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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 Kontaktné údaje

Podpora

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

Oblasť Telefón a fax E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná a
Južná Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

VB Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovoriace
oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Predpokladaná životnosť

Ak nie je špecificky stanovené inak, na nástroje sa nevzťahuje žiadna definovaná doba životnosti.
Koniec životnosti závisí od opotrebovania a poškodenia nástrojov spôsobeného používaním.
Opakované spracovanie má minimálny vplyv na životnosť.

Spätná väzba

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

Výrobca

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.2 Právne informácie

Autorské práva

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

Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.

Označenie CE

• Označenie CE znamená, že produkt od spoločnosti Brainlab spĺňa základné
požiadavky európskej smernice Rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych po-
môckach („MDD“).

• Podľa pravidiel ustanovených smernicou MDD je klasifikácia produktu od
spoločnosti Brainlab definovaná v príslušnej príručke používateľa softvéru.

POZNÁMKA: Platnosť označenia CE je možné overiť iba v prípade produktov vyrábaných
spoločnosťou Brainlab. 

Pokyny týkajúce sa likvidácie

Elektrické a elektronické zariadenia likvidujte len v súlade so zákonnými predpismi. In-
formácie týkajúce sa smernice o OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zariade-
ní) nájdete na lokalite: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Právne informácie
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1.3 Symboly

Varovania

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

Upozornenia

Upozornenia sú označené okrúhlymi výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o možných problémoch s pomôckou. Medzi také problémy patria
nesprávne funkcie pomôcky, poruchy pomôcky, poškodenia pomôcky alebo poškodenia
majetku.

Poznámky

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

Symboly na zariadení

Symbol Opis

Aplikovaná časť typu B
POZNÁMKA: Aplikované časti, ktoré bežne nie sú vodivé a môžu byť okamžite
uvoľnené z pacienta. 

Aplikovaná časť typu BF
POZNÁMKA: Aplikované časti, ktoré majú vodivý kontakt s pacientom alebo majú
strednodobý či dlhodobý kontakt s pacientom. 

Upozornenie
POZNÁMKA: Používateľ by sa mal oboznámiť s návodom na použitie, kde sú uve-
dené dôležité výstražné informácie, akými sú varovania a preventívne opatrenia,
ktoré nie je možné z rôznych dôvodov uvádzať na samotnom zdravotníckom zaria-
dení. 

Ekvipotencialita
POZNÁMKA: Identifikácia svoriek, ktoré pri spojení nastavia rôzne časti zariadenia
alebo systému na rovnaký potenciál, ale nie nevyhnutne na uzemňovací potenciál. 

Bezpečné v prostredí MR
POZNÁMKA: V prostredí MR nepredstavuje žiadne známe nebezpečenstvo. 

Podmienene bezpečné v prostredí MR
POZNÁMKA: V špecifickom prostredí MR nepredstavuje žiadne známe nebezpe-
čenstvo. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Symbol Opis

Nebezpečné v prostredí MR
POZNÁMKA: V každom prostredí MR predstavuje nebezpečenstvo. 

Nepoužívajte opakovane
POZNÁMKA: Označuje zdravotnícke zariadenie, ktoré je určené na jedno použitie
alebo na použitie u jedného pacienta počas jedného zákroku. 

Nesterilné
POZNÁMKA: Označuje zdravotnícke zariadenie, ktoré nebolo sterilizované. 

Nesterilizujte opakovane
POZNÁMKA: Označuje zdravotnícke zariadenie, ktoré by nemalo byť opakovane
sterilizované. 

Sterilizované použitím etylénoxidu

Sterilizované ožiarením

Produkt nepoužívajte, ak je obal poškodený

Uchovávajte mimo priameho slnečného žiarenia

Uchovávajte v suchom prostredí

Obmedzenie vlhkosti
POZNÁMKA: Označuje rozsah vlhkosti, ktorému môže byť zdravotnícke zariadenie
bezpečne vystavené. 

Obmedzenie atmosférického tlaku
POZNÁMKA: Označuje rozsah atmosférického tlaku, ktorému môže byť zdravot-
nícke zariadenie bezpečne vystavené. 

Teplotné obmedzenie
POZNÁMKA: Označuje teplotné limity, ktorým môže byť zdravotnícke zariadenie
bezpečne vystavené. 

Množstvo zahrnutých položiek

Symboly
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Symbol Opis

Kód dávky výrobcu

Výrobné číslo výrobcu

Referenčné číslo (výrobku)
POZNÁMKA: Označuje číslo výrobku Brainlab. 

Dátum použiteľnosti
POZNÁMKA: Dátum je uvedený podľa normy ISO 8601 vo formáte RRRR-MM-DD. 

Dátum výroby
POZNÁMKA: Dátum je uvedený podľa normy ISO 8601 vo formáte RRRR-MM-DD. 

Výrobca

Autorizovaný zástupca pre krajiny ES

Stupeň ochrany proti vniknutiu
• Ochrana pred cudzími tuhými látkami (čísla 0 až 6 alebo písmeno X).
• Ochrana pred prienikom kvapalín (čísla 0 až 9 alebo písmeno X).

POZNÁMKA: Písmeno X je uvedené vtedy, ak nie je zhromaždený dostatok údajov
na priradenie úrovne ochrany. 

Nepyrogénne

Federálne zákony Spojených štátov obmedzujú predaj tohto zariadenia iba na po-
kyn alebo objednávku lekára

Obsahuje prírodný kaučukový latex
POZNÁMKA: Prítomnosť prírodného kaučuku alebo suchého prírodného kaučuko-
vého latexu ako základného materiálu v zdravotníckom zariadení alebo v obale
zdravotníckeho zariadenia. 

Prepínač na vypnutie/zapnutie zariadenia

Prepínač na prepnutie zariadenia do pohotovostného režimu

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Symbol Opis

Znamená, že zariadenie je napájané výlučne jednosmerným prúdom

Prečítajte si návod na použitie

Symboly
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1.4 Účel použitia

Školenie Brainlab

V záujme bezpečného a správneho používania by mali všetci používatelia pred použitím systému
absolvovať školiaci program pod vedením zástupcu spoločnosti Brainlab.

Opatrná manipulácia so zariadením

Varovanie
Systémové komponenty a príslušenstvo môžu používať len vyškolení zdravotnícki
pracovníci.

Systémové komponenty a príslušenstvo obsahujú presné mechanické súčasti.
Zaobchádzajte s nimi opatrne.

Oboznámenie sa s príručkou pre používateľa

Príručky pre používateľa popisujú zložité zdravotnícke pomôcky a chirurgický navigačný softvér, s
ktorým je potrené zaobchádzať opatrne. Je dôležité aby všetci používatelia systémov, nástrojov a
softvéru:
• Dôkladne sa oboznámili s príručkou pre používateľa ešte pred manipuláciou so zariadením
• Mali vždy prístup k príručke pre používateľa

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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2 NÁSTROJE NA
VŠEOBECNÉ POUŽITIE

2.1 Prehľad nástrojov

Ďalšie informácie

Podrobné pokyny na používanie nástrojov s príslušným softvérom sú uvedené v príručke
používateľa softvéru.

Kompatibilita

Nástroje sa môžu používať len so systémami alebo inými nástrojmi, ktoré spoločnosť Brainlab
určila ako kompatibilné. Ak si nie ste istí kompatibilitou nástroja, obráťte sa na oddelenie podpory
spoločnosti Brainlab.

Varovanie
Používanie nekompatibilných nástrojov alebo systémov môže viesť k riziku pre pacienta.

Správny spôsob zaobchádzania

Nástroje uvádzané v tejto používateľskej príručke sú veľmi presné a citlivé zdravotnícke
zariadenia, s ktorými je nevyhnutné zaobchádzať s mimoriadnou opatrnosťou. Ak nástroj
spadne alebo sa poškodí iným spôsobom, alebo ak je nástroj skorodovaný alebo
akokoľvek chybný, bezodkladne sa obráťte na miestneho poskytovateľa služieb
spoločnosti Brainlab a požiadajte o radu, ako ďalej postupovať. V opačnom prípade a pri
následnom používaní poškodeného zariadenia môže dôjsť k vážnemu zraneniu pacienta.

Varovanie
Ak si myslíte, že kalibrácia nástroja je nepresná alebo ak ste po dokončení registrácie
kedykoľvek posunuli pole, ihneď zastavte vykonávanú činnosť a znova overte/potvrďte
nástroj. Zmena polohy poľa po registrácii naruší celý systém súradníc merania, v dôsledku
čoho dochádza k ohrozeniu pacienta.

Varovanie
Pred použitím vždy overte, či je každý nástroj správne zostavený a či sú všetky
komponenty sú riadne pripojené alebo zaistené (podľa potreby).

Varovanie
Počas používania pravidelne kontrolujte, či sú všetky komponenty nástroja bezpečne
pripojené a či sa neuvoľnili alebo nepoškodili. Akýkoľvek pohyb fixných nástrojov počas
registrácie pacienta alebo po nej vedie k nepresnej navigácii, čo predstavuje riziko pre
bezpečnosť pacienta.

NÁSTROJE NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE
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Varovanie
Ak používate guľaté značky na oscilujúcich alebo vibrujúcich nástrojoch alebo v ich
blízkosti, guľaté značky je potrebné pravidelne kontrolovať a overiť, či sú riadne pripojené.

Varovanie
Počas používania dbajte na to, aby boli guľaté značky vždy viditeľné pre kameru.

Nastavenie polohy poľa

Tento systém rozpozná nástroj podľa geometrického usporiadania guľatých značiek v jeho
zameriavacom poli. Aby mohol byť nástroj správne identifikovaný systémom, kamera musí mať
vždy dobrý výhľad na jednotlivé guľaté značky.
Na dosiahnutie najkvalitnejšieho rozpoznania poľa umiestnite pole kolmo na rovinu prechádzajúcu
stredmi všetkých guľatých značiek.

Možné komplikácie

Použitie niektorých výrobkov od spoločnosti Brainlab vyžaduje vytvorenie ďalšej incízie.
Z tohto dôvodu sa môžu vyskytnúť nasledujúce komplikácie: infekcia, lokálna bolesť,
krvácanie, lézia krvných ciev alebo nervov, fraktúra kostí alebo trombóza.

Creutzfeldt-Jakobova choroba

Varovanie
Nástroje od spoločnosti Brainlab nepoužívajte u pacientov s podozrením na Creutzfeldt-
Jakobovu chorobu (CJD alebo vCJD).

Bezpečnosť v prostredí MR

Varovanie
Ak nie je uvedené inak, používanie nástrojov v prostredí MR nie je bezpečné.

Sterilizácia

Ak nie je uvedené inak, nástroje sa musia pred použitím sterilizovať. Podrobné informácie o
postupoch opätovného spracovania, parametroch a čistiacich prostriedkoch sú uvedené v návode
na čistenie, dezinfekciu a sterilizáciu.

Varovanie
Ak sa sterilný nástroj alebo niektorý z jeho komponentov náhodne vyberie zo sterilného
poľa alebo sa dostane do kontaktu s nesterilným predmetom počas rozbaľovania alebo
klinického použitia, nástroj je potrebné znova sterilizovať.

Varovanie
Jednorazové nástroje opakovane nesterilizujte ani nepoužívajte - v opačnom prípade hrozí
riziko zníženia presnosti navigácie a riziko pre pacienta. Po každom použití ich zlikvidujte.

Prehľad nástrojov
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2.2 Jednorazové reflexné guľaté značky

Všeobecné informácie

Jednorazové reflexné guľaté značky (90 alebo 270 ks) sú pripojené k poliam a nástrojom
a umožňujú systému detegovať polohu pacienta a nástrojov v operačnom poli.

Informácie o produkte

Sterilita Počet kusov Produkt č.

• Sterilné zariadenie
• Jednorazové zariadenie

90 ks (30 jednotiek) 41773

270 ks (90 jednotiek) 41774

Varovanie
Navigačné systémy Brainlab sa môžu používať len spolu s guľatými značkami od
spoločnosti Brainlab alebo Northern Digital Inc. (NDI).

Spôsob pripojenia guľatých značiek

Obrázok 1  

Krok

Rukou riadne zaskrutkujte guľaté značky na každý pripájací kolík poľa alebo nástroja.

Skontrolujte, či sú guľaté značky zaskrutkované na kolíky tak, aby medzi guľatou značkou
a základňou kolíka nezostala žiadna medzera.

Čistenie guľatých značiek

Používajte len čisté a suché guľaté značky. Ak sa počas procedúry guľatá značka navlhčí alebo
znečistí, pred ďalším použitím je potrebné značku buď vyčistiť a vysušiť, alebo vymeniť. Na
čistenie povrchu znečistených guľatých značiek používajte výlučne mäkkú handričku navlhčenú v
sterilnej vode.

Varovanie
Pred použitím vždy skontrolujte, či je reflexný povrch všetkých guľatých značiek v dobrom
stave.

NÁSTROJE NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE
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Varovanie
Ak počas procedúry vyčistíte alebo vymeníte guľatú značku na nástroji alebo poli,
predtým, než budete pokračovať, skontrolujte presnosť navigácie.

Jednorazové reflexné guľaté značky
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2.3 Samolepiace ploché značky

Všeobecné informácie

Samolepiace ploché značky sa používajú na označenie kompatibilných skenerov referenciou
počas registrácie.
POZNÁMKA: Uvádzané informácie nenahrádzajú informácie uvedené v používateľskej príručke
od výrobcu skenera. 

Informácie o produkte

Obrázok 2  

Názov Skenery Rúškovanie Produkt č.

Samolepiace ploché
značky (10 ks)

• Airo®

• CT skenery Siemens
• Siemens Artis Zeego

Aplikujte rúško na C-
rameno

19144

Samolepiace ploché
značky na CT skener Kompatibilné CT skenery 19141

Samolepiace ploché
značky pre Zeego

Skener 3D rotačnej angiografie
Siemens Artis Zeego

Na C-rameno nepou-
žívajte rúško 19143

Zabezpečenie presnosti navigácie

Registrácia Umiestnenie

Pred Oddelenie podpory spoločnosti Brainlab pripojí ku skeneru štyri značky.

Počas Značky musia byť pre kameru neustále viditeľné.

Po
Značky nemusia ostávať v zornom poli kamery.
Premiestnite skener do parkovacej polohy alebo príslušným spôsobom
upravte nastavenie kamery.

POZNÁMKA: Samolepiace ploché značky na skenery nesmú byť pokryté záhybmi sterilného
rúška ani inými objektmi. 

Presnosť registrácie závisí od stavu samolepiacich plochých značiek. Pred použitím vždy
skontrolujte, či je reflexný povrch všetkých plochých značiek v dobrom stave a či sa
neodlupuje.

NÁSTROJE NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE
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2.4 Nástrojová kalibračná matrica

Všeobecné informácie

Nástrojová kalibračná matica (41874) sa používa na nasledujúce úkony:
• Kalibrácia osi, vektora, priemeru a hrotov v prípade nástrojov bez prípravnej kalibrácie
• Kontrola a overenie presnosti kalibrácie nástrojov s prípravnou kalibráciou

Komponenty

Obrázok 3  

Č. Komponent Funkcia

① Referenčná rovina 1
Čo je potrebné kalibrovať:
• Hroty dláta
• Nástroje s plochým hrotom

② Referenčná rovina 4
Slúži ako referencia pre:
• Vzdialenosť hrotu nástrojov kalibrovaných vo V-vložke

③ Referenčná rovina 2
Manuálne určenie šírky hrotov a kalibrácia:
• Hroty dláta
• Nástroje s plochým hrotom

④ Referenčná rovina 3 (V-vlož-
ka)

Slúži ako referencia pre:
• Priemer hriadeľa nástrojov kalibrovaných vo V-vložke

⑤ Objímka (príklad)

Kalibrujte dlhé osi:
• Krátkych hriadeľov
• Hriadeľov, ktoré nedosahujú referenčnú rovinu 4 (keď je

nástroj umiestnený vo V-vložke)

⑥ Body otáčania
Čo je potrebné kalibrovať:
• Špicaté nástroje
• Skrutky

Nástrojová kalibračná matrica
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2.5 CT skener kalibračného modulu

Všeobecné informácie

CT skener kalibračného modulu (19148) sa používa na overenie presnosti automatickej
registrácie obrazov CT a angiografických údajov pomocou softvérových aplikácií od spoločnosti
Brainlab.

Komponenty

①

②

③

Obrázok 4  

Č. Komponent Produkt č.

①

• Referenčné pole na intraoperačné kraniálne zobrazovanie
• Referenčné kraniálne pole Drapelink

- Je potrebné pripojiť rozhranie Drapelink pre kalibračný modul
iCT.

• 19145-01
• 19152-02

- 19142-06

② Konektor Nevzťahuje sa

③ Drážky (príklady) Nevzťahuje sa

Spôsob zostavenia a skenovania modulu

Krok

1. Pripojte príslušné referenčné pole ① ku konektoru ②.

2. Pripojte tri jednorazové reflexné guľaté značky k referenčnému poľu.

3. Položte modul na stôl a zarovnajte laserové vodiace nástroje skenera na zameriavací kríž
v hornej časti modulu.

4. Zhotovte sken podľa pokynov v príručke používateľa softvéru.

NÁSTROJE NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE
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Spôsob overenia presnosti

Po dokončení registrácie CT skenera kalibračného modulu použite na overenie presnosti
drážky na module. Odporúčame, aby ste presnosť kontrolovali v pravidelných intervaloch.

Obrázok 5  

Krok

1. Podržte kurzor na drážke ③ skenera.

2. Overte, či je skutočná poloha kurzora správne zobrazená na navigačnej obrazovke.

POZNÁMKA: Ak sa poloha na navigačnej obrazovke opakovane odlišuje od skutočnej polohy
kurzora, obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Brainlab. 

CT skener kalibračného modulu
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2.6 Rúško na skenovanie pacienta

Všeobecné informácie

Rúško na skenovanie pacienta (10 ks) umožňuje počas operačného zákroku používať
zobrazovacie zariadenie spolu s navigačným systémom od spoločnosti Brainlab bez narušenia
sterilného poľa.
POZNÁMKA: Skontrolujte dátum exspirácie na balení rúška. Ak dátum exspirácie uplynul, rúško
nepoužívajte. 

Informácie o produkte

Obrázok 6  

Sterilita Kompatibilita Bezpeč-
nosť

Produkt č.

• Sterilné zariadenie
• Jednorazové za-

riadenie

Produkt je kompatibilný s ľubovoľným navi-
gačným systémom alebo referenčným poľom
od spoločnosti Brainlab.

Bezpečné
v prostredí
MR

22182

Varovanie
Na otvorenie prepravnej škatule nepoužívajte ostré predmety.

NÁSTROJE NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE
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2.6.1 Rúškovanie pacienta

Vybalenie a umiestnenie rúška

Obrázok 7  

Krok

1. Overte, či v balení nie sú žiadne otvory a či balenie nie je roztrhnuté a potom v sterilných
podmienkach vybaľte rúško z balenia.

2. Vybaľte rúško z modrej plastovej fólie.

3. Uchopte celé transparentné rúško a umiestnite ho na pacienta pod referenčným poľom.
Dbajte na to, aby nálepka poľa smerovala k referenčnému poľu (podľa obrázka vyššie).

Rozvinutie rúška

Obrázok 8  

Krok

1. Uchopte rúško za dotykovú nálepku (pozrite vyššie).

2. Počas uchopenia nadvihnite prvú vrstvu nahor a rozviňte vrstvu nad referenciu ① bez na-
rušenia polohy referenčného poľa.

3. Rozviňte koniec rúška v smere šípky ②.

4. Tento postup opakujte aj na druhej strane tak, aby bolo rúško úplne rozvinuté od hlavy po
chodidlá ③.

Rúškovanie pacienta
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Rúškovanie strán

Obrázok 9  

Krok

1. Rozviňte bočnú stranu rúška v smere šípky ①.

2. Tento postup opakujte aj na druhej strane tak, aby bolo rúško úplne rozvinuté ②.

3. Vytvarujte modré pruhy na obidvoch stranách rúška do tvaru vrchola, aby sa vytvorilo tro-
juholníkové okienko nad referenčným poľom ③.

Prilepenie rúška

Obrázok 10  

Krok

1. Odpojte biele popruhy ich odtrhnutím medzi modrými šípkami ①.

2. Odpojte lepiacu podložku ②.

3. Podržte trojuholníkové okienko na mieste, nalepte bielu pásku na dosiahnutie požadova-
ného napnutia a tento postup opakujte na druhej strane ③.
POZNÁMKA: Najvyšší bod trojuholníkového okienka by mal byť nastavený tak, aby sa
nachádzal nad najvyšším bodom referenčného poľa, ale aby sa ho nedotýkal. 

4. Odstráňte všetky záhyby z okienka na zaistenie viditeľnosti pre kameru ④.

NÁSTROJE NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE

Príručka používateľa nástrojov Rev. 3.0 Chrbtica a traumatológia 23



Upevnenie rúška

Obrázok 11  

Krok

1. Na upevnenie rúška pod stolom odlepte a pripojte poskytnuté samolepiace prúžky.
POZNÁMKA: Keď upevňujete rúško, dbajte na to, aby ste nepohli okienkom rúška troju-
holníkového tvaru a aby ste sa nedotkli referenčného poľa. 

2. Po nalepení samolepiacich prúžkov by spodná strana stola mala byť čistá.

Rúškovanie pacienta
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2.6.2 Odstránenie rúška

Všeobecné informácie

Ak chcete odpojiť rúško, môžete ho odrezať alebo odvinúť. Je potrebné dávať pozor, aby nedošlo
k posunu referenčného poľa.

Spôsob odrezania rúška

Krok

1. Rúško režte pozdĺž osi pacienta smerom nadol a najprv režte oblasť nad sterilným poľom.

2. Rúško nechajte spadnúť na podlahu a potom ho zlikvidujte.

Spôsob zloženia rúška

Krok

1. Začnite od chodidiel pacienta a rúško prekladajte na seba, aby sterilná strana smerovala
nahor.

2. Pokračujte v skladaní rúška dovtedy, kým nebude zložené až po okienko referenčného
poľa.

3. Podržte nesterilnú stranu smerom od pacienta a nadvihnite rúško ponad hlavu pacienta.

4. Po úplnom odpojení rúška od stola rúško zlikvidujte.

NÁSTROJE NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE

Príručka používateľa nástrojov Rev. 3.0 Chrbtica a traumatológia 25



2.7 Kurzory

Všeobecné informácie

Kurzory sú vopred kalibrované nástroje, ktoré sa používajú na nasledujúce účely:
• Vykonanie registrácie pacienta pomocou kurzora
• Overenie zachovania presnosti registrácie
• Overenie presnosti nasnímaných fluoroskopických obrazov

Typy kurzorov

Obrázok 12  

Č. Produkt Funkcia Produkt č.

①
Predĺžený kurzor s ostrým
hrotom na chrbticu/traumato-
lógiu/bedrá

• Bodové snímanie v hlbších anatomických
oblastiach

• Registrácia/navigácia na väčších pacien-
toch

53103

② Kurzor s ostrým hrotom na
chrbticu/traumatológiu Všeobecná registrácia a navigácia 53105

Varovanie
Ak je kurzor vyznačený softvérom na vykonanie kroku registrácie, použite tento kurzor.

Kontrola presnosti kurzora pomocou mierky kurzora

Každý kurzor sa dodáva spolu s mierkou, ktorá chráni kurzor pred poškodením a zabezpečuje
jeho maximálnu presnosť. Pred každým použitím skontrolujte presnosť kurzora. Ak je kurzor
nepoškodený, hrot sa zarovná s príslušným kolíkom na mierke kurzora.

Po použití kurzory vždy sterilizujte a uložte ich do určených vložiek v mierke kurzora.

Kurzory
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2.7.1 Jednorazové diaľkové ovládanie s možnosťou svorkového pripojenia

Všeobecné informácie

Jednorazové diaľkové ovládanie s možnosťou svorkového pripojenia (20 ks) (53153) je
možné použiť spolu s predĺženým kurzorom s ostrým hrotom na chrbticu/traumatológiu/
bedrá na aktívnu registráciu pacienta a softvérové ovládanie.
POZNÁMKA: Diaľkové ovládanie je jednorazové zariadenie, ktoré nie je možné opakovane
sterilizovať. Pred otvorením sterilného balenia overte, či neuplynul dátum exspirácie. 

Komponenty

Obrázok 13  

Č. Komponent Funkcia

① Infračervený indikátor
LED Detegovaný kamerou, okom neviditeľný

② Stavový indikátor LED Indikujte stav a funkčnosť batérie

③ Stredový otvor Rozhranie na pripojenie ku kurzoru

④ Ovládacie tlačidlo Slúži na aktiváciu infračerveného indikátora LED

Spôsob vykonávania testu funkčnosti

Pred pripojením ku kurzoru je vždy potrebné vykonať test funkčnosti.

Krok

1. Vybaľte jednorazové diaľkové ovládanie s možnosťou svorkového pripojenia zo ste-
rilného obalu.

2. Stlačte ovládacie tlačidlo ④ a overte, či:
• Stavový indikátor LED ② svieti.
• Infračervený indikátor LED ① sa na zobrazení kamery na navigačnej obrazovke zobra-

zuje ako farebný blesk.

Varovanie
Ak je vnútri sterilného balenia viditeľný únik kvapaliny z batérie, jednorazové diaľkové
ovládanie so svorkovým pripojením neotvárajte a bezodkladne ho zlikvidujte.

NÁSTROJE NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE
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Spôsob pripojenia diaľkového ovládania

Obrázok 14  

Krok

1. Umiestnite stredový otvor ② nad vyznačený pripojovací kolík ① na rukoväti kurzora.
POZNÁMKA: Pred pripojením zvážte polohu v závislosti od toho, či ide o používateľa ľa-
váka ⑤ alebo praváka ④.
 

2. Riadne pripojte diaľkové ovládanie k rukoväti kurzora.

3. Ku kurzoru pripojte jednorazové reflexné guľaté značky ③.
POZNÁMKA: Dbajte na riadne pripojenie diaľkového ovládania ku kolíku na kurzore a na
úplné zaskrutkovanie na guľatú značku (medzi guľatou značkou a základňou kolíka ne-
smie ostať žiadna medzera). 

Spôsob odpojenia diaľkového ovládania

Obrázok 15  

Krok

1. Po použití odpojte diaľkové ovládanie od kurzora.

2. Pred likvidáciou vyčistite všetky povrchy pomocou prípravku na dezinfekciu povrchu.

3. Podľa potreby otvorte kryt na drážke ① pomocou malého ostrého predmetu a odpojte ba-
tériu ③ a elektronické súčasti ② na osobitnú likvidáciu.

Jednorazové diaľkové ovládanie s možnosťou svorkového pripojenia
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Krok
POZNÁMKA: Zvážte možnosť dezinfekcie batérie po použití a jej separátnej likvidácie. 

Nie je povolená žiadna úprava zariadenia. Batériu po použití znova nepoužívajte ani
nevymieňajte.
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2.7.2 Technické špecifikácie

Rozmery a hmotnosť

Rozmer Hodnota

Výška/dĺžka/šírka 17,3 mm/53,9 mm/27,0 mm

Hmotnosť 12 g

Elektrické informácie

Špecifikácia Opis

Zdroj napájania Primárna lítiová batéria, 3 V, CR2032

Príkon max. 36 mW

Prúd 12 mA, jednosmerný prúd (DC)

Elektrická bezpečnosť Súlad s normou IEC 60601-1

Indikátory LED

Špecifikácia Infračervený indikátor LED Stavový indikátor LED

Vlnová dĺžka 870 nm 570 nm

Uhol zobrazenia pri 50 % intenzite 120°

Fotobiologická bezpečnosť Súlad s normou IEC 62471

Kryt

Špecifikácia Opis

Klasifikácia IP IP44 (podľa IEC 60529)

Materiál krytu Polyamid 12

Špecifikácia prostredia

Podmienky skladovania Prevádzkové podmienky

Teplota 0 °C až 30 °C 10 °C až 40 °C

Vlhkosť 15 % až 80 %, bez kondenzácie 20 % až 80 %, bez kondenzácie

Tlak 700 hPa až 1 060 hPa

Likvidácia V súlade s miestnymi environmentálnymi nariadeniami týkajúcimi sa likvidá-
cie odpadu

Sterilita a použiteľnosť

Špecifikácia Opis

Stav sterility Sterilné zariadenie

Metóda Etylénoxid

Skladovateľnosť Tri roky

Technické špecifikácie
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Špecifikácia Opis

Použiteľnosť Jednorazové zariadenie
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2.7.3 Elektromagnetická odolnosť

Elektromagnetické prostredie

Jednorazové diaľkové ovládanie s možnosťou svorkového pripojenia sa používa
v elektromagnetickom prostredí uvedenom v tabuľkách v tejto kapitole. Zákazník alebo používateľ
musí zabezpečiť používanie diaľkového ovládania v takomto prostredí.

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

Skúška odolnosti Úroveň testovania
a úroveň zhody pod-
ľa normy IEC 60601

Elektromagnetické prostredie - pokyny

Elektrostatický výboj
(ESD), IEC 61000-4-2

±6 kV, kontakt
±8 kV, vzduch

Podlahy by mali byť drevené, betónové alebo
pokryté keramickými dlaždicami.
Ak sú podlahy pokryté syntetickým materiálom,
relatívna vlhkosť by nemala byť nižšia než
30 %.

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

3 A/m
Mali by dosahovať úrovne charakteristické pre
typické miesto v komerčnom alebo nemocnič-
nom prostredí.

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

Prenosné a mobilné rádiofrekvenčné (RF) komunikačné zariadenia by sa nemali používať bližšie
k žiadnej časti jednorazového diaľkového ovládania s možnosťou svorkového pripojenia
(vrátane káblov) než je odporúčaná vzdialenosť odstupu, ktorá je vypočítaná z rovnice použiteľnej
vzhľadom na frekvenciu vysielača.

Skúška odol-
nosti

Úroveň testu podľa
normy IEC 60601

Úroveň zho-
dy

Elektromagnetické prostredie -
pokyny

Prevádzaná rá-
diová frekven-
cia, IEC
61000-4-6

• 3 Veff
• 150 kHz až 80 MHz

3 V 1,2 × √P

Vyžarovaná rá-
diová frekven-
cia, IEC
61000-4-3

• 3 V/m
• 80 MHz až 2,5 GHz

3 V/m
• 1,2 × √P (80 MHz až 800 MHz)
• 2,3 × √P (800 MHz až 2,5 GHz)

P = maximálny výstupný výkon vysielača (vo wattoch).
d = odporúčaná vzdialenosť odstupu (v metroch).b

Intenzity polí z pevných RF vysielačov zistené elektromagnetickým prieskumom pracoviskaa by
mali byť v každom frekvenčnom pásme nižšie ako úroveň zhody.b

a Intenzity polí z pevných vysielačov nie je možné teoreticky presne predpovedať. Na zhodnote-
nie elektromagnetického prostredia v dôsledku pevných RF vysielačov by sa mal zvážiť elektro-
magnetický prieskum pracoviska. Ak nameraná intenzita poľa na mieste, na ktorom sa používa
diaľkové ovládanie, presahuje použiteľnú úroveň RF zhody uvedenú vyššie, je potrebné sledo-
vať funkčnosť diaľkového ovládania a overiť jeho normálne fungovanie. Ak zistíte abnormálne
fungovanie, môžu sa vyžadovať ďalšie opatrenia (napríklad zmena orientácie alebo premiestne-
nie diaľkového ovládania).

b V rámci frekvenčného rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzity polí mali byť nižšie než [V1]
V/m.

Elektromagnetická odolnosť
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Skúška odol-
nosti

Úroveň testu podľa
normy IEC 60601

Úroveň zho-
dy

Elektromagnetické prostredie -
pokyny

Rušenie sa môže vyskytnúť v blízkosti zariadenia označeného týmto symbolom.

POZNÁMKA: Pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah. 
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2.7.4 Elektromagnetická kompatibilita a vyžarovanie

Elektromagnetická kompatibilita: Vyhlásenie

V prípade zdravotníckych elektrických zariadení je potrebné zvážiť špecifické bezpečnostné
opatrenia vzhľadom na elektromagnetickú kompatibilitu. Zariadenia je možné inštalovať
a používať iba podľa príslušných pokynov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility v súlade
s informáciami v tejto príručke.

Rušenie spôsobené RF žiarením

Prenosné a mobilné RF komunikačné zariadenia môžu ovplyvňovať fungovanie diaľkového
ovládania. Jednorazové diaľkové ovládanie s možnosťou svorkového pripojenia využíva RF
energiu iba na vnútorné fungovanie. Z tohto dôvodu je RF žiarenie veľmi nízke a nie je
pravdepodobné, že by mohlo spôsobiť akékoľvek rušenie elektronických zariadení v okolí.

Elektromagnetické prostredie

Diaľkové ovládanie je určené na použitie v prostredí, v ktorom je vyžarované RF rušenie
regulované. Zákazník alebo používateľ diaľkového ovládania môže zabrániť elektromagnetickému
rušeniu zachovaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými RF komunikačnými
zariadeniami (vysielačmi) a diaľkovým ovládaním (podľa odporúčaní uvádzaných nižšie).

Vzdialenosti odstupu

Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektromagnetické šírenie je ovplyvnené
pohlcovaním a odrazom od konštrukcií, objektov a osôb.

Maximálny menovitý
výstupný výkon vysie-
lača

Vzdialenosť odstupu podľa frekvencie vysielača (m)

Watty 150 kHz až 800 MHz (1,2 × √P) 800 MHz až 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

V prípade vysielačov, ktorých maximálny menovitý výstupný výkon nie je uvedený vyššie, sa od-
porúčaná vzdialenosť odstupu v metroch (m) dá určiť použitím rovnice platnej pre frekvenciu vy-
sielača, kde P = maximálny menovitý výstupný výkon vysielača (vo wattoch).

POZNÁMKA: Pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz platí vzdialenosť odstupu pre vyšší frekvenčný
rozsah. 

Vyhlásenie o vyžarovaní

Skúška vyžarovania Zhoda Elektromagnetické prostredie - pokyny

RF vyžarovanie, CISPR
11 Skupina 1, trieda B Diaľkové ovládanie je vhodné na použitie vo

všetkých prostrediach vrátane domáceho pro-
stredia a prostredí priamo napojených na sieť
verejného nízkonapäťového napájania, ktorá
zabezpečuje dodávku elektrickej energie do
budov určených na obytné účely.

Harmonické vyžarovanie,
IEC 61000-3-2 Nevzťahuje sa

Kolísanie napätia/blikanie
v sieti, IEC 61000-3-3 Nevzťahuje sa

Elektromagnetická kompatibilita a vyžarovanie
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3 ŠTANDARDNÉ NÁSTROJE
IGS

3.1 Prehľad

Všeobecné informácie

V priebehu všeobecných chirurgických zákrokov na chrbtici je možné použiť rôzne štandardné
nástroje od spoločnosti Brainlab. Môžete si ich kúpiť samostatne alebo v súpravách.

Typy štandardných nástrojov IGS

Obrázok 16  

Č. Komponent Opis Produkt č.

①

• Referenčná jednotka nástroja
s 3 guľatými značkami

• Referenčná jednotka nástroja
so 4 guľatými značkami

Slúži na navigáciu vopred kalibrovaných:
• šidiel alebo zakrivených sond

• 55830-20
• 55830-27

②

• Referenčná jednotka nástroja
na manuálnu kalibráciu, veľ-
kosť ML

• Referenčná jednotka nástroja
na manuálnu kalibráciu, veľ-
kosť L

Slúži na navigáciu hrotov, ktoré je po-
trebné kalibrovať pomocou nástrojovej
kalibračnej matrice:
• šidlá, rovné sondy alebo dláta

• 55830-25
• 55830-29

③

• Rukoväť nástroja Softgrip
Universal

• Rukoväť nástroja Softgrip
Gearshift

• Povrch mäkkého držadla zo silikónovej
gumy

• Možnosť vzájomne zameniteľného pri-
pojenia

• 55830-15
• 55830-10

④
• Dláto, krátke
• Dláto, dlhé

Kompatibilita s:
• 55830-25 a 55830-29

• 55830-55
• 55830-50

ŠTANDARDNÉ NÁSTROJE IGS
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Č. Komponent Opis Produkt č.

⑤
• Rovná sonda, 3,5 mm
• Rovná sonda, 4,5 mm
• Zakrivená sonda, 4,5 mm

Rovné sondy sú kompatibilné s:
• 55830-25 a 55830-29
• 55830-20 a 55830-27

Zakrivená sonda je kompatibilná iba s:
• 55830-20 a 55830-27

• 55830-43
• 55830-40
• 55830-45

⑥
• Šidlo, 3 mm
• Šidlo, 4 mm

Kompatibilita s:
• 55830-20 a 55830-27
• 55830-25 a 55830-29

• 55830-35
• 55830-30

Rukoväť nástroja nepoužívajte spolu s kladivom.

Varovanie
Nepoužívajte nástroje nesúce referenčnú jednotku nástroja na manuálnu kalibráciu,
veľkosť ML alebo L naraz spolu s nástrojmi kalibrovanými pomocou poľa nástrojového
adaptéra v prípade, ak majú rovnakú veľkosť zameriavacieho poľa.

Ďalšie nástrojové hroty

Obrázok 17  

Ďalšie nástrojové hroty s príslušnými rozhraniami môžu byť k dispozícii od výrobcov implantátov -
tretích strán. Dĺžka a poloha orientačného kolíka (šípka) určuje kompatibilnú referenčnú
jednotku nástroja.
POZNÁMKA: Ak sa driek nástroja riadne nezaistí do referenčnej jednotky, túto zostavu spolu
nepoužívajte. 

Prehľad
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3.2 Referenčné jednotky nástrojov

Všeobecné informácie

Referenčnú jednotku nástroja je možné pripojiť k nástroju v štyroch vopred definovaných
polohách na optimalizáciu viditeľnosti. V závislosti od geometrie jednotky musí jednotka
disponovať 3 alebo 4 guľatými značkami.

Kalibrácia

Na každej referenčnej jednotke nástroja je vyrytá informácia „pre-calibrated“ (vopred
kalibrovaná) alebo „calibration with ICM4“ (kalibrácia pomocou ICM4) (šípky). Vopred kalibrované
jednotky môžu okrem toho mať podstavec zlatej farby.

Obrázok 18  

Spôsob pripojenia referenčnej jednotky nástroja

Obrázok 19  

Krok

1. Vyberte vhodnú rukoväť a hrot nástroja.

2. Umiestnite referenčnú jednotku tak, aby šípka ① smerovala k hrotu nástroja a dbajte na
to, aby boli očíslované otvory ③ jednotky zarovnané s orientačnými kolíkmi ② na dosiah-
nutie najlepšej viditeľnosti poľa počas používania.
POZNÁMKA: V dialógovom okne výberu vopred kalibrovaného nástroja v softvéri vyberte
zodpovedajúcu polohu (1 - 4). 

3. Zatlačte referenčnú jednotku na hrot nástroja (musíte počuť kliknutie).

4. Posúvajte rukoväť ⑤ ponad rozhranie nástroja ④ dovtedy, kým neklikne na mieste (to
znamená, že rukoväť je správne zaistená).

ŠTANDARDNÉ NÁSTROJE IGS
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Referenčné jednotky nástrojov
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4 REFERENCIE
4.1 Referencia X-Press

Všeobecné informácie

Referencia X-Press má:
• Nastavovací spoj na optimálnu orientáciu referenčného poľa vzhľadom na zorné pole kamery
• Mechanizmus rýchleho upevnenia na odpojenie referencie počas zákroku a jej opätovné

použitie v rovnakej orientácii, aby nedošlo ku strate žiadnych informácií o registrácii

Komponenty

Obrázok 20  

Č. Komponent Funkcia Produkt č.

①

Referenčné pole s geometriou T X-Pre-
ss
Referenčné pole s geometriou Y X-Pre-
ss

Kompatibilné s 1-kolíkovými ale-
bo 2-kolíkovými kostnými fixátor-
mi X-Press.

52410
52411

② 1-kolíkový kostný fixátor X-Press (veľ-
kosť S, M, L)

Rozhranie medzi referenčným
poľom a kosťou.

52421,
52422,
52423

③
2-kolíkový kostný fixátor X-Press
2-kolíkový kostný fixátor X-Press Flip-
Flop

52420
52429

④ Šablóna 2-kolíkového vrtáka X-Press
Slúži na nastavenie vzdialenost-
ného umiestnenia Schanzovej
skrutky do kosti.

52425

⑤ Kľúč na chrbticové svorky a 1-kolíkový
kostný fixátor X-Press

Slúži na upevnenie 1-kolíkové-
ho kostného fixátora X-Press. 52424

REFERENCIE
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POZNÁMKA: Kostné fixátory sa musia používať výlučne s príslušným referenčným poľom
(s geometriou T alebo Y) X-Press. 

Pred registráciou

Varovanie
Pred začatím registrácie vykonajte niekoľko testov pohybu a overte, či počas následnej
procedúry nedôjde k zásadným kolíziám pripojeného kostného fixátora s tkanivom. Ak je
kolízia pravdepodobná, zväčšite incíziu na obmedzenie možnej tenzie tkaniva na kostnom
fixátore - v opačnom prípade hrozí riziko ohnutia alebo uvoľnenia a nepresností
v navigácii.

Po pripojení

Varovanie
Po pripojení kostných fixátorov alebo referenčných polí k pacientovi nevyvíjajte na
uvedené zariadenia žiadny tlak ani torznú silu.

Referencia X-Press
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4.1.1 Jednorazové Schanzove skrutky

Všeobecné informácie

Jednorazové Schanzove skrutky sa používajú na pripojenie kostných fixátorov priamo ku kosti
pacienta na vytvorenie stabilnej základne na pripojenie referenčných polí a vykonávanie
navigácie.

Typy

Obrázok 21  

Kost-
ný fi-
xátor

Skrutka Rozhra-
nie

Produkt č.

1-kolí-
kový

Schanzove skrutky, 5 mm/200 mm (10 ks) - iba pre Japon-
sko 54903-01

Jednorazové Schanzove skrutky, 5 mm/150 mm (10 ks) 54902

Jednorazové Schanzove skrutky, 5 mm/200 mm (10 ks) 54903

2-kolí-
kový

Jednorazové Schanzove skrutky, 3 mm/100 mm (10 ks) 54900

Jednorazová Schanzova skrutka, 3,2 mm × 100 mm (10 ks) 54922

Jednorazové Schanzove skrutky, 4 mm/130 mm (10 ks) 54901

Schanzove skrutky, 4 mm/130 mm (10 ks) - iba pre Japon-
sko 54901-01

Jednorazová Schanzova skrutka, 3,2 mm × 100 mm

AO

99104

Jednorazová Schanzova skrutka, 4 mm × 125 mm 99101

Jednorazová Schanzova skrutka, 4 mm × 125 mm (10 ks) 54908

Jednorazová Schanzova skrutka, 5 mm × 175 mm (10 ks) 54909

Sterilita

Jednorazové Schanzove skrutky sa dodávajú v nesterilnom stave a pred použitím ich je
potrebné sterilizovať. Ide o jednorazové nástroje a po použití sa musia vyhodiť.

Pripojenie

Schanzovu skrutku umiestnite bikordikálne (ak je to možné).
Unikordikálna fixácia alebo používanie Schanzových skrutiek s nesprávnym priemerom alebo
dĺžkou môže viesť k nestabilnému pripojeniu alebo k neúmyselnému vytiahnutiu Schanzovej
skrutky z kosti po dotiahnutí kostného fixátora.

Schanzove skrutky pripájajte iba do kostných štruktúr s tenkým tkanivom (napríklad
bedrový hrebeň) a dbajte na to, aby nedošlo k prepichnutiu svalového tkaniva. Nadmerný
svalový pohyb môže viesť k ohnutiu skrutky.

REFERENCIE

Príručka používateľa nástrojov Rev. 3.0 Chrbtica a traumatológia 41



4.1.2 1-kolíkový kostný fixátor X-Press

Všeobecné informácie

1-kolíkový kostný fixátor X-Press (S, M alebo L) ponúka tri veľkosti na prispôsobenie sa
rôznym prístupom a možnosť použitia u väčšiny pacientov.
POZNÁMKA: Dbajte na výber správnej veľkosti vzhľadom na vykonávanú procedúru. 

Spôsob zostavenia a pripojenia kostného fixátora

Obrázok 22  

Krok

1. Zaskrutkujte skrutku ② do vložky ①.

2. Zaskrutkujte trakčnú maticu ③ na vložku.

3. Zaskrutkujte zostavené časti ①, ② a ③ na aplikačnú trubicu ④.

4. Nasuňte zostavený kostný fixátor ponad Schanzovu skrutku ⑥.

5. Pomocou kľúča ⑤ jemne dotiahnite skrutku a trakčnú maticu.
POZNÁMKA: Pred úplným dotiahnutím skrutky pripojte referenčné pole X-Press
a upravte jeho nastavenie tak, aby kamera získala úplné zobrazenie referenčného poľa. 

6. Ak vykonáte malú incíziu v kosti na pripojenie fixátora, do incízie najprv umiestnite Schan-
zovu skrutku. Potom môžete nasunúť kostný fixátor ponad Schanzovu skrutku a priložiť
aplikačnú trubicu priamo na povrch kosti.
POZNÁMKA: Takto zabránite tomu, aby aplikačná trubica spôsobila nežiaducu abráziu
okolitého mäkkého tkaniva. 

Varovanie
Ak 1-kolíkový kostný fixátor X-Press (veľkosť S) nie je možné riadne dotiahnuť ku kosti cez
hlavnú incíziu, vytvorte druhú incíziu v oblasti, v ktorej je kosť pokrytá menším podielom
tkaniva.

Bezpečné odpojenie

Uvoľnite skrutku ② a trakčnú maticu ③ a pomaly nadvihnite kostný fixátor zo Schanzovej skrutky.
Po odpojení fixátora odskrutkujte Schanzovu skrutku a odpojte kostný fixátor.

1-kolíkový kostný fixátor X-Press

42 Príručka používateľa nástrojov Rev. 3.0 Chrbtica a traumatológia



POZNÁMKA: Schanzovu skrutku nikdy neodpájajte v prípade, ak je stále pripojený 1-kolíkový
kostný fixátor X-Press. Takto postupujte iba v prípade, ak zariadenie nie je možné odpojiť
použitím štandardného postupu. 

REFERENCIE
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4.1.3 2-kolíkový kostný fixátor X-Press

Všeobecné informácie

2-kolíkový kostný fixátor X-Press disponuje obojstrannou platničkou rozhrania na pripojenie
referenčného poľa. 2-kolíkový kostný fixátor Flip-Flop X-Press disponuje otočným dizajnom,
ktorý umožňuje pripojiť referenčné pole na obidve strany kostného fixátora.

Spôsob zostavenia a pripojenia kostného fixátora

Obrázok 23  

Krok

1. Keďže kostný fixátor sa neotáča, pred zasunutím Schanzových skrutiek do kosti zhodnoť-
te orientáciu referenčného poľa.

2. Do dvoch otvorov ① na šablóne vrtáka, ktoré použite ako pomôcku na umiestnenie, za-
suňte dve Schanzove skrutky ② (v smere šípky).
POZNÁMKA: Keď používate Schanzove skrutky so špeciálnou rýchlospojkou (napríklad
rýchlospojka AO), nepoužívajte šablónu vrtáka, pretože koniec skrutky je väčší než otvory
v šablóne - z tohto dôvodu nebude po vŕtaní možné odpojiť šablónu vrtáka. 

3. Navŕtajte skrutky do kosti.

4. Úplne otvorte upevňovaciu skrutku ③ kostného fixátora, presuňte ju ponad Schanzove
skrutky a pripojenie vykonajte čo najbližšie ku kosti alebo tkanivovému povrchu.
POZNÁMKA: Kostný fixátor pripájajte iba ku kruhovej časti Schanzovej skrutky. 

5. Ručným dotiahnutím upevňovacej skrutky zaistite fixátor (v smere šípky). Nevyžaduje sa
použitie žiadneho nástroja, pretože kostný fixátor je možné dostatočne dotiahnuť aj ru-
kou.

POZNÁMKA: Spoločnosť Brainlab odporúča s 2-kolíkovým kostným fixátorom X-Press
používať 4 mm Schanzove skrutky. 

Bezpečné odpojenie

Uvoľnite upevňovaciu skrutku ③ a pomaly nadvihnite kostný fixátor zo Schanzových skrutiek. Po
odpojení fixátora odskrutkujte Schanzove skrutky a odpojte ich.
POZNÁMKA: Ak kostný fixátor nie je možné z akéhokoľvek dôvodu nadvihnúť zo Schanzových
skrutiek, skrutky je možné odrezať pod fixátorom a odskrutkovať osobitne. 

2-kolíkový kostný fixátor X-Press
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4.1.4 Referenčné pole X-Press

Rotácia kostných fixátorov na Schanzových skrutkách

Obrázok 24  

Kostný fixátor Je možné vykonať rotáciu?

1-kolíkový kostný fixátor X-Press Áno, pred fixáciou

• 2-kolíkový kostný fixátor X-Press
• 2-kolíkový kostný fixátor Flip-Flop X-Press

Nie

Spôsob zostavenia a nastavenia referenčného poľa

Obrázok 25  

Krok

1. Zaskrutkujte upínaciu skrutku ② do rýchlospojky ① a overte, či je pole riadne upevnené.

2. Na úpravu orientácie poľa mierne uvoľnite upínaciu skrutku a upravte nastavenie refe-
renčného poľa do strán formou otáčania okolo drieku ③.

REFERENCIE
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Spôsob zaistenia referenčného poľa po úprave nastavenia

Obrázok 26  

Krok

1. Po úprave nastavenia umiestnite zuby spojky do drážok ① a rukou riadne dotiahnite upí-
naciu skrutku.
POZNÁMKA: Na zabezpečenie riadneho pripojenia overte, či zuby spojky nespočívajú na
iných zuboch. 

2. Kliknutie znamená, že druhá spojka je v správnej a stabilnej polohe ②.
POZNÁMKA: Neumiestňujte druhú spojku do nestabilnej polohy ani ju v nej nedoťahujte. 

Spôsob pripojenia referenčného poľa ku kostnému fixátoru

Obrázok 27  

Krok

1. Stlačením bočných strán rýchloupínacej svorky ① otvorte čeľuste svorky.

2. Zasuňte kolíky drieku ② rýchlospojky do príslušných otvorov ③ na platničke rozhrania
kostného fixátora (v smere šípky).

3. Uvoľnite rýchloupínaciu svorku a overte, či sú kolíky drieku riadne osadené do prísluš-
ných otvorov na platničke rozhrania.

Varovanie
Ak nedokážete úplne zasunúť kolíky poľa do platničky rozhrania, bezodkladne sa obráťte
na spoločnosť Brainlab a požiadajte o radu týkajúcu sa ďalšieho postupu.

Referenčné pole X-Press
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Bezpečné odpojenie

Ak chcete odpojiť pole, stlačením rýchloupínacej svorky ① otvorte čeľuste svorky a zdvihnite pole
priamo nahor z platničky rozhrania. Neuvoľňujte skrutkovú maticu na kostnom fixátore.
POZNÁMKA: Referenčné polia je možné odpojiť počas rezania, čím sa minimalizuje riziko
pohybu. 

REFERENCIE
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4.2 Chrbticová referenčná svorka X a nekontrastná
svorka

Všeobecné informácie

Obidve chrbticové referencie umožňujú navigačnému systému sledovať pripojený stavec.
Chrbticová referenčná nekontrastná svorka je určená na registráciu pacienta počas
intraoperačného zobrazovania so zníženým výskytom kovových artefaktov v obrazoch.

Komponenty

Obrázok 28  

Komponent Produkt č.

• Referenčné pole pre chrbticovú svorku s 3 guľatými značkami
• Referenčné pole pre chrbticovú svorku so 4 guľatými značkami

• 55753
• 55759

• Chrbticová referenčná svorka X, veľkosť S, L
• Chrbticová referenčná nekontrastná svorka

• 55751, 55752
• 55756

Chrbticová referenčná svorka X, 40 mm nadstavec 55754

Spôsob zostavenia a pripojenia referencie

Krok

1. Ak používate chrbticovú referenčnú svorku X, vyberte vhodnú veľkosť svorky a zvážte
jej umiestnenie na základne nasledujúcich chirurgických krokov.
POZNÁMKA: Podľa potreby pripojte voliteľný nadstavec ⑤, ⑧ ku svorke ⑪ a vykonajte
upevnenie pomocou uzavretej matice nadstavca ⑨.
 

2. Pripojte referenčné pole ⑦ k rozhraniu konektora na základni svorky ④ (alebo na nad-
stavci) a upevnite ho pomocou uzavretej matice poľa ⑥.

Chrbticová referenčná svorka X a nekontrastná svorka
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Krok

3. Vytvorte malú incíziu nad zamýšľaným stavcom a pretlačte zatvorené čeľuste svorky cez
incíziu.

4. Mierne otvorte čeľuste odskrutkovaním kolieska svorky ③ na nekontrastnej svorke alebo
uvoľnením poistnej matice ⑩ na svorke X v smere vyznačenom na nástroji.
POZNÁMKA: Nepripájajte chrbticovú referenciu k žiadnemu inému tkanivu ani častiam
nervového systému. 

5. Premiestnite zuby svorky cez tŕňový výbežok a dotiahnite čeľuste svorky uchopením klina
② a doťahovaním kolieska svorky dovtedy, kým klin nenarazí na koncový kolík ① alebo
dotiahnutím poistnej matice na svorke X.
POZNÁMKA: Pripojte chrbticovú referenčnú nekontrastnú svorku tak, aby sa kovové
časti poľa nachádzali mimo fluoroskopických obrazov alebo skenovaného 3D objemu.
Podľa možnosti nakloňte pole do šikmého uhla vzhľadom na pozdĺžnu os tela. 

Miernou silou riadne upevnite svorku a podľa možnosti svorku pripájajte rukou. Počas
otáčania kolieska druhou rukou držte svorku na kline.

Spôsob úpravy nastavenia polohy referenčného poľa

Obrázok 29  

Krok

1. Keď skrutkujete svorku X dovedna, dbajte na to, aby sa čeľuste svorky stretli v symetric-
kej polohe.
POZNÁMKA: Overte, či sú všetky skrutky dotiahnuté a či sú zuby svorky spojené. Podľa
potreby použite kľúč. 

2. Ak chcete upraviť nastavenie vodorovnej polohy, uvoľnite zatvorenú maticu poľa ② a po-
tom ju riadne dotiahnite.

3. Ak chcete upraviť nastavenie naklonenia a uhla, uvoľnite nastavovaciu skrutku ① a po-
tom ju riadne dotiahnite.

Spôsob odpojenia referencie z tŕňového výbežku

Krok

1. Ak chcete odpojiť referenčné pole, odskrutkujte zatvorenú maticu poľa ②.

REFERENCIE
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Krok

2. Na otvorenie čeľustí svorky odskrutkujte koliesko nekontrastnej svorky alebo otáčajte po-
istnou maticou na svorke X v smere uvádzanom na nástroji.

3. Opatrne odpojte zuby od kosti a nadvihnite svorku.

Chrbticová referenčná svorka X a nekontrastná svorka

50 Príručka používateľa nástrojov Rev. 3.0 Chrbtica a traumatológia



4.3 Referenčný balík na chrbticu Universal

Všeobecné informácie

Referenčný balík na chrbticu Universal sa používa na registráciu pacienta na chirurgický
zákrok na chrbtici s navigáciou. Je mimoriadne vhodný na intraoperačné zobrazovanie s CT alebo
C-ramenami.

Komponenty

Obrázok 30  

Komponent Produkt č.

Skrutkovač 55758-30

Chrbticová referenčná svorka, nadstavec (40 mm) 55761-02

Chrbticové referenčné pole pre referenčnú svorku Carbon (geometria so
4 guľatými značkami) 55761

Chrbticová referenčná svorka Carbon s jazdcom 55758

Varovanie
Referenčný balík na chrbticu Universal je možné používať výlučne s vyššie uvedenými
kompatibilnými komponentmi.

Spôsob zostavenia a pripojenia referencie

Krok

1. Pripojte guľaté značky a skrutkovú jednotku ④ na referenčné pole ③.

2. Pripojte pole k rozhraniu ⑤ adaptéra ⑥ alebo k nadstavcu svorky ②.

3. Riadne dotiahnite zostavený adaptér alebo nadstavec k rozhraniu svorky ⑦.

4. Nastavte vodorovnú polohu poľa a riadne ho dotiahnite pomocou skrutky poľa.

REFERENCIE
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Krok

5. Ak chcete otvoriť svorku ⑨, potiahnite jazdec ⑧ nahor po malú zarážku do polohy horné-
ho zachytenia a potom manuálne otvorte ramená referenčnej svorky.

6. Uzavrite svorku okolo tŕňového výbežku posunutím jazdca nadol miernou silou a dotiah-
nutím pomocou skrutkovača ①.
POZNÁMKA: Overte, či sú všetky skrutky dotiahnuté a či je systém ozubenia rozhrania
spojený. 

Varovanie
Intenzitu fixácie zvyšujte uvážlivo, aby nedošlo k zraneniu pacienta (napríklad poškodeniu
dorzálnych výbežkov). Ak má pacient osteoporózu, zariadenie môže neúmyselne vyvíjať
nadmernú silu na stavec v prípade, ak ho nebudete používať opatrne.

Spôsob odpojenia referencie z tŕňového výbežku

Krok

1. Otáčaním skrutkovača ① proti smeru pohybu hodinových ručičiek uvoľnite jazdec ⑧.

2. Potiahnite jazdec nahor po malú zarážku do hornej polohy zachytenia a potom manuálne
otvorte ramená referenčnej svorky ⑨.

3. Svorka ponúka metódu rýchleho nastavenia, ktorá umožňuje manuálne pohybovať jazd-
com vtedy, keď sa nepoužíva žiadna fixačná sila.
POZNÁMKA: Stlačte jazdec na mriežkovanej strane, čím aktivujete režim rýchleho nasta-
venia. V prípade aplikácie tlaku sa jazdec automaticky pripojí ku skrutkovému mechaniz-
mu a bude možné ho ovládať iba pomocou skrutkovača. 

Po dokončení registrácie

Po dokončení registrácie pacienta neotvárajte ani neupravujte fixačné ani nastavovacie skrutky.
Ak sa referenčný balík uvoľní, než budete pokračovať, opakujte registráciu.

Referenčný balík na chrbticu Universal
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4.4 Balík s príslušenstvom na chrbticu na vytvorenie
anteriórnej/laterálnej/šikmej referencie

Všeobecné informácie

Balík s príslušenstvom na chrbticu na vytvorenie anteriórnej/laterálnej/šikmej referencie
(55070) sa používa v rámci anteriórnych, laterálnych a šikmých spinálnych prístupov.

Komponenty

Obrázok 31  

Č. Komponent Produkt č.

① Referenčné pole Nevzťahuje sa

② Trubice konektora (130 mm a 160 mm) Nevzťahuje sa

③ Zavádzač Nevzťahuje sa

④ Ochranné manžety Nevzťahuje sa

⑤
• Dlhá bedrová fixačná skrutka
• Krátka bedrová fixačná skrutka

• 55070-83
• 55070-86

⑥ Jednotka na upevnenie poľa Nevzťahuje sa

⑦ Fixačná matica (2 ks) 55070-90

Varovanie
Na umiestnenie fixačných skrutiek používajte výlučne súpravy fixačných skrutiek od
spoločnosti Brainlab a závitovú fixačnú skrutku používajte výlučne so stanovenou dĺžkou
a priemerom. Použitie fixačnej skrutky s nesprávnymi rozmermi môže viesť k nestabilnému
pripojeniu.

REFERENCIE
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Spôsob zasunutia fixačnej skrutky

Obrázok 32  

Krok

1. V závislosti od veľkosti pacienta vyberte dlhú alebo krátku fixačnú skrutku ①.

2. Zasuňte fixačnú skrutku do zavádzača ② a dbajte na to, aby sa skrutka prichytila.

3. Vyberte ochrannú manžetu ③, ktorá sa zhoduje s dĺžkou fixačnej skrutky.

4. Opatrne zasuňte ochrannú manžetu do incízie a zasuňte ju na povrch kosti.

5. Zaveďte fixačnú skrutku a zavádzač (① + ②) do ochrannej manžety.

6. Použitím zavádzača zaskrutkujte fixačnú skrutku do stavca. Nepripájajte skrutku ku tkani-
vu ani k iným flexibilným anatomickým štruktúram.

7. Vytiahnite zavádzač.

8. Pod fluoroskopickým dohľadom zasuňte celý závit do stavca a skrutku nastavte tak, aby
ste mali miesto na následné pripojenie referenčného poľa.
POZNÁMKA: Ak to anatómia neumožňuje, stabilitu referenčného poľa nie je možné zaru-
čiť a je vhodné vybrať alternatívne možnosti registrácie. 

Varovanie
Keď používate automatický vrták, použite najnižšiu rýchlosť vŕtania na zachovanie
maximálnej kontroly nad hĺbkou vŕtania. Počas vŕtania neohýbajte fixačnú skrutku.

Varovanie
Nevykonávajte viacnásobné vŕtanie - v opačnom prípade hrozí riziko oslabenia kosti
a zvyšuje sa riziko pooperačných stresových fraktúr. Vŕtanie zastavte, keď dosiahnete
protiľahlú kortikálnu kosť.

Balík s príslušenstvom na chrbticu na vytvorenie anteriórnej/laterálnej/šikmej referencie
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Spôsob pripojenia trubice konektora

Obrázok 33  

Krok

1. Vyberte vhodnú veľkosť trubice konektora vzhľadom na dĺžku fixačnej skrutky.

2. Presuňte trubicu konektora ③ ponad fixačnú skrutku ② a do ochrannej manžety ①.
Umiestnite trubicu konektora tak, aby bolo následne možné pripojiť referenčné pole.

3. Umiestnite aplikátor trubice konektora priamo na kostný povrch - nie na mäkké tkanivo.
POZNÁMKA: Keď zavádzate trubicu konektora bez použitia ochrannej manžety, dbajte na
to, aby sa fixačná skrutka nachádzala v dostatočnej vzdialenosti od tkaniva, krvných ciev
a iných dôležitých štruktúr, aby nedošlo k ich poškodeniu. 

4. Rozhranie referenčného poľa ④ nastavte tak, aby bolo následne možné pripojiť referenč-
né pole s úplnou viditeľnosťou pre kameru a bez zakrytia chirurgického poľa.

5. Zasuňte upevňovaciu maticu ⑥ do zavádzača ⑤ a pomocou zavádzača dotiahnite upev-
ňovaciu maticu do trubice konektora.

6. Po dotiahnutí zavádzač vytiahnite.

REFERENCIE
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Spôsob pripojenia referenčného poľa

Obrázok 34  

Krok

1. Overte, či je trubica konektora ① riadne pripojená.

2. Zaskrutkujte upevňovaciu jednotku poľa ③ na ľavú alebo pravú stranu rozhrania refe-
renčného poľa ② (v závislosti od polohy kamery).

3. Zasuňte koncovú časť referenčného poľa ④ do upevňovacej jednotky poľa.

4. Nastavte referenčné pole tak, aby smerovalo na kameru a dotiahnite upevňovaciu jednot-
ku.

Varovanie
Ak je trubica konektora pripojená, neodpájajte fixačnú skrutku. V opačnom prípade hrozí
riziko extrémnej abrázie kostnej kôry. Tento krok zvažujte iba vtedy, keď nie je možné
odpojiť zariadenie od fixačnej skrutky.

Balík s príslušenstvom na chrbticu na vytvorenie anteriórnej/laterálnej/šikmej referencie
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4.5 Referenčná náhlavná páska

Všeobecné informácie

Referenčná náhlavná páska (10 ks) a referenčná jednotka pre náhlavnú pásku je referenčná
pomôcka používaná najmä v prípadoch, keď fixácia hlavy nie je možná.

Referenčnú náhlavnú pásku používajte iba vtedy, keď sa vyžaduje navigácia zdravou
stehennou kosťou (napríklad pri femorálnom klincovaní).

Komponenty

Obrázok 35  

Č. Komponent Produkt č.

① Referenčná jednotka pre náhlavnú pásku 41877

② Referenčná náhlavná páska (10 ks) 41878

Spôsob zostavenia a pripojenia referencie

Obrázok 36  

Krok

1. Pred pripojením referenčnej náhlavnej pásky uložte pacienta do polohy na chirurgický zá-
krok a zaistite nohu pomocou artroskopického držiaka.

2. Odpojte ochrannú fóliu zo zadnej časti doštičky náhlavnej pásky.

3. Umiestnite referenčnú náhlavnú pásku ② okolo stehna pacienta do blízkosti kolena, kde
nebude prekážať chirurgickému zákroku, a zaistite ju na mieste pomocou suchého zipsu.

REFERENCIE
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Krok
POZNÁMKA: Posun pásky na nohe môže viesť k nepresnej registrácii. 

4. Pripojte referenčnú jednotku ① ku konektoru na náhlavnej páske.

Sterilita

Použitie Sterilita

Referenčná jednotka pre ná-
hlavnú pásku
Referenčná náhlavná páska

Registrácia Sterilita nie je zaručená

Navigácia Musí sa sterilizovať

Odpojenie referenčnej náhlavnej pásky

Po úspešnej registrácii všetkých troch obrazov zdravej stehennej kosti odpojte referenčnú
náhlavnú pásku.

Varovanie
Počas registrácie nepohybujte zdravou nohou na podpere nohy ani nohu neskladajte
z držiaka nohy. V opačnom prípade hrozí riziko nesprávnej registrácie.

Varovanie
Ak je referenčná náhlavná páska počas rozsiahleho chirurgického zákroku (dlhšieho než
2 hodiny) upevnená príliš tesne, v dôsledku tlaku môže na stehne pacienta dochádzať
k vytváraniu odtlačkov. Tieto odtlačky zvyčajne vymiznú do 24 hodín.

Referenčná náhlavná páska
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4.6 Referenčný balík na lebku

Všeobecné informácie

Referenčný balík na lebku (B11002) umožňuje vykonávať flexibilnú traktografiu pacientov počas
kraniomaxilofaciálnych procedúr spolu so systémom Fluoro 3D alebo iCT. Pacient na traktografiu
nemusí byť imobilizovaný.

Komponenty

Obrázok 37  

Č. Komponent Produkt č.

① Referenčná základňa na lebku 52129

② Referenčné pole na lebku 52122

③ Rukoväť na čepele (KLS Martin) 52127

④ Čepeľ skrutkovača (KLS Martin) 52171

⑤ Jednorazová fixačná kostná skrutka KLS Martin, 1,5 mm × 6 mm (5 ks) 52170

Sterilita

Použitie Pokyny Produkt č.

Referenčné pole na lebku
Registrácia Sterilita nie je za-

ručená
52122

Navigácia Musí sa sterilizo-
vať

Jednorazová fixačná kostná skrutka KLS Martin, 1,5 mm ×
6 mm (5 ks)

Musí sa sterilizo-
vať 52170

POZNÁMKA: Ak sa používa iba jedno referenčné pole, všetky nástroje a postupy sa musia použiť
v sterilnom prostredí. 

REFERENCIE
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4.6.1 Skrutkovač

Spôsob zostavenia skrutkovača

Obrázok 38  

Krok

1. Potiahnite prednú objímku ② rukoväti ③.

2. Zasuňte čepeľ skrutkovača ① do rukoväti a uvoľnite objímku.

Varovanie
Používajte výlučne implantovateľné skrutky a skrutkovače od spoločnosti Brainlab.
Používanie iných než spoločnosťou Brainlab schválených implantovateľných skrutiek
a skrutkovačov na pripojenie referenčného balíka na lebku môže ovplyvňovať presnosť
navigácie a predstavovať tak riziko pre pacienta.

Tipy na zasunutie/odpojenie skrutiek

• Ak prepláchnete skrutku roztokom NaCl, zníži to trenie a uľahčí zasunutie skrutky.
• Je jednoduchšie skrutku zasunúť kolmo na kosť a nie pod uhlom.
• Ak má pacient vysokú hustotu kostí, je možné aj predvŕtať otvor, aby sa zjednodušilo zasunutie

skrutky do kosti.
- Pri predvŕtavaní neprekračujte priemer vrtáka 1,1 mm a maximálnu hĺbku 5 mm.

Dodržiavajte pokyny výrobcu skrutiek.
• Hmotnosť skrutkovača obvykle je dostatočná na vytiahnutie skrutky z kosti.

Varovanie
Ak na hlavičku skrutky použijete príliš veľkú silu, môže to spôsobiť vytrhnutie hlavičky z
kosti pri vyberaní skrutkovača. Nadmerný tlak by tiež mohol spôsobiť prasknutie alebo
zlomenie hlavičky skrutky.

Skrutkovač
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4.6.2 Zostavenie a pripojenie

Spôsob zostavenia a pripojenia referenčnej základne na lebku

Obrázok 39  

Krok

1. Dezinfikujte oblasť na pacientovi, ku ktorej bude pripojená referenčná základňa na leb-
ku.
POZNÁMKA: Zariadenie umiestnite tak, aby nezavadzalo chirurgovi a poskytovalo kame-
re vždy nerušený výhľad na pole. Okrem toho overte, či je na umiestnenie hustota kostí
dostatočná. 

2. Pripojte rozhranie konektora poľa ⑦ k základni ③ (v smere šípky) použitím nastavovacej
matice ⑧ na riadne upevnenie.

3. Vytvorte na pacientovi incíziu, cez ktorú sa trubica ① zavedie.

4. Zasuňte trubicu do základne cez spodok (v smere šípky) a v hornej časti opatrne upevnite
uzavretú maticu trubice ⑥.

5. Umiestnite zostavenú referenčnú základňu na lebku na lebku pacienta a zasuňte trubi-
cu do incízie.

6. Cez trubicu zasuňte jednorazovú fixačnú kostnú skrutku KLS Martin 1,5 mm × 6 mm
⑤.

7. Použite skrutkovač a úplne zaskrutkujte skrutku do kosti, kým nebude pevne držať. Nevy-
víjajte príliš veľký tlak smerom nadol - v opačnom prípade hrozí riziko fraktúry lebky.
POZNÁMKA: Ak má trubica, ktorú používate, okienko, uvoľnite skrutku približne o pol
otáčky proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Umožní to jednoduchšie odpojenie zaria-
denia na konci zákroku. 

8. Vyviňte jemný tlak na referenčnú základňu na lebku, aby ste zasunuli kolíky ② do lebky
pacienta.

9. Otáčajte zatvorenú maticu trubice v smere pohybu hodinových ručičiek, aby sa kolíky za-
tlačili do kosti, čím zafixujete polohu referenčnej základne na lebku.

REFERENCIE
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Spôsob pripojenia nesterilného poľa

Obrázok 40  

Krok

1. Nesterilné referenčné pole na lebku položte na kolík rozhrania konektora ③ a dotiahnite
zatvorenú maticu poľa ②.

2. Uvoľnite zatvorenú maticu trubice ① a nastavovaciu maticu ④ tak, aby ste polohu poľa
nastavili tak, aby bolo viditeľné pre kameru.

3. Pred spustením registrácie pevne dotiahnite ① aj ④.

Varovanie
Po dokončení registrácie pacienta neodpájajte žiadne skrutky z referencie. Ak chcete
vymeniť referenčné pole, odskrutkujte len zatvorenú maticu poľa.

Spôsob odpojenia nesterilného poľa a pripojenia sterilného poľa

Obrázok 41  

Krok

1. Po registrácii odskrutkujte a odpojte nesterilné referenčné pole.

2. Obvyklým spôsobom použite rúško na pacienta.

Zostavenie a pripojenie
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Krok

3. V rúšku vytvorte otvor, aby ste odhalili rozhranie konektora ①.

4. Sterilný asistent alebo sestra následne pripojí a dotiahne sterilné referenčné pole k roz-
hraniu.

5. Po riadnom pripojení sterilného referenčného poľa môže začať navigácia pacienta.

REFERENCIE
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4.6.3 Odpojenie referenčného balíka na lebku

Štandardný postup

Obrázok 42  

Krok

1. Odskrutkujte a odpojte referenčné pole na lebku.

2. Uvoľnite zatvorenú maticu trubice ①.

3. Skrutku odpojte skrutkovačom.

4. Referenčnú základňu na lebku odpojte potiahnutím smerom nahor.

Postup pre trubicu s okienkom

Obrázok 43  

Krok

1. Odskrutkujte a odpojte referenčné pole na lebku.

2. Úplne odskrutkujte a odpojte zatvorenú maticu trubice z trubice.

3. Referenčnú základňu na lebku odpojte potiahnutím nahor cez trubicu.

4. Ak je skrutka viditeľná, použite okienko (šípka) ako vizuálnu pomôcku na umiestnenie
skrutkovača na skrutku. Odskrutkujte a odpojte skrutku pomocou skrutkovača a zdvihnite
trubicu.

Odpojenie referenčného balíka na lebku
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Krok

5. Ak skrutka nie je viditeľná, trubicu opatrne odopnite a odpojte ju. Skrutku uvoľnite skrutko-
vačom a odpojte.
POZNÁMKA: Ak sa počas montáže skrutka uvoľní o pol otáčky, trubicu posuňte nabok,
aby sa uvoľnila zo skrutky. Potom ju nadvihnite. 

REFERENCIE
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Odpojenie referenčného balíka na lebku
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5 NÁSTROJOVÉ ADAPTÉRY
5.1 Balík nástrojového adaptéra

Všeobecné informácie

Balík nástrojového adaptéra (súprava 2 alebo 4) (B11005) (B11006) sa dodáva s rôznymi
veľkosťami svoriek a polí adaptéra. To umožní zostaviť nástrojový adaptér tak, aby vyhovoval
nástroju, ktorý chcete navigovať.

Komponenty

Č. Názov Produkt č.

①

• Svorka nástrojového adaptéra, veľkosť S
• Svorka nástrojového adaptéra, veľkosť M
• Svorka nástrojového adaptéra, veľkosť L
• Svorka nástrojového adaptéra, veľkosť XL

• 55101
• 55102
• 55102
• 55104

②

• Pole nástrojového adaptéra, veľkosť M
• Pole nástrojového adaptéra, veľkosť ML
• Pole nástrojového adaptéra, veľkosť L
• Pole nástrojového adaptéra, veľkosť XL

• 41798
• 41799
• 41801
• 41802

③ Nástroj na nástrojový adaptér 55061

POZNÁMKA: Ku ktorémukoľvek poľu je možné pripojiť ktorúkoľvek svorku nástrojového adaptéra.
Ak počas procedúry vymeníte pole za pole inej veľkosti, než budete pokračovať, znova
nakalibrujte a overte nástroj. 

NÁSTROJOVÉ ADAPTÉRY
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Spôsob pripojenia poľa ku svorke nástrojového adaptéra

Obrázok 44  

Krok

1. Vyberte si požadovanú svorku nástrojového adaptéra a pole nástrojového adaptéra.
POZNÁMKA: Čím väčší nástroj, tým väčšie pole bude potrebné použiť. 

2. Stopku poľa zasuňte ② do svorky ① a zarovnajte zuby na obidvoch komponentoch.

3. Dotiahnite skrutkový regulátor ③ rukou alebo použitím nástroja na nástrojový adaptér
a dbajte na to, aby bolo pole riadne pripojené ku svorke.

Spôsob pripojenia svorky k nástroju

Obrázok 45  

Krok

1. Upevnite svorku ① nad nástrojom.
POZNÁMKA: Na dosiahnutie najvyššej presnosti traktografie pripojte svorku čo najbližšie
k hrotu nástroja bez toho, aby ste sa dotkli pacienta. 

2. Pole pripevnite tak, aby bolo najdlhšie rameno poľa rovnobežné s osou nástroja.

3. Rukou dotiahnite upevňovaciu skrutku ② a zaistite tak svorku nástrojového adaptéra.
POZNÁMKA: V prípade potreby použite nástroj na nástrojový adaptér. 

Balík nástrojového adaptéra
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5.2 Nástrojový adaptér pre chirurgický motorický
systém

Všeobecné informácie

Nástrojový adaptér pre chirurgický motorický systém (41840) sa používa na navigáciu
vrtákov s motorickým pohonom. Môžete ho použiť v prípade zariadení s priemerom krytu od 26 do
40 mm.

Komponenty

Obrázok 46  

Č. Komponent

① Upevňovacia skrutka

② Pole adaptéra

③ Svorka adaptéra

Varovanie
Nástrojový adaptér pre chirurgický motorický systém nikdy nepoužívajte
s nekompatibilnými zariadeniami.

Spôsob pripojenia adaptéra

Obrázok 47  

NÁSTROJOVÉ ADAPTÉRY
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Krok

1. Adaptér nastavte tak, aby neprekážal chirurgovi v práci počas zákroku.

2. Overte, či svorka ③ obklopuje kryt a manuálne dotiahnite upevňovaciu skrutku ②.

3. Pole ① umiestnite tak, aby kamera vždy dokázala detegovať guľaté značky.

Nástrojový adaptér pre chirurgický motorický systém
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6 VODIACE NÁSTROJE
6.1 Súprava ihiel na prístup do nôžky

Všeobecné informácie

Súprava ihiel na prístup do nôžky na manuálnu kalibráciu (55843) je súprava chirurgických
nástrojov na minimálne invazívne umiestnenie K-vodičov do torakolumbálnych nožičiek.

Komponenty

Obrázok 48  

Č. Komponent Produkt č.

① Vodiaca trubica (1,8 mm) pre ihlu na prístup do nôžky (manuálna kali-
brácia) 55844

② Zameriavacie pole

③

• Zavádzač trokára ihly na prístup do nôžky (jednorazový)
- Musí sa sterilizovať

• Jednorazový zavádzač trokára pre ihlu na prístup do nôžky (5 ks)
- Dodáva sa v sterilnom stave

• 55845-01
• 55846

④
• Jednorazové K-vodiče 2,5 mm/200 mm (5 ks)
• Jednorazový K-vodič 2,8 mm/450 mm (55 ks)

• 52479
• 52485

POZNÁMKA: Súprava ihiel sa môže používať iba s K-vodičmi, ktoré spoločnosť Brainlab určila
ako kompatibilné. 

VODIACE NÁSTROJE
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Spôsob zostavenia súpravy ihiel na prístup do nôžky

Obrázok 49  

Krok

1. Zasuňte zavádzač trokára ① do vodiacej trubice a otáčajte ho v smere pohybu hodino-
vých ručičiek dovtedy, kým sa neaktivuje pružinová poistka.

2. Rukou riadne dotiahnite jednorazové reflexné guľaté značky ku kolíkom zameriavacie-
ho poľa.

Hĺbka zasunutého K-vodiča nie je ovládaná navigačnou vodiacou trubicou.

Súprava ihiel na prístup do nôžky
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6.2 Vodiaci nástroj na vrták

Všeobecné informácie

Vodiaci nástroj na vrták sa používa na navigáciu vrtákov a K-vodičov.

Základné komponenty

①

②
③

⑤

④

Obrázok 50  

Č. Komponent Produkt č.

① Vrták Rôzne

② Trubica vodiaceho nástroja na vrták Rôzne

③ Základňa rukoväti Nevzťahuje
sa

④ Fixačná matica Nevzťahuje
sa

⑤

• Rukoväť vodiaceho nástroja na vrták s 3 guľatými značkami
• Rukoväť vodiaceho nástroja na vrták so 4 guľatými značkami
• Kompaktná rukoväť vodiaceho nástroja na vrták so 4 guľatými znač-

kami (používa sa spolu s robotickým systémom Cirq)

• 41839
• 55839
• 56203

Spôsob zostavenia vodiaceho nástroja na vrták

Krok

1. Zasuňte vodiacu trubicu ② cez základňu rukoväti ③.
POZNÁMKA: Dbajte na to, aby trubica nebola v šikmej polohe. 

2. Riadnym zaskrutkovaním trubice proti smeru pohybu hodinových ručičiek trubicu dotiahni-
te.
POZNÁMKA: Počas používania trubicu neuvoľňujte. 

3. Platí iba pre štandardný vodiaci nástroj na vrták: nastavte rukoväť vodiaceho nástroja
na vrták s 3 alebo 4 guľatými značkami do najvhodnejšieho uhla a dbajte na to, aby sa
zuby rozhrania rukoväti správne zaistili na mieste.

4. Zaistite rukoväť ⑤ pomocou fixačnej matice ④.

VODIACE NÁSTROJE
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Krok

5. Rukou zaskrutkujte guľaté značky na kolíky zameriavacieho poľa a overte, či sú riadne
pripojené.

Dostupné trubice na vodiace nástroje na vrták

Trubica vodiaceho nástroja Robotické vŕta-
nie

Produkt č.

Trubica vodiaceho nástroja na vrták, 2,4 mm × 150 mm
Kompatibilná so
systémom Cirq

41839-27

Trubica vodiaceho nástroja na vrták, 3,2 mm × 150 mm 41839-30

Trubica vodiaceho nástroja na vrták, 2,6 mm × 150 mm 41839-60

Trubica vodiaceho nástroja na vrták, 3,0 mm × 150 mm

Nie je kompatibil-
ná so systémom
Cirq

41839-20

Trubica vodiaceho nástroja na vrták, 2,5 mm × 150 mm 41839-80

Trubica vodiaceho nástroja na vrták, 2,6 mm × 150 mm
(tupá verzia), pre Ulrich Neon 41839-66

Trubica vodiaceho nástroja na vrták, 2,6 mm × 150 mm
(trokár, Ulrich Neon) 41839-95

Trubica vodiaceho nástroja na vrták, 3,5 mm × 150 mm
(Ulrich Neon) 41839-85

Trubica vodiaceho nástroja na vrták, 1,8 mm × 180 mm 41839-70

Trubica vodiaceho nástroja na vrták, 5,0 mm × 180 mm 55839-10

Trubica vodiaceho nástroja na vrták, 1,5 mm × 186 mm
(trokár, Ulrich Neon) 41839-90

Trubica vodiaceho nástroja na vrták, 4,5 mm × 200 mm 41839-40

Varovanie
Priemer trubice vodiaceho nástroja na vrták sa musí zhodovať s priemerom vrtáka alebo K-
vodiča, ktorý chcete použiť a musí byť vhodný z hľadiska zamýšľaného použitia.
V opačnom prípade hrozí riziko nepresnej navigácie a ohrozenia pacienta.

Dostupné vrtáky

Vrtáky Ovládanie
hĺbky

Robotické vŕta-
nie

Produkt č.

Vrták 2,4 mm, driek AO

Možnosť ovlá-
dania hĺbky

Kompatibilný so
systémom Cirq

41839-28

Vrták 2,6 mm, driek AO 41839-65

Vrták 3,2 mm, driek AO 41839-36

Vrták 3,5 mm, driek AO (pre Ulrich Neon)

Nie je kompati-
bilný so systé-
mom Cirq

41839-88

Vrták 2,4 mm, driek AO
Ovládanie hĺb-
ky nie je do-
stupné

41839-29

Vrták 2,6 mm, driek AO 41839-69

Vrták 3,2 mm, driek AO 41839-35

Vrták 4,5 mm, driek AO 41839-45

Vodiaci nástroj na vrták
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6.3 Príslušenstvo k vodiacemu nástroju na vrták

Všeobecné informácie

V závislosti od vrtáka a trubice vodiaceho nástroja na vrták je k vodiacemu nástroju na vrták
dostupné voliteľné príslušenstvo.

Štandardné príslušenstvo

Obrázok 51  

Č. Komponent Produkt č.

① Ovládanie hĺbky vodiaceho nástroja na vrták 41839-50

②
• Ostrý trokár pre trubicu vodiaceho nástroja na vrták, 1,8 mm
• Tupý trokár pre trubicu vodiaceho nástroja na vrták, 5 mm ×

180 mm

• 41839-75
• 55839-50

③

Redukčná manžeta vodiaceho nástroja na vrták:
• 2,0 mm × 180 mm
• 2,8 mm × 180 mm
• 3,2 mm × 180 mm

• 55839-20
• 55839-28
• 55839-32

④ Manžeta na ochranu tkaniva na trubicu vodiaceho nástroja na vr-
ták, 5,0 mm × 180 mm 55839-40

⑤ Rukoväť manžety na ochranu tkaniva 55839-45

Príslušenstvo k vodiacemu nástroju na vrták Cirq

Produkt č.

Ovládanie hĺbky vodiaceho nástroja na vrták (zasúvateľné) 41839-51

Trokár s ostrým hrotom:
• 2,4 mm
• 2,6 mm
• 3,2 mm

• 55839-64
• 55839-66
• 55839-62

VODIACE NÁSTROJE
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6.3.1 Ovládanie hĺbky vodiaceho nástroja na vrták

Všeobecné informácie

Ovládanie hĺbky vodiaceho nástroja na vrták je voliteľne možné použiť na nastavenie
maximálnej požadovanej hĺbky vrtáka.

Spôsob zostavenia

Obrázok 52  

Krok

1. Riadne zaskrutkujte ovládanie hĺbky vodiaceho nástroja na vrták ② na rukoväť vo-
diaceho nástroja na vrták ① a nastavte rukoväť do najvhodnejšieho uhla.
POZNÁMKA: Dbajte na to, aby sa zuby rukoväti správne zaistili na mieste. 

2. Nastavte maximálnu hĺbku vrtáka pomocou ovládacej trubice ovládania hĺbky ④ (milime-
trová stupnica uvádza aktuálnu maximálnu hĺbku vŕtania).

3. Pomocou poistnej matice ③ riadne zaistite trubicu ovládania hĺbky.
POZNÁMKA: Vhodné vrtáky ⑤ sú označené nápisom „Supports Depth Control“ a dispo-
nujú koncovou hranou (šípka) na zaistenie správneho zarovnania vrtáka so stupnicou
ovládania hĺbky a s trubicou vodiaceho nástroja na vrták. 

Varovanie
Ovládanie hĺbky vodiaceho nástroja na vrták používajte výlučne so stanovenými vrtákmi
Brainlab, ktoré umožňujú ovládať hĺbku a sú príslušne označené.

Ovládanie hĺbky vodiaceho nástroja na vrták
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6.3.2 Tupý a ostrý trokár na trubicu vodiaceho nástroja na vrták

Všeobecné informácie

Trokár vodiaceho nástroja na vrták je možné voliteľne použiť na minimálne invazívne zasunutie
trubice vodiaceho nástroja na vrták cez malú incíziu.

Pred použitím

Vodiaci nástroj na vrták je najprv potrebné skontrolovať alebo schváliť spolu s trubicou vodiaceho
nástroja na vrták.
POZNÁMKA: Kontrolu a schválenie trubice vodiaceho nástroja na vrták je možné vykonať iba
vtedy, keď trokáry nie sú pripojené. 

Spôsob zasunutia trokára

Obrázok 53  

Krok

1. Nastavte rukoväť do najvhodnejšieho uhla.
POZNÁMKA: Dbajte na to, aby sa zuby rukoväti správne zaistili na mieste. 

2. Pomocou upevňovacej matice trokára ① zaistite rukoväť v požadovanej polohe.

3. Zasuňte vhodný trokár do zadnej časti trubice vodiaceho nástroja na vrták.

4. Riadne priskrutkujte trokár k upevňovacej matici (proti smeru pohybu hodinových ruči-
čiek).
POZNÁMKA: Dbajte na to, aby hrot trokára prečnieval z prednej časti trubice vodiaceho
nástroja na vrták. 

5. Zasúvajte vodiaci nástroj na vrták cez malú incíziu dovtedy, kým nedosiahnete požadova-
ný cieľ.

6. Po správnom umiestnení vodiaceho nástroja na vrták vyskrutkujte trokár v smere pohybu
hodinových ručičiek (podľa označenia šípkou) a vytiahnite ho z trubice.
POZNÁMKA: Trubica vodiaceho nástroja na vrták je teraz pripravená na navigáciu vrtá-
kov alebo K-vodičov. 

VODIACE NÁSTROJE

Príručka používateľa nástrojov Rev. 3.0 Chrbtica a traumatológia 77



Varovanie
Priemer trubice vodiaceho nástroja na vrták sa musí zhodovať s priemerom vrtáka alebo K-
vodiča, ktorý chcete použiť počas zákroku. Inak nie je možné zaručiť správnosť navigácie
a hrozí riziko vážneho zranenia pacienta.

Tupý a ostrý trokár na trubicu vodiaceho nástroja na vrták
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6.3.3 Manžeta na ochranu tkaniva na trubicu vodiaceho nástroja na vrták

Všeobecné informácie

Manžetu na ochranu tkaniva pre trubicu vodiaceho nástroja na vrták 5 mm × 180 mm je
voliteľne možné použiť v rámci minimálne invazívnych traumatologických alebo spinálnych
zákrokov na navigáciu K-vodičov.

Spôsob zostavenia ochrannej manžety a rukoväti

Obrázok 54  

Krok

1. Pripojte rukoväť manžety na ochranu tkaniva ③ k príslušnému rozhraniu manžety na
ochranu tkaniva ①.
POZNÁMKA: Dbajte na to, aby boli kolíky na rukoväti zasunuté do príslušných otvorov na
manžete na ochranu tkaniva. 

2. Po správnom nastavení polohy kolíkov riadne dotiahnite rukoväť použitím poistnej matice
②.

Spôsob pripojenia ochrannej manžety k vodiacemu nástroju na vrták

Krok

1. Zostavte vodiaci nástroj na vrták.

2. Presuňte manžetu na ochranu tkaniva ① cez trubicu vodiaceho nástroja na vrták.

3. V závislosti od postupu zasúvajte buď trokár alebo redukčnú manžetu vodiaceho ná-
stroja na vrták do vodiacej trubice zo zadnej časti rukoväti vodiaceho nástroja na vr-
ták dovtedy, kým neklikne do upevňovacej matice.

VODIACE NÁSTROJE
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Manžeta na ochranu tkaniva na trubicu vodiaceho nástroja na vrták
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7 REGISTRAČNÉ SÚPRAVY
FLUORO

7.1 Prehľad registračnej súpravy Fluoro

Všeobecné informácie

Registračná súprava Fluoro umožňuje registrovať 2D alebo 3D fluoroskopické skeny alebo obrazy
použitím C-ramena a navigačného systému od spoločnosti Brainlab.

Typy registračných súprav Fluoro

Registrácia Registračná súprava Produkt č.

Iba 2D údaje
Registračná súprava pre 2D C-ramená 55705

Ručné registračné zariadenie Fluoro 2D 55741

3D aj 2D údaje
Registračná súprava Fluoro 2D/3D pre 3D C-ramená
• Musí mať pripojený 2D registračný prstenec (Modernizač-

ná súprava Fluoro 2D/3D pre 3D C-rameno)

55720
• 55715-20

Iba 3D údaje

Registračná súprava Fluoro 3D pre 3D C-ramená 55715

Registračná súprava Fluoro 3D pre systém Ziehm Vision
FD Vario 3D 55730

Registračná súprava Fluoro 3D pre systém Ziehm Vision
RFD 3D 19154

Varovanie
Každú registračnú súpravu je možné používať iba spolu s C-ramenom, ktoré bolo
spoločnosťou Brainlab schválené ako kompatibilné. Spoločnosť Brainlab nepreberá
zodpovednosť v prípade používania neschválených C-ramien.

Pripojenie k C-ramenám

Na aktiváciu registrácie nasnímaných obrazov musí špecialista z oblasti podpory spoločnosti
Brainlab kalibrovať registračnú súpravu spolu s C-ramenom.

Varovanie
Ak zistíte výskyt porúch alebo neprijateľných nepresností, požiadajte oddelenie podpory
spoločnosti Brainlab o opätovnú kalibráciu C-ramena spolu s navigačným systémom.

Varovanie
Pripojenie registračnej súpravy môže ovplyvňovať vyváženie C-ramena. Keď je pripojená
registračná súprava, C-rameno nenastavujte do extrémnych polôh.
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Varovanie
Neotáčajte C-rameno s upevnenou registračnou súpravou pod stolom v operačnej sále.

Reflexné disky pre registračnú súpravu Fluoro

Požadované viditeľné reflexné di-
sky

Registračná súprava Fluoro 2D/3D pre 3D C-ramená

Najmenej päťRegistračná súprava Fluoro 3D pre 3D C-ramená

Registračná súprava pre 2D C-ramená

POZNÁMKA: Spolu s registračnými súpravami Fluoro používajte výlučne reflexné disky od
spoločnosti Brainlab. 

Spôsob vkladania reflexných diskov

Ak registračná súprava neobsahuje (nepoužíva) polia, do objímok na registračnej súprave je
potrebné vložiť súpravu reflexných diskov Fluoro (7 ks) alebo (21 ks) (41775) (55775).

Obrázok 55  

Krok

1. Zarovnajte disk koncentricky s objímkou tak, aby plochá strana s reflexnou fóliou smero-
vala von ①.

2. Zatlačte disk do objímky, kým nebudete počuť kliknutie ②. Ak sa disk zasekne, zatlačte
na prednú stranu disku na miesto vedľa pružinového guľového ložiska ③.
POZNÁMKA: Keď disk vložíte správnym spôsobom, mali by ste počuť kliknutie. Disky by
nemali byť uložené šikmo. 

3. Kroky 1 - 2 opakujte dovtedy, kým nevložíte všetky disky a kým všetky disky nebudú za-
rovnané s povrchom registračnej súpravy ④.

POZNÁMKA: Ak systémová kamera nedokáže detegovať registračnú súpravu, overte, či je rúško
C-ramena správne pripojené a či sú reflexné disky v dobrom stave. 

Prehľad registračnej súpravy Fluoro
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7.2 Registračná súprava pre 2D C-ramená

Všeobecné informácie

Registračná súprava pre 2D C-ramená (55705) sa používa na snímanie 2D fluoroskopických
obrazov na registráciu a je možné ju používať iba spolu s C-ramenami, ktoré disponujú 9-
palcovým obrazovým zosilňovačom.

Komponenty

Obrázok 56  

Č. Komponent

① Registračná súprava

② Upevňovacia skrutka

③ Odpojiteľná kalibračná platnička

Spôsob montáže registračnej súpravy

Krok

1. Na C-rameno umiestnite rúško a dbajte na to, aby sa rúško nepoškodilo a aby neblokova-
lo reflexné disky v zornom poli kamery.
POZNÁMKA: Ak umiestnite rúško na registračnú súpravu, obrazový zosilňovač nie je po-
trebné rúškovať. 

2. Umiestnite registračnú súpravu ① na obrazový zosilňovač tak, aby počas používania ne-
došlo ku kontaktu s pacientom alebo referenčným poľom.
POZNÁMKA: Dbajte na to, aby bola súprava vyrovnaná a vycentrovaná na rovine po-
vrchu obrazového zosilňovača. 

3. Riadne dotiahnite upevňovaciu skrutku ② a dbajte na to, aby sa nenachádzala v zornom
poli kamery.

Sterilita

Registračnú súpravu je na účely používania možné sterilizovať alebo ju môžete zabaliť do
sterilného transparentného rúška od spoločnosti Brainlab.
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Spôsob pripojenia kalibračnej platničky

① ② ③

Obrázok 57  

Krok

1. Umiestnite odpojiteľnú kalibračnú platničku pod registračnú súpravu ①.

2. Jednou rukou držte kalibračnú platničku, aby nespadla a zarovnajte drážku na registrač-
nej súprave s drážkou na odpojiteľnej kalibračnej platničke ②.
POZNÁMKA: Overte, či je kalibračná platnička rovnomerne pripojená a zarovnaná, a či
medzi kalibračnou platničkou a registračnou súpravou neostala žiadna medzera. 

3. Zaistite všetky tri západky a overte, či je kalibračná platnička riadne pripojená k registrač-
nej súprave ③.

Skladovanie

Po nasnímaní obrazov nemeňte polohu registračnej súpravy na obrazovom zosilňovači. Po
odpojení odpojiteľnej kalibračnej platničky dbajte na to, aby ostala v sterilnom stave a uložte ju do
sterilného prostredia.

Registračná súprava pre 2D C-ramená
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7.3 Ručné registračné zariadenie Fluoro 2D

Všeobecné informácie

Ručné registračné zariadenie Fluoro 2D (55741) je mobilný nástroj na snímanie
intraoperačných 2D fluoroskopických obrazov, ktorý sa používa spolu s 9-palcovým alebo 12-
palcovým C-ramenom. Registračné zariadenie nie je pripojené k C-ramenu a počas snímania
obrazov ho musí držať chirurg.

Komponenty

Obrázok 58  

Č. Komponent Produkt č.

① Hlava registračného zariadenia Nevzťahuje sa

② Západky Nevzťahuje sa

③ Telo registračného zariadenia Nevzťahuje sa

④ Rukoväť registračného zariadenia Fluoro 2D 55742

Sterilita

Registračné zariadenie a rukoväť sterilizujte pred použitím alebo po ich vybratí zo sterilného poľa.

Používanie gumového popruhu

Dve plastové objímky sú spočiatku nainštalované na malom gumovom popruhu. Ak potrebujete
veľký gumový popruh, nainštalujte obidve plastové objímky na veľký gumový popruh. Overte, či sú
vybratý gumový popruh a korekčná platnička kompatibilné s C-ramenom.

Gumový popruh Minimálny priemer C-ramena Maximálny priemer C-ramena

Malý (S) 290 mm 350 mm

Veľký (L) 350 mm 390 mm

Gumové popruhy je potrebné najmenej raz ročne vymeniť. Gumové popruhy sa dodávajú
ako súčasť balíka so spotrebným materiálom (DePuy Synthes). Informácie o objednávaní
získate od oddelenia podpory spoločnosti Brainlab.
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Pomocné komponenty

①

②

③

④ ⑤

Obrázok 59  

Komponent Produkt č.

① Jednorazové samolepiace podložky Nevzťahuje sa

② Plastové objímky Nevzťahuje sa

③ Gumové popruhy (S, L) Nevzťahuje sa

④ Jednorazové samolepiace podložky (50 ks) a gumové popruhy
(2 ks) na registráciu Fluoro 2D 55746

⑤ Korekčná doštička pre ručné registračné zariadenie Fluoro 2D (9-
palcový alebo 12-palcový obrazový zosilňovač) so svorkami 55744, 55745

Spôsob pripojenia korekčnej platničky

V prípade používania s konvenčnými C-ramenami musí byť korekčná platnička pripojená k C-
ramenu.
POZNÁMKA: C-ramená s plochým panelom by sa nemali používať spolu s príslušenstvom
ručného registračného zariadenia Fluoro 2D. 

Obrázok 60  

Krok

1. Gumový popruh vyčistite izopropanolom. Nechajte ho vyschnúť.

2. Použite brzdy C-ramena alebo ak brzdy nie je možné použiť, zaistite C-rameno manuál-
ne.

3. Ťahom nasadzujte gumový popruh na C-rameno ③ dovtedy, kým dostatočne neprejde za
koniec trubice.

Ručné registračné zariadenie Fluoro 2D
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Krok

4. Povrch korekčnej platničky vyčistite izopropanolom. Nechajte ju vyschnúť.

5. Odpojte ochranný film z obidvoch strán samolepiacej podložky a prilepte ju do stredu ko-
rekčnej platničky ②.
POZNÁMKA: Na pripojenie korekčnej platničky k obrazovému zosilňovaču používajte vý-
lučne obojstranné samolepiace podložky od spoločnosti Brainlab. 

6. Pritlačte korekčnú platničku na C-rameno. Overte dostatočný kontakt prilepenej samole-
piacej podložky s platničkou aj C-ramenom, aby sa dosiahlo riadne upevnenie.

7. Zasuňte obidve svorky ① do plastových objímok ④ na gumovom popruhu a pokúste sa
nastaviť optimálnu polohu.

8. Overte, či je korekčná platnička presne umiestnená a či nie je ohnutá.

9. Obvyklým spôsobom použite rúško na C-rameno.

10. Na ochranu rúška pred poškodením použite sterilnú lepiacu pásku na okraj, na ktorom je
ručné registračné zariadenie Fluoro 2D pritlačené k obrazovému zosilňovaču.

Spôsob odpojenia korekčnej platničky

Krok

1. Použite brzdy C-ramena alebo ak brzdy nie je možné použiť, zaistite C-rameno manuál-
ne.

2. Odpojte dve svorky ① z plastových objímok ④.

3. Korekčnú platničku ② najvhodnejšie odpojíte jej otáčaním. Na uchopenie platničky použi-
te dva otvory na prsty.

4. Korekčnú platničku opatrne otáčajte dovtedy, kým sa neodpojí od C-ramena.

5. Odstráňte samolepiacu podložku z korekčnej platničky alebo C-ramena.
POZNÁMKA: Na odstránenie zvyškov samolepiacej podložky môžete použiť izopropanol. 

6. Odpojte gumový popruh z C-ramena ③.
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7.4 Registračná súprava Fluoro 2D/3D a 3D pre 3D C-
ramená

Všeobecné informácie

Registračná súprava Fluoro 2D/3D pre 3D C-ramená (55720) sa používa na snímanie 2D a 3D
obrazov na registráciu a registračná súprava Fluoro 3D pre 3D C-ramená (55715) sa používa
na snímanie 3D obrazov na registráciu.
POZNÁMKA: Registračná súprava sa musí pred použitím obaliť do rúška. 

Komponenty

Obrázok 61  

Č. Komponent Produkt č.

①
• Registračná súprava Fluoro 2D/3D pre 3D C-ramená
• Registračná súprava Fluoro 3D pre 3D C-ramená

• 55720
• 55715

② 2D registračný prstenec (modernizačná súprava Fluoro 2D/3D pre
3D C-rameno) 55715-20

Kompatibilné C-ramená

Výrobca Kompatibilné C-rameno Rozhranie

Siemens
Siremobil ISO-C 3D

Rozhranie NaviLink
Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D Rozhranie NaviPort-HW

Registračná súprava Fluoro 2D/3D a 3D pre 3D C-ramená
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Spôsob montáže registračnej súpravy

① ② ④③

Obrázok 62  

Krok

1. Posuňte tri otvory na registračnej súprave nad príslušné kolíky na obrazovom zosilňovači
①.
POZNÁMKA: Kolíky obrazového zosilňovača sa musia hladko a úplne zasunúť do otvorov
na registračnej súprave. 

2. Overte, či je súprava rovnomerne umiestnená na C-ramene ②.

3. Na dosiahnutie správneho a reprodukovateľného pripojenia zarovnajte drážku na regis-
tračnej súprave s drážkou na obrazovom zosilňovači ③.

4. Registračná súprava musí byť riadne pripojená, vyrovnaná a vycentrovaná na povrchovej
rovine obrazového zosilňovača. Riadne dotiahnite tri poistné skrutky ④.
POZNÁMKA: Polohu registračnej súpravy nastavte tak, aby počas používania nedošlo
k jej kontaktu s pacientom alebo referenčným poľom. 
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7.4.1 Používanie laserového zameriavacieho zariadenia pre C-ramená od spoločnosti
Siemens

Všeobecné informácie

Laserové zameriavacie zariadenie od spoločnosti Siemens pre 3D C-ramená je možné upevniť
k registračnej súprave na používanie počas snímania 3D obrazov.

Varovanie
Laserové zameriavacie zariadenie používajte na 3D skenovanie iba vtedy, keď bolo C-
rameno kalibrované pomocou laserového zameriavacieho zariadenia.

Spôsob montáže laserového zameriavacieho zariadenia

① ③②

④

⑤

Obrázok 63  

Krok

1. Vnútri C-ramena upevnite laserové zameriavacie zariadenie na veľkú drážku ① na regis-
tračnej súprave Fluoro 3D/2D pre 3D C-ramená.

2. Prevlečte upevňovací remeň ③ laserového zameriavacieho zariadenia cez registračnú
súpravu a okolo obrazového zosilňovača.

3. Uzavrením poistného mechanizmu ② zaistite upevňovací remeň.

4. Upravte polohu laserového zameriavacieho zariadenia ④ tak, aby boli obidva laserové lú-
če smerované cez príslušné otvory na registračnej súprave a aby sa vzájomne pretínali
v strede C-ramena (polohu nastavujte dovtedy, kým nebude systém pripravený na použi-
tie ⑤).

Používanie laserového zameriavacieho zariadenia pre C-ramená od spoločnosti Siemens
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7.4.2 Používanie modernizačnej súpravy

Všeobecné informácie

Modernizačná súprava Fluoro 2D/3D pre 3D C-rameno je 2D registračný prstenec, ktorý
umožňuje snímať 2D fluoroskopické obrazy pomocou registračnej súpravy Fluoro 2D/3D pre
3D C-ramená.

Kalibračné obrazy

Modernizačná súprava sa taktiež vyžaduje na vytváranie kalibračných obrazov. Ak sa použitie
tejto súpravy vyžaduje, navigačný softvér vás vyzve na jej pripojenie.

Spôsob pripojenia modernizačnej súpravy

②①

Obrázok 64  

Krok

1. Pred pripojením modernizačnej súpravy odpojte akékoľvek laserové zameriavacie zaria-
denie (aby nedošlo k prekročeniu maximálnej hmotnosti pripojených zariadení).

2. Modernizačnú súpravu Fluoro 2D/3D pre 3D C-rameno (2D registračný prstenec)
umiestnite pod registračnú súpravu.

3. Uchopte registračný prstenec jednou rukou, aby nespadol a umiestnite ho tak, aby sa
drážky na prstenci zarovnali s drážkami na registračnej súprave ①.
POZNÁMKA: Dbajte na zarovnanie drážok tak, aby nevznikla žiadna medzera medzi mo-
dernizačnou súpravou a registračnou súpravou a aby bol prstenec rovnomerne pripojený. 

4. Zaistite všetky tri západky modernizačnej súpravy ② a overte, či je registračný prstenec
riadne pripojený k registračnej súprave.

REGISTRAČNÉ SÚPRAVY FLUORO
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7.4.3 Rúškovanie registračnej súpravy

Predtým než začnete

Registračná súprava sa musí pred použitím spolu s C-ramenom obaliť do rúška. Keď používate
registračnú súpravu Fluoro 2D/3D pre 3D C-ramená v sterilnom prostredí spolu s pripojenou
modernizačnou súpravou Fluoro 2D/3D pre 3D C-rameno, sterilným rúškom prikryte aj
modernizačnú súpravu.

Spôsob rúškovania registračnej súpravy

Krok

1. Podľa pokynov výrobcov C-ramena a rúška umiestnite rúško nad registračnú súpravu
a koľajničky C-ramena a dbajte na to, aby ste rúško nepoškodili.

2. Pomocou sterilného gumového popruhu alebo sterilnej pásky upevnite rúško k C-ramenu
na zadnej strane registračnej súpravy.
POZNÁMKA: Dbajte na to, aby záhyby alebo netransparentné časti rúška (napríklad švy
alebo nálepky) nezakrývali reflexné disky v zornom poli kamery. 

Kompatibilné rúška

C-rameno Výrobca a referenčné číslo Distribútor

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

Siemens
Siemens Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D
• Heisig GmbH, ref. č. 34132
• Ziehm, výrobok č. 131179

Ziehm

Varovanie
Registračnú súpravu prikryte iba rúškom schváleným spoločnosťou Brainlab, ktoré je
určené na rúškovanie používaného modelu C-ramena.

Rúškovanie registračnej súpravy
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7.5 Registračná súprava Fluoro 3D pre systém Ziehm
Vision FD Vario

Všeobecné informácie

Registračná súprava Fluoro 3D pre systém Ziehm Vision FD Vario (55730) je určená na
snímanie 3D obrazov na registráciu.

Spôsob montáže registračnej súpravy

①

②

③

Obrázok 65  

Krok

1. Zatlačte bezpečnostnú svorku ③ smerom dozadu a otvorte upevňovaciu páčku ①.

2. Pripojte zameriavacie pole ② k rozhraniu pripojenia a páčku uzavrite.

3. Opakujte kroky 1 - 2 pre zvyšné zameriavacie pole a dbajte na to, aby boli všetky polia
správne a riadne pripojené k registračnej súprave.

4. Pripojte všetky jednorazové reflexné guľaté značky k zameriavacím poliam a dbajte na
to, aby boli pripojené ku dvom rozhraniam s najvhodnejšou orientáciou smerom ku kame-
re v polohe začiatku skenovania.

5. Obvyklým spôsobom obaľte registračnú súpravu do rúška.

6. Okolo každého zameriavacieho poľa umiestnite sterilný gumový popruh a vyhlaďte rúško,
pričom dbajte na to, aby guľaté značky neboli pokryté záhybmi ani netransparentnými ča-
sťami rúška (švy alebo nálepky).

POZNÁMKA: Registračná súprava sa spravidla používa s dvoma pripojenými zameriavacími
poľami, súpravu však môžete použiť aj s troma poľami. 

Kompatibilita

Sterilné gu-
mové popru-
hy

Pripojené zameria-
vacie polia

Rúško Referenčné číslo

Ziehm, výro-
bok č. 131160

Dve 9” Ziehm, výrobok č. 13034/Heisig, výrobok č.
34132

Tri 12” Ziehm, výrobok č. 13031/Heisig, výrobok č.
34172
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Sterilné gu-
mové popru-
hy

Pripojené zameria-
vacie polia

Rúško Referenčné číslo

Dve alebo tri Ziehm, výrobok č. 131185

Registračná súprava Fluoro 3D pre systém Ziehm Vision FD Vario
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7.6 Registračná súprava Fluoro 3D pre systém Ziehm
Vision RFD 3D

Všeobecné informácie

Registračná súprava Fluoro 3D pre systém Ziehm Vision RFD 3D (19154) je určená na
snímanie 3D obrazov na registráciu.

Spôsob montáže

Obrázok 66  

Krok

1. Prikryte C-rameno kompatibilným sterilným rúškom.
POZNÁMKA: Ak sa počas chirurgického zákroku zmenia referenčné jednotky, rúško vždy
vymeňte, ale neupevňujte ho okolo adaptéra páskou. 

2. Vyberte správnu referenčnú jednotku ① v závislosti od pravého alebo ľavého štítka na
adaptéri ④, kam chcete pole nainštalovať.

3. Na obidve polia nainštalujte jednorazové reflexné guľaté značky ②.

4. Úplne otvorte poistnú skrutku ③ (dve úplné otáčky proti smeru pohybu hodinových ruči-
čiek).

5. Zatlačte referenčnú jednotku na adaptér.

6. Úplne dotiahnite poistnú skrutku, kým nedosiahnete riadne pripojenie.
POZNÁMKA: Na referenčné jednotky nepôsobte silou a nepoužívajte ich ako rukoväti na
zarovnanie C-ramena. 

7. Opakujte kroky 2 - 6 pre druhú stranu C-ramena.

Kompatibilné rúška

Používajte výlučne súpravu jednorazových rúšok Ziehm od spoločnosti Ziehm, ktoré sú určené
pre zariadenia Vision RFD.

Varovanie
Referenčné jednotky musia byť upevnené na sterilných adaptéroch prikrytých rúškom a je
nevyhnutné dodržiavať pokyny výrobcu rúška na zaistenie zachovania sterilného poľa.
Referenčné jednotky nikdy neprikrývajte rúškom.

REGISTRAČNÉ SÚPRAVY FLUORO
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