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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact

Centru de asistență

Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați centrul de asistență Brainlab:

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, Canada, America
Centrală și de Sud

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilia Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Marea Britanie Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tel.: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Tel.: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Durata de funcționare estimată

Cu excepția cazului în care se menționează altfel, instrumentele nu au o durată de funcționare
definită. Sfârșitul duratei de funcționare depinde de uzura și de gradul de deteriorare din timpul
utilizării. Reprocesarea repetată are un efect minim asupra duratei de funcționare.

Feedback

În ciuda reviziei atente, acest ghid de utilizare poate conține greșeli. Dacă aveți sugestii cu privire
la modul în care îl putem îmbunătăți contactați-ne la user.guides@brainlab.com.

Producător

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

INFORMAȚII GENERALE
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1.2 Informații legale

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații care sunt proprietate protejată prin drepturi de autor. Nicio parte din
acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres scris al Brainlab.

Vânzări în S.U.A.

Legile federale ale Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea de către
medici sau la comanda acestora.

Eticheta CE

• Eticheta CE indică faptul că produsul Brainlab este în conformitate cu cerin-
țele esențiale ale Directivei 93/42/CEE a Consiliului European, Directiva pri-
vind dispozitivele medicale („DDM”).

• Conform dispozițiilor prevăzute în DDM, clasificarea produsului Brainlab este
definită în documentul Ghid de utilizare a software-ului corespunzător.

NOTĂ: Valabilitatea etichetei CE poate fi confirmată numai pentru produsele fabricate de către
Brainlab. 

Instrucțiuni privind eliminarea

Eliminați echipamentul electric și electronic numai în conformitate cu regulamentul pre-
văzut de lege. Pentru informații referitoare la directiva WEEE (Eliminarea echipamen-
tului electric și electronic), vizitați: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Informații legale
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1.3 Simboluri

Avertismente

Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare triunghiulare. Ele conțin
informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibila rănire, moarte sau alte
consecințe grave asociate cu utilizarea greșită a echipamentului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare în formă de cerc. Ele conțin
informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibilele probleme ale dispozitivului.
Astfel de probleme includ funcționările defectuoase ale dispozitivului, defectarea
dispozitivului, deteriorarea acestuia sau a altor obiecte aparținând utilizatorului.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și indică alte informații utile. 

Simboluri hardware

Simbol Descriere

Parte aplicată Tipul B
NOTĂ: Părți aplicate care, în mod normal, nu sunt conductoare și pot fi detașate
imediat de la pacient. 

Parte aplicată Tipul BF
NOTĂ: Părți aplicate care au contact conductor cu pacientul sau au contact pe ter-
men mediu sau lung cu acesta. 

Atenție
NOTĂ: Utilizatorul trebuie să consulte instrucțiunile de utilizare pentru informații im-
portante, precum avertismente și precauții care, din diverse motive, nu pot fi pre-
zentate pe dispozitivul medical însuși. 

Echipotențialitate
NOTĂ: Pentru a identifica bornele care, atunci când sunt conectate împreună,
aduc diversele părți ale unui echipament sau ale unui sistem la același potențial,
care nu este în mod obligatoriu potențialul pământului. 

Sigur pentru RMN
NOTĂ: Nu prezintă pericole cunoscute în medii RMN. 

Compatibilitate RMN condiționată
NOTĂ: Nu prezintă pericole cunoscute într-un mediu RMN specific. 

INFORMAȚII GENERALE
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Simbol Descriere

Periculos pentru efectuarea RMN
NOTĂ: Prezintă pericole în toate mediile RMN. 

Nu reutilizați
NOTĂ: Indică un dispozitiv medical care este destinat unei singure utilizări sau utili-
zării la un singur pacient în cursul unei singure proceduri. 

Nesteril
NOTĂ: Indică un dispozitiv medical care nu a fost supus unui proces de sterilizare. 

Nu resterilizați
NOTĂ: Indică un dispozitiv medical care nu trebuie resterilizat. 

Sterilizat prin utilizarea oxidului de etilenă

Sterilizat prin intermediul iradierii

A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat

A se feri de lumina soarelui

A se menține uscat

Limitarea umidității
NOTĂ: Indică intervalul de umiditate la care dispozitivul medical poate fi expus în
condiții de siguranță. 

Limitarea presiunii atmosferice
NOTĂ: Indică intervalul de presiune atmosferică la care dispozitivul medical poate
fi expus în condiții de siguranță. 

Limită de temperatură
NOTĂ: Indică limitele de temperatură la care dispozitivul medical poate fi expus în
condiții de siguranță. 

Cantitate de articole incluse

Simboluri
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Simbol Descriere

Codul lotului atribuit de producător

Numărul de serie atribuit de producător

Numărul de referință (al articolului)
NOTĂ: Indică numărul produsului Brainlab. 

Utilizați până la data de
NOTĂ: Data trebuie să fie exprimată conform ISO 8601 în formatul AAAA-LL-ZZ. 

Data fabricării
NOTĂ: Data trebuie să fie exprimată conform ISO 8601 în formatul AAAA-LL-ZZ. 

Producător

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană

Indice de protecție împotriva factorilor externi
• Protecție împotriva obiectelor străine solide (numere de la 0 la 6, sau litera X).
• Protecție împotriva obiectelor străine lichide (numere de la 0 la 9, sau litera X).

NOTĂ: Litera X apare dacă pentru atribuirea unui nivel de protecție au fost colecta-
te date insuficiente. 

Apirogen

Legislația federală a Statelor Unite restricționează vânzarea acestui dispozitiv, per-
mițând vânzarea doar de către medici sau la recomandarea acestora

Conține cauciuc natural din latex
NOTĂ: Prezența cauciucului natural sau a latexului din care se produce cauciuc
natural uscat ca material de construcție în interiorul dispozitivului medical sau în
ambalajul acestuia. 

Buton pentru pornirea/oprirea dispozitivului

Buton pentru a aduce dispozitivul în modul de așteptare

INFORMAȚII GENERALE
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Simbol Descriere

Indică faptul că echipamentul este adecvat numai pentru curent continuu

Consultați instrucțiunile de utilizare

Simboluri
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1.4 Domenii de utilizare

Instruire Brainlab

Pentru a asigura o utilizare sigură și adecvată, toți utilizatorii trebuie să participe la un program de
instruire susținut de către un reprezentant Brainlab înainte de folosirea sistemului.

Manipularea atentă a hardware-ului

Avertisment
Numai personalul medical instruit poate manipula componentele de sistem și accesoriile.

Componentele de sistem și accesoriile conțin piese mecanice de precizie. Manipulați-le cu
atenție.

Citirea ghidurilor utilizatorului

Ghidurile utilizatorului descriu dispozitive medicale complexe și software-ul de navigare
chirurgicală care trebuie utilizate cu atenție. Este important ca toți utilizatorii sistemelor, ai
instrumentelor și ai software-urilor:
• să citească cu atenție ghidurile utilizatorului înainte de manevrarea echipamentului
• să aibă acces permanent la ghidurile utilizatorului

INFORMAȚII GENERALE
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Domenii de utilizare
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2 INSTRUMENTELE
GENERALE

2.1 Prezentarea generală a instrumentului

Informații suplimentare

Instrucțiuni detaliate privind utilizarea instrumentelor cu ajutorul software-ului respectiv sunt
furnizate în documentul Ghid de utilizare a software-ului.

Compatibilitatea

Instrumentele pot fi utilizate numai cu sisteme sau alte instrumente care au fost specificate de
Brainlab ca fiind compatibile. Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab dacă nu
sunteți sigur(ă) dacă instrumentul este compatibil.

Avertisment
Utilizarea instrumentelor sau sistemelor care nu sunt compatibile pot pune în pericol
pacientul.

Manipularea corectă

Instrumentele descrise în acest ghid de utilizare sunt dispozitive medicale sensibile și cu o
acuratețe extrem de ridicată și trebuie manipulate cu extremă atenție. Dacă scăpați pe jos
un instrument sau îl deteriorați în alt mod sau dacă un instrument este corodat sau defect
în orice fel, contactați imediat furnizorul de service local al Brainlab pentru instrucțiuni
privind modul în care trebuie să procedați mai departe. Nerespectarea acestei instrucțiuni
și continuarea utilizării unui dispozitiv deteriorat poate duce la leziuni grave ale
pacientului.

Avertisment
Dacă suspectați că un instrument a devenit inexact sau că o matrice a fost mișcată în orice
moment după înregistrare, opriți imediat utilizarea și verificați/validați din nou
instrumentul. Modificarea poziției unei matrice după înregistrare perturbă întregul sistem
de coordonate de măsurare, prezentând riscuri pentru pacient.

Avertisment
Înaintea utilizării, asigurați-vă întotdeauna că fiecare instrument este asamblat corect și că
toate componentele sunt bine conectate și/sau blocate, dacă este necesar.

Avertisment
În timpul utilizării, verificați cu regularitate dacă toate componentele instrumentului au
rămas atașate bine și nu s-au detașat sau deteriorat. Orice mișcare a instrumentelor fixe în
timpul sau ulterior înregistrării pacientului va avea ca rezultat o navigare inexactă, punând
în pericol siguranța pacientului.

INSTRUMENTELE GENERALE
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Avertisment
Dacă utilizați sferele marker pe sau în apropierea instrumentelor cu vibrații sau oscilante,
trebuie să verificați sferele marker la intervale regulate pentru a vă asigura că acestea
rămân bine atașate.

Avertisment
Asigurați-vă că sferele marker sunt vizibile pentru camera video în orice moment în timpul
utilizării.

Poziționarea matricei

Sistemul recunoaște un instrument datorită aranjamentului geometric al sferelor marker în cadrul
sistemului de detectare. Pentru ca sistemul să identifice în mod corespunzător un instrument,
camera video trebuie să aibă în orice moment o vizibilitate clară a sferelor sale marker.
Pentru o recunoaștere optimă a matricei, poziționați-o perpendicular pe plan, prin centrele tuturor
sferelor marker.

Posibile complicații

Utilizarea unor produse Brainlab necesită efectuarea unei incizii suplimentare. Prin urmare,
pot apărea următoarele complicații: infecție, durere locală, sângerare, lezarea vaselor
sanguine sau a nervilor, fractura oaselor sau tromboză.

Contaminarea Creutzfeldt-Jakob

Avertisment
Nu utilizați instrumentele Brainlab pe pacienții suspecți de boala Creutzfeldt-Jakob (CJD
sau vCJD).

Siguranța privind efectuarea RMN

Avertisment
Cu excepția cazului în care există alte indicații, instrumentele nu prezintă siguranță în
medii RMN.

Sterilizarea

Cu excepția altor indicații, instrumentele trebuie sterilizate înainte de utilizare. Informații detaliate
despre procedurile de reprocesare, parametrii de reprocesare și detergenții de curățare sunt
disponibile în documentul Ghid de curățare, dezinfectare și sterilizare.

Avertisment
Dacă un instrument steril sau oricare dintre componentele acestuia este scos/scoasă în
mod accidental din câmpul steril sau intră în contact cu un obiect nesteril în timpul
despachetării sau al utilizării clinice, trebuie sterilizat(ă) din nou.

Avertisment
Nu resterilizați și nu reutilizați instrumente de unică folosință, întrucât acest lucru ar putea
afecta precizia navigării, prezentând un risc pentru pacient. Acestea trebuie eliminate după
fiecare utilizare.

Prezentarea generală a instrumentului
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2.2 Sferele marker reflective de unică folosință

Informații generale

Sferele marker reflective de unică folosință (90 sau 270 buc.) sunt atașate la matrice și
instrumente, permițând astfel sistemului să detecteze poziția pacientului și a instrumentelor în
câmpul chirurgical.

Informații despre produs

Sterilitate Componente Nr. articol

• Sterilă
• De unică folosință

90 bucăți (30 unități) 41773

270 bucăți (90 unități) 41774

Avertisment
Sistemele de navigare Brainlab pot fi utilizate numai în combinație cu sferele marker
Brainlab sau Northern Digital Inc. (NDI).

Cum atașați sferele marker

Figura 1  

Etapă

Strângeți ferm sferele marker manual pe fiecare pin de atașare al matricei sau al instrumentului.

Asigurați-vă că sferele marker se pot înșuruba pe pin până când nu mai există niciun
spațiu între sfera marker și baza pinului.

Curățarea sferelor marker

Utilizați numai sfere marker curate și uscate. Dacă o sferă marker se udă sau se murdărește în
timpul procedurii, fie trebuie curățată și uscată înainte de utilizare ulterioară, fie trebuie înlocuită.
Pentru a curăța suprafața sferelor marker murdare, utilizați numai o lavetă moale înmuiată în apă
sterilă.

INSTRUMENTELE GENERALE
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Avertisment
Verificați întotdeauna înaintea utilizării dacă suprafața reflectivă a tuturor sferelor marker
este în stare bună.

Avertisment
Dacă, în timpul procedurii, curățați sau înlocuiți o sferă marker pe un instrument sau pe o
matrice, înainte de a continua, verificați acuratețea navigării.

Sferele marker reflective de unică folosință
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2.3 Markeri plați adezivi

Informații generale

Markerii plați adezivi sunt utilizați pentru referința scanerelor CT compatibile în timpul
înregistrării.
NOTĂ: Informațiile furnizate aici nu înlocuiesc ghidul de utilizare al producătorului scanerului. 

Informații despre produs

Figura 2  

Denumire Scanere Protejare cu folie
sterilă

Nr. articol

Markeri plați adezivi
(10 buc.)

• Airo®

• Scanere CT Siemens
• Artis Zeego Siemens

Protejați cu folie ste-
rilă brațul C

19144

Markeri plați adezivi
pentru scanerul CT Scanere CT compatibile 19141

Markeri plați adezivi
pentru Zeego

Scaner rotativ 3D Siemens Artis
Zeego pentru angiografie

Nu protejați cu folie
sterilă brațul C 19143

Asigurarea acurateței de navigare

Înregistrare Implantare

Înainte Patru markeri sunt atașați la scaner de către departamentul de asistență
clienți al Brainlab.

În timpul Markerii trebuie să fie vizibili tot timpul pentru camera video.

După
Markerii nu trebuie să rămână în câmpul vizual al camerei video.
Deplasați scanerul înapoi în poziția sa fixă sau reglați camera în mod co-
respunzător.

NOTĂ: Markerii plați adezivi de pe scaner nu trebuie acoperiți de cutele foliei sterile sau de alte
obiecte. 

Acuratețea înregistrării depinde de starea markerilor plați adezivi. Verificați înaintea
utilizării dacă suprafața reflectivă a tuturor markerilor plați este în stare bună și nu se
cojește.

INSTRUMENTELE GENERALE
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2.4 Matrice de calibrare a instrumentelor

Informații generale

Matricea de calibrare a instrumentelor (41874) este utilizată pentru:
• calibrarea axei, a vectorului, a diametrului și a vârfurilor instrumentelor care nu sunt

precalibrate
• verificarea și validarea acurateței calibrării instrumentelor precalibrate

Componente

Figura 3  

Nr. Componentă Funcție

① Plan de referință 1
Calibrare:
• vârfuri de dălți
• instrumente cu vârf plat

② Plan de referință 4
Referință pentru:
• distanța vârfului instrumentelor calibrate în piesa interme-

diară în formă de V

③ Plan de referință 2
Determinați manual lățimea vârfurilor și calibrați:
• vârfuri de dălți
• instrumente cu vârf plat

④ Plan de referință 3 (piesa in-
termediară în formă de V)

Referință pentru:
• diametrul arborelui instrumentelor calibrate în piesa inter-

mediară în formă de V

⑤ Receptacul (exemplu)

Calibrați axa lungă pentru:
• arborii scurți
• arborii care nu ating planul de referință 4 (atunci când in-

strumentul este poziționat în piesa intermediară în formă
de V)

⑥ Puncte pivot
Calibrare:
• instrumente ascuțite
• șuruburi

Matrice de calibrare a instrumentelor
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2.5 Scaner pentru fantoma de calibrare CT

Informații generale

Scanerul pentru fantoma de calibrare CT (19148) se utilizează pentru a verifica acuratețea
înregistrării automate a imaginilor CT sau a datelor angiografice cu aplicațiile software Brainlab.

Componente

①

②

③

Figura 4  

Nr. Componentă Nr. articol

①

• Sistem de referință, imagistică craniană intraoperatorie
• Sistem de referință DrapeLink cranian

- Trebuie să fie atașată Interfața DrapeLink pentru fantoma de ca-
librare iCT.

• 19145-01
• 19152-02

- 19142-06

② Conector Indisponibil

③ Caneluri (exemple) Indisponibil

Cum asamblați și scanați fantoma

Etapă

1. Atașați sistemul de referință respectiv ① la conectorul ②.

2. Atașați trei sfere marker reflective de unică folosință la sistemul de referință.

3. Așezați fantoma pe masă și aliniați ghidajele laserului scanerului la reticulul din partea de
sus a fantomei.

4. Efectuați o scanare în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în documentul Ghid de uti-
lizare a software-ului.
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Cum verificați acuratețea

După ce ați înregistrat scanerul pentru fantoma de calibrare CT, utilizați canelurile de pe
fantomă pentru a verifica acuratețea. Vă recomandăm să verificați acuratețea la intervale
regulate.

Figura 5  

Etapă

1. Țineți indicatorul la o canelură ③ de pe scaner.

2. Verificați dacă poziția actuală a indicatorului este afișată corect pe ecranul de ghidare.

NOTĂ: Dacă poziția de pe ecranul de ghidare deviază în mod repetat de la poziția actuală a
indicatorului, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab. 

Scaner pentru fantoma de calibrare CT
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2.6 Folia sterilă pentru scanarea pacientului

Informații generale

Folia sterilă pentru scanarea pacientului (10 buc.) permite utilizarea intraoperatorie a unui
dispozitiv imagistic în combinație cu sistemul de navigare Brainlab fără a compromite câmpul
steril.
NOTĂ: Verificați data expirării de pe ambalajul foliei sterile. Nu utilizați folia sterilă dacă data
expirării a fost depășită. 

Informații despre produs

Figura 6  

Sterilitate Compatibilitatea Siguranță Nr. articol

• Sterilă
• De unică folosință

Compatibil cu orice sistem de navigare
Brainlab și/sau cu orice sistem de referință.

Sigur pen-
tru RMN 22182

Avertisment
Nu utilizați unelte ascuțite pentru a deschide cutia de transport.
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2.6.1 Draparea pacientului

Desfaceți și poziționați folia sterilă

Figura 7  

Etapă

1. Asigurați-vă că ambalajul nu prezintă orificii sau rupturi și apoi scoateți folia sterilă din
ambalajul său în condiții sterile.

2. Desfaceți folia sterilă din folia de plastic albastru.

3. Ridicați întreaga folie sterilă transparentă și poziționați-o pe pacient sub sistemul de refe-
rință, asigurându-vă că autocolantul matricei indică spre sistemul de referință, după cum
se arată mai sus.

Depliați folia sterilă

Figura 8  

Etapă

1. Țineți folia sterilă cu o mână în dreptul autocolantului inscripționat, după cum se arată mai
sus.

2. În timp ce țineți, ridicați primul strat și depliați-l deasupra referinței ①, fără dislocarea po-
ziției sistemului de referință.

3. Întindeți capătul foliei sterile în direcția săgeții ②.

4. Repetați procedeul și pe cealaltă parte laterală, astfel încât folia sterilă să fie depliată
complet de la cap la picioare ③.

Draparea pacientului
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Protejați părțile laterale cu folie sterilă

Figura 9  

Etapă

1. Întindeți partea laterală a foliei sterile în direcția săgeții ①.

2. Repetați procedeul și pe cealaltă parte laterală, astfel încât folia sterilă să fie complet de-
pliată ②.

3. Ridicați benzile albastre de pe ambele părți laterale ale foliei sterile, astfel încât să forme-
ze un vârf care să creeze o fereastră triunghiulară deasupra sistemului de referință ③.

Lipiți folia sterilă cu bandă

Figura 10  

Etapă

1. Detașați benzile albe prin rupere între săgețile albastre ①.

2. Desprindeți folia de protecție a adezivului ②.

3. În timp ce mențineți fixă fereastra triunghiulară, lipiți banda albă pentru a o menține întin-
să și repetați procedeul pe cealaltă parte laterală ③.
NOTĂ: Cel mai ridicat punct al ferestrei triunghiulare trebuie poziționat, astfel încât să fie
deasupra celui mai ridicat punct al sistemului de referință, dar fără să-l atingă. 

4. Neteziți orice cută a ferestrei pentru a asigura vizibilitatea în fața camerei video ④.
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Fixarea foliei sterile

Figura 11  

Etapă

1. Pentru a fixa folia sterilă sub masă, desprindeți și atașați benzile adezive furnizate.
NOTĂ: La fixarea foliei sterile, nu mișcați fereastra triunghiulară din folia sterilă și nu atin-
geți sistemul de referință. 

2. După fixarea benzilor adezive, partea de dedesubt a mesei trebuie să fie liberă.

Draparea pacientului
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2.6.2 Scoaterea foliei sterilă

Informații generale

Pentru a scoate folia sterilă, puteți fie să o tăiați, fie să o pliați, asigurându-vă că sistemul de
referință nu se dislocă.

Cum tăiați folia sterilă

Etapă

1. Tăiați folia sterilă în jos pe linia mediană a pacientului, tăind mai întâi zona de deasupra
câmpului steril.

2. Lăsați folia sterilă să cadă pe podea, apoi eliminați-o.

Cum pliați folia sterilă

Etapă

1. Începeți de la picioarele pacientului, pliați folia sterilă înapoi pe el însuși, astfel încât par-
tea sterilă să fie orientată în sus.

2. Pliați folia sterilă din nou până când este pliată până la fereastra sistemului de referință.

3. Mențineți partea nesterilă departe de pacient, trageți folia sterilă peste capul pacientului.

4. După scoaterea completă a foliei sterile de pe masă, eliminați folia sterilă.
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2.7 Indicatori

Informații generale

Indicatorii sunt instrumente precalibrate utilizate:
• pentru a efectua o înregistrare pe baza indicatorilor
• pentru a verifica dacă se menține acuratețea înregistrării
• pentru a verifica acuratețea imaginilor achiziționate fluoroscopic

Tipuri de indicatori

Figura 12  

Nr. Articol Funcție Nr. articol

①
Indicator extins cu vârf ascu-
țit pentru coloană/traumă/
șold

• Achiziția punctelor în zone anatomice mai
profunde

• Înregistrarea/navigarea la pacienți mai
mari

53103

② Indicator cu vârf ascuțit pen-
tru traumă/coloană Înregistrarea și navigarea generală 53105

Avertisment
Dacă un indicator este desemnat de software pentru pasul de înregistrare, utilizați acel
indicator.

Verificarea acurateței indicatorului utilizând suportul indicatorului

Fiecare indicator este prevăzut cu un calibru care ajută la prevenirea deteriorării indicatorului și la
garantarea acurateței maxime. Verificați acuratețea indicatorului înainte de fiecare utilizare. Dacă
un indicator este nedeteriorat, vârful său se va alinia cu pinul corespondent de pe etalonul pentru
indicator.

După utilizare, sterilizați întotdeauna indicatorii și depozitați-i în mulajele lor desemnate din
etalonul indicatorului.

Indicatori
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2.7.1 Telecomandă cu prindere cu clemă, de unică folosință

Informații generale

Telecomanda cu prindere cu clemă de unică folosință (20 buc.) (53153) poate fi utilizată în
combinație cu Indicatorul extins cu vârf ascuțit pentru coloană/traumă/șold, pentru a permite
înregistrarea activă a pacientului și controlul prin software.
NOTĂ: Telecomanda este un dispozitiv de unică folosință și nu poate fi sterilizată. Înainte de a
deschide ambalajul steril, verificați dacă data de expirare a trecut. 

Componente

Figura 13  

Nr. Componentă Funcție

① LED cu infraroșu Detectat de cameră, dar invizibil pentru ochiul uman

② LED de stare Indică starea bateriei și funcționalitatea acesteia

③ Orificiu central Interfață de atașare la indicator

④ Buton de control Activează LED-ul cu infraroșu

Cum efectuați un test de funcționalitate

Înainte de atașarea la indicator, trebuie să efectuați întotdeauna un test de funcționalitate.

Etapă

1. Scoateți Telecomanda cu prindere cu clemă, de unică folosință din ambalajul său ste-
ril.

2. Apăsați butonul de control ④ și asigurați-vă că:
• LED-ul de stare ② este aprins.
• LED-ul cu infraroșu ① este afișat ca lumină intermitentă colorată pe afișajul camerei

video a ecranului de navigare.

Avertisment
Dacă în interiorul ambalajului steril sunt vizibile scurgeri ale bateriei, nu deschideți și
eliminați imediat Telecomanda cu prindere cu clemă, de unică folosință.
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Cum atașați telecomanda

Figura 14  

Etapă

1. Așezați deschiderea centrală ② deasupra pinului de atașare indicat ① de pe mânerul in-
dicatorului.
NOTĂ: Înainte de atașare, luați în considerare poziția în funcție de profilul utilizatorului:
stângaci ⑤ sau dreptaci ④.
 

2. Fixați telecomanda complet pe mânerul indicatorului.

3. Atașați sferele marker reflective de unică folosință ③ la indicator.
NOTĂ: Asigurați-vă că atașați corespunzător telecomanda la pinul de pe indicator și
înșurubați complet pe sfera marker până când nu mai există niciun spațiu liber între sferă
și baza pinului. 

Cum detașați telecomanda

Figura 15  

Etapă

1. După utilizare, scoateți telecomanda din indicator.

2. Înainte de eliminare, curățați toate suprafețele cu un dezinfectant special pentru suprafe-
țe.

Telecomandă cu prindere cu clemă, de unică folosință
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Etapă

3. Dacă este necesar, deschideți carcasa în dreptul canelurii ① cu un instrument mic și as-
cuțit și scoateți bateria ③ și componentele electronice ② pentru eliminarea separată la
deșeuri.
NOTĂ: Luați în considerare dezinfectarea bateriei după utilizare și eliminarea acesteia se-
parat la deșeuri. 

Nu este permisă nicio modificare a dispozitivului. Nu reutilizați și nu înlocuiți bateria după
utilizare.
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2.7.2 Specificații tehnice

Dimensiuni și greutate

Dimensiune Valoare

Înălțime/lungime/lățime 17,3 mm/53,9 mm/27,0 mm

Greutate 12 g

Sursă

Specificație Descriere

De alimentare Celulă principală de litiu 3 V CR2032

Consum de energie Max. 36 mW

Curent 12 mA, curent direct (CD)

Siguranță electrică Conformă cu IEC 60601-1

LED-uri

Specificație LED cu infraroșu LED de stare

Lungime de undă 870 nm 570 nm

Unghi de vizibilitate la intensitate
de 50% 120°

Siguranță fotobiologică În conformitate cu IEC 62471

Carcasă

Specificație Descriere

Clasificare IP IP44 (în conformitate cu IEC 60529)

Materialul carcasei Poliamidă 12

Specificații privind mediul înconjurător

Condiții de depozitare Condiții de funcționare

Temperatură De la 0 °C la 30 °C De la 10 °C la 40 °C

Umiditate De la 15% la 80%, fără condens De la 20% la 80% fără condensare

Presiune De la 700 hPa la 1.060 hPa

Eliminare În conformitate cu regulamentele locale de eliminare a deșeurilor

Sterilitate și utilitate

Specificație Descriere

Stare sterilitate Sterilă

Metodă Oxid de etilenă

Durata de viață Trei ani

Specificații tehnice
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Specificație Descriere

Aplicabilitate De unică folosință
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2.7.3 Imunitatea electromagnetică

Mediu electromagnetic

Telecomanda cu prindere cu clemă, de unică folosință este destinată utilizării în mediul
electromagnetic specificat în tabelele furnizate în acest capitol. Clientul sau utilizatorul trebuie să
se asigure că telecomanda este utilizată într-un astfel de mediu.

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-8

Test de imunitate Nivel de testare și
conformitate cu IEC
60601

Orientare – mediul electromagnetic

Descărcări electrosta-
tice (ESD) IEC
61000-4-2

±6 kV la contact
±8 kV în aer

Podelele trebuie să fie fabricate din lemn, beton
sau plăci ceramice.
Dacă podelele sunt acoperite cu material sinte-
tic, umiditatea relativă trebuie să fie de cel puțin
30%.

Frecvența puterii
(50/60 Hz) câmp
magnetic IEC
61000-4-8

3 A/m
Trebuie să fie la nivelurile caracteristice unei lo-
cații tipice dintr-un mediu comercial sau spitali-
cesc.

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

Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile nu trebuie utilizate mai aproape de orice
parte a telecomenzii cu prindere cu clemă, de unică folosință (inclusiv cablurile) decât distanța
de separare recomandată, calculată din ecuația aplicabilă frecvenței transmițătorului.

Test de imuni-
tate

Nivel de test conform
IEC 60601

Nivelul de
conformitate

Orientare – mediul electromag-
netic

RF propagată
IEC 61000-4-6

• 3 Veff
• de la 150 kHz la 80

MHz
3 V 1,2 * √P

RF radiată IEC
61000-4-3

• 3 V/m
• de la 80 MHz la

2,5 GHz
3 V/m

• 1,2 * √P (între 80 MHz și 800
MHz)

• 2,3 * √P (între 800 MHz și 2,5
GHz)

P = puterea nominală maximă de ieșire a transmițătorului (în wați).
d = distanța de separare recomandată (în metri).b

Intensitățile câmpurilor transmițătoarelor RF fixe determinate prin investigarea electromagnetică
la fața loculuia trebuie să fie sub nivelul de conformitate în cadrul fiecărui interval de frecvență.b

a Intensitățile câmpurilor provenite de la transmițătoarele fixe nu pot fi prevăzute în mod teoretic
cu precizie. Pentru a evalua mediul electromagnetic în apropierea transmițătorilor RF, trebuie
avută în vedere o investigație la fața locului. Dacă intensitatea câmpului măsurată în locația în
care se utilizează telecomanda depășește nivelul de conformitate RF aplicabil menționat mai
sus, telecomanda trebuie supravegheată pentru a verifica dacă aceasta funcționează normal.
Dacă se observă o funcționare anormală, se pot lua măsuri suplimentare după necesități (de
ex., reorientarea sau relocarea telecomenzii).

b Peste intervalul de frecvențe cuprins între 150 kHz și 80 MHz, câmpul trebuie să aibă o intensi-
tatea mai mică de [V1] V/m.

Imunitatea electromagnetică
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Test de imuni-
tate

Nivel de test conform
IEC 60601

Nivelul de
conformitate

Orientare – mediul electromag-
netic

În vecinătatea echipamentului marcat cu acest simbol pot apărea interferențe.

NOTĂ: La 80 MHz și la 800 MHz se aplică cel mai mare interval de frecvență. 
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2.7.4 Compatibilitate și emisii electromagnetice

Compatibilitate electromagnetică: Declarație

Pentru dispozitivele electrice medicale, trebuie luate în considerare măsurile de siguranță speciale
privind compatibilitatea electromagnetică. Dispozitivele pot fi instalate și utilizate numai în
conformitate cu orientările corespunzătoare privind compatibilitatea electromagnetică, astfel cum
s-au descris în cadrul acestui ghid pentru utilizator.

Interferențele emisiilor RF

Echipamentele de comunicații RF portabile și mobile pot influența telecomanda. Telecomanda cu
prindere cu clemă, de unică folosință utilizează energia RF numai pentru funcțiile interne. Din
acest motiv, emisiile RF sunt foarte scăzute și este puțin probabil ca acestea să cauzeze
interferențe în apropierea echipamentului electronic.

Mediu electromagnetic

Telecomanda este destinată utilizării într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile RF radiate
sunt controlate. Clientul sau utilizatorul telecomenzii poate ajuta la prevenirea interferenței
electromagnetice prin menținerea unei distanțe minime între echipamentele de comunicații RF
portabile și mobile (transmițătoare) și telecomandă, după cum se recomandă mai jos.

Distanțe de separare

Este posibil ca aceste instrucțiuni să nu se poată aplica în toate situațiile. Propagarea
electromagnetică este afectată de absorbția și de reflecția de la structuri, obiecte și oameni.

Putere de emisie maxi-
mă evaluată a transmi-
țătorului

Distanța de separare în funcție de frecvența transmițătorului (m)

Wați De la 150 kHz la 800 MHz (1,2 *
√P)

De la 800 MHz la 2,5 GHz (2,3 *
√P)

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,20 2,30

10 3,80 7,30

100 12,00 7,30

Pentru transmițătoarele la care nu s-a menționat mai sus puterea maximă de emisie, distanța de
separare recomandată în metri (m) poate fi determinată utilizând ecuația aplicabilă la frecvența
transmițătorului, unde P = puterea nominală maximă de ieșire a transmițătorului (în wați).

NOTĂ: La 80 MHz și la 800 MHz se aplică distanța de separare pentru cel mai ridicat interval de
frecvență. 

Declarație privind emisiile

Testul emisiillor Conformitate Orientare – mediul electromagnetic

Emisii RF CISPR 11 Grupa 1, Clasa B Telecomanda este adecvată pentru utilizarea
în toate clădirile, inclusiv locuințele personale
și cele conectate direct la rețeaua electrică pu-
blică de joasă tensiune care alimentează clădi-
rile utilizate în scopuri rezidențiale.

Emisiile de curenți armo-
nici IEC 61000-3-2 Nu este cazul

Compatibilitate și emisii electromagnetice
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Testul emisiillor Conformitate Orientare – mediul electromagnetic

Fluctuații de tensiune/
emisii flicker IEC
61000-3-3

Nu este cazul
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Compatibilitate și emisii electromagnetice
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3 INSTRUMENTE IGS
STANDARD

3.1 Prezentare generală

Informații generale

În procedurile chirurgicale spinale generale pot fi utilizate diverse instrumente Brainlab standard.
Acestea pot fi achiziționate în mod individual sau în seturi.

Tipuri de instrumente IGS standard

Figura 16  

Nr. Componentă Descriere Nr. articol

①

• Unitate de referință pentru in-
strument cu 3 sfere marker

• Unitate de referință pentru in-
strument cu 4 sfere marker

Navigați precalibrat:
• dornuri sau sonde curbate

• 55830-20
• 55830-27

②

• Unitate de referință pentru in-
strument pentru calibrare ma-
nuală, mărimea ML

• Unitate de referință pentru in-
strument pentru calibrare ma-
nuală, mărimea L

Vârfuri de navigare care trebuie calibrate
cu matricea de calibrare a instrumen-
tului:
• dornuri, sonde drepte sau dălți

• 55830-25
• 55830-29

③

• Mâner Softgrip Universal pen-
tru instrument

• Mâner Softgrip Gearshift pen-
tru instrument

• Suprafață de prindere din silicon
• Poate fi atașat interșanjabil

• 55830-15
• 55830-10

④
• Daltă scurtă
• Daltă lungă

Compatibilă cu:
• 55830-25 și 55830-29

• 55830-55
• 55830-50

INSTRUMENTE IGS STANDARD
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Nr. Componentă Descriere Nr. articol

⑤
• Sondă dreaptă 3,5 mm
• Sondă dreaptă 4,5 mm
• Sondă curbată 4,5 mm

Sondele drepte sunt compatibile cu:
• 55830-25 și 55830-29
• 55830-20 și 55830-27

Sonda curbată este compatibilă numai
cu:
• 55830-20 și 55830-27

• 55830-43
• 55830-40
• 55830-45

⑥
• Dorn 3 mm
• Dorn 4 mm

Compatibilă cu:
• 55830-20 și 55830-27
• 55830-25 și 55830-29

• 55830-35
• 55830-30

Nu utilizați un mâner pentru instrument în combinație cu un ciocan.

Avertisment
Nu utilizați instrumentele suport pentru unitatea de referință pentru instrument pentru
calibrare manuală, mărimea ML sau L în același timp cu utilizarea instrumentelor calibrate
cu un sistem adaptor de instrumente, dacă acestea au aceeași dimensiune a sistemului de
detectare.

Vârfurile de instrument suplimentare

Figura 17  

Vârfuri de instrument suplimentare cu interfețe corespunzătoare pot fi disponibile de la
producătorii terțe părți de implanturi. Lungimea și poziția pinului de orientare (săgeată) determină
unitatea de referință pentru instrument compatibilă.
NOTĂ: Dacă tija instrumentului nu se blochează în siguranță în unitatea de referință, nu încercați
să le utilizați împreună. 

Prezentare generală
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3.2 Unități de referință pentru instrument

Informații generale

O unitate de referință pentru instrument poate fi atașată la un instrument în patru poziții
predefinite diferite pentru optimizarea vizibilității și trebuie să fie fixată fie cu 3, fie cu 4 sfere
marker, în funcție de geometria unității.

Calibrarea

Fiecare unitate de referință pentru instrument este gravată fie cu „pre-calibrated”, fie cu
„calibration with ICM4” (săgețile). În plus, unitățile precalibrate pot avea un suport de culoare
aurie.

Figura 18  

Cum atașați unitatea de referință pentru instrument

Figura 19  

Etapă

1. Selectați mânerul corespunzător și vârful instrumentului.

2. Poziționați unitatea de referință astfel încât săgeata ① să indice spre vârful instrumentu-
lui, și asigurați-vă că numerele deschiderilor ③ unității sunt aliniate cu pinii de orientare
② pentru cea mai bună vizibilitate a matricei în timpul utilizării.
NOTĂ: Selectați poziția corespunzătoare (1 – 4) în fereastra de dialog a selectării instru-
mentului precalibrat din software. 

3. Împingeți unitatea de referință pe vârful instrumentului până când se fixează cu un clic în
locaș.

4. Glisați mânerul ⑤ peste interfața instrumentului ④ până când se fixează cu un clic în lo-
caș, asigurându-vă că mânerul este fixat corespunzător.

INSTRUMENTE IGS STANDARD
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Unități de referință pentru instrument
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4 REFERINȚE
4.1 Referință X-Press

Informații generale

Referința X-Press are:
• o articulație de reglare în vederea orientării în cel mai optim mod a sistemului de referință în

câmpul de vizibilitate al camerei video
• un mecanism de fixare rapidă în vederea detașării referinței în timpul intervenției chirurgicale și

înlocuirii în aceeași direcție, astfel încât să nu se piardă nicio informație de înregistrare

Componente

Figura 20  

Nr. Componentă Funcție Nr. articol

①

Sistem de referință X-Press pentru geo-
metria în T
Sistem de referință X-Press pentru geo-
metria în Y

Compatibil cu fixatoarele pentru
os X-Press cu 1 pin sau cu 2 pi-
ni.

52410
52411

② Fixator pentru os X-Press cu 1 pin (mă-
rime S, M, L)

Interfață între sistemul de refe-
rință și os.

52421,
52422,
52423

③
Fixator pentru os X-Press cu 2 pini
Fixator pentru os X-Press Flip-Flop cu
2 pini

52420
52429

④ Șablon freză X-Press cu 2 pini Ghidează distanța de amplasare
a șurubului Schanz în os. 52425

⑤
Cheie pentru cleme pentru coloana ver-
tebrală și fixator pentru os X-Press cu 1
pin

Fixează Fixatorul pentru os X-
Press cu 1 pin. 52424

REFERINȚE

Ghid de utilizare a instrumentelor Rev. 3.0 Coloană vertebrală și traume 41



NOTĂ: Fixatoarele pentru os trebuie utilizate numai împreună cu un Sistem de referință X-Press
(geometrie în T sau în Y) corespunzător. 

Înainte de înregistrare

Avertisment
Înainte de a începe înregistrarea, testați distanța de mișcare pentru a verifica dacă fixatorul
pentru os atașat nu va intra în contact cu țesutul dur în timpul procedurii ulterioare. În
cazul în care contactul cu țesutul este posibil, lărgiți incizia pentru a reduce posibila
tensionare a țesutului pe fixatorul de os, în caz contrar, se poate produce îndoirea sau
slăbirea, provocând inexactități în ceea ce privește navigarea.

După atașare

Avertisment
Nu aplicați nicio forță sau cuplu asupra fixatorilor pentru os sau a sistemelor de referință
după ce au fost atașați la pacient.

Referință X-Press
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4.1.1 Șuruburi Schanz de unică folosință

Informații generale

Șuruburile Schanz de unică folosință sunt utilizate pentru atașarea fixatoarelor pentru oase
direct pe osul pacientului, pentru a oferi o bază stabilă pentru atașarea sistemelor de referință și
pentru efectuarea navigării.

Tipuri

Figura 21  

Fixator
pentru
os

Șurub Interfa-
ță

Nr. articol

1 pin

Șuruburi Schanz de 5 mm/200 mm (10 buc.) numai pentru
Japonia 54903-01

Șuruburi Schanz de unică folosință 5 mm/150 mm (10 buc.) 54902

Șuruburi Schanz de unică folosință 5 mm/200 mm (10 buc.) 54903

2 pini

Șuruburi Schanz de unică folosință 3 mm/100 mm (10 buc.) 54900

Șurub Schanz de unică folosință 3,2 mm/100 mm (10 buc.) 54922

Șuruburi Schanz de unică folosință 4 mm/130 mm (10 buc.) 54901

Șuruburi Schanz de 4 mm/130 mm (10 buc.) numai pentru
Japonia 54901-01

Șurub Schanz de unică folosință 3,2 mm/100 mm

AO

99104

Șurub Schanz de unică folosință 4 mm/125 mm 99101

Șurub Schanz de unică folosință 4 mm/125 mm (10 buc.) 54908

Șurub Schanz de unică folosință 5 mm/175 mm (10 buc.) 54909

Sterilitate

Șuruburile Schanz de unică folosință sunt furnizate nesterile și trebuie sterilizate înainte de
utilizare. Acestea sunt instrumente de unică folosință și trebuie eliminate după utilizare.

Atașare

Poziționați șurubul Schanz bicortical, acolo unde este posibil.
Fixarea unicorticală sau utilizarea șuruburilor Schanz cu diametre incorecte sau mai lungi poate
avea ca rezultat atașarea instabilă sau poate provoca scoaterea neglijentă din os a șurubului
Schanz la strângerea fixatorului pentru os.

Atașați șuruburile Schanz numai la structurile osoase acoperite cu țesut subțire, cum ar fi
creasta iliacă, și evitați perforarea țesutului muscular. Deplasarea extensivă a mușchiului
poate provoca îndoirea șurubului.

REFERINȚE
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4.1.2 Fixator pentru os X-Press cu 1 pin

Informații generale

Fixatorul pentru os X-Press cu 1 pin (S, M sau L) are trei dimensiuni diferite pentru a se adapta
la abordări diferite și pentru a fi acceptabil pentru majoritatea pacienților.
NOTĂ: Asigurați-vă că selectați dimensiunea adecvată pentru procedura dvs. 

Cum asamblați și atașați fixatorul pentru os

Figura 22  

Etapă

1. Înșurubați butonul ② în inserția ①.

2. Înșurubați piulița de tracțiune ③ în inserție.

3. Înșurubați piesele asamblate ①, ②, și ③ în tubul cu vârfuri ascuțite ④.

4. Glisați fixatorul pentru os asamblat peste șurubul Schanz ⑥.

5. Utilizați cheia ⑤ pentru a strânge ușor butonul și piulița de tracțiune.
NOTĂ: Înainte de strângerea completă a butonului, atașați Sistemul de referință X-
Press și reglați-l pentru a vă asigura că sistemul de referință este complet vizibil în fața
camerei video. 

6. Dacă efectuați o incizie mică în os pentru atașarea fixatorului, mai întâi, poziționați șuru-
bul Schanz în incizie. Apoi puteți glisa fixatorul pentru os peste șurubul Schanz și puteți
pune tubul cu vârfuri ascuțite direct pe suprafața osului.
NOTĂ: Acest lucru împiedică tubul cu vârfuri ascuțite să cauzeze abraziunea inutilă a țe-
sutului moale din vecinătate. 

Avertisment
Dacă fixatorul pentru os X-Press cu 1 pin, mărimea S, nu poate fi atașat strâns pe os prin
incizia principală, efectuați o a doua incizie într-o zonă în care există mai puțin țesut care
acoperă osul.

Detașarea în siguranță

Slăbiți atât butonul ② cât și piulița de tracțiune ③ și ridicați încet fixatorul pentru os de pe șurubul
Schanz. După scoaterea fixatorului, deșurubați șurubul Schanz și scoateți fixatorul pentru os.

Fixator pentru os X-Press cu 1 pin

44 Ghid de utilizare a instrumentelor Rev. 3.0 Coloană vertebrală și traume



NOTĂ: Nu deșurubați niciodată șurubul Schanz dacă fixatorul pentru os X-Press cu 1 pin este
încă atașat. Procedați astfel doar dacă dispozitivul nu poate fi scos utilizând procedura standard. 

REFERINȚE
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4.1.3 Fixator pentru os X-Press cu 2 pini

Informații generale

Fixatorul pentru os X-Press cu 2 pini are o placă de interfață dublă pentru atașarea unui sistem
de referință, în timp ce fixatorul pentru os X-Press, Flip-Flop, cu 2 pini are un design cu două
stări stabile care permite atașarea sistemului de referință pe ambele părți laterale ale fixatorului
pentru os.

Cum asamblați și atașați fixatorul pentru os

Figura 23  

Etapă

1. Deoarece fixatorul pentru os nu se poate roti, luați în considerare orientarea sistemului de
referință înainte de introducerea în os a șuruburilor Schanz.

2. Utilizați o pereche de orificii potrivite ① pe șablonul pentru freză drept ghid de amplasare
și introduceți două șuruburi Schanz ② prin orificii (în direcția săgeții).
NOTĂ: La utilizarea șuruburilor Schanz cu o interfață specială de cuplare rapidă (de ex.,
cuplarea rapidă AO), nu utilizați șablonul pentru freză întrucât capătul șurubului este mai
mare decât orificiile șablonului pentru freză, făcând imposibilă scoaterea șablonului pen-
tru freză după frezare. 

3. Înșurubați șuruburile în os.

4. Deschideți complet butonul fix ③ al fixatorului pentru os și glisați-l peste șuruburile
Schanz, atașându-l cât mai aproape posibil de os sau de suprafața țesutului.
NOTĂ: Atașați fixatorul pentru os numai la partea circulară a șurubului Schanz. 

5. Strângeți cu mâna butonul fix pentru a fixa fixatorul (în direcția săgeții). Nu este necesar
niciun instrument, deoarece fixatorul pentru os poate fi strâns suficient cu mâna.

NOTĂ: Brainlab recomandă utilizarea șuruburilor Schanz de 4 mm cu Fixatorul pentru os X-
Press cu 2 pini. 

Detașarea în siguranță

Slăbiți butonul fix ③ și ridicați încet fixatorul pentru os de pe șuruburile Schanz. După scoaterea
fixatorului, deșurubați șuruburile Schanz și scoateți-le.
NOTĂ: Dacă fixatorul pentru os nu poate fi ridicat de pe șuruburile Schanz din orice motiv,
șuruburile pot fi tăiate sub fixator și deșurubate separat. 

Fixator pentru os X-Press cu 2 pini
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4.1.4 Sistemul de referință X-Press

Rotirea fixatorilor pentru os pe șuruburile Schanz

Figura 24  

Fixator pentru os Rotire posibilă?

Fixator pentru os X-Press cu 1 pin Da, înainte de fixare

• Fixator pentru os X-Press cu 2 pini
• Fixator pentru os X-Press, Flip-Flop, cu 2 pini

Nu

Cum asamblați și reglați sistemul de referință

Figura 25  

Etapă

1. Înșurubați șurubul clemei ② în dispozitivul de fixare rapidă ①, asigurându-vă că matricea
este strânsă corespunzător.

2. Pentru reglarea orientării matricei, slăbiți ușor șurubul clemei și reglați sistemul de referin-
ță de la o latură la alta prin rotirea acestuia în jurul axei sale ③.

REFERINȚE
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Cum fixați sistemul de referință după reglare

Figura 26  

Etapă

1. După reglare, poziționați dinții articulației în caneluri ① și strângeți bine cu mâna șurubul
clemei.
NOTĂ: Pentru a asigura o conexiune sigură, asigurați-vă că dinții articulației nu se sprijină
pe alți dinți. 

2. Un clic audibil indică faptul că cea de-a doua articulație este în poziție stabilă corectă ②.
NOTĂ: Nu poziționați și nu strângeți cea de-a doua articulație într-o poziție instabilă. 

Cum atașați sistemul de referință la fixatorul pentru os

Figura 27  

Etapă

1. Apăsați părțile laterale ale clemei dispozitivului de fixare rapidă ① pentru a deschide fălci-
le clemei.

2. Introduceți pinii tijei ② dispozitivului de fixare rapidă în orificiile corespunzătoare ③ de pe
placa de interfață a fixatorului pentru os (în direcția săgeții).

3. Eliberați clema dispozitivului de fixare rapidă și asigurați-vă că pinii tijei sunt bine fixați în
orificiile corespunzătoare de pe placa de interfață.

Avertisment
Dacă nu puteți introduce complet pinii matricei în placa de interfață, contactați imediat
Brainlab pentru sfaturi legate de modul de acționare.

Sistemul de referință X-Press
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Detașarea în siguranță

Pentru a detașa matricea, apăsați clema dispozitivului de fixare rapidă ① pentru a deschide fălcile
clemei și ridicați vertical placa de interfață. Nu slăbiți piulița șurubului de pe fixatorul pentru os.
NOTĂ: Sistemele de referință pot fi scoase în timpul tăierii cu fierăstrăul, minimizând riscul de
deplasare. 

REFERINȚE
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4.2 Clemă de referință în X pentru coloana vertebrală
și clemă radiotransparentă

Informații generale

Ambele referințe pentru coloana vertebrală permit sistemului de navigare să realizeze detectarea
vertebrei atașate, în timp ce Clema de referință radiotransparentă pentru coloana vertebrală
este concepută pentru înregistrarea pacientului prin utilizarea imagisticii intraoperatorii cu o
incidență redusă a artefactelor metalice în imagini.

Componente

Figura 28  

Componentă Nr. articol

• Sistem de referință pentru clema pentru coloana vertebrală cu 3 sfere
marker

• Sistem de referință pentru clema pentru coloana vertebrală cu 4 sfere
marker

• 55753
• 55759

• Clemă de referință în X pentru coloana vertebrală, mărime S, L
• Clemă de referință radiotransparentă pentru coloana vertebrală

• 55751, 55752
• 55756

Extensie de 40 mm pentru clema de referință în X pentru coloana verte-
brală 55754

Cum asamblați și atașați referința

Etapă

1. Dacă utilizați Clema de referință în X pentru coloana vertebrală, selectați mărimea co-
respunzătoare a clemei și luați în considerare poziționarea pe baza etapelor ulterioare ale
intervenției chirurgicale.

Clemă de referință în X pentru coloana vertebrală și clemă radiotransparentă
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Etapă
NOTĂ: Dacă este necesar, conectați extensia de atașare opțională ⑤, ⑧ la clema ⑪, și
fixați-o utilizând piulița înfundată a extensiei ⑨.
 

2. Atașați sistemul de referință ⑦ la interfața conectorului de pe baza clemei ④ (sau de pe
extensia de atașare) și fixați-l utilizând piulița înfundată a matricei ⑥.

3. Efectuați o incizie mică deasupra vertebrei vizate și împingeți fălcile clemei închise prin
incizie.

4. Deschideți încet fălcile fie prin deșurubarea rotiței clemei ③ de pe clema radiotransparen-
tă, fie prin slăbirea piuliței de blocare ⑩ de pe clema în X în direcția indicată pe instru-
ment.
NOTĂ: Nu atașați referința pentru coloana vertebrală la alt țesut sau la o parte a sistemu-
lui nervos. 

5. Treceți dinții clemei peste apofiza spinală și strângeți fălcile clemei ținând dispozitivul în
formă de pană ② și strângând rotița clemei până când dispozitivul în formă de pană ajun-
ge la pinul opritor ①, sau strângând piulița de blocare de pe clema în X.
NOTĂ: Atașați clema de referință radiotransparentă pentru coloana vertebrală, astfel
încât părțile metalice ale matricei să fie în afara imaginilor fluoroscopice sau a volumului
de scanare 3D. Dacă este posibil, înclinați matricea într-un unghi oblic față de axa longitu-
dinală a corpului. 

Aplicați o forță moderată până când clema este fixată bine și, dacă este posibil, atașați
clema manual. În timp ce răsuciți rotița, țineți clema la dispozitivul în formă de pană cu
cealaltă mână.

Cum reglați poziția sistemului de referință

Figura 29  

Etapă

1. La înșurubarea împreună a clemei în X, asigurați-vă că fălcile clemei se suprapun sime-
tric.
NOTĂ: Verificați dacă toate șuruburile sunt strânse și dacă dinții clemei sunt activați. Da-
că este necesar, utilizați cheia. 

2. Pentru reglarea poziției orizontale, slăbiți piulița înfundată a matricei ②, apoi strângeți-o
din nou pentru a o fixa.
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Etapă

3. Pentru reglarea înclinării și unghiului, slăbiți șurubul de reglare ①, apoi strângeți-l din nou
pentru a-l fixa.

Cum detașați referința de la apofiza spinală

Etapă

1. Pentru detașarea sistemului de referință, deșurubați piulița înfundată a matricei ②.

2. Pentru deschiderea fălcilor clemei, deșurubați rotița clemei radiotransparente sau rotiți
piulița de blocare de pe clema în X în direcția indicată pe instrument.

3. Scoateți ușor dinții de pe os și ridicați clema.

Clemă de referință în X pentru coloana vertebrală și clemă radiotransparentă
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4.3 Pachet de referință pentru coloana vertebrală
Universal

Informații generale

Pachetul de referință pentru coloana vertebrală Universal este conceput pentru înregistrarea
pacientului pentru intervenția chirurgicală spinală cu navigare. Este util în mod special pentru
imagistica intraoperatorie cu CT sau Brațe C.

Componente

Figura 30  

Componentă Nr. articol

Șurubelniță 55758-30

Extensie pentru clema de referință pentru coloana vertebrală (40 mm) 55761-02

Sistem de referință pentru coloana vertebrală pentru clema de referință
Carbon (geometrie cu 4 sfere) 55761

Clemă de referință pentru coloana vertebrală Carbon cu glisor 55758

Avertisment
Pachetul de referință pentru coloana vertebrală Universal poate fi utilizat numai cu
componentele compatibile de mai sus.

Cum asamblați și atașați referința

Etapă

1. Atașați sferele marker și unitatea cu șuruburi ④ la sistemul de referință ③.

2. Atașați matricea la interfața ⑤ adaptorului ⑥, sau la extensia clemei ②.

3. Strângeți bine adaptorul asamblat sau extensia asamblată pe interfața clemei ⑦.

REFERINȚE
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Etapă

4. Stabiliți poziția orizontală a matricei și fixați-o strâns utilizând butonul matricei.

5. Pentru a deschide clema ⑨, trageți cursorul ⑧ până la protuberanța mică și în poziția de
menținere verticală, apoi deschideți manual brațele clemei de referință.

6. Închideți clema în jurul apofizei spinale prin glisarea glisorului în jos cu forță redusă și
strângeți-o cu șurubelnița ①.
NOTĂ: Verificați dacă toate șuruburile sunt strânse și dacă sistemul de dinți al interfeței
este activat. 

Avertisment
Măriți cu grijă forța de fixare pentru a evita vătămarea pacientului, cum ar fi lezarea
apofizelor dorsale. Dacă pacientul are osteoporoză, dispozitivul poate aplica neintenționat
forță excesivă asupra vertebrei dacă nu este utilizat cu grijă.

Cum detașați referința de la apofiza spinală

Etapă

1. Rotiți șurubelnița ① în sens antiorar pentru a slăbi glisorul ⑧.

2. Trageți glisorul până la protuberanța mică și în poziția de menținere verticală, apoi deschi-
deți manual brațele clemei de referință ⑨.

3. Clema oferă o metodă de reglare rapidă care permite deplasarea manuală a glisorului,
atât timp cât nu este aplicată forță de fixare.
NOTĂ: Apăsați glisorul pe partea striată pentru activarea reglării rapide. Când este sub
presiune, glisorul se cuplează automat cu mecanismul șurubului și poate fi acționat numai
cu șurubelnița. 

După înregistrare

După finalizarea înregistrării pacientului, nu deschideți și nu reglați șuruburile de fixare sau de
reglare. Dacă pachetul de referință se slăbește, repetați înregistrarea înainte de a continua.

Pachet de referință pentru coloana vertebrală Universal
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4.4 Pachet de accesorii spinale pentru referință
anterioară/laterală/oblică

Informații generale

Pachetul de accesorii spinale pentru referință anterioară/laterală/oblică (55070) este
conceput pentru utilizarea în abordările spinale anterioare, laterale și oblice.

Componente

Figura 31  

Nr. Componentă Nr. articol

① Sistem de referință Indisponibil

② Tuburi conectoare (130 mm și 160 mm) Indisponibil

③ Dispozitiv de inserție Indisponibil

④ Manșoane de protecție Indisponibil

⑤
• Șurub lung de fixare lombară
• Șurub scurt de fixare lombară

• 55070-83
• 55070-86

⑥ Unitate de fixare a matricei Indisponibil

⑦ Piuliță de fixare (2 buc.) 55070-90

Avertisment
Utilizați numai seturile de șuruburi pentru fixare Brainlab pentru amplasarea șuruburilor
pentru fixare și utilizați numai un șurub de fixare filetat cu lungime și diametru specificate.
Utilizarea unui șurub de fixare cu dimensiuni incorecte poate avea ca rezultat atașarea
instabilă.
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Cum să introduceți șurubul de fixare

Figura 32  

Etapă

1. Selectați un șurub scurt de fixare ①, corespunzător dimensiunilor pacientului.

2. Introduceți șurubul de fixare în dispozitivul de inserție ②, asigurându-vă că șurubul cu-
plează.

3. Selectați manșonul de protecție ③ care se potrivește lungimii șurubului dvs. de fixare.

4. Introduceți cu atenție manșonul de protecție în incizie și glisați-l peste suprafața osului.

5. Introduceți șurubul de fixare și dispozitivul de inserție (① + ②) în manșonul de protecție.

6. Utilizând dispozitivul de inserție, înșurubați șurubul de fixare în vertebră. Nu atașați șuru-
bul de fixare la țesut sau la alte structuri anatomice flexibile.

7. Scoateți dispozitivul de inserție.

8. Introduceți lungimea totală a filetului în vertebră sub control fluoroscopic, poziționând
șurubul astfel încât să permită atașarea ulterioară a sistemului de referință.
NOTĂ: Dacă anatomia nu vă permite acest lucru, stabilitatea sistemului de referință nu
poate fi garantată și trebuie ales un mijloc alternativ de înregistrare. 

Avertisment
Când utilizați o freză automată, utilizați numai cea mai redusă viteză de frezare pentru a
menține controlul maxim asupra adâncimii de frezare. Nu îndoiți șurubul de fixare în timpul
frezării.

Avertisment
Evitați încercările multiple de frezare întrucât acestea pot slăbi osul și pot spori riscul de
fracturi de stres post-operatorii. Opriți frezarea după ce ați atins partea opusă a osului
cortical.

Pachet de accesorii spinale pentru referință anterioară/laterală/oblică
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Cum atașați tubul conector

Figura 33  

Etapă

1. Selectați mărimea corespunzătoare a tubului conector pentru a se potrivi cu lungimea
șurubului de fixare.

2. Glisați tubul conector ③ peste șurubul de fixare ②, și în manșonul de protecție ①. Pozi-
ționați tubul conector, astfel încât să permită atașarea ulterioară a sistemului de referință.

3. Așezați vârful tubului conector direct pe suprafața osului și nu în țesutul moale.
NOTĂ: La introducerea tubului conector fără utilizarea manșonului de protecție, asigurați-
vă că șurubul de fixare este poziționat la o distanță suficientă față de țesut, vase sanguine
și alte structuri anatomice critice pentru a evita lezarea acelor structuri. 

4. Orientați interfața sistemului de referință ④ astfel încât sistemul de referință să poată fi
atașat ulterior cu o vizibilitate completă în fața camerei video fără a obstrucționa câmpul
chirurgical.

5. Introduceți piulița de fixare ⑥ în dispozitivul de inserție ⑤ și utilizați dispozitivul de inser-
ție pentru fixarea piuliței de fixare în tubul conector.

6. Scoateți dispozitivul de inserție după strângere.

REFERINȚE
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Cum atașați sistemul de referință

Figura 34  

Etapă

1. Verificați dacă tubul conector ① este bine atașat.

2. Înșurubați unitatea de fixare a matricei ③ fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă a
interfeței sistemului de referință ②, în funcție de poziția camerei video.

3. Introduceți capătul sistemului de referință ④ în unitatea de fixare a matricei.

4. Reglați sistemul de referință astfel încât să fie orientat cu fața spre camera video și strân-
geți unitatea de fixare.

Avertisment
Nu deșurubați șurubul de fixare cu tubul conector încă atașat. Acest lucru poate cauza
abraziunea extremă a substanței corticale. Luați în considerare acest pas numai dacă nu
puteți scoate dispozitivul din șurubul de fixare.

Pachet de accesorii spinale pentru referință anterioară/laterală/oblică
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4.5 Bandă de referință pentru cap

Informații generale

Banda de referință pentru cap (10 buc.) și Unitatea de referință pentru banda pentru cap
reprezintă un dispozitiv de referință utilizat special în cazurile în care fixarea capului nu este
posibilă.

Utilizați banda de referință pentru cap numai atunci când este necesară navigarea unui
femur sănătos, de exemplu, la efectuarea inserării tijei metalice femurale.

Componente

Figura 35  

Nr. Componentă Nr. articol

① Unitate de referință pentru banda pentru cap 41877

② Bandă de referință pentru cap (10 buc.) 41878

Cum asamblați și atașați referința

Figura 36  

Etapă

1. Înainte de a atașa banda de referință pentru cap, poziționați pacientul pentru intervenția
chirurgicală și fixați piciorul utilizând un suport de artroscopie.

2. Scoateți folia protectoare de pe spatele plăcii benzii pentru cap.

REFERINȚE
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Etapă

3. Așezați bandă de referință pentru cap ② în jurul coapsei pacientului, lângă genunchi, un-
de nu împiedică intervenția chirurgicală, și fixați-o în locaș prin utilizarea dispozitivului de
fixare velcro.
NOTĂ: Alunecarea benzii de pe picior poate avea ca rezultat înregistrarea inexactă. 

4. Atașați unitatea de referință ① la conectorul de pe banda pentru cap.

Sterilitate

Utilizare Sterilitate

Unitate de referință pentru
banda pentru cap
Bandă de referință pentru
cap

Înregistrare Este posibil să fie nesterilă

Navigare Trebuie să fie sterilizată

Scoaterea bandei de referință pentru cap

Scoateți banda de referință pentru cap după înregistrarea reușită a tuturor celor trei imagini ale
femurului sănătos.

Avertisment
În timpul înregistrării, nu deplasați piciorul sănătos pe suportul pentru picior și nu îl
scoateți din suportul pentru picior. Acest lucru poate duce la înregistrarea inexactă.

Avertisment
Dacă banda de referință pentru cap este fixată prea strâns în timpul intervenției
chirurgicale extensive (mai lungă de 2 ore), pot apărea adâncituri pe coapsa pacientului
datorită presiunii. Aceste urme dispar în general în decurs de 24 de ore.

Bandă de referință pentru cap
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4.6 Pachet de referință cranian

Informații generale

Pachetul de referință cranian (B11002) permite o detectare flexibilă a referințelor pacientului în
timpul procedurilor craniomaxilofaciale, în combinație cu procedura fluoroscopică 3D sau
tomografia computerizată intraoperatorie (iCT). Pacientul nu trebuie imobilizat pentru a asigura
detectarea.

Componente

Figura 37  

Nr. Componentă Nr. articol

① Bază craniană de referință 52129

② Sistem de referință cranian 52122

③ Mâner pentru lame (KLS Martin) 52127

④ Lamă de șurubelniță (KLS Martin) 52171

⑤ Șurub de fixare osoasă KLS Martin de unică folosință, 1,5 mm x 6 mm
(5 buc.) 52170

Sterilitate

Utilizare Instrucțiuni Nr. articol

Sistem de referință cranian
Înregistrare Este posibil să fie

nesterilă
52122

Navigare Trebuie să fie ste-
rilizată

Șurub de fixare osoasă KLS Martin de unică folosință, 1,5
mm x 6 mm (5 buc.)

Trebuie să fie ste-
rilizată 52170

NOTĂ: Dacă se utilizează un singur sistem de referință, toate instrumentele și procedurile trebuie
aplicate într-un mediu steril. 
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4.6.1 Șurubelniță

Cum asamblați șurubelnița

Figura 38  

Etapă

1. Trageți înapoi manșonul frontal ② al mânerului ③.

2. Introduceți lama șurubelniței ① în mâner și eliberați manșonul.

Avertisment
Utilizați numai șuruburile implantabile și șurubelnițele aprobate de Brainlab. Prin utilizarea
șuruburilor implantabile și șurubelnițelor care nu sunt aprobate de Brainlab pentru
atașarea pachetului de referință cranian poate rezulta afectarea exactității navigării,
prezentând un risc pentru pacient.

Sfaturi privind introducerea/scoaterea șuruburilor

• Spălarea șurubelniței cu NaCl ajută la reducerea fricțiunii și ușurează introducerea șurubelniței.
• Este mai ușoară introducerea șurubelniței perpendicular pe os, decât în unghi.
• Dacă pacientul are o densitate osoasă ridicată, puteți opta pentru frezarea prealabilă în

vederea facilitării introducerii șurubului în os
- Pentru frezarea prealabilă, nu depășiți un diametru al burghiului de 1,1 mm și o adâncime

de maxim 5 mm. Respectați îndrumările producătorului șurubului.
• În general, greutatea șurubelniței este suficientă pentru scoaterea acesteia din os.

Avertisment
Exercitarea unei presiuni prea mari asupra capului șurubelniței poate cauza răsucirea
acesteia în os la scoaterea șurubelniței. Presiunea în exces poate cauza și secționarea sau
ruperea capului șurubelniței.

Șurubelniță
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4.6.2 Asamblare și atașare

Cum asamblați și atașați baza de referință craniană

Figura 39  

Etapă

1. Dezinfectați zona de pe pacient unde va fi atașată baza de referință craniană.
NOTĂ: Poziționați dispozitivul astfel încât acesta să nu stânjenească chirurgul și să asi-
gure un câmp de vizibilitate neobstrucționată a matricei de către camera video în orice
moment. În plus, asigurați-vă că există suficientă densitate osoasă pentru poziționare. 

2. Atașați interfața conectorului matricei ⑦ la bază ③ (în direcția săgeții), utilizând piulița de
reglare ⑧ pentru o fixare sigură.

3. Realizați o incizie în pacient prin care se va introduce tubul ①.

4. Introduceți tubul în bază prin partea inferioară (în direcția săgeții) și fixați cu atenție piulița
înfundată a tubului ⑥ deasupra.

5. Poziționați Baza de referință craniană pe craniul pacientului și introduceți tubul în inci-
zie.

6. Introduceți un Șurub de fixare osoasă KLS Martin de unică folosință, 1,5 mm x 6 mm,
⑤ prin tub.

7. Utilizați șurubelnița pentru a înșuruba complet șurubul în os până este fix. Nu aplicați prea
multă presiune în jos, în caz contrar, aceasta putând provoca fractura craniului.
NOTĂ: Dacă tubul pe care îl utilizați are o fantă, slăbiți șurubul cu o jumătate de rotație în
sens antiorar. Acest lucru facilitează scoaterea dispozitivului la finalul procedurii. 

8. Aplicați o ușoară presiune pe Baza de referință craniană pentru a introduce pinii ② în
craniul pacientului.

9. Rotiți piulița de pe capul tubului în sens orar pentru a apăsa pinii în os, fixând Baza de
referință craniană.

REFERINȚE
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Cum atașați matricea nesterilă

Figura 40  

Etapă

1. Coborâți Sistemul de referință cranian peste pinul interfeței conectorului ③ și strângeți
piulița înfundată a matricei ②.

2. Slăbiți piulița înfundată a tubului ① și șurubul de reglare ④ pentru a stabili poziția matri-
cei, astfel încât să fie vizibilă camerei.

3. Strângeți bine atât ①, cât și ④ înainte de a începe înregistrarea.

Avertisment
Nu deșurubați niciun șurub al referinței după înregistrarea pacientului. Numai piulița
înfundată a matricei poate fi deșurubată, pentru schimbarea sistemului de referință.

Cum scoateți matricea nesterilă și cum atașați matricea sterilă

Figura 41  

Etapă

1. După înregistrare, deșurubați și scoateți sistemul de referință nesteril.

2. Protejați pacientul cu folie sterilă în maniera obișnuită.

Asamblare și atașare
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Etapă

3. Decupați o fantă în folia sterilă astfel încât interfața conectorului ① să fie expusă.

4. Un asistent sau o asistentă îmbrăcat(ă) steril trebuie să atașeze și să strângă sistemul de
referință steril la interfață.

5. După atașarea sigură a sistemului de referință steril, poate începe navigarea pacientului.

REFERINȚE
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4.6.3 Scoaterea pachetului de referință cranian

Procedura standard

Figura 42  

Etapă

1. Deșurubați și scoateți Sistemul de referință cranian.

2. Slăbiți piulița înfundată a tubului ①.

3. Scoateți șurubul cu șurubelnița.

4. Scoateți Baza de referință craniană trăgând-o în sus.

Procedura pentru tubul cu fantă

Figura 43  

Etapă

1. Deșurubați și scoateți Sistemul de referință cranian.

2. Deșurubați și scoateți complet din tub piulița înfundată a tubului.

3. Scoateți Baza de referință craniană trăgând-o în sus peste tub.

4. Dacă șurubul este vizibil, utilizați fanta (săgeata) pentru a vă ghida vizual la poziționarea
șurubelniței pe șurub. Deșurubați și scoateți șurubul cu ajutorul șurubelniței și ridicați tu-
bul până îl scoateți.

Scoaterea pachetului de referință cranian
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Etapă

5. Dacă șurubul nu este vizibil, detașați și scoateți cu atenție tubul. Deșurubați și scoateți
șurubul cu șurubelnița.
NOTĂ: Dacă șurubul a fost slăbit cu o jumătate de rotație în timpul instalării, glisați tubul
lateral pentru a-l scoate din șurub și a-l ridica. 

REFERINȚE
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Scoaterea pachetului de referință cranian
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5 ADAPTOARELE DE
INSTRUMENTE

5.1 Pachetul de adaptoare pentru instrumente

Informații generale

Pachetul de adaptoare pentru instrumente (set de 2 sau 4 buc.) (B11005) (B11006) se
livrează cu cleme de diferite mărimi ale adaptorului pentru instrumente și matrice. Acesta vă
permite să asamblați un adaptor pentru a se potrivi instrumentului cu care doriți să efectuați
navigarea.

Componente

Nr. Denumire Nr. articol

①

• Clemă adaptoare pentru instrumente, mărimea S
• Clemă adaptoare pentru instrumente, mărimea M
• Clemă adaptoare pentru instrumente, mărimea L
• Clemă adaptoare pentru instrumente, mărimea XL

• 55101
• 55102
• 55102
• 55104

②

• Sistem adaptor de instrumente, mărimea M
• Sistem adaptor de instrumente, mărimea ML
• Sistem adaptor de instrumente, mărimea L
• Sistem adaptor de instrumente, mărimea XL

• 41798
• 41799
• 41801
• 41802

③ Unealtă pentru adaptor de instrument 55061

NOTĂ: Orice clemă adaptoare pentru instrumente poate fi atașată la orice matrice. Dacă înlocuiți
matricea cu una de mărime diferită în timpul procedurii, recalibrați și verificați instrumentul înainte
de a continua. 
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Cum atașați matricea la clema adaptoare pentru instrumente

Figura 44  

Etapă

1. Selectați Clema adaptoare pentru instrumente și Sistemul adaptor de instrumente
necesare.
NOTĂ: Cu cât instrumentul este mai mare, cu atât matricea pe care o utilizați trebuie să
fie mai mare. 

2. Introduceți tija matricei ② în clema ① și aliniați dinții de pe ambele componente.

3. Strângeți butonul șurub ③ manual sau utilizând Unealta pentru adaptorul de instru-
mente, asigurându-vă că matricea este atașată bine la clemă.

Cum atașați clema la instrument

Figura 45  

Etapă

1. Montați clema ① deasupra instrumentului.
NOTĂ: Pentru cea mai înaltă precizie de detectare, atașați clema cât mai aproape posibil
de vârful instrumentului, fără a atinge pacientul. 

2. Atașați matricea astfel încât cel mai lung braț al acesteia să fie aliniat cu axa instrumentu-
lui.

Pachetul de adaptoare pentru instrumente
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Etapă

3. Strângeți butonul fix ② manual pentru a fixa clema adaptoare pentru instrumente.
NOTĂ: Dacă este necesar, utilizați unealta pentru adaptorul de instrumente. 

ADAPTOARELE DE INSTRUMENTE
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5.2 Adaptor pentru instrumente pentru sistemul
motor chirurgical

Informații generale

Adaptorul pentru instrumente pentru sistemul motor chirurgical (41840) este conceput
pentru navigarea frezelor motorizate. Acesta poate fi utilizat pentru dispozitive cu un diametru al
carcasei între 26 și 40 mm.

Componente

Figura 46  

Nr. Componentă

① Buton fix

② Matrice adaptoare

③ Clemă adaptoare

Avertisment
Nu utilizați niciodată Adaptorul pentru instrumente pentru sistemul motor chirurgical
împreună cu dispozitive care nu sunt compatibile.

Cum atașați adaptorul

Figura 47  

Adaptor pentru instrumente pentru sistemul motor chirurgical
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Etapă

1. Poziționați adaptorul astfel încât acesta să nu obstrucționeze munca chirurgului în timpul
intervenției chirurgicale.

2. Asigurați-vă că clema ③ cuprinde carcasa și strângeți manual butonul fix ②.

3. Poziționați matricea ① astfel încât camera video să poată detecta întotdeauna sferele
marker.

ADAPTOARELE DE INSTRUMENTE
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Adaptor pentru instrumente pentru sistemul motor chirurgical
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6 GHIDAJE
6.1 Set de ace de acces pentru pedicul

Informații generale

Setul de ace de acces pentru pediculul pentru calibrare manuală (55843) este un set de
instrumente chirurgicale pentru introducerea minim invazivă a sârmelor K în pediculii
toracolumbari.

Componente

Figura 48  

Nr. Componentă Nr. articol

① Tub de ghidaj de 1,8 mm pentru acul de acces pentru pedicul (calibra-
re manuală) 55844

② Sistem de detectare

③

• Ac de acces pentru pedicul pentru inserția cu trocar (de unică folo-
sință)
- Trebuie să fie sterilizată

• Inserție cu trocar de unică folosință pentru ac de acces pentru pedi-
cul (5 buc.)
- Furnizat steril

• 55845-01
• 55846

④
• Sârme K de unică folosință 2,5 mm/200 mm (5 buc.)
• Sârmă K de unică folosință 2,8 mm/450 mm (55 buc.)

• 52479
• 52485

NOTĂ: Setul de ace poate fi utilizat numai împreună cu sârmele K specificate drept compatibile
de Brainlab. 
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Cum asamblați setul de ace de acces pentru pedicul

Figura 49  

Etapă

1. Introduceți inserția cu trocar ① în tubul de ghidaj și rotiți-o în sens orar până când dispo-
zitivul de fixare cu arc se fixează complet.

2. Înșurubați bine sferele marker reflective de unică folosință cu mâna pe pinii de atașare
de pe sistemul de detectare.

Adâncimea sârmei K introduse nu este controlată de tubul de ghidaj navigat.

Set de ace de acces pentru pedicul
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6.2 Ghidaj pentru freză

Informații generale

Un ghidaj pentru freză este utilizat pentru ghidarea burghielor și/sau a sârmelor K.

Componente de bază

①

②
③

⑤

④

Figura 50  

Nr. Componentă Nr. articol

① Burghiu Diverse

② Tubul ghidajului pentru freză Diverse

③ Baza mânerului Indisponibil

④ Piuliță de fixare Indisponibil

⑤

• Mâner de ghidaj pentru freză cu 3 sfere marker
• Mâner de ghidaj pentru freză cu 4 sfere marker
• Mâner compact de ghidaj pentru freză cu 4 sfere marker (utilizat îm-

preună cu Sistemul Cirq robotizat)

• 41839
• 55839
• 56203

Cum asamblați ghidajul pentru freză

Etapă

1. Introduceți tubul de ghidaj ② prin baza mânerului ③.
NOTĂ: Asigurați-vă că tubul nu este înclinat. 

2. Înșurubați bine tubul în sens antiorar pentru a-l strânge.
NOTĂ: Nu slăbiți tubul în timpul utilizării. 

3. Numai pentru ghidajul pentru freză standard, reglați mânerul de ghidaj pentru freză cu
3 sau 4 sfere marker la cel mai potrivit unghi, asigurându-vă că dinții interfeței mânerului
se fixează corect în locaș.

4. Fixați mânerul ⑤ utilizând piulița de fixare ④.

5. Înșurubați sferele marker cu mâna în pinii de atașare ai sistemului de detectare, asigurân-
du-vă că acestea sunt fixate bine.
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Tuburi disponibile pentru ghidajul pentru freză

Tub de ghidaj Frezare robotiza-
tă

Nr. articol

Tub de ghidaj pentru freză 2,4 mm x 150 mm
Compatibil cu Sis-
temul Cirq

41839-27

Tub de ghidaj pentru freză 3,2 mm x 150 mm 41839-30

Tub de ghidaj pentru freză 2,6 mm x 150 mm 41839-60

Tub de ghidaj pentru freză 3,0 mm x 150 mm

Necompatibil cu
Sistemul Cirq

41839-20

Tub de ghidaj pentru freză 2,5 mm x 150 mm 41839-80

Tub de ghidaj pentru freză bont 2,6 mm x 150 mm pentru
Ulrich Neon 41839-66

Tub de ghidaj pentru freză cu trocar 2,6 mm x 150 mm
(Ulrich Neon) 41839-95

Tub de ghidaj pentru freză 3,5 mm x 150 mm (Ulrich Ne-
on) 41839-85

Tub de ghidaj pentru freză 1,8 mm x 180 mm 41839-70

Tub de ghidaj pentru freză 5,0 mm x 180 mm 55839-10

Tub de ghidaj pentru freză cu trocar 1,5 mm x 186 mm
(Ulrich Neon) 41839-90

Tub de ghidaj pentru freză 4,5 mm x 200 mm 41839-40

Avertisment
Diametrul tubului de ghidaj pentru freză trebuie să se potrivească cu burghiul sau cu
sârma K care se utilizează și trebuie să corespundă aplicației vizate. În caz contrar,
ghidarea poate fi inexactă, iar pacientul poate fi în pericol.

Burghie disponibile

Burghie Control adân-
cime

Frezare roboti-
zată

Nr. articol

Tijă AO pentru burghiu 2,4 mm

Acceptă con-
trolul adâncimii

Compatibil cu
Sistemul Cirq

41839-28

Tijă AO pentru burghiu 2,6 mm 41839-65

Tijă AO pentru burghiu 3,2 mm 41839-36

Tijă AO pentru burghiu 3,5 mm pentru Ulrich
Neon

Necompatibil cu
Sistemul Cirq

41839-88

Tijă AO pentru burghiu 2,4 mm
Nu acceptă
controlul adân-
cimii

41839-29

Tijă AO pentru burghiu 2,6 mm 41839-69

Tijă AO pentru burghiu 3,2 mm 41839-35

Tijă AO pentru burghiu 4,5 mm 41839-45

Ghidaj pentru freză
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6.3 Accesorii pentru ghidajul pentru freză

Informații generale

Pentru Ghidajul pentru freză sunt disponibile accesorii opționale, în funcție de burghiu și de tubul
de ghidaj pentru freză.

Accesorii standard

Figura 51  

Nr. Componentă Nr. articol

① Control adâncime ghidaj pentru freză 41839-50

②
• Trocar ascuțit pentru tubul de ghidaj pentru freză 1,8 mm
• Trocar bont pentru tubul de ghidaj pentru freză 5 mm x 180 mm

• 41839-75
• 55839-50

③

Manșon de reducție pentru ghidajul pentru freză:
• 2,0 mm x 180 mm
• 2,8 mm x 180 mm
• 3,2 mm x 180 mm

• 55839-20
• 55839-28
• 55839-32

④ Manșon de protecție a țesutului pentru tubul de ghidaj pentru freză
5,0 mm x 180 mm 55839-40

⑤ Mâner pentru manșonul de protecție a țesutului 55839-45

Accesorii Cirq pentru ghidajul pentru freză

Nr. articol

Control adâncime ghidaj pentru freză inserabil 41839-51

Vârf ascuțit trocar:
• 2,4 mm
• 2,6 mm
• 3,2 mm

• 55839-64
• 55839-66
• 55839-62

GHIDAJE
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6.3.1 Control adâncime ghidaj pentru freză

Informații generale

Controlul adâncimii ghidajului pentru freză poate fi utilizat opțional pentru stabilirea adâncimii
maxime necesare pentru freză.

Cum asamblați

Figura 52  

Etapă

1. Înșurubați strâns controlul adâncimii ghidajului pentru freză ② pe mânerul de ghidaj
pentru freză ① și reglați mânerul în cel mai potrivit unghi.
NOTĂ: Asigurați-vă că dinții mânerului se fixează corect în locaș. 

2. Fixați adâncimea maximă a frezei utilizând tubul de control al controlului adâncimii ④
(scala în milimetri arată adâncimea maximă curentă a frezei).

3. Fixați ferm tubul de control al adâncimii utilizând contrapiulița ③.
NOTĂ: Burghiele corespunzătoare ⑤ sunt etichetate „Supports Depth Control” și au o
margine opritoare (săgeată) pentru a garanta faptul că burghiul este aliniat corect cu sca-
la de control a adâncimii și cu tubul de ghidaj pentru freză. 

Avertisment
Utilizați Controlul adâncimii ghidajului pentru freză doar cu burghiele specificate de
Brainlab care acceptă controlul adâncimii și care poartă eticheta corespunzătoare.

Control adâncime ghidaj pentru freză
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6.3.2 Trocar bont și ascuțit pentru tubul de ghidaj pentru freză

Informații generale

Un trocar pentru ghidajul pentru freză poate fi utilizat opțional pentru a permite inserția minim
invazivă a tubului de ghidaj pentru freză printr-o incizie mică.

Înainte de utilizare

Ghidajul pentru freză trebuie mai întâi verificat sau validat împreună cu tubul de ghidaj pentru
freză.
NOTĂ: Verificarea și validarea unui tub de ghidaj pentru freză se pot efectua numai dacă nu sunt
atașate trocarele. 

Cum inserați trocarul

Figura 53  

Etapă

1. Reglați mânerul în cel mai potrivit unghi.
NOTĂ: Asigurați-vă că dinții mânerului se fixează corect în locaș. 

2. Fixați mânerul în poziția necesară utilizând piulița de fixare pentru trocar ①.

3. Inserați trocarul corespunzător în partea din spate a tubului de ghidaj pentru freză.

4. Înșurubați strâns trocarul pe piulița de fixare (în sens antiorar).
NOTĂ: Asigurați-vă că vârful trocarului iese din partea frontală a tubului de ghidaj pentru
freză. 

5. Introduceți ghidajul pentru freză printr-o incizie mică până când se atinge obiectivul vizat.

6. După amplasarea corectă a ghidajului pentru freză, deșurubați trocarul în sens orar (ast-
fel cum indică săgeata) și scoateți-l din tub.
NOTĂ: Tubul de ghidaj pentru freză este pregătit acum pentru navigarea burghielor sau a
sârmelor K. 

Avertisment
Diametrul tubului ghidajului pentru freză trebuie să se potrivească cu burghiul sau cu
sârma K care se vor utiliza în timpul intervenției chirurgicale. În caz contrar, nu poate fi
garantată ghidarea exactă, iar pacientul poate suferi leziuni grave.

GHIDAJE
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6.3.3 Manșon de protecție a țesutului pentru tubul de ghidaj pentru freză

Informații generale

Manșonul de protecție a țesutului pentru tubul de ghidaj pentru freză 5 mm x 180 mm poate
fi utilizat opțional pentru intervenția chirurgicală minim invazivă a traumei sau a coloanei
vertebrale pentru navigarea sârmelor K.

Cum asamblați manșonul de protecție și mânerul

Figura 54  

Etapă

1. Atașați mânerul pentru manșonul de protecție a țesutului ③ la interfața corespunză-
toare a manșonului de protecție a țesutului ①.
NOTĂ: Asigurați-vă că pinii de pe mâner sunt inserați în fantele corespunzătoare de pe
manșonul de protecție a țesutului. 

2. După poziționarea corectă a pinilor, strângeți bine mânerul utilizând contrapiulița ②.

Cum atașați manșonul de protecție la ghidajul pentru freză

Etapă

1. Asamblați Ghidajul pentru freză.

2. Glisați manșonul de protecție a țesutului ① peste tubul de ghidaj pentru freză.

3. În funcție de procedură, inserați fie un trocar, fie manșonul de reducție pentru ghidajul
pentru freză în tubul de ghidaj din partea din spate a mânerului ghidajului pentru fre-
ză, până când se fixează cu un clic în piulița de fixare.

Manșon de protecție a țesutului pentru tubul de ghidaj pentru freză
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7 SETURILE DE
ÎNREGISTRARE
FLUOROSCOPICĂ

7.1 Prezentare generală a setului de înregistrare
Fluoro

Informații generale

Un set de înregistrare fluoroscopică facilitează înregistrarea scanărilor și/sau imaginilor
fluoroscopice 2D și 3D, cu ajutorul utilizării unui braț C și a unui sistem de navigare Brainlab.

Tipuri de seturi de înregistrare Fluoro

Înregistrare Set de înregistrare Nr. articol

Numai date 2D
Set de înregistrare pentru brațele C 2D 55705

Dispozitiv de înregistrare fluoroscopică 2D portabil 55741

Atât date 3D, cât
și date 2D

Set de înregistrare fluoroscopică 2D/3D pentru brațe C
3D
• Trebuie să aveți atașat un inel de înregistrare 2D (Set de

upgrade fluoroscopic 2D/3D pentru braț C 3D)

55720
• 55715-20

Numai date 3D

Set de înregistrare fluoroscopică 3D pentru brațe C 3D 55715

Set de înregistrare fluoroscopică 3D pentru Ziehm Vi-
sion FD Vario 3D 55730

Set de înregistrare fluoroscopică 3D pentru Ziehm Vi-
sion RFD 3D 19154

Avertisment
Fiecare set de înregistrare poate fi utilizat numai în combinație cu brațul C aprobat drept
compatibil de Brainlab. Brainlab nu își asumă răspunderea dacă se utilizează brațe C
neaprobate.

Atașament la brațe C

Un specialist al departamentului de asistență clienți al Brainlab trebuie să calibreze setul de
înregistrare, în combinație cu brațul C, pentru a permite înregistrarea imaginilor achiziționate.

Avertisment
Dacă detectați defecțiuni sau inexactități inacceptabile, contactați departamentul de
asistență clienți al Brainlab pentru recalibrarea brațului C cu sistemul de ghidare.

SETURILE DE ÎNREGISTRARE FLUOROSCOPICĂ
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Avertisment
Echilibrul brațului C poate fi afectat de atașarea unui set de înregistrare. Evitați pozițiile
extreme ale brațului C la atașarea setului de înregistrare.

Avertisment
Nu rotiți brațul C cu setul de înregistrare montat sub masa din sala de operații.

Discuri reflexive pentru setul de înregistrare Fluoro

Discuri reflective vizibile necesare

Set de înregistrare fluoroscopică 2D/3D pentru brațe
C 3D

Cel puțin cinciSet de înregistrare fluoroscopică 3D pentru brațe C
3D

Set de înregistrare pentru brațele C 2D

NOTĂ: Utilizați discurile reflective Brainlab numai cu seturile de înregistrare Fluoro. 

Cum introduceți discurile reflective

Dacă un set de înregistrare nu utilizează matrice, discurile reflective pentru setul de
înregistrare Fluoro (7 buc.) sau (21 buc.) (41775) (55775) trebuie să fie inserate în
receptaculele de pe setul de înregistrare.

Figura 55  

Etapă

1. Aliniați discul concentric cu receptaculul, astfel încât partea plată cu folia reflectivă să fie
orientată spre exterior ①.

2. Apăsați discul în receptacul până când se fixează cu un clic în locaș ②. Dacă discul se
blochează, apăsați pe partea frontală a discului, în apropiere de rulmentul cu arc ③.
NOTĂ: Atunci când un disc este inserat corect trebuie să auziți un clic. Discurile nu tre-
buie înclinate. 

3. Repetați pașii 1 – 2 până când toate discurile sunt fixate în locașuri și aliniate cu suprafa-
ța setului de înregistrare ④.

NOTĂ: În cazul în care camera video a sistemului nu poate detecta setul de înregistrare, verificați
dacă folia sterilă a brațului C este atașată corect și dacă discurile reflective sunt în stare bună. 

Prezentare generală a setului de înregistrare Fluoro
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7.2 Set de înregistrare pentru brațele C 2D

Informații generale

Setul de înregistrare pentru brațe C 2D (55705) este utilizat pentru achiziția imaginilor
fluoroscopice 2D pentru înregistrare și poate fi utilizat numai în combinație cu brațele C care au
un intensificator de imagine de 9 inchi.

Componente

Figura 56  

Nr. Componentă

① Set de înregistrare

② Buton fix

③ Placă de calibrare detașabilă

Cum montați setul de înregistrare

Etapă

1. Protejați cu folie sterilă brațul C, asigurându-vă că folia sterilă nu se deteriorează și nu
obstrucționează discurile reflective din câmpul de vizibilitate al camerei video.
NOTĂ: Dacă protejați cu folie sterilă setul de înregistrare, nu este necesar să protejați cu
folie sterilă intensificatorul de imagine. 

2. Poziționați setul de înregistrare ① pe intensificatorul de imagine astfel încât acesta să nu
intre în contact cu pacientul sau cu sistemul de referință în timpul utilizării.
NOTĂ: Asigurați-vă că setul este aliniat și centrat pe suprafața plană a intensificatorului
de imagine. 

3. Strângeți bine butonul de fixare ②, asigurându-vă că nu este poziționat în câmpul de vizi-
bilitate al camerei video.

Sterilitate

Setul de înregistrare poate fi sterilizat în vederea utilizării sau poate fi protejat cu folie sterilă
utilizând o folie sterilă transparentă aprobată de Brainlab.

SETURILE DE ÎNREGISTRARE FLUOROSCOPICĂ
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Cum atașați placa de calibrare

① ② ③

Figura 57  

Etapă

1. Poziționați placa de calibrare detașabilă sub setul de înregistrare ①.

2. În timp ce sprijiniți placa de calibrare cu o mână pentru a preveni căderea acesteia, alinia-
ți canelura de pe setul de înregistrare cu canelura de pe placa de calibrare detașabilă ②.
NOTĂ: Asigurați-vă că placa de calibrare este atașată și alinată simetric și că nu există
spațiu liber între placa de calibrare și setul de înregistrare. 

3. Închideți toate cele trei dispozitive de fixare și asigurați-vă că placa de calibrare este
atașată bine la setul de înregistrare ③.

Depozitarea

După achiziționarea imaginilor de calibrare, nu modificați poziția setului de înregistrare
fluoroscopică de pe intensificatorul de imagine. După scoaterea plăcii de calibrare detașabile,
asigurați-vă că aceasta rămâne sterilă și că este despozitată într-un mediu steril.

Set de înregistrare pentru brațele C 2D
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7.3 Dispozitiv de înregistrare fluoroscopică 2D
portabil

Informații generale

Dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil (55741) este un instrument mobil pentru
achiziția imaginilor fluoroscopice 2D intraoperatorii, care trebuie utilizat în combinație cu un braț C
de 9 inchi sau de 12 inchi. Dispozitivul de înregistrare nu este atașat la un braț C și trebuie ținut
de către chirurg în timpul achiziției imaginii.

Componente

Figura 58  

Nr. Componentă Nr. articol

① Dispozitiv de înregistrare pentru cap Indisponibil

② Opritoare Indisponibil

③ Dispozitiv de înregistrare pentru corp Indisponibil

④ Mâner pentru dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D 55742

Sterilitate

Sterilizați dispozitivul de înregistrare și mânerul înainte de utilizare sau dacă le scoateți din
câmpul steril.

Utilizarea benzii de cauciuc

Inițial, cele două receptacule de plastic sunt instalate pe banda de cauciuc mică. Dacă aveți
nevoie de banda de cauciuc mare, reinstalați ambele receptacule de plastic pe banda de cauciuc
mare. Asigurați-vă că banda de cauciuc selectată și placa de corecție sunt compatibile cu brațul
C.

Banda de cauciuc Diametru minim braț C Diametru maxim braț C

Mică (S) 290 mm 350 mm

Mare (L) 350 mm 390 mm

SETURILE DE ÎNREGISTRARE FLUOROSCOPICĂ
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Benzile de cauciuc trebuie înlocuite cel puțin o dată pe an. Benzile de cauciuc sunt
furnizate ca parte a pachetului de unică folosință (DePuy Synthes). Pentru informații de
comandă contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Componente accesorii

①

②

③

④ ⑤

Figura 59  

Componentă Nr. articol

① Electrozi adezivi de unică folosință Indisponibil

② Receptacule de plastic Indisponibil

③ Benzi de cauciuc (S, L) Indisponibil

④ Electrozi adezivi de unică folosință (50 buc.) și benzi de cauciuc
(2 buc.) pentru înregistrarea fluoroscopică 2D 55746

⑤
Placă de corecție pentru dispozitivul de înregistrare fluoroscopică
2D portabil (intensificator de imagine de 9 inchi sau de 12 inchi)
cu cleme de atașare

55744, 55745

Cum atașați placa de corecție

Dacă se utilizează brațe C convenționale, la brațul C trebuie atașată o placă de corecție.
NOTĂ: Brațele C cu ecran plat nu trebuie utilizate împreună cu accesoriile dispozitivului de
înregistrare fluoroscopică 2D portabil. 

Figura 60  

Etapă

1. Curățați banda de cauciuc cu alcool izopropilic. Lăsați-o să se usuce.

2. Fixați frânele brațului C sau fixați manual brațul C dacă nu puteți să utilizați frânele.

Dispozitiv de înregistrare fluoroscopică 2D portabil
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Etapă

3. Trageți banda de cauciuc pe brațul C ③, până când eliberează în mod suficient capătul
tubului.

4. Curățați suprafața plăcii de corecție cu alcool izopropilic. Lăsați să se usuce.

5. Scoateți pelicula protectoare de pe ambele părți laterale ale electrodului adeziv și fixați-o
în partea centrală a plăcii de corecție ②.
NOTĂ: Utilizați numai electrozii dublu adezivi furnizați de Brainlab pentru a atașa placa de
corecție la intensificatorul de imagine. 

6. Apăsați placa de corecție pe brațul C. Verificați dacă electrodul adeziv atașat are contact
bun atât cu placa, cât și cu brațul C, pentru realizarea unei fixări ferme.

7. Inserați ambele cleme de atașare ① în receptaculele de plastic ④ de pe banda de cau-
ciuc, reglând, după necesități, până la poziționarea ideală.

8. Verificați dacă placa de corecție este poziționată exact și nu este curbată.

9. Protejați cu folie sterilă brațul C în maniera obișnuită.

10. Pentru protejarea foliei sterile împotriva deteriorării, aplicați banda adezivă sterilă până la
marginea unde dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil este presat pe
intensificatorul de imagine.

Cum scoateți placa de corecție

Etapă

1. Fixați frânele brațului C sau fixați manual brațul C dacă nu puteți să utilizați frânele.

2. Detașați cele două cleme de atașare ① de receptaculele de plastic ④.

3. Scoaterea plăcii de corecție ② este realizată cel mai bine printr-o rotire a plăcii. Utilizați
cele două decupaje pentru deget pentru a prinde placa de corecție.

4. Rotiți ușor placa de corecție, până când aceasta se detașează de brațul C.

5. Scoateți electrodul adeziv de pe placa de corecție sau brațul C.
NOTĂ: Puteți utiliza izopropanol pentru a elimina reziduurile de pe electrodul adeziv. 

6. Scoateți banda de cauciuc de pe brațul C ③.

SETURILE DE ÎNREGISTRARE FLUOROSCOPICĂ
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7.4 Set de înregistrare fluoroscopică 2D/3D și 3D
pentru brațe C 3D

Informații generale

Setul de înregistrare fluoroscopică 2D/3D pentru brațele C 3D (55720) este utilizat pentru
achiziția imaginilor 2D și 3D pentru înregistrare, în timp ce Setul de înregistrare fluoroscopică
3D pentru brațele C 3D (55715) este utilizat pentru achiziția imaginilor 3D pentru înregistrare.
NOTĂ: Setul de înregistrare trebuie să fie protejat cu folie sterilă înainte de utilizare. 

Componente

Figura 61  

Nr. Componentă Nr. articol

①
• Set de înregistrare fluoroscopică 2D/3D pentru brațe C 3D
• Set de înregistrare fluoroscopică 3D pentru brațe C 3D

• 55720
• 55715

② Inel de înregistrare 2D (Set de upgrade fluoroscopic 2D/3D pentru
braț C 3D) 55715-20

Brațe C compatibile

Producător Braț C compatibil Interfață

Siemens
Siremobil ISO-C 3D

Interfață NaviLink
Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D Interfață NaviPort-HW

Set de înregistrare fluoroscopică 2D/3D și 3D pentru brațe C 3D
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Cum montați setul de înregistrare

① ② ④③

Figura 62  

Etapă

1. Glisați cele trei orificii ale setului de înregistrare peste pinii corespunzători de pe intensifi-
catorul de imagine ①.
NOTĂ: Pinii intensificatorului de imagine trebuie să se fixeze ușor și complet în orificiile
setului de înregistrare. 

2. Asigurați-vă că setul de înregistrare este poziționat simetric pe brațul C ②.

3. Pentru o atașare sigură, reproductibilă, aliniați canelura de pe setul de înregistrare cu ca-
nelura intensificatorului de imagine ③.

4. Setul de înregistrare trebuie atașat ferm, aliniat și centrat pe planul suprafeței intensifica-
torului de imagine. Strângeți bine cele trei șuruburi de blocare ④.
NOTĂ: Poziționați setul de înregistrare astfel încât acesta să nu intre în contact cu pa-
cientul sau cu sistemul de referință în timpul utilizării. 
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7.4.1 Utilizarea dispozitivului de fixare a țintei cu laser pentru brațele C Siemens

Informații generale

Un dispozitiv de fixare a țintei cu laser Siemens pentru brațele C 3D poate fi montat la setul de
înregistrare pentru utilizare în timpul achiziției imaginilor 3D.

Avertisment
Utilizați un dispozitiv de fixare a țintei cu laser pentru scanarea 3D numai dacă brațul C a
fost calibrat cu un dispozitiv de fixare a țintei cu laser.

Cum montați dispozitivul de fixare a țintei cu laser

① ③②

④

⑤

Figura 63  

Etapă

1. Pe partea interioară a brațului C, montați dispozitivul de fixare a țintei cu laser pe canelu-
ra mare ① de pe setul de înregistrare fluoroscopică 3D/2D pentru brațele C 3D.

2. Înfiletați cureaua de fixare ③ a dispozitivului de fixare a țintei cu laser prin setul de înre-
gistrare și în jurul intensificatorului de imagine.

3. Închideți mecanismul de blocare ② pentru a asigura cureaua de fixare.

4. Reglați poziția dispozitivului de fixare a țintei cu laser ④, astfel încât ambele raze ale la-
serului să fie direcționate prin deschiderile corespunzătoare ale setului de înregistrare și
încrucișați-le în centrul brațului C, până când acesta este poziționat corespunzător pentru
utilizare ⑤.

Utilizarea dispozitivului de fixare a țintei cu laser pentru brațele C Siemens
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7.4.2 Utilizarea setului de upgrade

Informații generale

Setul de upgrade fluoroscopic 2D/3D pentru brațul C 3D este un inel de înregistrare 2D care
vă permite să efectuați achiziții de imagini fluoroscopice 2D cu setul de înregistrare
fluoroscopică 2D/3D pentru brațe C 3D.

Imagini de calibrare

Setul de upgrade este, de asemenea, necesar pentru crearea imaginilor de calibrare. Dacă setul
este necesar, software-ul de navigare vă va solicita să-l atașați.

Cum atașați setul de upgrade

②①

Figura 64  

Etapă

1. Pentru ca greutatea maximă a dispozitivelor atașate să nu fie depășită, scoateți orice dis-
pozitiv de fixare a țintei cu laser înainte de atașarea setului de upgrade.

2. Poziționați Setul de upgrade fluoroscopic 2D/3D pentru braț C 3D (inel de înregistrare
2D) sub setul de înregistrare.

3. În timp ce sprijiniți inelul de înregistrare cu o mână pentru a preveni căderea acestuia, po-
ziționați-l astfel încât canelurile de pe inel să se alinieze cu cele de pe setul de înregistra-
re ①.
NOTĂ: Asigurați-vă că sunt aliniate canelurile astfel încât să nu existe spațiu liber între
setul de upgrade și setul de înregistrare, iar inelul să fie atașat simetric. 

4. Închideți toate cele trei dispozitive de fixare ale setului de upgrade ②, și asigurați-vă că
inelul de înregistrare este atașat ferm la setul de înregistrare.

SETURILE DE ÎNREGISTRARE FLUOROSCOPICĂ
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7.4.3 Protejarea cu folie sterilă a setului de înregistrare

Înainte de a începe

Setul de înregistrare trebuie protejat cu folie sterilă pentru utilizarea cu un braț C. Când utilizați
setul de înregistrare fluoroscopică 2D/3D pentru brațele C 3D într-un mediu steril cu setul de
upgrade fluoroscopic 2D/3D pentru braț C 3D atașat, acoperiți, de asemenea, setul de upgrade
cu o folie sterilă.

Cum protejați cu folie sterilă setul de înregistrare

Etapă

1. Așezați folia sterilă peste setul de înregistrare și peste șinele brațului C, conform instruc-
țiunilor furnizate de producătorul brațului C și de producătorul foliei sterile, asigurându-vă
că nu se deteriorează folia sterilă.

2. Fixați folia sterilă de brațul C, utilizând o bandă de cauciuc sterilă și/sau o bandă adezivă
sterilă pe partea posterioară a setului de înregistrare.
NOTĂ: Asigurați-vă că folia sterilă nu obstrucționează discurile reflective din câmpul de
vizibilitate al camerei video prin cutele sau prin părțile care nu sunt transparente ale foliei
sterile, cum ar fi cusăturile sau autocolantele. 

Folii sterile compatibile

Braț C Producător și număr de referință Distribuitor

Siemens Siremobil ISO-C 3D • CFI Medical Solutions, nr. ref. 5464
• Heisig GmbH, nr. ref. 32600
• Heisig GmbH, nr. ref. 30079

Siemens
Siemens Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D
• Heisig GmbH, nr. ref. 34132
• Ziehm Art. nr. 131179

Ziehm

Avertisment
Protejați setul de înregistrare numai cu o folie sterilă aprobată de Brainlab și specificată
pentru modelul brațului C utilizat.

Protejarea cu folie sterilă a setului de înregistrare
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7.5 Set de înregistrare fluoroscopică 3D pentru
Ziehm Vision FD Vario

Informații generale

Setul de înregistrare fluoroscopică 3D pentru Ziehm Vision FD Vario (55730) este utilizat
pentru achiziția imaginilor 3D pentru înregistrare.

Cum montați setul de înregistrare

①

②

③

Figura 65  

Etapă

1. Împingeți înapoi clema de siguranță ③ și deschideți maneta de atașare ①.

2. Atașați sistemul de detectare ② la interfața de atașare și închideți maneta.

3. Repetați pașii 1 – 2 pentru sistemul de detectare rămas, asigurându-vă că toate matricele
sunt atașate corespunzător și atașate într-o manieră rigidă la setul de înregistrare.

4. Atașați toate sferele marker reflective de unică folosință la sistemele de detectare și
asigurați-vă că acestea sunt atașate la cele două interfețe cel mai bine orientate către ca-
mera video în poziția de începere a scanării.

5. Protejați cu folie sterilă setul de înregistrare în maniera obișnuită.

6. Puneți o bandă de cauciuc sterilă în jurul fiecărui sistem de detectare și trageți încet folia
sterilă, asigurându-vă că nu sunt cute sau părți care nu sunt transparente ale foliei sterile
(cusături sau autocolante) care acoperă sferele marker.

NOTĂ: În mod normal, setul de înregistrare se utilizează cu două sisteme de detectare atașate;
cu toate acestea, acesta se poate utiliza și cu trei sisteme de detectare atașate. 

Compatibilitatea

Benzi de cau-
ciuc sterile

Sisteme de detecta-
re montate

Folie
sterilă

Număr de referință

Ziehm Art. nr.
131160

Două 9" Ziehm Art. nr. 13034/Heisig Art. nr. 34132

Trei 12" Ziehm Art. nr. 13031/Heisig Art. nr. 34172

Două sau trei Ziehm Art. nr. 131185

SETURILE DE ÎNREGISTRARE FLUOROSCOPICĂ
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7.6 Set de înregistrare fluoroscopică 3D pentru
Ziehm Vision RFD 3D

Informații generale

Setul de înregistrare fluoroscopică 3D pentru Ziehm Vision RFD 3D (19154) este utilizat
pentru achiziția imaginilor 3D pentru înregistrare.

Cum montați

Figura 66  

Etapă

1. Protejați brațul C cu o folie sterilă compatibilă.
NOTĂ: Înlocuiți întotdeauna folia sterilă dacă unitățile de referință sunt schimbate în tim-
pul intervenției chirurgicale, dar nu lipiți folia sterilă cu bandă în jurul adaptorului. 

2. Alegeți unitatea de referință corectă ① în funcție de eticheta din dreapta sau din stânga
adaptorului ④ unde trebuie instalată matricea.

3. Instalați sferele marker reflective de unică folosință ② pe ambele matrice.

4. Deschideți complet șurubul de blocare ③ două rotiri complete în sens antiorar.

5. Împingeți unitatea de referință pe adaptor.

6. Strângeți complet șurubul de blocare până la realizarea unei conexiuni rigide.
NOTĂ: Nu aplicați forță pe unitățile de referință și nu le utilizați drept mânere pentru ali-
nierea brațului C. 

7. Repetați pașii 2 – 6 pentru altă parte a brațului C.

Folii sterile compatibile

Utilizați numai foliile sterile de unică folosință din setul de acoperire Ziehm, disponibile de la
Ziehm, pentru dispozitivele Vision RFD.

Avertisment
Unitățile de referință trebuie să fie montate pe adaptoare sterile și protejate cu folie sterilă,
iar instrucțiunile producătorului foliei sterile trebuie urmate cu atenție pentru a asigura
menținerea câmpului steril. Nu acoperiți niciodată unitățile de referință cu o folie sterilă.

Set de înregistrare fluoroscopică 3D pentru Ziehm Vision RFD 3D
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