornej časti liečebného ležadla.

Varovanie
Maximálne prípustné zaťaženie pre bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal je 192 kg,
ak je namontované na hornú časť ležadla Varian IGRT.
Varovanie
Maximálne prípustné zaťaženie nosného dielu je 60 kg.

Varovné štítky pre krátku vložku Qfix kVue
Štítok

Vysvetlenie

Warning:
Only for use with
Qfix kVue Short
Insert!

Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal používajte len s krátkou vložkou Qfix kVue.

Nerozširujte Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal za čiaru.

Nastavenie polohy pacienta vždy
vykonajte s ExacTrac.

Pri montáži na hornú časť ležadla
Qfix kVue s krátkou vložkou kVue
maximálne povolené zaťaženie
nosného dielu je 60 kg.
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Štítok

Vysvetlenie

Pri montáži na hornú časť ležadla
Qfix kVue s krátkou vložkou kVue
neprekračujte 219 kg alebo maximálne bezpečné pracovné zaťaženie liečebného ležadla, podľa toho,
čo je menšie. Zaťaženie rovnomerne rozložte.

Ako upevniť bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal na hornú časť ležadla Qfix kVue s krátkou vložkou
kVue
Krok
1.

Umiestnite bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal priamo na hornú časť ležadla
Qfix kVue s montovanou krátkou vložkou kVue. Zarovnajte bočné vedenie ① s druhým
radom indexovacích otvorov na boku krátkej vložky kVue. To umožňuje presné polohovanie pacienta.

Maximálny povolený rozsah pre Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal je označený čiarou ③. Nerozširujte Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal za hlavou
hornej časti liečebného ležadla za túto čiaru.
2.

Zabezpečte Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal utiahnutím svorky ②.

3.

Skontrolujte, že Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal je zarovnané s pozdĺžnou osou hornej časti liečebného ležadla.

Pri použití s hornou časťou kVue môže byť Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal
použité len s krátkou vložkou kVue.
Varovanie
Neprekračujte rovnomerne rozložené zaťaženie 219 kg alebo maximálne bezpečné
pracovné zaťaženie liečebného ležadla, podľa toho, čo je menšie.
Varovanie
Maximálne prípustné zaťaženie nosného dielu je 60 kg.
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Varovné štítky pre hornú časť ležadla Civco UCT LE
Štítok

Vysvetlenie

Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal používajte len s hornou časťou ležadla CIVCO UCT LE
s rozšírením*.

Nerozširujte Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal za čiaru.

Nastavenie polohy pacienta vždy
vykonajte s ExacTrac.

Pri montáži na hornú časť ležadla
CIVCO UCT LE s rozšírením* maximálne povolené zaťaženie nosného dielu je 55 kg.

Pri montáži na hornú časť ležadla
CIVCO UCT LE s rozšírením* neprekračujte 200 kg alebo maximálne bezpečné pracovné zaťaženie
liečebného ležadla, podľa toho, čo
je menšie. Zaťaženie rovnomerne
rozložené.
* Pozri Maticu kompatibility pre kompatibilné konfigurácie.

Ako upevniť bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal na hornú časť ležadla CIVCO Universal (UCT LE) s
montovaným rozšírením
Krok
1.

50

Umiestnite Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal priamo na hornú časť ležadla
CIVCO Universal (UCT LE) s montovaným rozšírením*. Zarovnajte bočné vedenie ① s
tretím radom indexovacích kolíkov na boku rozšírenia*. To umožňuje presné polohovanie
pacienta.
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Krok

Maximálny povolený rozsah pre Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal je označený čiarou ③. Nerozširujte Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal za hlavou
hornej časti liečebného ležadla za túto čiaru.
2.

Zabezpečte Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal utiahnutím svorky ②.

3.

Skontrolujte, že Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal je zarovnané s pozdĺžnou osou hornej časti liečebného ležadla.

* Pozri Maticu kompatibility pre kompatibilné konfigurácie.
Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal je možné použiť len s hornou časťou ležadla
CIVCO a rozšíreniami, ktoré sú uvedené v Matici kompatibility.
Varovanie
Neprekračujte rovnomerne rozložené zaťaženie 200 kg alebo maximálne bezpečné
pracovné zaťaženie liečebného ležadla, podľa toho, čo je menšie.
Varovanie
Maximálne prípustné zaťaženie nosného dielu je 55 kg.
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Dozimetrické vlastnosti Bezrámového SRS rozšírenia ležadla Universal / SRS prekrytia CT Universal

3.3.4

Dozimetrické vlastnosti Bezrámového SRS rozšírenia ležadla Universal / SRS
prekrytia CT Universal

Dozimetrické vlastnosti určené simuláciou Monte Carlo
Nižšie uvedené dozimetrické vlastnosti pre Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal / SRS
prekrytie CT Universal boli určené simuláciou Monte Carlo a potvrdené klinickým meraním.
6 MV

15 MV

Zníženie

2,4 %

1,9 %

Ekvivalent vody

6 mm

7 mm

Povrchová dávka v pomere k Dmax

~100 %

~90 %

Dizajn
Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal a Bezrámové SRS prekrytie CT Universal
značky Brainlab sú navrhnuté ako sendvičové prekrytie z uhlíkového vlákna pre liečebné, resp.
CT stoly. Tento konštrukčný prístup umožňuje vďaka homogénnej konštrukcii výrazne zlepšenú
kvalitu zobrazenia v porovnaní s prekrytiami s viacerými pripojovacími prvkami a nehomogénnym
dizajnom. Je tiež zvlášť optimalizovaný na poskytnutie vysokej stability, aby sa minimalizovalo
akékoľvek klesnutie pacienta.
Táto sendvičová konštrukcia spôsobuje výraznejšie zníženie dávky v porovnaní s (napríklad
oblasťami tenisových rakiet). Interferencia predradeného lúča s materiálom spôsobuje zvýšenie
dávky v plytkých hĺbkach a zníženie v hĺbke maxima dávky. Ak to porovnáme, v dôsledku toho
existuje najmä zvýšená kožná dávka.
Dokonca aj veľmi tenké pevné vložky z uhlíkových vlákien majú významný účinok na kožnú dávku
až do 70 % relatívnej povrchovej dávky. Toto správanie je rovnaké s niekoľkými najmodernejšími
imobilizačnými pomôckami.

Kožná dávka
Berte do úvahy, že účinok dávky na kožu závisí od energie lúča a vstupného uhla lúča cez hornú
časť ležadla. V dôsledku homogénnej konštrukcie musia šikmé lúče prechádzať cez viac
materiálu z uhlíkových vlákien.
Zvýšenie nahromadenia si vyžaduje starostlivé posúdenie zvýšenej pravdepodobnosti kožnej
reakcie pri zavádzaní nových liečebných postupov zahrňujúcich narušené lúče. Toto musí
používateľ vziať do úvahy pre zodpovedajúce prispôsobenie liečebných techník, inak sa môžu
častejšie vyskytnúť kožné reakcie.
Na ilustráciu zvýšenia kožnej dávky sú na obrázkoch nižšie znázornené hĺbkové distribúcie dávok
vo fantóme pozostávajúcom z vrstiev prekrytia materiálu a vody. Prekrytie má hrúbku 2,5 cm a
pozostáva z dvoch vonkajších vrstiev uhlíkových vlákien s jadrom z plastovej peny. Vodný fantóm
(modelovanie pacienta) začína v hĺbke 5 cm. V každom obrázku sú zakreslené tri krivky.
Prerušovaná čiara je hĺbková dávka pre daný počet monitorovacích jednotiek vo fantóme, ktoré sú
ožiarené cez Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal. Plná čiara je vypočítaná vo
fantóme, kde sú vrstvy hornej časti ležadla nahradené vzduchom. Bodkovaná čiara simuluje
rozloženie hĺbkovej dávky cez vodu, ktorá nahrádza prekrytie. Krivky sú vypočítané pomocou
simulácie Monte Carlo pre 6 MV a 15 MV fotónový lúč.
Plné čiary ukazujú situáciu, keď lúč zasiahne pacienta priamo. Ukazujú účinok hromadenia dávky
na povrchu vody (pacienta). Dôvodom je, že dávka je uložená sekundárnymi elektrónmi, nie
primárnymi fotónmi. Na povrchu je počet elektrónov malý, čo vedie k nízkej dávke. Hlbšie vo
fantóme sa počet elektrónov zvyšuje, čo vedie k narastajúcej depozícii energie a zvyšovaniu
dávky. Elektrónová rovnováha je dosiahnutá v maxime dávky. Pretože rozsah elektrónov je väčší
pre vyššie energie, umiestnenie maximálnej dávky je hlbšie pre vyššie energie. Situácia sa zmení,
ak lúč prechádza prekrytím pred zasiahnutím pacienta (prerušované čiary). V dôsledku relatívne
vysokej hustoty materiálu z uhlíkových vlákien tu vzniká veľké množstvo sekundárnych elektrónov.
Tieto elektróny zasiahli povrch pacienta, čo viedlo k vysokým dávkam už na povrchu.
Aby sa vylúčili akékoľvek vedľajšie účinky na koži, všeobecne sa vyhýbajte liečbe pacientov cez
prekrytie. Ak to nie je možné, vezmite do úvahy, že väčšina systémov plánovania nie je schopná
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modelovať účinok hornej časti ležadla, lebo pred povrchom pacienta predpokladajú vzduch. Preto
sa musí starostlivo kontrolovať vypočítaná distribúcia dávky v blízkosti hornej časti ležadla.
Účinok sa dá overiť experimentálne pomocou fantómu pozostávajúceho z dosiek PMMA.
Umiestnite fantóm na vrchnú časť prekrytia a vykonajte dva experimenty. V prvom experimente
umiestnite detektor (napr. film) na vrch fantómu a ožarujte fantóm (vrátane filmu) predným lúčom
zhora a daným počtom monitorovacích jednotiek. Odmerajte dávku filmu. V druhom experimente
umiestnite film pod fantóm (medzi fantóm a prekrytie) a ožarujte fantóm pomocou zadného lúča
zdola (cez prekrytie) s rovnakým počtom monitorovacích jednotiek ako v prvom experimente.
Odmerajte dávku. Pomer medzi dvomi hodnotami dávky poskytuje odhad zvýšenia dávky kože v
dôsledku prekrytia.

Vlastnosti dávky pre 6 MV fotónový lúč

Obrázok 13
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Dozimetrické vlastnosti Bezrámového SRS rozšírenia ležadla Universal / SRS prekrytia CT Universal

Vlastnosti dávky pre 15 MV fotónový lúč

Obrázok 14

Súvisiace odkazy
3.3.4 Dozimetrické vlastnosti Bezrámového SRS rozšírenia ležadla Universal / SRS prekrytia CT
Universal na str. 52
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3.3.5

Bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole

Bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole
Bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole sa používa na predpolohovanie a polohovanie
pacienta s ExacTrac. Ďalšie informácie o liečebných postupoch s Bezrámovým
rádiochirurgickým polohovacím poľom a ExacTrac si prečítate v Klinickej používateľskej
príručke, ExacTrac.

Obrázok 15
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Komponenty na tvarovanie masky pacienta

3.4

Komponenty na tvarovanie masky pacienta

3.4.1

Bezrámová SRS základňa masky

Všeobecné informácie
Bezrámová SRS základňa masky sa skladá z:
• Bezrámová SRS uhlíková základňa masky.
• Čierna Vložka bezrámovej SRS základne masky.
Poskytuje fixačnú podporu pre Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač a
Bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole.
Postup

Použitie

Zobrazovanie

Pripojte Bezrámovú SRS základňu masky k Bezrámovému SRS
prekrytiu CT Universal alebo k podpore zobrazovania.

Liečba

Pripojte Bezrámovú SRS základňu masky k Bezrámovému SRS
rozšíreniu ležadla Universal alebo k Bezrámovému rozšíreniu
ICT.

Bezrámová SRS základňa masky umožňuje bezpečné a presné umiestnenie pacienta pomocou
hornej časti ležadla.
Hliníkový ekvivalent Bezrámovej SRS základne masky je 0,72 mm Al pri 100 kV.

Vložka základne
Bezrámová SRS základňa masky obsahuje čiernu Vložku bezrámovej SRS základne masky.
Tá môže byť pripnutá k drážke v spodnej časti Bezrámovej SRS základne masky. Oddeľuje sa
vytlačením zdola. K Bezrámovej SRS základni masky je možné pripojiť dve vložky:
• Počas liečby a CT skenovania použite čiernu vložku
• Pre angiografické röntgenové zobrazovanie použite bielu Vložku angiového lokalizátora
bezrámovej SRS základne masky
Varovanie
Nepoužívajte bezrámovú SRS základňu masky bez vložky, lebo by to mohlo spôsobiť
nesprávny výpočet dávky.
Vložku angiového lokalizátora bezrámovej SRS základne masky nesterilizujte, mohla by sa
poškodiť.
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Bezrámová SRS základňa masky s čiernou vložkou

①

②
③
Obrázok 16
Č.

Komponent

①

Otvory (zarovnajte so stabilizačnými kolíkmi komponentov rozhrania)

②

Zariadenie pre rýchle uvoľnenie

③

Otvor pre vrúbkované palcové skrutky

Vložka bezrámovej SRS základne masky (čierna)

Obrázok 17
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Komponenty na tvarovanie masky pacienta

Vložka angiového lokalizátora bezrámovej SRS základne masky (biela)

Obrázok 18
Neohýbajte Vložku angiového lokalizátora bezrámovej SRS základne masky.

Súvisiace odkazy
3.2 Komponenty CT skenovania a angiografického röntgenového zobrazovania na str. 33
3.2.2 Podpora zobrazovania bezrámovej rádiochirurgie na str. 36
3.4 Komponenty na tvarovanie masky pacienta na str. 56
3.4.3 Bezrámové SRS maskovacie príslušenstvo na str. 60

Ako upevniť bezrámovú SRS základňu masky na bezrámové SRS prekrytie CT Universal
Krok
1.

Umiestnite Bezrámovú SRS základňu masky na hlavovú stranu Berzámového SRS
prekrytia CT Universal.

2.

Umiestnite Bezrámovú SRS základňu masky na prekrytie, aby dva stabilizačné kolíky
na hlavovej strane Bezrámového SRS prekrytia CT Universal zapadli do dvoch otvorov
na hlavovej strane Bezrámovej SRS základne masky.

3.

Použite dve vrúbkované palcové skrutky z Bezrámového SRS maskovacieho príslušenstva na upevnenie Bezrámovej SRS základne masky na Bezrámové SRS prekrytie CT Universal.

Ako upevniť bezrámovú SRS základňu masky na Podporu zobrazovania FRS
Krok
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1.

Umiestnite Bezrámovú SRS základňu masky na hlavovú stranu Podpory zobrazovania bezrámovej rádiochirurgie (FRS).

2.

Umiestnite Bezrámovú SRS základňu masky na Podporu zobrazovania FRS, aby dva
stabilizačné kolíky na hlavovej strane Podpory zobrazovania FRS zapadli do dvoch
otvorov na hlavovej strane Bezrámovej SRS základne masky.

3.

Použite dve vrúbkované palcové skrutky z Bezrámového SRS maskovacieho príslušenstva na upevnenie Bezrámovej SRS základne masky na Podporu zobrazovania
FRS.
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3.4.2

Bezrámový SRS vankúš na podporu masky

Bezrámový SRS vankúš na podporu masky
Bezrámový SRS vankúš na podporu masky pomáha vytvarovať systém masky pre pacienta.
Počas tvarovania je Bezrámový SRS vankúš na podporu masky použitý na bezpečné
umiestnenie zátylka pacienta do vhodnej polohy.

Obrázok 19

Príručka používateľa hardvéru Rev. 2.4 Systém podpory pacienta

59

Bezrámové SRS maskovacie príslušenstvo

3.4.3

Bezrámové SRS maskovacie príslušenstvo

Všeobecné informácie
Bezrámové SRS maskovacie príslušenstvo sa používa na tvarovanie masky pacienta.

Obsah

⑤

④

③
②

①
Obrázok 20
Č.
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Komponent

①

Bezrámové SRS svorky masky rôznej výšky

②

Bezrámová SRS základňa masky spojovacie skrutky

③

Náhradné diely

④

Vrúbkované palcové skrutky

⑤

Bezrámové SRS rozpery masky rôznej hrúbky
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3.4.4

Bezrámová SRS súprava masky rozšírená (1 Pac.)

Všeobecné informácie
Bezrámová SRS súprava masky rozšírená (1 Pac.) zabezpečuje bezpečnú fixáciu hlavy, krku a
ramena pacienta. Umožňuje pacientovi dýchať bez obmedzenia a zabezpečuje vysokú
reprodukovateľnosť polohy pacienta počas frakčnej liečby. Táto súprava masky je dostatočne
tenká, aby sa zabránilo hromadeniu dávky na povrchu kože pacienta.

Obsah

④

②

⑤
①
③

Obrázok 21
Č.

Komponent

①

Horná maska

②

Stredná maska

③

Zadná maska

④

Balenie sypkých peliet

⑤

Stomatologický podporný pásik
Sieť (nie je zobrazená)

Varovanie
Zaznamenajte si veľkosť použitých rozpier, veľkosť použitých svoriek a meno pacienta a
pripojte k maske.
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Bezrámová SRS súprava masky kraniálna (1 Pac.)

3.4.5

Bezrámová SRS súprava masky kraniálna (1 Pac.)

Všeobecné informácie
Bezrámová SRS súprava masky kraniálna (1 Pac.) zabezpečuje bezpečnú fixáciu hlavy a krku
pacienta. Umožňuje pacientovi dýchať bez obmedzenia a zabezpečuje vysokú
reprodukovateľnosť polohy pacienta počas frakčnej liečby. Táto súprava masky je dostatočne
tenká, aby sa zabránilo hromadeniu dávky na povrchu kože pacienta.

Obsah

Obrázok 22
Č.

Komponent

①

Horná maska

②

Stredná maska

③

Zadná maska

④

Balenie sypkých peliet

⑤

Stomatologický podporný pásik
Sieť (nie je zobrazená)

Varovanie
Zaznamenajte si veľkosť použitých rozpier, veľkosť použitých svoriek a meno pacienta a
pripojte k maske.
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3.5

Tvarovanie Bezrámovej SRS súpravy masky
rozšírenej (1 Pac.)

Všeobecné informácie
Brainlab odporúča liečbu pacienta s Bezrámovou SRS súpravou masky rozšírenou (1 Pac.).
Avšak pacienta môžete liečiť aj s Bezrámovou SRS súpravou masky kraniálnou (1 Pac.), v
závislosti od požadovanej liečby.

Bezpečnostné poznámky
Každá súprava masky sa dodáva nesterilná a je určená len pre jedného pacienta. Viac informácií
získate od podpory spoločnosti Brainlab.
Varovanie
Hrúbka materiálu sa bude líšiť v závislosti od veľkosti hlavy pacienta a zručnosti technika
pri vytváraní rovnomerne natiahnutej masky. Hustota je približne 1,15 g/cm3 pri
laboratórnej teplote a 1,06 g/cm3 pri telesnej teplote, čo z nej robí v podstate ekvivalent
tkaniva. Liečba cez 3,2 mm materiál s nie menej ako 6 MeV môže byť dokončená bez
významného ožiarenia kože. Ak sa liečba vykonáva skôr so statickými poľami ako s
konvergentnými oblúkmi, spoločnosť Brainlab odporúča vyhnúť sa dvojvrstvovým
oblastiam masky s dráhou lúča, ak sa začína objavovať podráždenie pokožky.
Varovanie
Pre CT skenovanie, akvizíciu angiografickej snímky a umiestnenie pacienta vždy použite
rovnakú Bezrámovú SRS súpravu masky rozšírenú (1 Pac.).

Súvisiace odkazy
3.6 Tvarovanie Bezrámovej SRS súpravy masky kraniálnej (1 Pac.) na str. 69
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Príprava Bezrámovej SRS súpravy masky rozšírenej (1 Pac.)

3.5.1

Príprava Bezrámovej SRS súpravy masky rozšírenej (1 Pac.)

Požadované položky
Na tvarovanie Bezrámovej SRS súpravy masky rozšírenej (1 Pac.) sú potrebné nasledujúce
veci:
• Vodný kúpeľ vyhriaty na teplotu 70 °C - 80 °C. Materiál masky nevystavujte vyššej teplote, ako
je táto.
• Jedno balenie Bezrámovej SRS súpravy masky rozšírenej (1 Pac.).
• Svorky a rozpery z Bezrámového SRS maskovacieho príslušenstva.

Obrázok 23

Súvisiace odkazy
3.4.4 Bezrámová SRS súprava masky rozšírená (1 Pac.) na str. 61
3.4.3 Bezrámové SRS maskovacie príslušenstvo na str. 60
3.5.1 Príprava Bezrámovej SRS súpravy masky rozšírenej (1 Pac.) na str. 64

Príprava na tvarovanie masky
Krok
1.

Pacienti si musia pred zákrokom odstrániť z hlavy všetky predmety (príčesky, zubné protézy, načúvacie pomôcky, náušnice, krúžky do nosa a na pery atď.).

2.

Použitím vrúbkovaných palcových skrutiek pripevnite Bezrámovú SRS základňu masky
k Bezrámovému SRS prekrytiu CT Universal / Podpore zobrazovania bezrámovej rádiochirurgie (FRS).

3.

Uistite sa, že čierna Vložka bezrámovej SRS základne masky je pripojená k Bezrámovej SRS základni masky.

Ako umiestniť pacienta
Krok

64

1.

Umiestnite pacientovu hlavu do Bezrámovej SRS základne masky a na Bezrámový
SRS vankúš na podporu masky.

2.

Napokon umiestnite pacienta tak, aby Bezrámová SRS základňa masky priliehala k pacientovým pleciam a zátylok sa pohodlne opieral o Bezrámový SRS vankúš na podporu
masky.
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3.5.2

Tvarovanie Bezrámovej SRS súpravy masky rozšírenej (1 Pac.)

Pred začatím
Zakryte vlasy pacienta plastovou fóliou, pretože materiál sa môže po aktivácii prilepiť na povrchy.

Bezpečnostné poznámky
Pre pohodlie pacienta skontrolujte teplotu zmäknutého materiálu masky.
Varovanie
Materiál masky môže v prípade pacientov s citlivou pokožkou spôsobiť jemné podráždenie.
Okrem toho, pred tvarovaním masky musia byť lézie alebo otvorené rany na tvári pacienta
zakryté plastovou fóliou alebo vhodnými obväzmi.
Varovanie
Ak je teplota masky príliš vysoká, pacient môže utrpieť podráždenie kože alebo popáleniny.

Tvrdnutie masky
Trvanie procesu tvrdnutia závisí od teploty a vlhkosti, v akej bola maska tvarovaná.
Vždy nechajte dostatočný čas materiálu, aby sa úplne vytvrdil, aby sa zabránilo zmršteniu masky.
Materiál už nie je tvárny, keď je úplne biely a nepriehľadný. Nechajte masku vytvrdnúť najmenej
30 minút.
Masku skladujte pri izbovej teplote a nezohrievajte ju opätovne nad 40 °C.

Ako čistiť Bezrámovú SRS súpravu masky rozšírenú (1 Pac.)
Pomôcku čistite pravidelne so suchou, mäkkou handričkou. Odolné škvrny odstráňte mierne
navlhčenou handričkou. Masky skladujte na chladnom a suchom mieste a nevystavujte ich
slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo iným zdrojom tepla.
Na čistenie Bezrámovej SRS súpravy masky rozšírenej (1 Pac.) značky Brainlab
nepoužívajte horúcu vodu (> 30 °C), žieravé čistiace prostriedky, ultrazvukové čističe atď.
Parná sterilizácia tieto pomôcky nenapraviteľne poškodí.

Ako tvarovať zadnú masku
Krok
1.

Zadnú masku umiestnite do vyhrievaného vodného kúpeľa, až kým nebude úplne priesvitná (40 - 60 sekúnd).

2.

Vyberte zadnú masku z vodného kúpeľa a jemne vytraste všetku prebytočnú vodu.

3.

Pre pohodlie pacienta skontrolujte teplotu masky.

4.

Zdvihnite hlavu pacienta a pripojte zadnú masku k Bezrámovej SRS základni masky.

5.

Vložte hlavu pacienta do masky.

6.

Materiál jemne tvarujte podľa obrysu hlavy pacienta, kým materiál masky úplne nestvrdne.
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Obrázok 24

Ako tvarovať strednú masku
Krok
1.

Položte strednú masku do vodného kúpeľa. Môže trvať dlhšie, kým bude priesvitná.

2.

Vložte 2 mm rozpery do Bezrámovej SRS základne masky. Uistite sa, že odsadenie je
na vonkajšej strane.

3.

Vyberte priesvitnú masku z kúpeľa a jemne vytraste všetku prebytočnú vodu.

4.

Pre pohodlie pacienta skontrolujte teplotu masky.

5.

Pevný pásik umiestnite tesne nad obočie pacienta.

6.

Pás s tromi otvormi je umiestnený pod nosom pacienta, tesne prikrýva bradu pacienta,
ale ponecháva priestor pre ústa pacienta.

7.

Namontujte strednú masku na Bezrámovú SRS základňu masky a upevnite masku pomocou 2 mm modelovacích svoriek.

8.

Pásy jemne tvarujte podľa obrysov tváre pacienta, kým materiál masky úplne nestvrdne.

Obrázok 25

Ako tvarovať nosný mostík
Krok
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1.

Voľné pelety položte na sieťovinu, ktorá sa dodáva s Bezrámovou SRS súpravou masky rozšírenou (1 Pac.) a vložte ich do vodného kúpeľa.

2.

Potom, čo sa pelety stanú priesvitnými, nahrňte si ich do ruky a vytvorte tvar T.

3.

Položte formu v tvare T na mostík nosa pacienta a jemne ho tvarujte smerom k pásu na
čele a dole smerom k očiam. K očiam sa nepriblížte na menej ako 3 mm.
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Krok
4.

Pre čo najlepšie spojenie by mala byť stredná maska pri tvarovaní stále priesvitná.

5.

Nechajte strednú masku aj nosný mostík úplne stvrdnúť.

Ako tvarovať hornú masku
Na dosiahnutie najlepších výsledkov aplikujte masku s dvomi osobami stojacimi na oboch
stranách pacienta.
Krok
1.

Hornú masku umiestnite do vodného kúpeľa, až kým nebude priesvitná.

2.

Odstráňte svorky z Bezrámovej SRS základne masky.

3.

Vyberte masku z vodného kúpeľa a jemne vytraste všetku prebytočnú vodu.

4.

Pre pohodlie pacienta skontrolujte teplotu masky.

5.

Natiahnite masku na tvár pacienta. Začnite s úzkou časťou v strede masky, ktorá je
umiestnená na brade, pokračujte s tvarovaním masky k čelu pacienta. Umiestnite lebečné
laterálne pruhy na Bezrámovú SRS základňu masky.

6.

Pripnite 2 mm svorky na každej strane Bezrámovej SRS základne masky.

7.

Potiahnite masku cez ramená pacienta a pripevnite laterálne pruhy k:
• Bezrámové SRS prekrytie CT Universal alebo
• Podpora zobrazovania bezrámovej rádiochirurgie (FRS)
zatlačením rýchlych upevňovacích prvkov ①.

8.

Jemne tvarujte masku na tvár a ramená pacienta, kým materiál masky tvrdne.

9.

Nechajte masku vytvrdnúť najmenej 30 minút.

①
Obrázok 26
POZNÁMKA: Pri tvarovaní vrchnej časti masky sa môže materiál masky nalepiť na syntetické
textilné vlákna. Ak má pacient na sebe oblečenie zo syntetickej textílie, zakryte ramená pacienta.

Ako odstrániť masku
Krok
1.

Keď je maska úplne tvrdá, otvorte rýchle upevňovacie prvky.

2.

Odstráňte všetky svorky.

3.

Opatrne odstráňte hornú a strednú masku.
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Ako utiahnuť a uvoľniť masku
V prípade potreby je možné masku utiahnuť:
Krok
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1.

Odstráňte 2 mm svorky, hornú a strednú masku.

2.

Nahraďte 2 mm rozpery 1 mm rozperami.

3.

Umiestnite masky späť do ich pôvodnej polohy a zaistite ich 1 mm svorkami.

4.

Ak je potrebné masku ešte viac utiahnuť, odstráňte 1 mm rozpery a nahraďte svorky svorkami bez označenia.
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3.6

Tvarovanie Bezrámovej SRS súpravy masky
kraniálnej (1 Pac.)

Všeobecné informácie
Brainlab odporúča liečbu pacienta s Bezrámovou SRS súpravou masky rozšírenou (1 Pac.).
Avšak pacienta môžete liečiť aj s Bezrámovou SRS súpravou masky kraniálnou (1 Pac.), v
závislosti od požadovanej liečby.

Bezpečnostné poznámky
Každá súprava masky sa dodáva nesterilná a je určená len pre jedného pacienta. Viac informácií
získate od podpory spoločnosti Brainlab.
Varovanie
Hrúbka materiálu sa bude líšiť v závislosti od veľkosti hlavy pacienta a zručnosti technika
pri vytváraní rovnomerne natiahnutej masky. Hustota je približne 1,15 g/cm3 pri
laboratórnej teplote a 1,06 g/cm3 pri telesnej teplote, čo z nej robí v podstate ekvivalent
tkaniva. Liečba cez 3,2 mm materiál s nie menej ako 6 MeV môže byť dokončená bez
významného ožiarenia kože. Ak sa liečba vykonáva skôr so statickými poľami ako s
konvergentnými oblúkmi, vyhýbajte sa dvojvrstvovým oblastiam masky s dráhou lúča, ak
sa začína objavovať podráždenie pokožky.
Varovanie
Pre CT skenovanie, akvizíciu angiografickej snímky a umiestnenie pacienta vždy použite
rovnakú Bezrámovú SRS súpravu masky kraniálnu (1 Pac.).
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3.6.1

Príprava Bezrámovej SRS súpravy masky kraniálnej (1 Pac.)

Požadované položky
Na tvarovanie Bezrámovej SRS súpravy masky kraniálnej (1 Pac.) sú potrebné nasledujúce
veci:
• Vodný kúpeľ vyhriaty na 70 °C - 80 °C. Materiál masky nevystavujte vyššej teplote, ako je táto.
• Jedno balenie Bezrámovej SRS súpravy masky kraniálnej (1 Pac.).
• Svorky a rozpery z Bezrámového SRS maskovacieho príslušenstva sa taktiež vyžadujú.
Najlepšie je, aby boli všetky svorky a rozpery pripravené ešte pred začiatkom.

Obrázok 27

Súvisiace odkazy
3.4.5 Bezrámová SRS súprava masky kraniálna (1 Pac.) na str. 62
3.4.3 Bezrámové SRS maskovacie príslušenstvo na str. 60

Príprava na tvarovanie masky
Krok
1.

Pacienti si musia pred zákrokom odstrániť z hlavy všetky predmety (príčesky, zubné protézy, načúvacie pomôcky, náušnice, krúžky do nosa a na pery atď.).

2.

Pripevnite Bezrámovú SRS základňu masky na:
• Bezrámové SRS prekrytie CT Universal alebo
• Podpora zobrazovania bezrámovej rádiochirurgie
použitím vrúbkovaných palcových skrutiek.

3.

Uistite sa, že čierna Vložka bezrámovej SRS základne masky je pripojená k Bezrámovej SRS základni masky.

Ako umiestniť pacienta
Krok
1.

70

Umiestnite pacientovu hlavu do Bezrámovej SRS základne masky a na Bezrámový
SRS vankúš na podporu masky.
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Krok
2.

Umiestnite pacienta tak, aby Bezrámová SRS základňa masky priliehala k pacientovým
pleciam a zátylok sa opieral o Bezrámový SRS vankúš na podporu masky.
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3.6.2

Tvarovanie Bezrámovej SRS súpravy masky kraniálnej (1 Pac.)

Pred začatím
Zakryte vlasy pacienta plastovou fóliou, pretože materiál masky sa môže po aktivácii prilepiť na
povrchy.

Bezpečnostné poznámky
Pre pohodlie pacienta skontrolujte teplotu zmäknutého materiálu masky.
Varovanie
Materiál masky môže v prípade pacientov s citlivou pokožkou spôsobiť jemné podráždenie.
Okrem toho, pred tvarovaním masky musia byť lézie alebo otvorené rany na tvári pacienta
zakryté plastovou fóliou alebo vhodnými obväzmi.
Varovanie
Ak je teplota masky príliš vysoká, pacient môže utrpieť podráždenie kože alebo popáleniny.

Tvrdnutie masky
Trvanie procesu tvrdnutia vo veľkej miere závisí od teploty a vlhkosti, v akej bola maska
tvarovaná.
Vždy nechajte dostatočný čas materiálu, aby sa úplne vytvrdil, aby sa zabránilo zmršteniu masky.
Materiál už nie je tvárny, keď je úplne biely a nepriehľadný. Nechajte masku vytvrdnúť najmenej
30 minút.
Masku skladujte pri izbovej teplote a nezohrievajte ju opätovne nad 40 °C.

Ako čistiť Bezrámovú SRS súpravu masky kraniálnu (1 Pac.)
Pomôcku čistite pravidelne so suchou, mäkkou handričkou. Odolné škvrny odstráňte mierne
navlhčenou handričkou. Masky skladujte na chladnom, suchom mieste a nevystavujte ich
slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo iným zdrojom tepla.
Na čistenie Bezrámovej SRS súpravy masky kraniálnej (1 Pac.) nepoužívajte horúcu vodu
(> 30 °C), žieravé čistiace prostriedky, ultrazvukové čističe atď. Parná sterilizácia tieto
pomôcky nenapraviteľne poškodí.

Ako tvarovať zadnú masku
Krok
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1.

Zadnú masku umiestnite do vyhrievaného vodného kúpeľa, až kým nebude úplne priesvitná (40 - 60 sekúnd).

2.

Vyberte zadnú masku z vodného kúpeľa a jemne vytraste všetku prebytočnú vodu.

3.

Pre pohodlie pacienta skontrolujte teplotu masky.

4.

Zdvihnite hlavu pacienta a pripojte zadnú masku k Bezrámovej SRS základni masky.

5.

Vložte hlavu pacienta do masky.

6.

Materiál jemne tvarujte podľa obrysu hlavy pacienta, kým materiál masky úplne nestvrdne.
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Obrázok 28

Ako tvarovať strednú masku
Krok
1.

Položte strednú masku do vyhrievaného vodného kúpeľa. Môže trvať dlhšie, kým bude
priesvitná.

2.

Vložte 2 mm rozpery do Bezrámovej SRS základne masky, uistite sa, že odsadenie je
na vonkajšej strane.

3.

Vyberte priesvitnú masku z kúpeľa a jemne vytraste všetku prebytočnú vodu.

4.

Pre pohodlie pacienta skontrolujte teplotu masky.

5.

Pevný pásik umiestnite tesne nad obočie pacienta.

6.

Pás s tromi otvormi je umiestnený pod nosom pacienta, tesne prikrýva bradu pacienta,
ale ponecháva priestor pre ústa pacienta.

7.

Namontujte strednú masku na Bezrámovú SRS základňu masky a upevnite masku pomocou 2 mm modelovacích svoriek.

8.

Pásy jemne tvarujte podľa obrysov tváre pacienta, kým materiál masky úplne nestvrdne.

Obrázok 29

Ako tvarovať nosný mostík
Krok
1.

Voľné pelety položte na sieťovinu, ktorá sa dodáva s Bezrámovou SRS súpravou masky kraniálnou (1 Pac.) a vložte ich do vyhrievaného vodného kúpeľa.

2.

Potom, čo sa pelety stanú priesvitnými, nahrňte si ich do ruky a vytvorte tvar T.
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Krok
3.

Položte formu v tvare T na mostík nosa pacienta a jemne ho tvarujte smerom k pásu na
čele a dole smerom k očiam. K očiam sa nepriblížte na menej ako 3 mm.

4.

Pre čo najlepšie spojenie by mala byť stredná maska pri tvarovaní stále priesvitná.

5.

Nechajte strednú masku aj nosný mostík úplne stvrdnúť.

Ako tvarovať hornú masku
Krok
1.

Hornú masku umiestnite do vyhrievaného vodného kúpeľa, až kým nebude priesvitná.

2.

Počas čakania odstráňte svorky, ktoré upevňujú strednú masku.

3.

Odstráňte hornú masku z vodného kúpeľa a položte ju na uterák, aby sa vysušila.

4.

Aby sa zaistilo pohodlie pacienta, skontrolujte teplotu masky.

5.

Postavte sa za hlavu pacienta a jemne roztiahnite hornú masku.

6.

Vytiahnite masku cez tvár pacienta, začnite úzkym koncom na brade, pokračujte cez nos
a napokon na čelo pacienta.

7.

Pripnite 2 mm svorky na každej strane Bezrámovej SRS základne masky.

8.

Jemne tvarujte masku podľa obrysov tváre pacienta, kým materiál masky úplne nestvrdne.

Obrázok 30

Ako odstrániť masku
Krok
1.

Keď je maska úplne tvrdá, odstráňte všetky svorky.

2.

Opatrne odstráňte hornú a strednú masku.

Ako utiahnuť masku
Krok
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1.

Odstráňte 2 mm svorky, hornú a strednú masku.

2.

Vymeňte 2 mm rozpery za 1 mm rozpery, nasaďte obidve časti masky späť a zaistite ich
1 mm svorkami.

Príručka používateľa hardvéru Rev. 2.4 Systém podpory pacienta

BEZRÁMOVÉ RÁDIOCHIRURGICKÉ KOMPONENTY

Krok
3.

Ak je potrebné masku utiahnuť ešte viac, zopakujte vyššie uvedený postup a odstráňte
1 mm rozpery a príslušné svorky.

Ako uvoľniť masku
Ak je maska príliš tesná aj použitím 2 mm rozpier, zväčšite veľkosť rozpier:
Krok
1.

Odstráňte 2 mm svorky, hornú a strednú masku.

2.

Nahraďte 2 mm rozpery 3 mm rozperami.

3.

Obe časti masky uložte späť a zaistite ich 3 mm svorkami.

4.

Ak je potrebné masku uvoľniť ešte viac, zopakujte postup, pričom 3 mm rozpery nahraďte
4 mm rozperami a 3 mm svorky nahraďte 4 mm svorkami.
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POSTUPY ZOBRAZOVANIA
A LIEČBY

4.1

Zobrazovanie s komponentmi Brainlab FRS

4.1.1

CT skeny

Všeobecné informácie
Na vykonanie skenu CT musíte namontovať Bezrámové SRS prekrytie CT Universal alebo
Podporu zobrazovania FRS na stôl skenera CT.

Pacient pripravený na skenovanie CT
Bezrámová SRS súprava masky rozšírená (1 Pac.) upevnená na Bezrámovú SRS základňu
masky:

①

②

Obrázok 31
Č.

Komponent

①

Zariadenie pre rýchle uvoľnenie

②

Rýchle upevňovacie prvky

Súvisiace odkazy
3.2 Komponenty CT skenovania a angiografického röntgenového zobrazovania na str. 33
3.2.2 Podpora zobrazovania bezrámovej rádiochirurgie na str. 36
3.4 Komponenty na tvarovanie masky pacienta na str. 56
3.5 Tvarovanie Bezrámovej SRS súpravy masky rozšírenej (1 Pac.) na str. 63
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Ako vykonať zobrazovanie
Krok
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1.

Pripevnite Bezrámové SRS prekrytie CT Universal alebo Podporu zobrazovania bezrámovej rádiochirurgie na stôl skenera.

2.

Skontrolujte, či je prekrytie alebo podpora zobrazovania zarovnaná s pozdĺžnou osou stola skenera.

3.

Umiestnite Bezrámovú SRS základňu masky na hlavovú stranu.

4.

Tvarujte masku pre pacienta.

5.

Umiestnite Bezrámovú SRS základňu masky (pacient aj maska sú vhodne umiestnené).

6.

Upevnite Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač na Bezrámovú
SRS základňu masky a posuňte obe rukoväte zariadenia pre rýchle uvoľnenie do polohy
Uzamknúť.

7.

Keď je Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač správne umiestnený na Bezrámovú SRS základňu masky, pokračujte v skenovaní pacienta podľa potreby.
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4.1.2

Angiografické röntgenové zobrazovanie

Všeobecné informácie
Na uskutočnenie röntgenového zobrazovania a lokalizácie je potrebná jedna sagitálna a jedna
koronárna snímka hlavy. Podrobnosti si prečítate v Klinickej používateľskej príručke, iPlan RT
Image.
Hliníkový ekvivalent Bezrámovej SRS základne masky je 0,72 mm Al pri 100 kV.

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Angiografické a CT snímky sú zaznamenané pomocou stereotaktického imobilizačného
zariadenia v závislosti jedna od druhej ako referencie. Nezabúdajte, že počas procesu
plánovania liečby je potrebné zvážiť možné rozdiely v polohe hlavy pacienta s ohľadom na
imobilizačné zariadenie medzi CT a angiom. Toto je obzvlášť dôležité, keď sa na
imobilizáciu používa systém masky namiesto invazívneho hlavového rámu. Je dôležité
pochopiť, že tieto nepresnosti v registrácii platia aj v prípade, ak je pacient neskôr
umiestnený bezrámovým prístupom (napr. ExacTrac alebo iné bezrámové polohovacie
riešenia).

Vloženie bielej vložky

Výsledky snímok
Dve súpravy nerezových rohových značiek v tvare kríža musia byť na oboch snímkach úplne
viditeľné. Tiež zaistite, aby boli rohy štvorcov plne viditeľné v zornom poli röntgenovej projekcie.

Súvisiace odkazy
3.4 Komponenty na tvarovanie masky pacienta na str. 56

Pred začatím
Čiernu Vložku bezrámovej SRS základne masky je potrebné nahradiť bielou Vložkou
angiového lokalizátora bezrámovej SRS základne masky.
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Angiografické röntgenové zobrazovanie

Krok
1.

Čiernu vložku vytlačte zdola.

2.

Zarovnajte bielu vložku so zárezom a zatlačte vložku zhora nadol, kým nezapadne.

Ako vykonať zobrazovanie
Krok
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1.

Umiestnite Bezrámovú SRS základňu masky (pacient je položený na Bezrámovom
SRS prekrytí CT Universal / Podpore zobrazovania bezrámovej rádiochirurgie).

2.

Umiestnite Bezrámový SRS CT/angiový lokalizátor a cieľový polohovač na Bezrámovú SRS základňu masky a uzamknite.

3.

Podľa potreby vykonajte RTG zobrazenie pacienta.
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4.2

Liečba pacientov komponentmi Brainlab FRS

Všeobecné informácie
Komponenty Brainlab FRS sa používajú pre pacientov, ktorí sú skenovaní Bezrámovým SRS CT/
angiovým lokalizátorom a cieľovým polohovačom značky Brainlab. Tieto komponenty
umožňujú kombinovať presnosť lokalizovaných množín údajov s presným nastavením na základe
snímok systému ExacTrac.
Keďže ExacTrac môže čítať lokalizované informácie o pacientovi exportované z BrainSCAN
alebo iPlan RT Image, pacient nemusí mať počas liečby oblečený Stereotaktický hlavový kruh.
Systém masky je pre pacienta neinvazívny.
Podrobnosti o postupoch bezrámovej rádiochirurgickej liečby pomocou ExacTrac si prečítate v
Klinickej používateľskej príručke, ExacTrac.

Pacient pripravený na liečbu

Obrázok 32

Súvisiace odkazy
3.3.2 Bezrámové rozšírenie hornej časti ležadla pre zobrazovanie na str. 43
3.3.3 Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal na str. 45
3.5 Tvarovanie Bezrámovej SRS súpravy masky rozšírenej (1 Pac.) na str. 63

Ako umiestniť pacienta
Krok
1.

Pripevnite Bezrámové rozšírenie hornej časti ležadla pre zobrazovanie alebo Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal k hornej časti ležadla. Toto podporuje hlavu a
krk pacienta počas liečby.

2.

Pripevnite Bezrámovú SRS základňu masky na Bezrámové rozšírenie hornej časti ležadla pre zobrazovanie alebo na Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal.

3.

Umiestnite pacienta na zadnú masku a pripevnite strednú a hornú masku pomocou rozpier a svoriek z Bezrámového SRS maskovacieho príslušenstva.
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Liečba pacientov komponentmi Brainlab FRS

Krok

82

4.

Namontujte Bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole na Bezrámovú SRS základňu masky a utiahnite ho pomocou zariadenia pre rýchle uvoľnenie. Keď pripevňujete
Bezrámové rádiochirurgické polohovacie pole, uistite sa, či kužeľovitý koniec smeruje
k nožnému koncu ležadla.

5.

Pacient je teraz pripravený na predpolohovanie na vhodnú rádioterapeutickú liečbu. Ďalšie informácie o predpolohovaní pacienta s Bezrámovým rádiochirurgickým polohovacím poľom si prečítate v Klinickej používateľskej príručke, ExacTrac.
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5

ZABEZPEČENIE KVALITY

5.1

Bezrámové SRS QA cieľové ukazovadlo

Všeobecné informácie
Potreba vysokej geometrickej a dozimetrickej presnosti v bezrámovej rádioterapii/rádiochirurgii si
vyžaduje špeciálny program zabezpečenia kvality.
Spoločnosť Brainlab odporúča vykonať Winston-Lutzov test zabezpečenia kvality pomocou
Bezrámového SRS QA cieľového ukazovadla. Toto zariadenie s vysokou presnosťou poskytuje
možnosť vykonávať kontroly zabezpečenia kvality pomocou cieľového ukazovadla s vloženou
guľôčkou aj ukazovadla svetelného poľa. Guľôčka cieľového ukazovadla a guľôčka ukazovadla
svetelného poľa sa zhodujú vo veľkosti (priemer 5 mm) a polohe.

Bezrámové SRS QA cieľové ukazovadlo

①

②
③

Obrázok 33
Č.

Komponent

①

Držadlo bezrámového SRS QA cieľového ukazovadla

②

Ukazovadlo svetelného poľa

③

Cieľové ukazovadlo
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Bezrámové SRS QA cieľové ukazovadlo

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Nepoužívajte bezrámové SRS QA cieľové ukazovadlo, ak niektorá časť pomôcky spadla
alebo je poškodená.
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5.2

Montovanie cieľového ukazovadla

Súvisiace odkazy
5.1 Bezrámové SRS QA cieľové ukazovadlo na str. 83

Ako namontovať bezrámové SRS QA cieľové ukazovadlo
Krok
1.

Súčasne zatlačte tlačidlá s pružinou na oboch stranách zariadenia.

2.

Keď sú ešte tlačidlá zatlačené, vyrovnajte Držadlo bezrámového SRS QA cieľového
ukazovadla s kolíkmi na Bezrámovej SRS základni masky a zatlačte dole, až Držadlo
bezrámového SRS QA cieľového ukazovadla pohodlne sadne na Bezrámovú SRS základňu masky.

3.

Pustite tlačidlá, aby sa umožnilo zafixovanie Bezrámovej SRS základne masky.

4.

Zaveste Cieľové ukazovadlo alebo Ukazovadlo svetelného poľa (s aj naďalej nasadeným bielym ochranným krytom) na Držadlo bezrámového SRS QA cieľového ukazovadla.

5.

Ukazovadlo zaistite otočením červenej zaisťovacej skrutky ①. To zaisťuje jednoznačnú a
jedinečnú pozíciu.
③

②

①

6.

Len Ukazovadlo svetelného poľa: Opatrne odstráňte ochranný kryt.

7.

Použite preklady ležadla, aby ste ukazovadlo umiestnili do blízkosti izocentra, ako je definované lasermi miestnosti alebo svetelným poľom.

8.

Nastavte uhlový bod otáčaním skrutky na nastavenie sklonu ②.

9.

Nastavte výšku (jemné nastavenie) ukazovadla otáčaním skrutky na nastavenie výšky ③.

10.

Pre pozdĺžne a bočné nastavenie použite preklady ležadla.

POZNÁMKA: Neodstraňujte ochranný kryt Ukazovadla svetelného poľa skôr, ako je ukazovadlo
pevne namontované na Držadlo bezrámového SRS QA cieľového ukazovadla a Bezrámovú
SRS základňu masky, aby ste zabránili poškodeniu citlivého hrotu ukazovadla.
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Vykonanie Winston-Lutzovho testu s cieľovým ukazovadlom

5.3

Vykonanie Winston-Lutzovho testu s cieľovým
ukazovadlom

Všeobecné informácie
Brainlab odporúča použiť 7,5 mm kolimátor, pretože volfrámová guľôčka v cieľovom ukazovadle
má priemer 5 mm.
Guľôčka vytvára na filme neožiarenú oblasť. Táto projekcia volfrámovej guľôčky musí byť vždy
úplne vo vnútri exponovanej oblasti filmu pre každú polohu gantry a stola.

Nastavenie QA

Obrázok 34

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Winston-Lutzov test musí byť vykonaný pred nastavením pacienta. Ak Winston-Lutzov test
naznačuje neprijateľnú odchýlku spôsobenú mechanickou chybou, musí sa to vziať do
úvahy (napr. počas plánovania liečby).
Varovanie
Ukazovadlo svetelného poľa nepoužívajte pre Winston-Lutzov test. Toto ukazovadlo by sa
malo používať iba na kalibráciu držiaka kolimátora a na overenie svetelného poľa.

Súvisiace odkazy
5.2 Montovanie cieľového ukazovadla na str. 85
5.4 Expozícia filmu na str. 88

Ako vykonať Winston-Lutzov test
Krok
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1.

Pripojte Držadlo bezrámového SRS QA cieľového ukazovadla k Bezrámovej SRS základni masky a pripojte cieľové ukazovadlo.

2.

Keď dosiahnete polohu izocentra, uistite sa, že všetky zámky na ležadle sú zapnuté a ležadlo je nastavené presne na 0 stupňov.
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Krok
3.

Držiak filmu vložte do jednej z dvoch zásuviek na kolimátore. Zvoľte zásuvku, ktorá poskytuje najväčší rozsah rotácie gantry a ležadla tak, aby sa zabránilo možnej mechanickej
kolízii.

4.

Pripravte si svetlo-nepriepustný 8-palcový x 4-palcový prúžok filmu z hotového balenia
označením 8 oblastí, očíslovaných 1 až 8 na obálke. To umožňuje expozíciu filmu v 8
kombináciách uhla gantry a ležadla.

5.

Umiestnite film pre každú expozíciu v držiaku filmu s oblasťou, ktorá má byť ožiarená v
kruhovom poli.

6.

Upevnite skrutku na držiaku filmu, aby sa zafixoval film v svorke počas každej expozície.

7.

Exponujte film.
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Expozícia filmu

5.4

Expozícia filmu

Odporúčané polohy
Odporúčané uhly gantry a ležadla pre expozície sú uvedené v tabuľke nižšie. Všetky polohy sa
vzťahujú na stupnicu IEC 61217.
Poloha

Uhol gantry

Uhol ležadla

1

110°

0°

2

30°

0°

3

310°

0°

4

230°

0°

5

250°

270°

6

330°

315°

7

50°

45°

8

110°

90°

Ďalšie pozície môžu byť potrebné na získanie podrobných informácií o mechanických
nepresnostiach konkrétneho lineárneho urýchľovača a ležadla.

Analýza filmu

Obrázok 35
Po vyvolaní filmu skontrolujte osem snímok, aby sa určili odchýlky v polohe cieľovej guľôčky
vzhľadom na stred lúča žiarenia. Vzor by sa mal približovať vyššie uvedenému obrázku.
Údaje zozbierané počas uvádzania rádiologického systému Brainlab do prevádzky, by mali tvoriť
základnú líniu, s ktorou budú porovnávané budúce testy.
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6

ROBOTICS

6.1

Hardvérové a softvérové komponenty
Robotics

Všeobecné informácie
Robotics je elektricky poháňaný, diaľkovo ovládateľný systém podpory pacienta. Je navrhnutý
tak, aby fungoval na báze medicínskeho systému PC/laptop.
Klinická aplikácia Robotics je namontovaná medzi liečebným ležadlom medicínskeho
urýchľovača elektrónov a hornou časťou ležadla. V kombinácii s liečebným ležadlom
medicínskeho urýchľovača elektrónov je možné pohybovať pacientom na všetkých úrovniach
voľnosti.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa prípadov použitia, zdravotníckych pracovných tokov a klinickej
praxe si prečítate v Klinickej používateľskej príručke, ExacTrac.
Keďže systém Robotics môže byť ovládaný na diaľku rádiom, môže byť obsluhovaný z miesta aj
diaľkovo z vonkajšej strany ošetrovacieho bunkra pomocou systému pre nastavenie polohy
pacienta ExacTrac.

Používanie systému Robotics
Systém Robotics je určený na prispôsobenie rotačnej odchýlky pacienta okolo laterálnej a
pozdĺžnej osi pacienta.
Systém Robotics je určený na prevádzku v pracovnom prostredí medicínskeho urýchľovača
elektrónov, ktorý sa používa na podporu automatizovaných postupov nastavenia polohy pacienta
v rádioterapeutických aplikáciách. Zariadenie je určené len na použitie v prostredí s
profesionálnymi zdravotníckymi zariadeniami.
Systém Robotics je určený na použitie ako zdravotnícky prístroj výhradne v kombinácii s
počítačovým systémom nastavenia polohy pacienta a pod jeho riadením.

Populácia pacienta
Populácia pacienta zahŕňa akýkoľvek zdravotný stav, pri ktorom môže byť použitie liečby
rádioterapiou vhodné na liečbu tumorov lebky, hlavy a krku alebo chrbtice.
Radiačná terapia sa môže aplikovať na akékoľvek telo pacienta bez ohľadu na vek pacienta (t. j.
pacientov s ochorením hlavy a krku, pľúc, pečene, prostaty alebo chrbtice), s výnimkou pacientov,
ktorí majú kardiostimulátor. Hmotnosť pacienta nesmie prekročiť 159 kg. Aby sa predišlo zraneniu
pacientov s kardiostimulátorom, obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora a vyžadujte informácie o
možných rizikách vyplývajúcich z vystavenia sa žiareniu. Podrobné informácie nájdete v Klinickej
používateľskej príručke.

Prevádzkové podmienky

Prostredia

Teplota okolitého prostredia: 10 °C - 35 °C.
Tlak vzduchu: 860 hPa - 1 060 hPa
Vlhkosť: 60 ± 15, bez kondenzácie
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Hardvérové a softvérové komponenty Robotics

Elektrické

Príkon: 100 V AC - 240 V AC / 47Hz - 63 Hz / 1,5 A - 0,7 A

Rádiové ovládanie

Rádiové frekvenčné pásmo na báze Bluetooth®: 2,402 GHz až 2,480
GHz / 5 mW

Očakávaná životnosť
Očakávaná životnosť systému Robotics je desať rokov.

Produktový štítok
Na produktovom štítku je uvedený názov zariadenia, logo Brainlab a sériové číslo. Obsahuje aj
informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

Súradnice a uhly
Všetky údaje o súradniciach a uhloch v tejto príručke používateľa sú v súlade s normou IEC
61217 - „Table Top System“ (Stolový systém), index označenia: „t“.

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
V prostredí lineárneho urýchľovača systém Robotics môže byť použitý len s ExacTrac.
Varovanie
Inštalácia zariadenia mení výšku liečebného stola, podobnú štandardným klinickým
nastaveniam pri imobilizácii pacienta použitím vákuového vankúša, hrudnej dosky alebo
protišmykovej podložky alebo pri použití iných polohovacích zariadení. Preto sa
neodporúča nastavovať liečbu pacienta iba pomocou zobrazenej hodnoty pre vertikálnu
polohu ležadla, ale overiť správnu polohu pomocou napr. laserov v miestnosti alebo
röntgenového zobrazovania. Pri určitých uhloch naklonenia môže byť potrebné prepísať
detaily vertikálnej polohy liečebného stola v systéme Record and Verify. V takýchto
prípadoch musia byť prispôsobené tolerančné tabuľky.
Varovanie
Inštaláciu, servis a údržbu môžu vykonávať iba servisní pracovníci spoločnosti Brainlab a/
alebo autorizovaní servisní partneri.
Neotvárajte kryt systému Robotics. Vo vnútri zariadenia nie sú žiadne časti, ktoré by mohol
opraviť používateľ. Aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu systému v dôsledku
zaseknutia alebo zatvorenia medzi časťami zariadenia, musí byť kryt zariadenia správne
namontovaný a nesmie vykazovať žiadne poškodenia. Nepoužívajte zariadenie, ak je kryt
poškodený alebo bol odstránený.

Núdzové vypnutie
Zariadenie je integrované do systému núdzového vypnutia (EMO) medicínskeho urýchľovača
elektrónov cez systém nastavenia polohy pacienta ExacTrac.
Po aktivácii núdzového vypnutia (EMO) medicínskeho urýchľovača elektrónov systém Robotics
okamžite zastaví svoj pohyb.
Systém núdzového vypnutia nie je súčasťou systému Robotics, ale musí ho zabezpečiť
prevádzkovateľ zariadenia.
Varovanie
Zariadenie je pripojené k systému núdzového vypnutia systému lineárneho urýchľovača. V
prípade núdze aktivujte núdzový vypínač(e) lineárneho urýchľovača, aby ste zastavili
pohyb systému Robotics.
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6.1.1

Softvér Robotics

Prehľad softvéru
Aplikácia Robotics Service Application a softvér ovládača systému Robotics poskytujú
alternatívny riadiaci terminál pre systém Robotics počas prevádzky bez pacienta, ako aj
rozšírené diagnostické funkcie pre systém.
Typ softvéru

Aplikácia služby a údržby Robotics

Platforma

PC

Odporúčané požiadavky na systém

OS Windows XP; 500 MHz; RAM: 256 MB; USB 2.0
(1 port); Priestor na HD: 55 MB

Požiadavka licencie

Y

Funkcie

Riadenie systému Robotics v neoperačnej prevádzke;
Monitorovanie batérií; Systémové informácie

Množstvo licencií

1 Pracovný priestor

Podpora operačného systému

Windows

Obsah

Robotics Service Application; ovládač Robotics

Jazyková podpora

Angličtina

Názov značky

Brainlab

Príručka používateľa hardvéru Rev. 2.4 Systém podpory pacienta

91

Hardvér Robotics

6.1.2

Hardvér Robotics

Prevádzkový rozsah

Obrázok 36

Maximálne prevádzkové rozsahy
Relatívny bočný náklon (odstup/ψt):

±2,7° max.

Rýchlosť bočného naklonenia:

0,43 °/s priemer; 0,7 °/s max.

Relatívny pozdĺžny náklon
(Naklonenie/φt):

±4° max.

Rýchlosť pozdĺžneho naklonenia:

0,95 °/s priemer; 2,25 °/s max.

Maximálna rýchlosť vertikálneho posunu:

25 mm/s (merané na kraniálnom konci hornej časti ležadla pre zobrazovanie pre Varian Exact).

• Bočný sklon/odstup je definovaný ako rotácia súradnicového systému dosky stola (index t)
okolo osi Xt.
• Pozdĺžny sklon/naklonenie je definovaný ako rotácia súradnicového systému dosky stola (index
t) okolo osi Yt. (Oznámenia v súlade s IEC 61217).
(ICT vrátane bezrámového rozšírenia ICT):

Obrázok 37
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Rozmery a hmotnosti
Rozmery zariadenia bez hornej časti ležadla v polohe „Home“
Výška

149 mm

Šírka

557 mm

Dĺžka

855 mm

Hmotnosť obalu a hmotnosť pacienta
Hmotnosť zariadenia

68 kg

Maximálna záťaž pacienta (systém Robotics s Hornou časťou
ležadla pre zobrazovanie)

159 kg

Maximálna záťaž pacienta (systém Robotics s Hornou časťou
ležadla kVue Pro)

144 kg

Maximálna záťaž pacienta (systém Robotics s Hornou časťou
ležadla CA iBeam evo)

159 kg

Ohyb a prehyb
Hodnoty testovacích vzoriek podľa IEC 60976. Tieto hodnoty sú vzorové hodnoty a slúžia len na
informáciu. Tieto hodnoty sú špecifické pre konkrétnu klinickú inštaláciu. Podrobnosti týkajúce sa
testovacích metód, nastavenia a výsledkov nájdete v IEC 60976.
Uvedené hodnoty vyplývajú zo skúšok vykonaných na kompletnom systéme pozostávajúcom z
podstavca ležadla, systému Robotics a Hornej časti ležadla pre zobrazovanie
Test vertikálneho
prehybu 135 kga
(mm)

Test vertikálneho
Max. zmena uhlovéprehybu 30 kgb (mm) ho prehybuc s bočným posunom vľavo/
vpravo (°)

Max. zmena prehybud hornej časti ležadla s bočným posunom vľavo/vpravo
(mm)

Systém Robotics a
Horná časť ležadla
pre zobrazovanie na
podstavci ležadla
EXACT

7,03 mm

7,6 mm

0,32°

0,26

Systém Robotics a
Horná časť ležadla
pre zobrazovanie na
podstavci ležadla
TrueBeam

6,77 mm

8,26 mm

0,42°

0,77

Poznámky:
a) Systém Robotics a Horná časť ležadla pre zobrazovanie (s pripojeným bezrámovým
rozšírením). Horná časť ležadla vo výške izocentra; systém Robotics a horná časť ležadla v plne
rozšírenej polohe; 135 kg rozložené na 2 m dĺžku Hornej časti ležadla pre zobrazovanie,
začiatok na kraniálnom konci; vertikálne vychýlenie hornej časti ležadla merané v izocentre.
b) Systém Robotics a Horná časť ležadla pre zobrazovanie (s pripojeným bezrámovým
rozšírením). Horná časť ležadla vo výške izocentra; systém Robotics a horná časť ležadla
umiestnená so špicom hornej časti ležadla v polohe izocentra; 30 kg rozložené na 1 m dĺžku
Hornej časti ležadla pre zobrazovanie, začiatok na kraniálnom konci; vertikálne vychýlenie
hornej časti ležadla merané v izocentre.
c) Max. zmena uhlového vychýlenia, keď sa horná časť ležadla pohybuje bočne zľava doprava
(maximálna hodnota z dvoch rôznych polôh):
• Ležadlo 20 cm pod izocentrum; aplikovaných 135 kg
• Ležadlo na maximálnej výške; aplikovaných 135 kg
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Hardvér Robotics

c) Max. zmena vertikálneho vychýlenia, keď sa horná časť ležadla pohybuje bočne zľava doprava
(maximálna hodnota z dvoch rôznych polôh):
• Ležadlo 20 cm pod izocentrum; aplikovaných 135 kg
• Ležadlo na maximálnej výške; aplikovaných 135 kg
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6.1.3

Systém Robotics s hornou časťou ležadla pre zobrazovanie

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Maximálne povolené rozdelené zaťaženie na systéme Robotics v kombinácii s Hornou
časťou ležadla pre zobrazovanie pre Varian Exact (s predĺžením) je 159 kg.
Varovanie
Maximálne bodové zaťaženie na kraniálnom konci Hornej časti ležadla pre zobrazovanie
pre Varian Exact (bez predĺženia) je 92,5 kg.
Varovanie
Maximálna záťaž na predĺžení Hornej časti ležadla pre zobrazovanie pre Varian Exact je 40
kg.
Varovanie
Nevystupujte na Hornú časť ležadla pre zobrazovanie.

Varovné štítky
Nasledujúce varovné štítky sú pripojené k systému Robotics alebo jeho subkomponentom:
Štítok

Vysvetlenie
• Maximálne prípustné bodové zaťaženie vyvinuté na kraniálny koniec Hornej časti ležadla pre zobrazovanie (bez bezrámového
rozšírenia) je 92,5 kg.
• Maximálne prípustné zaťaženie
pre bezrámové rozšírenie hornej
časti ležadla pre zobrazovanie je
40 kg.
• Nevystupujte na Hornú časť ležadla pre zobrazovanie.

Hmotnosť pacienta nesmie presiahnuť 159 kg, musí byť rovnomerne
rozložená na hornej časti ležadla
pre zobrazovanie.

Nasledujúci varovný štítok je pripojený k Hornej časti ležadla pre zobrazovanie:
Štítok

Vysvetlenie

Hmotnosť pacienta nesmie presiahnuť 159 kg, musí byť rovnomerne
rozložená na hornej časti ležadla
pre zobrazovanie.
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Systém Robotics s hornou časťou ležadla CA iBeam evo

6.1.4

Systém Robotics s hornou časťou ležadla CA iBeam evo

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Maximálne povolené rozdelené zaťaženie na systéme Robotics v kombinácii s Hornou
časťou ležadla CA iBeam evo (s rozšírením) je 159 kg.
Varovanie
Maximálne bodové zaťaženie na konci kraniálneho konca hornej časti ležadla CA iBeam
evo (bez rozšírenia) je 100 kg.
Varovanie
Maximálne zaťaženie na rozšírení iBeam evo je 70 kg.
Varovanie
Nevystupujte na Hornú časť ležadla CA iBeam evo.

Varovné štítky
Nasledujúce varovné štítky sú pripojené k systému Robotics alebo jeho subkomponentom, keď je
nainštalovaná horná časť ležadla CA iBeam evo:
Štítok

Vysvetlenie
• Maximálne prípustné bodové zaťaženie vyvinuté na kraniálny koniec Hornej časti ležadla CA
iBeam evo (bez bezrámového
rozšírenia) je 100 kg.
• Maximálne prípustné zaťaženie
pre bezrámové rozšírenie iBeam
evo je 70 kg.
• Nevystupujte na Hornú časť ležadla CA iBeam evo.

Hmotnosť pacienta nesmie presiahnuť 159 kg, musí byť rovnomerne
rozložená na hornej časti ležadla
CA iBeam evo.

Nasledujúci varovný štítok je pripojený k hornej časti ležadla CA iBeam evo:
Štítok

Vysvetlenie

Hmotnosť pacienta nesmie presiahnuť 159 kg, musí byť rovnomerne
rozložená na hornej časti ležadla
CA iBeam evo.
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6.1.5

Systém Robotics s Hornou časťou ležadla kVue Pro

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Maximálne povolené rozdelené zaťaženie na systéme Robotics v kombinácii s Hornou
časťou ležadla kVue Pro (nezávisle od použitej vložky) je 144 kg.
Varovanie
Maximálna bodová záťaž na kraniálnom konci konzolových nosníkov kVue Pro je 95 kg.
Varovanie
Nevystupujte na Hornú časť ležadla kVue Pro.

Varovné štítky
Nasledujúce varovné štítky sú pripojené k systému Robotics alebo jeho subkomponentom
Štítok

Vysvetlenie

Maximálna bodová záťaž na kraniálnom konci konzolových nosníkov kVue Pro je 95 kg.

Maximálne povolené rozdelené zaťaženie na systéme Robotics v
kombinácii s Hornou časťou ležadla
kVue Pro (nezávisle od použitej
vložky) je 144 kg.
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Ručné ovládacie prvky

6.2

Ručné ovládacie prvky

6.2.1

Prehľad

Ľavá/pravá strana zariadenia
.

①

②

③

Obrázok 38
Č.

98

Komponent

①

Servisný zámok

②

Používateľské rozhranie

③

Spínač ZAP/VYP
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Kaudálny koniec

①

③
④

②
Obrázok 39
Č.

Komponent

①

Prístupový otvor pre uvoľnenie servisnej brzdy

②

Rádiová anténa

③

Konektor nabíjačky batérií

④

Poistka

Súvisiace odkazy
6.7.2 Uvoľnenie servisnej brzdy na str. 127
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Používateľské rozhranie

6.2.2

Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie LOCK ALL

①

Obrázok 40
Č.

①

Komponent

Tlačidlo LOCK ALL

Funkcia/použitie
Stlačte pre uzamknutie/odomknutie motorových bŕzd systému
Robotics. Automatický pohyb systému Robotics nie je možný, ak sú brzdy uzamknuté:
• Tlačidlo svieti: brzdy sú uzamknuté
• Tlačidlo nesvieti: brzdy sú odomknuté
Brzdy sa automaticky zablokujú počas samočinného testovania pri spustení. Skontrolujte obe tlačidlá LOCK ALL: Mali by
svietiť pri každom zapnutí zariadenia.

Keď tlačidlá LOCK ALL svietia, to naznačuje, že buď sú zapnuté brzdy elektrických motorov
alebo jeden zo servisných zámkov znemožnil pohyb. Po uvoľnení servisný zámkov opäť
odomknite tlačidlá LOCK ALL.
Varovanie
Nedotýkajte sa pacienta a tlačidla LOCK ALL súčasne.

Displej batérie používateľského rozhrania

①

②

Obrázok 41

100

Príručka používateľa hardvéru Rev. 2.4 Systém podpory pacienta

ROBOTICS

Č.

Komponent

Funkcia/použitie

①

Indikuje stav nabíjania batérie.
• Ak červená lišta bliká, energia batérie nemusí byť dostatočná na ďalšiu prevádzku. Pohyb je stále možný, ale odporúča sa nabiť batériu čo najskôr.
• Ak červená lišta bliká rýchlo, batéria je úplne vybitá. Systém
LED indikátor stavu batéRobotics sa automaticky vypne (o 10 sekúnd).
rie
• Keď sa systém Robotics nabíja, LED lišty blikajú, indikujú
stav batérie.
• Keď všetky lišty nepretržite svietia, batéria je úplne nabitá.
LED lišta bliká počas samočinného testovania pri spustení,
aby indikovala správnu funkciu displeja.

②

LED indikátor nabíjačky

Tento LED indikátor svieti nazeleno, keď je nabíjačka batérií
pripojená k systému Robotics, a indikuje príkon z nabíjačky
batérií.

LED indikátor chyby používateľského rozhrania

①

Obrázok 42
Č.

①

Komponent

Funkcia/použitie

LED Fault (Porucha)

Táto LED signalizuje stav Fault zariadenia, ktorý blokuje akýkoľvek pohyb.
V závislosti od závažnosti poruchy systému môžete jednoducho potvrdiť dočasnú poruchovú situáciu, aby ste odstránili
poruchu a pokračovali (napr. pomocou aplikácie služby alebo
ExacTrac).
V niektorých prípadoch poruchy je potrebné vypnúť systém
Robotics a potom ho znova zapnúť, aby sa porucha mohla
odstrániť.

Súvisiace odkazy
6.4.7 Nabíjanie batérie na str. 121
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Servisný zámok

6.2.3

Servisný zámok

Servisný zámok

①

Obrázok 43
Č.

①

Komponent

Funkcia/použitie

Servisný zámok

Servisný zámok je stabilná skrutka, ktorá uzamkne zdvíhaciu
mechaniku v základnej polohe.
Používanie servisného zámku:
1. Posuňte hornú časť ležadla do základnej polohy.
2. Otočte gombíky servisného zámku do uzamknutej polohy.
Uzamknutie zdvíhacej mechaniky je účinné len vtedy, ak sú
oba gombíky úplne otočené do polohy Locked.
Uvoľnenie zdvíhacej mechaniky je účinné len vtedy, ak sú oba
gombíky úplne otočené späť do polohy Unlocked.

POZNÁMKA: Ak sa niektorý zámok otočí z polohy Unlocked, elektrické brzdy sa tiež automaticky
zablokujú. Obe tlačidlá LOCK ALL sa rozsvietia, aby signalizovali, že zariadenie je blokované. Z
tohto dôvodu je potrebné odomknúť elektrické brzdy použitím tlačidiel LOCK ALL po uvoľnení
servisných zámkov.
Prevádzkový stav servisných zámkov je indikovaný šípkou na otočnom gombíku. Vždy sa
uistite, že ste otočili obidva gombíky úplne do ich mechanických koncových polôh, označených
symbolom LOCKED a UNLOCKED.

102

Príručka používateľa hardvéru Rev. 2.4 Systém podpory pacienta

ROBOTICS

6.2.4

Spínač ZAP/VYP

Spínač ZAP/VYP

①
Obrázok 44
Č.

①

Komponent

Funkcia/použitie

Spínač ZAP/VYP

Spínač ZAP/VYP systém Robotics zapne a vypne. Svietia, aby
signalizovali pohotovostnú prevádzku. Odporúča sa systém Robotics vypnúť, aby sa ušetrila energia batérie, ak sa zariadenie
nepoužíva na polohovanie pacienta.
• Spínače ZAP/VYP na oboch stranách zariadenia musia byť
zapnuté, aby napájali zariadenie.
• Pred vypnutím systému Robotics pomocou spínača
ZAP/VYP použitím softvéru vždy priveďte zariadenie do nečinnosti. Systém Robotics by nikdy nemal byť vypnutý počas manévru. Náhle vypnutie prúdu počas manévrovania spôsobí mechanické namáhanie zariadenia. Ak k tomu dôjde, systém sa
musí znova inicializovať a na overenie vnútornej úpravy systému sa musí vykonať postup QA.

Varovanie
Nedotýkajte sa pacienta a spínača ZAP/VYP súčasne.
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Kaudálny koniec

6.2.5

Kaudálny koniec

Poistka, konektor nabíjačky batérií, rádiová anténa

①

④

②

③
Obrázok 45
Č.

Komponent

①

Rádiová anténa

②

Konektor nabíjačky batérií

③

Poistka

④

Nabíjací kábel

Varovanie
Nedotýkajte sa pacienta a držiaka poistky súčasne.

Súvisiace odkazy
6.3 Diaľkové ovládanie pomocou rádiového vysielača na str. 105
6.4.7 Nabíjanie batérie na str. 121
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6.3

Diaľkové ovládanie pomocou rádiového
vysielača

Všeobecné informácie
Systém Robotics je diaľkovo ovládaný rádiom pomocou rádiového vysielača Bluetooth. Existujú
dva komunikačné body:
• Rádiová anténa na systéme Robotics sa nachádza na nožnom konci zariadenia.
• Externý rádiový modul spájajúci zariadenie s ExacTrac je výhodne umiestnený na strope
liečebnej miestnosti, v blízkosti nožného konca zariadenia.

Externý Bluetooth modul

②

①
Obrázok 46
Č.

Komponent

Funkcia/použitie

①

LED kontrolka

Zelená: Modul je napájaný a v stave nečinnosti.
Fialová: Modul nadväzuje rádiové spojenie so systémom Robotics.
Modrá/bliká: Rádiové spojenie nadviazané/prenos dát.

②

Prenosná anténa

Hriadeľ antény by mal byť nastavený tak, aby os kolmá na hriadeľ
smerovala k systému Robotics.

POZNÁMKA: Neumiestňujte pevné objekty medzi rádiovú anténu pri nožnom konci systému
Robotics a externý rádiový modul.

Poznámky EMC
Toto medicínske elektrické zariadenie vyžaduje špeciálne opatrenia týkajúce sa EMC a musí byť
inštalované a uvedené do prevádzky servisným personálom spoločnosti Brainlab a/alebo
autorizovanými servisnými partnermi.
Zariadenie pracuje na rádiových frekvenciách v rozsahu od 2,402 GHz do 2,480 GHz. Účinný
vyžarovaný výkon je 10 mW.
Brainlab nepreberá zodpovednosť za rušenie iných zariadení, ktoré sa môže vyskytnúť v dôsledku
elektromagnetickej kompatibility (EMC) alebo za prevádzkové rušenie iných zariadení
Bluetooth™. Prenosné a mobilné RF komunikačné zariadenia môžu mať vplyv na medicínske
elektrické zariadenia.
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Diaľkové ovládanie pomocou rádiového vysielača

Varovanie
Prístroj môže byť vystavený elektrickému rušeniu inými zariadeniami, aj keď iné zariadenia
vyhovujú emisným požiadavkám CISPR.
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6.4

Prevádzka systému Robotics

6.4.1

Manévrovanie systému Robotics počas nastavenia pacienta

Všeobecné informácie
Systém Robotics môže byť klinicky použitý len so systémom nastavenia polohy pacienta
ExacTrac.
O klinických pracovných tokoch popisujúcich prevádzku zariadenia sa dočítate v príslušnej časti
Klinickej používateľskej príručky, ExacTrac.

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Dávajte pozor na riziko zranenia v dôsledku diaľkového ovládania systému Robotics.
Uistite sa, že máte pri práci so systémom Robotics vždy voľný výhľad na pacienta, najmä
keď vykonávate pohyby z vonkajšej strany liečebného bunkra. Ak je to potrebné, nastavte
kamerový systém v miestnosti.
Varovanie
Systém Robotics nepoužívajte, ak na polohovanie pacienta používate invazívny kruh hlavy.
Zamknite systém Robotics tlačidlom LOCK ALL, aby ste sa uistili, že počas nastavovania a
liečby pacienta nie je možný žiadny pohyb systému Robotics.
Varovanie
Overte si, či pacient nemôže uviaznuť medzi liečebným stolom a gantry, keď sa systém
Robotics hýbe. Ak sa nedá vylúčiť možnosť kolízie, premiestnite pacienta.
Varovanie
Uvedomte si, že akýkoľvek pohyb systému Robotics na korekciu uhlového nesprávneho
nastavenia môže spôsobiť významný translačný posun pozdĺž osi Xt, Yt a/alebo Zt. Tento
translačný posun musí byť overený a upravený pred liečbou.
Pri umiestňovaní pacienta by sa malo čo najviac zabrániť pohybu pacienta, napríklad pomocou
protišmykovej podložky Brainlab alebo iných vhodných imobilizačných zariadení na
znehybnenie pacienta.
Odporúča sa otočiť portálové gantry do uhlov medzi 90° a 270°, aby počas polohovania bol
nerušený výhľad na pacienta, aby sa zabránilo riziku zaseknutia pacienta.

Kontrolná pozícia
Môžete ovládať manévrovanie na systéme Robotics z jednej z dvoch prevádzkových pozícií:
• Vnútri ošetrovacieho bunkra, obsluha stojaca priamo vedľa zariadenia, alebo
• Mimo bunkra, pomocou liečebného ovládacieho panelu.
V každom prípade je však potrebné pozorne sledovať a kontrolovať každý pohyb systému
Robotics, aby sa predišlo akémukoľvek riziku alebo ohrozeniu pacienta.
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Overenie nastavenia ležadla, keď sa systém Robotics nepoužíva

6.4.2

Overenie nastavenia ležadla, keď sa systém Robotics nepoužíva

Všeobecné informácie
Keď sa ExacTrac alebo systém Robotics nepoužíva na polohovanie pacienta, systém Robotics
musí byť zarovnaný v strednej polohe. Pred liečbou pacienta sa odporúča overiť správne
nastavenie pomocou dodávanej vodováhy.
Podrobnosti o používaní a presnosti nájdete v technickom liste dodávanom s vodováhou.

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Je nevyhnutné vykonať správne nastavenie pacienta pred každým druhom radiačnej liečby
(t. j. s alebo bez použitia systému Robotics). Pred liečbou musíte overiť dostatočnú
presnosť aktuálneho nastavenia pacienta. Ak sa vykonáva liečba bez použitia ExacTrac na
nastavenie pacienta, overte presnosť aktuálneho nastavenia pacienta pomocou vhodného
alternatívneho meracieho zariadenia (napr. digitálnej vodováhy).
Varovanie
Digitálna vodováha sa musí pravidelne kalibrovať najmenej raz za rok v rámci
zodpovednosti klinického pracovníka.

108

Príručka používateľa hardvéru Rev. 2.4 Systém podpory pacienta

ROBOTICS

6.4.3

Manévrovanie systému Robotics počas prevádzky bez pacienta

Všeobecné informácie
Systém Robotics môžete ovládať počas prevádzky bez pacienta použitím aplikácie Robotics
Service Application.
Varovanie
Aplikáciu Robotics Service Application nepoužívajte na účely nastavenia pacienta pred a
počas liečby ožarovaním.

Automatické zrušenie
Ak požiadavka na manéver nie je potvrdená do troch minút, požiadavka sa automaticky zruší. Ak
chcete pokračovať v manévrovaní, znova vyberte pohyb a pokračujte.
Podobne, ak sa vykonaný pohyb pozastaví uvoľnením potvrdzovacieho tlačidla na viac ako tri
minúty pred dosiahnutím konečného cieľa, požadovaný manéver sa zruší. Systém sa vráti do
stavu nečinnosti, čaká na vykonanie nového manévru. Zobrazí sa chybové hlásenie Target
position not reached (Cieľová poloha nie je dosiahnutá) a Position not reached (Poloha nie je
dosiahnutá) sa zobrazí načerveno v hornej časti okna aplikácie.

Súvisiace odkazy
6.7.3 Používanie servisných zámkov na str. 129

Robotics Service Application: Predvolené zobrazenie
Krok
1.

Spustite aplikáciu Robotics Service Application.
Zobrazí sa správa, aby ste nepoužívali aplikáciu na nastavenie pacienta. Zvoľte Acknowledge pre pokračovanie.

2.

Aplikácia automaticky nadviaže spojenie so systémom Robotics. Zobrazí sa nasledujúca
obrazovka:
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Krok
②

①

④

③

• Stav pripojenia ① Robotics connected (zelená) signalizuje, že spojenie bolo nadviazané.
• Keď systém Robotics dosiahol svoju cieľovú polohu, zobrazí sa Position Reached
②. Aktuálna poloha systému Robotics je zobrazená číselnými hodnotami ③.
• Poloha sa zobrazuje aj graficky, ako jedna zelená bodka ④.
POZNÁMKA: Uvedomte si, že poloha systému Robotics, ako je zobrazená, je iba základný
orientačný návod. Grafické zobrazenie celkového prevádzkového rozsahu (zobrazené ako tvar
diamantu v tejto karte) nie je v mierke. Zobrazené hodnoty sa vzťahujú na relatívny pohyb
systému Robotics v súlade s normou IEC 61217 - „Table Top System“ (Stolový systém), index
označenia „t“. Zobrazené hodnoty neberú do úvahy žiadne externé zdroje deformácie, ako napr.
ohýbanie podstavca ležadla.

Ako vykonať manéver s aplikáciou Robotics Service Application
Krok
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1.

Zvoľte kartu Maneuver.

2.

Predvoľte požadovaný uhol odstupu a/alebo uhol naklonenia buď:
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Krok
• Presunutím bodky polohy do ľubovoľnej polohy v rámci prevádzkového rozsahu, alebo
• Výberom nového uhla odstupu a/alebo uhla naklonenia v ponukách rolovania v spodnej časti karty.

①

②

Keď je predvolená nová poloha, aktuálna poloha sa zobrazuje ako žltá bodka ① a cieľová
poloha sa zobrazuje ako modrá bodka ②.
Keď sa dosiahne cieľová poloha, bodka sa zmení na zelenú.
3.

Zvoľte Go na zasielanie požiadavky na manéver do systému Robotics.
Dialóg zobrazuje nastavený pohyb:

Zvoľte Acknowledge na potvrdenie svojej predvoľby alebo Cancel na zrušenie úkonu.
4.

Ak vopred zvolíte pohyb v kladnom smere osi Zt, zobrazí sa okno s hlásením, ktoré vás
informuje o maximálnom očakávanom vertikálnom posunutí na hornom konci hornej časti
ležadla.

To vám umožní overiť minimálnu voľnú vzdialenosť, ktorá musí byť k dispozícii, aby sa
zabránilo kolízii.
Nastavenie overte a potvrďte výberom Acknowledge alebo nastavenie zrušte výberom
Cancel.

Príručka používateľa hardvéru Rev. 2.4 Systém podpory pacienta

111

Manévrovanie systému Robotics počas prevádzky bez pacienta

Krok
5.

Systém Robotics je teraz nastavený na vykonanie požadovaného manévru. Aktivujte pohyb stlačením oboch tlačidiel na potvrdzovacom zariadení. V závislosti od polohy ovládača to môže byť závesný ručný ovládač ExacTrac alebo ovládací panel ExacTrac. Systém
Robotics bude pokračovať v pohybe k cieľu, kým sú obe tlačidlá stlačené. Na zastavenie
pohybu tlačidlá uvoľnite.

POZNÁMKA: Zobrazené a popísané súčasti systému sú len vzorky a môžu sa líšiť svojím
vzhľadom.
6.

Keď sa manéver spustí, žltý kruh sa pohybuje v rámci mriežky podľa skutočnej polohy systému Robotics. V hornej časti okna aplikácia zobrazuje Moving.

7.

Po dokončení manévru a dosiahnutí cieľovej pozície sa modrý a žltý kruh v polohovej
mriežke spoja, aby vytvorili zelený kruh v cieľovej polohe. V hornej časti okna aplikácia
zobrazuje Position reached.

Zrušenie manévru
Krok
Na zrušenie manévru zvoľte Stop v hornej časti okna aplikácie.

Ako vykonať postup navádzania
Ak sa objaví systémová chyba, z dôvodov zabezpečenia kvality systém Robotics môže vykonať
postup navádzania (Homing). Homing znamená priviesť zdvíhací mechanizmus do jeho pôvodnej
polohy, aby sa vykonala automatizovaná vnútorná synchronizácia všetkých polohovacích
senzorov zariadenia.
Napríklad, keď je aktivované uvoľnenie servisnej brzdy, je potrebný postup navádzania, pretože
v tomto prípade musí byť aktuálna poloha opäť synchronizovaná s vnútorným systémom dohľadu
zariadenia.
V Home Position sú horná a dolná doska rozhrania zariadenia, pripojené k Hornej časti ležadla
pre zobrazovanie na jednej strane a k základni ležadla na druhej strane, vzájomne paralelné.
V závislosti od mechanických variácií nastavenia individuálneho hardvéru a podmienok prostredia
systému sa táto poloha môže mierne líšiť od Center Position zariadenia, ktorá je zarovnaná s
ideálnym/počiatočným systémom súradníc lineárneho urýchľovača v izocentre.
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Obrázok 47

Krok
1.

V karte Maneuver zvoľte Home na premiestnenie systému Robotics do základnej polohy.

2.

Aktivujte pohyb stlačením oboch tlačidiel na potvrdzovacom zariadení.

Ako vypnúť aplikáciu Robotics Service Application
Krok
1.

Kliknite na Off v pravom hornom rohu obrazovky.

2.

Zobrazí sa okno s hlásením, ktoré vás prevedie postupom vypnutia a pred liečbou pacienta uvedie systém Robotics do platnej predvolenej polohy.

Príručka používateľa hardvéru Rev. 2.4 Systém podpory pacienta

113

Manévrovanie systému Robotics počas prevádzky bez pacienta

Krok

Zvoľte buď:
• Home Position alebo
• Center Position. Toto je poloha klinického izocentra, ktorá bola predtým nastavená
pomocou konfiguračného nástroja systému ExacTrac.
• Cancel, ak nechcete zmeniť polohu systému Robotics.
POZNÁMKA: Ak nebola definovaná žiadna platná stredná poloha, strednú polohu nie je
možné zvoliť.
POZNÁMKA: Základná poloha sa môže mierne líšiť od strednej polohy (poloha izocentra)
v závislosti od mechanických variácií vášho nastavenia hardvéru a podmienok prostredia
systému.
3.

Keď ste sa rozhodli opäť prispôsobiť polohu systému Robotics (napr. zvolením Center
Position), požadovaný manéver je nastavený a od vás sa bude požadovať aktivácia pohybu:

4.

Ak sa rozhodnete preskočiť konečné nastavenie polohy systému Robotics (stlačením
Cancel), zobrazí sa okno s hlásením:

• Kliknutím na Cancel potvrdíte, že si neželáte premiestniť systém Robotics, alebo
• Kliknutím na Retry sa opäť pokúsite o nastavenie konečnej polohy systému Robotics
do základnej alebo strednej polohy.
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6.4.4

Okná s hlásením a systémové upozornenia

Zoznam okien s hlásením a systémových upozornení
Hlásenia

Vysvetlenie
Pohyb nie je možný, keďže je nabíjačka batérií pripojená
k systému Robotics.

Odpojte nabíjačku batérií a kliknite na OK pre potvrdenie.

Pohyb nie je možný, keďže je systém Robotics uzamknutý manuálne pomocou LOCK ALL.
Stlačením LOCK ALL odomknete systém Robotics a kliknite na OK pre potvrdenie.
Pohyb nie je možný, keďže je systém Robotics uzamknutý manuálne pomocou servisného zámku.
Na odomknutie zariadenia uvoľnite skrutky servisného zámku a kliknite na OK pre potvrdenie.
Systém Robotics nie je pripojený.
Komunikačnú linku so systémom Robotics nie je možné
vytvoriť, alebo sa počas prevádzky zrušila. Uistite sa, že
systém Robotics je zapnutý a kliknite na OK pre potvrdenie.
Proces zabezpečenia kvality systému Robotics si vyžaduje postup navádzania.
Proces vyvažovania vnútorného systému vyžaduje postup
navádzania, napr. po uvoľnení servisnej brzdy.
Kliknutím na Acknowledge spustíte postup navádzania.
Kliknite na Cancel, ak si neželáte v tomto úkone teraz pokračovať.
POZNÁMKA: Počas postupu navádzania je nutné systém
Robotics mechanicky zbaviť záťaže. Počas postupu navádzania nesmie ležať na hornej časti ležadla pacient.
Vyskytla sa komunikačná chyba.
Komunikačná linka so systémom Robotics bola počas
prevádzky narušená.
Ak problém pretrváva, v komunikačnej linke mohlo dôjsť k
dočasnej poruche alebo k zlyhaniu hardvéru.
• Uistite sa, že žiadne veľké pevné predmety nebránia rádiovému spojeniu medzi rádiovou anténou na kaudálnom konci systému Robotics a externým rádiovým modulom.
• Dbajte na to, aby rádiové spojenie nenarušili žiadne iné
rádiové vysielače Bluetooth™ alebo WLAN.
• Kliknite na Acknowledge pre potvrdenie.
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Hlásenia

Vysvetlenie
Aplikácia sa teraz vypne.
Ak je to potrebné, presuňte systém Robotics do platnej
predvolenej polohy na liečbu pacienta.
Pri vypnutí aplikácie sa zobrazí okno s hlásením, ktoré vás
prevedie riadeným postupom vypnutia.
Zvoľte Home Position alebo Center Position na presunutie systému Robotics do platnej predvolenej polohy na
ďalšie liečenie pacienta.
Kliknutím na Cancel preskočíte konečné nastavenie polohy systému Robotics.
Systém Robotics nebol presunutý do platnej predvolenej
polohy. Zabezpečte premiestnenie systému Robotics pred
liečbou pacienta.
Ak sa rozhodnete preskočiť konečné nastavenie polohy
systému Robotics pri vypínaní aplikácie, zobrazí sa okno
s hlásením, ktoré od vás bude vyžadovať, aby ste to potvrdili druhýkrát kliknutím na Cancel. Ak chcete skúsiť
umiestniť systém Robotics, kliknite na Retry.
Okno s hlásením sa zobrazí aj v prípade, že sa nepodarilo
úspešne dokončiť nastavovací pohyb.
Vyskytla sa systémová chyba systému Robotics.
Chybové hlásenie informuje o internej poruchovej situácii s
aplikáciou.
Porucha vyžaduje vaše potvrdenie kliknutím na Acknowledge, aby bolo isté, že ste si vedomí súčasného stavu.
Poskytne aj podrobnejší opis poruchy, ak kliknete na
Show Details...
Aplikáciu môžete ukončiť kliknutím na Exit Application.
Chybová situácia a podrobnosti sú uložené v súbore chybového protokolu systému Robotics vo vašom počítači.
APLIKÁCIA LEN PRE SERVIS A ÚDRŽBU!
Tento softvér sa nesmie používať na určovanie polohy pacienta v klinickej aplikácii a jeho použitie nesmie mať žiadny vplyv ani priamy alebo nepriamy dopad na liečbu pacienta.
Okno so správou je upozornením, že aplikáciu Robotics
Service Application nepoužívajte na účely nastavenia pacienta.
Kliknite na Acknowledge pre pokračovanie alebo na Cancel pre prerušenie.
Nastavenie pohybu systému Robotics.

Varovná správa vás informuje o predplánovanom pohybe.
Kliknutím na Acknowledge potvrdíte svoj výber alebo kliknite na Cancel pre nastavenie svojho plánu pohybu.
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Hlásenia

Vysvetlenie
Nastavenie pohybu systému Robotics.
Pohyb spôsobí vertikálny posun.
Pred presunom overte voľný priestor nad pacientom.

Ak ste vopred naplánovali pohyb v kladnom smere osi Zt,
varovné hlásenie vás upozorní na predplánovaný pohyb a
informuje vás o maximálnom vertikálnom posunutí, ktorý
sa dá očakávať na špici hornej časti ležadla.
Pred pohybom overte dostupný voľný priestor.
Kliknutím na Acknowledge potvrdíte svoj výber alebo kliknite na Cancel pre nastavenie svojho plánu pohybu.
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6.4.5

Používanie protišmykovej podložky

Všeobecné informácie
Protišmyková podložka značky Brainlab môže byť umiestnená na hornú časť ležadla pod
pacienta, aby sa zabezpečilo väčšie pohodlie pacienta počas naklonenia stola.

Protišmyková podložka

Obrázok 48

Dodržiavanie požiadaviek
Protišmyková podložka značky Brainlab bola testovaná na škodlivé látky a schválená na kontakt
s pokožkou v súlade s normou Oeko Tex Standard 100 (produktová trieda II).

Ako používať protišmykovú podložku
Umiestnite protišmykovú podložku na hornú časť ležadla, ako je zobrazené nižšie.

Obrázok 49

Dezinfekcia
Vykonajte štandardnú dezinfekciu povrchu povrchovým dezinfekčným prostriedkom, ako je
napríklad Meliseptol. Dodržiavajte odporúčania výrobcu dezinfekčného prostriedku.
Podložku môžete očistiť aj mäkkou, vlhkou handričkou. Nepoužívajte papier.

Skladovanie
Pre skladovanie podložku zrolujte.
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Dozimetrické vlastnosti
Pri ožarovaní cez protišmykovú podložku, najmä v kombinácii s Hornou časťou ležadla pre
zobrazovanie značky Brainlab, pomocou vhodných meraní overte experimentálne znižovanie a
zvyšovanie dávky.

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Zoslabenie žiarenia sa bude líšiť v závislosti od energie lúča a vstupného uhla lúča cez
protišmykovú podložku.
Varovanie
Ožarovanie smerom nahor cez protišmykovú podložku s gantry v polohe 6 hodín (phi-g =
180° podľa IEC 61217) má za následok zníženie dávky zodpovedajúce odhadovaným 1,4
mm vody. Toto sa možno nezobralo do úvahy pri plánovaní liečby.

Ako umývať protišmykovú podložku
Krok
1.

Protišmykovú podložku je možné prať v práčke pri teplote do 30 °C použitím jemného
čistiaceho prostriedku (cyklus odstreďovania by sa nemal používať).

2.

Protišmykovú podložku je možné zrolovať do uteráka, aby sa odstránila nadbytočná tekutina.

3.

Potom ju nechajte prirodzene odkvapkať a neumiestňujte do rotačnej alebo bubnovej sušičky ani na radiátor.

4.

Podložku neskladajte ani nepoužívajte pri liečbe pacienta, kým sa úplne nevysuší.
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Zapnutie/vypnutie systému Robotics

6.4.6

Zapnutie/vypnutie systému Robotics

Všeobecné informácie
Ak sa systém Robotics nepoužíva na polohovanie pacienta, spoločnosť Brainlab odporúča
zariadenie vypnúť, aby sa ušetrila energia batérie.
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6.4.7

Nabíjanie batérie

Všeobecné informácie
Po niekoľkých hodinách používania je potrebné batériu opäť nabiť. Prevádzkový čas batérie závisí
od frekvencie používania, individuálneho zaťaženia počas manévrovania a času pohotovosti
medzi pracovnými cyklami.
Batéria je navrhnutá tak, aby sa mohla používať jeden deň normálneho klinického použitia.
Nabitie úplne vybitej batérie vyžaduje približne osem hodín. Brainlab odporúča nabíjať batériu cez
noc alebo cez víkend.

Typ batérie
12 V VRLA, (Typ modelu: Panasonic R123R4P): Štyri batérie zapojené v sérii produkujú menovité
napätie 48 V DC.

Prehľad komponentov

①
②

③

Obrázok 50
Č.

Komponent

①

LED indikátor stavu batérie

②

LED indikátor nabíjačky

③

Nabíjací kábel pripojený

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Pred umiestnením alebo liečbou pacienta odpojte nabíjačku batérií.
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Varovanie
Nedotýkajte sa súčasne pacienta a konektora nabíjačky batérií alebo kábla nabíjačky
batérií.

Ako nabiť batériu
Krok
1.

Pripojte nabíjačku batérií na sieťové napájanie pomocou príslušného sieťového kábla
(sieťový kábel špecifický pre danú krajinu).

2.

Pripojte nabíjačku batérií s jej výstupným napájacím káblom k systému Robotics. LED
indikátor nabíjačky svieti, signalizuje aktívny príkon z nabíjačky batérií do systému Robotics.

3.

Systém Robotics začne nabíjanie batérie, čo signalizuje blikanie LED indikátora stavu
batérie.

4.

Keď je batéria úplne nabitá, LED indikátor svieti nepretržite, čo znamená, že zariadenie je
plne funkčné.

5.

Odpojte nabíjačku batérií.
• Držte kábel jednou rukou a uvoľnite spojené zuby vytiahnutím pružinového puzdra
smerom von:

Postupujte opatrne pri odpájaní zástrčky nabíjačky zo systému Robotics.
• Ak sa pružinové puzdro nestiahne späť, zuby vyčnievajú:

• Ak sa pružinové puzdro stiahne späť, zuby sa zatiahnu:

POZNÁMKA: So systémom Robotics sa nemôže manévrovať, ak je nabíjačka batérií
pripojená. Odpojte nabíjačku batérií pred liečbou pacienta.
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POZNÁMKA: Systém Robotics je možné nabíjať aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
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6.5

Nabíjačka batérií

Všeobecné informácie
Nabíjačka batérií je súčasťou systému Robotics.
Príkon

100 V AC - 240 V AC / 47Hz - 63 Hz / 1,5 - 0,7 A

Trieda ochrany

II

Nabíjačka

①

②

Obrázok 51
Č.

Komponent

Komentár

①

Výstupná zástrčka napájania

Pripája sa k systému Robotics

②

Zásuvka napájania

Typ IEC C8

POZNÁMKA: Dodaný napájací kábel špecifický pre danú krajinu.
POZNÁMKA: Nabíjačku batérií neumiestňujte tak, aby bolo ťažké odpojiť ju od sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že vám žiadne ťažké alebo veľké predmety nebránia v odpájaní hlavného napájacieho
kábla zo sieťovej zásuvky.

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Na nabíjanie batérie alebo používanie systému Robotics používajte iba nabíjačku batérií
dodanú spoločnosťou Brainlab. Túto nabíjačku batérií používajte iba na nabíjanie alebo
prevádzku systému Robotics.
Varovanie
Použitie a pripojenie iných komponentov ako je na daný účel určené spoločnosťou
Brainlab, môže viesť k prekročeniu zvodových prúdov alebo k inému poškodeniu
zariadenia a tým k ohrozeniu pacienta alebo používateľa!
Ak sa vyššie uvedené obmedzenie neberie do úvahy, každý operátor, ktorý pripája iné
komponenty ako sú na daný účel určené spoločnosťou Brainlab, vytvorí zdravotnícky
elektrický systém podľa definícií IEC 60601-1-1. Prevádzkovateľ preberá neobmedzenú
zodpovednosť za bezpečnú prevádzku tohto systému!
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6.6

Čistenie

Všeobecné informácie
Systém Robotics čistite použitím mäkkej, suchej handričky. Škvrny odstráňte mierne navlhčenou
handričkou. Nepoužívajte vodu, ostré predmety, drsné materiály alebo žieravé mydlá, aby ste
odstránili zvyšky, najmä na spodnej časti.
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6.7

Údržba systému

6.7.1

Kontroly používateľa

Denné kontroly
Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča nasledujúce kontrolovať denne, napr. pri spustení
systému. Ak zistíte poškodenie komponentu alebo inú poruchu, postupujte nasledovne.
Systémová časť

Kontrola

Nabíjačka batérií:
• Kryt
• Napájací sieťový kábel
• DC napájací kábel
• Konektory

Celistvosť krytu a izolácie vizuálnou kontrolou:
• Žiadne skrútenie alebo trhliny na kryte a plášti kábla
• Žiadne poškodenie na ochrane pred ohybom
• Žiadne poškodenie konektorov

Systém servisný zámok (mechanické
zaisťujúce zariadenie)

Funkčná kontrola:
• Správna signalizácia stavov Locked a Unlocked
• Uzamknite/odomknite servisné zámky vľavo/vpravo
• Pre každý servisný zámok vľavo/vpravo skontrolujte, že oba LED indikátory LOCK ALL svietia

Kryty a plášte na systéme Robotics

Celistvosť krytu a izolácie vizuálnou kontrolou:
• Žiadne praskliny na krytoch
• Žiadne uvoľnené kryty

Varovné štítky

Čitateľnosť varovných štítkov a symbolov na komponentoch hardvéru.

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu systému v dôsledku zaseknutia medzi
pohybujúcimi sa časťami zariadenia, musí byť kryt systému Robotics správne
namontovaný a nesmie vykazovať žiadne poškodenia. Nepoužívajte systém Robotics, ak je
kryt poškodený alebo bol odstránený.

Súvisiace odkazy
7.2 Poškodené zariadenie na str. 138
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6.7.2

Uvoľnenie servisnej brzdy

Všeobecné informácie
Ak sa vyskytne vnútorná porucha systému Robotics, ktorá sa nedá odstrániť, môže byť potrebné
uvoľniť elektrickú brzdu zdvíhacej mechaniky, aby sa Horná časť ležadla pre zobrazovanie
posunula rukou späť do východiskovej polohy.
V liečbe pacienta bude potrebné pokračovať bez systému Robotics.
POZNÁMKA: Keď sú motorové brzdy odomknuté, Hornú časť ležadla pre zobrazovanie v
hornej polohe držia len plynové pružiny. Akákoľvek ďalšia záťaž na hornú časť ležadla spôsobí, že
sa Horná časť ležadla pre zobrazovanie nakloní smerom dole. To isté platí aj v prípade, že je
uvoľnenie servisnej brzdy aktivované, keď je Horná časť ležadla pre zobrazovanie v polohe
smerom dole. V tomto prípade aktivovanie uvoľnenia servisnej brzdy spôsobí, že Horná časť
ležadla pre zobrazovanie sa nakloní smerom hore.

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Aktivovanie uvoľnenia servisnej brzdy odomkne motorové brzdy. Pri stlačení tlačidla
uvoľnenia servisnej brzdy pamätajte na rýchly pohyb hornej časti ležadla spôsobený
gravitáciou alebo napnutím pružiny.
Voľný pohyb hornej časti ležadla môže vyvolať vysoké akceleračné sily, ktoré môžu
poškodiť pacienta, najmä pri použití invazívnych fixačných systémov pacienta!
Tlačidlo uvoľnenia servisnej brzdy nikdy neaktivujte, keď pacient leží na liečebnom stole.

Pred začatím
• Na pohnutie hornou časťou ležadla za použitia uvoľnenia servisnej brzdy sú potrebné
najmenej dve osoby.
• Uistite sa, že na ležadle nie je záťaž ani pacient počas aktivácie uvoľnenia servisnej brzdy.

Súvisiace odkazy
6.4.3 Manévrovanie systému Robotics počas prevádzky bez pacienta na str. 109

Ako používať uvoľnenie servisnej brzdy
Krok
1.

Pripojte nabíjačku batérií k systému Robotics.

2.

Odstráňte biely plastový kryt zakrývajúci uvoľnenie servisnej brzdy.
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Uvoľnenie servisnej brzdy

Krok

3.

Do otvoru zasuňte dlhý tenký predmet (napr. ihlu) a za krytom stlačte tlačidlo uvoľnenia
servisnej brzdy.

4.

Ak sa tlačidlo uvoľní, pohonné brzdy sa znova zapnú. Tento manuálny náklon musia vykonať dvaja ľudia, jeden podrží stlačené tlačidlo a druhý manuálne posunie hornú časť ležadla do správnej polohy.

5.

Ak je správna poloha dosiahnutá, uvoľnite tlačidlo, aby sa pohonné brzdy zapli. Opäť
vložte plastový kryt, aby ste otvor zakryli.

POZNÁMKA: Keď je tlačidlo uvoľnenia servisnej brzdy stlačené, systém Robotics nereaguje
na žiadny príkaz na pohon od ExacTrac.
POZNÁMKA: Skôr než môže byť zariadenie klinicky použité, po aktivácii uvoľnenia servisnej
brzdy sa vyžaduje postup navádzania.
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6.7.3

Používanie servisných zámkov

Všeobecné informácie
Spoločnosť Brainlab odporúča uzamknúť systém Robotics pomocou servisných zámkov, ak sa
zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, alebo sa vyradí z prevádzky.

Súvisiace odkazy
6.4.3 Manévrovanie systému Robotics počas prevádzky bez pacienta na str. 109

Ako používať servisné zámky
Krok
1.

Nastavte Hornú časť ležadla pre zobrazovanie do základnej polohy (napr. použitím
aplikácie Robotics Service Application).
V závislosti od nastavenia liečebného ležadla sa môže základná poloha odlišovať od pevného systému súradníc (index -f) liečebnej miestnosti. Horná doska a základná doska systému Robotics však musia byť navzájom rovnobežné.

2.

Otočte oba servisné zámky do polohy LOCKED.
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6.7.4

Údržba batérie

Karta nabíjania
Karta Charging v aplikácii Robotics Service Application umožňuje sledovať napätie a prúd
batérie počas aktuálneho nabíjania alebo kontrolovať predchádzajúce cykly nabíjania. To vám
môže pomôcť posúdiť stav batérie.

Obrázok 52
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Ako sa batéria nabíja

①

②

③

Obrázok 53
Č.

①

②

③

Fáza

Popis

Fáza nabíjania 1

V prvej sekvencii sa batéria nabíja konštantným nabíjacím
prúdom približne 2 A. V závislosti od počiatočného stavu
nabitia batérie môže táto postupnosť trvať niekoľko hodín.
Počas tejto sekvencie dosiahne batéria približne 60 % svojej maximálnej kapacity.

Fáza nabíjania 2

Keď batéria dosiahne svoje napätie na konci nabíjania, nabíjací prúd sa automaticky zníži a nastaví tak, aby sa toto
maximálne napätie udržiavalo konštantné. Táto fáza je potrebná na úplné nabitie batérie na 100 %.
POZNÁMKA: Koncové napätie je závislé od teploty a môže
preto vykazovať mierne odlišné hodnoty.

Fáza nabíjania 3

Ak zostávajúci nabíjací prúd v druhej fáze klesne pod 100
mA, batéria je úplne nabitá.
Aby sa predišlo nadmernému nabíjaniu batérie, prúd sa
nastaví tak, aby sa nepretržité napätie pri udržiavacom nabíjaní udržiavalo konštantné. V tomto stave sa batéria udržiava pripravená na použitie a vyrovnáva sa iba vnútorná
elektrická strata, až kým sa nabíjačka batérií neodpojí.

Odstavenie batérie z prevádzky
Varovanie
Ak sa predpokladá, že Robotics sa nebude používať dlhšiu dobu, batéria by mala byť
vybratá a uskladnená oddelene. Batériu smú vymieňať iba servisní pracovníci spoločnosti
Brainlab a/alebo autorizovaní servisní partneri.
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Ak sa očakávajú dlhé obdobia nepoužívania, spoločnosť Brainlab odporúča úplne nabiť batériu
pred jej vybratím a oddeleným uskladnením.
• Batériu skladujte v teplotnom rozsahu -15 °C až 40 °C.
• Nedovoľte, aby sa batéria ponorila do alebo prišla do kontaktu s vodou/morskou vodou; mohlo
by dôjsť ku korózii batérie, vznieteniu alebo k vytvoreniu rizika úrazu elektrickým prúdom.
• Batériu neskladujte v prašnom prostredí, mohlo by dôjsť ku skratu batérie.
Použitú alebo pokazenú batériu môžete poslať späť do spoločnosti Brainlab na recykláciu.

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Batéria dodaná so systémom Robotics obsahuje látky, ktoré môžu poškodiť životné
prostredie, ak sú po použití likvidované nekontrolovane spolu s domovým odpadom. Preto
musí byť použitá alebo poškodená batéria recyklovaná.
Varovanie
Dokonca aj vybitá alebo poškodená batéria môže vykazovať veľké množstvo zostávajúcej
elektrickej kapacity, ktorá môže viesť k požiaru alebo výbuchu, ak sa s ňou nezaobchádza
opatrne. Batériu nevyhadzujte do domového odpadu.

Súvisiace odkazy
7.2 Poškodené zariadenie na str. 138

Ako zobraziť protokol nabíjania
Dôležité hodnoty kľúčových parametrov posledných štyroch nabíjacích cyklov sa automaticky
ukladajú do pamäte systému Robotics. Tento protokolový súbor je možné nahrať zo zariadenia.
Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, keď je nabíjačka odpojená.
Krok
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1.

Zvoľte kartu Charging.

2.

Zvoľte Show last chargings.

3.

Zo zobrazeného zoznamu vyberte protokol nabíjania, ktorý je označený dátumom a časom.

4.

Nahrané kľúčové parametre sa zobrazia v rámci charakteristickej nabíjacej krivky.
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Krok

Ako sledovať aktuálny cyklus nabíjania
V karte Charging môžete v reálnom čase zobraziť aktuálny proces nabíjania. Poskytuje
podrobnejšie informácie o aktuálnom stave batérie.
Krok
1.

Zvoľte kartu Charging.

2.

Zapojte nabíjačku batérií.
Nahrávanie krivky nabíjania začína ihneď po pripojení nabíjačky do Robotics.

3.

Karta Charging zobrazuje napätie batérie v spojení s nabíjacím prúdom v reálnom čase.
Chybná batéria môže byť zistená zmenou charakteristiky nabíjania.
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Krok

Ako uložiť cyklus nabíjania
Záznamy o nabíjaní aj aktuálne nabíjacie cykly je možné na účely dokumentácie uložiť na disk.
Krok
Zvoľte Save Record v spodnej časti karty Charging ①.

①
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6.7.5

Získavanie informácií o verzii

Ako zobraziť informácie o verzii
Krok
Zvoľte kartu Version.
Zobrazí sa:
• Nadobúdateľ licencie
• Kontrolný súčet firmvéru
Okrem toho sa zobrazia čísla verzií:
• Aplikácia Robotics Service Application
• Príslušné DLL
• Firmvérová verzia systému Robotics
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Získavanie informácií o verzii
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7

BEZPEČNOSTNÁ
TECHNICKÁ PREHLIADKA
SYSTÉMU ROBOTICS

7.1

STI - Požiadavky bezpečnostnej technickej
prehliadky

Rozsah a interval
Zariadenie musí byť podrobené pravidelnej kontrole kvality aspoň raz ročne na základe
požiadaviek normy IEC 62353 (IEC 62353 / Zdravotnícke elektrické prístroje - Opakované skúšky
a skúšky po oprave zdravotníckych elektrických prístrojov).
Podrobný zoznam povinných bezpečnostných technických inšpekčných požiadaviek nájdete v
aktuálnej verzii „Technického listu - STI Robotics“.

Záznam o bezpečnostnej kontrole
Všetky skúšky vykonané počas bezpečnostnej technickej prehliadky musia byť zdokumentované
komplexne.

Kontroly vykonávané zamestnancami spoločnosti Brainlab
Ak ste zakúpili servisnú zmluvu, odborník technickej podpory Brainlab vykoná bezpečnostnú
technickú prehliadku ako súčasť každoročného PMI.
Ak nemáte servisnú zmluvu, obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab a dohodnite si prehliadku
za stanovený poplatok.

Vhodnosť inšpekčného personálu
Bezpečnostnú technickú prehliadku musí vykonať autorizovaný kvalifikovaný personál, ktorý:
• Je spôsobilý vykonávať bezpečnostné prehliadky elektrických zdravotníckych pomôcok.
• Je oboznámený s bezpečnostnými informáciami o produkte a pokynmi k produktu a prečítal si
a pochopil príručky používateľa.
• Koná v súlade s platnými miestnymi predpismi týkajúcimi sa priemyselnej a nepriemyselnej
prevencie úrazov.
• Informuje spoločnosť Brainlab písomne ihneď, ak sa zariadenie považuje za nebezpečné.
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7.2

Poškodené zariadenie

7.2.1

Prerušené používanie

Zistené poškodenie
Systém alebo komponenty systému nepoužívajte, ak:
• Napájací kábel alebo zástrčka sú poškodené alebo roztrhnuté
• Do systému sa vyliala nejaká kvapalina
• Systém nepracuje normálne, keď sa postupuje podľa prevádzkových pokynov
• Komponenty systému spadli na zem alebo je poškodená skrinka
• Komponenty systému vykazujú výrazný pokles výkonu, čo naznačuje potrebu servisu
• Zo systému unikajú kvapaliny
• Zo systému vychádza dym

Čo robiť
Ak zistíte poruchu:
• Vypnite systém a ihneď ho odpojte od napájania
• Odstráňte poistku
• Kontaktujte podporu Brainlab
• Pripevnite na zariadenie vhodné upozornenie, napr. „NEPOUŽÍVAŤ“, aby sa zabránilo
neúmyselnému použitiu
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7.2.2

Vrátenie poškodeného zariadenia

Hlásenie poškodeného zariadenia
Každé poškodené zariadenie by malo byť ihneď hlásené podpore spoločnosti Brainlab spolu s
nasledujúcimi informáciami:
• Sériové číslo systému (umiestnené na typovom štítku systému)
• Sériové číslo chybného komponentu (napísané na komponente)
• Popis problému

Oprava a výmena
Odborník podpory spoločnosti Brainlab:
• Poskytne vám odhad nákladov na opravu alebo výmenu
• Informuje vás, kedy sa očakáva, že systém bude opäť fungovať (zvyčajne do 48 hodín)

Odstránenie poškodeného zariadenia
Chybné komponenty odstráňte iba vtedy, ak vám takýto pokyn dala podpora spoločnosti Brainlab.

Pokyny k vráteniu
• Použite vhodný baliaci materiál a správne zabaľte komponenty, každý chybný komponent do
jeho pôvodnej škatule, do náhradnej škatule produktu alebo do inej vhodnej škatule, aby
nedošlo k ďalšiemu poškodeniu.
• Vyplňte a vráťte formulár pre povolenie vrátenia materiálu (RMA), ktorý vám bol odoslaný
faxom alebo bol priložený k náhradnej časti.
• Škatuľu dobre zalepte páskou.
• Odošlite chybný produkt na jednu z adries pre vrátenie. Ak si nie ste istí, kam vrátiť produkt,
kontaktujte podporu Brainlab.

Adresy pre vrátenie
Brainlab Logistikzentrum
RMA Dept.
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Nemecko

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

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

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong
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7.3

Regulačné informácie

Dodržiavanie požiadaviek
Robotics je v súlade s požiadavkami:
• IEC 60601-1:2012, Zdravotnícke elektrické prístroje - Všeobecné požiadavky na základnú
bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti
• IEC 60601-1-1, Zdravotnícke elektrické prístroje - Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na
bezpečnosť - Pridružená norma: Bezpečnostné požiadavky na zdravotnícke elektrické systémy
• IEC 60601-1-2:2007, Zdravotnícke elektrické prístroje - Pridružená norma: Elektromagnetická
kompatibilita - Požiadavky a skúšky
• IEC 60601-1-4, Zdravotnícke elektrické prístroje - Pridružená norma: Programovateľné
elektrické zdravotnícke systémy
• IEC 60601-1-6, Zdravotnícke elektrické prístroje - Pridružená norma: Použiteľnosť
• IEC 60601-2-1, Zdravotnícke elektrické prístroje - Osobitné požiadavky na základnú
bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti elektrónových urýchľovačov v rozsahu od 1
MeV do 50 MeV
• Smernica R&TTE 1999/5/ES - EN 300 328
• FCC/CFR 47 časť 15
• (JAP) Technický predpis Certifikácia zhody špecifikovaného rádiového zariadenia (vyhláška
MPT č. 37, 1981), článok 2, odsek 1, položka 19, „2.4GHz band wide band low power data
communication system“
Systém Robotics je klasifikovaný ako príložná časť typu B s vnútorným zdrojom energie (IEC
60601-1, Zdravotnícke elektrické prístroje - Všeobecné požiadavky na bezpečnosť). Zapojenie do
siete pomocou napájania Triedy II.
Brainlab preberá zodpovednosť za správnu inštaláciu zariadenia Robotics a jeho podzložiek
podľa IEC 60601-1. To zahŕňa súlad so zvodovými prúdmi, ktoré sú špecifikované pre zariadenie
(príložná časť).
Integrovaním systému Robotics do lineárneho urýchľovacieho systému je vytvorený zdravotnícky
elektrický systém, ktorého zodpovednosť spočíva v oblasti právomoci prevádzkovateľa systému.
Zodpovedajúce akceptačné skúšky zdravotníckeho elektrického systému podľa IEC 60601-1-1
musí prevádzkovateľ systému vykonať pred klinickým použitím.
V záujme splnenia iných regionálnych noriem sa obráťte na svojho obchodného partnera
spoločnosti Brainlab

Japonsko
Tento výrobok obsahuje rádiový modul cB-0946 a je v súlade s certifikáciou zhody s japonským
technickým predpisom špecifikovaných rádiových zariadení. Certifikačné číslo MIC je 204-210003.

Pravidlá FCC
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim
podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí
akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.
Identifikačné č. FCC: PVH0946

Kanada
Toto zariadenie je v súlade s RSS-210 vydanie 7, RSS-GEN vydanie 2, RSS-102 vydanie 4 pre
Kanadu s certifikačným číslom IC: 5325A-0946.
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Záruka
Záruky sa nevzťahujú na produkty, ktoré boli poškodené v dôsledku zlého zaobchádzania,
nehody, nesprávneho použitia, nesprávnej opätovnej inštalácie alebo nevhodného balenia v
prípade vrátených zásielok.
Záruky sa nevzťahujú na produkty, ktoré boli upravené alebo vymenené bez písomného súhlasu
spoločnosti Brainlab.
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7.4

Poznámky EMC

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Použitie príslušenstva, meničov a káblov iných ako sú špecifikované, s výnimkou meničov
a káblov predávaných spoločnosťou Brainlab ako náhradných častí pre vnútorné
komponenty, môže viesť k zvýšeniu emisií alebo zníženiu odolnosti zariadenia alebo
systému.
Varovanie
Neupravujte nastavenie systému ani konfiguráciu systémových komponentov. V prípade
zmien týkajúcich sa elektrickej inštalácie v blízkosti zariadenia (napr. vedenia káblov),
overte, či zariadenie pracuje podľa určenia.

Usmernenie a vyhlásenie výrobcu - Elektromagnetické emisie
Systém Robotics je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí uvedenom nižšie.
Zákazník alebo používateľ systému Robotics by sa mali uistiť, že sa používa v takomto prostredí.
Emisný test

Dodržiavanie
požiadaviek

Emisie RF
CISPR 11

Skupina 1

Emisie RF
CISPR 11

Trieda A

Harmonické emisie
IEC 61000-3-2

A

Kolísanie napätia/emisie
blikania
V súlade
IEC 61000-3-3

Elektromagnetické prostredie - usmernenie
Systém Robotics využíva energiu RF len pre svoju
vnútornú funkciu. Preto sú jeho vysokofrekvenčné
emisie veľmi nízke a pravdepodobne nespôsobujú
žiadne rušenie v blízkych elektronických zariadeniach.
Systém Robotics je vhodný na použitie vo všetkých
prevádzkach iných ako domácich, ale môže sa používať v domácich zariadeniach a takých zariadeniach, ktoré sú priamo napojené na verejnú nízkonapäťovú sieť, ktorá zásobuje budovy používané na
domáce účely za predpokladu, že sa dodržiava nasledovné upozornenie:
Upozornenie: Toto zariadenie/systém je určený len
na použitie zdravotníckymi odborníkmi. Toto zariadenie/systém môže spôsobiť rádiové rušenie alebo
môže rušiť prevádzku zariadení v jeho blízkosti.
Možno bude potrebné vykonať nápravné opatrenia,
ako je zmena orientácie alebo premiestnenie systému Robotics alebo tienenie miesta.

Usmernenie a vyhlásenie výrobcu - Elektromagnetická odolnosť
Systém Robotics je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí uvedenom nižšie.
Zákazník alebo používateľ systému Robotics by sa mali uistiť, že sa používa v takomto prostredí.
Test odolnosti

Elektrostatický výboj
(ESD)
IEC 61000-4-2
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Testovacia úroveň
IEC 60601

±6 kV kontakt ±8 kV
vzduch

Úroveň dodržiavania požiadaviek

Elektromagnetické prostredie usmernenie

±6 kV kontakt ±8 kV vzduch

Podlahy by mali byť drevené, betónové alebo z keramickej dlažby. Ak
sú podlahy pokryté syntetickým materiálom, relatívna vlhkosť by mala
byť aspoň 30 %.
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Test odolnosti

Testovacia úroveň
IEC 60601

Úroveň dodržiavania požiadaviek

Elektrické rýchle prechodné javy/skupiny
impulzov
IEC 61000-4-4

±2 kV pre napájacie
vedenia ±1 kV pre
vstupné/výstupné vedenia

±2 kV pre napájacie vedenia
±1 kV pre vstupné/výstupné
vedenia

Elektromagnetické prostredie usmernenie

Kvalita sieťového napájania by mala
byť typická pre komerčné alebo nemocničné prostredie.

Pulzovanie nárazových ±1 kV vedenie(a) k vevĺn
deniu(am) ±2 kV vedenie(a) k zemi
IEC 61000-4-5

±1 kV vedenie(a) k vedeniu(am) ±2 kV vedenie(a) k
zemi

< 5 % UT (> 95 % pokles v UT) počas 0,5
Poklesy napätia, krátke cyklu
prerušenia a kolísanie 40 % UT (60 % pokles
v UT) počas 5 cyklov
napätia na vstupných
vedeniach napájania
70 % UT (30 % pokles
v UT) počas 25 cyklov
IEC 61000-4-11
< 5 % UT (> 95 % pokles v UT) počas 5 s

< 5 % UT (> 95 % pokles v
UT) počas 0,5 cyklu 40 % UT
(60 % pokles v UT) počas 5
cyklov 70 % UT (30 % pokles
v UT) počas 25 cyklov
< 5 % UT (> 95 % pokles v
UT) počas 5 s

Kvalita sieťového napájania by mala
byť typická pre komerčné alebo nemocničné prostredie. Ak používateľ
systému Robotics vyžaduje nepretržitú prevádzku aj počas prerušenia
napájania, spoločnosť Brainlab odporúča, aby bol systém Robotics
napájaný z neprerušiteľného zdroja
napájania alebo z batérie.

3 A/m

Magnetické polia sieťovej frekvencie
by mali byť na úrovniach charakteristických pre typické umiestnenie v
typickom komerčnom alebo nemocničnom prostredí.

Magnetické pole sieťovej frekvencie (50/60
Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

POZNÁMKA: UT je napätie striedavého prúdu pred aplikáciou testovacej úrovne.

Usmernenie a vyhlásenie výrobcu - Elektromagnetická odolnosť
Systém Robotics je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí uvedenom nižšie.
Zákazník alebo používateľ systému Robotics by sa mali uistiť, že sa používa v takomto prostredí.
Test odolnosti

Testovacia
úroveň IEC
60601

Úroveň dodržiavania požiadaviek

Elektromagnetické prostredie - usmernenie
Prenosné a mobilné RF komunikačné zariadenia by sa nemali používať bližšie k žiadnej časti systému Robotics, vrátane káblov,
ako je odporúčaná separačná vzdialenosť
vypočítaná z rovnice použiteľnej pre frekvenciu vysielača.
Odporúčaná separačná vzdialenosť

Vedené RF IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz až 80
MHz

Vyžarované RF
IEC 61000-4-3

3 V/m 80
MHz až 2,5
GHz
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3 Vrms

d = 1.17 P

d = 1.17 P

80 MHz - 800 MHz

d = 2.34 P

800 MHz - 2.5 GHz

3 V/m
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Test odolnosti

Testovacia
úroveň IEC
60601

Úroveň dodržiavania požiadaviek

Elektromagnetické prostredie - usmernenie
kde: P je maximálny výkon vysielača vo
Wattoch (W) podľa výrobcu vysielača, d je
odporúčaná separačná vzdialenosť v metroch (m).
Intenzita poľa z pevných RF vysielačov, ako
je stanovené elektromagnetickým prieskumom miestaa, by mala byť nižšia ako úroveň
zhody v každom frekvenčnom rozsahub.
Interferencie sa môžu vyskytnúť v blízkosti
zariadení označených nasledujúcim symbolom:

POZNÁMKA: Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší rozsah frekvencie.
POZNÁMKA: Tieto pokyny sa nemusia aplikovať vo všetkých situáciách. Elektromagnetické šírenie je ovplyvnené absorpciou a odrazom od konštrukcií, objektov a ľudí.
a

Intenzitu poľa z pevných vysielačov, ako sú základňové stanice pre rádiové (mobilné / bezdrôtové) telefóny a pozemné mobilné rádia, amatérske rádio, rádiové vysielanie v pásme AM a FM
a televízne vysielanie, nie je možné teoreticky s presnosťou predpovedať. Na posúdenie elektromagnetického prostredia v dôsledku pevných RF vysielačov je potrebné zvážiť elektromagnetický prieskum miesta. Ak nameraná intenzita poľa v mieste, kde sa používa systém Robotics,
prekročí príslušnú úroveň RF zhody uvedenú vyššie, systém Robotics by sa mal sledovať, aby
sa overila normálna prevádzka. Ak sa zistí abnormálny výkon, môžu byť potrebné ďalšie opatrenia.

b

Nad frekvenčným pásmom 150 kHz až 80 MHz by mali byť intenzity poľa menšie ako 3 V/m.

Odporúčané separačné vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými RF komunikačnými zariadeniami a
systémom Robotics
Menovitý maximálny výstupný výkon vysielača
W

Separačná vzdialenosť podľa frekvencie vysielača
m

150 kHz až 80 MHz

d = 1.17 P

144

80 MHz až 800
MHz

800 MHz až 2,5 GHz

d = 2.34 P

d = 1.17 P

0,01

0,1

0,1

0,2

0,1

0,4

0,4

0,7

1

1,2

1,2

2,3

10

3,7

3,7

7,4

100

12

12

23
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Menovitý maximálny výstupný výkon vysielača
W

Separačná vzdialenosť podľa frekvencie vysielača
m

V prípade vysielačov s maximálnym výstupným výkonom, ktorý nie je uvedený vyššie, možno
odporúčanú separačnú vzdialenosť d v metroch (m) odhadnúť pomocou rovnice použitej pre frekvenciu vysielača, kde P je maximálny výkonový výkon vysielača vo Wattoch (W) podľa výrobcu
vysielača.
POZNÁMKA: Pri 80 MHz a 800 MHz platí separačná vzdialenosť pre vyšší rozsah frekvencie.
POZNÁMKA: Tieto pokyny sa nemusia aplikovať vo všetkých situáciách. Elektromagnetické šírenie je ovplyvnené absorpciou a odrazom od konštrukcií, objektov a ľudí.
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8

ČISTENIE PREKRYTIA
LEŽADLA

8.1

Čistenie a dezinfekcia prekrytia

Všeobecné informácie
Táto kapitola obsahuje pokyny na čistenie a dezinfekciu pre:
• Bezrámové SRS prekrytie CT Universal
• Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal
Testované dezinfekčné prostriedky pre povrchy horných častí ležadiel:
Dezinfekčný prostriedok

Zložky
Benzyl-C8-18-alkyldimetyl
chlorid

Koncentrá- Výrobca
cia
10 - 15 %

Čistiace účinné látky: neió10 - 15 %
nový tenzid
QUATHOHEX
(koncentrát)

Odporúčaný
čas kontaktu

Didecyldimetylamónium
chlorid

>6%

Propán-2-ol

>5%

Braun,
Melsungen
Deutschland
(Nemecko)

15 min

Brenntag
Nordic,
Dánsko

15 min

Kokospropyléndiamín gua> 4,2 %
nidínium-acetát
Etanol

> 50 %

Izopropylalkohol

1-5%

Mikrozid AF Liquid

Alkohol

Schülke & Mayr
GmbH
50 %, 60 %
Norderstedt,
Nemecko

Incidin Plus 2 %

Alkylamín

0,7 % (v
2 % roztoku)

Ecolab GmbH
Monheim, Nemecko

Aktívny kyslík

1,35 % (v
3 % roztoku)

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt,
Nemecko

Aldehyd

1 % (v 4 %
roztoku)

Nemocničný lieh
70 %

Perform

Antiseptica Combi dezinfekcia povrchov
Chlorid
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0,4 % (v
4 % roztoku)

ANTISEPTICA
chem.-pharm.
Produkte
GmbH
Pulheim, Nemecko
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POZNÁMKA: Dezinfekčné prostriedky obsahujúce aldehyd aj amín, ktoré sa používajú na
rovnakom povrchu, môžu viesť k sfarbeniu.

Bezpečnostné poznámky
Ak Bezrámové SRS prekrytie CT Universal alebo Bezrámové SRS rozšírenie ležadla
Universal boli kontaminované telesnými tekutinami, je potrebné ich dezinfikovať.
Varovanie
Nikdy nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace
prostriedky. Ak máte pochybnosti o vlastnostiach čistiaceho prostriedku, nepoužívajte ho.
Čistiace a dezinfekčné techniky pre Bezrámové SRS prekrytie CT Universal alebo Bezrámové
SRS rozšírenie ležadla Universal musia spĺňať všetky platné zákony a predpisy jurisdikcie, v
ktorej sa zariadenie nachádza.
Bezrámové SRS prekrytie CT Universal alebo Bezrámové SRS rozšírenie ležadla Universal
musí byť rutinne dezinfikované pred liečebným cyklom každého pacienta.

Ako čistiť prekrytie
Krok
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1.

Zariadenie utrite handričkou a vhodným prostriedkom.

2.

Vysušte ho vlnenou handričkou.
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