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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Στοιχεία επικοινωνίας

Τεχνική υποστήριξη

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτό το εγχειρίδιο ή εάν έχετε
προβλήματα ή απορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab:

Περιοχή Τηλέφωνο και φαξ Email

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Κεν-
τρική και Νότια Αμερική

Τηλ: +1 800 597 5911
Φαξ: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Βραζιλία Τηλ: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.co
m

Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ισπανία Τηλ: +34 900 649 115

Γαλλία και γαλλόφωνες περιοχές Τηλ: +33 800 676 030

Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευρώπη
Τηλ: +49 89 991568 1044
Φαξ: +49 89 991568 811

Ιαπωνία
Τηλ: +81 3 3769 6900
Φαξ: +81 3 3769 6901

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δεν υπάρχει καθορισμένη διάρκεια ζωής για τα εργαλεία. Το
τέλος της διάρκειας ζωής εξαρτάται από τη φθορά και τις βλάβες κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η
επανειλημμένη επανεπεξεργασία έχει ελάχιστες επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής.

Σχόλια

Παρά την προσεκτική ανασκόπηση, αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να περιέχει σφάλματα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση user.guides@brainlab.com εάν έχετε
προτάσεις για τη βελτίωσή του.

Κατασκευαστής

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.2 Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος
εγχειριδίου χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Brainlab.

Πωλήσεις στις ΗΠΑ

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο
από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

Σήμανση CE

• Η σήμανση CE υποδηλώνει ότι το προϊόν της Brainlab συμμορφώνεται πλή-
ρως με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (η «ΟΙΠ»).

• Σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στην ΟΙΠ, η ταξινόμηση του
προϊόντος της Brainlab ορίζεται στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμι-
κού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγκυρότητα της σήμανσης CE μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο για προϊόντα που
κατασκευάζονται από την Brainlab. 

Οδηγίες απόρριψης

Απορρίψτε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Για πληροφορίες σχετικά με την οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), επισκεφτείτε: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Νομικές πληροφορίες
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1.3 Σύμβολα

Προειδοποιήσεις

Προειδοποίηση
Οι προειδοποιήσεις σημειώνονται με τριγωνικά σύμβολα προειδοποίησης. Περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανό τραυματισμό, θάνατο ή
άλλες σοβαρές συνέπειες που σχετίζονται με την ακατάλληλη χρήση του εξοπλισμού.

Επισημάνσεις προσοχής

Οι επισημάνσεις προσοχής σημειώνονται με κυκλικά σύμβολα προσοχής. Περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανά προβλήματα που μπορεί να
προκύψουν με τη συσκευή. Τέτοιου είδους προβλήματα περιλαμβάνουν δυσλειτουργίες,
αστοχία, βλάβη της συσκευής ή υλικές ζημιές.

Σημειώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σημειώσεις παρουσιάζονται με πλάγια γραφή και περιέχουν επιπλέον χρήσιμες
πληροφορίες. 

Σύμβολα στον υλικό εξοπλισμό

Σύμβολο Περιγραφή

Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου B
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξαρτήματα που εφαρμόζονται στους ασθενείς, τα οποία δεν είναι υπό
κανονικές συνθήκες αγώγιμα και μπορούν να αφαιρεθούν αμέσως από τον ασθενή. 

Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου BF
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξαρτήματα που εφαρμόζονται στους ασθενείς, τα οποία διαθέτουν
αγώγιμα μέρη που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή, ή έχουν μεσοπρόθεσμη ή μα-
κροπρόθεσμη επαφή με τον ασθενή. 

Προσοχή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται τις οδηγίες χρήσης για σημα-
ντικές προειδοποιητικές πληροφορίες, όπως προειδοποιήσεις και προφυλάξεις, οι
οποίες δεν είναι δυνατόν να αναγράφονται, για διαφόρους λόγους, επάνω στο ια-
τροτεχνολογικό προϊόν. 

Ισοδυναμικότητα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσδιορίζει τα τερματικά, τα οποία όταν συνδέονται μεταξύ τους, φέρ-
νουν διάφορα μέρη του εξοπλισμού ή του συστήματος στο ίδιο δυναμικό, όχι απα-
ραίτητα στο δυναμικό γείωσης. 

Ασφαλές για χρήση σε μαγνητικό συντονισμό (MR)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν παρουσιάζει γνωστούς κινδύνους σε οποιοδήποτε περιβάλλον
MR. 

Ασφαλές για χρήση σε μαγνητικό συντονισμό (MR) υπό όρους
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν παρουσιάζει γνωστούς κινδύνους σε ένα συγκεκριμένο
περιβάλλον MR. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Σύμβολο Περιγραφή

Μη ασφαλές για χρήση σε MR
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρουσιάζει κινδύνους σε όλα τα περιβάλλοντα MR. 

Να μην επαναχρησιμοποιείται
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται για μία
χρήση, ή για χρήση σε έναν μεμονωμένο ασθενή κατά τη διάρκεια μίας διαδικασίας. 

Μη αποστειρωμένο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που δεν έχει υποβληθεί σε
διαδικασία αποστείρωσης. 

Να μην αποστειρώνεται εκ νέου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που δεν θα πρέπει να υπο-
βάλλεται σε εκ νέου αποστείρωση. 

Αποστειρωμένο με χρήση οξειδίου του αιθυλενίου

Αποστειρωμένο με χρήση ακτινοβολίας

Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά

Να φυλάσσεται μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία

Να διατηρείται στεγνό

Όριο υγρασίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει το εύρος της υγρασίας στο οποίο το ιατροτεχνολογικό
προϊόν μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια. 

Όριο ατμοσφαιρικής πίεσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει το εύρος της ατμοσφαιρικής πίεσης στο οποίο το ιατροτε-
χνολογικό προϊόν μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια. 

Όριο θερμοκρασίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει τα όρια της θερμοκρασίας στα οποία το ιατροτεχνολογικό
προϊόν μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια. 

Ποσότητα των προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται

Σύμβολα
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Σύμβολο Περιγραφή

Κωδικός παρτίδας κατασκευαστή

Σειριακός αριθμός κατασκευαστή

Αριθμός αναφοράς (είδος)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει τον αριθμό προϊόντος της Brainlab. 

Ημερομηνία λήξης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ημερομηνία θα εκφράζεται ως ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ, σύμφωνα με το ISO
8601. 

Ημερομηνία κατασκευής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ημερομηνία θα εκφράζεται ως ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ, σύμφωνα με το ISO
8601. 

Κατασκευαστής

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Βαθμός προστασίας από εισχώρηση
• Προστασία έναντι ξένων στερεών (αριθμοί 0 έως 6, ή γράμμα X).
• Προστασία έναντι ξένων υγρών (αριθμοί 0 έως 9, ή γράμμα X).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το γράμμα X αναγράφεται σε περίπτωση που δεν έχουν συλλεχθεί
επαρκή δεδομένα για την εκχώρηση ενός βαθμού προστασίας. 

Μη πυρετογόνο

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής
από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού

Περιεκτικότητα ή παρουσία λάτεξ από φυσικό καουτσούκ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρουσία φυσικού καουτσούκ ή λάτεξ από φυσικό καουτσούκ ξηρής
μορφής ως υλικό κατασκευής εντός του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή της συ-
σκευασίας του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

Διακόπτης για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής

Διακόπτης για τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναμονής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Σύμβολο Περιγραφή

Υποδεικνύει ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος μόνο για συνεχές ρεύμα

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Σύμβολα
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1.4 Προοριζόμενη χρήση

Εκπαίδευση από τη Brainlab

Για τη διασφάλιση της ασφαλούς και κατάλληλης χρήσης, πριν από τη χρήση του συστήματος όλοι
οι χρήστες θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται από
έναν αντιπρόσωπο της Brainlab.

Προσεκτικός χειρισμός του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Προειδοποίηση
Μόνο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό πρέπει να χειρίζεται τα εξαρτήματα του
συστήματος και τα παρελκόμενα εργαλεία.

Τα εξαρτήματα του συστήματος και ο περιφερειακός εξοπλισμός αποτελούνται από
μηχανικά μέρη ακριβείας. Χειριστείτε τα με προσοχή.

Διαβάζοντας τους οδηγούς χρήσης

Οι οδηγοί χρήσης περιγράφουν πολύπλοκες ιατρικές συσκευές και λογισμικό χειρουργικής
πλοήγησης τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με προσοχή. Είναι σημαντικό όλοι οι χρήστες
των συστημάτων, των εργαλείων και του λογισμικού να:
• Διαβάσουν τους οδηγούς χρήσης προσεκτικά πριν από τον χειρισμό του εξοπλισμού
• Έχουν πρόσβαση στους οδηγούς χρήσης ανά πάσα στιγμή

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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2 ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
2.1 Επισκόπηση εργαλείων

Πρόσθετες πληροφορίες

Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εργαλείων με το αντίστοιχο λογισμικό τους
παρέχονται στον Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού.

Συμβατότητα

Τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με συστήματα ή άλλα εργαλεία που έχουν
καθοριστεί από την Brainlab ως συμβατά. Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab
εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατότητα του εργαλείου.

Προειδοποίηση
Η χρήση μη συμβατών εργαλείων ή συστημάτων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον
ασθενή.

Σωστός χειρισμός

Τα εργαλεία που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης είναι εξαιρετικά ακριβείς και
ευαίσθητες ιατρικές συσκευές και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.
Σε περίπτωση πτώσης ή βλάβης του εργαλείου, ή εάν ένα εργαλείο εμφανίζει ενδείξεις
διάβρωσης ή ελαττωμάτων με οποιονδήποτε τρόπο, καλέστε αμέσως τον τοπικό πάροχο
σέρβις της Brainlab για οδηγίες σχετικά με το πώς θα συνεχίσετε. Σε αντίθετη περίπτωση
και η συνεχής χρήση μιας συσκευής που έχει υποστεί βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε
σοβαρό τραυματισμό του ασθενούς.

Προειδοποίηση
Εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι η βαθμονόμηση ενός εργαλείου είναι ανακριβής, ή εάν μια
συστοιχία έχει μετακινηθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την καταγραφή, διακόψτε αμέσως και
επαληθεύστε/επικυρώστε εκ νέου το εργαλείο. Η αλλαγή της θέσης μιας συστοιχίας μετά
την καταγραφή μεταβάλλει ολόκληρο το σύστημα συντεταγμένων μέτρησης, θέτοντας σε
κίνδυνο τον ασθενή.

Προειδοποίηση
Πριν από τη χρήση, ελέγχετε πάντα ότι κάθε εργαλείο έχει συναρμολογηθεί σωστά και ότι
όλα τα εξαρτήματα έχουν συνδεθεί ή/και ασφαλιστεί σταθερά, εάν είναι απαραίτητο.

Προειδοποίηση
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ελέγχετε τακτικά ότι όλα τα εξαρτήματα του εργαλείου
παραμένουν συνδεδεμένα με ασφάλεια και δεν έχουν μετατοπιστεί ή υποστεί βλάβη.
Οποιαδήποτε μετακίνηση των στερεωμένων εργαλείων κατά τη διάρκεια ή μετά την
καταγραφή του ασθενούς θα οδηγήσει σε ανακριβή πλοήγηση, θέτοντας σε κίνδυνο την
ασφάλεια του ασθενούς.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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Προειδοποίηση
Αν χρησιμοποιείτε σφαίρες επισήμανσης επάνω ή κοντά σε εργαλεία ταλάντωσης ή
δόνησης, πρέπει να ελέγχετε τις σφαίρες επισήμανσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα για
να βεβαιωθείτε ότι εξακολουθούν να είναι συνδεδεμένες με ασφάλεια.

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι οι σφαίρες επισήμανσης είναι πάντα ορατές στην κάμερα κατά τη διάρκεια
της χρήσης.

Τοποθέτηση συστοιχίας

Το σύστημα αναγνωρίζει κάθε εργαλείο από τη γεωμετρική διάταξη των σφαιρών επισήμανσης
στην αντίστοιχη διάταξη εντοπισμού και παρακολούθησης. Για να μπορεί το σύστημα να
αναγνωρίσει κατάλληλα ένα εργαλείο, πρέπει η κάμερα πάντα να προβάλλει ξεκάθαρα τις σφαίρες
επισήμανσης.
Για τη βέλτιστη αναγνώριση της συστοιχίας, τοποθετήστε τη συστοιχία κάθετα προς το επίπεδο
μέσα από τα κέντρα όλων των σφαιρών επισήμανσης.

Πιθανές επιπλοκές

Η χρήση ορισμένων προϊόντων της Brainlab απαιτεί την πραγματοποίηση μίας
επιπρόσθετης τομής. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να προκύψουν οι παρακάτω επιπλοκές:
λοίμωξη, τοπικός πόνος, αιμορραγία, βλάβη αιμοφόρων αγγείων ή νεύρων, κάταγμα οστού
ή θρόμβωση.

Νόσος Κρόιτσφελντ Γιάκομπ

Προειδοποίηση
Τα εργαλεία Brainlab δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ασθενών για τους
οποίους υπάρχει υποψία ότι πάσχουν από τη νόσο Κρόιτσφελντ Γιάκομπ (CJD ή vCJD).

Ασφάλεια για χρήση σε MR

Προειδοποίηση
Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, τα εργαλεία δεν είναι ασφαλή για χρήση με MR.

Αποστείρωση

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, τα εργαλεία πρέπει να αποστειρώνονται πριν από τη χρήση.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επανεπεξεργασίας, τις παραμέτρους και τα
απορρυπαντικά καθαρισμού διατίθενται στον αντίστοιχο Οδηγό καθαρισμού, απολύμανσης και
αποστείρωσης.

Προειδοποίηση
Σε περίπτωση που ένα αποστειρωμένο εργαλείο ή οποιοδήποτε εξάρτημά του αφαιρεθεί
ακούσια από το αποστειρωμένο πεδίο, ή έρθει σε επαφή με ένα μη αποστειρωμένο
αντικείμενο κατά την αφαίρεση της συσκευασίας ή της κλινικής χρήσης, πρέπει να
υποβληθεί εκ νέου σε αποστείρωση.

Προειδοποίηση
Μην αποστειρώνετε ή χρησιμοποιείτε εκ νέου τα εργαλεία μίας χρήσης, καθώς κάτι τέτοιο
ενδέχεται να επηρεάσει την ακρίβεια πλοήγησης, θέτοντας σε κίνδυνο τον ασθενή. Αυτά
πρέπει να απορρίπτονται μετά από κάθε χρήση.

Επισκόπηση εργαλείων
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2.2 Αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας
χρήσης

Γενικές πληροφορίες

Οι αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας χρήσης (90 ή 270 ΤΜΧ) συνδέονται σε
συστοιχίες και εργαλεία, προκειμένου το σύστημα να ανιχνεύσει τη θέση του ασθενούς και των
εργαλείων στο χειρουργικό πεδίο.

Πληροφορίες προϊόντος

Ασηψία Τεμάχια Αρ. προϊόντος

• Αποστειρωμένο
• Μίας χρήσης

90 τεμάχια (30 μονάδες) 41773

270 τεμάχια (90 μονάδες) 41774

Προειδοποίηση
Τα συστήματα πλοήγησης της Brainlab μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με σφαίρες
επισήμανσης της Brainlab ή της Northern Digital Inc. (NDI).

Τρόπος σύνδεσης των σφαιρών επισήμανσης

Εικόνα 1  

Βήμα

Βιδώστε σφιχτά με το χέρι τις σφαίρες επισήμανσης σε κάθε ακίδα προσάρτησης της συστοιχίας
ή του εργαλείου.

Βεβαιωθείτε ότι οι σφαίρες επισήμανσης μπορούν να βιδωθούν στην ακίδα χωρίς να
υπάρχει κενό μεταξύ της σφαίρας επισήμανσης και της βάσης της ακίδας.

Καθαρισμός των σφαιρών επισήμανσης

Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρές και στεγνές σφαίρες επισήμανσης. Εάν μια σφαίρα επισήμανσης
υγρανθεί ή λερωθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πρέπει είτε να καθαριστεί και να στεγνώσει
πριν την περαιτέρω χρήση είτε να αντικατασταθεί. Για να καθαρίσετε την επιφάνεια των
λερωμένων σφαιρών επισήμανσης, χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με
αποστειρωμένο νερό.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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Προειδοποίηση
Πάντα επαληθεύετε πριν από τη χρήση ότι η αντανακλαστική επιφάνεια όλων των
σφαιρών επισήμανσης είναι σε καλή κατάσταση.

Προειδοποίηση
Σε περίπτωση καθαρισμού ή αντικατάστασης μιας σφαίρας επισήμανσης τοποθετημένης
σε εργαλείο ή συστοιχία κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας, επαληθεύστε την ακρίβεια
πλοήγησης πριν συνεχίσετε.

Αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας χρήσης
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2.3 Επίπεδοι αυτοκόλλητοι δείκτες

Γενικές πληροφορίες

Οι επίπεδοι αυτοκόλλητοι δείκτες χρησιμοποιούνται για την αναφορά συμβατών σαρωτών κατά
τη διάρκεια της καταγραφής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δεν υποκαθιστούν τις οδηγίες χρήσης του
κατασκευαστή του σαρωτή. 

Πληροφορίες προϊόντος

Εικόνα 2  

Όνομα Σαρωτές Τοποθέτηση καλύμ-
ματος

Αρ. προϊό-
ντος

Επίπεδοι αυτοκόλλη-
τοι δείκτες (10 ΤΜΧ)

• Airo®

• Σαρωτές CT Siemens
• Siemens Artis Zeego Με κάλυψη του

βραχίονα C

19144

Επίπεδοι αυτοκόλλη-
τοι δείκτες για σαρωτή
CT

Συμβατοί σαρωτές CT 19141

Επίπεδοι αυτοκόλλη-
τοι δείκτες για Zeego

Σαρωτής περιστροφικής
αγγειογραφίας Siemens Artis
Zeego 3D

Μην καλύπτετε τον
βραχίονα C 19143

Διασφάλιση της ακρίβειας πλοήγησης

Καταγραφή Τοποθέτηση

Πριν Στον σαρωτή συνδέονται τέσσερις δείκτες από την υποστήριξη Brainlab.

Κατά τη διάρκεια Οι δείκτες πρέπει να είναι πάντα ορατοί στην κάμερα.

Μετά

Οι δείκτες δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται εντός του πεδίου προβολής
της κάμερας.
Μετακινήστε τον σαρωτή στη θέση ακινητοποίησης ή προσαρμόστε ανάλο-
γα την κάμερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επίπεδοι αυτοκόλλητοι δείκτες επάνω στον σαρωτή δεν πρέπει να έχουν καλυφθεί
από πτυχώσεις του αποστειρωμένου καλύμματος ή από άλλα αντικείμενα. 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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Η ακρίβεια καταγραφής εξαρτάται από την κατάσταση των επίπεδων αυτοκόλλητων
δεικτών. Επαληθεύστε πριν από τη χρήση ότι η αντανακλαστική επιφάνεια όλων των
επίπεδων δεικτών είναι σε καλή κατάσταση και δεν ξεφλουδίζεται.

Επίπεδοι αυτοκόλλητοι δείκτες
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2.4 Συσκευή βαθμονόμησης εργαλείων

Γενικές πληροφορίες

Η Συσκευή βαθμονόμησης εργαλείων (41874) χρησιμοποιείται:
• Για τη βαθμονόμηση του άξονα, του ανύσματος, της διαμέτρου και των άκρων μη
προβαθμονομημένων εργαλείων

• Για την επαλήθευση και την επικύρωση της ακρίβειας βαθμονόμησης προβαθμονομημένων
εργαλείων

Εξαρτήματα

Εικόνα 3  

Αρ. Εξάρτημα Λειτουργία

① Επίπεδο αναφοράς 1
Βαθμονόμηση:
• Άκρα σμιλών
• Εργαλεία επίπεδου άκρου

② Επίπεδο αναφοράς 4
Αναφορά για:
• Απόσταση άκρου των εργαλείων που έχουν βαθμονομη-
θεί στην εγκοπή σχήματος V

③ Επίπεδο αναφοράς 2

Μη αυτόματος καθορισμός του πλάτους των άκρων και για
τη βαθμονόμηση:
• Άκρα σμιλών
• Εργαλεία επίπεδου άκρου

④ Επίπεδο αναφοράς 3 (εγκο-
πή σχήματος V)

Αναφορά για:
• Διάμετρος του άξονα εργαλείων που έχουν βαθμονομηθεί
στην εγκοπή σχήματος V

⑤ Υποδοχέας (υπόδειγμα)

Βαθμονόμηση του μεγάλου άξονα:
• Αξόνων μικρού μήκους
• Αξόνων που δεν αγγίζουν το επίπεδο αναφοράς 4 (όταν
το εργαλείο έχει τοποθετηθεί στην εγκοπή σχήματος V)

⑥ Σημεία περιστροφής
Βαθμονόμηση:
• Αιχμηρά εργαλεία
• Βίδες

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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2.5 Σαρωτής CT ομοιώματος βαθμονόμησης

Γενικές πληροφορίες

Ο Σαρωτής CT ομοιώματος βαθμονόμησης (19148) χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της
ακρίβειας αυτόματης καταγραφής εικόνων από δεδομένα CT και αγγειογραφίας με εφαρμογές
λογισμικού της Brainlab.

Εξαρτήματα

①

②

③

Εικόνα 4  

Αρ. Εξάρτημα Αρ. προϊόντος

①

• Συστοιχία αναφοράς για ενδοεγχειρητική απεικόνιση κρανίου
• Συστοιχία αναφοράς κρανίου Drapelink

- Απαιτείται η σύνδεση της Διεπαφής Drapelink για το ομοίωμα
βαθμονόμησης ακτίνων iCT

• 19145-01
• 19152-02

- 19142-06

② Σύνδεσμος Δ/Δ

③ Εγκοπές (υποδείγματα) Δ/Δ

Τρόπος συναρμολόγησης και σάρωσης του ομοιώματος

Βήμα

1. Στερεώστε την αντίστοιχη συστοιχία αναφοράς ① επάνω στον σύνδεσμο ②.

2. Συνδέστε τρεις αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας χρήσης στη συστοιχία
αναφοράς.

3. Τοποθετήστε το ομοίωμα επάνω στην τράπεζα και ευθυγραμμίστε τους οδηγούς λέιζερ
του σαρωτή με το σταυρόνημα πάνω από το ομοίωμα.

4. Εκτελέστε μια σάρωση σύμφωνα με τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού.

Σαρωτής CT ομοιώματος βαθμονόμησης
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Τρόπος επαλήθευσης της ακρίβειας

Μετά την καταγραφή του Σαρωτή CT ομοιώματος βαθμονόμησης, χρησιμοποιήστε τις εγκοπές
επάνω στο ομοίωμα για να επαληθεύσετε την ακρίβεια. Συνιστάται ο έλεγχος της ακρίβειας σε
τακτά χρονικά διαστήματα.

Εικόνα 5  

Βήμα

1. Κρατήστε τον δείκτη σε μια εγκοπή ③ επάνω στον σαρωτή.

2. Επαληθεύστε ότι η πραγματική θέση του δείκτη εμφανίζεται με ακρίβεια στην οθόνη πλοή-
γησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η θέση στην οθόνη πλοήγησης αποκλίνει επανειλημμένα από την πραγματική
θέση του δείκτη, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab. 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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2.6 Κάλυμμα σάρωσης ασθενούς

Γενικές πληροφορίες

Το Κάλυμμα σάρωσης ασθενούς (10 ΤΜΧ) επιτρέπει την ενδοεγχειρητική χρήση μιας συσκευής
απεικόνισης σε συνδυασμό με ένα σύστημα πλοήγησης της Brainlab, χωρίς να διακυβεύεται το
αποστειρωμένο πεδίο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία του καλύμματος. Μη
χρησιμοποιείτε το κάλυμμα εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης. 

Πληροφορίες προϊόντος

Εικόνα 6  

Ασηψία Συμβατότητα Ασφάλεια Αρ. προϊό-
ντος

• Αποστειρωμένο
• Μίας χρήσης

Συμβατό με οποιοδήποτε σύστημα πλοήγη-
σης της Brainlab ή/και συστοιχία αναφοράς.

Ασφαλές
για χρήση
σε μαγνητι-
κό συντονι-
σμό (MR)

22182

Προειδοποίηση
Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για να ανοίξετε το κουτί μεταφοράς.

Κάλυμμα σάρωσης ασθενούς
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2.6.1 Κάλυψη του ασθενούς

Αφαίρεση από τη συσκευασία και τοποθέτηση του καλύμματος

Εικόνα 7  

Βήμα

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία δεν έχει οπές ή σκισίματα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το
κάλυμμα από τη συσκευασία του υπό στείρες συνθήκες.

2. Αφαιρέστε το μπλε πλαστικό φύλλο από το κάλυμμα.

3. Κρατήστε ολόκληρο το διαφανές κάλυμμα και τοποθετήστε το επάνω στον ασθενή κάτω
από τη συστοιχία αναφοράς, διασφαλίζοντας ότι το αυτοκόλλητο επίθεμα της συστοιχίας
είναι στραμμένο προς τη συστοιχία αναφοράς, όπως φαίνεται παραπάνω.

Εκτύλιξη του καλύμματος

Εικόνα 8  

Βήμα

1. Κρατήστε το κάλυμμα στο αυτοκόλλητο επίθεμα με την ένδειξη του χεριού, όπως φαίνεται
παραπάνω.

2. Καθώς το κρατάτε, ανασηκώστε το πρώτο στρώμα προς τα επάνω και ξεδιπλώστε το
στρώμα πάνω από την αναφορά ①, χωρίς να μετακινήσετε τη συστοιχία αναφοράς από
τη θέση της.

3. Εκτείνετε το άκρο του καλύμματος προς την κατεύθυνση του βέλους ②.

4. Επαναλάβετε με την άλλη πλευρά, έτσι ώστε το κάλυμμα να ξεδιπλωθεί πλήρως, από το
κεφάλι έως τα πόδια ③.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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Κάλυψη των πλευρών

Εικόνα 9  

Βήμα

1. Εκτείνετε την πλευρά του καλύμματος προς την κατεύθυνση του βέλους ①.

2. Επαναλάβετε με την άλλη πλευρά, έτσι ώστε το κάλυμμα να έχει ξεδιπλωθεί πλήρως ②.

3. Ενώστε τις μπλε ταινίες και από τις δύο πλευρές του καλύμματος με τρόπο τέτοιο ώστε να
σχηματίζεται ένα τριγωνικό πλαίσιο πάνω από τη συστοιχία αναφοράς ③.

Στερέωση του καλύμματος

Εικόνα 10  

Βήμα

1. Αφαιρέστε τους λευκούς ιμάντες σκίζοντας στο σημείο ανάμεσα στα μπλε βέλη ①.

2. Αφαιρέστε την αυτοκόλλητη επικάλυψη ②.

3. Ενώ κρατάτε το τριγωνικό πλαίσιο στη θέση του, κολλήστε τον λευκό ιμάντα ώστε να είναι
τεντωμένος και επαναλάβετε με την άλλη πλευρά ③.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υψηλότερο σημείο του τριγωνικού πλαισίου θα πρέπει να βρίσκεται σε θέ-
ση ώστε να είναι πάνω από το υψηλότερο σημείο της συστοιχίας αναφοράς, χωρίς, ωστό-
σο, να την αγγίζει. 

4. Ισιώστε πλήρως το πλαίσιο ώστε να διασφαλίζεται η ορατότητα στην κάμερα ④.

Κάλυψη του ασθενούς
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Ασφάλιση του καλύμματος

Εικόνα 11  

Βήμα

1. Για να ασφαλίσετε το κάλυμμα κάτω από την τράπεζα, αφαιρέστε και προσαρτήστε τις αυ-
τοκόλλητες ταινίες που παρέχονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη στερέωση του καλύμματος, μη μετακινείτε το τριγωνικό πλαίσιο κα-
λύμματος και μην αγγίζετε τη συστοιχία αναφοράς. 

2. Αφού έχετε στερεώσει τις αυτοκόλλητες ταινίες, το κάτω μέρος της τράπεζας θα πρέπει να
είναι κενό.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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2.6.2 Αφαίρεση του καλύμματος

Γενικές πληροφορίες

Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα, μπορείτε είτε να το κόψετε ή να το αναδιπλώσετε, φροντίζοντας ή
συστοιχία αναφοράς να μη μετακινείται από τη θέση της.

Τρόπος κοπής του καλύμματος

Βήμα

1. Κόψτε το κάλυμμα στη γραμμή του κέντρου του ασθενούς, κόβοντας αρχικά την περιοχή
πάνω από το αποστειρωμένο πεδίο.

2. Αφήστε το κάλυμμα να πέσει στο δάπεδο και έπειτα απορρίψτε το.

Τρόπος αναδίπλωσης του καλύμματος

Βήμα

1. Ξεκινώντας από τα πόδια του ασθενούς, αναδιπλώστε το κάλυμμα έτσι ώστε η αποστει-
ρωμένη πλευρά να είναι στραμμένη προς τα επάνω.

2. Αναδιπλώστε ξανά το κάλυμμα έως ότου διπλωθεί έως το πλαίσιο της συστοιχίας αναφο-
ράς.

3. Διατηρώντας τη μη αποστειρωμένη πλευρά μακριά από τον ασθενή, ανασηκώστε το κά-
λυμμα πάνω από το κεφάλι του ασθενούς.

4. Αφού έχετε αφαιρέσει πλήρως το κάλυμμα από την τράπεζα, απορρίψτε το.

Αφαίρεση του καλύμματος

26 Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων Αναθ. 3.0 Σπονδυλική στήλη και τραύμα



2.7 Δείκτες

Γενικές πληροφορίες

Οι δείκτες είναι προβαθμονομημένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται:
• Για την εκτέλεση καταγραφής ασθενή μέσω δεικτών
• Για την επαλήθευση της διατήρησης της ακρίβειας καταγραφής
• Για την επαλήθευση της ακρίβειας των ακτινοσκοπικών εικόνων που έχουν ληφθεί

Τύποι δεικτών

Εικόνα 12  

Αρ. Προϊόν Λειτουργία Αρ. προϊό-
ντος

①

Επιμηκυσμένος δείκτης με
αιχμηρό άκρο για την περιο-
χή της σπονδυλικής στήλης/
κάκωσης/ισχίου

• Λήψη στοιχείων σε ανατομικές περιοχές
μεγάλου βάθους

• Καταγραφή/πλοήγηση σε ασθενείς μεγα-
λύτερης σωματικής διάπλασης

53103

②
Δείκτης με αιχμηρό άκρο για
την περιοχή κάκωσης/σπον-
δυλικής στήλης

Γενική καταγραφή και πλοήγηση 53105

Προειδοποίηση
Εάν ένας δείκτης υποδεικνύεται από το λογισμικό για ένα βήμα καταγραφής, πρέπει να
χρησιμοποιείτε τον συγκεκριμένο δείκτη.

Έλεγχος της ακρίβειας δείκτη με χρήση του μετρητή δείκτη

Κάθε δείκτης διατίθεται με έναν μετρητή που χρησιμεύει για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στον
δείκτη και τη διασφάλιση της μέγιστης ακρίβειας. Ελέγξτε την ακρίβεια του δείκτη πριν από κάθε
χρήση. Εάν ο δείκτης δεν έχει υποστεί βλάβη, το άκρο θα ευθυγραμμιστεί με την αντίστοιχη ακίδα
μετρητή στον μετρητή δείκτη.

Μετά τη χρήση, οι δείκτες πρέπει πάντα να αποστειρώνονται και να αποθηκεύονται στα
ειδικά ένθετα στον μετρητή δείκτη.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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2.7.1 Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης

Γενικές πληροφορίες

Το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης (20 ΤΜΧ) (53153) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
συνδυασμό με τον Επιμηκυσμένο δείκτη με αιχμηρό άκρο για την περιοχή της σπονδυλικής
στήλης/κάκωσης/ισχίου, για να επιτρέπεται η καταγραφή του ενεργού ασθενούς και για τον
έλεγχο του λογισμικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τηλεχειριστήριο είναι μια συσκευή μίας χρήσης και δεν μπορεί να υποβληθεί σε εκ
νέου αποστείρωση. Πριν ανοίξετε την αποστειρωμένη συσκευασία επαληθεύστε ότι δεν έχει
παρέλθει η ημερομηνία λήξης. 

Εξαρτήματα

Εικόνα 13  

Αρ. Εξάρτημα Λειτουργία

① Λυχνία LED υπέρυ-
θρων Ανιχνεύονται από την κάμερα αλλά δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι

② Ένδειξη LED κατάστα-
σης Υποδεικνύει την κατάσταση και τη λειτουργικότητα της μπαταρίας

③ Κεντρικό άνοιγμα Διεπαφή σύνδεσης με τον δείκτη

④ Κουμπί ελέγχου Ενεργοποιεί τη λυχνία LED υπερύθρων

Τρόπος εκτέλεσης της δοκιμής λειτουργικότητας

Πριν τη σύνδεση με τον δείκτη, θα πρέπει πάντα να εκτελείτε μια δοκιμή λειτουργικότητας.

Βήμα

1. Αφαιρέστε το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης από την αποστειρωμένη συ-
σκευασία του.

2. Πιέστε το κουμπί ελέγχου ④ και βεβαιωθείτε ότι:
• Η ένδειξη LED της κατάστασης ② είναι ενεργοποιημένη.
• Η λυχνία LED υπέρυθρων ① εμφανίζεται ως έγχρωμο αναβόσβημα στην προβολή κά-
μερας στην οθόνη πλοήγησης.

Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης
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Προειδοποίηση
Εάν παρατηρείται διαρροή μπαταρίας εντός της αποστειρωμένης συσκευασίας, μην
ανοίξετε και απορρίψτε αμέσως το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης.

Τρόπος σύνδεσης του τηλεχειριστηρίου

Εικόνα 14  

Βήμα

1. Τοποθετήστε το κεντρικό άνοιγμα ② πάνω από την ενδεικνυόμενη ακίδα προσάρτησης ①
στη λαβή του δείκτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν τη σύνδεση, εξετάστε τη θέση ανάλογα με το εάν ο χρήστης είναι αριστε-
ρόχειρας ⑤ ή δεξιόχειρας ④.
 

2. Τοποθετήστε πλήρως το τηλεχειριστήριο επάνω στη λαβή του δείκτη.

3. Τοποθετήστε τις αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας χρήσης ③ στον δείκτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι κατάλληλα προσαρτημένο στην ακίδα
επάνω στον δείκτη και ότι έχει βιδωθεί πλήρως στη σφαίρα επισήμανσης ώστε να μην
υπάρχει κανένα κενό μεταξύ της σφαίρας και της βάσης της ακίδας. 

Τρόπος αποσύνδεσης του τηλεχειριστηρίου

Εικόνα 15  

Βήμα

1. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε το τηλεχειριστήριο από τον δείκτη.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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Βήμα

2. Πριν από την απόρριψη, καθαρίστε όλες τις επιφάνειες με ένα απολυμαντικό επιφανειών.

3. Εάν απαιτείται, ανοίξτε το περίβλημα στην εγκοπή ① με ένα μικρό αιχμηρό εργαλείο και
αφαιρέστε την μπαταρία ③ και τα ηλεκτρονικά μέρη ② για χωριστή απόρριψη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξετάστε το ενδεχόμενο απολύμανσης της μπαταρίας μετά τη χρήση και την
απόρριψή της ξεχωριστά. 

Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στη συσκευή. Μην επαναχρησιμοποιείτε η τοποθετείτε εκ
νέου την μπαταρία μετά τη χρήση.

Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης
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2.7.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις και βάρος

Διάσταση Τιμή

Ύψος / Μήκος / Πλάτος 17,3 mm / 53,9 mm / 27,0 mm

Βάρος 12 g

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

Προδιαγραφή Περιγραφή

Τροφοδοσία ισχύος 3 V πρωτογενής στήλη λιθίου CR2032

Κατανάλωση ισχύος Μέγ. 36 mW

Ένταση ρεύματος 12 mA, συνεχές ρεύμα (DC)

Ηλεκτρολογική ασφάλεια Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60601-1

Λυχνίες LED

Προδιαγραφή Λυχνία LED υπέρυθρων Ένδειξη LED κατάστασης

Μήκος κύματος 870 nm 570 nm

Γωνία προβολής σε ένταση 50% 120°

Φωτοβιολογική ασφάλεια Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 62471

Περίβλημα

Προδιαγραφή Περιγραφή

Ταξινόμηση IP IP44 (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529)

Υλικό περιβλήματος Πολυαμίδιο 12

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Συνθήκες αποθήκευσης Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία 0 °C έως 30 °C 10 °C έως 40 °C

Υγρασία 15% έως 80% χωρίς συμπύκνωση 20% έως 80% χωρίς συμπύκνωση

Πίεση 700 hPa έως 1.060 hPa

Απόρριψη Σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς περί αποβλήτων

Ασηψία και καταλληλότητα χρήσης

Προδιαγραφή Περιγραφή

Κατάσταση ασηψίας Αποστειρωμένο

Μέθοδος Οξείδιο του αιθυλενίου

Διάρκεια ζωής Τρία έτη

Καταλληλότητα χρήσης Για μία χρήση

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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2.7.3 Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον που καθορίζεται στους πίνακες του παρόντος κεφαλαίου. Ο πελάτης ή ο χρήστης του
τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διασφαλίζει τη χρήση του σε παρόμοιο περιβάλλον.

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

Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής και
συμμόρφωσης κατά
IEC 60601

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες

Ηλεκτροστατική εκκέ-
νωση (ESD) IEC
61000-4-2

±6 kV μέσω επαφής
±8 kV μέσω του αέρα

Το δάπεδο πρέπει να είναι από ξύλο, τσιμέντο ή
κεραμικά πλακίδια.
Αν το δάπεδο είναι καλυμμένο με συνθετικό υλι-
κό, η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι τουλά-
χιστον 30%.

Μαγνητικό πεδίο συ-
χνότητας ρεύματος
(50/60 Hz) IEC
61000-4-8

3 A/m
Τα επίπεδα θα πρέπει να είναι χαρακτηριστικά
μιας τυπικής τοποθεσίας σε ένα τυπικό εμπορι-
κό ή νοσοκομειακό περιβάλλον.

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

Ο φορητός και ο κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας με χρήση ραδιοσυχνοτήτων δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται σε απόσταση από οποιοδήποτε μέρος του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας
χρήσης, (συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων), μικρότερη από τη συνιστώμενη απόσταση
διαχωρισμού που υπολογίζεται βάσει της εξίσωσης που ισχύει για τη συχνότητα του αναμεταδότη.

Δοκιμή ατρω-
σίας

Επίπεδο δοκιμής IEC
60601

Επίπεδο
συμμόρφω-
σης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον -
Οδηγίες

Αγόμενες
ραδιοσυχνότητε
ς, IEC
61000-4-6

• 3 Veff
• 150 kHz έως 80 MHz

3 V 1,2 * √P

Ακτινοβολούμε-
νες
ραδιοσυχνότητε
ς, IEC
61000-4-3

• 3 V/m
• 80 MHz έως 2,5 GHz

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

P = μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του αναμεταδότη σε Watt (W).
d = συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού (σε μέτρα).β

Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς αναμεταδότες ραδιοσυχνοτήτων, όπως υπολογίζονται
από μια ηλεκτρομαγνητική επιτόπια επιθεώρησηα θα πρέπει να είναι μικρότερες από το επίπεδο
συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτων.β

α Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς αναμεταδότες δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητι-
κά με ακρίβεια. Για να εκτιμηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που δημιουργείται από σταθε-
ρούς αναμεταδότες ραδιοσυχνοτήτων, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ηλεκτρομαγνητικής
μελέτης της περιοχής εγκατάστασης. Αν η μετρούμενη ένταση πεδίου στην τοποθεσία στην
οποία χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυ-
χνοτήτων που αναφέρεται παραπάνω, το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να υποβληθεί σε παρακο-
λούθηση για να επιβεβαιωθεί η φυσιολογική λειτουργία του. Εάν παρατηρηθεί μη φυσιολογική
απόδοση, ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα, (πχ. αλλαγή του προσανατολι-
σμού ή της θέσης του τηλεχειριστηρίου).

Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
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Δοκιμή ατρω-
σίας

Επίπεδο δοκιμής IEC
60601

Επίπεδο
συμμόρφω-
σης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον -
Οδηγίες

β Στο εύρος συχνοτήτων από 150 kHz έως 80 MHz, οι εντάσεις πεδίου θα πρέπει να είναι μικρό-
τερες από [V1] V/m.

Ενδέχεται να υπάρξουν παρεμβολές κοντά σε εξοπλισμό που φέρει αυτό το σύμβολο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνότητας. 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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2.7.4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και εκπομπές

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: Δήλωση

Για τα ιατροτεχνολογικά ηλεκτρικά προϊόντα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικά μέτρα
ασφάλειας σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Η εγκατάσταση και η χρήση των
συσκευών είναι εφικτή μόνο με βάση τις αντίστοιχες οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Παρεμβολές εκπομπών ραδιοσυχνοτήτων (RF)

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες μπορεί να επηρεάσει το
τηλεχειριστήριο Το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης χρησιμοποιεί ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων (RF) μόνο για εσωτερικές λειτουργίες. Για το λόγο αυτόν, οι εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων (RF) είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανόν να προκαλέσουν τυχόν
παρεμβολές σε κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Το τηλεχειριστήριο προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο οι
διαταραχές λόγω ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων είναι ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή ο χρήστης
του τηλεχειριστηρίου μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής
διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στον φορητό και τον κινητό εξοπλισμό επικοινωνίας
με ραδιοσυχνότητες (αναμεταδότες) και το τηλεχειριστήριο, όπως συνιστάται παρακάτω.

Αποστάσεις διαχωρισμού

Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση
επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και ανθρώπους.

Ονομαστική μέγιστη
ισχύς εξόδου του ανα-
μεταδότη

Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του αναμε-
ταδότη (m)

Watt 150 kHz έως 800 MHz (1,2 * √P) 800 MHz έως 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

Για αναμεταδότες με ονομαστική μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν αναγράφεται παραπάνω, η συν-
ιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m) μπορεί να προσδιοριστεί με την εξίσωση που
ισχύει για τη συχνότητα του αναμεταδότη, όπου P = η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του ανα-
μεταδότη σε watt (W).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο
εύρος συχνότητας. 

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και εκπομπές
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Δήλωση περί εκπομπών

Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων CISPR
11

Ομάδα 1, Κατηγορία
B Το τηλεχειριστήριο είναι κατάλληλο για χρήση

σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομέ-
νων των οικιακών εγκαταστάσεων και εκείνων
που μπορούν να συνδεθούν απευθείας με δη-
μόσιο δίκτυο παροχής ρεύματος χαμηλής τά-
σης που τροφοδοτεί κτίρια τα οποία χρησιμο-
ποιούνται ως κατοικίες.

Εκπομπές αρμονικών
IEC 61000-3-2 Δεν ισχύει

Διακυμάνσεις τάσης/
αναλαμπές IEC
61000-3-3

Δεν ισχύει

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και εκπομπές
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3 ΤΥΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ IGS
3.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Σε γενικές χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα
τυπικά εργαλεία της Brainlab. Μπορούν να αγοραστούν μεμονωμένα ή σε σετ.

Τύποι τυπικών εργαλείων IGS

Εικόνα 16  

Αρ. Εξάρτημα Περιγραφή Αρ. προϊό-
ντος

①

• Μονάδα αναφοράς εργαλείου
με 3 σφαίρες επισήμανσης

• Μονάδα αναφοράς εργαλείου
με 4 σφαίρες επισήμανσης

Πλοήγηση προβαθμονομημένων εργα-
λείων:
• βελόνες, ανιχνευτές με καμπύλη

• 55830-20
• 55830-27

②

• Μονάδα αναφοράς εργαλείων
για χειροκίνητη βαθμονόμη-
ση, μέγεθος ML

• Μονάδα αναφοράς εργαλείων
για χειροκίνητη βαθμονόμη-
ση, μέγεθος L

Πλοήγηση άκρων που πρέπει να βαθμο-
νομηθούν με τη συσκευή βαθμονόμη-
σης εργαλείων:
• βελόνες, ευθύγραμμοι ανιχνευτές ή
σμίλες

• 55830-25
• 55830-29

③

• Λαβή εργαλείου Softgrip
Universal

• Λαβή εργαλείου Softgrip
Gearshift

• Επιφάνεια μαλακής ελαστικής λαβής
με σιλικόνη

• Μπορούν να συνδέονται εναλλάξ

• 55830-15
• 55830-10

④
• Σμίλη μικρού μήκους
• Σμίλη μεγάλου μήκους

Συμβατή με:
• 55830-25 και 55830-29

• 55830-55
• 55830-50

ΤΥΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ IGS
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Αρ. Εξάρτημα Περιγραφή Αρ. προϊό-
ντος

⑤

• Ανιχνευτής, ευθύγραμμος
3,5 mm

• Ανιχνευτής, ευθύγραμμος
4,5 mm

• Ανιχνευτής, με καμπύλη,
4,5 mm

Οι ευθύγραμμοι ανιχνευτές είναι συμβα-
τοί με:
• 55830-25 και 55830-29
• 55830-20 και 55830-27
Ο ανιχνευτής με καμπύλη είναι συμβατός
μόνο με:
• 55830-20 και 55830-27

• 55830-43
• 55830-40
• 55830-45

⑥
• Βελόνα 3 mm
• Βελόνα 4 mm

Συμβατή με:
• 55830-20 και 55830-27
• 55830-25 και 55830-29

• 55830-35
• 55830-30

Μη χρησιμοποιείτε μια λαβή εργαλείου σε συνδυασμό με σφυρί.

Προειδοποίηση
Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία που έχουν συνδεδεμένη τη Μονάδα αναφοράς εργαλείων για
χειροκίνητη βαθμονόμηση, μεγέθους ML ή L ταυτόχρονα με χρήση εργαλείων που έχουν
βαθμονομηθεί με συστοιχία προσαρμογέα οργάνου, εάν έχουν το ίδιο μέγεθος διάταξης
εντοπισμού και παρακολούθησης.

Πρόσθετα άκρα εργαλείων

Εικόνα 17  

Ενδέχεται να υπάρχουν διαθέσιμα πρόσθετα άκρα εργαλείων με αντίστοιχες διεπαφές από τρίτους
κατασκευαστές εμφυτευμάτων. Το μήκος και η θέση της ακίδας προσανατολισμού (βέλος)
προσδιορίζει τη συμβατή μονάδα αναφοράς εργαλείων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το στέλεχος του εργαλείου δεν ασφαλίζει καλά στη μονάδα αναφοράς, μην
επιχειρείτε να τα χρησιμοποιήσετε μαζί. 

Επισκόπηση
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3.2 Μονάδες αναφοράς εργαλείων

Γενικές πληροφορίες

Μια μονάδα αναφοράς εργαλείων μπορεί να συνδεθεί με ένα εργαλείο σε τέσσερις διαφορετικές
προκαθορισμένες θέσεις για την βελτιστοποίηση της ορατότητας και πρέπει να διαθέτει 3 ή 4
σφαίρες επισήμανσης, ανάλογα με τη γεωμετρία της μονάδας.

Βαθμονόμηση

Κάθε Μονάδα αναφοράς εργαλείων φέρει χαραγμένη την ένδειξη είτε «pre-calibrated» είτε
«calibration with ICM4» (βέλη). Επιπλέον, οι προβαθμονομημένες μονάδες ενδέχεται να
διαθέτουν βάση χρυσού χρώματος.

Εικόνα 18  

Τρόπος σύνδεσης της μονάδας αναφοράς εργαλείων

Εικόνα 19  

Βήμα

1. Επιλέξτε την κατάλληλη λαβή και το κατάλληλο άκρο εργαλείου.

2. Τοποθετήστε τη μονάδα αναφοράς έτσι ώστε το βέλος ① να είναι στραμμένο προς το
άκρο του εργαλείου και βεβαιωθείτε ότι οι αριθμημένες οπές ③ της μονάδας έχουν ευθυ-
γραμμιστεί με τις ακίδες προσανατολισμού ② για τη βέλτιστη ορατότητα της συστοιχίας
κατά τη χρήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε την αντίστοιχη θέση (1-4) στο πλαίσιο διαλόγου στο λογισμικό για
την επιλογή του προβαθμονομημένου εργαλείου. 

3. Πιέστε τη μονάδα αναφοράς επάνω στο άκρο του εργαλείο έως ότου ασφαλίσει στη θέση
του.

4. Σύρετε τη λαβή ⑤ πάνω από τη διεπαφή του εργαλείου ④ έως ότου ασφαλίσει στη θέση
της, διασφαλίζοντας ότι η λαβή έχει ασφαλίσει σωστά.

ΤΥΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ IGS
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Μονάδες αναφοράς εργαλείων
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4 ΑΝΑΦΟΡΕΣ
4.1 Αναφορά X-Press

Γενικές πληροφορίες

Η αναφορά X-Press διαθέτει:
• Μια ένωση προσαρμογής για τον βέλτιστο προσανατολισμό της συστοιχίας αναφοράς για το
πεδίο προβολής της κάμερας

• Έναν μηχανισμό ταχείας στερέωσης για την αφαίρεση της αναφοράς κατά τη διάρκεια της
χειρουργικής επέμβασης και την αντικατάστασή της με τον ίδιο προσανατολισμό, έτσι ώστε να
μην υπάρχει απώλεια των πληροφοριών καταγραφής

Εξαρτήματα

Εικόνα 20  

Αρ. Εξάρτημα Λειτουργία Αρ. προϊό-
ντος

①

Συστοιχία αναφοράς γεωμετρίας Τ X-
Press
Συστοιχία αναφοράς γεωμετρίας Υ X-
Press

Συμβατές με συσκευές καθήλω-
σης οστών 1 ή 2 καρφίδων X-
Press.

52410
52411

② Συσκευή καθήλωσης οστών 1 καρφίδας
X-Press (Μέγεθος S, M, L)

Διεπαφή μεταξύ της συστοιχίας
αναφοράς και του οστού.

52421,
52422,
52423

③

Συσκευή καθήλωσης οστών 2
καρφίδων X-Press
Συσκευή καθήλωσης οστών 2
καρφίδων Flip-Flop X-Press

52420
52429

④ Ιχνάριο διάτρησης 2-Καρφίδων X-Press Καθοδηγεί τη θέση απόστασης
της βίδας Schanz στο οστό. 52425

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Αρ. Εξάρτημα Λειτουργία Αρ. προϊό-
ντος

⑤
Κλειδί για σφιγκτήρες σπονδυλικής
στήλης και συσκευή καθήλωσης οστών
1 καρφίδας X-Press

Ασφαλίζει τη Συσκευή καθήλω-
σης οστών 1 καρφίδας X-
Press.

52424

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συσκευές καθήλωσης οστών πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με αντίστοιχη
Συστοιχία αναφοράς (γεωμετρίας T ή Y) X-Press. 

Πριν την καταγραφή

Προειδοποίηση
Πριν την έναρξη της καταγραφής, εκτελέστε μια σειρά δοκιμασιών κίνησης για να
επαληθεύσετε ότι δεν θα υπάρχει σοβαρή σύγκρουση μεταξύ της συνδεδεμένης συσκευής
καθήλωσης οστών και ιστού κατά τη διάρκεια της επακόλουθης διαδικασίας. Σε περίπτωση
που υπάρχει ενδεχόμενο σύγκρουσης με ιστό, διευρύνετε την τομή για να μειώσετε την
πιθανή τάση του ιστού επάνω στη συσκευή καθήλωσης οστών. Σε αντίθετη περίπτωση
ενδέχεται να προκύψει κάμψη ή χαλάρωση, οδηγώντας σε ανακρίβειες πλοήγησης.

Μετά τη σύνδεση

Προειδοποίηση
Μην ασκείτε καμία δύναμη ή ροπή στις συσκευές καθήλωσης οστών ή στις συστοιχίες
αναφοράς από τη στιγμή που έχουν προσαρτηθεί στον ασθενή.

Αναφορά X-Press
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4.1.1 Βίδες μιας χρήσης Schanz

Γενικές πληροφορίες

Οι βίδες μίας χρήσης Schanz χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των συσκευών καθήλωσης
οστών απευθείας στο οστό του ασθενούς, ώστε να παρέχεται μια σταθερή βάση για τη σύνδεση
των συστοιχιών αναφοράς και την εκτέλεση της πλοήγησης.

Τύποι

Εικόνα 21  

Συ-
σκευή
καθή-
λωσης
οστών

Βίδα Διεπα-
φή

Αρ. προϊό-
ντος

1 καρ-
φίδας

Βίδες Schanz 5 mm / 200 mm (10 ΤΜΧ) μόνο για την Ιαπω-
νία 54903-01

Βίδες μίας χρήσης Schanz 5 mm / 150 mm (10 ΤΜΧ) 54902

Βίδες μίας χρήσης Schanz 5 mm / 200 mm (10 ΤΜΧ) 54903

2 καρ-
φίδων

Βίδες μίας χρήσης Schanz 3 mm / 100 mm (10 ΤΜΧ) 54900

Βίδες μίας χρήσης Schanz 3,2 mm x 100 mm (10 ΤΜΧ) 54922

Βίδες μίας χρήσης Schanz 4 mm / 130 mm (10 ΤΜΧ) 54901

Βίδες Schanz 4 mm / 130 mm (10 ΤΜΧ) μόνο για την Ιαπω-
νία 54901-01

Βίδα μίας χρήσης Schanz 3,2 mm x 100 mm

AO

99104

Βίδα μίας χρήσης Schanz 4 mm x 125 mm 99101

Βίδες μίας χρήσης Schanz 4 mm x 125 mm (10 ΤΜΧ) 54908

Βίδες μίας χρήσης Schanz 5 mm x 175 mm (10 ΤΜΧ) 54909

Ασηψία

Οι βίδες μίας χρήσης Schanz παρέχονται μη αποστειρωμένοι και πρέπει να αποστειρώνονται
πριν τη χρήση. Είναι εργαλεία μίας χρήσης και συνεπώς πρέπει να απορρίπτονται μετά τη χρήση.

Προσάρτηση

Τοποθετήστε τη βίδα Schanz επί αμφιφλοιώδους θέσης, όπου είναι εφικτό.
Η καθήλωση με βίδες ενός φλοιού, ή η χρήση βιδών Schanz με εσφαλμένη διάμετρο ή μήκος,
ενδέχεται να οδηγήσει σε μη σταθερή προσάρτηση ή στη δυσμενή εξώθηση της βίδας Schanz
κατά τη σύσφιξη της συσκευής καθήλωσης οστών.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Συνδέετε τις βίδες Schanz μόνο σε οστικές δομές που καλύπτονται με λεπτό ιστό, όπως η
λαγόνια ακρολοφία, και αποφεύγετε τη διάτρηση του μυικού ιστού. Η εκτενής μυική
μετακίνηση ενδέχεται να προκαλέσει κάμψη της βίδας.

Βίδες μιας χρήσης Schanz
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4.1.2 Συσκευή καθήλωσης οστών 1 καρφίδας X-Press

Γενικές πληροφορίες

Η Συσκευή καθήλωσης οστών 1 καρφίδας X-Press (S, M ή L) διατίθεται σε τρία διαφορετικά
μεγέθη για την προσαρμογή διαφορετικών προσεγγίσεων και την εφαρμογή σε περισσότερους
ασθενείς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε το κατάλληλο μέγεθος για τη διαδικασία σας. 

Τρόπος συναρμολόγησης και σύνδεσης της συσκευής καθήλωσης οστών

Εικόνα 22  

Βήμα

1. Βιδώστε τη σφαιρική λαβή ② εντός του παρεμβύσματος ①.

2. Βιδώστε το περικόχλιο έλξης ③ επάνω στο παρέμβυσμα.

3. Βιδώστε τα συναρμολογημένα μέρη ①, ②, και ③ στον ακιδωτό σωλήνα ④.

4. Σύρετε τη συναρμολογημένη συσκευή καθήλωσης οστών πάνω από τη βίδα Schanz ⑥.

5. Χρησιμοποιήστε το κλειδί ⑤ για να σφίξετε ελαφρώς τη σφαιρική λαβή και το περικόχλιο
έλξης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν συσφίξετε πλήρως τη σφαιρική λαβή, τοποθετήστε τη συστοιχία
αναφοράς X-Press και προσαρμόστε την ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχει πλήρης προ-
βολή της συστοιχίας αναφοράς στην κάμερα. 

6. Εάν πραγματοποιείτε μια μικρή τομή στο οστό για την προσάρτηση της συσκευής καθή-
λωσης, τοποθετήστε τη βίδα Schanz πρώτα εντός της τομής. Στη συνέχεια, μπορείτε να
σύρετε τη συσκευή καθήλωσης οστών πάνω από τη βίδα Schanz και να τοποθετήσετε τον
ακιδωτό σωλήνα απευθείας επάνω στην επιφάνεια του οστού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάτι τέτοιο αποτρέπει την πρόκληση περιττής τριβής μεταξύ του ακιδωτού
σωλήνα και του περιβάλλοντος μαλακού ιστού. 

Προειδοποίηση
Εάν η συσκευή καθήλωσης οστών 1 καρφίδας X-Press, μεγέθους S δεν μπορεί να συνδεθεί
σταθερά στο οστό μέσω της κύριας τομής, πραγματοποιήστε μια δεύτερη τομή σε περιοχή
όπου υπάρχει λιγότερος ιστός που καλύπτει το οστό.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Ασφαλής αφαίρεση

Χαλαρώστε τη σφαιρική λαβή ② και το περικόχλιο έλξης ③ και ανασηκώστε αργά τη συσκευή
καθήλωσης οστών από τη βίδία Schanz. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή καθήλωσης, ξεβιδώστε τη
βίδα Schanz και αφαιρέστε τη συσκευή καθήλωσης οστών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ξεβιδώνετε ποτέ τη βίδα Schanz εάν η συσκευή καθήλωσης οστών 1
καρφίδας X-Press είναι ακόμη συνδεδεμένη. Αυτό μπορείτε να το εξετάσετε μόνο σε περίπτωση
που η συσκευή δεν μπορεί να αφαιρεθεί μέσω της καθιερωμένης διαδικασίας. 

Συσκευή καθήλωσης οστών 1 καρφίδας X-Press
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4.1.3 Συσκευή καθήλωσης οστών 2 καρφίδων X-Press

Γενικές πληροφορίες

Η συσκευή καθήλωσης οστών 2 καρφίδων X-Press διαθέτει μια πλάκα διεπαφής 2 πλευρών
για την προσάρτηση μιας συστοιχίας αναφοράς, ενώ η συσκευή καθήλωσης οστών 2
καρφίδων, Flip-Flop, X-Press διαθέτει σχεδιασμό flip-flop που επιτρέπει την προσάρτηση της
συστοιχίας αναφοράς και στις δύο πλευρές της συσκευής καθήλωσης οστών.

Τρόπος συναρμολόγησης και σύνδεσης της συσκευής καθήλωσης οστών

Εικόνα 23  

Βήμα

1. Δεδομένου ότι η περιστροφή της συσκευής καθήλωσης οστών δεν είναι εφικτή, εξετάστε
τον προσανατολισμό της συστοιχίας αναφοράς πριν την εισαγωγή των βιδών Schanz στο
οστό.

2. Χρησιμοποιήστε ένα ζεύγος αντιστοιχισμένων οπών ① στο ιχνάριο διάτρησης ως οδηγό
θέσης και εισαγάγετε δύο βίδες Schanz ② μέσω των οπών (προς την κατεύθυνση του βέ-
λους).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιούνται βίδες Schanz με ειδική διεπαφή ταχυσυνδέσμου (π.χ.
ταχυσύνδεσμος AO), μη χρησιμοποιείτε το ιχνάριο διάτρησης, καθώς το άκρο της βίδας εί-
ναι μεγαλύτερο από τις οπές του εκμαγείου διάτρησης, το οποίο δεν επιτρέπει την αφαίρε-
ση του ιχναρίου μετά τη διάτρηση. 

3. Διατρήστε τις βίδες εντός του οστού.

4. Ανοίξτε πλήρως τη σφαιρική λαβή στερέωσης ③ της συσκευής καθήλωσης οστών και σύ-
ρετέ την πάνω από τις βίδες Schanz, συνδέοντάς την όσο το δυνατόν πιο κοντά στο οστό
ή στην επιφάνεια του ιστού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στερεώνετε τη συσκευή καθήλωσης οστών μόνο στο κυκλικό μέρος της βίδας
Schanz. 

5. Σφίξτε με το χέρι τη σφαιρική λαβή στερέωσης για να ασφαλίσετε τη συσκευή καθήλωσης
(προς την κατεύθυνση του βέλους). Δεν απαιτούνται εργαλεία, καθώς η σύσφιξη της συ-
σκευής καθήλωσης οστών μπορεί να επιτευχθεί πλήρως με το χέρι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Brainlab συνιστά τη χρήση βιδών Schanz 4 mm με τη συσκευή καθήλωσης
οστών 2 καρφίδων X-Press. 

Ασφαλής αφαίρεση

Χαλαρώστε τη σφαιρική λαβή στερέωσης ③ και ανασηκώστε αργά τη συσκευή καθήλωσης οστών
από τις βίδες Schanz. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή καθήλωσης, ξεβιδώστε τις βίδίες Schanz και
αφαιρέστε τη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η συσκευή καθήλωσης οστών δεν είναι δυνατόν να ανασηκωθεί από τις βίδες
Schanz για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να κόψετε τις βίδες κάτω από τη συσκευή καθήλωσης και
να τις ξεβιδώσετε χωριστά. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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4.1.4 Συστοιχία αναφοράς X-Press

Περιστροφή των συσκευών καθήλωσης οστών με βίδες Schanz

Εικόνα 24  

Συσκευή καθήλωσης οστών Η περιστροφή είναι εφικτή;

Συσκευή καθήλωσης οστών 1 καρφίδας X-Press Ναι, πριν την καθήλωση

• Συσκευή καθήλωσης οστών 2 καρφίδων X-Press
• Συσκευή καθήλωσης οστών 2 καρφίδων, Flip-Flop,

X-Press
Όχι

Τρόπος συναρμολόγησης και προσαρμογής της συστοιχίας αναφοράς

Εικόνα 25  

Βήμα

1. Βιδώστε τη βίδα του σφιγκτήρα ② στον ταχυσύνδεσμο ①, διασφαλίζοντας ότι η συστοιχία
είναι καλά σφιγμένη.

2. Για να προσαρμόσετε τον προσανατολισμό της συστοιχίας, χαλαρώστε ελαφρώς τη βίδα
του σφιγκτήρα και προσαρμόστε τη συστοιχία αναφοράς από πλευρά σε πλευρά περι-
στρέφοντάς τη γύρω από τον άξονά της ③.

Συστοιχία αναφοράς X-Press
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Τρόπος ασφάλισης της συστοιχίας αναφοράς μετά την προσαρμογή

Εικόνα 26  

Βήμα

1. Μετά την προσαρμογή, τοποθετήστε την οδόντωση της άρθρωσης εντός των εγκοπών ①
και σφίξτε καλά τη βίδα του σφιγκτήρα με το χέρι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διασφάλιση σταθερής σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι η οδόντωση της άρ-
θρωσης δεν εφάπτεται με άλλη οδόντωση. 

2. Ο ήχος «κλικ» υποδεικνύει ότι η δεύτερη άρθρωση βρίσκεται στη σωστή σταθερή θέση
②.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε ή σφίγγετε τη δεύτερη άρθρωση σε ασταθή θέση. 

Τρόπος σύνδεσης της συστοιχίας αναφοράς στη συσκευή καθήλωσης οστών

Εικόνα 27  

Βήμα

1. Πιέστε τις πλευρές του σφιγκτήρα ταχυσυνδέσμου ① για να ανοίξετε τις σιαγόνες του
σφιγκτήρα.

2. Εισαγάγετε τις ακίδες στελέχους ② του ταχυσυνδέσμου στις αντίστοιχες οπές ③ στην
πλάκα διεπαφής της συσκευής καθήλωσης οστών (προς την κατεύθυνση του βέλους).

3. Απασφαλίστε τον σφιγκτήρα ταχυσυνδέσμου και βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες του στελέχους
εδράζουν σταθερά στις αντίστοιχες οπές της πλάκας διεπαφής.

Προειδοποίηση
Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε πλήρως τις ακίδες της συστοιχίας στην πλάκα διεπαφής,
επικοινωνήστε αμέσως με την Brainlab για οδηγίες σχετικά με το πώς θα συνεχίσετε.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Ασφαλής αφαίρεση

Για να αποσυνδέσετε τη συστοιχία, πιέστε τον σφιγκτήρα ταχυσυνδέσμου ① για να ανοίξετε τις
σιαγόνες του σφιγκτήρα και ανασηκώστε τη συστοιχία ευθεία προς τα επάνω από την πλάκα
διεπαφής. Μη χαλαρώνετε το βιδωτό περικόχλιο επάνω στη συσκευή καθήλωσης οστών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συστοιχίες αναφοράς μπορούν να αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια του πριονισμού,
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο μετακίνησης. 

Συστοιχία αναφοράς X-Press
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4.2 Σφιγκτήρας αναφοράς σπονδυλικής στήλης X και
ακτινοδιαπερατός σφιγκτήρας

Γενικές πληροφορίες

Και οι δύο αναφορές σπονδυλικής στήλης επιτρέπουν την παρακολούθηση των στερεωμένων
σπονδύλων από το σύστημα πλοήγησης, ενώ ο Ακτινοδιαπερατός σφιγκτήρας αναφοράς
σπονδυλικής στήλης έχει σχεδιαστεί για την καταγραφή του ασθενούς με χρήση
ενδοεγχειρητικής απεικόνισης με περιορισμένο ενδεχόμενο τεχνικών σφαλμάτων στις εικόνες
λόγω παρουσίας μεταλλικών αντικειμένων.

Εξαρτήματα

Εικόνα 28  

Εξάρτημα Αρ. προϊόντος

• Συστοιχία αναφοράς για σφιγκτήρα σπονδυλικής στήλης με 3 σφαί-
ρες επισήμανσης

• Συστοιχία αναφοράς για σφιγκτήρα σπονδυλικής στήλης με 4 σφαί-
ρες επισήμανσης

• 55753
• 55759

• Σφιγκτήρας αναφοράς σπονδυλικής στήλης Χ, Μέγεθος S, L
• Ακτινοδιαπερατός σφιγκτήρας αναφοράς σπονδυλικής στήλης

• 55751, 55752
• 55756

Επέκταση σφιγκτήρα αναφοράς σπονδυλικής στήλης Χ μήκους 40 mm 55754

Τρόπος συναρμολόγησης και σύνδεσης της αναφοράς

Βήμα

1. Εάν χρησιμοποιείτε τον Σφιγκτήρα αναφοράς σπονδυλικής στήλης X, επιλέξτε το κα-
τάλληλο μέγεθος του σφιγκτήρα και εξετάστε την τοποθέτηση με βάση τα επόμενα χει-
ρουργικά βήματα.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Βήμα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε την προαιρετική προσάρτηση επέκτασης ⑤,
⑧ στον σφιγκτήρα ⑪, και ασφαλίστε τη με το κοχλιωτό περικόχλιο επέκτασης ⑨.
 

2. Συνδέστε τη συστοιχία αναφοράς ⑦ στη διεπαφή συνδέσμου επάνω στη βάση του σφιγ-
κτήρα ④ (ή στην προσάρτηση επέκτασης), και ασφαλίστε τη με το κοχλιωτό περικόχλιο
διάταξης ⑥.

3. Πραγματοποιήστε μια μικρή τομή πάνω από τον προβλεπόμενο σπόνδυλο και ωθήστε τις
κλειστές σιαγόνες του σφιγκτήρα εντός της τομής.

4. Ανοίξτε ελαφρώς τις σιαγόνες είτε ξεβιδώνοντας τον τροχό του σφιγκτήρα ③ επάνω στον
ακτινοδιαπερατό σφιγκτήρα, είτε χαλαρώνοντας το περικόχλιο ασφάλισης ⑩ επάνω στον
σφιγκτήρα x προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται επάνω στο εργαλείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη στερεώνετε την αναφορά σπονδυλικής στήλης σε άλλον ιστό ή σε μέρη
του νευρικού συστήματος. 

5. Μετακινήστε τις σιαγόνες του σφιγκτήρα πάνω από την ακανθοειδή απόφυση και σφίξτε
τα διαφράγματα κρατώντας το σφηνοειδές στοιχείο ② και σφίγγοντας τον τροχό του σφιγ-
κτήρα έως ότου το σφηνοειδές στοιχείο αγγίξει την ακίδα ακινητοποίησης ①, ή σφίγγοντας
το περικόχλιο ασφάλισης επάνω στον σφιγκτήρα x.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στερεώστε τον Ακτινοδιαπερατό σφιγκτήρα αναφοράς σπονδυλικής
στήλης έτσι ώστε τα μεταλλικά μέρη της συστοιχίας να βρίσκονται εκτός των ακτινοσκοπι-
κών εικόνων ή του όγκου σάρωσης 3D. Εάν είναι εφικτό, μετακινήστε τη συστοιχία σε κλί-
ση λοξής γωνίας προς τον επιμήκη άξονα του σώματος. 

Ασκήστε μέτρια δύναμη έως ότου ο σφιγκτήρας στερεωθεί καλά και, εφόσον είναι εφικτό,
συνδέστε τον σφιγκτήρα με το χέρι. Ενώ περιστρέφετε τον τροχό, κρατήστε τον σφιγκτήρα
από το σφηνοειδές στοιχείο με το άλλο χέρι.

Τρόπος προσαρμογής της θέσης της συστοιχίας αναφοράς

Εικόνα 29  

Βήμα

1. Όταν βιδώνετε μαζί τον σφιγκτήρα x, βεβαιωθείτε ότι οι σιαγόνες του σφιγκτήρα ενώνονται
συμμετρικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επαληθεύστε ότι όλες οι βίδες είναι σφιγμένες και οι οδοντώσεις του σφιγκτή-
ρα έχουν ασφαλιστεί. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το κλειδί. 

Σφιγκτήρας αναφοράς σπονδυλικής στήλης X και ακτινοδιαπερατός σφιγκτήρας
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Βήμα

2. Για να προσαρμόσετε την οριζόντια θέση, χαλαρώστε το κοχλιωτό περικόχλιο της συστοι-
χίας ②, και έπειτα σφίξτε εκ νέου καλά.

3. Για να ρυθμίσετε την κλίση και τη γωνία, χαλαρώστε τη βίδα προσαρμογής ①, και έπειτα
σφίξτε εκ νέου καλά.

Τρόπος αποσύνδεσης της αναφοράς από την ακανθοειδή απόφυση

Βήμα

1. Για να αποσυνδέσετε τη συστοιχία αναφοράς, ξεβιδώστε το κοχλιωτό περικόχλιο της συ-
στοιχίας ②.

2. Για να ανοίξετε τις σιαγόνες του σφιγκτήρα, ξεβιδώστε τον τροχό του ακτινοδιαπερατού
σφιγκτήρα ή περιστρέψτε το περικόχλιο ασφάλισης επάνω στον σφιγκτήρα x προς την κα-
τεύθυνση που υποδεικνύεται επάνω στο εργαλείο.

3. Απασφαλίστε με προσοχή τις οδοντώσεις από το οστό και ανασηκώστε τον σφιγκτήρα για
να τον αφαιρέσετε.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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4.3 Πακέτο αναφοράς σπονδυλικής στήλης Universal

Γενικές πληροφορίες

Το Πακέτο αναφοράς σπονδυλικής στήλης Universal έχει σχεδιαστεί για την καταγραφή του
ασθενούς για πλοηγούμενη χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο
για την ενδοεγχειρητική απεικόνιση με CT ή βραχίονες C.

Εξαρτήματα

Εικόνα 30  

Εξάρτημα Αρ. προϊό-
ντος

Κατσαβίδι 55758-30

Επέκταση σφιγκτήρα αναφοράς σπονδυλικής στήλης (40 mm) 55761-02

Συστοιχία αναφοράς σπονδυλικής στήλης για σφιγκτήρα αναφοράς
Carbon (Γεωμετρία 4 σφαιρών) 55761

Σφιγκτήρας αναφοράς Carbon σπονδυλικής στήλης με ολισθητήρα 55758

Προειδοποίηση
Το Πακέτο αναφοράς σπονδυλικής στήλης Universal μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα
παραπάνω συμβατά εξαρτήματα.

Τρόπος συναρμολόγησης και σύνδεσης της αναφοράς

Βήμα

1. Στερεώστε τις σφαίρες επισήμανσης και τη μονάδα βιδών ④ επάνω στη συστοιχία αναφο-
ράς ③.

2. Στερεώστε τη συστοιχία στη διεπαφή ⑤ του προσαρμογέα ⑥, ή στην επέκταση του σφιγ-
κτήρα ②.

Πακέτο αναφοράς σπονδυλικής στήλης Universal
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Βήμα

3. Σφίξτε καλά τον συναρμολογημένο προσαρμογέα ή την επέκταση επάνω στη διεπαφή του
σφιγκτήρα ⑦.

4. Ρυθμίστε την οριζόντια θέση της συστοιχίας και στερεώστε την καλά με τη σφαιρική λαβή
της συστοιχίας.

5. Για να ανοίξετε τον σφιγκτήρα ⑨, τραβήξτε τον ολισθητήρα ⑧ έως την μικρή προεξοχή
και εντός της άνω θέσης συγκράτησης και, στη συνέχεια, ανοίξτε χειροκίνητα τους βραχίο-
νες του σφιγκτήρα αναφοράς.

6. Κλείστε τον σφιγκτήρα γύρω από την ακανθοειδή απόφυση σύροντας τον ολισθητήρα
προς τα κάτω ασκώντας μικρή δύναμη και σφίξτε τον με το κατσαβίδι ①.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επαληθεύστε ότι όλες οι βίδες είναι σφιγμένες και ότι το σύστημα οδόντωσης
της διεπαφής είναι ασφαλισμένο. 

Προειδοποίηση
Αυξήστε την πίεση καθήλωσης προσεκτικά ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός του
ασθενούς, όπως η πρόκληση βλάβης στις ραχιαίες αποφύσεις. Εάν ο ασθενής είναι
οστεοπορωτικός και η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί με προσοχή, ενδέχεται να ασκηθεί
ακούσια υπερβολική πίεση από τη συσκευή στον σπόνδυλο.

Τρόπος αποσύνδεσης της αναφοράς από την ακανθοειδή απόφυση

Βήμα

1. Περιστρέψτε το κατσαβίδι ① προς τα αριστερά για να χαλαρώσετε τον ολισθητήρα ⑧.

2. Τραβήξτε τον ολισθητήρα έως τη μικρή προεξοχή και εντός της άνω θέσης συγκράτησης
και, στη συνέχεια, ανοίξτε χειροκίνητα τους βραχίονες του σφιγκτήρα αναφοράς ⑨.

3. Ο σφιγκτήρας διαθέτει μέθοδο ταχείας προσαρμογής που επιτρέπει τη χειροκίνητη μετακί-
νηση του ολισθητήρα, εφόσον δεν ασκείται δύναμη καθήλωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε τον ολισθητήρα στην αυλακωτή πλευρά για να ενεργοποιήσετε την τα-
χεία προσαρμογή. Ο ολισθητήρας ασφαλίζεται αυτόματα με τον μηχανισμό βιδών όταν
ασκείται πίεση, ενώ ο χειρισμός του είναι εφικτός μόνο με το κατσαβίδι. 

Μετά την καταγραφή

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής του ασθενούς, μην ανοίγετε ή προσαρμόζετε τις βίδες
καθήλωσης ή προσαρμογής. Εάν το πακέτο αναφοράς είναι χαλαρό, επαναλάβετε την καταγραφή
προτού συνεχίσετε.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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4.4 Πακέτο εξαρτημάτων σπονδυλικής στήλης για
πρόσθια/πλάγια/λοξή αναφορά

Γενικές πληροφορίες

Το Πακέτο εξαρτημάτων σπονδυλικής στήλης για πρόσθια/πλάγια/λοξή αναφορά (55070)
έχει σχεδιαστεί για χρήση σε πρόσθιες, πλάγιες και λοξές προσεγγίσεις σπονδυλικής στήλης.

Εξαρτήματα

Εικόνα 31  

Αρ. Εξάρτημα Αρ. προϊόντος

① Συστοιχία αναφοράς Δ/Δ

② Σωλήνες συνδέσμου (130 mm και 160 mm) Δ/Δ

③ Εισαγωγέας Δ/Δ

④ Προστατευτικά περιβλήματα Δ/Δ

⑤
• Βίδα καθήλωσης μεγάλου μήκους για οσφυική μοίρα
• Βίδα καθήλωσης μικρού μήκους για οσφυική μοίρα

• 55070-83
• 55070-86

⑥ Μονάδα στερέωσης συστοιχίας Δ/Δ

⑦ Περικόχλιο καθήλωσης (2 ΤΜΧ) 55070-90

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε μόνο τα σετ βιδών καθήλωσης της Brainlab για την τοποθέτηση των βιδών
καθήλωσης και βίδα καθήλωσης με σπείρωμα με το καθορισμένο μήκος και διάμετρο. Η
χρήση βίδας καθήλωσης με εσφαλμένες διαστάσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη
σταθερή προσάρτηση.

Πακέτο εξαρτημάτων σπονδυλικής στήλης για πρόσθια/πλάγια/λοξή αναφορά
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Τρόπος εισαγωγής της βίδας καθήλωσης

Εικόνα 32  

Βήμα

1. Επιλέξτε μια βίδα καθήλωσης μεγάλου ή μικρού μήκους ①, κατάλληλη για το μέγεθος του
ασθενούς.

2. Εισαγάγετε τη βίδα καθήλωσης στον εισαγωγέα ②, διασφαλίζοντας ότι η βίδα έχει ασφα-
λιστεί.

3. Επιλέξτε το προστατευτικό περίβλημα ③ που αντιστοιχεί στο μήκος της βίδας καθήλω-
σης.

4. Εισαγάγετε προσεκτικά το προστατευτικό περίβλημα στην τομή και σύρετέ το προς τα κά-
τω επάνω στην επιφάνεια του οστού.

5. Τοποθετήστε τη βίδα καθήλωσης και τον εισαγωγέα (① + ②) στο προστατευτικό περίβλη-
μα.

6. Χρησιμοποιώντας τον εισαγωγέα, βιδώστε τη βίδα καθήλωσης στον σπόνδυλο. Μη συν-
δέετε τη βίδα σε ιστό ή σε άλλες ευέλικτες ανατομικές δομές.

7. Αφαιρέστε τον εισαγωγέα.

8. Εισαγάγετε πλήρως το σπείρωμα εντός του σπονδύλου υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, τοπο-
θετώντας τη βίδα με τρόπο που να επιτρέπεται η επακόλουθη προσάρτηση της συστοι-
χίας αναφοράς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο από την ανατομία, η σταθερότητα της συστοι-
χίας αναφοράς δεν μπορεί να διασφαλιστεί και θα πρέπει να επιλέξετε μια εναλλακτική μέ-
θοδο καταγραφής. 

Προειδοποίηση
Κατά τη χρήση αυτόματου τρυπανιού, χρησιμοποιείτε τη χαμηλότερη ταχύτητα διάτρησης
για τη διατήρηση μέγιστου ελέγχου στο βάθος διάτρησης. Μη λυγίζετε τη βίδα καθήλωσης
κατά τη διάρκεια της διάτρησης.

Προειδοποίηση
Αποφεύγετε τις πολλαπλές προσπάθειες διάτρησης, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να
αποδυναμώσει το οστό και να αυξήσει τον κίνδυνο μετεγχειρητικών καταγμάτων πίεσης.
Διακόψτε τη διάτρηση όταν φθάσετε στο απέναντι φλοιώδες οστό.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Τρόπος σύνδεσης του σωλήνα συνδέσμου

Εικόνα 33  

Βήμα

1. Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος του σωλήνα συνδέσμου που αντιστοιχεί στο μήκος της βί-
δας καθήλωσης.

2. Σύρετε τον σωλήνα συνδέσμου ③ πάνω από τη βίδα καθήλωσης ②, και εντός του προ-
στατευτικού περιβλήματος ①. Τοποθετήστε τον σωλήνα συνδέσμου με τρόπο που να επι-
τρέπεται η επακόλουθη στερέωση της συστοιχίας αναφοράς.

3. Τοποθετήστε την ακίδα του σωλήνα συνδέσμου απευθείας επάνω στην επιφάνεια του
οστού και όχι επάνω σε μαλακό οστό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν εισάγετε τον σωλήνα συνδέσμου χωρίς να χρησιμοποιείτε το προστα-
τευτικό περίβλημα, βεβαιωθείτε ότι η βίδα καθήλωσης τοποθετείται σε αρκετή απόσταση
από ιστό, αιμοφόρα αγγεία και άλλες σημαντικές δομές, προκειμένου να αποφευχθεί η
πρόκληση βλάβης των δομών αυτών. 

4. Προσανατολίστε τη διεπαφή της συστοιχίας αναφοράς ④ έτσι ώστε να μπορεί να συνδε-
θεί στη συνέχεια υπό πλήρη ορατότητα στην κάμερα, χωρίς να καλύπτεται το χειρουργικό
πεδίο.

5. Εισαγάγετε το περικόχλιο στερέωσης ⑥ στον εισαγωγέα ⑤ και χρησιμοποιήστε τον εισ-
αγωγέα για να στερεώσετε το περικόχλιο στερέωσης στον σωλήνα συνδέσμου.

6. Μετά τη σύσφιξη, αφαιρέστε τον εισαγωγέα.

Πακέτο εξαρτημάτων σπονδυλικής στήλης για πρόσθια/πλάγια/λοξή αναφορά
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Τρόπος σύνδεσης της συστοιχίας αναφοράς

Εικόνα 34  

Βήμα

1. Επαληθεύστε ότι ο σωλήνας συνδέσμου ① είναι καλά συνδεδεμένος.

2. Βιδώστε τη μονάδα στερέωσης της συστοιχίας ③ επάνω στην αριστερή ή στη δεξιά πλευ-
ρά της διεπαφής της συστοιχίας αναφοράς ②, ανάλογα με τη θέση της κάμερας.

3. Εισαγάγετε το κάτω τμήμα της συστοιχίας αναφοράς ④ στη μονάδα στερέωσης της συ-
στοιχίας.

4. Προσαρμόστε τη συστοιχία αναφοράς έτσι ώστε να είναι στραμμένη προς την κάμερα και
σφίξτε τη μονάδα στερέωσης.

Προειδοποίηση
Μην ξεβιδώνετε τη βίδα καθήλωσης όταν είναι ακόμη συνδεδεμένος ο σωλήνας
συνδέσμου. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει υπερβολική τριβή των φλοιωδών
τμημάτων. Εξετάστε το συγκεκριμένο βήμα μόνο εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης
της συσκευής από τη βίδα καθήλωσης.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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4.5 Ιμάντας κεφαλής αναφοράς

Γενικές πληροφορίες

Ο Ιμάντας κεφαλής αναφοράς (10 ΤΜΧ) και η Μονάδα αναφοράς για ιμάντα κεφαλής είναι
μια συσκευή αναφοράς που χρησιμοποιείται ειδικά για περιπτώσεις όπου η καθήλωση κεφαλής
δεν είναι εφικτή.

Χρησιμοποιείτε τον ιμάντα κεφαλής αναφοράς μόνο όταν απαιτείται η πλοήγηση υγιούς
μηριαίου οστού, για παράδειγμα, κατά την εκτέλεση ήλωσης μηριαίου οστού.

Εξαρτήματα

Εικόνα 35  

Αρ. Εξάρτημα Αρ. προϊόντος

① Μονάδα αναφοράς για ιμάντα κεφαλής 41877

② Ιμάντας κεφαλής αναφοράς (10 ΤΜΧ) 41878

Τρόπος συναρμολόγησης και σύνδεσης της αναφοράς

Εικόνα 36  

Βήμα

1. Πριν τη στερέωση του ιμάντα κεφαλής αναφοράς, τοποθετήστε τον ασθενή για χειρουργι-
κή επέμβαση και ασφαλίστε το άκρο με δακτύλιο συγκράτησης για αρθροσκόπηση.

2. Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από το πίσω μέρος της πλάκας του ιμάντα κεφαλής.

Ιμάντας κεφαλής αναφοράς
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Βήμα

3. Τοποθετήστε τον ιμάντα κεφαλής αναφοράς ② γύρω από τον μηρό του ασθενούς κοντά
στο γόνατο, σε σημείο όπου δεν θα εμποδίζει τη χειρουργική επέμβαση και ασφαλίστε τον
στη θέση του με ιμάντα velcro.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ολίσθηση του ιμάντα επάνω στο άκρο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανα-
κριβή καταγραφή. 

4. Στερεώστε τη μονάδα αναφοράς ① στον σύνδεσμο επάνω στον ιμάντα κεφαλής.

Ασηψία

Χρήση Ασηψία

Μονάδα αναφοράς για ιμά-
ντα κεφαλής
Ιμάντας κεφαλής αναφοράς

Καταγραφή Ενδέχεται να είναι μη αποστει-
ρωμένος

Πλοήγηση Απαιτείται αποστείρωση

Αφαίρεση του ιμάντα κεφαλής αναφοράς

Αφαιρέστε τον ιμάντα κεφαλής αναφοράς μετά από την επιτυχή καταγραφή και των τριών εικόνων
του υγιούς μηριαίου οστού.

Προειδοποίηση
Κατά τη διάρκεια της καταγραφής, μη μετακινείτε το υγιές άκρο επάνω στο στήριγμα του
άκρου και μην το αφαιρείτε από τον δακτύλιο συγκράτησης άκρου. Κάτι τέτοιο θα
μπορούσε να οδηγήσει σε ανακριβή καταγραφή.

Προειδοποίηση
Αν ο ιμάντας κεφαλής αναφοράς είναι δεμένος υπερβολικά σφιχτά κατά τη διάρκεια μιας
εκτενούς χειρουργικής επέμβασης (πάνω από 2 ώρες), ενδέχεται να εμφανιστούν
εγκολπώσεις στον μηρό του ασθενούς λόγω της πίεσης. Αυτές οι εγκολπώσεις συνήθως
εξαφανίζονται εντός 24 ωρών.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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4.6 Πακέτο αναφοράς κρανίου

Γενικές πληροφορίες

Το Πακέτο αναφοράς κρανίου (B11002) επιτρέπει τον ευέλικτο εντοπισμό της αναφοράς
ασθενούς κατά τη διάρκεια κρανιογναθοπροσωπικών επεμβάσεων σε συνδυασμό με
ακτινοσκόπηση 3D ή iCT. Δεν απαιτείται ακινητοποίηση του ασθενή για τη διασφάλιση της
παρακολούθησης.

Εξαρτήματα

Εικόνα 37  

Αρ. Εξάρτημα Αρ.
προϊόντος

① Βάση αναφοράς κρανίου 52129

② Συστοιχία αναφοράς κρανίου 52122

③ Λαβή για λεπίδες (KLS Martin) 52127

④ Λεπίδα κατσαβιδιού (KLS Martin) 52171

⑤ Βίδα καθήλωσης οστού μίας χρήσης KLS Martin 1,5 mm x 6 mm (5
ΤΜΧ) 52170

Ασηψία

Χρήση Οδηγίες Αρ. προϊό-
ντος

Συστοιχία αναφοράς κρα-
νίου

Καταγραφή
Ενδέχεται να είναι
μη αποστειρωμέ-
νη 52122

Πλοήγηση Απαιτείται απο-
στείρωση

Βίδα καθήλωσης οστού μίας χρήσης KLS Martin 1,5 mm x
6 mm (5 ΤΜΧ)

Απαιτείται απο-
στείρωση 52170

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείται μόνο μία συστοιχία αναφοράς, όλα τα εργαλεία και οι διαδικασίες
πρέπει να εφαρμόζονται σε στείρο περιβάλλον. 

Πακέτο αναφοράς κρανίου
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4.6.1 Κατσαβίδι

Τρόπος συναρμολόγησης του κατσαβιδιού

Εικόνα 38  

Βήμα

1. Τραβήξτε προς τα πίσω το πρόσθιο περίβλημα ② της λαβής ③.

2. Εισαγάγετε τη λεπίδα του κατσαβιδιού ① στη λαβή και απασφαλίστε το περίβλημα.

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε μόνο εμφυτεύσιμες βίδες και κατσαβίδια που έχουν εγκριθεί από την
Brainlab. Η χρήση μη εγκεκριμένων από την Brainlab εμφυτεύσιμων βιδών και
κατσαβιδιών για τη σύνδεση του Πακέτου αναφοράς κρανίου θα μπορούσε να επηρεάσει
την ακρίβεια πλοήγησης και να θέσει σε κίνδυνο τον ασθενή.

Συμβουλές για την εισαγωγή/αφαίρεση βιδών

• Αν ξεπλύνετε τη βίδα με χλωριούχο νάτριο, θα μειωθεί η τριβή και θα διευκολυνθεί η εισαγωγή
του.

• Είναι πιο εύκολο να εισαγάγετε τη βίδα κάθετα στο οστό, παρά υπό γωνία.
• Αν ο ασθενής έχει υψηλή οστική πυκνότητα, μπορείτε προαιρετικά να εκτελέσετε προ-διάτρηση
για να διευκολύνετε την εισαγωγή της βίδας στο οστό.
- Όσον αφορά την προ-διάτρηση, η διάμετρος της φρέζας του τρυπανιού δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το 1,1 mm και το βάθος τα 5 mm. Ακολουθήστε τις οδηγίες προ-διάτρησης του
κατασκευαστή των βιδών.

• Γενικά, το βάρος του κατσαβιδιού επαρκεί για την αφαίρεση της βίδας από το οστό.

Προειδοποίηση
Αν ασκηθεί υπερβολική πίεση στην κεφαλή της βίδας, ενδέχεται η κεφαλή να αποκοπεί
από το οστό όταν αφαιρεθεί το κατσαβίδι. Η υπερβολική πίεση μπορεί επίσης να οδηγήσει
σε διαχωρισμό ή ρήξη της κεφαλής της βίδας.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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4.6.2 Συναρμολόγηση και σύνδεση

Τρόπος συναρμολόγησης και σύνδεσης της βάσης αναφοράς κρανίου

Εικόνα 39  

Βήμα

1. Απολυμάνετε την περιοχή ασθενούς όπου θα προσαρτηθεί η βάση αναφοράς κρανίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε τη συσκευή ώστε να μην παρεμποδίζει τον χειρουργό και να
υπάρχει πάντα απρόσκοπτη προβολή της συστοιχίας στην κάμερα. Επιπλέον, βεβαιωθείτε
ότι υπάρχει επαρκής πυκνότητα οστού για την τοποθέτηση. 

2. Στερεώστε τη συστοιχία συνδέσμου της διάταξης ⑦ στη βάση ③ (προς την κατεύθυνση
του βέλους), χρησιμοποιώντας το περικόχλιο προσαρμογής ⑧ για να την στερεώσετε κα-
λά.

3. Πραγματοποιήστε μια τομή στον ασθενή μέσω της οποίας θα εισαχθεί ο σωλήνας ①.

4. Εισαγάγετε τον σωλήνα στη βάση από το κάτω μέρος (προς την κατεύθυνση του βέλους),
και στερεώστε προσεκτικά το κοχλιωτό περικόχλιο του σωλήνα ⑥ στο επάνω μέρος.

5. Τοποθετήστε τη συναρμολογημένη βάση αναφοράς κρανίου επάνω στο κρανίο του
ασθενούς και εισάγετε τον σωλήνα εντός της τομής.

6. Εισαγάγετε μια βίδα καθήλωσης οστού μίας χρήσης KLS Martin 1,5 mm x 6 mm ⑤
μέσω του σωλήνα.

7. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι για να βιδώσετε πλήρως τη βίδα στο οστό, έως ότου έχει
στερεωθεί καλά. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση προς τα κάτω, καθώς ενδέχεται να προ-
καλέσει κάταγμα στο κρανίο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο σωλήνας που χρησιμοποιείται διαθέτει πλαίσιο, χαλαρώστε τη βίδα πε-
ρίπου μισή στροφή προς τα αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο εύκολη η αφαίρεση
της συσκευής όταν ολοκληρωθεί η επέμβαση. 

8. Εφαρμόστε ήπια πίεση στη βάση αναφοράς κρανίου για να εισάγετε τις καρφίδες ② στο
κρανίο του ασθενούς.

9. Περιστρέψτε το κοχλιωτό περικόχλιο σωλήνα προς τα δεξιά για να πιέσετε τις καρφίδες
στη βάση, στερεώνοντας τη βάση αναφοράς κρανίου.

Συναρμολόγηση και σύνδεση
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Τρόπος σύνδεσης της μη αποστειρωμένης συστοιχίας

Εικόνα 40  

Βήμα

1. Μετακινήστε προς τα κάτω τη μη αποστειρωμένη συστοιχία αναφοράς κρανίου πάνω
από την ακίδα της διεπαφής συνδέσμου ③ και σφίξτε το κοχλιωτό περικόχλιο της συστοι-
χίας ②.

2. Χαλαρώστε το κοχλιωτό περικόχλιο του σωλήνα ① και το περικόχλιο προσαρμογής ④ για
να ορίσετε τη θέση της συστοιχίας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή στην κάμερα.

3. Σφίξτε καλά τα ① και ④ πριν την έναρξη της καταγραφής.

Προειδοποίηση
Μην ξεβιδώσετε τις βίδες της αναφοράς αφού ολοκληρώσετε την καταγραφή ασθενούς.
Επιτρέπεται να ξεβιδώσετε μόνο το κοχλιωτό περικόχλιο της συστοιχίας για να
αντικαταστήσετε τη συστοιχία αναφοράς.

Τρόπος αφαίρεσης τη μη αποστειρωμένης συστοιχίας και σύνδεση της αποστειρωμένης συστοιχίας

Εικόνα 41  

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Βήμα

1. Μετά την καταγραφή, ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη μη αποστειρωμένη συστοιχία αναφο-
ράς.

2. Καλύψτε τον ασθενή ως συνήθως.

3. Κάντε μια σχισμή στο κάλυμμα ώστε να εκτεθεί η διεπαφή του συνδέσμου ①.

4. Ένας αποστειρωμένος βοηθός ή νοσηλευτής θα πρέπει έπειτα να προσαρτήσει και να
ασφαλίσει καλά την αποστειρωμένη συστοιχία αναφοράς στη διεπαφή.

5. Μόλις συνδεθεί με ασφάλεια η αποστειρωμένη συστοιχία αναφοράς, μπορείτε να ξεκινή-
σετε την πλοήγηση του ασθενούς.

Συναρμολόγηση και σύνδεση
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4.6.3 Αφαίρεση του πακέτου αναφοράς κρανίου

Τυπική διαδικασία

Εικόνα 42  

Βήμα

1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη συστοιχία αναφοράς κρανίου.

2. Χαλαρώστε το κοχλιωτό περικόχλιο σωλήνα ①.

3. Αφαιρέστε τη βίδα με το κατσαβίδι.

4. Αφαιρέστε τη βάση αναφοράς κρανίου τραβώντας την προς τα επάνω.

Διαδικασία για σωλήνα με θυρίδα

Εικόνα 43  

Βήμα

1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη συστοιχία αναφοράς κρανίου.

2. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε πλήρως το κοχλιωτό περικόχλιο σωλήνα από τον σωλήνα.

3. Αφαιρέστε τη βάση αναφοράς κρανίου τραβώντας την προς τα επάνω, πάνω από τον
σωλήνα.

4. Εάν η βίδα είναι ορατή, χρησιμοποιήστε τη θυρίδα (βέλος) ως οπτικό βοήθημα για να το-
ποθετήσετε το κατσαβίδι επάνω στη βίδα. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη βίδα με το κατσαβί-
δι και ανασηκώστε τον σωλήνα για να τον αφαιρέσετε.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Βήμα

5. Εάν η βίδα δεν είναι ορατή, απασφαλίστε προσεκτικά και αφαιρέστε τον σωλήνα. Ξεβιδώ-
στε και αφαιρέστε τη βίδα με το κατσαβίδι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν, κατά την εγκατάσταση, χαλαρώσατε τη βίδα κατά μισή στροφή, σύρετε
τον σωλήνα πλευρικά για να τον απασφαλίσετε από τη βίδα και ανασηκώστε την. 

Αφαίρεση του πακέτου αναφοράς κρανίου
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5 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

5.1 Συσκευασία προσαρμογέα εργαλείων

Γενικές πληροφορίες

Η συσκευασία προσαρμογέα εργαλείων (σετ των 2 ή 4) (B11005) (B11006) διατίθεται σε
διαφορετικά μεγέθη σφιγκτήρων και συστοιχιών του προσαρμογέα εργαλείων. Αυτό σας επιτρέπει
να συναρμολογείτε έναν προσαρμογέα εργαλείων που θα αντιστοιχεί με το εργαλείο που
επιθυμείτε για πλοήγηση.

Εξαρτήματα

Αρ. Όνομα Αρ. προϊόντος

①

• Σφιγκτήρας προσαρμογέα εργαλείων μεγέθους S
• Σφιγκτήρας προσαρμογέα εργαλείων μεγέθους M
• Σφιγκτήρας προσαρμογέα εργαλείων μεγέθους L
• Σφιγκτήρας προσαρμογέα εργαλείων μεγέθους XL

• 55101
• 55102
• 55102
• 55104

②

• Συστοιχία προσαρμογέα οργάνου μεγέθους M
• Συστοιχία προσαρμογέα οργάνου μεγέθους ML
• Συστοιχία προσαρμογέα οργάνου μεγέθους L
• Συστοιχία προσαρμογέα οργάνου μεγέθους XL

• 41798
• 41799
• 41801
• 41802

③ Εργαλείο για τον προσαρμογέα εργαλείων 55061

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κάθε συστοιχία μπορεί να συνδεθεί οποιοσδήποτε σφιγκτήρας προσαρμογέα
εργαλείων. Εάν αλλάζετε τη συστοιχία με μία άλλη διαφορετικού μεγέθους κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας, επαναβαθμονομήστε και επαληθεύστε το εργαλείο προτού συνεχίσετε. 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Τρόπος σύνδεσης της συστοιχίας στον σφιγκτήρα του προσαρμογέα εργαλείων

Εικόνα 44  

Βήμα

1. Επιλέξτε τον σφιγκτήρα προσαρμογέα εργαλείων και τη συστοιχία προσαρμογέα
οργάνου που απαιτούνται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του εργαλείου, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει
να είναι η συστοιχία που θα χρησιμοποιήσετε. 

2. Εισαγάγετε το στέλεχος της συστοιχίας ② στον σφιγκτήρα ① και ευθυγραμμίστε τις οδο-
ντώσεις των δύο εξαρτημάτων.

3. Σφίξτε τη βιδωτή λαβή ③ με το χέρι ή με το εργαλείο για τον προσαρμογέα εργαλείων,
διασφαλίζοντας ότι η συστοιχία έχει στερεωθεί καλά στον σφιγκτήρα.

Τρόπος σύνδεσης του σφιγκτήρα στο εργαλείο

Εικόνα 45  

Βήμα

1. Εφαρμόστε τον σφιγκτήρα ① πάνω από το εργαλείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μεγαλύτερη ακρίβεια παρακολούθησης, συνδέστε τον σφιγκτήρα όσον το
δυνατόν πιο κοντά στο άκρο του εργαλείου, χωρίς να αγγίζετε τον ασθενή. 

Συσκευασία προσαρμογέα εργαλείων
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Βήμα

2. Στερεώστε τη συστοιχία παρακολούθησης έτσι ώστε ο μακρύτερος βραχίονας της συστοι-
χίας να είναι ευθυγραμμισμένος με τον άξονα του εργαλείου.

3. Σφίξτε τη σφαιρική λαβή στερέωσης ② με το χέρι για να στερεώσετε τον σφιγκτήρα του
προσαρμογέα εργαλείων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε ανάλογα το εργαλείο για τον προσαρμογέα εργαλείων. 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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5.2 Προσαρμογέας εργαλείων για ηλεκτροκίνητο
χειρουργικό σύστημα

Γενικές πληροφορίες

Ο Προσαρμογέας εργαλείων για ηλεκτροκίνητο χειρουργικό σύστημα (41840) έχει
σχεδιαστεί για την πλοήγηση των ηλεκτροκίνητων τρυπανιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
συσκευές με διάμετρο περιβλήματος μεταξύ 26 και 40 mm.

Εξαρτήματα

Εικόνα 46  

Αρ. Εξάρτημα

① Σφαιρική λαβή στερέωσης

② Συστοιχία προσαρμογέα

③ Σφιγκτήρας προσαρμογέα

Προειδοποίηση
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον προσαρμογέα εργαλείων για ηλεκτροκίνητο χειρουργικό
σύστημα με μη συμβατές συσκευές.

Τρόπος σύνδεσης του προσαρμογέα

Εικόνα 47  

Προσαρμογέας εργαλείων για ηλεκτροκίνητο χειρουργικό σύστημα

72 Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων Αναθ. 3.0 Σπονδυλική στήλη και τραύμα



Βήμα

1. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα έτσι ώστε να μην εμποδίζει την εργασία του χειρουργού
κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

2. Βεβαιωθείτε ότι ο σφιγκτήρας ③ περιλαμβάνει το περίβλημα και σφίξτε με το χέρι τη σφαι-
ρική λαβή στερέωσης ②.

3. Τοποθετήστε τη συστοιχία ① έτσι ώστε η κάμερα να εντοπίζει πάντα τις σφαίρες επισή-
μανσης.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων Αναθ. 3.0 Σπονδυλική στήλη και τραύμα 73



Προσαρμογέας εργαλείων για ηλεκτροκίνητο χειρουργικό σύστημα
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6 ΟΔΗΓΟΙ
6.1 Σετ βελόνας πρόσβασης αυχένα

σπονδύλων

Γενικές πληροφορίες

Το Σετ βελόνας πρόσβασης αυχένα σπονδύλων για χειροκίνητη βαθμονόμηση (55843) είναι
ένα σετ χειρουργικών εργαλείων για ελάχιστα επεμβατική τοποθέτηση βελονών σε αυχένες
σπονδύλων θωρακικής και οσφυικής μοίρας.

Εξαρτήματα

Εικόνα 48  

Αρ. Εξάρτημα Αρ. προϊό-
ντος

① Σωλήνας οδηγός 1,8 mm για βελόνα πρόσβασης αυχένα σπονδύλων
(χειροκίνητη βαθμονόμηση) 55844

② Διάταξη εντοπισμού και παρακολούθησης

③

• Ένθετο τροκάρ βελόνας πρόσβασης αυχένα σπονδύλων (μίας χρή-
σης)
- Απαιτείται αποστείρωση

• Ένθετο τροκάρ μίας χρήσης για βελόνα πρόσβασης αυχένα σπον-
δύλων (5 ΤΜΧ)
- Παρέχεται αποστειρωμένο

• 55845-01
• 55846

④
• Βελόνες Κ μίας χρήσης 2,5 mm / 200 mm (5 ΤΜΧ)
• Βελόνα Κ μίας χρήσης 2,8 mm / 450 mm (55 ΤΜΧ)

• 52479
• 52485

ΟΔΗΓΟΙ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σετ βελονών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με βελόνες Κ που θεωρούνται
συμβατές από την Brainlab. 

Τρόπος συναρμολόγησης του σετ βελόνας πρόσβασης αυχένα σπονδύλων

Εικόνα 49  

Βήμα

1. Τοποθετήστε το ένθετο τροκάρ ① στον σωλήνα οδηγό και περιστρέψτε το προς τα δεξιά
έως ότου το ελατηριωτό μάνδαλο ασφαλίσει.

2. Βιδώστε σφιχτά τις αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας χρήσης με το χέρι
επάνω στις ακίδες στερέωσης της διάταξη εντοπισμού και παρακολούθησης.

Το βάθος της εισαγόμενης βελόνας K δεν ελέγχεται από τον πλοηγούμενο σωλήνα οδηγό.

Σετ βελόνας πρόσβασης αυχένα σπονδύλων
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6.2 Διατρητικός οδηγός

Γενικές πληροφορίες

Ένας διατρητικός οδηγός χρησιμοποιείται για την πλοήγηση των φρεζών τρυπάνου ή/και βελονών
K.

Βασικά εξαρτήματα

①

②
③

⑤

④

Εικόνα 50  

Αρ. Εξάρτημα Αρ. προϊό-
ντος

① Φρέζα τρυπανιού Διάφορα

② Σωλήνας διατρητικού οδηγού Διάφορα

③ Βάση λαβής Δ/Δ

④ Περικόχλιο καθήλωσης Δ/Δ

⑤

• Λαβή διατρητικού οδηγού με 3 σφαίρες επισήμανσης
• Λαβή διατρητικού οδηγού με 4 σφαίρες επισήμανσης
• Συμπαγής λαβή διατρητικού οδηγού με 4 σφαίρες επισήμανσης (χρή-
ση με το ρομποτικό Σύστημα Cirq)

• 41839
• 55839
• 56203

Τρόπος συναρμολόγησης του διατρητικού οδηγού

Βήμα

1. Εισάγετε τον σωλήνα οδηγό ② μέσα από τη βάση της λαβής ③.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν είναι κεκλιμένος. 

2. Βιδώστε τον σωλήνα καλά προς τα αριστερά για να τον σφίξετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χαλαρώνετε τον σωλήνα κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

3. Για τον πρότυπο διατρητικό οδηγό μόνο, προσαρμόστε τη λαβή διατρητικού οδηγού με
3 ή 4 σφαίρες επισήμανσης στην πιο κατάλληλη γωνία, διασφαλίζοντας ότι οι οδοντώ-
σεις της διεπαφής της λαβής ασφαλίζουν στη θέση τους.

4. Στερεώστε τη λαβή ⑤ με το περικόχλιο στερέωσης ④.

ΟΔΗΓΟΙ
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Βήμα

5. Βιδώστε τις σφαίρες επισήμανσης επάνω στις ακίδες στερέωσης της διάταξης εντοπισμού
και παρακολούθησης. διασφαλίζοντας ότι έχουν στερεωθεί καλά.

Διαθέσιμοι σωλήνες διατρητικού οδηγού

Σωλήνας οδηγού Ρομποτική διά-
τρηση

Αρ. προϊό-
ντος

Σωλήνας διατρητικού οδηγού 2,4 mm x 150 mm
Συμβατός με το
Σύστημα Cirq

41839-27

Σωλήνας διατρητικού οδηγού 3,2 mm x 150 mm 41839-30

Σωλήνας διατρητικού οδηγού 2,6 mm x 150 mm 41839-60

Σωλήνας διατρητικού οδηγού 3,0 mm x 150 mm

Μη συμβατός με
το Σύστημα Cirq

41839-20

Σωλήνας διατρητικού οδηγού 2,5 mm x 150 mm 41839-80

Σωλήνας διατρητικού οδηγού 2,6 mm x 150 mm Αμβλύς
για Ulrich Neon 41839-66

Σωλήνας διατρητικού οδηγού 2,6 mm x 150 mm Τροκάρ
(Ulrich Neon) 41839-95

Σωλήνας διατρητικού οδηγού 3,5 mm x 150 mm (Ulrich
Neon) 41839-85

Σωλήνας διατρητικού οδηγού 1,8 mm x 180 mm 41839-70

Σωλήνας διατρητικού οδηγού 5,0 mm x 180 mm 55839-10

Σωλήνας διατρητικού οδηγού 1,5 mm x 186 mm Τροκάρ
(Ulrich Neon) 41839-90

Σωλήνας διατρητικού οδηγού 4,5 mm x 200 mm 41839-40

Προειδοποίηση
Η διάμετρος του σωλήνα διατρητικού οδηγού πρέπει να αντιστοιχεί με εκείνη της φρέζας ή
της βελόνας K που θα χρησιμοποιηθεί και πρέπει να είναι κατάλληλη για την
προβλεπόμενη εφαρμογή. Σε αντίθετη περίπτωση, η πλοήγηση ενδέχεται να είναι
ανακριβής και να τεθεί σε κίνδυνο ο ασθενής.

Διαθέσιμες φρέζες τρυπάνου

Φρέζες Έλεγχος βά-
θους

Ρομποτική διά-
τρηση

Αρ. προϊό-
ντος

Μύτη τρυπανιού 2,4 mm AO Shank

Υποστηρίζει
έλεγχο βάθους

Συμβατή με το
Σύστημα Cirq

41839-28

Μύτη τρυπανιού 2,6 mm AO Shank 41839-65

Μύτη τρυπανιού 3,2 mm AO Shank 41839-36

Μύτη τρυπανιού 3,5 mm AO Shank για
Ulrich Neon

Μη συμβατή με
το Σύστημα
Cirq

41839-88

Μύτη τρυπανιού 2,4 mm AO Shank
Δεν υποστηρί-
ζει έλεγχο βά-
θους

41839-29

Μύτη τρυπανιού 2,6 mm AO Shank 41839-69

Μύτη τρυπανιού 3,2 mm AO Shank 41839-35

Μύτη τρυπανιού 4,5 mm AO Shank 41839-45

Διατρητικός οδηγός
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6.3 Παρελκόμενα διατρητικού οδηγού

Γενικές πληροφορίες

Υπάρχουν προαιρετικά παρελκόμενα για τον διατρητικό οδηγό, ανάλογα με τη φρέζα και τον
σωλήνα διατρητικού οδηγού.

Τυπικά παρελκόμενα

Εικόνα 51  

Αρ. Εξάρτημα Αρ. προϊόντος

① Εξάρτημα ελέγχου βάθους διατρητικού οδηγού 41839-50

②
• Τροκάρ με αιχμηρό άκρο για το σωλήνα διατρητικού οδηγού 1,8

mm
• Αμβλύ τροκάρ για αωλήνα διατηρτικού οδηγού 5 mm x 180 mm

• 41839-75
• 55839-50

③

Περίβλημα ανάταξης διατρητικού οδηγού:
• 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 Περίβλημα προστασίας ιστού για σωλήνα διατρητικού οδηγού 5,0
mm x 180 mm 55839-40

⑤ Λαβή για προστατευτικό περίβλημα ιστού 55839-45

Παρελκόμενα για Cirq διατρητικό σωλήνα

Αρ. προϊόντος

Εξάρτημα ελέγχου βάθους διατρητικού οδηγού με δυνατότητα εισαγω-
γής 41839-51

Αιχμηρή μύτη τροκάρ:
• 2,4 mm
• 2,6 mm
• 3,2 mm

• 55839-64
• 55839-66
• 55839-62

ΟΔΗΓΟΙ
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6.3.1 Εξάρτημα ελέγχου βάθους διατρητικού οδηγού

Γενικές πληροφορίες

Ο ελεγκτής βάθους διατρητικού οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά για τον
καθορισμό του μέγιστου βάθους διάτρησης που απαιτείται.

Τρόπος συναρμολόγησης

Εικόνα 52  

Βήμα

1. Βιδώστε τον ελεγκτή βάθους διατρητικού οδηγού ② σφιχτά επάνω στη λαβή διατρητι-
κού οδηγού ① και ρυθμίστε τη λαβή στην πιο κατάλληλη γωνία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι οδοντώσεις της λαβής ασφαλίζουν σωστά στη θέση τους. 

2. Ρυθμίστε το μέγιστο βάθος διάτρησης με το σωλήνα ελέγχου του εξαρτήματος ελέγχου
βάθους ④ (η κλίμακα χιλιοστών δείχνει το υφιστάμενο μέγιστο βάθος διάτρησης).

3. Στερεώστε τον σωλήνα ελέγχου βάθους σταθερά με το περικόχλιο μέτρησης ③.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατάλληλες φρέζες ⑤ επισημαίνονται με την ένδειξη «Supports Depth
Control» και διαθέτουν στοπ (βέλος) που διασφαλίζει ότι η φρέζα έχει ευθυγραμμιστεί σω-
στά με την κλίμακα ελέγχου βάθους και τον σωλήνα διατρητικού οδηγού. 

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε μόνο τη λειτουργία Έλεγχος Βάθους Διατρητικού Οδηγού με τις
καθορισμένες φρέζες Brainlab που υποστηρίζουν έλεγχο βάθους και φέρουν την αντίστοιχη
ετικέτα.

Εξάρτημα ελέγχου βάθους διατρητικού οδηγού
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6.3.2 Αμβλύ και αιχμηρό τροκάρ για σωλήνα διατρητικού οδηγού

Γενικές πληροφορίες

Το τροκάρ διατρητικού οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά για τη δυνατότητα ελάχιστα
επεμβατικής εισαγωγής του σωλήνα διατρητικού οδηγού μέσω μικρής τομής.

Πριν από τη χρήση

Ο οδηγός διάτρησης πρέπει αρχικά να επαληθεύεται ή να επικυρώνεται μαζί με τον σωλήνα
διατρητικού οδηγού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επαλήθευση και η επικύρωση ενός σωλήνα διατρητικού οδηγού μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο εάν δεν υπάρχουν συνδεδεμένα τροκάρ. 

Τρόπος εισαγωγής του τροκάρ

Εικόνα 53  

Βήμα

1. Προσαρμόστε τη λαβή στην πιο κατάλληλη γωνία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι οδοντώσεις της λαβής ασφαλίζουν σωστά στη θέση τους. 

2. Στερεώστε τη λαβή στην απαιτούμενη θέση με το περικόχλιο στερέωσης τροκάρ ①.

3. Εισάγετε το κατάλληλο τροκάρ στο πίσω μέρος του σωλήνα διατρητικού οδηγού.

4. Βιδώστε το τροκάρ σφιχτά στο περικόχλιο στερέωσης (προς τα αριστερά).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του τροκάρ προεξέχει από το μπροστινό μέρος του
σωλήνα. 

5. Εισάγετε τον διατρητικό οδηγό μέσω μιας μικρής τομής έως ότου επιτευχθεί ο προβλεπό-
μενος στόχος.

6. Μετά τη σωστή τοποθέτηση του διατρητικού οδηγού, ξεβιδώστε το τροκάρ προς τα δεξιά
(όπως υποδεικνύεται από το βέλος), και αφαιρέστε το από τον σωλήνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σωλήνας διατρητικού οδηγού είναι πλέον έτοιμος για την πλοήγηση των
φρεζών ή των βελονών K. 

Προειδοποίηση
Η διάμετρος του σωλήνα διατρητικού οδηγού πρέπει να αντιστοιχεί με εκείνη της φρέζας ή
της βελόνας K που θα χρησιμοποιηθεί στην επέμβαση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί

ΟΔΗΓΟΙ
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να διασφαλιστεί η ακριβής πλοήγηση και ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
του ασθενούς.

Αμβλύ και αιχμηρό τροκάρ για σωλήνα διατρητικού οδηγού
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6.3.3 Περίβλημα προστασίας ιστού για σωλήνα διατρητικού οδηγού

Γενικές πληροφορίες

Το προστατευτικό περίβλημα ιστού για σωλήνα διατρητικού οδηγού 5 mm x 180 mm μπορεί
να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά σε ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση κακώσεων ή
σπονδυλικής στήλης για την πλοήγηση βελονών K.

Τρόπος συναρμολόγησης των του περιβλήματος και της λαβής προστασίας

Εικόνα 54  

Βήμα

1. Συνδέστε το Λαβή για προστατευτικό περίβλημα ιστού ③ στην αντίστοιχη διεπαφή του
προστατευτικού περιβλήματος ιστού ①.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες επάνω στην λαβή εισάγονται στις αντίστοιχες υπο-
δοχές επάνω στο προστατευτικό περίβλημα ιστού. 

2. Αφού έχουν τοποθετηθεί σωστά οι ακίδες, σφίξτε τη λαβή με το περικόχλιο μέτρησης ②.

Τρόπος σύνδεσης του προστατευτικού περιβλήματος στον διατρητικό οδηγό

Βήμα

1. Συναρμολογήστε τον Διατρητικό οδηγό.

2. Σύρετε το προστατευτικό περίβλημα ιστού ① πάνω από τον σωλήνα διατρητικού οδη-
γού.

3. Ανάλογα με τη διαδικασία, εισάγετε είτε τροκάρ είτε περίβλημα μείωσης διατρητικού
οδηγού στον σωλήνα οδηγού από το πίσω μέρος της λαβής διατρητικού οδηγού, έως
ότου ασφαλίσει στο περικόχλιο στερέωσης.

ΟΔΗΓΟΙ
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Περίβλημα προστασίας ιστού για σωλήνα διατρητικού οδηγού
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7 ΚΙΤ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

7.1 Επισκόπηση κιτ ακτινοσκοπικής
καταγραφής

Γενικές πληροφορίες

Το κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής διευκολύνει την καταγραφή 2D ή 3D ακτινοσκοπικών
σαρώσεων ή/και εικόνων με χρήση ενός βραχίονα C και ενός συστήματος πλοήγησης της
Brainlab.

Τύποι κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής

Καταγραφή Κιτ καταγραφής Αρ. προϊό-
ντος

Μόνο δεδομένα
2D

Κιτ καταγραφής για βραχίονες C 2D 55705

Φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D 55741

Δεδομένα 3D και
2D

Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D/3D και 3D για 3D
βραχίονες C
• Απαιτείται σύνδεση δακτυλίου καταγραφής 2D (Κιτ ανα-
βάθμισης καταγραφής 2D/3D για 3D βραχίονα C)

55720
• 55715-20

Μόνο δεδομένα
3D

Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D για βραχίονες C 3D 55715

Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D για Ziehm Vision FD
Vario 3D 55730

Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D για Ziehm Vision
RFD 3D 19154

Προειδοποίηση
Κάθε κιτ καταγραφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα C που
έχει εγκριθεί ως συμβατός από την Brainlab. Η Brainlab δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε
περίπτωση χρήσης μη εγκεκριμένων βραχιόνων C.

Σύνδεση σε βραχίονες C

Ένας ειδικός του τμήματος υποστήριξης της Brainlab πρέπει να βαθμονομήσει το κιτ καταγραφής
σε συνδυασμό με τον βραχίονα C, για να επιτρέπεται η καταγραφή των εικόνων που έχουν
ληφθεί.

Προειδοποίηση
Σε περίπτωση που εντοπιστούν αστοχίες ή μη αποδεκτές ανακρίβειες, επικοινωνήστε με
το τμήμα υποστήριξης της Brainlab για την επαναβαθμονόμηση του βραχίονα C με το
σύστημα πλοήγησης.

ΚΙΤ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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Προειδοποίηση
Η ισορροπία του βραχίονα C μπορεί να επηρεαστεί από τη σύνδεση ενός κιτ καταγραφής.
Αποφεύγετε τις ακραίες θέσεις του βραχίονα C όταν υπάρχει συνδεδεμένο κιτ καταγραφής.

Προειδοποίηση
Μην περιστρέφετε τον βραχίονα C με το κιτ καταγραφής τοποθετημένο κάτω από την
τράπεζα της χειρουργικής αίθουσας.

Ανακλαστικοί δίσκοι για κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής

Ορατοί ανακλαστικοί δίσκοι που
απαιτούνται

Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D/3D και 3D για
3D βραχίονες C

Τουλάχιστον πέντεΚιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D για βραχίονες C
3D

Κιτ καταγραφής για βραχίονες C 2D

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο ανακλαστικούς δίσκους της Brainlab με κιτ ακτινοσκοπικής
καταγραφής. 

Τρόπος εισαγωγής των ανακλαστικών δίσκων

Εάν ένα κιτ καταγραφής δεν χρησιμοποιεί συστοιχίες, πρέπει να εισαχθούν ανακλαστικοί δίσκοι
για κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής (7 ΤΜΧ) ή (21 ΤΜΧ) (41775) (55775) στους υποδοχείς στο
κιτ καταγραφής.

Εικόνα 55  

Βήμα

1. Ευθυγραμμίστε τον δίσκο ομόκεντρα με τον υποδοχέα έτσι ώστε η επίπεδη πλευρά με το
ανακλαστικό φύλλο να είναι στραμμένη προς τα έξω ①.

2. Πιέστε τον δίσκο εντός του υποδοχέα έως ότου ασφαλίσει στη θέση του ②. Σε περίπτωση
εμπλοκής του δίσκου, πιέστε το μπροστινό μέρος του δίσκου, κοντά στο ελατηριωτό σφαι-
ρικό έδρανο ③.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο δίσκος εισάγεται σωστά, θα ακουστεί ένα «κλικ». Οι δίσκοι δεν πρέπει
να είναι κεκλιμμένοι. 

3. Επαναλάβετε τα βήματα 1-2, έως ότου τοποθετηθούν όλοι οι δίσκοι και ευθυγραμμίστε με
την επιφάνεια του κιτ καταγραφής ④.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η κάμερα του συστήματος δεν μπορεί να εντοπίσει το κιτ καταγραφής,
επαληθεύστε ότι το κάλυμμα του βραχίονα C έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι ανακλαστικοί δίσκοι
είναι σε καλή κατάσταση. 

Επισκόπηση κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής
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7.2 Κιτ καταγραφής για βραχίονες C 2D

Γενικές πληροφορίες

Το Κιτ καταγραφής για 2D βραχίονες C (55705) χρησιμοποιείται για τη λήψη 2D
ακτινοσκοπικών εικόνων για καταγραφή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με C
που διαθέτουν ενισχυτή εικόνας 9 ιντσών.

Εξαρτήματα

Εικόνα 56  

Αρ. Εξάρτημα

① Κιτ καταγραφής

② Σφαιρική λαβή στερέωσης

③ Αποσπώμενη πλάκα βαθμονόμησης

Τρόπος τοποθέτησης του κιτ καταγραφής

Βήμα

1. Καλύψτε τον βραχίονα C, διασφαλίζοντας ότι το κάλυμμα δεν έχει υποστεί φθορά ή απο-
κρύπτει τους ανακλαστικούς δίσκους από το πεδίο προβολής της κάμερας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τοποθετείτε κάλυμμα στο κιτ καταγραφής, δεν είναι απαραίτητο να καλύ-
ψετε τον ενισχυτή εικόνας. 

2. Τοποθετήστε το κιτ καταγραφής ① επάνω στον ενισχυτή εικόνας, έτσι ώστε να μην έρχε-
ται σε επαφή με τον ασθενή ή τη συστοιχία αναφοράς κατά τη χρήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το κιτ βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και στο κέντρο στο επίπεδο
της επιφάνειας του ενισχυτή εικόνας. 

3. Σφίξτε καλά τη σφαιρική λαβή στερέωσης ②, διασφαλίζοντας ότι δεν έχει τοποθετηθεί στο
πεδίο προβολής της κάμερας.

Ασηψία

Το κιτ καταγραφής μπορεί να υποβληθεί σε αποστείρωση για χρήση ή μπορεί να καλυφθεί με
εγκεκριμένο, αποστειρωμένο διαφανές κάλυμμα από την Brainlab.

ΚΙΤ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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Τρόπος στερέωσης της πλάκας βαθμονόμησης

① ② ③

Εικόνα 57  

Βήμα

1. Τοποθετήστε την αποσπώμενη πλάκα βαθμονόμησης κάτω από το κιτ καταγραφής ①.

2. Ενώ στηρίζετε με το ένα χέρι την πλάκα βαθμονόμησης προκειμένου να αποφευχθεί η
πτώση, ευθυγραμμίστε την εγκοπή στο κιτ καταγραφής με την εγκοπή στην αποσπώμενη
πλάκα βαθμονόμησης ②.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα βαθμονόμησης έχει στερεωθεί και ευθυγραμμιστεί
ομοιόμορφα, και ότι δεν υπάρχει κενό, μεταξύ της πλάκας βαθμονόμησης και του κιτ κατα-
γραφής. 

3. Κλείστε και τα τρία μάνδαλα και βεβαιωθείτε ότι η πλάκα βαθμονόμησης είναι καλά συνδε-
δεμένη στο κιτ καταγραφής ③.

Αποθήκευση

Μετά τη λήψη των εικόνων, μην αλλάζετε τη θέση του κιτ καταγραφής στον ενισχυτή εικόνας. Μετά
την αφαίρεση της αποσπώμενης πλάκας βαθμονόμησης, βεβαιωθείτε ότι παραμένει
αποστειρωμένη και αποθηκεύεται σε στείρο περιβάλλον.

Κιτ καταγραφής για βραχίονες C 2D
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7.3 Φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής
2D

Γενικές πληροφορίες

Η φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D (55741) είναι ένα φορητό εργαλείο για τη
λήψη ενδοεγχειρητικών 2D ακτινοσκοπικών εικόνων για χρήση σε συνδυασμό με βραχίονα C 9 ή
12 ιντσών Η συσκευή καταγραφής δεν συνδέεται σε βραχίονα C και πρέπει να κρατείται από τον
χειρουργό κατά τη διάρκεια λήψης εικόνων.

Εξαρτήματα

Εικόνα 58  

Αρ. Εξάρτημα Αρ. προϊό-
ντος

① Κεφαλή συσκευής καταγραφής Δ/Δ

② Στοπ Δ/Δ

③ Σώμα συσκευής καταγραφής Δ/Δ

④ Λαβή για τη συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D 55742

Ασηψία

Αποστειρώνετε τη συσκευή καταγραφής και τη λαβή πριν τη χρήση ή σε περίπτωση που δεν
βρίσκεται εντός του στείρου πεδίου.

Χρήση ελαστικής ταινίας

Αρχικά οι δύο πλαστικοί υποδοχείς είναι τοποθετημένοι επάνω στη μικρή ελαστική ταινία. Εάν
χρειάζεστε μεγάλη ελαστική ταινία, επανατοποθετήστε τους πλαστικούς υποδοχείς επάνω στη
μεγάλη ελαστική ταινία. Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη ελαστική ταινία και η πλάκα διόρθωσης είναι
συμβατά με τον βραχίονα C.

Ελαστική ταινία Ελάχιστη διάμετρος βραχίονα
C

Μέγιστη διάμετρος βραχίονα C

Μικρή 290 mm 350 mm

Μεγάλη 350 mm 390 mm

ΚΙΤ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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Οι ελαστικές ταινίες πρέπει να αντικαθίστανται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Οι
ελαστικές ταινίες παρέχονται ως εξάρτημα του πακέτου αναλώσιμων (DePuy Synthes). Για
πληροφορίες παραγγελίας, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

Παρελκόμενα εξαρτήματα

①

②

③

④ ⑤

Εικόνα 59  

Εξάρτημα Αρ. προϊόντος

① Αυτοκόλλητα επιθέματα μίας χρήσης Δ/Δ

② Πλαστικοί υποδοχείς Δ/Δ

③ Ελαστικές ταινίες (S, L) Δ/Δ

④ Αυτοκόλλητα επιθέματα μίας χρήσης (50 ΤΜΧ) και ελαστικές ται-
νίες (2 ΤΜΧ) για ακτινοσκοπική καταγραφή 2D 55746

⑤
Πλάκα διόρθωσης για τη φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής
καταγραφής 2D (ενισχυτής εικόνας 9 ή 12 ιντσών) με κλιπ στερέω-
σης

55744, 55745

Τρόπος σύνδεσης της πλάκας διόρθωσης

Εάν χρησιμοποιείται με συμβατικούς βραχίονες C, στον βραχίονα C πρέπει να συνδεθεί μια πλάκα
διόρθωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι βραχίονες C επίπεδης οθόνης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με
παρελκόμενα της φορητής συσκευής ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D. 

Εικόνα 60  

Βήμα

1. Καθαρίστε την ελαστική ταινία με ισοπροπανόλη. Αφήστε την να στεγνώσει.

2. Κλειδώστε τα φρένα του βραχίονα C ή στερεώστε χειροκίνητα τον βραχίονα C, εάν δεν
μπορείτε να ασφαλίσετε τα φρένα.

Φορητή συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D
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Βήμα

3. Τραβήξτε την ελαστική ταινία επάνω στον βραχίονα C ③, έως ότου καλύψει πλήρως το
άκρο του σωλήνα.

4. Καθαρίστε την επιφάνεια της πλάκας διόρθωσης με ισοπροπανόλη. Αφήστε τη να στε-
γνώσει.

5. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και από τις δύο πλευρές του αυτοκόλλητου επι-
θέματος και τοποθετήστε το στο κέντρο της πλάκας διόρθωσης ②.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τα αυτοκόλλητα επιθέματα με δύο πλευρές που παρέχο-
νται από την Brainlab για να συνδέσετε την πλάκα διόρθωσης στον ενισχυτή εικόνας. 

6. Πιέστε την πλάκα διόρθωσης επάνω στον βραχίονα C. Επαληθεύστε ότι το τοποθετημένο
αυτοκόλλητο επίθεμα εφάπτεται επαρκώς με την πλάκα και τον βραχίονα C, προκειμένου
να επιτευχθεί μια καλή στερέωση.

7. Εισάγετε και τα δύο κλιπ προσάρτησης ① στους πλαστικούς υποδοχείς ④ επάνω στην
ελαστική ταινία, προσαρμόζοντας ανάλογα έως ότου τοποθετηθούν καλά.

8. Επαληθεύστε ότι η πλάκα διόρθωσης έχει τοποθετηθεί με ακρίβεια και δεν είναι λυγισμέ-
νη.

9. Καλύψτε τον βραχίονα C, ως συνήθως.

10. Για να προστατέψετε το κάλυμμα από τυχόν φθορές, τοποθετήστε αποστειρωμένη αυτο-
κόλλητη ταινία στο χείλος όπου έχει τοποθετηθεί επάνω στον ενισχυτή εικόνας η φορητή
συσκευή ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D.

Τρόπος αφαίρεσης της πλάκας διόρθωσης

Βήμα

1. Κλειδώστε τα φρένα του βραχίονα C ή στερεώστε χειροκίνητα τον βραχίονα C, εάν δεν
μπορείτε να ασφαλίσετε τα φρένα.

2. Αφαιρέστε τα δύο κλιπ προσάρτησης ① από τους πλαστικούς υποδοχείς ④.

3. Η αφαίρεση της πλάκας διόρθωσης ② επιτυγχάνεται βέλτιστα με την περιστροφή της
πλάκας. Χρησιμοποιήστε τις δύο εγκοπές για να πιάσετε την πλάκα διόρθωσης.

4. Περιστρέψτε προσεκτικά την πλάκα διόρθωσης έως ότου αφαιρεθεί από τον βραχίονα C.

5. Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο επίθεμα από την πλάκα διόρθωσης ή τον βραχίονα C.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ισοπροπανόλη για να αφαιρέσετε τυχόν υπο-
λείμματα από το αυτοκόλλητο επίθεμα. 

6. Αφαιρέστε την ελαστική ταινία από τον βραχίονα C ③.

ΚΙΤ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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7.4 Κιτ καταγραφής 2D/3D και 3D για 3D βραχίονες C

Γενικές πληροφορίες

Το Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D/3D για 3D βραχίονες C (55720) χρησιμοποιείται για τη
λήψη 2D και 3D εικόνων για καταγραφή, ενώ το Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D για
βραχίονες C 3D (55715) χρησιμοποιείται για τη λήψη 3D εικόνων προς καταγραφή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κιτ καταγραφής πρέπει να καλύπτεται πριν τη χρήση. 

Εξαρτήματα

Εικόνα 61  

Αρ. Εξάρτημα Αρ. προϊόντος

①
• Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D/3D και 3D για 3D βραχίονες

C
• Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D για βραχίονες C 3D

• 55720
• 55715

② Δακτύλιος καταγραφής 2D (Κιτ αναβάθμισης καταγραφής 2D/3D για
3D βραχίονα C) 55715-20

Συμβατοί βραχίονες C

Κατασκευαστής Συμβατός βραχίονας C Διεπαφή

Siemens
Siremobil ISO-C 3D

Διεπαφή NaviLink
Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D Διεπαφή NaviPort-HW

Κιτ καταγραφής 2D/3D και 3D για 3D βραχίονες C
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Τρόπος τοποθέτησης του κιτ καταγραφής

① ② ④③

Εικόνα 62  

Βήμα

1. Σύρετε τις τρεις οπές στο κιτ καταγραφής πάνω από τις αντίστοιχες ακίδες στον ενισχυτή
εικόνας ①.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ακίδες του ενισχυτή εικόνας πρέπει να εφαρμόζουν ομαλά και πλήρως στις
οπές στο κιτ καταγραφής. 

2. Βεβαιωθείτε ότι το κιτ έχει τοποθετηθεί ομοιόμορφα στον βραχίονα C ②.

3. Για την σταθερή και επαναλαμβανόμενη προσάρτηση, ευθυγραμμίστε την εγκοπή στο κιτ
καταγραφής με την εγκοπή στον ενισχυτή εικόνας ③.

4. Το κιτ καταγραφής πρέπει να έχει στερεωθεί σταθερά, στο ίδιο επίπεδο και στο κέντρο στο
επίπεδο της επιφάνειας του ενισχυτή εικόνας. Σφίξτε καλά τις τρεις βίδες ασφάλισης ④.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το κιτ καταγραφής έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τον
ασθενή ή τη συστοιχία αναφοράς κατά τη χρήση. 

ΚΙΤ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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7.4.1 Χρήση της συσκευής στόχευσης λέιζερ για βραχίονες C της Siemens

Γενικές πληροφορίες

Στο κιτ καταγραφής μπορεί να τοποθετηθεί μια συσκευή στόχευσης λέιζερ της Siemens για 3D
βραχίονες C, για χρήση κατά τη διάρκεια της λήψης 3D εικόνων.

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε μια συσκευή στόχευσης λέιζερ για σάρωση 3D, μόνο εφόσον ο βραχίονας
C έχει βαθμονομηθεί με συσκευή στόχευσης λέιζερ.

Τρόπος τοποθέτησης της συσκευής στόχευσης λέιζερ

① ③②

④

⑤

Εικόνα 63  

Βήμα

1. Στο εσωτερικό μέρος του βραχίονα C, τοποθετήστε τη συσκευή στόχευσης λέιζερ επάνω
στη μεγάλη εγκοπή ① επάνω στο Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D/2D για
βραχίονες C 3D.

2. Περάστε τον ιμάντα στερέωσης ③ της συσκευής στόχευσης λέιζερ μέσα από το κιτ κατα-
γραφής και γύρω από τον ενισχυτή εικόνας.

3. Κλείστε την αγκράφα ασφάλισης ② για να στερεώσετε τον ιμάντα στερέωσης.

4. Προσαρμόστε τη θέση της συσκευής στόχευσης λέιζερ ④ έτσι ώστε και οι δύο δέσμες λέι-
ζερ να κατευθύνονται μέσω των αντίστοιχων οπών στο κιτ καταγραφής και να τέμνονται
στο κέντρο του βραχίονα C, έως ότου έχει τοποθετηθεί κατάλληλα για χρήση ⑤.

Χρήση της συσκευής στόχευσης λέιζερ για βραχίονες C της Siemens
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7.4.2 Χρήση του κιτ αναβάθμισης

Γενικές πληροφορίες

Το Κιτ αναβάθμισης καταγραφής 2D/3D για 3D βραχίονα C είναι ένας δακτύλιος καταγραφής
2D που επιτρέπει τη λήψη 2D ακτινοσκοπικών εικόνων με το Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής
2D/3D για 3D βραχίονες C.

Εικόνες βαθμονόμησης

Το κιτ αναβάθμισης είναι επίσης απαραίτητο για τη δημιουργία εικόνων βαθμονόμησης. Εάν
απαιτείται το κιτ, το λογισμικό πλοήγησης θα σας ζητήσει να το συνδέσετε.

Τρόπος σύνδεσης του κιτ αναβάθμισης

②①

Εικόνα 64  

Βήμα

1. Για να μην υπάρχει υπέρβαση του μέγιστου βάρους των συνδεόμενων συσκευών, αφαιρέ-
στε οποιαδήποτε συσκευή στόχευσης λέιζερ πριν τη σύνδεση του κιτ αναβάθμισης.

2. Τοποθετήστε το Κιτ αναβάθμισης καταγραφής 2D/3D για 3D βραχίονα C (δακτύλιος
καταγραφής 2D) κάτω από το κιτ καταγραφής.

3. Ενώ στηρίζετε με το ένα χέρι τον δακτύλιο καταγραφής προκειμένου να αποφευχθεί η
πτώση, τοποθετήστε το με τρόπο τέτοιο ώστε οι εγκοπές επάνω στον δακτύλιο να ευθυ-
γραμμίζονται με εκείνες στο κιτ καταγραφής ①.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι εγκοπές ευθυγραμμίζονται με τρόπο που να μην υπάρχει
κενό μεταξύ του κιτ αναβάθμισης και του κιτ καταγραφής και ότι ο δακτύλιος έχει συνδεθεί
ομοιόμορφα. 

4. Κλείστε και τα τρία μάνδαλα του κιτ αναβάθμισης ②, και βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος κατα-
γραφής έχει στερεωθεί καλά στο κιτ καταγραφής.

ΚΙΤ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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7.4.3 Κάλυψη του Κιτ καταγραφής

Πριν ξεκινήσετε

Το κιτ καταγραφής πρέπει να καλύπτεται για χρήση με βραχίονα C. Κατά τη χρήση του Κιτ
ακτινοσκοπικής καταγραφής 2D/3D για 3D βραχίονες C σε στείρο περιβάλλον με το Κιτ
αναβάθμισης καταγραφής 2D/3D για 3D βραχίονα C, τοποθετήστε επίσης αποστειρωμένο
κάλυμμα στο κιτ αναβάθμισης.

Τρόπος τοποθέτησης καλύμματος στο Κιτ καταγραφής

Βήμα

1. Τοποθετήστε το κάλυμμα πάνω από το κιτ καταγραφής και τους οδηγούς του βραχίονα C,
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του βραχίονα C και του καλύμματος, προσέ-
χοντας να μην προκληθεί ζημιά στο κάλυμμα.

2. Στερεώστε το κάλυμμα στον βραχίονα C, χρησιμοποιώντας μια αποστειρωμένη ελαστική
ταινία ή/και αποστειρωμένη ταινία στο πίσω μέρος του κιτ καταγραφής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα δεν αποκρύπτει τους ανακλαστικούς δίσκους από
το πεδίο προβολής της κάμερας λόγω παρουσίας πτυχώσεων ή μη διάφανων τμημάτων
του καλύμματος, όπως ραφές ή αυτοκόλλητα. 

Συμβατά καλύμματα

Βραχίονας C Κατασκευαστής και αριθμός αναφοράς Διανομέας

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

Siemens
Siemens Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D
• Heisig GmbH, Αρ. Αναφ. 34132
• Ziehm Αρ. είδους. 131179

Ziehm

Προειδοποίηση
Καλύπτετε το κιτ καταγραφής μόνο με κάλυμμα που έχει εγκριθεί από την Brainlab και
καθορίζεται για το μοντέλο του βραχίονα C που χρησιμοποιείται.

Κάλυψη του Κιτ καταγραφής
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7.5 Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D για Ziehm
Vision FD Vario

Γενικές πληροφορίες

Το Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D για Ziehm Vision FD Vario (55730) χρησιμοποιείται για
τη λήψη 3D εικόνων προς καταγραφή.

Τρόπος τοποθέτησης του κιτ καταγραφής

①

②

③

Εικόνα 65  

Βήμα

1. Τραβήξτε το κλιπ ασφάλειας ③ και ανοίξτε το μοχλό σύνδεσης ①.

2. Τοποθετήστε τη διάταξη εντοπισμού και παρακολούθησης ② στη διεπαφή σύνδεσης και
κλείστε τον μοχλό.

3. Επαναλάβετε τα βήματα 1-2 για τις υπόλοιπες διατάξεις εντοπισμού και παρακολούθησης
και βεβαιωθείτε ότι όλες οι συστοιχίες έχουν συνδεθεί σωστά και σταθερά στο κιτ καταγρα-
φής.

4. Συνδέστε όλες τις αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας χρήσης στις διατάξεις
εντοπισμού και παρακολούθησης και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένες στις δύο διεπα-
φές που είναι προσανατολισμένες βέλτιστα προς την κάμερα στη θέση έναρξης της σά-
ρωσης.

5. Καλύψτε το κιτ καταγραφής ως συνήθως.

6. Τοποθετήστε μια αποστειρωμένη ελαστική ταινία γύρω από κάθε διάταξη εντοπισμού και
παρακολούθησης και τραβήξτε το κάλυμμα για να ισιώσει, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρ-
χουν πτυχώσεις ή μη διαφανή μέρη του καλύμματος (ραφές ή αυτοκόλλητα) που καλύ-
πτουν τις σφαίρες επισήμανσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κιτ καταγραφής χρησιμοποιείται συνήθως με δύο διατάξεις εντοπισμού και
παρακολούθησης συνδεδεμένες, ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τρεις. 

ΚΙΤ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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Συμβατότητα

Αποστειρω-
μένες ελαστι-
κές ταινίες

Τοποθετημένες δια-
τάξεις εντοπισμού
και παρακολούθη-
σης

Κάλυμμα Αριθμός αναφοράς

Ziehm Αρ. εί-
δους. 131160

Δύο 9" Ziehm Αρ. είδους 13034/Heisig Αρ. είδους
34132

Τρεις 12" Ziehm Αρ. είδους 13031/Heisig Αρ. είδους
34172

Δύο ή τρεις Ziehm Αρ. είδους. 131185

Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D για Ziehm Vision FD Vario
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7.6 Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D για Ziehm
Vision RFD 3D

Γενικές πληροφορίες

Το Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D για Ziehm Vision RFD 3D (19154) χρησιμοποιείται για
τη λήψη 3D εικόνων προς καταγραφή.

Τρόπος τοποθέτησης

Εικόνα 66  

Βήμα

1. Καλύψτε τον βραχίονα C με συμβατό αποστειρωμένο κάλυμμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντικαθιστάτε πάντα το κάλυμμα εάν οι μονάδες αναφοράς μεταβάλλονται κα-
τά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ωστόσο μη στερεώνετε με ταινία το κάλυμμα
γύρω από τον προσαρμογέα. 

2. Επιλέξτε τη σωστή μονάδα αναφοράς ① ανάλογα με τη δεξιά ή αριστερή ετικέτα επάνω
στον προσαρμογέα ④ όπου πρόκειται να τοποθετηθεί η συστοιχία.

3. Τοποθετήστε τις αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας χρήσης ② και στις δύο
συστοιχίες.

4. Ξεβιδώστε πλήρως τη βίδα ασφάλισης ③ με δύο πλήρεις στροφές προς τα αριστερά.

5. Πιέστε τη μονάδα αναφοράς επάνω στον προσαρμογέα.

6. Σφίξτε πλήρως τη βίδα ασφάλισης έως ότου υπάρχει σταθερή εφαρμογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ασκείτε πίεση επάνω στις μονάδες αναφοράς και μην τις χρησιμοποιείτε
ως λαβές για την ευθυγράμμιση του βραχίονα C. 

7. Επαναλάβετε τα βήματα 2-6 για την άλλη πλευρά του βραχίονα C.

Συμβατά καλύμματα

Χρησιμοποιείτε μόνο το σετ καλυμμάτων μίας χρήσης Ziehm που διατίθεται από τη Ziehm για
συσκευές Vision RFD.

Προειδοποίηση
Οι μονάδες αναφοράς πρέπει να τοποθετούνται σε αποστειρωμένους, καλυμμένους
προσαρμογείς, ενώ πρέπει να τηρούνται προσεκτικά οι οδηγίες χρήσης του καλύμματος

ΚΙΤ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
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για τη διατήρηση του στείρου πεδίου. Μην καλύπτετε ποτέ τις μονάδες αναφοράς με
κάλυμμα.

Κιτ ακτινοσκοπικής καταγραφής 3D για Ziehm Vision RFD 3D
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