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1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Данни за контакт

Поддръжка

Ако не можете да откриете в това ръководство информация, от която се нуждаете, или ако
имате въпроси или проблеми, свържете се с поддръжката на Brainlab:

Регион Телефон и факс Имейл

САЩ, Канада, Централна и Юж-
на Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.co
m

Обединено кралство Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и френскоговорящи ре-
гиони Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия, Евро-
па

Тел.: +49 89 991568 1044
Факс: +49 89 991568 811

Япония
Тел.: +81 3 3769 6900
Факс: +81 3 3769 6901

Очакван експлоатационен срок

Освен ако конкретно не е посочено друго, няма дефиниран експлоатационен срок за
инструментите. Краят на експлоатационния срок зависи от износването и увреждането по
време на използване. Продължителното повторно обработване има минимален ефект върху
експлоатационния живот.

Обратна връзка

Въпреки извършения щателен преглед това ръководство може да съдържа грешки.
Свържете се нас на user.guides@brainlab.com, ако имате някакви предложения как да го
подобрим.

Производител

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Правна информация

Авторско право

Това ръководство съдържа собствена информация, защитена с авторско право. Нито една
част от това ръководство не може да бъде възпроизвеждана или превеждана без изричното
писмено съгласие на Brainlab.

Продажби в САЩ

Федералното законодателство на САЩ налага ограничения при продажбата на това
устройство, като то може да бъде продавано само от лекар или по назначение от
лекар.

СЕ етикет

• CE етикетът указва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основ-
ните изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета на Европа, Дирек-
тивата относно медицинските изделия („ДМИ“).

• Съгласно правилата, установени от ДММ, класификацията на продукта
на Brainlab се определя в съответното ръководство за потребителя
на софтуера.

ЗАБЕЛЕЖКА: валидността на CE етикета може да се потвърди само за продукти,
произведени от Brainlab. 

Инструкции за изхвърляне

Изхвърляйте електрическото и електронно оборудване единствено в съответс-
твие със законовите разпоредби. За информация относно Директивата относно
отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) посетете: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Правна информация
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1.3 Символи

Предупреждения

Предупреждение
Съобщенията тип „предупреждение“ са маркирани с триъгълни предупредителни
символи. Те съдържат изключително важна информация за целите на безопасността
във връзка с възможни наранявания, смърт или други сериозни последици от
неправилната употреба на оборудването.

Внимание

Съобщенията тип „внимание“ са обозначени с кръгли символи за повишено
внимание. Те съдържат изключително важна информация относно възможни
проблеми с устройството. Подобни проблеми са неизправностите в устройството,
отказ на устройството, повреда в устройството или материални щети.

Забележки

ЗАБЕЛЕЖКА: забележките са изписани с курсив и дават допълнителни полезни съвети. 

Хардуерни символи

Символ Описание

Контактна част тип B
ЗАБЕЛЕЖКА: контактни части, които обикновено не са електропроводими
и могат да незабавно да се отстраняват от пациента. 

Контактна част тип BF
ЗАБЕЛЕЖКА: контактни части, които имат електропроводим контакт с
пациента или имат среден или дълъг период на контакт с пациента. 

Внимание
ЗАБЕЛЕЖКА: потребителят трябва да се запознае с инструкциите за по-
лзване за важна предупредителна информация като предупреждения и
предпазни мерки, които по различни причини не могат да бъдат предста-
вени на самия медицински уред. 

Еквипотенциалност
ЗАБЕЛЕЖКА: за да се идентифицират терминалите, които, когато са
свързани заедно, привеждат различните части на оборудването или на сис-
темата в същия потенциал, който не е задължително да е потенциалът
за заземяване. 

Безопасен за работа в магнитно-резонансна среда
ЗАБЕЛЕЖКА: не създава познати опасности за която и да е магнитно-ре-
зонансна среда. 

Безопасен за работа в магнитно-резонансна среда при определени условия
ЗАБЕЛЕЖКА: не създава познати опасности за конкретна магнитно-резо-
нансна среда. 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Символ Описание

Небезопасен за работа в магнитно-резонансна среда
ЗАБЕЛЕЖКА: създава опасности за всички магнитно-резонансни среди. 

Да не се използва повторно
ЗАБЕЛЕЖКА: показва медицинско устройство, което е предназначено за
еднократно използване или за използване на един пациент по време на ед-
на процедура. 

Не е стерилно
ЗАБЕЛЕЖКА: указва, че медицинско устройство, което не е било подложе-
но на стерилизационен процес. 

Да не се стерилизира отново
ЗАБЕЛЕЖКА: указва медицинско устройство, което не трябва да се стери-
лизира отново. 

Стерилизирано с етиленов оксид

Стерилизирано чрез облъчване

Да не се използва, ако опаковката е повредена

Да не се излага на слънчева светлина

Да се пази от влага

Ограничение за влажност
ЗАБЕЛЕЖКА: указва обхвата на влажност, при който медицинското ус-
тройство може да бъде изложено безопасно. 

Ограничение на атмосферно налягане
ЗАБЕЛЕЖКА: указва обхвата на атмосферно налягане, при който медицин-
ското устройство може да бъде изложено безопасно. 

Ограничение за температура
ЗАБЕЛЕЖКА: указва ограниченията за температурата, при които меди-
цинското устройство може да бъде изложено безопасно. 

Количество на включените елементи

Символи
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Символ Описание

Партиден номер на производителя

Сериен номер на производителя

Референтен (артикулен) номер
ЗАБЕЛЕЖКА: указва номера на продукта на Brainlab. 

Крайна дата за използване
ЗАБЕЛЕЖКА: датата трябва да е изписана съгласно ISO 8601 като ГГГГ-
ММ-ДД. 

Дата на производство
ЗАБЕЛЕЖКА: датата трябва да е изписана съгласно ISO 8601 като ГГГГ-
ММ-ДД. 

Производител

Упълномощен представител в Европейската общност

Оценка на защитата срещу проникване
• Защита срещу проникване на чужди твърди тела (цифри от 0 до 6 или
буквата X).

• Защита срещу проникване на чужди течности (цифри от 0 до 9 или буквата
X).

ЗАБЕЛЕЖКА: буквата X е посочена, ако са събрани недостатъчно данни за
определянето на ниво на защита. 

Непирогенно

Федералното законодателство на САЩ налага ограничения при продажбата
на това устройство, като то може да бъде продавано само от лекар или по на-
значение от лекар

Съдържа или има наличие на латекс от естествен каучук
ЗАБЕЛЕЖКА: наличие на естествен каучук или латекс от сух естествен
каучук като материал на конструкцията в медицинското устройство или
опаковката на медицинското устройство. 

Превключване за включване/изключване на устройството

Превключване за привеждане на устройството в режим на готовност

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Символ Описание

Указва, че оборудването е подходящо само за прав ток

Прочетете инструкциите за употреба

Символи
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1.4 Предназначение

Обучение на Brainlab

За да се гарантира безопасната и целесъобразна употреба, всички потребители следва да
преминат курс на обучение, провеждан от представител на Brainlab, преди да използват
системата.

Внимателно боравене с хардуера

Предупреждение
Само обучен медицински персонал може да работи с инструментариума от аксесоари
и компонентите на системата.

Компонентите на системата и инструментариумът от аксесоари се състоят от
прецизни механични части. Работете с тях внимателно.

Прочит на ръководствата за потребителя

Ръководствата за потребителя описват сложни медицински изделия и хирургически софтуер
за управление, който трябва да се използва внимателно. Важно е всички потребители на
системите, инструментите и софтуера:
• внимателно да прочетат ръководствата за потребителя преди да пристъпят към работа с
оборудването;

• да имат достъп до ръководствата на потребителя по всяко време.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Предназначение
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2 ОБЩ
ИНСТРУМЕНТАРИУМ

2.1 Общ преглед на инструментите

Допълнителна информация

Подробни инструкции за използването на инструментите с техния съответен софтуер се
предоставят във вашето ръководство за потребителя на софтуера.

Съвместимост

Инструментите може да се използват само със системи или други инструменти, които са
указани от Brainlab като съвместими. Свържете се с поддръжката на Brainlab, ако не сте
сигурни за съвместимостта на инструмента.

Предупреждение
Използването на несъвместими инструменти или системи може да предизвика риск
за пациента.

Правилно боравене

Инструментите, описани в това ръководство за потребителя, са изключително точни
и чувствителни медицински устройства и използването им трябва да се извършва
много внимателно. Ако изпуснете или увредите по друг начин инструмент или ако
даден инструмент е корозирал или е увреден по някакъв начин, незабавно се обадете
на своя местен доставчик на услуги на Brainlab за инструкции как да процедирате. Ако
не направите това и продължите да използвате увреденото устройство, това може да
доведе до сериозно нараняване на пациента.

Предупреждение
Ако подозирате, че калибрирането на инструмента стане неточно или ако дадена
установка е била преместена в някакъв момент след регистрацията, незабавно
спрете и потвърдете/валидирайте инструмента отново. Промяната на позицията на
установката след регистрация смущава цялата координатна система на измерването,
което създава риск за пациента.

Предупреждение
Преди използване винаги се уверявайте, че всеки инструмент е сглобен правилно и
че всички компоненти са здраво свързани и/или заключени, ако е необходимо.

Предупреждение
Преди използване проверявайте редовно дали всички компоненти на инструментите
са останали здраво прикрепени и не са изместени или увредени. Всяко движение на
фиксирани инструменти по време или след пациентската регистрация ще доведе до
неточна навигация, което създава риск за безопасността на пациента.

ОБЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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Предупреждение
Ако използвате маркерни сфери на или в близост до осцилиращи или вибриращи
инструменти, маркерните сфери трябва да се проверяват на редовни интервали, за
да се гарантира, че остават здраво прикрепени.

Предупреждение
Уверете се, че маркерните сфери са видими за камерата във всеки момент по време
на използването.

Позициониране на установката

Системата разпознава даден инструмент чрез геометричното подреждане на маркерните
сфери върху неговата установка за проследяване. За да може системата правилно да
идентифицира даден инструмент, камерата трябва да има ясен изглед на неговите
маркерни сфери във всеки момент.
За най-добро разпознаване на установката позиционирайте установката перпендикулярно
на равнината през центровете на всички маркерни сфери.

Възможни усложнения

Използването на някои продукти на Brainlab изисква да се направи допълнителен
разрез. Следователно следните усложнения може да възникнат: инфекция, местна
болка, кървене, лезия на кръвоносни съдове или нерви, костна фрактура или
тромбоза.

Заразяване с болестта на Якоб-Кройцфелд

Предупреждение
Не използвайте инструментариума на Brainlab, ако има подозрения, че пациентите
страдат от болестта на Якоб-Кройцфелд (CJD или vCJD).

Безопасност при работа в МР среда

Предупреждение
Освен ако не е отбелязано друго, инструментите са МР опасни.

Стерилизация

Освен ако не е посочено друго, инструментите трябва да се стерилизират преди употреба.
Подобна информация за процедурите за повторна обработка, параметрите и почистващите
детергенти са налични във вашето ръководство за почистване, дезинфекция и
стерилизация.

Предупреждение
Ако стерилен инструмент или някой от неговите компоненти е необратимо премахнат
от стерилното поле или влезе в контакт с нестерилен предмет по време на
разопаковането или клиничното използване, той трябва да се стерилизира отново.

Предупреждение
Не стерилизирайте повторно и не използвайте отново инструменти за еднократна
употреба, тъй като това може да засегне точността на навигацията, което създава
риск за пациента. Те трябва да се изхвърлят след всяко използване.

Общ преглед на инструментите
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2.2 Рефлекторни маркерни сфери за еднократна
употреба

Обща информация

Рефлекторните маркерни сфери за еднократна употреба (90 или 270 броя) се
прикрепват към системата, за да засекат позицията на пациента и инструментите в
хирургичното поле.

Продуктова информация

Стерилност Части № на артикул

• Стерилно
• За еднократна употреба

90 броя (30 модула) 41773

270 броя (90 модула) 41774

Предупреждение
Системите за навигация Brainlab може да се използват само с маркерни сфери на
Brainlab или Northern Digital Inc. (NDI).

Как се прикрепват маркерните сфери

Фиг. 1  

Стъпка

Завинтете здраво маркерните сфери с ръка във всеки щифт за прикрепване на установка-
та или инструмента.

Уверете се, че маркерните сфери може да се завинтят в щифта, докато няма
разстояние между маркерната сфера и основата на щифта.

Почистване на маркерните сфери

Използвайте само чисти и сухи маркерни сфери. Ако дадена маркерна сфера се намокри
или замърси по време на процедурата, тя трябва или да се почисти и изсуши отново преди
бъдещо използване, или да се замени. За да почистите повърхността на замърсени
маркерни сфери, използвайте само мека влажна кърпа със стерилна вода.

ОБЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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Предупреждение
Винаги проверявайте преди използване дали рефлекторната повърхност на
маркерните сфери е в добро състояние.

Предупреждение
Ако почиствате или замествате маркерна сфера върху инструмент или установка по
време на процедура, потвърдете точността на навигацията, преди да продължите.

Рефлекторни маркерни сфери за еднократна употреба
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2.3 Залепващи се плоски маркери

Обща информация

Залепващи се плоски маркери се използват за рефериране на съвместими скенери по
време на регистрация.
ЗАБЕЛЕЖКА: информацията, предоставена тук, не замества ръководството за
потребителя на производителя на скенера. 

Продуктова информация

Фиг. 2  

Наименование Скенери Покриване № на арти-
кул

Залепващи се плоски
маркери (10 броя)

• Airo®

• КТ скенери на Siemens
• Siemens Artis Zeego Покрийте C-рамото

19144

Залепващи се плоски
маркери за КТ скенер Съвместими КТ скенери 19141

Залепващи се плоски
маркери за Zeego

Siemens Artis Zeego 3D скенер
за ротационна ангиография

Не покривайте C-
рамото 19143

Гарантиране на точността на навигацията

Регистрация Поставяне

Преди Четири маркери са прикрепени към скенера от поддръжката на
Brainlab.

По време на Маркерите трябва да са видими за камерата по всяко време.

След
Маркерите не трябва да остават в зрителното поле на камерата.
Преместете скенера обратно в позицията за паркиране или регулирай-
те камерата по съответния начин.

ЗАБЕЛЕЖКА: залепващите се плоски маркери на скенера не трябва да са покрити от
гънки на стерилното покривало или други предмети. 

Точността на регистрацията зависи от състоянието на Залепващи се плоски маркери.
Потвърдете преди използване, че рефлекторната повърхност на плоските маркери е
в добро състояние и че не е забелена.

ОБЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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2.4 Матрица за калибриране на инструменти

Обща информация

Матрицата за калибриране на инструменти (41874) се използва за:
• Калибриране на осите, векторите, диаметрите и върховете на инструменти, които не са
предварително калибрирани

• Потвърждаване и валидиране на точността на калибрирането на предварително
калибрирани инструменти

Компоненти

Фиг. 3  

№ Компонент Функция

① Референтна равнина 1
Калибриране:
• Върхове на длета
• Инструменти с плоски върхове

② Референтна равнина 4
Референция за:
• Разстояние до върха на инструментите, калибрирани
във V-канала

③ Референтна равнина 2

Ръчно определяне на ширината на върховете и калибри-
ране:
• Върхове на длета
• Инструменти с плоски върхове

④ Референтна равнина 3 (V-
канала)

Референция за:
• Диаметър на ствола на инструментите, калибрирани
във V-канала

⑤ Гнездо (пример)

Калибриране на дългата ос на:
• Къси стволове
• Стволовете, които не достигат референтна равнина 4

(когато инструментът се позиционира във V-канала)

⑥ Осеви точки
Калибриране:
• Инструменти с показалец
• Винтове

Матрица за калибриране на инструменти
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2.5 Скенер за КТ на калибровъчен фантом

Обща информация

Скенерът за КТ на калибровъчен фантом (19148) се използва за потвърждаване на
точността на автоматичната регистрация на образи на КТ и ангиографски данни със
софтуерни приложения на Brainlab.

Компоненти

①

②

③

Фиг. 4  

№ Компонент № на артикул

①

• Интраоперативни образи на референтната установка, кра-
ниални

• Краниална референтна установка на Drapelink
- Интерфейсът на Drapelink за iCT калибровъчен фантом
трябва да се прикрепи

• 19145-01
• 19152-02

- 19142-06

② Конектор Няма

③ Прорези (примери) Няма

Как се сглобява и сканира фантомът

Стъпка

1. Прикрепете съответната референтна установка ① на конектора ②.

2. Прикрепете трите рефлекторни маркерни сфери за еднократна употреба към ре-
ферентната установка.

3. Поставете фантома на масата и подравнете ориентирите на скенерния лазер към
визирния кръст най-отгоре на фантома.

4. Извършете сканиране според инструкциите в ръководството за потребителя на
софтуера.

ОБЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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Как се потвърждава точността

След като сте регистрирали скенера за КТ на калибровъчен фантом, използвайте
прорезите на фантома, за да потвърдите точността. Препоръчваме периодично да
проверявате точността.

Фиг. 5  

Стъпка

1. Задръжте показалеца към прореза ③ на скенера.

2. Потвърдете, че действителната позиция на показалеца е показана точно на екрана
за навигация.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако позицията на екрана за навигация постоянно се отклонява от
действителната позиция на показалеца, се свържете с поддръжката на Brainlab. 

Скенер за КТ на калибровъчен фантом
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2.6 Покривало за сканиране на пациент

Обща информация

Покривалото за сканиране на пациент (10 броя) позволява интраоперативно използване
на устройството за образи в комбинация със система за навигация на Brainlab, без да се
компрометира стерилното поле.
ЗАБЕЛЕЖКА: проверете срока на годност върху опаковката на покривалото. Не
използвайте покривалото, ако е с изтекъл срок на годност. 

Продуктова информация

Фиг. 6  

Стерилност Съвместимост Безопас-
ност

№ на арти-
кул

• Стерилно
• За еднократна
употреба

Съвместимо с всяка референтна установ-
ка и/или система за навигация на Brainlab.

Безопасен
за работа в
магнитно-
резонансна
среда

22182

Предупреждение
Не използвайте остри инструменти, за да отворите кашона.

ОБЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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2.6.1 Покриване на пациента

Разопаковане и позициониране на покривалото

Фиг. 7  

Стъпка

1. Уверете се, че по опаковката няма дупки или скъсвания, след което премахнете по-
кривалото от опаковката в стерилни условия.

2. Разопаковайте покривалото от синьото пластмасово фолио.

3. Вдигнете цялото прозрачно покривало и го поставало върху пациента под рефе-
рентна установка, като се уверите, че стикерът на установката сочи референтната
установка, както е показано по-горе.

Разгъване на покривалото

Фиг. 8  

Стъпка

1. Хванете покривалото при стикера с ръка, както е показано по-горе.

2. Докато го държите, повдигнете първия слой нагоре и разгънете слоя над референ-
цията ①, без да размествате позицията на референтната установка.

3. Разгънете края на покривалото в посоката на стрелката ②.

4. Повторете за другата страна, така че покривалото да се развие напълно от главата
до краката ③.

Покриване на пациента
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Покриване на страните

Фиг. 9  

Стъпка

1. Разгънете страната на покривалото в посоката на стрелката ①.

2. Повторете за другата страна, така че покривалото да се развие напълно ②.

3. Оформете връх със сините ленти от двете страни на покривалото, така че да се съ-
здаде триъгълен прозорец над референтната установка ③.

Залепване на покривалото

Фиг. 10  

Стъпка

1. Разкачете белите ленти, като разкъсате между сините стрелки ①.

2. Отлепете залепващия слой ②.

3. Докато държите триъгълния прозорец на място, залепете бялата лента, за да я под-
държате изпъната, и повторете от другата страна ③.
ЗАБЕЛЕЖКА: най-високата точка на триъгълния прозорец трябва да се позицио-
нира така, че да е над най-високата точка на референтната установка, но да не
я докосва. 

4. Премахнете всякакви гънки от прозореца, за да гарантирате видимост към камерата
④.

ОБЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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Закрепване на покривалото

Фиг. 11  

Стъпка

1. За да закрепете покривалото под масата, отлепете и прикрепете предоставените за-
лепващи ленти.
ЗАБЕЛЕЖКА: когато закрепвате покривалото, не премествайте триъгълния
прозорец на покривалото и не докосвайте референтна установка. 

2. След закрепване на залепващите ленти долната страна на масата трябва да е за-
щитена.

Покриване на пациента
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2.6.2 Премахване на покривалото

Обща информация

За да премахнете покривалото, можете или да го изрежете, или да го сгънете настрани, като
се уверите, че референтна установка не се размества.

Как се изрязва покривалото

Стъпка

1. Изрежете покривалото надолу по централната линия на пациента, като първо изре-
жете частта над стерилното поле.

2. Оставете покривалото да падне на пода, след което го изхвърлете.

Как се сгъва покривалото настрани

Стъпка

1. Като започнете от краката на пациента, сгънете покривалото назад, така че стерил-
ната част да сочи нагоре.

2. Сгънете покривалото отново, докато е сгънато нагоре до прозореца на референтна
установка.

3. Като поддържате нестерилната страна да сочи настрани от пациента, повдигнете
покривалото назад над главата на пациента.

4. След като напълно премахнете покривалото от масата, го изхвърлете.

ОБЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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2.7 Показалци

Обща информация

Показалците са предварително калибрирани инструменти, използвани:
• За извършване на регистрация на пациент въз основа на показалеца
• За проверка дали е запазена точността на регистрацията
• За потвърждаване на точността на заснетите флуороскопски образи

Типове показалци

Фиг. 12  

№ Артикул Функция № на ар-
тикул

①

Показалец, удължен, с
остър връх за спинални,
травматологични и тазобе-
дрени процедури

• Нанасяне на точки в дълбоки анато-
мични области

• Регистрация/навигация при по-едри па-
циенти

53103

②
Показалец с остър връх за
травматологични/спинални
процедури

Обща регистрация и навигация 53105

Предупреждение
Ако даден показалец е указан от софтуера за стъпка на регистрация, използвайте
този показалец.

Проверка на точността на показалеца чрез манометъра на показалеца

Всеки показалец е снабден с манометър, който служи за предотвратяване на увреда на
показалеца и за гарантиране на максимална точност. Проверявайте прецизността на
показалеца преди всяка употреба. Ако показалецът е неувреден, върхът ще се подравни
със съответния контращифт на манометъра на показалеца.

След използване винаги стерилизирайте показалците и ги съхранявайте в техните
предназначени вложки в манометъра на показалеца.

Показалци
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2.7.1 Дистанционно с щипка за еднократна употреба

Обща информация

Дистанционно с щипка за еднократна употреба (20 броя) (53153) може да се използва в
комбинация с показалец, удължен, с остър връх, за спинални, травматологични и
тазобедрени процедури, за да се позволи пациентска регистрация и софтуерен контрол.
ЗАБЕЛЕЖКА: дистанционното е устройство за еднократна употреба и не може да се
стерилизира отново. Преди да отворите стерилната опаковка, се уверете, че срокът
на годност не е изтекъл. 

Компоненти

Фиг. 13  

№ Компонент Функция

① Инфрачервен свето-
диод Засичан от камерата, но невидим с невъоръжено око

② Светодиод за състоя-
ние Указва състоянието на батерията и функционалността

③ Централен отвор Интерфейс за закрепване към показалец

④ Контролен бутон Активира инфрачервен светодиод

Как се извършва тест на функционалността

Преди прикрепване към показалеца трябва винаги да извършвате тест на
функционалността.

Стъпка

1. Премахнете дистанционното с щипка за еднократна употреба от стерилната му
опаковка.

2. Натиснете контролния бутон ④ и се уверете, че:
• Светодиодът за състояние ② е активен.
• Инфрачервеният светодиод ① се визуализира като цветно просветване на дис-
плея на камерата на екрана за навигация.

ОБЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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Предупреждение
Ако е видим теч на батерията вътре в стерилната опаковка, не отваряйте и
изхвърлете дистанционното с щипка за еднократна употреба незабавно.

Как се прикрепва дистанционното управление

Фиг. 14  

Стъпка

1. Поставете централния отвор ② над указания щифт за прикрепване ① на дръжката
на показалеца.
ЗАБЕЛЕЖКА: преди да прикрепите, обмислете позиционирате в зависимост от
това дали потребителят е левичар ⑤ или десничар ④.
 

2. Щракнете дистанционното напълно в дръжката на показалеца.

3. Прикрепете рефлекторни маркерни сфери ③ към показалеца.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че прикрепвате правилно дистанционното към щифта
на показалеца и че сте завинтили напълно винта на маркерната сфера, докато
вече няма разстояние между сферата и основата на щифта. 

Как се разкачва дистанционното управление

Фиг. 15  

Стъпка

1. След използване отстранете дистанционното от показалеца.

Дистанционно с щипка за еднократна употреба
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Стъпка

2. Преди да изхвърлите, почистете всички повърхности с дезинфектант за повърхно-
сти.

3. Ако е необходимо, отворете корпуса при прореза ① с малък остър инструмент и от-
странете батерията ③ и електрониките ② за разделно изхвърляне.
ЗАБЕЛЕЖКА: обмислете дезинфекциране на батерията след използване и нейно-
то разделно изхвърляне. 

Не са позволени модификации на устройството. Не използвайте отново и не сменяйте
батерията след употреба.

ОБЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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2.7.2 Технически спецификации

Размери и тегло

Размер Стойност

Височина/дължина/широ-
чина 17,3 mm/53,9 mm/27 mm

Тегло 12 g

Електрически

Спецификация Описание

Електрическо захран-
ване 3 V основна литиева клетка CR2032

Консумация на елек-
троенергия Макс. 36 mW

Ток 12 mA, прав ток (DC)

Електрическа безопас-
ност Съответствие с IEC 60601-1

Светодиоди

Спецификация Инфрачервен светодиод Светодиод за състояние

Дължина на вълната 870 nm 570 nm

Зрителен ъгъл при 50% интен-
зитет 120°

Фотобиологична безопасност Съответствие с IEC 62471

Корпус

Спецификация Описание

IP класификация IP44 (съгласно IEC 60529)

Материал на корпу-
са Полиамид 12

Спецификации, свързани с околната среда

Условия на съхранение Експлоатационни условия

Температура от 0 °C до 30 °C от 10 °C до 40 °C

Влажност от 15% до 80% без кондензация от 20% до 80% без кондензация

Налягане от 700 hPa до 1060 hPa

Изхвърляне Съгласно местните правила за изхвърляне в околната среда

Технически спецификации
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Стерилност и използваемост

Спецификация Описание

Състояние на стерил-
ност Стерилно

Метод Етиленов оксид

Срок на годност Три години

Използваемост За еднократна употреба

ОБЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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2.7.3 Електромагнитен имунитет

Електромагнитна среда

Дистанционното с щипка за еднократна употреба е предназначено за използване в
електромагнитната среда, указана в таблицата, предоставена в този раздел. Клиентът или
потребителят трябва да гарантира, че дистанционното се използва в такава среда.

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

Тест за имунитет IEC 60601 ниво на
тест и съответствие

Електромагнитна среда – указания

Електростатичен
разряд (ESD)
съгласно
IEC 61000-4-2

±6 kV при контакт
±8 kV във въздуха

Върху пода следва да е положен паркет, бе-
тон или керамични плочки.
Ако подът е покрит със синтетичен материал,
сравнителната влажност следва да е поне
30%.

Магнитно поле с че-
стотна мощност
(50/60 Hz) IEC
61000-4-8

3 A/m
Трябва да е на нива, характерни за типично-
то местоположение в търговска или болнич-
на среда.

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

Преносимо и мобилно оборудване за РЧ комуникации не трябва да се използва по-близо до
никакви части на дистанционното с щипка за еднократна употреба (включително
кабелите) от отстоянието, което е препоръчано и изчислено от уравнението, приложимо към
честотата на трансмитера.

Тест за имуни-
тет

IEC 60601 ниво на
тест

Ниво на съ-
ответствие

Електромагнитна среда – ука-
зания

Провеждани
РЧ IEC
61000-4-6

• 3 V еф.
• от 150 kHz до 80 MHz

3 V 1,2 * √P

Излъчвани РЧ
IEC 61000-4-3

• 3 V/m
• от 80 до 2,5 GHz

3 V/m
• 1,2 * √P (от 80 MHz до 800 MHz)
• 2,3 * √P (от 800 MHz до 2,5

GHz)

P = максимална изходяща номинална мощност на трансмитера (във ватове).
d = препоръчително отстояние (в метри).б

Силите на полетата от фиксирани РЧ трансмитери, както са определени от електромагнит-
но теренно проучванеа, трябва да са по-малки от нивото на съответствие във всеки често-
тен обхват.б

а Силите на полетата от фиксирани трансмитери не може теоретично да се предскаже с
точност. За да се оцени електромагнитната среда, създадена от фиксирани РЧ трансмите-
ри, следва да се обсъди проучване на електромагнитната среда на обекта. Ако измерена-
та сила на полето на мястото, където се използва дистанционното, надхвърля приложимо-
то ниво за РЧ съвместимост, то следва да се наблюдава работата на дистанционното, за
да се гарантира нормалното му функциониране. Ако се наблюдават работни характеристи-
ки извън нормалните, може да са нужни допълнителни мерки (като например преориенти-
ране или преместване на дистанционното).

б Над честотния обхват от 150 kHz до 80 MHz силите на полетата трябва да са по-малко от
[V1] V/m.

Електромагнитен имунитет
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Тест за имуни-
тет

IEC 60601 ниво на
тест

Ниво на съ-
ответствие

Електромагнитна среда – ука-
зания

Смущения могат да се появят в близост до оборудването, обозначено с този символ.

ЗАБЕЛЕЖКА: при 80 и 800 MHz се прилага по-високият честотен обхват. 

ОБЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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2.7.4 Електромагнитна съвместимост и емисии

Електромагнитна съвместимост: Декларация

За медицински електрически устройства трябва да се обмислят специални мерки за
безопасност с оглед на електромагнитната съвместимост. Устройствата може да се
инсталират и използват само със съответните указания за електромагнитна съвместимост,
както е описано в това ръководство за потребителя.

Смущения в резултат на РЧ емисии

Преносимото и мобилно оборудване за РЧ комуникации може да окаже влияние върху
дистанционното. Дистанционното с щипка за еднократна употреба използва РЧ енергия
само за вътрешни функции. Поради тази причина РЧ емисии са много ниски и не е вероятно
да причинят смущения в околното електронно оборудване.

Електромагнитна среда

Дистанционното е предназначено за употреба в електромагнитна среда, в която
излъчваните РЧ смущения са контролирани. Клиентът или потребителят на дистанционното
може да предотврати електромагнитните смущения чрез поддържане на минимално
разстояние между преносимото и мобилно оборудване с РЧ комуникация (трансмитери) и
дистанционното, както е препоръчано по-долу.

Отстояния

Тези указания може да не се прилагат във всички ситуации. Електромагнитното
разпространение се влияе от степента на поглъщателната и отражателна способност на
структурите, обектите и хората.

Номинална максимал-
на изходна мощност
на трансмитера

Отстояние според честотата на трансмитера (m)

Ватове от 150 kHz до 800 MHz (1,2 *
√P)

от 800 MHz до 2,5 GHz (2,3 *
√P)

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,2 2,3

10 3,8 7,3

100 12 7,3

За трансмитери, които са с номинална максимална изходна мощност, която не е посочена
горе, препоръчителното отстояние в метри (m) може да бъде определено, като се използва
уравнението, приложимо към честотата на трансмитера, където P = номиналната макси-
мална изходна мощност на трансмитера (във ватове).

ЗАБЕЛЕЖКА: при 80 MHz и 800 MHz се прилага отстоянието за по-високия честотен
обхват. 

Електромагнитна съвместимост и емисии
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Декларация за емисиите

Тест за емисии Съвместимост Електромагнитна среда – указания

РЧ емисии CISPR 11 Група 1, Клас B
Дистанционното е подходящо за използва-
не във всички помещения, включително жи-
лищни помещения и такива, които са пряко
свързани с публичната нисковолтова елек-
троснабдителна мрежа, която снабдява
сградите, използвани за жилищни нужди.

Хармонични емисии IEC
61000-3-2 Не е приложимо

Колебания в напреже-
нието/фликер
IEC 61000-3-3

Не е приложимо

ОБЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
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3 СТАНДАРТНИ
ИНСТРУМЕНТИ ЗА
ОБРАЗНО-
НАПРАВЛЯВАНА
ХИРУРГИЯ (IGS)

3.1 Общ преглед

Обща информация

Различни стандартни инструменти на Brainlab може да се използват в общите хирургични
процедури на гръбначен стълб. Те трябва да се закупят отделно или в набори.

Типове стандартни IGS инструменти

Фиг. 16  

№ Компонент Описание № на арти-
кул

①

• Инструментен референтен
модул с 3 маркерни сфери

• Инструментен референтен
модул с 4 маркерни сфери

Навигира предварително калибрира-
ни:
• шила или извити сонди

• 55830-20
• 55830-27

СТАНДАРТНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАЗНО-НАПРАВЛЯВАНА ХИРУРГИЯ (IGS)
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№ Компонент Описание № на арти-
кул

②

• Инструментен референтен
модул за ръчно калибрира-
не, размер ML

• Инструментен референтен
модул за ръчно калибрира-
не, размер L

Навигират върховете, които трябва да
се калибрират с матрицата за кали-
бриране на инструменти:
• шила, прави сонди или длета

• 55830-25
• 55830-29

③

• Дръжка за инструменти
Softgrip Universal

• Дръжка за инструменти
Softgrip Gearshift

• Повърхност за меко захващане от
силиконов каучук

• Може да се прикрепват взаимозаме-
няемо

• 55830-15
• 55830-10

④
• Късо длето
• Дълго длето

Съвместими с:
• 55830-25 и 55830-29

• 55830-55
• 55830-50

⑤
• Права сонда 3,5 mm
• Права сонда 4,5 mm
• Завита сонда 4,5 mm

Правите сонди са съвместими със:
• 55830-25 и 55830-29
• 55830-20 и 55830-27
Завитите сонди са съвместими само
със:
• 55830-20 и 55830-27

• 55830-43
• 55830-40
• 55830-45

⑥
• Шило 3 mm
• Шило 4 mm

Съвместими с:
• 55830-20 и 55830-27
• 55830-25 и 55830-29

• 55830-35
• 55830-30

Не използвайте дръжка за инструменти в комбинация с чук.

Предупреждение
Не използвайте инструменти, носещи инструментен референтен модул за ръчно
калибриране с размер ML или L, едновременно с използването на инструменти,
калибрирани с инструментна адаптерна установка, ако имат същия размер на
установката за проследяване.

Допълнителни инструментни накрайници

Фиг. 17  

Допълнителни инструментни върхове със съответстващи интерфейси може да са налични
от производители на импланти, явяващи се трети лица. Дължината и позицията на
ориентиращия щифт (стрелка) определят съвместимия инструментен референтен модул.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако втулката на инструмента не се заключи стабилно в референтния
модул, не се опитвайте да ги използвате заедно. 

Общ преглед
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3.2 Инструментни референтни модули

Обща информация

Инструментен референтен модул може да се прикрепи към инструмент с четири различни
предварително дефинирани позиции за оптимизиране на видимостта и трябва да се
прикрепи с 3 или 4 маркерни сфери в зависимост от геометрията на модула.

Калибриране

Всеки инструментен референтен модул е гравиран с „pre-calibrated“ (предварително
калибриран) или „calibration with ICM4“ (калибриран с ICM4) (стрелки). В допълнение
предварително калибрираните модули може да имат прът в златен цвят.

Фиг. 18  

Как се прикрепва инструментният референтен модул

Фиг. 19  

Стъпка

1. Изберете подходящите дръжка и връх на инструмент.

2. Позиционирайте референтния модул, докато стрелката ① сочи към върха на ин-
струмента, и се уверете, че отворите с номера ③ на модула са подравнени с ориен-
тиращите щифтове ② за най-добра видимост на установката по време на използва-
не.
ЗАБЕЛЕЖКА: изберете съответната позиция (1 – 4) в диалоговия прозорец за из-
бор на предварително калибриран инструмент в софтуера. 

3. Натиснете референтния модул на върха на инструмента, докато щракне на място.

4. Плъзнете дръжката ⑤ над инструментния интерфейс ④, докато щракне на място,
като се уверите, че дръжката е заключена правилно.

СТАНДАРТНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАЗНО-НАПРАВЛЯВАНА ХИРУРГИЯ (IGS)
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Инструментни референтни модули
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4 РЕФЕРЕНТНИ МАТРИЦИ
4.1 Референция X-Press

Обща информация

Референцията X-Press има:
• Регулиращ шарнир за оптимално ориентиране на референтна установка за зрителното
поле на камерата

• Механизъм с бързо скрепление за премахване на референцията по време на операция и
нейното заместване в същата ориентация, така че да не се загуби информация за
регистрацията

Компоненти

Фиг. 20  

№ Компонент Функция № на ар-
тикул

①

T-геометрична референтна установка
X-Press
Y-геометрична референтна установка
X-Press

Съвместима с 1-щифтови или
2-щифтови костни фиксатори
X-Press.

52410
52411

② Костен фиксатор с 1 щифт X-Press
(размер S, M, L)

Интерфейс между референт-
ната установка и костта.

52421,
52422,
52423

③
Костен фиксатор с 2 щифта X-Press
Костен фиксатор с 2 щифта X-Press
Flip-Flop

52420
52429

④ 2-щифтов шаблон за пробиване X-
Press

Ръководи поставянето на раз-
стояние на шанцовия винт в
костта.

52425
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№ Компонент Функция № на ар-
тикул

⑤ Гаечен ключ за спинални клампи и
костен фиксатор с 1 щифт X-Press

Закрепва костния фиксатор с
1 щифт X-Press. 52424

ЗАБЕЛЕЖКА: костните фиксатори трябва да се използват със съответна референтна
установка (T- или Y-геометрична) X-Press. 

Преди извършването на регистрация

Предупреждение
Преди да започнете регистрацията, извършете тестове за обхвата на движение, за да
проверите дали прикрепеният костен фиксатор няма да се сблъска с твърди тъкани
по време на последващата процедура. Ако е възможен подобен сблъсък, увеличете
разреза за намаляване на евентуалното напрежение на тъканите върху костния
фиксатор, в противен случай може да се появи огъване или разхлабване, което да
доведе до навигационни неточности.

След прикрепване

Предупреждение
Не прилагайте сила или въртящ момент върху костните фиксатори или референтните
установки, след като са прикрепени към пациента.

Референция X-Press
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4.1.1 Шанцови винтове за еднократна употреба

Обща информация

Шанцови винтове за еднократна употреба се използват за прикрепване на костните
фиксатори директно върху костта на пациента, за да се осигури стабилна основа за
прикрепване на референтните установки и да се извърши навигацията.

Типове

Фиг. 21  

Ко-
стен
фик-
сатор

Винт Интер-
фейс

№ на ар-
тикул

1-
щиф-
тов

Шанцови винтове 5 mm/200 mm (10 броя) само за Япо-
ния 54903-01

Шанцови винтове за еднократна употреба 5 mm/150 mm
(10 броя) 54902

Шанцови винтове за еднократна употреба 5 mm/200 mm
(10 броя) 54903

2-
щиф-
тов

Шанцови винтове за еднократна употреба 3 mm/100 mm
(10 броя) 54900

Шанцов винт за еднократна употреба 3,2 mm x 100 mm
(10 броя) 54922

Шанцови винтове за еднократна употреба 4 mm/130 mm
(10 броя) 54901

Шанцови винтове 4 mm/130 mm (10 броя) само за Япо-
ния 54901-01

Шанцов винт за еднократна употреба 3,2 mm x 100 mm

AO

99104

Шанцов винт за еднократна употреба 4 mm x 125 mm 99101

Шанцов винт за еднократна употреба 4 mm x 125 mm (10
броя) 54908

Шанцов винт за еднократна употреба 5 mm x 175 mm (10
броя) 54909

Стерилност

Шанцови винтове за еднократна употреба се предоставят нестерилни и трябва да се
стерилизират преди употреба. Те са инструменти за еднократна употреба и затова трябва
да се изхвърлят след употреба.
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Прикрепване

Позиционирайте шанцовия винт бикортикално, където е възможно.
Уникортикалното фиксиране или използването на шанцови винтове с неправилен диаметър
или дължина може да доведе до нестабилно закрепване или да причини неволно
изваждане на шанцовия винт от костта, когато костният фиксатор е затегнат.

Прикрепвайте шанцови винтове само към костни структури, покрити с тънка тъкан,
като например гребена на илиачната кост, и избягвайте продупчване на мускулна
тъкан. Разширеното движение на мускулите може да доведе до огъване на винта.

Шанцови винтове за еднократна употреба
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4.1.2 Костен фиксатор с 1 щифт X-Press

Обща информация

Костният фиксатор с 1 щифт X-Press (S, M или L) има три различни размера за
адаптиране към различни подходи и поставяне в повече пациенти.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че сте избрали правилния размер за процедурата. 

Как се сглобява и прикрепва костният фиксатор

Фиг. 22  

Стъпка

1. Завинтете копчето ② във вставката ①.

2. Завинтете тракционната гайка ③ във вставката.

3. Завинтете сглобените части ①, ② и ③ в ошипената тръба ④.

4. Плъзнете сглобения костен фиксатор над шанцовия винт ⑥.

5. Използвайте гаечния ключ ⑤, за да затегнете леко копчето и тракционната гайка.
ЗАБЕЛЕЖКА: преди да затегнете копчето напълно, прикрепете референтната
установка X-Press и я регулирайте, за да се уверите, че камерата има пълен
изглед към референтната установка. 

6. Ако направите малък разрез в костта за прикрепване на фиксатора, поставете шан-
цовия винт първо в разреза. Можете тогава да плъзнете костния фиксатор над шан-
цовия винт и да поставите ошипената тръба директно върху повърхността на кост-
та.
ЗАБЕЛЕЖКА: това предотвратява възможността ошипената тръба да причини
излишна абразия на околната мека тъкан. 

Предупреждение
Ако костният фиксатор с 1 щифт X-Press с размер S не може да се прикрепи към
костта чрез основния разрез, направете втори разрез в областта, където има по-
малко тъкан, покриваща костта.

Безопасно премахване

Разхлабете както копчето ②, така и тракционната гайка ③ и внимателно повдигнете костния
фиксатор от шанцовия винт. След като фиксаторът е премахнат, отвинтете шанцовия винт и
премахнете костния фиксатор.

РЕФЕРЕНТНИ МАТРИЦИ
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ЗАБЕЛЕЖКА: никога не отвинтвайте шанцовия винт, ако костният фиксатор с 1
щифт X-Press все още е прикрепен. Правете това само ако устройството не може да
се премахне с помощта на стандартната процедура. 

Костен фиксатор с 1 щифт X-Press
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4.1.3 Костен фиксатор с 2 щифта X-Press

Обща информация

Костният фиксатор с 2 щифта X-Press има двустранна интерфейсна пластина за
прикрепване на референтна установка, докато костният фиксатор с 2 щифта, Flip-Flop, X-
Press има тригерен дизайн, който позволява прикрепване на референтна установка от
двете страни на костния фиксатор.

Как се сглобява и прикрепва костният фиксатор

Фиг. 23  

Стъпка

1. Тъй като костният фиксатор не може да се върти, помислете за ориентиране на ре-
ферентната установка, преди да поставите шанцовите винтове в костта.

2. Използвайте двойка съвпадащи отвори ① на шаблона за пробиване като ориентир
за поставяне и вмъкнете шанцовите винтове ② през отворите (в посоката на стрел-
ките).
ЗАБЕЛЕЖКА: при използване на шанцови винтове със специален интерфейс за
бързо сдвояване (напр. бързо AO бързо сдвояване), не използвайте шаблона за
пробиване, тъй като краят на винта е по-голям от отворите на шаблона за про-
биване, което прави невъзможно изваждането на шаблона за пробиване след про-
биване. 

3. Пробийте винтовете в костта.

4. Отворете копчето за фиксиране ③ на костния фиксатор изцяло и го плъзнете над
шанцовите винтове, прикрепвайки го възможно най-близо към костната или тъканна-
та повърхност.
ЗАБЕЛЕЖКА: прикрепвайте костния фиксатор само към кръглата част на шан-
цовия винт. 

5. Затегнете копчето за фиксиране с ръка, за да закрепите фиксатора (в посоката на
стрелката). Не е необходим инструмент, тъй като костният фиксатор може да се за-
тегне достатъчно с ръка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Brainlab препоръчва използване на 4 mm шанцови винтове с костния
фиксатор с 2 щифта X-Press. 

Безопасно премахване

Разхлабете копчето за фиксиране ③ и бавно повдигнете костния фиксатор от шанцовите
винтове. След като фиксаторът е премахнат, отвинтете шанцовите винтове и ги отстранете.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако костният фиксатор не може да се повдигне от шанцовите винтове
поради някаква причина, винтовете може да се изрежат под фиксатора и да се
отвинтят отделно. 
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4.1.4 Референтна установка X-Press

Въртене на костните фиксатори върху шанцови винтове

Фиг. 24  

Костен фиксатор Въртенето е възможно?

Костен фиксатор с 1 щифт X-Press Да, преди фиксиране

• Костен фиксатор с 2 щифта X-Press
• Костен фиксатор с 2 щифта, Flip-Flop, X-Press

Не

Как се сглобява и регулира референтната установка

Фиг. 25  

Стъпка

1. Завинтете винта на клампата ② в механизма за бързо скрепление ①, като се увери-
те, че установката е затегната сигурно.

2. За да регулирате ориентацията на установката, леко разхлабете винта на клампата
и регулирайте референтната установка от всички страни, като я въртите около ней-
ния ствол ③.

Референтна установка X-Press
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Как се закрепва референтната установка след регулиране

Фиг. 26  

Стъпка

1. След регулиране позиционирайте шарнирните зъбци в жлебовете ① и затегнете
здраво винта на клампата с ръка.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да гарантирате стабилна връзка, се уверете, че шарнирните
зъбци не са поставени върху други зъбци. 

2. Чува се щракване, което указва, че вторият шарнир е в правилната стабилна пози-
ция ②.
ЗАБЕЛЕЖКА: не позиционирайте и не затягайте втория шарнир в нестабилна
позиция. 

Как се прикрепва референтната установка към костния фиксатор

Фиг. 27  

Стъпка

1. Прищипете страните на клампата за бързо скрепление ①, за да отворите челюстите
на клампата.

2. Вмъкнете щифтовете на втулката ② на механизма за бързо скрепление в съответ-
ните отвори ③ на интерфейсната пластина на костния фиксатор (в посоката на
стрелката).

3. Освободете клампата за бързо скрепление и се уверете, че щифтовете на втулката
са поставени стабилно в съответните отвори на интерфейсната пластина.

Предупреждение
Ако не можете да вмъкнете щифтовете на установката напълно в интерфейсната
пластина, се свържете незабавно с Brainlab за съвет как да продължите.
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Безопасно премахване

За да разкачите установката, прищипете клампата за бързо скрепление ①, за да отворите
челюстите на клампата, и повдигнете установката хоризонтално нагоре извън
интерфейсната пластина. Не разхлабвайте гайката на костния фиксатор.
ЗАБЕЛЕЖКА: референтните установки може да се премахват по време на зашиване,
като се минимизира рискът от движение. 

Референтна установка X-Press
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4.2 Спинална референтна X-клампа и
рентгенопроницаема клампа

Обща информация

И двете спинални референтни матрици позволяват на система за навигация да проследява
прикрепения прешлен, докато рентгенопроницаемата спинална референтна клампа е
предназначена за регистрация на пациента с помощта на интаоперативни образи с
намалена честота на поява на метални артефакти в образите.

Компоненти

Фиг. 28  

Компонент № на артикул

• Референтна установка за спинална клампа с 3 маркерни сфери
• Референтна установка за спинална клампа с 4 маркерни сфери

• 55753
• 55759

• Спинална референтна X-клампа, размер S, L
• Рентгенопроницаема спинална референтна клампа

• 55751, 55752
• 55756

40 mm удължение за спинална референтна X-клампа 55754

Как се сглобява и прикрепва референцията

Стъпка

1. Ако използвате спиналната референтна X-клампа, изберете съответния размер на
клампата и обмислете позиционирането на базата на последващите хирургични
стъпки.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако е необходимо, свържете опционалното приспособление за удъл-
жаване ⑤, ⑧ към клампата ⑪ и го закрепете с помощта на удължителната глу-
ха гайка ⑨.
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Стъпка

2. Прикрепете референтна установка ⑦ към интерфейса на конектора върху основата
на клампата ④ (или върху удължителното приспособление) и я закрепете стабилно
с помощта на глухата гайка на установката ⑥.

3. Направете малък разрез над целевия прешлен и натиснете затворените челюсти на
клампата през разреза.

4. Леко отворете челюстите или чрез отвинтване на колелото на клампата ③ върху
рентгенопроницаемата клампа, или чрез разхлабване на заключващата гайка ⑩
върху x-клампата в посоката, указана на инструмента.
ЗАБЕЛЕЖКА: не прикрепвайте спиналната референция на други тъкани или ча-
сти на нервната система. 

5. Преместете зъбците на клампата над спинозния израстък и затегнете челюстите на
клампата, като държите клина ② и затягате колелото на клампата, докато клинът
достигне стопиращия щифт ①, или чрез затягане на заключващата гайка на x-клам-
пата.
ЗАБЕЛЕЖКА: прикрепете рентгенопроницаемата спинална референтна
клампа така, че металните части на установката да са извън обема на флуоро-
скопските образи или 3D сканирания. Ако е възможно, наклонете установката
под кос ъгъл спрямо надлъжната ос на тялото. 

Приложете умерена сила, докато клампата се фиксира стабилно, и прикрепете
клампата с ръка, ако е възможно. Докато въртите колелото, дръжте клампата при
клина с другата ръка.

Как се регулира позицията на референтната установка

Фиг. 29  

Стъпка

1. Когато завинтвате x-клампата, се уверете, че челюстите на клампата се срещат си-
метрично.
ЗАБЕЛЕЖКА: потвърдете, че всички винтове са затегнати и зъбците на клампа-
та са ангажирани. Ако е необходимо, използвайте гаечен ключ. 

2. За да регулирате хоризонталната позиция, разхлабете глухата гайка на установката
②, след което я затегнете отново стабилно.

Спинална референтна X-клампа и рентгенопроницаема клампа

52 Ръководство за потребителя на инструмента Ред. 3.0 Спинална и травматологична хирургия



Стъпка

3. За да регулирате наклона и ъгъла, разхлабете регулиращия винт ①, след което го
затегнете отново стабилно.

Как се разкачва референцията от спинозния израстък

Стъпка

1. За да разкачите референтната установка, развийте глухата гайка на установката ②.

2. За да отворите челюстите на клампата, отвинтете колелото на рентгенопроницаема-
та клампа или завъртете заключващата гайка на x-клампата в посоката, указана на
инструмента.

3. Внимателно освободете зъбците от костта и наклонете клампата настрани.

РЕФЕРЕНТНИ МАТРИЦИ
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4.3 Универсален спинален референтен комплект

Обща информация

Универсалният спинален референтен комплект е предназначен за пациентска
регистрация за навигирана спинална хирургия. Той е изключително полезен за
интраоперативни образи с КТ или C-рамене.

Компоненти

Фиг. 30  

Компонент № на арти-
кул

Отвертка 55758-30

Удължение за спинална референтна клампа (40 mm) 55761-02

Спинална референтна установка за референтна клампа от въглеродни
влакна (4-сферна геометрия) 55761

Спинална референтна клампа от въглеродни влакна с плъзгач 55758

Предупреждение
Универсалната спинална референтна клампа може да се използва само със
съвместимите компоненти по-горе.

Как се сглобява и прикрепва референцията

Стъпка

1. Прикрепете маркерните сфери и винтовия модул ④ върху референтна установка ③.

2. Прикрепете установката към интерфейса ⑤ на адаптера ⑥ или удължението на
клампата ②.

Универсален спинален референтен комплект
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Стъпка

3. Затегнете здраво сглобения адаптер или удължението върху интерфейса на клам-
пата ⑦.

4. Настройте хоризонталната позиция на установката и я затегнете здраво чрез копче-
то на установката.

5. За да отворите клампата ⑨, издърпайте плъзгача ⑧ нагоре към малкия ограничител
и в горната задържаща позиция, след което ръчно отворете раменете на референт-
ната клампа.

6. Затворете клампата около спинозния израстък чрез плъзгане на плъзгача надолу с
малка сила и я затегнете с отвертката ①.
ЗАБЕЛЕЖКА: потвърдете, че всички винтове са затегнати и че системата на
зъбците на интерфейса е ангажирана. 

Предупреждение
Увеличете силата на фиксиране внимателно, за да избегнете нараняване на пациента,
като например увреждане на дорсалните израстъци. Ако пациентът има остеопороза,
устройството може неволно да приложи прекомерна сила върху прешлена, ако не се
използва внимателно.

Как се разкачва референцията от спинозния израстък

Стъпка

1. Завъртете отвертката ① обратно на часовниковата стрелка, за да разхлабите
плъзгача ⑧.

2. Издърпайте плъзгача нагоре към малкия ограничител и в горната задържаща пози-
ция, след което ръчно отворете раменете на референтната клампа ⑨.

3. Клампата включва метод на бързо регулиране, който позволява ръчното движение
на плъзгача, доколкото не се прилага сила за фиксиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: натиснете плъзгача върху оребрената страна, за да активирате
бързото регулиране. Когато е под напрежение, плъзгачът автоматично се анга-
жира с механизма на завинтване и може да се управлява само с отвертката. 

След регистрация

След завършване на пациентската регистрация не отваряйте и не регулирайте фиксирането
или регулиращите винтове. Ако референтният пакет се разхлаби, повторете регистрацията,
преди да продължите.

РЕФЕРЕНТНИ МАТРИЦИ
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4.4 Пакет със спинални аксесоари за антериорна/
латерална/коса референция

Обща информация

Пакетът със спинални аксесоари за антериорна/латералена/коса референция (55070)
е предназначен за използване в антериорни, латерални или коси спинални подходи.

Компоненти

Фиг. 31  

№ Компонент № на артикул

① Референтна установка Няма

② Конекторни тръби (130 mm и 160 mm) Няма

③ Инструмент за въвеждане Няма

④ Защитни гилзи Няма

⑤
• Фиксиращ винт, лумбален, дълъг
• Фиксиращ винт, лумбален, къс

• 55070-83
• 55070-86

⑥ Скрепителен модул на установката Няма

⑦ Фиксираща гайка (2 броя) 55070-90

Предупреждение
Използвайте само набори фиксиращи винтове на Brainlab за поставяне на
фиксиращите винтове и използвайте само фиксиращ винт с резба с конкретните
дължина и диаметър. Използването на фиксиращ винт с неправилни размери може да
доведе до нестабилно прикрепване.

Пакет със спинални аксесоари за антериорна/латерална/коса референция
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Как се поставя фиксиращият винт

Фиг. 32  

Стъпка

1. Изберете дълъг или къс фиксиращ винт ①, както е уместно за размера на пациента.

2. Вмъкнете фиксиращия винт в инструмента за въвеждане ②, като се уверите, че вин-
тът е ангажиран.

3. Изберете защитната гилза ③, която съвпада с дължината на фиксиращия винт.

4. Внимателно вмъкнете защитната гилза в разреза и я плъзнете надолу върху повърх-
ността на костта.

5. Въведете фиксиращия винт в инструмента за въвеждане (① + ②) в защитната гил-
за.

6. Използвайки инструмента за въвеждане, завинтете фиксиращия винт в прешлена.
Не прикрепвайте винта към тъканта или към други гъвкави анатомични структури.

7. Премахнете инструмента за въвеждане.

8. Вмъкнете пълната дължина на резбата в прешлена под флуороскопски контрол, ка-
то позиционирате винта така, че да се позволи последващо прикрепване на рефе-
рентната установка.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако анатомията не позволява това, стабилността на референтна
установка не може да се гарантира и трябва да се изберат алтернативни сред-
ства на регистрация. 

Предупреждение
Когато се използва автоматична фреза, използвайте само най-ниската скорост на
пробиване за поддържане на максимален контрол над дълбочината на пробиване. Не
огъвайте фиксиращия винт по време на пробиване.

Предупреждение
Избягвайте множество опити за пробиване, тъй като това може да отслаби костта и да
увеличи риска от постоперативни стресови фрактури. Спрете пробиването, ако
достигнете до срещуположната кортикална кост.

РЕФЕРЕНТНИ МАТРИЦИ
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Как се прикрепва конекторната тръба

Фиг. 33  

Стъпка

1. Изберете подходящия размер на конекторната тръба така, че да съвпада с дължи-
ната на фиксиращия винт.

2. Плъзнете конекторната тръба ③ над фиксиращия винт ② и в защитната гилза ①.
Позиционирайте конекторната тръба така, че да позволите последващо прикрепва-
не на референтната установка.

3. Поставете шипа на конекторната тръба директно върху костната повърхност, а не
върху меката тъкан.
ЗАБЕЛЕЖКА: когато въвеждате конекторната тръба, без да използвате защит-
ната гилза, се уверете, че фиксиращият винт е поставен на достатъчно раз-
стояние от тъканта, кръвоносните съдове и други важни структури, за да се из-
бегне увреждане на тези структури. 

4. Ориентирайте интерфейса на референтната установка ④, така че референтна уста-
новка да може впоследствие да се прикрепи с пълна видимост на камерата, без да
се възпрепятства хиругичното поле.

5. Вмъкнете скрепителната гайка ⑥ в инструмента за въвеждане ⑤ и използвайте ин-
струмента за въвеждане, за да закрепите скрепителната гайка в конекторната тръ-
ба.

6. Премахнете инструмента за въвеждане след затягането.

Пакет със спинални аксесоари за антериорна/латерална/коса референция
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Как се прикрепва референтната установка

Фиг. 34  

Стъпка

1. Потвърдете, че конекторната тръба ① е прикрепена стабилно.

2. Завинтете скрепителния модул на установката ③ на лявата или дясната страна на
интерфейса на референтна установка ② в зависимост от позицията на камерата.

3. Въведете крайната част на референтна установка ④ в скрепителния модул на уста-
новката.

4. Регулирайте референтна установка така, че да сочи камерата, и затегнете скрепи-
телния модул.

Предупреждение
Не отвинтвайте фиксиращия винт, докато конекторната тръба все още е прикрепена.
Това може да причини екстремна абразия на кортикалния слой. Обмислете тази
стъпка само ако не можете да премахнете устройството от фиксиращия винт.

РЕФЕРЕНТНИ МАТРИЦИ
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4.5 Референтна лента за глава

Обща информация

Референтната лента за глава (10 броя) и референтният модул за лента за глава е
референтно устройство, използвано специално за случаи, когато фиксирането на главата не
е възможно.

Използвайте референтна лента за глава само когато навигацията на здравия фемур е
необходима, например когато се извършва поставяне на феморални пирони.

Компоненти

Фиг. 35  

№ Компонент № на артикул

① Референтен модул за лента за глава 41877

② Референтна лента за глава (10 броя) 41878

Как се сглобява и прикрепва референцията

Фиг. 36  

Стъпка

1. Преди да прикрепите референтна лента за глава, позиционирайте пациента за опе-
рацията и закрепете крака с държач за артроскопия.

2. Премахнете предпазното фолио от задната част на пластината на лентата за глава.

Референтна лента за глава
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Стъпка

3. Поставете референтна лента за глава ② около бедрото на пациента близо до коля-
ното, където няма да пречи на операцията, и я закрепете на място с помощта на
велкро закопчалката.
ЗАБЕЛЕЖКА: плъзгане на лентата върху крака може да доведе до неточна реги-
страция. 

4. Прикрепете референтния модул ① към конектора на лентата за глава.

Стерилност

Употреба Стерилност

Референтен модул за лен-
та за глава
Референтна лента за глава

Регистрация Може да бъде нестерилна

Навигация Трябва да се стерилизира

Премахване на референтната лента за глава

Премахнете референтна лента за глава след успешната регистрация на всичките три
образа на здравия фемур.

Предупреждение
По време на регистрацията не местете здравия крак върху поддръжката за крака и не
го изваждайте от държача за крака. Това може да доведе до неточна регистрация.

Предупреждение
Ако референтна лента за глава е затегната твърде здраво по време на
продължителна операция (по-дълга от 2 часа), може да се появят вдлъбнатини върху
бедрото на пациента поради притискането. Тези вдлъбнатини обикновено изчезват в
рамките на 24 часа.

РЕФЕРЕНТНИ МАТРИЦИ
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4.6 Черепен референтен пакет

Обща информация

Черепният референтен пакет (B11002) позволява гъвкаво проследяване на пациентската
референция по време на лицево-челюстни процедури в комбинация с флуороскопска 3D
или iCT. Пациентът не трябва да е обездвижен, за да се осигури проследяване.

Компоненти

Фиг. 37  

№ Компонент № на ар-
тикул

① Референтна черепна основа 52129

② Референтна черепна установка 52122

③ Дръжка за остриета (KLS Martin) 52127

④ Острие на отвертка (KLS Martin) 52171

⑤ Винт за костна фиксация на KLS Martin за еднократна употреба 1,5
mm x 6 mm (5 броя) 52170

Стерилност

Употреба Инструкции № на ар-
тикул

Референтна черепна
установка

Регистрация Може да бъде
нестерилна

52122
Навигация Трябва да се

стерилизира

Винт за костна фиксация на KLS Martin за еднократна
употреба 1,5 mm x 6 mm (5 броя)

Трябва да се
стерилизира 52170

ЗАБЕЛЕЖКА: ако се използва само една референтна установка, всички инструменти и
процедури трябва да се прилагат в стерилна среда. 

Черепен референтен пакет
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4.6.1 Отвертка

Как се сглобява отвертката

Фиг. 38  

Стъпка

1. Издърпайте назад предната гилза ② на дръжката ③.

2. Вмъкнете острието на отвертката ① в дръжката и освободете гилзата.

Предупреждение
Използвайте само одобрени от Brainlab имплантируеми винтове и отвертки.
Използването на неодобрени от Brainlab имплантируеми винтове и отвертки за
прикрепване на черепния референтен пакет може да засегне точността на
навигацията, което да създаде риск за пациента.

Съвети относно поставянето/премахването на винтове

• Изплакването на винта с натриев хлорид спомага за намаляването на триенето и
улеснява поставянето на винта.

• По-лесно е винтът да се завинти перпендикулярно на костта, а не под ъгъл.
• Ако пациентът има висока плътност на костите, можете опционално да пробиете
предварително, за да улесните вмъкването на винта в костта
- За предварително пробиване не надвишавайте диаметър на пробивното свредло от

1,1 mm и максимална дълбочина от 5 mm. Следвайте насоките на производителя на
винта.

• Като цяло теглото на отвертката е достатъчно, за да се махне винта от костта.

Предупреждение
Прилагането на прекомерен натиск върху главата на винта може да доведе до
откъсване на главата на винта от костта при махане на отвертката. Освен това
прекомерният натиск би могъл също да причини разцепването и счупването на
главата на винта.

РЕФЕРЕНТНИ МАТРИЦИ
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4.6.2 Сглобяване и прикрепване

Как се сглобява и прикрепва референтната черепна основа

Фиг. 39  

Стъпка

1. Дезинфекцирайте областта на пациента, към която ще се прикрепи референтната
черепна основа.
ЗАБЕЛЕЖКА: позиционирайте устройството така, че да не затруднява хирурга
и да предлага безпрепятствен изглед към установката по всяко време. Допълни-
телно се уверете, че е налице достатъчна плътност на костта за поставяне-
то. 

2. Прикрепете интерфейса на конектора на установката ⑦ към основата ③ (в посоката
на стрелката), използвайки регулиращата гайка ⑧, за да я затегнете стабилно.

3. Направете разрез в пациента, през който ще се вмъкне тръбата ①.

4. Вмъкнете тръбата в основата през дъното (в посоката на стрелката) и внимателно
затегнете глухата гайка на тръбата ⑥ отгоре.

5. Поставете сглобената референтна черепна основа върху черепа на пациента и
вмъкнете тръбата в разреза.

6. Вмъкнете винт за костна фиксация на KLS Martin за еднократна употреба 1,5
mm x 6 mm ⑤ през тръбата.

7. Използвайте отвертката, за да завинтите напълно винта в костта, докато се постиг-
не стабилност. Не прилагайте много сила надолу, иначе това може да причини фрак-
тура на черепа.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако тръбата, която използвате, има прозорец, разхлабете винта
около половин оборот обратно на часовниковата стрелка. Това прави по-лесно
свалянето на устройството в края на процедурата. 

8. Приложете лек натиск към референтната черепна основа, за да вмъкнете щифто-
вете ② в черепа на пациента.

Сглобяване и прикрепване
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Стъпка

9. Завъртете глухата гайка на тръбата по посока на часовниковата стрелка, за да на-
тиснете щифтовете в костта, закрепвайки референтната черепна основа.

Как се прикрепва нестерилната установка

Фиг. 40  

Стъпка

1. Преместете нестерилната референтната черепна установка надолу над щифта на
интерфейса на конектора ③ и затегнете глухата гайка на установката ②.

2. Разхлабете глухата гайка на тръбата ① и регулиращата гайка ④, за да зададете по-
зицията на установката, така че да е видима за камерата.

3. Затегнете здраво ① и ④, преди да започнете регистрацията.

Предупреждение
Не развинтвайте никакви винтове на референцията след пациентската регистрация.
Глухата гайка на установката може да се развинти само за да се смени референтната
установка.

Как се премахва нестерилната установка и се прикрепва стерилна установка

Фиг. 41  

РЕФЕРЕНТНИ МАТРИЦИ
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Стъпка

1. След регистрацията отвинтете и премахнете нестерилната референтна установка.

2. Поставете покривало върху пациента, както обичайно.

3. Направете срез в покривалото, за да покаже интерфейсът на конектора ①.

4. Стерилен асистент или медицинска сестра трябва тогава да прикрепи и затегне сте-
рилната референтна установка към интерфейса.

5. След като стерилната референтна установка е прикрепена здраво, пациентската на-
вигация вече може да започне.

Сглобяване и прикрепване
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4.6.3 Премахване на черепен референтен пакет

Стандартна процедура

Фиг. 42  

Стъпка

1. Отвинтете и премахнете референтната черепна установка.

2. Разхлабете глухата гайка на тръбата ①.

3. Отстранете винта с отвертка.

4. Премахнете референтната черепна основа, като я изтеглите нагоре.

Процедура за тръба с прозорец

Фиг. 43  

Стъпка

1. Отвинтете и премахнете референтната черепна установка.

2. Отвинтете и премахнете глухата гайка на тръбата напълно от тръбата.

3. Премахнете референтната черепна основа, като я изтеглите нагоре над тръбата.

4. Ако винтът се вижда, използвайте прозореца (стрелката) като визуално съдействие
за позициониране на отвертката върху винта. Отвинтете и отстранете винта с от-
вертката, след което извадете тръбата навън.

РЕФЕРЕНТНИ МАТРИЦИ
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Стъпка

5. Ако винтът не се вижда, внимателно разкачете и отстранете тръбата. Отвинтете и
отстранете винта с отвертка.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако винтът е бил разхлабен с половин оборот по време на инста-
лацията, плъзнете тръбата латерално, за да я разкачите от винта и да я изва-
дите навън. 

Премахване на черепен референтен пакет
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5 ИНСТРУМЕНТНИ
АДАПТЕРИ

5.1 Пакет с инструментни адаптери

Обща информация

Пакетът с инструментни адаптери (набор от 2 или 4) (B11005) (B11006) идва с различни
размери на установките и клампите на инструментните адаптери. Това ви позволява да
сглобите инструментен адаптер така, че да пасва на инструмента, който искате да
навигирате.

Компоненти

№ Наименование № на артикул

①

• Клампа на инструментен адаптер, размер S
• Клампа на инструментен адаптер, размер M
• Клампа на инструментен адаптер, размер L
• Клампа на инструментен адаптер, размер XL

• 55101
• 55102
• 55102
• 55104

②

• Установка за инструментен адаптер, размер M
• Установка за инструментен адаптер, размер ML
• Установка за инструментен адаптер, размер L
• Установка за инструментен адаптер, размер XL

• 41798
• 41799
• 41801
• 41802

③ Инструмент за инструментен адаптер 55061

ЗАБЕЛЕЖКА: всяка клампа на инструментен адаптер може да се прикрепи към всяка
установка. Ако замените установката за друга с различен размер по време на
процедурата, калибрирайте отново и проверете инструмента, преди да продължите. 

ИНСТРУМЕНТНИ АДАПТЕРИ
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Как се прикрепва установката към клампата на инструментния адаптер

Фиг. 44  

Стъпка

1. Изберете необходимите клампа на инструментен адаптер и установка на инстру-
ментен адаптер.
ЗАБЕЛЕЖКА: колкото по-голям е инструментът, толкова по-голяма установка
следва да използвате. 

2. Вмъкнете втулката на установката ② в клампата ① и подравнете зъбците на двата
компонента.

3. Затегнете копчето за завинтване ③ с ръка или като използвате инструмента за ин-
струментен адаптер, като се уверите, че установката е закрепена стабилно към
клампата.

Как се прикрепва клампата към инструмента

Фиг. 45  

Стъпка

1. Фиксирайте клампата ① над инструмента.
ЗАБЕЛЕЖКА: за най-висока точност на проследяването прикрепете клампата
възможно най-близо да върха на инструмента, без да се докосва пациентът. 

Пакет с инструментни адаптери
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Стъпка

2. Прикрепете установката така, че най-дългото рамо на установката да е подравнено
с оста на инструмента.

3. Затегнете копчето за фиксиране ② с ръка, за да закрепите стабилно клампата на
инструментния адаптер.
ЗАБЕЛЕЖКА: използвайте инструмента за инструментен адаптер, ако е нео-
бходимо. 

ИНСТРУМЕНТНИ АДАПТЕРИ

Ръководство за потребителя на инструмента Ред. 3.0 Спинална и травматологична хирургия 71



5.2 Инструментен адаптер за хирургична моторна
система

Обща информация

Инструментният адаптер за хирургична моторна система (41840) е предназначен за
навигацията на моторизираните фрези. Той може да се използва за устройства с диаметър
на корпуса между 26 и 40 mm.

Компоненти

Фиг. 46  

№ Компонент

① Копче за фиксиране

② Адаптерна установка

③ Адаптерна клампа

Предупреждение
Никога не използвайте инструментния адаптер за хирургична моторна система с
несъвместими устройства.

Как се прикрепва адаптерът

Фиг. 47  

Инструментен адаптер за хирургична моторна система

72 Ръководство за потребителя на инструмента Ред. 3.0 Спинална и травматологична хирургия



Стъпка

1. Позиционирайте адаптера така, че да не възпрепятства работата на хирурга по вре-
ме на операцията.

2. Уверете се, че клампата ③ обхваща корпуса и затегнете ръчно копчето за фиксира-
не ②.

3. Позиционирайте установката ① така, че камерата да може винаги да засече мар-
керните сфери.

ИНСТРУМЕНТНИ АДАПТЕРИ
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Инструментен адаптер за хирургична моторна система
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6 ВОДАЧИ
6.1 Набор от игли за педикуларен достъп

Обща информация

Наборът от игли за педикуларен достъп за ръчно калибриране (55843) е набор от
хирургични инструменти за минимално инвазивно поставяне на киршнерови телове в
тораколумбални педикули.

Компоненти

Фиг. 48  

№ Компонент № на арти-
кул

① Направляваща тръба 1,8 mm за игла за педикуларен достъп (ръч-
но калибриране) 55844

② Установка за проследяване

③

• Троакарна вложка на игла за педикуларен достъп (еднократна
употреба)
- Трябва да се стерилизира

• Троакарна вложка за еднократна употреба за игла за педикула-
рен достъп (5 броя)
- Доставя се стерилна

• 55845-01
• 55846

④

• Киршнерови телове за еднократна употреба 2,5 mm/200 mm (5
броя)

• Киршнерова тел за еднократна употреба 2,8 mm/450 mm (55
броя)

• 52479
• 52485

ВОДАЧИ
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ЗАБЕЛЕЖКА: наборът игли може да се използва само с киршнерови телове, указани като
съвместими от Brainlab. 

Как се сглобява наборът от игли за педикуларен достъп

Фиг. 49  

Стъпка

1. Вмъкнете троакарната вложка ① в направляващата тръба и я завъртете по посока
на часовниковата стрелка, докато пружинното резе щракне вътре.

2. Завинтете здраво рефлекторните маркерни сфери за еднократна употреба с ръ-
ка върху щифтовете за прикрепване на установката за проследяване.

Дълбочината на вмъкнатата киршнерова тел не се контролира от навигираната
направляваща тръба.

Набор от игли за педикуларен достъп
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6.2 Пробивен водач

Обща информация

Пробивен водач се използва за навигиране на пробивни свредла и/или киршнерови телове.

Основни компоненти

①

②
③

⑤

④

Фиг. 50  

№ Компонент № на ар-
тикул

① Пробивно свредло Различни

② Тръба на пробивен водач Различни

③ Основа на дръжка Няма

④ Фиксираща гайка Няма

⑤

• Дръжка на пробивен водач с 3 маркерни сфери
• Дръжка на пробивен водач с 4 маркерни сфери
• Компактна дръжка на водач с 4 маркерни сфери (използва се с ро-
ботизираната система Cirq)

• 41839
• 55839
• 56203

Начин на сглобяване на пробивния водач

Стъпка

1. Вмъкнете направляващата тръба ② през основата на дръжката ③.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че тръбата не е наклонена. 

2. Завинтете здраво тръбата обратно на часовниковата стрелка, за да я затегнете.
ЗАБЕЛЕЖКА: не разхлабвайте тръбата по време на използване. 

3. Само за стандартен пробивен водачи – регулирайте дръжката на пробивен водач
с 3 или 4 маркерни сфери до най-подходящия ъгъл, като се уверите, че зъбците на
интерфейса на дръжката се заключват правилно на място.

4. Закрепете дръжката ⑤ с помощта на фиксиращата гайка ④.

5. Завинтете маркерните сфери с ръка в щифтове за прикрепване на установката за
проследяване, като се уверите, че са затегнати здраво.

ВОДАЧИ

Ръководство за потребителя на инструмента Ред. 3.0 Спинална и травматологична хирургия 77



Налични тръби за пробивен водач

Направляваща тръба Роботизирано
пробиване

№ на арти-
кул

Тръба за пробивен водач 2,4 mm x 150 mm
Съвместима със
системата Cirq

41839-27

Тръба за пробивен водач 3,2 mm x 150 mm 41839-30

Тръба за пробивен водач 2,6 mm x 150 mm 41839-60

Тръба за пробивен водач 3 mm x 150 mm

Несъвместими
със системата
Cirq

41839-20

Тръба за пробивен водач 2,5 mm x 150 mm 41839-80

Тръба за пробивен водач 2,6 mm x 150 mm, тъпа, за
Ulrich Neon 41839-66

Тръба за пробивен водач 2,6 mm x 150 mm, троакарна
(Ulrich Neon) 41839-95

Тръба за пробивен водач 3,5 mm x 150 mm (Ulrich
Neon) 41839-85

Тръба за пробивен водач 1,8 mm x 180 mm 41839-70

Тръба за пробивен водач 5 mm x 180 mm 55839-10

Тръба за пробивен водач 1,5 mm x 186 mm, троакарен
(Ulrich Neon) 41839-90

Тръба за пробивен водач 4,5 mm x 200 mm 41839-40

Предупреждение
Диаметърът на тръбата на пробивния водач трябва да съвпада с този на пробивното
свредло или киршнеровата тел, която ще се използва, и трябва да е подходящ за
целевото приложение. Иначе навигацията може да е неточна и пациентът може да
бъде застрашен.

Налични пробивни свредла

Свредла Контрол на
дълбочината

Роботизирано
пробиване

№ на ар-
тикул

Пробивно свредло 2,4 mm AO стебло

Поддържа
контрол на
дълбочината

Съвместимо
със системата
Cirq

41839-28

Пробивно свредло 2,6 mm AO стебло 41839-65

Пробивно свредло 3,2 mm AO стебло 41839-36

Пробивно свредло 3,5 mm AO стебло за
Ulrich Neon

Несъвместими
със системата
Cirq

41839-88

Пробивно свредло 2,4 mm AO стебло
Не поддържа
контрол на
дълбочината

41839-29

Пробивно свредло 2,6 mm AO стебло 41839-69

Пробивно свредло 3,2 mm AO стебло 41839-35

Пробивно свредло 4,5 mm AO стебло 41839-45

Пробивен водач
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6.3 Аксесоари за пробивен водач

Обща информация

Опционални аксесоари са налични за пробивния водач в зависимост от пробивното
свредло и тръбата на пробивния водач.

Стандартни аксесоари

Фиг. 51  

№ Компонент № на артикул

① Контрол на дълбочината на пробивен водач 41839-50

②
• Остър троакар за тръба на пробивен водач 1,8 mm
• Тъп троакар за тръба на пробивен водач 5 mm x 180 mm

• 41839-75
• 55839-50

③

Преходна гилза за пробивен водач:
• 2 mm x 180 mm
• 2,8 mm x 180 mm
• 3,2 mm x 180 mm

• 55839-20
• 55839-28
• 55839-32

④ Защитна гилза за тъкан за тръба на пробивен водач 5 mm x 180
mm 55839-40

⑤ Дръжка за защитна гилза за тъкан 55839-45

Аксесоари за пробивен водач Cirq

№ на артикул

Поставяем контрол на дълбочината на пробивен водач 41839-51

Остър връх на троакар:
• 2,4 mm
• 2,6 mm
• 3,2 mm

• 55839-64
• 55839-66
• 55839-62

ВОДАЧИ
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6.3.1 Контрол на дълбочината на пробивен водач

Обща информация

Контролът на дълбочината на пробивен водач може опционално да се използва за
задаване на максималната изисквана дълбочина на пробиване.

Как се сглобява

Фиг. 52  

Стъпка

1. Завинтете контрола на дълбочината на пробивен водач ② здраво в дръжката на
пробивен водач ① и регулирайте дръжката до най-подходящия ъгъл.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че зъбците на дръжката се заключват правилно на мя-
сто. 

2. Задайте максималната дълбочина на пробиване с помощта на контролната тръба
на контрола на дълбочината ④ (милиметрова скала показва текущата максимална
дълбочина на пробиването).

3. Закрепете стабилно тръбата за контрол на дълбочината с помощта на контрагайка-
та ③.
ЗАБЕЛЕЖКА: подходящите пробивни свредла ⑤ са с етикет „Supports Depth
Control“ (Поддържа контрол на дълбочината) и имат стоперен пръстен (стрел-
ка), за да се гарантира, че свредлото е подравнено правилно със скалата за кон-
трол на дълбочината и тръбата на пробивния водач. 

Предупреждение
Използвайте контрола на дълбочината на пробивния вода само с указаните пробивни
свредла на Brainlab, които поддържат контрол на дълбочината и имат съответното
ниво.

Контрол на дълбочината на пробивен водач
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6.3.2 Тъп и остър троакар за тръбата на пробивния водач

Обща информация

Троакар на пробивен водач може да се използва опционално, за да се позволи минимално
инвазивно поставяне на тръбата на пробивен водач през малък разрез.

Преди употреба

Пробивният водач трябва първо да се потвърди и валидира заедно с тръбата на пробивния
водач.
ЗАБЕЛЕЖКА: потвърждението и валидирането на тръбата на пробивния водач може да
се извърши само ако троакарите не са прикрепени. 

Как се поставя троакарът

Фиг. 53  

Стъпка

1. Регулирайте дръжката към най-подходящия ъгъл.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че зъбците на дръжката се заключват правилно на мя-
сто. 

2. Закрепете дръжката в необходимата позиция с помощта на фиксиращата гайка на
троакара ①.

3. Поставете правилния троакар в задната част на тръбата на пробивния водач.

4. Завинтете троакара здраво към фиксиращата гайка (обратно на часовниковата
стрелка).
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че върхът на троакара се издава от предната част на
тръбата на пробивния водач. 

5. Вмъкнете пробивния водач през малък разрез, докато целта е достигната.

6. Само когато пробивният водач е поставен правилно, отвинтете троакара по посока
на часовниковата стрелка (като е указано от стрелката), и го премахнете от тръба-
та.
ЗАБЕЛЕЖКА: тръбата на пробивния водач вече е готова за навигиране на про-
бивните свредла или киршнеровите телове. 

ВОДАЧИ
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Предупреждение
Диаметърът на тръбата на пробивния водач трябва да съвпада с този на пробивното
свредло или киршнеровата тел, която ще се използва в операцията. Иначе
активирането на навигацията не може да се гарантира и може да се предизвика
сериозно увреждане на пациента.

Тъп и остър троакар за тръбата на пробивния водач
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6.3.3 Защитна гилза за тъкан за тръба на пробивен водач

Обща информация

Защитната гилза за тъкан за тръба на пробивен водач 5 mm x 180 mm може
опционално да се използва при минимално инвазивна травматологична или спинална
хирургия за навигиране на киршнерови телове.

Как се сглобяват защитната гилза и дръжката

Фиг. 54  

Стъпка

1. Прикрепете дръжката за защитна гилза за тъкан ③ към съответния интерфейс на
защитна гилза за тъкан ①.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че щифтовете на дръжката са поставени в съответ-
ните слотове на защитната гилза за тъкан. 

2. След като щифтовете са позиционирани правилно, закрепете здраво дръжката с по-
мощта на контрагайката ②.

Как се закрепва защитната гилза към пробивния водач

Стъпка

1. Сглобете пробивния водач.

2. Плъзнете защитната гилза за тъкан ① над тръбата за пробивен водач.

3. В зависимост от процедурата вмъкнете троакар или преходна гилза за пробивен
водач в направляващата тръба от задната страна на дръжката на пробивен во-
дач, докато щракне във фиксиращата гайка.

ВОДАЧИ
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7 КОМПЛЕКТИ ЗА
ФЛУОРОСКОПСКА
РЕГИСТРАЦИЯ

7.1 Общ преглед на комплект за
флуороскопска регистрация

Обща информация

Комплектът за флуороскопска регистрация спомага регистрацията на 2D или 3D
флуороскопски сканирания и/или образи с използване на C-рамо и система за навигация на
Brainlab.

Типове комплекти за флуороскопска регистрация

Регистрация Комплект за регистрация № на арти-
кул

Само 2D данни
Комплект за регистрация за 2D C-рамене 55705

Ръчно устройство за флуороскопска 2D регистрация 55741

За 3D и 2D дан-
ни

Комплект за флуороскопска 2D/3D регистрация за 3D
C-рамене
• Трябва да има прикрепен пръстен за 2D регистрация

(Комплект за флуороскопска 2D/3D надстройка за
3D C-рамо)

55720
• 55715-20

Само 3D данни

Комплект за флуороскопска 3D регистрация за 3D C-
рамене 55715

Комплект за флуороскопска 3D регистрация за Ziehm
Vision FD Vario 3D 55730

Комплект за флуороскопска 3D регистрация за Ziehm
Vision RFD 3D 19154

Предупреждение
Всеки комплект за регистрация може да се използва само в комбинация със C-рамо,
одобрено като съвместимо от Brainlab. Brainlab няма да поеме отговорност, ако се
използват неодобрени C-рамене.

Прикрепване към C-рамене

Специалист от поддръжката на Brainlab трябва да калибрира комплекта за регистрация в
комбинация със C-рамото, за да разреши регистрацията на заснетите образи.

КОМПЛЕКТИ ЗА ФЛУОРОСКОПСКА РЕГИСТРАЦИЯ
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Предупреждение
Ако установите неизправности или неприемливи неточности, се свържете с
поддръжката на Brainlab, за да калибрирате отново C-рамото със системата за
навигация.

Предупреждение
Балансът на C-рамото може да се засегне от закрепването на комплект за
регистрация. Избягвайте екстремни позиции на C-рамото, когато е прикрепен
комплект за регистрация.

Предупреждение
Не завъртайте C-рамото с монтирания комплект за регистрация под масата за
операционна зала.

Рефлекторни дискове за комплект за флуороскопска регистрация

Необходими видими рефлектор-
ни дискове

Комплект за флуороскопска 2D/3D регистрация
за 3D C-рамене

Поне петКомплект за флуороскопска 3D регистрация за
3D C-рамене

Комплект за регистрация за 2D C-рамене

ЗАБЕЛЕЖКА: използвайте рефлекторни дискове на Brainlab само с комплекти за
флуороскопска регистрация. 

Как се поставят рефлекторни дискове

Ако даден комплект за регистрация не използва установки, рефлекторните дискове за
комплект за флуороскопска регистрация (7 броя) или (21 броя) (41775) (55775) трябва
да поставят в гнездата на комплекта за регистрация.

Фиг. 55  

Стъпка

1. Подравнете диска концентрично с гнездото, така че плоската страна с рефлекторно-
то фолио да сочи навън ①.

2. Натиснете диска в гнездото, докато щракне на място ②. Ако дискът блокира, натис-
нете предната страна на диска близо до сачмения лагер с монтирана пружина ③.
ЗАБЕЛЕЖКА: когато дискът се постави правилно, трябва да чуете щракване.
Дисковете не трябва да са наклонени. 

3. Повторете стъпки 1 и 2, докато всички дискове са на място, и подравнете с повърх-
ността на комплекта за регистрация ④.

Общ преглед на комплект за флуороскопска регистрация
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ЗАБЕЛЕЖКА: ако камерата на системата не може да засече комплекта за регистрация,
потвърдете, че покривалото на C-рамото е прикрепено правилно и че рефлекторните
дискове са в добро състояние. 
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7.2 Комплект за регистрация за 2D C-рамене

Обща информация

Комплектът за регистрация за 2D C-рамене (55705) се използва за заснемане на 2D
флуороскопски образи за регистрация и може да се използва само в комбинация със C-
рамене, които имат 9-инчов усилвател на образа.

Компоненти

Фиг. 56  

№ Компонент

① Комплект за регистрация

② Копче за фиксиране

③ Снемаема пластина за калибриране

Как се монтира комплектът за регистрация

Стъпка

1. Покрийте C-рамото, като се уверите, че покривалото не се уврежда и не възпрепят-
ства рефлекторните дискове от зрителното поле на камерата.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако покриете комплекта за регистрация, не се налага да покрива-
те усилвателя на образа. 

2. Позиционирайте комплекта за регистрация ① върху усилвателя на образа, така че
да не влиза в контакт с пациента или референтната установка по време на използ-
ване.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че комплектът е нивелиран и центриран на повърх-
ностната равнина на усилвателя на образа. 

3. Затегнете стабилно копчето за фиксиране ②, като се уверите, че не е позиционира-
но в зрителното поле на камерата.

Стерилност

Комплектът за регистрация може да се стерилизира за ползване или да се покрие с
помощта на одобрено стерилно и прозрачно покривало от Brainlab.

Комплект за регистрация за 2D C-рамене
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Как се прикрепва пластината за калибриране

① ② ③

Фиг. 57  

Стъпка

1. Позиционирайте снемаемата пластина за калибриране под комплект за регистрация
①.

2. Докато поддържате пластината за калибриране с една ръка, за да не падне, подрав-
нете прореза на комплекта за регистрация с прореза на снемаемата пластина за ка-
либриране ②.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че пластината за калибриране е равномерно прикрепе-
на и подравнена и че няма разстояние между пластината за калибриране и ком-
плекта за регистрация. 

3. Затворете трите резета и се уверете, че пластината за калибриране е здраво при-
крепена към комплекта за регистрация ③.

Съхранение

След заснемане на образи не променяйте позицията на комплекта за регистрация върху
усилвателя на образа. След като се премахне снемаемата пластина за калибриране, се
уверете, че тя остава стерилна и се съхранява в стерилна среда.

КОМПЛЕКТИ ЗА ФЛУОРОСКОПСКА РЕГИСТРАЦИЯ
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7.3 Ръчно устройство за флуороскопска 2D
регистрация

Обща информация

Ръчното устройство за флуороскопска 2D регистрация (55741) е мобилен инструмент за
заснемане на интраоперативни 2D флуороскопски образи, който се използва в комбинация
с 9-инчово или 12-инчово C-рамо. Устройството за регистрация не е прикрепено към C-рамо
и трябва да се държи от хирурга по време на заснемането на образите.

Компоненти

Фиг. 58  

№ Компонент № на артикул

① Глава на устройство за регистрация Няма

② Стопери Няма

③ Тяло на устройство за регистрация Няма

④ Дръжка за устройство за флуороскопска 2D регистрация 55742

Стерилност

Стерилизирайте устройството за регистрация и дръжката му преди употреба или ако
напусне стерилното поле.

Използване на еластична лента

Изначално двете пластмасови гнезда се инсталират върху малката еластична лента. Ако ви
е нужна голямата еластична лента, инсталирайте отново двете пластмасови гнезда върху
голямата еластична лента. Уверете се, че избраните от вас еластична лента и пластина за
корекция са съвместими със C-рамото.

Еластична лента Минимален диаметър на C-
рамото

Максимален диаметър на C-рамото

Малък (S) 290 mm (11,4 инча) 350 mm (13,8 инча)

Голям (L) 350 mm (13,8 инча) 390 mm (15,4 инча)

Ръчно устройство за флуороскопска 2D регистрация
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Еластичните ленти трябва да се подменят поне веднъж годишно. Еластичните ленти
се доставят като част от пакета с консумативи за еднократна употреба (DePuy
Synthes). За информация за поръчка се свържете с отдела за поддръжка на Brainlab.

Спомагателни компоненти (аксесоари)

①

②

③

④ ⑤

Фиг. 59  

Компонент № на артикул

① Залепващи подложки за еднократна употреба Няма

② Пластмасови гнезда Няма

③ Гумени ленти (S, L) Няма

④ Залепващи подложки за еднократна употреба (50 броя) и ела-
стични ленти (2 броя) за флуороскопска 2D регистрация 55746

⑤
Пластина за корекция за ръчното устройство за
флуороскопска 2D регистрация (9-инчов или 12-инчов усилва-
тел на образа) с щипки за прикрепване

55744, 55745

Как се прикрепва пластината за корекция

Ако се използва с конвенционални C-рамене, пластина за корекция трябва да се прикрепи
към C-рамото.
ЗАБЕЛЕЖКА: плоскопанелни C-рамене не трябва да се използват с аксесоарите на
Ръчното устройство за флуороскопска 2D регистрация. 

Фиг. 60  

Стъпка

1. Почистете еластичната лента с изопропанол. Оставете я да изсъхне.

2. Заключете спирачките на C-рамото или закрепете C-рамото ръчно, ако не можете
да приложите спирачките.

КОМПЛЕКТИ ЗА ФЛУОРОСКОПСКА РЕГИСТРАЦИЯ
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Стъпка

3. Издърпайте еластичната лента върху C-рамото ③, докато почисти достатъчно края
на тръбата.

4. Почистете повърхността на пластината за корекция с изопропанол. Оставете я да
изсъхне.

5. Премахнете предпазния филм от двете страни на залепващата подложка и я закре-
пете към центъра на пластината за корекция ②.
ЗАБЕЛЕЖКА: използвайте само двойнозалепващи подложки, предоставени от
Brainlab, за прикрепване на пластината за корекция към усилвателя на образа. 

6. Натиснете пластината за корекция върху C-рамото. Потвърдете, че прикрепените
залепващи подложки имат добър контакт с пластината и със C-рамото, за да полу-
чите стабилно фиксиране.

7. Поставете и двете щипки за прикрепване ① в пластмасовите гнезда ④ на еластич-
ната лента, регулирайки ги, докато е необходимо за идеалното позициониране.

8. Потвърдете, че пластината за корекция е позициониране прецизно и не е наклоне-
на.

9. Покрийте C-рамото, както обикновено.

10. За да предпазите покривалото от увреждане, поставете стерилно тиксо на ръба, къ-
дето ръчното устройство за флуороскопска 2D регистрация се натиска към
усилвателя на образа.

Как се премахва пластината за корекция

Стъпка

1. Заключете спирачките на C-рамото или закрепете C-рамото ръчно, ако не можете
да приложите спирачките.

2. Разкачете двете щипки за прикрепване ① от пластмасовите гнезда ④.

3. Премахването на пластината за корекция ② се постига най-добре чрез въртене на
пластината. Използвайте прорезите за два пръста, за да захванете пластината за
корекция.

4. Внимателно завъртете пластината за корекция, докато се разкачи от C-рамото.

5. Премахнете залепващата подложка от пластината за корекция или C-рамото.
ЗАБЕЛЕЖКА: можете да използвате изопропанол за премахване на остатъците
от залепващата подложка. 

6. Отстранете еластичната лента от C-рамото ③.

Ръчно устройство за флуороскопска 2D регистрация
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7.4 Комплект за флуороскопска 2D/3D и 3D
регистрация за 3D C-рамене

Обща информация

Комплектът за флуороскопска 2D/3D регистрация за 3D C-рамене (55720) се използва
за заснемане на 2D и 3D образи за регистрация, докато комплектът за флуороскопска 3D
регистрация за 3D C-рамене (55715) се използва за заснемане на 3D образи за
регистрация.
ЗАБЕЛЕЖКА: комплектът за регистрация трябва да се покрие преди използване. 

Компоненти

Фиг. 61  

№ Компонент № на артикул

①
• Комплект за флуороскопска 2D/3D регистрация за 3D C-ра-
мене

• Комплект за флуороскопска 3D регистрация за 3D C-рамене

• 55720
• 55715

② Пръстен за 2D регистрация (комплект за флуороскопска 2D/3D
надстройка за 3D C-рамо) 55715-20

Съвместими C-рамене

Производител Съвместимо C-рамо Интерфейс

Siemens
Siremobil ISO-C 3D

NaviLink interface
Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D NaviPort-HW interface
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Как се монтира комплектът за регистрация

① ② ④③

Фиг. 62  

Стъпка

1. Плъзнете трите отвора на комплекта за регистрация върху съответните щифтове на
усилвателя на образа ①.
ЗАБЕЛЕЖКА: щифтовете на усилвателя на образа трябва да пасват гладко и
напълно в отворите на комплекта за регистрация. 

2. Уверете се, че комплектът е позициониран равномерно на C-рамото ②.

3. За стабилно и възпроизводимо прикрепване подравнете прореза на комплекта за
регистрация с прореза на усилвателя на образа ③.

4. Комплектът за регистрация трябва да е стабилно прикрепен, нивелиран и центри-
ран върху повърхностната равнина на усилвателя на образа. Затегнете здраво три-
те заключващи винта ④.
ЗАБЕЛЕЖКА: позиционирайте комплекта за регистрация така, че да не влиза в
контакт с пациента или референтната установка по време на използване. 

Комплект за флуороскопска 2D/3D и 3D регистрация за 3D C-рамене
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7.4.1 Използване на лазерно насочващо устройство за C-рамене на Siemens

Обща информация

Лазерно насочващо устройство на Siemens за 3D C-рамене може да се монтира на
комплекта за регистрация за използване по време на заснемане на 3D образ.

Предупреждение
Използвайте лазерно насочващо устройство за 3D сканиране само ако C-рамото е
калибрирано с лазерно насочващо устройство.

Как се монтира лазерното насочващо устройство

① ③②

④

⑤

Фиг. 63  

Стъпка

1. На външната страна на C-рамото монтирайте лазерно насочващото устройство вър-
ху големия прорез ① на комплекта за флуороскопска 3D/2D регистрация за 3D
C-рамене.

2. Промушете стягащия колан ③ на лазерно насочващото устройство през комплекта
за регистрация и около усилвателя на образа.

3. Затворете пружинния затвор ②, за да закрепите стягащия колан.

4. Регулирайте позицията на лазерно насочващото устройство ④, така че лазерните
снопове лъчи да са насочени през съответните отвори на комплекта за регистрация
и да се пресичат в центъра на C-рамото, докато то се позиционира правилно за ра-
бота ⑤.

КОМПЛЕКТИ ЗА ФЛУОРОСКОПСКА РЕГИСТРАЦИЯ
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7.4.2 Използване на комплект за надстройка

Обща информация

Комплектът за флуороскопска 2D/3D надстройка за 3D C-рамо е пръстен за 2D
регистрация, който ви позволява да заснемате 2D флуороскопски образи с комплекта за
флуороскопска 2D/3D регистрация за 3D C-рамене.

Калибровъчни образи

Комплектът за надстройка също е необходим за създаване на калибровъчни образи. Ако се
изисква комплектът, софтуерът за навигация ще ви подскаже да го прикрепите.

Как се прикрепва комплектът за надстройка

②①

Фиг. 64  

Стъпка

1. За да не се надвиши максималното тегло на прикрепените устройства, премахнете
всякакви лазерно насочващи устройства, преди да прикрепите комплекта за над-
стройка.

2. Позиционирайте комплекта за флуороскопска 2D/3D надстройка за 3D C-рамо
(пръстен за 2D регистрация) под комплекта за регистрация.

3. Докато поддържате пръстена за регистрация с една ръка, за да предотвратите па-
дането му, позиционирайте го така, че прорезите на пръстена да се подравнят с те-
зи на комплекта за регистрация ①.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че прорезите са подравнени така, че да няма разстоя-
ние между комплекта за надстройка и комплекта за регистрация, и че пръсте-
нът е равномерно прикрепен. 

4. Затворете трите резета на комплекта за надстройка ② и се уверете, че пръстенът
за регистрация е прикрепен стабилно към комплекта за регистрация.

Използване на комплект за надстройка
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7.4.3 Покриване на комплекта за регистрация

Преди да започнете

Комплектът за регистрация трябва да се покрие за използване със C-рамо. Когато
използвате комплекта за флуороскопска 2D/3D регистрация за 3D C-рамене в стерилна
обстановка с прикрепения комплект за флуороскопска 2D/3D надстройка за 3D C-рамо,
покрийте и комплекта за надстройка със стерилно покривало.

Как се покрива комплектът за регистрация

Стъпка

1. Поставете покривалото над комплекта за регистрация и релсите на C-рамото съ-
гласно инструкциите, предоставени от производителите на C-рамото и покривалото,
като се уверите, че това не уврежда покривалото.

2. Закрепете покривалото към C-рамото с помощта на стерилна еластична лента и/или
стерилно тиксо от задната страна на комплекта за регистрация.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че покривалото не запречва рефлекторните дискове
от зрителното поле на камерата чрез гънки или непрозрачни части на покрива-
лото, като например шевове или стикери. 

Съвместими покривала

C-рамо Производител и референтен номер Дистрибутор

Siemens Siremobil ISO-C 3D • CFI Medical Solutions, реф. № 5464
• Heisig GmbH, реф. № 32600
• Heisig GmbH, реф. № 30079

Siemens
Siemens Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D
• Heisig GmbH, реф. № 34132
• Ziehm, артикулен № 131179

Ziehm

Предупреждение
Покривайте комплекта за регистрация само с покривало, одобрено от Brainlab и
указано за модела на C-рамото, който се използва.

КОМПЛЕКТИ ЗА ФЛУОРОСКОПСКА РЕГИСТРАЦИЯ
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7.5 Комплект за флуороскопска 3D регистрация за
Ziehm Vision FD Vario

Обща информация

Комплектът за флуороскопска 3D регистрация за Ziehm Vision FD Vario (55730) се
използва за заснемане на 3D образи за регистрация.

Как се монтира комплектът за регистрация

①

②

③

Фиг. 65  

Стъпка

1. Натиснете назад защитната щипка ③ и отворете лоста за прикрепване ①.

2. Прикрепете установката за проследяване ② към интерфейса за прикрепване и бли-
зо до лоста.

3. Повторете стъпки 1 и 2 за оставащата установка за проследяване, като се уверите,
че всички установки са правилно и надеждно прикрепени към комплекта за реги-
страция.

4. Прикрепете всички рефлекторни маркерни сфери за еднократна употреба към
установките за проследяване и се уверете, че са прикрепени към двата интерфейса,
най-добре ориентирани към камерата в началната позиция на сканирането.

5. Покрийте комплекта за регистрация, както обикновено.

6. Поставете стерилната еластична лента около всяка установка за проследяване и
издърпайте покривалото плавно, като се уверявате, че няма гънки или непрозрачни
части на покривалото (шевове или стикери), които да покриват маркерните сфери.

ЗАБЕЛЕЖКА: комплектът за регистрация обикновено се използва с две прикрепени
установки за проследяване, но може да се използва и с три. 

Съвместимост

Стерилни
еластични
ленти

Монтирани уста-
новки за проследя-
ване

Покри-
вало

Референтен номер

Ziehm, арти-
кулен
№ 131160

Две 9" Ziehm, артикулен № 13034/Heisig, артику-
лен № 34132

Комплект за флуороскопска 3D регистрация за Ziehm Vision FD Vario
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Стерилни
еластични
ленти

Монтирани уста-
новки за проследя-
ване

Покри-
вало

Референтен номер

Три 12" Ziehm, артикулен № 13031/Heisig, артику-
лен № 34172

Две или три Ziehm, артикулен № 131185
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7.6 Комплект за флуороскопска 3D регистрация за
Ziehm Vision RFD 3D

Обща информация

Комплектът за флуороскопска 3D регистрация за Ziehm Vision RFD 3D (19154) се
използва за заснемане на 3D образи за регистрация.

Как се монтира

Фиг. 66  

Стъпка

1. Покрийте C-рамото със съвместимо стерилно покривало.
ЗАБЕЛЕЖКА: винаги подменяйте покривалото, ако референтните модули се
сменят по време на операция, но не залепяйте покривалото около адаптера. 

2. Изберете правилния референтен модул ① в зависимост от десния или левия етикет
на адаптера ④, където ще се инсталира установката.

3. Инсталирайте рефлекторните маркерни сфери за еднократна употреба ② на
двете установки.

4. Отворете напълно заключващите винтове ③ с два пълни оборота в обратна на ча-
совниковата стрелка посока.

5. Натиснете референтния модул върху адаптера.

6. Затегнете напълно заключващия винт, докато се получи надеждна връзка.
ЗАБЕЛЕЖКА: не прилагайте сила върху референтните модули и не ги използвай-
те като дръжки за подравняване на C-рамото. 

7. Повторете стъпки 2 – 6 за другата страна на C-рамото.

Съвместими покривала

Използвайте само покривала от Набора покривала за еднократна употреба на Ziehm,
налични от Ziehm за Vision RFD устройства.

Предупреждение
Референтните модули трябва да се монтират на стерилни, покрити адаптери и
инструкциите на производителя на покривалото трябва да се спазват внимателно, за

Комплект за флуороскопска 3D регистрация за Ziehm Vision RFD 3D
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да се гарантира поддържане на стерилното поле. Никога не покривайте референтните
модули с покривало.
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