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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje

Podpora

Pokud v této příručce nebudete moci najít požadované informace nebo pokud máte nějaké dotazy
či problémy, obraťte se na technickou podporu společnosti Brainlab:

Region Telefon a fax E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední a
Jižní Amerika

Telefon: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazílie Telefon: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Velká Británie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Telefon: +34 900 649 115

Francie a francouzsky mluvící re-
giony Telefon: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Telefon: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonsko
Telefon: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Očekávaná servisní životnost

Není-li konkrétně uvedeno jinak, nástroje nemají žádnou stanovenou servisní životnost. Konec
servisní životnosti závisí na opotřebení a poškození během používání. Opakovaná příprava k
opětovnému použití má na servisní životnost minimální vliv.

Připomínky uživatelů

Navzdory pečlivé kontrole může tato uživatelská příručka obsahovat chyby. Máte-li nějaké návrhy
ohledně toho, jak jí vylepšit, obraťte se na nás prosím na adrese user.guides@brainlab.com.

Výrobce

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.2 Právní formulace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno
jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu
společnosti Brainlab.

Prodej v USA

Federální zákony USA omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na lékařský předpis.

Štítek CE

• Označení CE znamená, že příslušný produkt společnosti Brainlab vyhovuje
základním požadavkům směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických pro-
středcích.

• Podle pravidel stanovených směrnicí MDD je klasifikace výrobku společnosti
Brainlab definována v odpovídající uživatelské příručce k programu.

POZNÁMKA: platnost označení CE lze potvrdit pouze pro produkty, které vyrobila společnost
Brainlab. 

Pokyny k likvidaci

Elektrického a elektronického zařízení se zbavujte tak, aby to bylo v souladu s místní-
mi zákony. Informace o směrnici WEEE (likvidace použitých elektrických a elektronic-
kých přístrojů) najdete na adrese: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Právní formulace
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1.3 Symboly

Varování

Varování
Varování jsou označena symbolem výstražného trojúhelníku. Obsahují velmi důležité
bezpečnostní informace o možnosti zranění, úmrtí nebo jiných vážných následků při
nesprávném použití zařízení.

Upozornění

Upozornění jsou označena kruhovým varovným symbolem. Obsahují důležité bezpečnostní
informace o možných problémech se zařízením. Mezi takové problémy patří například
selhání funkce, porucha zařízení, poškození zařízení nebo poškození majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: poznámky jsou formátovány kurzívou a uvádějí další užitečné rady. 

Hardwarové symboly

Symbol Popis

Použitá část typu B
POZNÁMKA: použité části, které nejsou obvykle vodivé a mohou být okamžitě
uvolněny od pacienta. 

Použitá část typu BF
POZNÁMKA: použité části, které mají vodivý kontakt s pacientem nebo mají střed-
nědobý nebo dlouhodobý kontakt s pacientem. 

Upozornění
POZNÁMKA: uživatel je povinen přečíst si v návodu k použití důležité varovné in-
formace, jako jsou varování a bezpečnostní opatření, která z různých důvodů ne-
mohou být uvedena na samotném zdravotnickém prostředku. 

Vyrovnávání potenciálů
POZNÁMKA: uvést svorky, které při vzájemném propojení uvedou různé části zaří-
zení nebo systému na stejné napětí, což nemusí být nutně potenciál země (zem). 

Bezpečný při MR
POZNÁMKA: uvádí známá rizika v kterémkoli prostředí MR. 

MR podmíněné
POZNÁMKA: nepředstavuje žádná známá rizika ve specifickém prostředí MR. 

Nebezpečný při magnetické rezonanci MR
POZNÁMKA: uvádí rizika ve všech prostředích MR. 

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Symbol Popis

Nepoužívejte opakovaně - K jednorázovému použití
POZNÁMKA: označuje zdravotnický prostředek, který je určen na jedno použití ne-
bo k použití u jednoho pacienta během jediného zákroku. 

Nesterilní
POZNÁMKA: označuje zdravotnický prostředek, který podroben procesu steriliza-
ce. 

Neprovádět opětovnou sterilizaci
POZNÁMKA: označuje zdravotnický prostředek, který nelze opakovaně sterilizo-
vat. 

Sterilizováno ethylenoxidem

Sterilizováno ozářením

Je-li obal poškozen, nepoužívejte

Uchovávejte mimo sluneční světlo

Uchovávejte v suchu

Limity vlhkosti
POZNÁMKA: označuje rozsah vlhkosti, kterému lze může být zdravotnický prostře-
dek bezpečně vystavit. 

Omezení atmosférického tlaku
POZNÁMKA: označuje rozsah atmosférického tlaku, kterému lze zdravotnický pro-
středek bezpečně vystavit. 

Omezení teploty
POZNÁMKA: označuje meze teploty, které lze zdravotnický prostředek bezpečně
vystavit. 

Množství položek v balení

Číslo šarže výrobce

Sériové číslo výrobce

Symboly
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Symbol Popis

Referenční (katalogové) číslo
POZNÁMKA: udává číslo výrobku společnosti Brainlab. 

Datum použitelnosti
POZNÁMKA: datum musí být vyjádřeno podle normy ISO 8601 jako RRRR-MM-
DD. 

Datum výroby
POZNÁMKA: datum musí být vyjádřeno podle normy ISO 8601 jako RRRR-MM-
DD. 

Výrobce

Pověřený zástupce v EU

Stupeň ochrany před vniknutím tekutiny
• Ochrana proti cizím pevným látkám (hodnoty 0 až 6 nebo písmeno X).
• Ochrana proti cizím kapalinám (hodnoty 0 až 9 nebo písmeno X).

POZNÁMKA: písmeno X se uvádí v případě, že není k dispozici dostatek dat, aby
bylo možné přiřadit úroveň ochrany. 

Nepyrogenní

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na lékař-
ský předpis

Obsah nebo přítomnost přírodního latexu
POZNÁMKA: přítomnost přírodní gumy nebo suchého přírodního latexu jako kon-
strukčního materiálu ve zdravotnickém prostředku nebo obalu zdravotnického pro-
středku. 

Zapnutí/vypnutí přístroje

Přepnutím se přístroj uvádí do pohotovostního režimu

Uvádí, že zařízení je vhodné pouze pro stejnosměrný proud

Prostudujte návod k použití

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4 Zamýšlené použití

Školení společnosti Brainlab

Pro zajištění bezpečného a správného používání systému by se všichni jeho uživatelé měli
nejdříve zúčastnit školení vedeného zástupcem společnosti Brainlab.

Opatrné zacházení s technickým vybavením

Varování
Součásti systému a příslušné nástroje může používat pouze školený zdravotnický
personál.

Součásti systému a akcesorní nástroje se skládají z velmi přesných mechanických dílů.
Nakládejte s nimi opatrně.

Čtení uživatelských příruček

Uživatelské příručky popisují komplexní lékařské přístroje a navigační program pro chirurgický
úkon, které se musí používat s velkou opatrností. Je důležité, aby všichni uživatelé systémů,
nástrojů a softwaru:
• pečlivě uživatelské příručky nastudovali předtím, než začnou se zařízením manipulovat
• měli k uživatelským příručkám neustálý přístup

Zamýšlené použití
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2 OBECNÉ NÁSTROJE
2.1 Přehled nástroje

Další informace

Podrobné pokyny, jak používat přístroj s příslušným softwarem, jsou uvedeny v Uživatelské
příručce k programu.

Kompatibilita

Přístroje lze používat pouze se systémy nebo jinými přístroji, které byly specifikovány jako
přístroje kompatibilní s přístroji Brainlab. Máte-li jakékoliv otázky týkající se kompatibility přístrojů,
kontaktujte podporu společnosti Brainlab.

Varování
Použití nekompatibilních přístrojů nebo systémů může znamenat riziko pro pacienta.

Správné zacházení

Přístroje popisované v tomto návodu k použití jsou vysoce přesné a citlivé zdravotnické
prostředky. Je třeba s nimi zacházet nanejvýše opatrně. Pokud přístroj spadne nebo se
jinak poškodí, nebo pokud je přístroj korodovaný nebo jakkoli vadný, ihned se spojte s
místním zástupcem společnosti Brainlab a požádejte o radu, jak pokračovat. Zanedbání
této zásady a další používání přístroje by mohlo vést k závažnému poranění pacienta.

Varování
Máte-li podezření, že kalibrace přístroje je nepřesná nebo pokud bylo po registraci kdykoli
pohnuto jakoukoli referencí, ihned zastavte a ověřte/vyhodnoťte přístroj znovu. Změna
polohy reference znehodnotí celý souřadnicový měřící systém, což může ohrozit pacienta.

Varování
Před použitím se vždy ujistěte, že všechny přístroje jsou správně smontovány a všechny
součástky jsou pevně utaženy nebo případně zajištěny.

Varování
Během používání pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny části přístroje bezpečně
upevněny a neuvolnily se ani se nepoškodily. Jakýkoli pohyb fixačních nástrojů během
registrace pacienta nebo po ní bude mít za následek nepřesnou navigaci, což může ohrozit
bezpečnost pacienta.

Varování
Používáte-li reflexní kuličky na chvějících se nebo vibrujících nástrojích či v jejich blízkosti,
pravidelně kontrolujte reflexní kuličky, zda zůstávají bezpečně upevněné.

Varování
Reflexní kuličky musí být neustále během pořizování snímku vidět na kameře.

OBECNÉ NÁSTROJE
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Poloha reference

Systém nástroj identifikuje podle geometrického uspořádání reflexních kuliček na jeho sledovací
adaptér. Aby mohl systém nástroj správně identifikovat, reflexní kuličky musí být vždy v zorném
poli kamery.
Pro nejlepší rozpoznání reference, umístěte referenci kolmo k rovině procházející středy všech
reflexních kuliček.

Možné komplikace

Používání některých výrobků společnosti Brainlab vyžaduje provedení dalšího
chirurgického řezu. Proto se mohou vyskytnout tyto komplikace: infekce, lokalizovaná
bolest, krvácení, léze krevních cév nebo nervů, fraktura kosti nebo trombóza.

Kontaminace Creutzfeldt-Jakobovou chorobou

Varování
Nepoužívejte nástroje společnosti Brainlab u pacientů s podezřením na Creutzfeld-
Jakobovu chorobu (CJD neboli vCJD).

Bezpečnost MR

Varování
Není-li uvedeno jinak, používat přístroje v magnetické rezonanci MR není bezpečné.

Sterilizace

Není-li uvedeno jinak, před použitím je nutné nástroje sterilizovat. Podrobné informace o
postupech přípravy na opětovné použití, parametrech a čisticích prostředcích jsou uvedeny
v příručce pro čištění, dezinfekci a sterilizaci.

Varování
Pokud je nějaká ze sterilních součástí nedopatřením vyňata ze sterilního pole nebo se
během rozbalování nebo klinického použití dostane do kontaktu s nesterilním prostředím,
musí být znovu sterilizována.

Varování
Nástroje k jednorázovému použití znovu nesterilizujte, protože by to mohlo snížit snižuje
přesnost jejich navigace a to představuje riziko pro pacienta. Tyto nástroje musí být po
každém použití zlikvidovány.

Přehled nástroje
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2.2 Jednorázově použitelné reflexní kuličky

Všeobecné informace

Jednorázově použitelné reflexní kuličky (90 nebo 270 ks) se připevňují k referencím a
nástrojům, aby systému umožnily detekci polohy pacienta a nástrojů v chirurgickém poli.

Informace o výrobku

Sterilita Počet kusů Číslo výrobku

• Sterilní
• Jednorázové použití

90 kusů (30 jednotek) 41773

270 kusů (90 jednotek) 41774

Varování
Navigační systémy Brainlab lze používat pouze s reflexními kuličkami Brainlab nebo
Northern Digital Inc. (NDI).

Jak připevnit reflexní kuličky

Obrázek 1  

Krok

Reflexní kuličku pevně přišroubujte a rukou utáhněte ke každému upevňovacímu kolíčku refe-
rence nebo nástroje.

Reflexní kuličky utáhněte na kolíčku tak, aby mezi reflexní kuličkou a patou kolíčku
nezbývalo žádné volné místo.

Čištění reflexních kuliček

Používejte pouze reflexní kuličky, které jsou čisté a suché. Vlhké nebo znečištěné reflexní kuličky
je třeba před dalším použitím buď vyčistit a vysušit, nebo vyměnit. K čištění povrchu znečištěných
reflexních kuliček používejte pouze měkkou utěrku navlhčenou ve sterilní vodě.

Varování
Před použitím všech reflexních kuliček zkontrolujte, zde je jejich reflexní povrch v dobrém
stavu.

OBECNÉ NÁSTROJE
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Varování
Pokud během procedury vyčistíte nebo vyměníte reflexní kuličku na nástroji či referenci,
než budete pokračovat, ověřte přesnost navigace.

Jednorázově použitelné reflexní kuličky
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2.3 Samolepicí ploché značky

Všeobecné informace

Samolepicí ploché značky se používají jako reference pro kompatibilní skener během
automatické registrace.
POZNÁMKA: zde uvedené informace nenahrazují návod k použití od výrobce skeneru. 

Informace o výrobku

Obrázek 2  

Název Skenery Rouškování Číslo vý-
robku

Samolepicí ploché
značky (10 ks)

• Airo®

• Skenery Siemens CT
• Siemens Artis Zeego

Zarouškujte C-rame-
no

19144

Samolepicí ploché
značky pro CT skenery Kompatibilní CT skenery 19141

Samolepicí ploché
značky pro Zeego

Siemens Artis Zeego - 3D rotač-
ní angiografický skener

Nerouškujte C-rame-
no 19143

Zajištění přesnosti navigace

Registrace Umístění

Dříve Ke skeneru upevnila podpora společnosti Brainlab čtyři značky.

V průběhu Všechny značky musí být vždy v zorném poli kamery.

Poté
Značky nemusí zůstávat v zorném poli kamery.
Posuňte proto skener zpátky do jeho stabilního umístění nebo adekvátně
nastavte kameru.

POZNÁMKA: samolepicí ploché značky na skeneru nesmí zakrývat přehyby sterilní roušky ani
žádné jiné předměty. 

Přesnost registrace závisí na stavu samolepicích plochých značek. Před použitím všech
plochých značek zkontrolujte, že reflexní povrch je v dobrém stavu a neloupe se.

OBECNÉ NÁSTROJE
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2.4 Matrice pro kalibraci nástrojů

Všeobecné informace

Matrice pro kalibraci nástrojů (41874) se používá k těmto účelům:
• Kalibrace osy, vektoru, průměru a hrotů nástrojů bez předběžné kalibrace
• Ověření a vyhodnocení přesnosti kalibrace u předem kalibrovaných nástrojů

Součásti

Obrázek 3  

Č. Součást Funkce

① Referenční rovina 1
Kalibrovat:
• Hroty dlát
• Nástroje s tupým hrotem

② Referenční rovina 4
Reference:
• Vzdálenost hrotů nástrojů kalibrovaných ve vidlicové vlož-

ce

③ Referenční rovina 2
Ruční stanovení šířky hrotu a kalibrace:
• Hroty dlát
• Nástroje s tupým hrotem

④ Referenční rovina 3 (vidlico-
vá vložka)

Reference:
• Průměr dříku nástrojů kalibrovaných ve vidlicové vložce

⑤ Zásuvky (příklady)

Kalibrace dlouhé osy nástroje:
• Krátké dříky
• Dříky, které nedosahují referenční roviny 4 (pokud je ná-

stroj umístěn ve vidlicové vložce)

⑥ Otočné body
Kalibrovat:
• Špičaté nástroje
• Šrouby

Matrice pro kalibraci nástrojů
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2.5 Kalibrační fantom CT skeneru

Všeobecné informace

Kalibrační fantom CT skeneru (19148) slouží k ověření přesnosti automatické registrace snímků
CT a angiografických dat pomocí softwarových aplikací Brainlab.

Součásti

①

②

③

Obrázek 4  

Č. Součást Číslo výrobku

①

• Intraoperační zobrazování referenčního pole - kraniální
• Referenční pole DrapeLink - kraniální

- Rozhraní DrapeLink pro kalibrační fantom iCT musí být připoje-
no

• 19145-01
• 19152-02

- 19142-06

② Konektor Nevzt.

③ Zářezy (příklady) Nevzt.

Jak sestavit a skenovat fantom

Krok

1. Připevněte příslušné referenční pole ① na konektor ②.

2. K referenčnímu poli připevněte tři jednorázově použitelné reflexní kuličky.

3. Umístěte fantom na stůl a zarovnejte laserová vodítka skeneru podle nitkového kříže na
horní části fantomu.

4. Proveďte skenování podle návodu v Uživatelské příručce k programu.

OBECNÉ NÁSTROJE
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Jak ověřit přesnost

Jakmile zaregistrujete kalibrační fantom CT skeneru, pomocí vrubů na fantomu ověřte přesnost.
Doporučujeme kontrolovat přesnost pravidelně.

Obrázek 5  

Krok

1. Podržte ukazovátko na vrubu ③ na skeneru.

2. Ověřte, že se na navigační obrazovce přesně zobrazuje skutečná poloha ukazovátka.

POZNÁMKA: pokud se poloha na navigační obrazovce opakovaně odlišuje od skutečné polohy
ukazovátka, obraťte se na podporu společnosti Brainlab. 

Kalibrační fantom CT skeneru
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2.6 Rouška pacienta při skenování

Všeobecné informace

Rouška pacienta při skenování (10 ks) umožňuje během operace použít angiografické
zobrazovací zařízení zároveň s navigačním systémem Brainlab, aniž by se ohrozilo sterilní pole.
POZNÁMKA: zkontrolujte datum expirace na obalu roušky. Je-li datum prošlé, roušku
nepoužívejte. 

Informace o výrobku

Obrázek 6  

Sterilita Kompatibilita Bezpeč-
nost

Číslo výrob-
ku

• Sterilní
• Jednorázové pou-

žití

Kompatibilní s libovolným navigačním systé-
mem Brainlab a/nebo referenčním polem.

Bezpečný
při MR 22182

Varování
Přepravku neotvírejte žádnými ostrými nástroji.

OBECNÉ NÁSTROJE
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2.6.1 Rouškování pacienta

Vyjmutí a umístění roušky

Obrázek 7  

Krok

1. Ujistěte se, že obal nemá žádné otvory ani trhliny, a poté za sterilních podmínek vyjměte
roušku z obalu.

2. Roušku vybalte z modré plastové fólie.

3. Uchopte celou transparentní roušku a umístěte ji na pacienta pod referenční pole tak, aby
nálepka směřovala k referenčnímu poli - viz obrázek nahoře.

Rozbalování roušky

Obrázek 8  

Krok

1. Podržte roušku a ruční nálepku podle obrázku nahoře.

2. Roušku přidržujte, zvedněte první vrstvu a rozložte ji přes referenční pole ①, aniž byste
měnili polohu referenčního pole.

3. Rozložte konec roušky ve směru šipky ②.

4. Postup zopakujte na druhé straně tak, aby byla rouška zcela rozložená od hlavy až k patě
③.

Rouškování pacienta
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Zarouškování stran

Obrázek 9  

Krok

1. Natáhněte boční stranu roušky ve směru šipky ①.

2. Postup zopakujte na druhé straně tak, aby byla rouška zcela rozložená ②.

3. Vytvarujte modré proužky na obou stranách roušky do špice tak, aby vznikl trojúhelníkový
průzor nad referenčním polem ③.

Upevňování roušky proužkem

Obrázek 10  

Krok

1. Rozpojte bílé proužky natržením mezi modrými šipkami ①.

2. Sloupněte ochrannou fólii ②.

3. Podržte trojúhelníkový průzor na místě a přilepte bílé proužky tak, aby průzor zůstal na-
pnutý. Postup zopakujte na druhé straně ③.
POZNÁMKA: nejvyšší bod trojúhelníkového průzoru by se měl nacházet nad nejvyšším
bodem reference, aniž by se ho dotýkal. 

4. Vyhlaďte na průzoru všechny záhyby, abyste zaručili viditelnost na kameře ④.

OBECNÉ NÁSTROJE
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Zajištění roušky

Obrázek 11  

Krok

1. K zajištěné roušky pod stolem sloupněte a upevněte lepicí proužky.
POZNÁMKA: při přichycování roušky nepohybujte trojúhelníkovým průzorem, ani se ne-
dotýkejte reference. 

2. Po přichycení samolepicích proužků zůstane prostor pod spodní stranou stolu volný.

Rouškování pacienta
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2.6.2 Sejmutí roušky

Všeobecné informace

Chcete-li sejmout roušku, můžete ji buď odříznout, nebo ji přeložit stranou. Zajistíte tak, aby se
referenční pole nepřemístilo.

Odříznutí roušky

Krok

1. Nařízněte roušku dolu podél středové osy těla pacienta. Nejprve nařízněte oblast nad ste-
rilním polem.

2. Nechejte roušku klesnout na zem a poté ji zlikvidujte.

Postup složení a odebrání roušky

Krok

1. Přeložte roušku přes sebe tak, aby její sterilní strana směřovala nahoru. Začněte u nohou
pacienta.

2. Přeložte roušku znovu, dokud nebude přeskládána až k průzoru s referencí.

3. Zdvihněte roušku zpět přes hlavu pacienta - nesterilní stranou roušky směrem od něj.

4. Jakmile roušku zcela odstraníte ze stolu, zlikvidujte ji.

OBECNÉ NÁSTROJE
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2.7 Ukazovátka

Všeobecné informace

Ukazovátka jsou předem kalibrované prostředky a používají se k těmto činnostem:
• K provádění registrace pacienta pomocí ukazovátka
• K ověření přesnosti registrace
• K ověření přesnosti pořízených skiaskopických snímků

Druhy ukazovátek

Obrázek 12  

Č. Výrobek Funkce Číslo vý-
robku

①
Prodloužené ukazovátko s
ostrým hrotem na páteř/trau-
ma/kyčel

• Akvizice bodu v hlubších anatomických
oblastech

• Registrace a navigace na objemnějších
pacientech

53103

② Ukazovátko s ostrým hrotem
na trauma/páteř Všeobecná registrace a navigace 53105

Varování
Jestliže vám program navrhne nějaké ukazovátko pro určitý krok registrace, použijte jej.

Kontrola přesnosti ukazovátka pomocí pouzdra ukazovátka

Každé ukazovátko je vybaveno měrkou, která slouží na ochranu ukazovátka proti poškození a k
zajištění jeho maximální přesnosti. Před každým použitím zkontrolujte přesnost ukazovátka.
Nepoškozené ukazovátko se musí svým hrotem zarovnat s odpovídající protilehlou ověřovací
měrkou ukazovátka.

Ukazovátka vždy sterilizujte a uchovávejte je v příslušných pouzdrech ukazovátek.

Ukazovátka
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2.7.1 Jednorázově použitelné připínací dálkové ovládání

Všeobecné informace

Jednorázově použitelné připínací dálkové ovládání (20 ks) (53153) lze používat v kombinaci s
prodlouženým ukazovátkem s ostrým hrotem na páteř/trauma/kyčel, k aktivní registraci
pacienta a softwarové kontrole.
POZNÁMKA: jednorázově použitelné dálkové ovládání je určeno na jedno použití a nelze ho
sterilizovat. Před otevřením sterilního obalu ověřte, že nemá prošlou exspirační dobu. 

Součásti

Obrázek 13  

Č. Součást Funkce

① Infračervená kontrolka
LED Kamera ji detekuje, pro lidské oko je však neviditelná

② Stavová LED kontrolka Určuje stav a funkci baterií

③ Středový otvor Upevňovací rozhraní pro ukazovátko

④ Ovládací tlačítko Aktivuje infračervenou kontrolku LED

Jak provést test funkce

Před upevněním na ukazovátko je třeba vždy provést test správné funkce.

Krok

1. Vyjměte jednorázově použitelné připínací dálkové ovládání z jeho sterilního balení.

2. Stiskněte ovládací tlačítko ④ a ověřte, že:
• Stavová kontrola LED ② svítí.
• Infračervená dioda LED ① se v okně kamery na navigační obrazovce zobrazuje jako

barevný blesk.

Varování
Jestliže si všimnete, že se uvnitř sterilního balení nalézá vyteklá kapalina z baterie,
neotvírejte ho a jednorázového připínacího dálkového ovládání se ihned zbavte.

OBECNÉ NÁSTROJE
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Jak upevnit dálkové ovládání

Obrázek 14  

Krok

1. Středový otvor ② umístěte přes vyznačený upevňovací kolík ① na rukojeti ukazovátka.
POZNÁMKA: před připevněním zvažte polohu podle toho, zda je uživatel levák ⑤ nebo
pravák ④.
 

2. Zacvakněte dálkové ovládání plně na rukojeť ukazovátka.

3. K ukazovátku upevněte jednorázově použitelné referenční kuličky ③.
POZNÁMKA: ujistěte se, že je dálkové ovládání řádně připevněno ke kolíku na ukazovát-
ku a zcela našroubujte reflexní kuličku tak, aby mezi kuličkou a základnou kolíku nezbýval
žádný prostor. 

Jak odpojit dálkové ovládání

Obrázek 15  

Krok

1. Po použití sejměte dálkové ovládání z ukazovátka.

2. Před jeho likvidací očistěte všechny povrchy pomocí povrchového dezinfekčního pro-
středku.

3. Je-li to zapotřebí, otevřete plášť u vrubu ① pomocí malého ostrého nástroje a vyjměte
baterii ③ a elektronické součástky ② k oddělené likvidaci.

Jednorázově použitelné připínací dálkové ovládání
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Krok
POZNÁMKA: po použití zvažte dezinfekci baterie a zlikvidujte ji odděleně. 

Jakékoliv úpravy zařízení jsou zakázány. Baterii po použití nepoužívejte znovu, ani ji
nevyměňujte.

OBECNÉ NÁSTROJE
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2.7.2 Technické údaje

Rozměry a hmotnost

Rozměry Hodnota

Výška/délka/šířka 17,3 mm × 53,9 mm × 27,0 mm

Hmotnost 12 g

Elektrické údaje

Specifikace Popis

Napájení 3 V - primární lithiový článek CR2032

Spotřeba energie max. 36 mW

Proud 12 mA, stejnosměrný proud (DC)

Elektrická bezpečnost Soulad s normou IEC 60601-1

Kontrolky

Specifikace Infračervená kontrolka
LED

Stavová LED kontrolka

Vlnová délka 870 nm 570 nm

Zorný úhel při intenzitě 50 % 120°

Fotobiologická bezpečnost Soulad s normou IEC 62471

Plášť

Specifikace Popis

Klasifikace IP IP44 (podle normy IEC 60529)

Materiál krytu Polyamid 12

Ekologické údaje

Podmínky skladování Provozní podmínky

Teplota 0 až 30 °C 10 až 40 °C

Vlhkost 15 až 80 % pod rosným bodem 20 až 80 % pod rosným bodem

Tlak 700 až 1 060 hPa

Likvidace V souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu

Sterilita a použitelnost

Specifikace Popis

Stav sterility Sterilní

Metoda Ethylenoxid

Skladovatelnost Tři roky

Technické údaje
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Specifikace Popis

Využitelnost Jednorázové použití

OBECNÉ NÁSTROJE
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2.7.3 Elektromagnetická imunita

Elektromagnetické prostředí

Jednorázově použitelné připínací dálkové ovládání je určeno k použití v elektromagnetickém
prostředí upřesněném v tabulkách, které jsou uvedeny v této části. Zákazník nebo uživatel je
povinen zajistit, aby se dálkový ovladač používal v takovém prostředí.

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

Test odolnosti IEC 60601 Úroveň te-
stu a úroveň shody

Elektromagnetické prostředí - pokyny

Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV vzduch

Podlahy by měly být dřevěné, betonové nebo s
keramickými dlaždicemi.
Jestliže podlahy pokrývá nějaký syntetický ma-
teriál, relativní vlhkost by měla dosahovat ale-
spoň 30 %.

Magnetická pole síťo-
vého kmitočtu (50/60
Hz) IEC 61000-4-8

3 A/m
Má se nacházet na úrovních charakteristických
pro typické umístění v typickém komerčním ne-
bo nemocničním prostředí.

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

Přenosná a mobilní rádiová komunikační zařízení by se neměla používat blíže kterékoli části
jednorázově použitelného připínacího dálkového ovládání, včetně kabelů, než je doporučený
odstup vypočtený pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače.

Test odolnosti IEC 60601 Úroveň te-
stu

Úroveň kom-
pliance

Elektromagnetické prostředí -
pokyny

Vedené RF IEC
61000-4-6

• 3 Veff
• 150 kHz až 80 MHz

3 V 1,2 * √P

Vyzařované RF
IEC 61000-4-3

• 3 V/m
• 80 MHz až 2,5 GHz

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

P = maximální jmenovitý výkon vysílače (W).
d = doporučená oddělovací vzdálenost (v metrech).b

Intenzity pole z pevných rádiových vysílačů, určené elektromagnetickým průzkumem lokalitya,
by měly být menší než stanovená úroveň vyhovění v každém frekvenčním rozsahu.b

a Intenzitu pole vyvolanou pevnými vysílači nelze teoreticky přesně předpovídat. Chcete-li vy-
hodnotit elektromagnetické prostředí z hlediska pevných RF vysílačů, měli byste zvážit elektro-
magnetický průzkum pracoviště. Pokud naměřená intenzita pole v místě, kde se používá dálko-
vý ovladač, přesáhne příslušnou výše uvedenou úroveň RF slučitelnosti, je nutno dálkový ovla-
dač sledovat a ověřit, zda pracuje normálně. Zaznamenáte-li nestandardní výkon, může být za-
potřebí zavést další opatření (například změna orientace nebo přemístění dálkového ovladače).

b Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz by měly být síly pole nižší než [V1] V/m.

K rušení může docházet v blízkosti zařízení označeného tímto symbolem.

POZNÁMKA: při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah. 

Elektromagnetická imunita

30 Příručka k použití nástrojů Rev. 3.0 Páteř a trauma



2.7.4 Elektromagnetická kompatibilita a emise

Elektromagnetická kompatibilita: Prohlášení

U lékařských elektrických zařízení je nutné zvažovat speciální bezpečnostní opatření s ohledem
na elektromagnetickou kompatibilitu. Zařízení lze instalovat a používat pouze v souladu s
odpovídajícími pravidly elektromagnetické kompatibility popsanými v této uživatelské příručce.

Rušení emisemi rádiových frekvencí

Přenosná a mobilní RF komunikační zařízení mohou nepříznivě ovlivnit dálkový ovladač.
Jednorázově použitelné připínací dálkové ovládání využívá RF energii výhradně k interním
funkcím. Z toho důvodu jsou jeho RF emise velmi malé a není příliš pravděpodobné, že by
způsobily nějaké interference v blízkém elektronickém zařízení.

Elektromagnetické prostředí

Dálkový ovladač je určen k použití v elektromagnetickém prostředí s kontrolovaným vyzařovaným
RF rušením. Zákazník nebo uživatel dálkového ovladače může zabránit elektromagnetickému
rušení udržováním minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním radiofrekvenčním
komunikačním zařízením (vysílačem) a dálkovým ovladačem podle doporučení dále.

Odstupy

Tyto pokyny nemusí platit za všech situací. Šíření elektromagnetického záření je ovlivněno
pohlcováním a odrazy od konstrukcí, objektů a osob.

Jmenovitý maximální
výstupní výkon vysílače

Vzdálenost odstupu podle frekvence vysílače (m)

W 150 kHz až 800 MHz (1,2 * √P) 800 MHz až 2,5 GHz (2,3 * √P)

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,20 2,30

10 3,80 7,30

100 12,00 7,30

V případě vysílačů se jmenovitým maximálním vysílaným výkonem, který není uveden výše, je
možno doporučený odstup v metrech (m) určit pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde
P je maximální jmenovitý vysílaný výkon vysílače ve wattech (W).

POZNÁMKA: při 80 MHz a 800 MHz platí odstup pro vyšší frekvenční rozsah. 

Prohlášení emisích

Test emisí Kompliance Elektromagnetické prostředí - pokyny

Emise radiových frekven-
cí CISPR 11 Skupina 1 Třída B

Dálkový ovladač je vhodný k použití ve všech
zařízeních včetně bytových, a v zařízeních pří-
mo napájených z veřejné sítě nízkého napětí,
která napájí budovy používané k bytovým úče-
lům.

Harmonické emise IEC
61000-3-2 Nevzt.

Kolísání napětí / emise
blikání IEC 61000-3-3 Nevzt.

OBECNÉ NÁSTROJE
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Elektromagnetická kompatibilita a emise
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3 STANDARDNÍ NÁSTROJE
IGS

3.1 Přehled

Všeobecné informace

Různé nástroje Brainlab lze používat při všeobecných chirurgických operacích páteře. Lze je
zakoupit samostatně nebo jako sadu.

Typy standardních nástrojů IGS

Obrázek 16  

Č. Součást Popis Číslo vý-
robku

①

• Referenční jednotka nástroje
se 3 reflexními kuličkami

• Referenční jednotka nástroje
se 4 reflexními kuličkami

Navigace předem kalibrovaných nástro-
jů:
• šídla nebo zahnuté sondy

• 55830-20
• 55830-27

②

• Referenční jednotka nástroje
pro ruční kalibraci velikosti
ML

• Referenční jednotka nástroje
pro ruční kalibraci velikosti L

Navigace hrotů nástrojů, které musí být
kalibrované pomocí matrice pro kali-
braci nástrojů:
• šídla, rovné sondy nebo dláta

• 55830-25
• 55830-29

③

• Rukojeť nástroje Softgrip
Universal

• Rukojeť nástroje Softgrip
Gearshift

• Povrch rukojeti Softgrip ze silikonové
pryže

• Lze upevňovat střídavě

• 55830-15
• 55830-10

④
• Krátké dláto
• Dlouhé dláto

Kompatibilní s:
• 55830-25 a 55830-29

• 55830-55
• 55830-50

STANDARDNÍ NÁSTROJE IGS
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Č. Součást Popis Číslo vý-
robku

⑤
• Sonda rovná 3,5 mm
• Sonda rovná 4,5 mm
• Sonda, zahnutá 4,5 mm

Rovné sondy jsou kompatibilní s těmito
přístroji:
• 55830-25 a 55830-29
• 55830-20 a 55830-27

Zahnutá sonda je kompatibilní pouze
s těmito přístroji:
• 55830-20 a 55830-27

• 55830-43
• 55830-40
• 55830-45

⑥
• Šídlo 3 mm
• Šídlo 4 mm

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

• 55830-35
• 55830-30

Nepoužívejte rukojeť Softgrip v kombinaci s kladívkem.

Varování
Nepoužívejte nástroje, které nesou stejnou referenční jednotku nástroje pro ruční kalibraci
o velikosti ML nebo L současně s používáním nástrojů kalibrovaných pomocí adaptérů
nástroje, pokud mají stejnou velikost sledovacího adaptéru.

Další hroty nástrojů

Obrázek 17  

Další hroty nástrojů s odpovídajícími rozhraními můžete získat od jiných výrobců implantátů. Pro
kompatibilitu referenční jednotky nástroje je rozhodující délka a velikost orientačního kolíčku
(šipka).
POZNÁMKA: jestliže dřík nástroje nezapadne pevně do referenční jednotky, nezkoušejte je
používat spolu. 

Přehled
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3.2 Referenční jednotky nástrojů

Všeobecné informace

Referenční jednotku nástrojů lze upevnit k nástroji ve čtyřech předem definovaných polohách s
cílem optimalizovat viditelnost; jednotka musí být podle své geometrie osazena 3 nebo 4
reflexními kuličkami.

Kalibrace

Každá referenční jednotka nástroje je gravírovaná s označením „pre-calibrated“ nebo
„calibration with ICM4“ (šipky). Kromě toho mohou mít předem kalibrované jednotky zlatě
zbarvenou podpěru.

Obrázek 18  

Jak připevnit referenční jednotku přístroje

Obrázek 19  

Krok

1. Vyberte příslušnou rukojeť a hrot nástroje.

2. Umístěte referenční jednotku tak, aby šipka ① směřovala k hrotu nástroje, a ujistěte se,
že otvory s čísly ③ jednotky jsou vyrovnané s orientačními kolíky ② tak, aby bylo při pou-
žívání dosaženo nejlepší viditelnosti reference.
POZNÁMKA: v programu vyberte v odpovídajícím dialogovém okně předem kalibrova-
ných nástrojů odpovídající pozici (1-4). 

3. Referenční jednotku nasaďte na hrot nástroje a zatlačte ji, až správně zaklapne.

4. Nasuňte rukojeť ⑤ na rozhraní nástroje ④ a zatlačte, až zaklapne na místo; tím zajistíte
správné zajištění rukojeti.

STANDARDNÍ NÁSTROJE IGS
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Referenční jednotky nástrojů
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4 REFERENCE
4.1 Reference X-Press

Všeobecné informace

Reference X-Press má:
• Nastavitelný kloub, pomocí něhož lze pro referenci najít optimální pozici vůči zornému poli

kamery.
• Mechanismus rychlého upevnění, který umožňuje odstranit referenci kdykoli během operace a

zase ji nasadit do stejné pozice, aniž by došlo ke ztrátě registračních informací.

Součásti

Obrázek 20  

Č. Součást Funkce Číslo vý-
robku

①
Reference geometrie T – X-Press
Reference geometrie Y – X-Press

Kompatibilní s kostními fixátory
X-Press s 1 nebo 2 kolíky.

52410
52411

② Kostní fixátor, 1 kolík, X-Press (velikost
S, M L)

Kostní fixátory mezi referenci a
kost.

52421,
52422,
52423

③
Kostní fixátor, 2 kolíky, X-Press
Kostní fixátor, 2 kolíky, X-Press překlá-
pěcí

52420
52429

④ Vrtací šablona, 2 kolíky, X-Press Vede vzdálenost umístění
Schanzova šroubu do kosti. 52425

⑤ Klíč na páteřní svorky a kostní fixátor s
1 kolíkem X-Press

Zajišťuje kostní fixátor s 1 kolí-
kem X-Press. 52424

REFERENCE
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POZNÁMKA: kostní fixátory se smí používat výhradně s odpovídajícím referenčním polem
(geometrie T- nebo Y) X-Press. 

Před registrací

Varování
Než zahájíte registraci, proveďte testy rozsahu pohybu, abyste ověřili, že se připojený
kostní fixátor během následného postupu nedostane do vážné kolize s tkání. Je-li
pravděpodobná kolize s tkání, zvětšete řez, abyste snížili případné napětí tkáně na kostním
fixátoru. Jinak může dojít k ohybu nebo uvolnění a to způsobí nepřesnost navigace.

Po připevnění

Varování
Po připevnění kostních fixátorů nebo referencí k pacientovi na ně nepůsobte silou ani jimi
nekruťte.

Reference X-Press
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4.1.1 Jednorázově použitelné Schanzovy šrouby

Všeobecné informace

Jednorázově použitelné Schanzovy šrouby se používají k upevnění kostních fixátorů přímo na
kost pacienta s cílem zajistit stabilní bázi k upevnění referenčních polí a provedení navigace.

Typy

Obrázek 21  

Kostní
fixátor

Šroub Rozhra-
ní

Číslo vý-
robku

1 kolík

Schanzovy šrouby 5 mm/200 mm (10 ks) jen pro Japonsko 54903-01

Jednorázově použitelné Schanzovy šrouby 5 mm/150 mm
(10 ks) 54902

Jednorázově použitelné Schanzovy šrouby 5 mm/200 mm
(10 ks) 54903

2 kolík

Jednorázově použitelné Schanzovy šrouby 3 mm/100 mm
(10 ks) 54900

Jednorázově použitelný Schanzův šroub 3,2 mm/100 mm
(10 ks) 54922

Jednorázově použitelné Schanzovy šrouby 4 mm/130 mm
(10 ks) 54901

Schanzovy šrouby 4 mm/130 mm (10 ks) jen pro Japonsko 54901-01

Jednorázově použitelný Schanzův šroub 3,2 mm/100 mm

AO

99104

Jednorázově použitelný Schanzův šroub 4 mm/125 mm 99101

Jednorázově použitelný Schanzův šroub 4 mm/125 mm (10
ks) 54908

Jednorázově použitelný Schanzův šroub 5 mm/175 mm (10
ks) 54909

Sterilita

Jednorázově použitelné Schanzovy šrouby se dodávají nesterilní a před použitím je nutné je
sterilizovat. Jsou to nástroje k jednorázovému použití, a proto se musí po použití zlikvidovat.

Připevňování

Kdykoli je to možné, upevňujte Schanzovy šrouby bikortikálně.
Unikortikální fixace nebo použití Schanzových šroubů s nesprávným průměrem nebo délkou by
mohlo mít za následek buď nestabilní připevnění, nebo by se při upevňování kostního fixátoru
mohl Schanzův šroub nechtěně vytáhnout ven z kosti.

REFERENCE
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Schanzovy šrouby připevňujte pouze ke kostním strukturám pokrytým tenkou tkání, jako je
křížová kost, a vyhněte se propíchnutí svalové tkáně. Nadměrný pohyb svalů může
způsobit ohnutí šroubu.

Jednorázově použitelné Schanzovy šrouby
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4.1.2 Kostní fixátor, 1 kolíky, X-Press

Všeobecné informace

Kostní fixátor, 1 kolík, X-Press (S, M nebo L) se dodává ve třech velikostech. Díky tomu ho lze
použít k různým přístupům a vyhovuje většině pacientů.
POZNÁMKA: pro proceduru zvolte vhodnou velikost. 

Jak sestavit a připevnit kostní fixátor

Obrázek 22  

Krok

1. Zašroubujte knoflík ② do vložky ①.

2. Přišroubujte trakční matici ③ do vložky.

3. Přišroubujte složené díly ①, ② a ③ do zahrocené trubice ④.

4. Posuňte složený kostní fixátor přes Schanzův šroub ⑥.

5. Klíčem ⑤ mírně utáhněte knoflík a trakční matici.
POZNÁMKA: před úplným utažením knoflíku upevněte referenci X-Press a seřiďte ji tak,
aby kamera měla referenci plně v zorném poli. 

6. Je-li kvůli připevnění kostního fixátoru nutné na kosti provést malou incizi, umístěte do in-
cize nejprve Schanzův šroub. Poté lze nasunout kostní fixátor přes Schanzův šroub a
umístit zahrocenou trubici přímo na povrch kosti.
POZNÁMKA: tím se zabrání, aby zahrocená trubice zbytečně neodírala okolní měkkou
tkáň. 

Varování
Jestliže nelze malý kostní fixátor s 1 kolíkem X-Press stabilně připevnit ke kosti skrze
hlavní incizi, proveďte druhou incizi v oblasti, kde je kost pokrytá menším množstvím
tkáně.

Bezpečné odstranění

Povolte knoflík ② a trakční matici ③ a pomalu zvedněte kostní fixátor ze Schanzova šroubu.
Jakmile je fixátor sejmutý, vyšroubujte Schanzův šroub a odeberte kostní fixátor.

REFERENCE
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POZNÁMKA: nikdy neodšroubovávejte Schanzův šroub, je-li kostní fixátor X-Press s 1 kolíkem
stále připevněný. Zvažte to pouze v případě, že zařízení nelze odstranit pomocí standardní
procedury. 

Kostní fixátor, 1 kolíky, X-Press
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4.1.3 Kostní fixátor, 2 kolíky, X-Press

Všeobecné informace

Kostní fixátor se 2 kolíky X-Press má oboustrannou desku rozhraní k upevnění reference,
zatímco kostní fixátor se 2 kolíky, překlápěcí, X-Press je překlápěcí, což umožňuje upevnit
referenci na obou stranách kostního fixátoru.

Jak sestavit a připevnit kostní fixátor

Obrázek 23  

Krok

1. Protože kostní fixátor nelze otáčet, zvažte orientaci referenčního pole před zavedením
Schanzových šroubů do kosti.

2. Využijte spárované otvory ① na vrtací šabloně jako vodítko, abyste otvory zavedli dva
Schanzovy šrouby ② (ve směru šipky).
POZNÁMKA: při použití Schanzových šroubů se speciálním rozhraním pro rychloupínání
(jako je například rychloupínání AO) nepoužívejte vrtací šablonu, protože konec šroubu je
větší než otvory vrtací šablony, kterou by proto nešlo po vrtání odstranit. 

3. Zavrtejte šrouby do kosti.

4. Zcela otevřete aretační knoflík ③ kostního fixátoru, nasuňte ho přes Schanzovy šrouby a
umístěte ho co nejblíže k povrchu kosti nebo tkáně.
POZNÁMKA: kostní fixátor připevňujte pouze k okrouhlé části Schanzova šroubu. 

5. Aretační knoflík utáhněte rukou a zajistěte tak fixátor (ve směru šipky). Není třeba žádný
nástroj, protože kostní fixátor lze dostatečně utáhnout rukou.

POZNÁMKA: s kostním fixátorem se 2 kolíky X-Press doporučuje Brainlab používat 4 mm
Schanzovy šrouby. 

Bezpečné odstranění

Povolte aretační knoflík ③ a pomalu zvedněte kostní fixátor ze Schanzových šroubů. Jakmile je
fixátor sejmutý, vyšroubujte Schanzovy šrouby a odeberte je.
POZNÁMKA: nelze-li z nějakého důvodu kostní fixátor ze Schanzových šroubů sejmout, šrouby
lze přeříznout pod fixátorem a odšroubovat zvlášť. 

REFERENCE
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4.1.4 Reference X-Press

Otočení kostních fixátorů na Schanzových šroubech

Obrázek 24  

Kostní fixátor Je možné otočení?

Kostní fixátor, 1 kolíky, X-Press Ano - před fixací

• Kostní fixátor, 2 kolíky, X-Press
• Kostní fixátor, 2 kolíky, překlápěcí, X-Press

Ne

Jak sestavit a seřídit referenci

Obrázek 25  

Krok

1. Přišroubujte šroub svorky ② do mechanismu rychlého upevnění ① a zajistěte bezpečné
utažení reference.

2. Chcete-li upravit orientaci reference, mírně povolte šroub svorky a nastavte referenci stra-
nově otočením kolem dříku ③.

Reference X-Press
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Jak připevnit referenci po seřízení

Obrázek 26  

Krok

1. Po seřízení nastavte výčnělky kloubu v rámci drážek ① a bezpečně rukou utáhněte šroub
svorky.
POZNÁMKA: pro bezpečné připojení je nutné zajistit, aby výčnělky kloubů nepřiléhaly k
jiným výčnělkům. 

2. Správnou stabilní polohu druhého kloubu ② poznáte podle slyšitelného cvaknutí.
POZNÁMKA: druhý kloub nesmíte polohovat ani utahovat v nestabilní poloze. 

Jak připevnit referenci ke kostnímu fixátoru

Obrázek 27  

Krok

1. Stisknutím stran svorky rychlého upevnění ① otevřete čelisti svorky.

2. Vložte kotvicí kolíčky ② mechanismu rychlého upevnění do odpovídajících otvorů ③ na
propojovací destičce kostního fixátoru (šipka).

3. Uvolněte svorku mechanismu rychlého upevnění a zkontrolujte, zda kotvicí kolíčky pevně
sedí v odpovídajících vrubech propojovací destičky.

Varování
Jestliže nelze kolíčky reference zcela zasunout do propojovací destičky, ihned požádejte
pracovníky společnosti Brainlab o radu, jak pokračovat.

REFERENCE
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Bezpečné odstranění

Chcete-li odpojit referenci, stiskem otevřete čelisti svorky rychlého upevnění ① a zdvihněte
referenci přímo nahoru z propojovací destičky. Neuvolňujte matku šroubu na kostním fixátoru.
POZNÁMKA: referenci lze během řezání pilkou odebrat a minimalizovat riziko pohybu. 

Reference X-Press
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4.2 Referenční páteřní svorka X a radiolucentní
svorka

Všeobecné informace

Obě páteřní reference umožňují navigačnímu systému, aby sledoval připojený obratel, zatímco
radiolucentní svorka páteřní reference je navržena pro registraci pacienta pomocí
peroperačního zobrazování se sníženou incidencí kovových artefaktů v obrazech.

Součásti

Obrázek 28  

Součást Číslo výrobku

• Reference pro páteřní svorku se 3 reflexními kuličkami
• Reference pro páteřní svorku se 4 reflexními kuličkami

• 55753
• 55759

• Referenční páteřní X-svorka - velikost S, L
• Radiolucentní svorka páteřní reference

• 55751, 55752
• 55756

Referenční páteřní X-svorka - nástavec 40 mm 55754

Jak sestavit a upevnit referenci

Krok

1. Jestliže používáte Referenční páteřní X-svorku, vyberte odpovídající velikost svorky a
zvažte její umístění na základě následujících chirurgických kroků.
POZNÁMKA: je-li to potřeba, připojte volitelný nástavec ⑤, ⑧ ke svorce ⑪ a zajistěte ho
uzavřenou maticí ⑨.
 

2. K referenci ⑦ upevněte propojovací konektor na základně svorky ④ (nebo na prodlužo-
vacím nástavci), zajistěte pomocí uzavřené matice reference ⑥.

3. Nad určeným obratlem proveďte malý chirurgický řez a uzavřené čelisti svorky protlačte.

REFERENCE
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Krok

4. Mírně pootevřete čelisti odšroubováním kolečka svorky ③ na radiolucentní svorce nebo
povolením pojistné matice ⑩ na svorce x ve směru uvedeném na nástroji.
POZNÁMKA: páteřní referenci nepřipevňujte ji k žádným jiným tkáním ani částem nervo-
vého systému. 

5. Sevřete zuby svorky kolem processus spinosus a utáhněte čelisti svorky tím, že podržíte
klín ② a utáhnete kolečko svorky, dokud klín nedosáhne kolíku dorazu ①, nebo utáhněte
pojistnou matici na svorce X.
POZNÁMKA: radiolucentní svorku páteřní reference připevňujte tak, aby se kovové dí-
ly reference nalézaly mimo skiaskopické snímky nebo objem 3D skenu. Je-li to možné,
nakloňte referenci do úhlu šikmého k longitudální ose těla. 

K bezpečnému upevnění svorky aplikujte mírně intenzivní sílu, a je-li to možné, svorku
upevňujte ručně. Při otáčení kolečkem zároveň držte druhou rukou svorku v oblasti klínu.

Jak seřídit polohu reference

Obrázek 29  

Krok

1. Při sešroubovávání svorky X se ujistěte, že k sobě čelisti svorky symetricky přiléhají.
POZNÁMKA: ověřte, zda jsou dotaženy všechny šrouby a zda jsou zuby svorky v záběru.
Je-li to třeba, použijte klíč. 

2. K seřízení vodorovné polohy povolte uzavřenou matici reference ② a poté ji znovu bez-
pečně utáhněte.

3. K seřízení náklonu a úhlu povolte seřizovací šroub ① a poté ho znovu bezpečně utáhně-
te.

Jak uvolnit referenci od processus spinosus

Krok

1. K odpojení reference vyšroubujte uzavřenou matici reference ②.

2. Otevřete čelisti svorky, odšroubujte kolečko radiolucentní svorky nebo otáčejte pojistnou
maticí na svorce x ve směru uvedeném na nástroji.

Referenční páteřní svorka X a radiolucentní svorka
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Krok

3. Jemně přerušte kontakt zoubků s kostí a odklopte svorku.

REFERENCE
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4.3 Univerzální páteřní referenční svorka

Všeobecné informace

Univerzální páteřní referenční svorka je určena pro registraci pacientů k navigovanému
páteřnímu chirurgickému zákroku. To je užitečné zejména při intraoperativním zobrazování CT
nebo C-ramenech.

Součásti

Obrázek 30  

Součást Číslo výrob-
ku

Šroubovák 55758-30

Nástavec referenční páteřní svorky (40 mm) 55761-02

Páteřní reference pro referenční karbonovou svorku (geometrie se 4 kulič-
kami) 55761

Karbonová referenční páteřní svorka s posuvníkem 55758

Varování
Univerzální páteřní referenční svorku lze používat pouze s výše uvedenými kompatibilními
komponentami.

Jak sestavit a upevnit referenci

Krok

1. Upevněte reflexní kuličky a šroubovací součástku ④ na referenci ③.

2. Připevněte referenci ke spojovacímu prvku ⑤ adaptéru ⑥, nebo k nástavci svorky ②.

3. Bezpečně utáhněte sestavený adaptér nebo nástavec na spojovací díl svorky ⑦.

Univerzální páteřní referenční svorka
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Krok

4. Nastavte vodorovnou polohu reference a pevně ji zajistěte knoflíkem reference.

5. Chcete-li otevřít svorku ⑨, zatáhněte za posuvník ⑧ nahoru k malému dorazu a do horní
zajištěné polohy, poté ručně otevřete ramena referenční svorky.

6. Uzavřete svorku kolem processus spinosus a malou silou posuňte posuvník dolů a utáh-
něte ho šroubovákem ①.
POZNÁMKA: ověřte, zda jsou dotaženy všechny šrouby a zda je usazený zubovitý sy-
stém rozhraní. 

Varování
Opatrně zvyšte sílu fixace, aby nedošlo k poranění pacienta například poškozením
dorsálního processu. Jestliže má pacient osteoporózu a přístroj nebudete používat s
maximální pozorností, může přístroj nechtěně vyvinout nadměrnou sílu na obratel.

Jak uvolnit referenci od processus spinosus

Krok

1. Otočte šroubovák ① proti směru hodinových ručiček a povolte tak posuvník ⑧.

2. Vytáhněte posuvník nahoru k malému dorazu a do horní zajištěné polohy, poté ručně ote-
vřete ramena referenční svorky ⑨.

3. Svorka umožňuje rychlé seřízení metodou, která dovoluje ruční posouvání posuvníku, po-
kud není aplikována fixační síla.
POZNÁMKA: stiskněte posuvník na rýhované straně a aktivujte tak rychlé seřízení. Pod
tlakem se posuvník automaticky aktivuje s mechanismem šroubu a lze ho ovládat pouze
šroubovákem. 

Po registraci

Po dokončení registrace pacienta neuvolňujte ani neseřizujte fixační nebo seřizovací šrouby. V
případě, že se referenční balíček svorka nebo její uvolní, než budete pokračovat, zopakujte
registraci.

REFERENCE
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4.4 Balíček příslušenství k nastavení přední/laterální/
šikmé reference páteře

Všeobecné informace

Balíček příslušenství pro přední/laterální/šikmou referenci páteře (55070) je navržena pro
přední, boční a šikmý přístup k páteři.

Součásti

Obrázek 31  

Č. Součást Číslo výrobku

① Reference Nevzt.

② Spojovací trubice (130 mm a 160 mm) Nevzt.

③ Zavaděč Nevzt.

④ Chrániče tkáně Nevzt.

⑤
• Fixační šroub lumbální dlouhý
• Fixační šroub lumbální krátký

• 55070-83
• 55070-86

⑥ Referenční upevňovací jednotka Nevzt.

⑦ Fixační matice (2 ks) 55070-90

Varování
Sady fixačních šroubů Brainlab použijte k umístění fixačních šroubů a používejte pouze
závitový fixační šroub se specifikovanou délkou a průměrem. Použití fixačního šroubu s
nesprávnými rozměry by mohlo vést k nestabilnímu upevnění.

Balíček příslušenství k nastavení přední/laterální/šikmé reference páteře
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Jak zavést fixační šroub

Obrázek 32  

Krok

1. Podle velikosti pacienta vyberte dlouhý nebo krátký fixační šroub ①.

2. Zasuňte fixační šroub do zavaděče ② a ujistěte se, že se šroub zachytil.

3. Vyberte ochranné pouzdro ③, které délkou odpovídá fixačnímu šroubu.

4. Opatrně zaveďte chránič tkáně do incize a posuňte jej dolů k povrchu kosti.

5. Zasuňte fixační šroub a zavaděč (① + ②) do ochranného pouzdra.

6. Pomocí zavaděče zašroubujte fixační šroub do obratle. Nepřipevňujte šroub ke tkáni ani k
jiným pružným anatomickým strukturám.

7. Vyjměte zavaděč.

8. Zaveďte celou délku závitu do obratle pod skiaskopickou kontrolou, šroub umístěte tak,
aby bylo možné poté připojit referenci.
POZNÁMKA: pokud to anatomické poměry neumožňují, nelze zaručit stabilitu reference a
je zapotřebí zvolit alternativní způsob registrace. 

Varování
Pokud používáte automatickou vrtačku, používejte pouze nejnižší rychlost vrtání tak,
abyste si zachovali maximální kontrolu nad hloubkou vyvrtané díry. Během vrtání
neohýbejte fixační šroub.

Varování
Vyvarujte se vícenásobných vrtů, protože tím se může oslabit kost a zvýšit riziko
pooperačních zátěžových fraktur. Jakmile dosáhnete protilehlého konce kortikální kosti,
přestaňte vrtat.

REFERENCE
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Jak připevnit spojovací trubici

Obrázek 33  

Krok

1. Vyberte adekvátní velikost spojovací trubice, která odpovídá délce fixačního šroubu.

2. Nasuňte spojovací trubici ③ na fixační šroub ② a do ochranného pouzdra chrániče tkáně
①. Umístěte spojovací trubici tak, aby umožnila následné připevnění reference.

3. Hrot spojovací trubice umístěte přímo na povrch kosti, a nikoliv na měkkou tkáň.
POZNÁMKA: při zavádění spojovací trubice bez chrániče tkáně musíte fixační šroub umí-
stit v dostatečné vzdálenosti od tkáně, krevních cév a jiných kritických struktur, abyste je
nepoškodili. 

4. Nasměrujte rozhraní reference ④ tak, abyste poté mohli referenci připevnit tak, aby měla
kamera ničím nerušený záběr na chirurgické pole.

5. Vložte upevňovací matici ⑥ do zavaděče ⑤ a použijte zavaděč k zajištění upevňovací
matice do spojovací trubice.

6. Po utažení vyjměte zavaděč.

Balíček příslušenství k nastavení přední/laterální/šikmé reference páteře
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Jak připevnit referenci

Obrázek 34  

Krok

1. Ověřte, že je spojovací trubice ① pevně připojena.

2. Našroubujte upevňovací jednotku reference ③ buď do levé, nebo do pravé strany rozhra-
ní reference ② podle polohy kamery.

3. Do upevňovací jednotky reference zaveďte koncový kus reference ④.

4. Upravte referenci tak, aby směřovala ke kameře, a utáhněte upevňovací jednotku.

Varování
Neodšroubovávejte fixační šroub, je-li stále připevněna spojovací trubice. To by mohlo
způsobit extrémní abrazi kortiky. Zvažte tento krok pouze v případě, že nemůžete zařízení
odstranit z fixačního šroubu.

REFERENCE
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4.5 Referenční čelenka

Všeobecné informace

Referenční čelenka (10 ks) a referenční jednotka čelenky tvoří referenční zařízení speciálně
určené pro takové případy, kdy nelze zafixovat hlavu.

Referenční čelenku a čelenkovou referenci používejte pouze tehdy, je-li zapotřebí navigace
zdravého femuru, například při hřebování femuru.

Součásti

Obrázek 35  

Č. Součást Číslo výrobku

① Referenční jednotka pro čelenku 41877

② Referenční čelenka (10 ks) 41878

Jak sestavit a upevnit referenci

Obrázek 36  

Krok

1. Před upevněním referenční čelenky položte pacienta na operaci a zajistěte nohu pomocí
držáku artroskopie.

2. Ze zadní části destičky čelenky sejměte ochrannou fólii.

3. Umístěte referenční čelenku ② kolem pacientova stehna v blízkosti kolene, kde nebude
překážet při operaci, a upevněte ji na místě pomocí suchého zipu.

Referenční čelenka
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Krok
POZNÁMKA: posun čelenky na dolní končetině by mohl vést k nepřesné registraci. 

4. Upevněte referenční jednotku ① na konektor čelenky.

Sterilita

Použití Sterilita

Referenční jednotka pro če-
lenku
Referenční čelenka

Registrace Může být nesterilní

Navigace Musí být sterilizováno

Odstranění referenční čelenky

Po úspěšné registraci všech tří snímků zdravého femuru sejměte referenční čelenku.

Varování
Během registrace nepohybujte zdravou dolní končetinou na podpěře a ani ji nevyjímejte z
držáku. Mělo by to za následek nepřesnou registraci.

Varování
Pokud během rozsáhlejší operace (delší než 2 hodiny) připevníte referenční čelenku příliš
pevně, na stehně pacienta se mohou tlakem vytvořit otisky. Tyto otisky obvykle do 24
hodin samy zmizí.

REFERENCE
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4.6 Kraniální referenční sada

Všeobecné informace

Kraniální referenční sada (B11002) umožňuje v kombinaci s Fluoro 3D nebo iCT pružné
sledování pacienta během kraniálních maxilofaciálních (CMF) procedur. Kvůli sledování není
zapotřebí pacienta imobilizovat.

Součásti

Obrázek 37  

Č. Součást Číslo vý-
robku

① Základna kraniální reference 52129

② Kraniální reference 52122

③ Rukojeť pro hroty (KLS Martin) 52127

④ Hrot šroubováku (KLS Martin) 52171

⑤ Jednorázově použitelný fixační kostní šroub KLS Martin 1,5 mm x 6
mm (5 ks) 52170

Sterilita

Použití Pokyny Číslo vý-
robku

Kraniální reference
Registrace může být nesteril-

ní
52122

Navigace Musí být sterilizo-
váno

Jednorázově použitelný fixační kostní šroub KLS Martin
1,5 mm x 6 mm (5 ks)

Musí být sterilizo-
váno 52170

POZNÁMKA: použijete-li pouze jednu referenci, všechny nástroje a procedury musíte aplikovat ve
sterilním prostředí. 

Kraniální referenční sada
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4.6.1 Šroubovák

Jak sestavit šroubovák

Obrázek 38  

Krok

1. Zatáhněte dozadu přední objímku rukojeti ② z rukojeti ③.

2. Zasuňte hrot šroubováku ① do rukojeti a objímku uvolněte.

Varování
Používejte pouze implantovatelné šrouby a šroubováky schválené společností Brainlab.
Použití implantovatelných šroubů a šroubováků neschválených společností Brainlab k
upevnění kraniální referenční sady, může nepříznivě ovlivnit navigaci a představuje riziko
pro pacienta.

Tipy k zavádění/vyjímání šroubů

• Opláchnete-li šroub fyziologickým roztokem, snížíte tím tření a usnadníte zavádění šroubu.
• Šroub se snáze zavádí kolmo ke kosti než v šikmém úhlu.
• Má-li pacient velmi husté kosti, můžete je pro usnadnění zavádění šroubu navrtat.

- Při předvrtání nepřekračujte průměr vrtu 1,1 mm a maximální hloubku 5 mm. Řiďte se přitom
pokyny výrobce šroubu.

• Pro vyjmutí šroubu z kosti obvykle stačí tíha šroubováku.

Varování
Příliš velký tlak na hlavičku šroubu může způsobit, že se při vyjmutí šroubováku hlavička
vytrhne z kosti. Nadměrný tlak by také mohl způsobit prasknutí nebo rozštěpení šroubu.

REFERENCE
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4.6.2 Sestavení a upevnění

Jak sestavit a upevnit základnu kraniální reference

Obrázek 39  

Krok

1. Místo na pacientovi, kam se bude upevňovat základna kraniální reference, vydezinfikuj-
te.
POZNÁMKA: zařízení umístěte tak, aby nepřekáželo chirurgovi při výkonu a umožnilo ni-
čím nerušený výhled kamery na referenci. Dále se ujistěte, zda je hustota kostí dostateč-
ná k umístění reference. 

2. Upevněte spojovací prvek konektoru reference ⑦ k základně ③ (ve směru šipky) pomocí
seřizovací matice ⑧ a bezpečně ho utáhněte.

3. Na pacientovi proveďte chirurgický řez, kterým se bude zavádět trubice ①.

4. Zaveďte trubici do základny dnem (ve směru šipky) a pečlivě upevněte matici trubek ⑥
nahoře.

5. Umístěte sestavenou základnu kraniální reference na pacientovu lebku a zaveďte trubi-
ci do incize.

6. Trubicí zaveďte jednorázově použitelný fixační kostní šroub KLS Martin 1,5 mm x 6
mm ⑤.

7. Šroubovákem zcela zašroubujte šroub do kosti tak, aby byl bezpečně zajištěný. Na šroub
nesmíte vyvíjet nadměrný tlak směrem dolů, protože by to mohlo vést k fraktuře lebky.
POZNÁMKA: má-li trubice, kterou používáte, okénko, povolte šroub přibližně o polovinu
otáčky proti směru hodinových ručiček. To umožní snadné odstranění zařízení na konci
procedury. 

8. Na základnu kraniální reference mírně zatlačte, aby hřeby ② pronikly do pacientovy
lebky.

9. Otáčejte uzavřenou maticí ve směru hodinových ručiček a zatlačte hřeby do kosti, tím se
základna kraniální reference zajistí.

Sestavení a upevnění
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Jak připevnit nesterilní referenci

Obrázek 40  

Krok

1. Nasaďte nesterilní kraniální referenci na čep rozhraní konektoru ③ a utáhněte uzavře-
nou matici reference ②.

2. Povolte uzavřenou matici ① a seřizovací matici ④ nastavte polohu reference tak, aby by-
la v zorném poli kamery.

3. Před zahájením registrace bezpečně utáhněte matice ① a ④.

Varování
Po registraci pacienta nepovolujte žádný ze šroubů reference. Odšroubovat lze pouze
matici reference, aby bylo možné vyměnit referenci.

Jak odstranit nesterilní referenci a připevnit sterilní referenci

Obrázek 41  

Krok

1. Po registraci odšroubujte a sejměte nesterilní referenci.

2. Proveďte obvyklé rouškování pacienta.

REFERENCE
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Krok

3. Nařízněte roušku tak, abyste zpřístupnili rozhraní konektoru ①.

4. Poté by měl sterilní asistent nebo sestra připevnit k rozhraní sterilní referenci a utáhnout
ji.

5. Po bezpečném připevnění sterilní reference lze začít s navigací pacienta.

Sestavení a upevnění
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4.6.3 Snímání kraniální referenční sady

Standardní postup

Obrázek 42  

Krok

1. Odšroubujte a sejměte kraniální referenci.

2. Povolte uzavřenou matici ①.

3. Odstraňte šroub pomocí šroubováku.

4. Základnu kraniální reference vytáhněte směrem nahoru.

Prostup pro trubici s okénkem

Obrázek 43  

Krok

1. Odšroubujte a sejměte kraniální referenci.

2. Z trubice zcela odšroubujte upevňovací matici.

3. Základnu kraniální reference sejměte vytažením směrem nahoru přes trubici.

4. Je-li šroub vidět, použijte okénko (se šipkou) jako vizuální pomůcku k umístění šroubová-
ku do zářezu šroubu. Šroubovákem vyšroubujte a odeberte šroub a odeberte trubici.

REFERENCE
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Krok

5. Pokud šroub není vidět, opatrně trubici odpojte a sejměte. Šroubovákem vyšroubujte a
vyjměte šroub.
POZNÁMKA: pokud byl šroub během instalace uvolněn o polovinu otáčky, posuňte trubici
bokem tak, abyste ji uvolnili ze šroubu, a vyjměte ji. 

Snímání kraniální referenční sady
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5 ADAPTÉRY NÁSTROJŮ
5.1 Sada adaptéru nástroje

Všeobecné informace

Sada adaptéru nástroje (sada 2 nebo 4 ks) (B11005) (B11006) se dodává s odlišnými velikostmi
svorek adaptéru nástrojů a referencí. To umožňuje sestavit adaptér nástroje tak, aby vyhovoval
nástroji, který hodláte navigovat.

Součásti

Č. Název Číslo výrobku

①

• Svorka adaptéru nástroje velikosti S
• Svorka adaptéru nástroje velikosti M
• Svorka adaptéru nástroje velikosti L
• Svorka adaptéru nástroje velikosti XL

• 55101
• 55102
• 55102
• 55104

②

• Reference adaptéru nástroje velikosti M
• Reference adaptéru nástroje velikosti ML
• Reference adaptéru nástroje velikosti L
• Reference adaptéru nástroje velikosti XL

• 41798
• 41799
• 41801
• 41802

③ Nástroj na adaptér nástroje 55061

POZNÁMKA: kteroukoli svorku adaptéru nástrojů lze připevnit ke kterékoli referenci. Pokud
během procedury vyměníte referenci za jinou velikost, nejprve proveďte znovu kalibraci a ověřte
funkci nástroje. 

ADAPTÉRY NÁSTROJŮ
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Jak připevnit referenci ke svorce adaptéru nástrojů

Obrázek 44  

Krok

1. Vyberte požadovanou svorku adaptéru nástrojů a referenci adaptéru nástroje.
POZNÁMKA: čím větší nástroj, tím větší referenci byste měli použít. 

2. Vložte dřík reference ② do svorky ① a zarovnejte výčnělky na obou součástech.

3. Rukou utáhněte šroubovaný knoflík ③, nebo k utažení použijte nástroj na adaptér ná-
strojů, tím zajistěte, aby byla reference bezpečně připojena ke svorce.

Jak připevnit svorku k nástroji

Obrázek 45  

Krok

1. Umístěte svorku ① přes nástroj.
POZNÁMKA: pro co nejpřesnější sledování připevněte svorku co nejblíže k nástroji, ne
však tak blízko, aby došlo ke kontaktu s pacientem. 

2. Připevňujte referenci tak, aby bylo nejdelší rameno reference v zákrytu s osou nástroje.

3. Utáhněte aretační knoflík ② rukou tak, aby se zajistila svorka adaptéru nástroje.
POZNÁMKA: podle potřeby použijte nástroj na adaptér nástrojů. 

Sada adaptéru nástroje
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5.2 Adaptér nástrojů chirurgický motorizovaný
systém

Všeobecné informace

Adaptér pro chirurgický motorizovaný systém (41840) je navržen na navigaci motorizovaných
vrtáků. Lze ho používat pro zařízení s průměrem mezi 26 a 40 mm.

Součásti

Obrázek 46  

Č. Součást

① Aretační knoflík

② Adaptér

③ Svorka adaptéru

Varování
Nikdy nepoužívejte adaptér nástroje pro chirurgický motorizovaný systém s
nekompatibilními prostředky.

Jak připevnit adaptér

Obrázek 47  

ADAPTÉRY NÁSTROJŮ

Příručka k použití nástrojů Rev. 3.0 Páteř a trauma 67



Krok

1. Nastavte polohu adaptéru tak, aby chirurgovi během operace nepřekážel při práci.

2. Ujistěte se, že svorka ③ obepíná pouzdro a ručně utáhněte aretační knoflík ②.

3. Nastavte referenci ① tak, aby měla kamera ve svém zorném poli vždy reflexní kuličky.

Adaptér nástrojů chirurgický motorizovaný systém
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6 NÁVODY
6.1 Sada pedikulární jehly

Všeobecné informace

Sada pedikulární jehly k ruční kalibraci (55843) je sada chirurgických nástrojů k minimálně
invazivnímu umístění K-drátů do thorakolumbálních pediklů.

Součásti

Obrázek 48  

Č. Součást Číslo výrob-
ku

① Vodicí trubice 1,8 mm na pedikulární jehlu (ruční kalibrace)
55844

② Sledovací adaptér

③

• Trokarová vložka pedikulární jehly (jednorázové použití)
- Musí být sterilizováno

• Jednorázově použitelná trokarová vložka pedikulární jehly (5 ks)
- Dodává se sterilní

• 55845-01
• 55846

④
• Jednorázově použitelné K-dráty 2,5 mm/200 mm (5 ks)
• Jednorázově použitelné K-dráty 2,8 mm/450 mm (55 ks)

• 52479
• 52485

POZNÁMKA: sadu jehel lze používat pouze v kombinaci s Kirschnerovými dráty specifikovanými
společností Brainlab. 

NÁVODY
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Jak sestavit sadu pedikulární jehly

Obrázek 49  

Krok

1. Zasuňte trokarovou vložku ① do trubice vodiče a otáčejte jí proti směru hodinových ruči-
ček, dokud nezacvakne pružinová západka.

2. Rukou pevně přišroubujte jednorázově použitelné reflexní kuličky na upevňovací kolí-
ky sledovacího adaptéru.

Hloubka zavedeného Kirschnerova drátu není řízena navigovanou trubicí vodiče.

Sada pedikulární jehly
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6.2 Vedení vrtáku

Všeobecné informace

Vedení vrtáku slouží k navigaci vrtáků a Kirschnerových drátů.

Základní součásti

①

②
③

⑤

④

Obrázek 50  

Č. Součást Číslo vý-
robku

① Vrták Různé

② Vodicí trubice vrtáku Různé

③ Základna rukojeti Nevzt.

④ Upevňovací matice Nevzt.

⑤

• Rukojeť vedení vrtáku se 3 reflexními kuličkami
• Rukojeť vedení vrtáku se 4 reflexními kuličkami
• Rukojeť vedení vrtáku se 4 reflexními kuličkami (používá se s robotic-

kým systémem Cirq)

• 41839
• 55839
• 56203

Jak sestavit vedení vrtáku

Krok

1. Zaveďte vodicí trubici ② skrz základnu rukojeti ③.
POZNÁMKA: ujistěte se, že trubice není šikmo. 

2. Bezpečně utáhněte trubici zašroubováním proti směru hodinových ručiček.
POZNÁMKA: během používání trubici nepovolujte. 

3. Pouze u standardního vedení vrtáků seřiďte rukojeť vedení vrtáku se 3 nebo 4 reflex-
ními kuličkami do nejvhodnějšího úhlu a zajistěte, aby výstupky spojovací plochy rukojeti
správně zapadaly.

4. Upevněte rukojeť ⑤ pomocí upevňovací matice ④.

5. Rukou přišroubujte jednorázové reflexní kuličky na upevňovací kolíky sledovacího adap-
téru a bezpečně je utáhněte.

NÁVODY
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Dostupné vodicí trubice vrtáku

Vodicí trubice Robotická vrtač-
ka

Číslo výrob-
ku

Vodicí trubice vrtáku 2,4 mm x 150 mm
Kompatibilní se
systémem Cirq

41839-27

Vodicí trubice vrtáku 3,2 mm x 150 mm 41839-30

Vodicí trubice vrtáku 2,6 mm x 150 mm 41839-60

Vodicí trubice vrtáku 3,0 mm x 150 mm

Nekompatibilní se
systémem Cirq

41839-20

Vodicí trubice vrtáku 2,5 mm x 150 mm 41839-80

Vodicí trubice vrtáku 2,6 mm x 150 mm, tupá pro Ulrich
Neon 41839-66

Vodicí trubice vrtáku 2,6 mm x 150 mm trokar (Ulrich Ne-
on) 41839-95

Vodicí trubice vrtáku 3,5 mm x 150 mm (Ulrich Neon) 41839-85

Vodicí trubice vrtáku 1,8 mm x 180 mm 41839-70

Vodicí trubice vrtáku 5,0 mm x 180 mm 55839-10

Vodicí trubice vrtáku 1,5 mm x 186 mm trokar (Ulrich Ne-
on) 41839-90

Vodicí trubice vrtáku 4,5 mm x 200 mm 41839-40

Varování
Průměr vodicí trubice vrtáku musí odpovídat vrtáku nebo Kirschnerově drátu použitému
během operace a musí odpovídat předpokládané aplikaci. Jinak by mohlo dojít k nepřesné
navigaci a následnému ohrožení pacienta.

Dostupné vrtáky

Pracovní nástavce Kontrola
hloubky

Robotická vr-
tačka

Číslo vý-
robku

Vrták 2,4 mm, AO násada

Podporuje kon-
trolu hloubky

Kompatibilní se
systémem Cirq

41839-28

Vrták 2,6 mm, AO násada 41839-65

Vrták 3,2 mm, AO násada 41839-36

Vrták 3,5 mm, AO násada pro Ulrich Neon

Nekompatibilní
se systémem
Cirq

41839-88

Vrták 2,4 mm, AO násada
Nepodporuje
kontrolu hloub-
ky

41839-29

Vrták 2,6 mm, AO násada 41839-69

Vrták 3,2 mm, AO násada 41839-35

Vrták 4,5 mm, AO násada 41839-45

Vedení vrtáku
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6.3 Příslušenství vedení vrtáku

Všeobecné informace

Doplňkové příslušenství pro Vedení vrtáku je dostupné podle vrtáku a trubice vedení vrtáku.

Standardní příslušenství

Obrázek 51  

Č. Součást Číslo výrobku

① Kontrola hloubky vodiče vrtáku 41839-50

②
• Ostrý trokar pro vodicí pouzdro vrtáku, 1,8 mm
• Tupý trokar pro vodicí pouzdro vrtáku, 5 mm x 180 mm

• 41839-75
• 55839-50

③

Redukční pouzdro vedení vrtáku:
• 2,0 mm x 180 mm
• 2,8 mm x 180 mm
• 3,2 mm x 180 mm

• 55839-20
• 55839-28
• 55839-32

④ Pouzdro na ochranu tkáně na vodicí pouzdro vrtáku, 5,0
mm x 180 mm 55839-40

⑤ Rukojeť pro pouzdro chrániče tkáně 55839-45

Příslušenství vedení vrtáku Cirq

Číslo výrobku

Kontrola hloubky vodiče vrtáku s možností nasazení 41839-51

Ostrý hrot trokaru:
• 2,4 mm
• 2,6 mm
• 3,2 mm

• 55839-64
• 55839-66
• 55839-62

NÁVODY
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6.3.1 Kontrola hloubky vodiče vrtáku

Všeobecné informace

Kontrolu hloubky vodiče vrtáku lze volitelně použít k nastavení maximální požadované hloubky
vrtání.

Jak sestavit

Obrázek 52  

Krok

1. Pevně přišroubujte kontrolu hloubky vodiče vrtáku ② k rukojeti vodiče vrtáku ① a
nastavte rukojeť do nejvhodnějšího úhlu.
POZNÁMKA: zajistěte, aby zoubky rukojeti správně zapadly na místo. 

2. Nastavte maximální hloubku vrtání pomocí trubice kontroly hloubky ④ (na milimetrovém
měřítku kontroly hloubky se ukazuje aktuální hloubka).

3. Pevně upevněte trubici kontroly hloubky pomocí pojistné matice ③.
POZNÁMKA: odpovídající vrtáky ⑤ mají označení „Supports Depth Control“ (Podporuje
kontrolu hloubky) a jsou vybaveny zarážkou (šipka), která zajišťuje, že vrták je správně
zarovnán s měřítkem kontroly hloubky a trubicí vodiče vrtáku. 

Varování
Kontrolu hloubky vedení vrtáku používejte pouze se specifikovanými vrtáky společnosti
Brainlab, které kontrolu hloubky podporují a jsou podle toho označeny.

Kontrola hloubky vodiče vrtáku
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6.3.2 Tupý a ostrý trokar pro vodicí pouzdro vrtáku

Všeobecné informace

Trokarové vedení vrtáku lze volitelně používat k minimálně invazivnímu zavedení trubice vedení
vrtáku skrze malou incizi.

Před použitím

Vedení vrtáku musíte nejdříve ověřit a validovat spolu s trubicí vedení vrtáku.
POZNÁMKA: ověření a validaci trubice vodiče vrtáku lze provádět pouze tehdy, nejsou-li
připevněny trokary. 

Jak zavést trokar

Obrázek 53  

Krok

1. Nastavte rukojeť do co nejvhodnějšího úhlu.
POZNÁMKA: zajistěte, aby zoubky rukojeti správně zapadly na místo. 

2. Upevněte rukojeť v požadované poloze pomocí upevňovací matice ①.

3. Vložte příslušnou trokarovou vložku do zadní části trubice vedení vrtáku.

4. Přišroubujte trokar pevně k upevňovací matici (proti směru hodinových ručiček).
POZNÁMKA: ujistěte se, že hrot trokarové vložky vyčnívá z přední části trubice vodiče vr-
táku. 

5. Zaveďte vedení vrtáku skrz malou incizi, až dosáhnete zamýšleného cíle.

6. Jakmile je vedení vrtáku správně umístěné, odšroubujte trokarovou vložku ve směru hodi-
nových ručiček (jak je naznačeno šipkou) a vytáhněte ji z trubice.
POZNÁMKA: trubice vodiče vrtáku je nyní připravena na navigaci vrtáků nebo Kirschne-
rových drátů. 

Varování
Průměr trubice vodiče vrtáku musí odpovídat vrtáku nebo Kirschnerově drátu použitému
během operace. Jinak nelze zaručit přesnou navigaci a pacientovi byste mohli způsobit
vážné poranění.

NÁVODY
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6.3.3 Pouzdro na ochranu tkáně na trubici vedení vrtáku

Všeobecné informace

Pouzdro na ochranu tkáně na trubici vedení vrtáku 5 mm x 180 mm lze volitelně použít při
minimálně invazivních traumatologických nebo spinálních operacích k navigaci Kirschnerových
drátů.

Jak sestavit chránič tkáně a rukojeť

Obrázek 54  

Krok

1. Připevněte rukojeť chrániče tkáně ③ k odpovídajícímu rozhraní chrániče tkáně ①.
POZNÁMKA: zajistěte, aby byly kolíky na držáku chrániče zavedeny do odpovídajících ot-
vorů na chrániči tkáně. 

2. Jakmile kolíky správně umístíte, upevněte držák chrániče utažením pojistné matice ②.

Jak připevnit chránič tkáně k vedení vrtáku

Krok

1. Sestavte vedení vrtáku.

2. Posuňte chránič tkáně ① na trubičku vedení vrtáku.

3. Podle procedury zasuňte buď trokar nebo redukční objímku vedení vrtáku do vodicí tru-
bice ze zadní strany rukojeti vedení vrtáku, dokud nezaklapne do fixační matice.

Pouzdro na ochranu tkáně na trubici vedení vrtáku
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7 REGISTRAČNÍ SADY
FLUORO

7.1 Registrační sada Fluoro - přehled

Všeobecné informace

Registrační sada skiagrafie slouží k registraci 2D a 3D skiagrafických skenů nebo snímků při
použití navigačního systému Brainlab a C-ramena.

Typy registračních sad Fluoro

Registrace Registrační sada Číslo výrob-
ku

Pouze 2D data
Registrační sada pro 2D C-ramena 55705

Ruční registrační zařízení Fluoro 2D 55741

3D a 2D data
Registrační sada Fluoro 2D/3D pro 3D C-ramena
• Musí mít nasazen registrační kroužek 2D (rozšiřující sa-

da Fluoro 2D/3D pro 3D C-rameno)

55720
• 55715-20

Pouze 3D data

Registrační sada Fluoro 3D pro 3D C-ramena 55715

Registrační sada Fluoro 3D pro Ziehm Vision FD Vario
3D 55730

Registrační sada Fluoro 3D pro Ziehm Vision RFD 3D 19154

Varování
Každou registrační sadu lze používat pouze v kombinaci s C-rameny schválenými
společností Brainlab. Společnost Brainlab se zříká odpovědnosti za případy, kdy bylo
použito neschválené C-rameno.

Upevnění k C-ramenu

Specialista technické podpory Brainlab musí kalibrovat registrační sadu v kombinaci s C-ramenem
a tím zajistit automatickou registraci pořízených snímků.

Varování
Pokud se vyskytnou nějaké závady nebo nepřijatelné nepřesnosti, kontaktujte technickou
podporu společnosti Brainlab, aby C-rameno s navigačním systémem znovu nakalibrovala.

Varování
Rovnováha C-ramena může být nepříznivě ovlivněna připevněním registrační sady. Je-li
připevněná registrační sada, vyvarujete se extrémních poloh C-ramena.

REGISTRAČNÍ SADY FLUORO
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Varování
Neotáčejte C-rameno s přimontovanou registrační sadou pod operačním stolem.

Reflexní terčíky pro registrační sadu Fluoro

Požadovaný počet viditelných ref-
lexních terčíků

Registrační sada Fluoro 2D/3D pro 3D C-ramena

Alespoň pětRegistrační sada Fluoro 3D pro 3D C-ramena

Registrační sada pro 2D C-ramena

POZNÁMKA: s registrační sadou Fluoro používejte pouze reflexní terčíky Brainlab. 

Jak zavádět reflexní terčíky

Jestliže registrační sada nepoužívá reference, vložte do držáků registrační sady reflexní terčíky
pro registrační sady Fluoro (7 ks) nebo (21 ks) (41775) (55775).

Obrázek 55  

Krok

1. Zarovnejte terčík soustředně se zásuvkou tak, aby plochá strana s reflexní fólií směřovala
ven ①.

2. Zatlačte terčík do zásuvky, až zacvakne na místě ②. Pokud se terčík vzpříčí, zatlačte na
jeho přední stranu v blízkosti odpruženého kuličkového ložiska ③.
POZNÁMKA: při správném zasunutí terčíku by se mělo ozvat cvaknutí. Terčíky nesmíte
naklánět. 

3. Opakujte kroky 1-2, dokud nebudou všechny terčíky na místě a zarovnány s povrchem
registrační sady ④.

POZNÁMKA: nemůže-li kamera systému detekovat registrační sadu, ověřte, že je správně
připevněná rouška C-ramena a že reflexní terčíky jsou v dobrém stavu. 

Registrační sada Fluoro - přehled

78 Příručka k použití nástrojů Rev. 3.0 Páteř a trauma



7.2 Registrační sada pro 2D C-ramena

Všeobecné informace

Registrační sada pro 2D C-ramena (55705) se používá k pořízení 2D skiagrafických snímků k
registraci a pouze v kombinaci s C-rameny, která mají 9palcový zesilovač obrazu.

Součásti

Obrázek 56  

Č. Součást

① Registrační sada

② Aretační knoflík

③ Odnímatelná kalibrační deska

Jak připevňovat registrační sadu

Krok

1. C-rameno zakryjte rouškou a ujistěte se, že rouška se nepoškodí a ani nezakrývá reflexní
terčíky v zorném poli kamery.
POZNÁMKA: pokud zarouškujete registrační sadu, nemusíte zároveň s ní rouškovat zesi-
lovač obrazu. 

2. Nastavte registrační sadu ① na zesilovač obrazu tak, aby se při použití nedostal do kon-
taktu s pacientem nebo referencí.
POZNÁMKA: zajistěte, aby byla souprava vyrovnaná a vystředěná s povrchovou rovinou
zesilovače obrazu. 

3. Bezpečně utáhněte aretační knoflík registrační sady ② a ujistěte se, že se nenachází v
zorném poli kamery.

Sterilita

Registrační sadu lze pro použití buď sterilizovat, nebo zarouškovat pomocí schválené sterilní
průhledné roušky od společnosti Brainlab.

REGISTRAČNÍ SADY FLUORO
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Jak připevnit kalibrační desku

① ② ③

Obrázek 57  

Krok

1. Odnímatelnou kalibrační desku umístěte pod registrační sadu ①.

2. Jednou rukou kalibrační desku podepřete, aby nespadla, a zarovnejte vrub na registrační
sadě Fluoro s vrubem na odnímatelné kalibrační desce ②.
POZNÁMKA: kalibrační deska musí být připojena stabilně a vyrovnaná a mezi ní a regis-
trační sadou nesmí být žádná mezera. 

3. Uzavřete všechny tři spony a ujistěte se, že kalibrační deska je bezpečně připojena k re-
gistrační sadě ③.

Skladování

Po pořízení kalibračních snímků neměňte polohu registrační sady na zesilovači obrazů. Po
odstranění odnímatelné kalibrační desky zajistěte, aby zůstala sterilní a byla uložena ve sterilním
prostředí.

Registrační sada pro 2D C-ramena
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7.3 Ruční registrační zařízení Fluoro 2D

Všeobecné informace

Ruční registrační zařízení Fluoro 2D (55741) je mobilní nástroj k pořízení 2D intraoperačních
skiagrafických snímků, které jsou určeny k použití 9palcovým nebo 12palcovým C-ramenem.
Ruční registrační zařízení není připojeno k C-ramenu a během pořizování snímků ho musí držet
chirurg.

Součásti

Obrázek 58  

Č. Součást Číslo výrobku

① Hlava registračního zařízení Nevzt.

② Zarážky Nevzt.

③ Tělo registračního zařízení Nevzt.

④ Rukojeť registračního zařízení Fluoro 2D 55742

Sterilita

Před použitím nebo v případě, že registrační zařízení a rukojeť opustily sterilní pole, sterilizujte je.

Použití gumových pásek

Ve výchozím stavu jsou na malém gumovém pásku umístěny dvě plastové zásuvky. Potřebujete-li
velký gumový pásek, přeneste obě plastové zásuvky na velký gumový pásek. Ujistěte se, že vámi
zvolený gumový pásek a korekční deska jsou kompatibilní s C-ramenem.

Gumový pásek Minimální průměr C-ramena Maximální průměr C-ramena

Malá (S) 290 mm 350 mm

Velká (L) 350 mm 390 mm

Gumové pásky musíte měnit alespoň jednou za rok. Gumové pásky se dodávají jako
součást sad jednorázových pomůcek (DePuy Synthes). Pro objednávky se obraťte na
podporu společnosti Brainlab.

REGISTRAČNÍ SADY FLUORO

Příručka k použití nástrojů Rev. 3.0 Páteř a trauma 81



Součásti příslušenství

①

②

③

④ ⑤

Obrázek 59  

Součást Číslo výrobku

① Lepící polštářky k jednorázovému použití Nevzt.

② Plastové zásuvky Nevzt.

③ Gumové pásky (S, L) Nevzt.

④ Lepicí polštářky k jednorázovému použití (50 ks) a gumové pásky
(2 ks) k registraci Fluoro 2D 55746

⑤ Korekční deska pro ruční registrační zařízení Fluoro 2D (9palcový
nebo 12palcový zesilovač obrazu) s připojovacími svorkami 55744, 55745

Jak připevnit korekční desku

Při použití s konvenčními C-rameny je nutno k C-ramenu připevnit korekční desku.
POZNÁMKA: C-ramena s plochým panelem nelze použít k registraci s ručním registračním
zařízením Fluoro 2D. 

Obrázek 60  

Krok

1. Vyčistěte gumový pásek pomocí isopropanolu. Nechte ho uschnout.

2. Upevněte brzdy C-ramena, nebo pokud nelze aplikovat brzdy, zajistěte C-rameno ručně.

3. Natáhněte přes C-rameno gumový pásek ③ tak, aby se dostatečně uvolnil konec trubice.

4. Vyčistěte povrch korekční desky pomocí isopropanolu. Nechte ho uschnout.

5. Sejměte z obou stran lepícího polštářku ochrannou fólii a lepicí polštářek upevněte na
střed korekční desky ②.

Ruční registrační zařízení Fluoro 2D
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Krok
POZNÁMKA: k připevnění korekční desky k zesilovači obrazu použijte oboustranné lepící
polštářky dodávané společností Brainlab. 

6. Přitiskněte korekční desku na C-rameno. Ověřte, zda má lepicí polštářek dobrý kontakt s
deskou i C-ramenem, aby upevnění bylo bezpečné.

7. Zaveďte obě upevňovací svorky ① do plastových úchytů ④ na gumovém pásku, seřiďte
podle potřeby, abyste dosáhli ideální polohy.

8. Ověřte, zda je korekční deska ve správné poloze a není ohnutá.

9. Zarouškujte C-rameno jako obvykle.

10. Chcete-li ochránit roušku před poškozením, aplikujte sterilní lepící pásku na okraj, kde je
ruční registrační zařízení Fluoro 2D přitisknuto k zesilovači obrazu.

Jak odstranit korekční desku

Krok

1. Upevněte brzdy C-ramena, nebo pokud nelze aplikovat brzdy, zajistěte C-rameno ručně.

2. Odpojte z plastových zásuvek ④ obě upevňovací svorky ①.

3. Korekční desku ② lze nejlépe sejmout otáčením. Uchopte korekční desku pomocí dvou
výřezů na prsty.

4. Jemně otáčejte korekční deskou, dokud se neodpojí z C-ramena.

5. Sejměte z korekční desky nebo C-ramena lepící polštářek.
POZNÁMKA: nečistotu po lepícím polštářku můžete odstranit pomocí isopropanolu. 

6. Sejměte gumový pásek z C-ramena ③.
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7.4 Registrační sada Fluoro 2D/3D a 3D pro 3D C-
ramena

Všeobecné informace

Registrační sada Fluoro pro 2D/3D pro 3D C-ramena (55720) se používá k pořízení 3D
skiagrafických snímků k registraci, zatímco registrační sada Fluoro 3D pro 3D C-ramena
(55715) se používá k pořízení 3D snímků k registraci.
POZNÁMKA: registrační sada musí být před použitím zarouškována. 

Součásti

Obrázek 61  

Č. Součást Číslo výrobku

①
• Registrační sada Fluoro 2D/3D pro 3D C-ramena
• Registrační sada Fluoro 3D pro 3D C-ramena

• 55720
• 55715

② Registrační kroužek 2D (rozšiřující sada Fluoro 2D/3D pro 3D C-ra-
meno) 55715-20

Kompatibilní C-ramena

Výrobce Kompatibilní C-rameno Rozhraní

Siemens
Siremobil ISO-C 3D

Rozhraní NaviLink
Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D Rozhraní NaviPort-HW

Registrační sada Fluoro 2D/3D a 3D pro 3D C-ramena
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Jak připevňovat registrační sadu

① ② ④③

Obrázek 62  

Krok

1. Nasuňte tři otvory na registrační sadě na odpovídající kolíčky na zesilovači ①.
POZNÁMKA: kolíčky zesilovače obrazu musí hladce a celé zapadat do otvorů na regis-
trační sadě. 

2. Zajistěte, aby byla sada na C-ramenu uložena stabilně ②.

3. Pro bezpečné a opakovatelné připevnění zarovnejte vrub na registrační sadě s vrubem
na zesilovači obrazu ③.

4. Registrační sadu připevňujte tak, aby byla vystředěná a ve stejné rovině jako povrchová
rovina zesilovače obrazu. Bezpečně utáhněte tři aretační šrouby ④.
POZNÁMKA: nastavte registrační sadu tak, aby se při použití nedostala do kontaktu s pa-
cientem nebo referencí. 

REGISTRAČNÍ SADY FLUORO
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7.4.1 Použití laserového zaměřovacího zařízení pro C-ramena Siemens

Všeobecné informace

Používáte-li registrační sadu na pořízení 3D snímků, lze na ni připevnit laserové zaměřovací
zařízení Siemens pro 3D C-ramena.

Varování
Laserové zaměřovací zařízení pro 3D skenování používejte pouze tehdy, pokud bylo C-
rameno kalibrováno s laserovým zaměřovacím zařízením.

Jak přimontovat laserové zaměřovací zařízení

① ③②

④

⑤

Obrázek 63  

Krok

1. Na vnitřní straně C-ramena namontujte laserové zaměřovací zařízení k velkému vrubu ①
na registrační sadě Fluoro 3D/2D pro 3D C-ramena.

2. Protáhněte upínací pás ③ laserového zaměřovacího zařízení skrz registrační sadu a ko-
lem zesilovače obrazu.

3. Zajistěte upínací pás zacvaknutím spínacího zámku ②.

4. Nastavte polohu laserového zaměřovacího zařízení ④ tak, aby oba laserové paprsky mí-
řily skrz odpovídající otvory na registrační sadě a navzájem se křížily ve středu C-rame-
na, dokud nebudou správně nastaveny k použití ⑤.

Použití laserového zaměřovacího zařízení pro C-ramena Siemens
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7.4.2 Použití rozšiřující sady

Všeobecné informace

Rozšiřující sada Fluoro 2D/3D pro 3D C-ramena je 2D registračním kroužkem, který umožňuje
pořizovat 2D skiagrafické snímky s registrační sadou Fluoro 2D/3D pro 3D C-ramena.

Kalibrační snímky

Aktualizační sada je také třeba k vytvoření kalibračních snímků. Je-li třeba tato souprava,
navigační program vyzve k jejímu připevnění.

Jak připevnit rozšiřující sadu

②①

Obrázek 64  

Krok

1. Abyste nepřekročili maximální povolenou hmotnost připevněných zařízení, před připevně-
ním aktualizační soupravy odstraňte jakékoli laserové zaměřovací zařízení.

2. Umístěte registrační kroužek rozšiřující sada Fluoro 2D/3D pro 3D C-rameno (2D krou-
žek) vedle registrační soupravy.

3. Podržte registrační kroužek v jedné ruce, aby nespadl, a umístěte ho tak, aby vroubky na
kruhu byly zarovnány s vroubky na registrační sadě ①.
POZNÁMKA: ujistěte se, že jsou vruby zarovnané, takže mezi aktualizační a registrační
soupravou není žádná mezera a kroužek je upevněn stejnoměrně. 

4. Uzavřete všechny tři spony aktualizační soupravy ② a ujistěte se, že registrační kroužek
je bezpečně upevněn na registrační soupravu.

REGISTRAČNÍ SADY FLUORO
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7.4.3 Rouškování registrační sady

Než začnete

Registrační sada musí být při použití s C-ramenem zarouškovaná. Při použití registrační sady
pro 2D/3D pro 3D C-ramena ve sterilním nastavení s rozšiřující sadou Fluoro 2D/3D pro 3D C-
ramena zakryjte také aktualizační soupravu sterilní rouškou.

Jak zarouškovat registrační sadu

Krok

1. Umístěte roušku přes registrační sadu a kolejnice C-ramena podle návodů poskytnutých
výrobci C-ramena a roušky. Zajistěte, aby nedošlo k poškození roušky.

2. Upevněte roušku k C-ramenu pomocí sterilního gumového pásku a/nebo sterilního pásku
na zadní části registrační sady.
POZNÁMKA: ujistěte se, že rouška nezakrývá reflexní terčíky v zorném poli kamery, terčí-
ky nesmí být zakryté přehyby ani jinými neprůhlednými částmi roušky, jako jsou například
švy nebo suché zipy. 

Kompatibilní roušky

C-rameno Výrobce a referenční číslo Distributor

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

Siemens
Siemens Arcadis Orbic 3D

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

Ziehm

Varování
Registrační sadu zarouškujte pouze rouškou schválenou společností Brainlab a určenou
speciálně pro používaný model C-ramena.

Rouškování registrační sady
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7.5 Registrační sada Fluoro 3D pro Ziehm Vision FD
Vario

Všeobecné informace

Registrační sada Fluoro 3D pro Ziehm Vision FD Vario (55730) slouží k pořízení 3D snímků k
registraci.

Jak připevňovat registrační sadu

①

②

③

Obrázek 65  

Krok

1. Zatlačte dozadu bezpečnostní svorku ③ a otevřete připevňovací páčku ①.

2. Připevněte sledovací adaptér ② k upevňovacímu rozhraní a zavřete připevňovací páčku.

3. Kroky 1-2 zopakujte pro zbývající sledovací adaptér, zajistěte správné připevnění všech
referencí a pevně je připojte k registrační sadě.

4. Upevněte všechny jednorázově použitelné reflexní kuličky ke sledovacím adaptérům a
ujistěte se, že jsou připojeny ke dvěma rozhraním nejlépe orientovaným směrem ke ka-
meře v počáteční poloze.

5. Zarouškujte registrační sadu jako obvykle.

6. Kolem každého sledovacího adaptéru umístěte sterilní gumový pásek a roztáhněte rou-
šku dohladka, aby nikde nevznikaly žádné přehyby nebo neprůhledné části (švy nebo ná-
lepky), které by zakrývaly reflexní kuličky.

POZNÁMKA: registrační sada se obvykle používá se dvěma připojenými sledovacími adaptéry,
lze ji však použít i se třemi. 

Kompatibilita

Sterilní gu-
mové pásky

Namontované sledo-
vací adaptéry

Rouška Referenční číslo

Ziehm, kat. č.
131160

Dvě 9" Ziehm, kat. č. 13034 / Heisig, kat. č. 34132

Tři 12" Ziehm, kat. č. 13031 / Heisig, kat. č. 34172

Dvě nebo tři Ziehm, kat. č. 131185

REGISTRAČNÍ SADY FLUORO
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7.6 Registrační sada Fluoro 3D pro Ziehm Vision
RFD 3D

Všeobecné informace

Registrační sada Fluoro 3D pro Ziehm Vision RFD 3D (19154) slouží k pořízení 3D snímků k
registraci.

Postup montáže

Obrázek 66  

Krok

1. Zarouškujte C-rameno kompatibilní sterilní rouškou.
POZNÁMKA: roušku během chirurgického zákroku vždy vyměňte, pokud vyměníte refe-
renční jednotky, ale roušku neupevňujte páskem kolem adaptéru. 

2. Vyberte správnou referenční jednotku ① podle toho, zda je pravý nebo levý štítek na
adaptéru ④, kde má být reference instalována.

3. Namontujte jednorázově použitelné reflexní kuličky ② na obě reference.

4. Zcela otevřete zajišťovací šroub ③ o dvě plné otáčky proti směru hodinových ručiček.

5. Zatlačte referenční jednotku na adaptér.

6. Zcela utáhněte aretační šroub - šroub utahujte, dokud není spojení tuhé.
POZNÁMKA: na referenční jednotky nepůsobte silou a nepoužívejte je jako rukojeti k vy-
rovnání C-ramena. 

7. Opakujte kroky 2-6 i na druhé straně C-ramena.

Kompatibilní roušky

Používejte pouze jednorázově použitelné sady roušek Ziehm, které dodává Ziehm pro přístroje
Vision RFD.

Varování
Referenční jednotky musí být namontovány na sterilní, zarouškované adaptéry a musí být
pečlivě dodrženy pokyny výrobce roušek, aby byla zajištěna sterilnost pole. Referenční
jednotky nikdy nezakrývejte rouškou.

Registrační sada Fluoro 3D pro Ziehm Vision RFD 3D
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