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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe

Pomoc techniczna

Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada, Ame-
ryka Środkowa i Południowa

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

us.support@brainlab.com

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

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskojęzycz-
ne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

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

Przewidywany czas wsparcia serwisowego

Jeśli nie zostało podane inaczej, okres wsparcia serwisowego dla instrumentów nie jest określony.
Okres użytkowania zależy od stopnia zużycia i powstałych uszkodzeń. Powtarzany proces
sterylizacji ma niewielki wpływ na okres użytkowania.

Informacje zwrotne

Pomimo uważnego sprawdzenia niniejsza instrukcja może zawierać błędy. Wszelkie sugestie
dotyczące sposobu poprawienia tej instrukcji prosimy zgłaszać mailowo:
user.guides@brainlab.com

Producent

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

Sprzedaż w USA

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie
dla lekarzy lub na ich zamówienie.

Oznaczenie CE

• Oznaczenie CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wy-
magania dyrektywy Rady Europy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycz-
nych (MDD).

• Zgodnie z zasadami ustanowionymi w tej dyrektywie klasyfikacja produktu
firmy Brainlab definiowana jest w odpowiedniej Instrukcji obsługi oprogra-
mowania.

UWAGA: Ważność oznaczenia CE można potwierdzić jedynie dla produktów wytwarzanych przez
firmę Brainlab. 

Instrukcje dotyczące utylizacji

Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE) znajdują się na stronie: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Informacje prawne
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1.3 Symbole

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnym symbolem ostrzegawczym. Zawierają one kluczowe
informacje na temat bezpieczeństwa, dotyczące możliwości wystąpienia obrażeń ciała,
zgonu lub innych poważnych skutków nieprawidłowego używania urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczane okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają one informacje
kluczowe dla bezpieczeństwa dotyczące ewentualnych problemów z wyrobem. Problemy,
które mogą się pojawić, to nieprawidłowa praca urządzenia, jego awaria, uszkodzenie
urządzenia lub mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki. 

Symbole na sprzęcie

Symbol Opis

Część typu B wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta
UWAGA: Części wchodzące w kontakt z ciałem pacjenta, w warunkach normal-
nych nieprzewodzące, które można natychmiast zdjąć z pacjenta. 

Część typu BF wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta
UWAGA: Części wchodzące w kontakt z ciałem pacjenta, mające kontakt przewo-
dzący z pacjentem lub średnio- albo długotrwały kontakt z pacjentem. 

Przestroga
UWAGA: Użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją obsługi w celu uzyskania
ważnych informacji ostrzegawczych, takich jak ostrzeżenia i środki ostrożności,
których z różnych względów nie można przedstawić na samym wyrobie medycz-
nym. 

Ekwipotencjalność
UWAGA: Identyfikacja zacisków, które po połączeniu ze sobą doprowadzają różne
części urządzenia lub systemu do tego samego potencjału, niekoniecznie będące-
go potencjałem uziemienia (masy). 

Bezpieczny w środowisku MR
UWAGA: Nie stwarza żadnych znanych zagrożeń w żadnym środowisku MR. 

Warunkowo bezpieczny w środowisku MR
UWAGA: Nie stwarza żadnych znanych zagrożeń w określonym środowisku MR. 

INFORMACJE OGÓLNE
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Symbol Opis

Wyrób nie jest bezpieczny w przypadku rezonansu magnetycznego (MR)
UWAGA: Stwarza zagrożenia we wszystkich środowiskach MR. 

Nie używać ponownie
UWAGA: Wskazuje wyrób medyczny, który jest przeznaczony do jednorazowego
użytku lub użycia u jednego pacjenta podczas jednej procedury. 

Produkt niejałowy
UWAGA: Wskazuje wyrób medyczny, który nie został poddany procesowi steryliza-
cji. 

Nie sterylizować ponownie
UWAGA: Wskazuje wyrób medyczny, którego nie należy ponownie sterylizować. 

Wysterylizowano tlenkiem etylenu

Wysterylizowano metodą napromieniania

Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone

Przechowywać z dala od światła słonecznego

Utrzymywać produkt w stanie suchym

Ograniczenie wilgotności
UWAGA: Wskazuje zakres wilgotności, na której działanie wyrób medyczny może
być bezpiecznie wystawiony. 

Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego
UWAGA: Wskazuje zakres ciśnienia atmosferycznego, na którego działanie wyrób
medyczny może być bezpiecznie wystawiony. 

Ograniczenie temperatury
UWAGA: Wskazuje ograniczenia temperatury, na której działanie wyrób medyczny
może być bezpiecznie wystawiony. 

Liczba elementów w komplecie

Symbole
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Symbol Opis

Kod serii producenta

Numer seryjny producenta

Numer referencyjny (artykułu)
UWAGA: Wskazuje numer wyrobu firmy Brainlab. 

Termin przydatności do użycia
UWAGA: Zgodnie z normą ISO 8601 data musi mieć format RRRR-MM-DD. 

Data produkcji
UWAGA: Zgodnie z normą ISO 8601 data musi mieć format RRRR-MM-DD. 

Producent

Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej

Stopień ochrony przed wnikaniem
• Ochrona przed stałymi ciałami obcymi (cyfry od 0 do 6 albo litera X).
• Ochrona przed cieczami obcymi (cyfry od 0 do 9 albo litera X).

UWAGA: Litera X jest podawana, jeśli zgromadzone dane są niewystarczające do
przypisania stopnia ochrony. 

Niepirogenny

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wy-
łącznie lekarzom lub na ich zamówienie

Zawiera naturalną gumę lateksową
UWAGA: Obecność kauczuku naturalnego lub lateksu kauczuku naturalnego jako
materiału konstrukcyjnego w wyrobach medycznych lub opakowaniach wyrobów
medycznych. 

Przełączyć, aby włączyć/wyłączyć urządzenie

Przełączyć, aby wprowadzić urządzenie w tryb czuwania

INFORMACJE OGÓLNE
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Symbol Opis

Wskazuje, że urządzenie można zasilać jedynie prądem stałym

Skorzystać z instrukcji obsługi

Symbole
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1.4 Przeznaczenie

Szkolenie Brainlab

W celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania przed zastosowaniem systemu
wszyscy użytkownicy powinni wziąć udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez
przedstawiciela firmy Brainlab.

Ostrożne postępowanie ze sprzętem

Ostrzeżenie
Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez
przeszkolony personel medyczny.

Elementy systemu i dodatkowe instrumenty zawierają precyzyjne części mechaniczne.
Należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Czytanie instrukcji obsługi

Instrukcje obsługi opisują skomplikowane urządzenia medyczne oraz oprogramowanie do
nawigacji chirurgicznej, których należy używać z zachowaniem ostrożności. Ważne, aby wszyscy
użytkownicy systemu, instrumentów i oprogramowania:
• Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu dokładnie przeczytali instrukcje obsługi
• Mieli stały dostęp do tych instrukcji obsługi

INFORMACJE OGÓLNE
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Przeznaczenie
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2 INSTRUMENTARIUM
OGÓLNE

2.1 Ogólne informacje o instrumencie

Dodatkowe informacje

Szczegółowe instrukcje o używaniu instrumentów z ich odpowiednim oprogramowaniem
przedstawia Instrukcja obsługi oprogramowania.

Zgodność

Instrumentów wolno używać jedynie z systemami lub innymi instrumentami wskazanymi przez
firmę Brainlab jako zgodne. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zgodności instrumentu
należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Użycie niezgodnych instrumentów lub systemów może stwarzać zagrożenie dla pacjenta.

Prawidłowe postępowanie

Instrumenty opisane w niniejszej instrukcji obsługi to bardzo dokładne i czułe urządzenia
medyczne, z którymi należy postępować z ogromną ostrożnością. W razie upuszczenia lub
uszkodzenia instrumentu w inny sposób albo korozji lub dowolnego uszkodzenia
instrumentu należy bezzwłocznie skontaktować się z lokalnym przedstawicielem serwisu
firmy Brainlab w celu uzyskania instrukcji postępowania. Niezastosowanie się do tego
zalecenia i dalsze użytkowanie uszkodzonego urządzenia może doprowadzić do ciężkiego
urazu pacjenta.

Ostrzeżenie
W razie podejrzenia, że kalibracja instrumentu stała się niedokładna, lub przesunięcia
układu w dowolnym momencie po rejestracji należy natychmiast zatrzymać i ponownie
wykonać weryfikację/walidację instrumentu. Zmiana pozycji układu po rejestracji zaburza
cały układ współrzędnych pomiaru, co zagraża życiu pacjenta.

Ostrzeżenie
Przed użyciem należy się zawsze upewnić, że każdy instrument jest prawidłowo
zmontowany, a wszystkie elementy są ściśle połączone i/lub w razie potrzeby zablokowane.

Ostrzeżenie
Podczas użytkowania należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie elementy instrumentu
zostały prawidłowo zamocowane i nie uległy wyparciu lub uszkodzeniu. Każde
przemieszczenie zamocowanych instrumentów podczas lub po rejestracji pacjenta
skutkuje niedokładną nawigacją, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta.

INSTRUMENTARIUM OGÓLNE

Instrukcja obsługi instrumentu Wyd. 3.0 Kręgosłup i uraz 13



Ostrzeżenie
Jeśli używane są markery sferyczne na oscylujących lub drgających instrumentach lub w
ich pobliżu, należy sprawdzać markery sferyczne w regularnych odstępach czasu, aby
upewnić się, że są nadal zamocowane prawidłowo.

Ostrzeżenie
Przez cały czas podczas używania należy się upewniać, że markery sferyczne są widoczne
dla kamery.

Pozycjonowanie układu

System rozpoznaje instrument przez układ geometryczny markerów sferycznych na układzie
wykrywania. Aby system prawidłowo identyfikował instrument, kamera przez cały czas musi mieć
wyraźny widok jego markerów sferycznych.
Aby osiągnąć najlepsze rozpoznawanie układu, należy go ustawić prostopadle do płaszczyzny
przechodzącej przez środek wszystkich markerów sferycznych.

Możliwe powikłania

W celu użycia niektórych wyrobów firmy Brainlab konieczne jest wykonanie dodatkowego
nacięcia. W związku z tym możliwe są następujące powikłania: zakażenie, miejscowy ból,
krwawienie, uszkodzenie naczyń krwionośnych lub nerwów, złamanie kości lub zakrzepica.

Zakażenie chorobą Creutzfeldta-Jakoba

Ostrzeżenie
Instrumentów firmy Brainlab nie należy używać w przypadku pacjentów z podejrzeniem
choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD lub vCJD).

Bezpieczeństwo w środowisku MR

Ostrzeżenie
O ile nie zaznaczono inaczej, instrumenty nie są bezpieczne w środowisku MR.

Sterylizacja

Jeśli nie wskazano inaczej, instrumenty muszą zostać wysterylizowane przed użyciem.
Szczegółowe informacje o procedurach regeneracji, parametrach i detergentach czyszczących
przedstawia Instrukcja dotycząca czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji.

Ostrzeżenie
Jeżeli sterylny instrument lub którykolwiek z jego elementów zostanie przypadkowo wyjęty
z pola sterylnego lub wejdzie w kontakt z niesterylnym przedmiotem podczas
rozpakowywania lub stosowania klinicznego, należy go ponownie wysterylizować.

Ostrzeżenie
Jednorazowych instrumentów nie wolno ponownie sterylizować ani ponownie stosować u
innego pacjenta, gdyż może to wpłynąć na dokładność nawigacji, co stwarza zagrożenie
dla pacjenta. Należy je wyrzucać po każdym użyciu.

Ogólne informacje o instrumencie
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2.2 Jednorazowe odblaskowe markery sferyczne

Informacje ogólne

Jednorazowe odblaskowe markery sferyczne (90 lub 270 sztuk) są mocowane do układów i
instrumentów, dzięki czemu system może wykrywać pozycję pacjenta i instrumentów w polu
operacyjnym.

Informacje o wyrobie

Sterylność Sztuk Nr artykułu

• Sterylny
• Do jednorazowego użytku

90 sztuk (30 opakowań) 41773

270 sztuk (90 opakowań) 41774

Ostrzeżenie
Systemów nawigacji firmy Brainlab można używać jedynie z markerami sferycznymi firm
Brainlab lub Northern Digital Inc. (NDI).

Mocowanie markerów sferycznych

Rysunek 1  

Krok

Dokręcić marker sferyczny ręcznie do każdego bolca mocującego w układzie lub na instrumen-
cie.

Upewnić się, że markery sferyczne są dokręcone do bolców: bez odstępu między
markerem sferycznym a podstawą bolca.

Czyszczenie markerów sferycznych

Stosować tylko czyste i suche markery sferyczne. Jeżeli w trakcie zabiegu marker sferyczny
ulegnie zamoczeniu lub zabrudzeniu, przed dalszym użyciem należy go oczyścić i wysuszyć lub
wymienić. Do czyszczenia powierzchni zabrudzonych markerów sferycznych należy używać
wyłącznie miękkiej ścierki zwilżonej sterylną wodą.

INSTRUMENTARIUM OGÓLNE

Instrukcja obsługi instrumentu Wyd. 3.0 Kręgosłup i uraz 15



Ostrzeżenie
Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy powierzchnia odblaskowa wszystkich
markerów sferycznych jest w dobrym stanie.

Ostrzeżenie
W przypadku śródzabiegowego czyszczenia lub wymiany markera sferycznego na
instrumencie lub układzie należy przed wznowieniem zabiegu sprawdzić dokładność
nawigacji.

Jednorazowe odblaskowe markery sferyczne
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2.3 Samoprzylepne markery płaskie

Informacje ogólne

Samoprzylepne markery płaskie są stosowane jako markery referencyjne podczas rejestracji w
zgodnych skanerach.
UWAGA: Podane tutaj informacje nie zastępują instrukcji obsługi od producenta skanera. 

Informacje o wyrobie

Rysunek 2  

Nazwa Skanery Okrywanie obłoże-
niem

Nr artykułu

Samoprzylepne marke-
ry płaskie (10 sztuk)

• Airo®

• Skanery TK Siemens
• Siemens Artis Zeego Obłożenie ramienia

C

19144

Samoprzylepne marke-
ry płaskie do skanerów
TK

Zgodne skanery TK 19141

Samoprzylepne marke-
ry płaskie do urządzeń
Zeego

Obrotowy skaner angiograficzny
Siemens Artis Zeego 3D

Nie okrywać ramie-
nia C obłożeniem 19143

Zapewnianie dokładności nawigacji

Rejestracja Umiejscowienie

Przed Cztery markery są mocowane do skanera przez pomoc techniczną firmy
Brainlab.

W trakcie Znaczniki muszą być przez cały czas widoczne dla kamery.

Po
Markery nie muszą pozostawać w polu widzenia kamery.
Skaner należy przestawić z powrotem do pozycji spoczynkowej lub odpo-
wiednio ustawić kamerę.

UWAGA: Samoprzylepne markery płaskie na skanerze nie mogą zostać zakryte przez fałdy
sterylnego obłożenia ani inne przedmioty. 

Dokładność rejestracji zależy od stanu samoprzylepnych markerów płaskich. Przed
użyciem sprawdzić, czy powierzchnia odblaskowa wszystkich markerów płaskich jest w
dobrym stanie i nie łuszczy się.

INSTRUMENTARIUM OGÓLNE
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2.4 Matryca kalibracyjna instrumentów

Informacje ogólne

Matryca kalibracyjna instrumentów (41874) służy do:
• Kalibrowania osi, wektora, średnicy i końcówek nieskalibrowanych wstępnie instrumentów
• Sprawdzania i zatwierdzania dokładności kalibracji wstępnie skalibrowanych instrumentów

Elementy

Rysunek 3  

Nr Element Funkcja

① Płaszczyzna referencyjna 1
Kalibracja:
• Końcówek dłut
• Instrumentów z płaską końcówką

② Płaszczyzna referencyjna 4
Odniesienie dla:
• Odległości końcówek instrumentów skalibrowanych we

wkładce V-kształtnej

③ Płaszczyzna referencyjna 2
Ręczne ustalanie szerokości końcówek i kalibrowanie:
• Końcówek dłut
• Instrumentów z płaską końcówką

④ Płaszczyzna referencyjna 3
(wkładka V-kształtna)

Odniesienie dla:
• Średnicy trzonu instrumentów skalibrowanych we wkładce

V-kształtnej

⑤ Gniazdo (przykład)

Kalibracja długiej osi:
• Krótkich trzpieni
• Trzpieni niedosięgających płaszczyzny referencyjnej 4

(gdy instrument jest umieszczony we wkładce V-kształt-
nej)

⑥ Punkty obrotu
Kalibracja:
• Instrumentów z ostrą końcówką
• Śrub

Matryca kalibracyjna instrumentów
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2.5 Fantom do kalibracji skanera TK

Informacje ogólne

Fantom do kalibracji skanera TK (19148) jest stosowany do weryfikacji dokładności
automatycznej rejestracji obrazu TK oraz danych angiograficznych za pomocą aplikacji
oprogramowania firmy Brainlab.

Elementy

①

②

③

Rysunek 4  

Nr Element Nr artykułu

①

• Układ referencyjny do obrazowania śródoperacyjnego – czasz-
kowy

• Układ referencyjny DrapeLink – czaszkowy
- Należy zamocować interfejs DrapeLink do fantomu kalibracyj-

nego iCT

• 19145-01
• 19152-02

- 19142-06

② Złącze nd.

③ Wycięcia (przykłady) nd.

Montaż i skanowanie fantomu

Krok

1. Zamocować odpowiedni układ referencyjny ① na złączu ②.

2. Zamocować trzy jednorazowe odblaskowe markery sferyczne do układu referencyjne-
go.

3. Umieścić fantom na stole i wyrównać prowadnice laserowe skanera z krzyżykiem na
wierzchu fantomu.

4. Wykonać skanowanie zgodnie z informacjami podanymi w Instrukcji obsługi oprogra-
mowania.

INSTRUMENTARIUM OGÓLNE
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Weryfikacja dokładności

Po zarejestrowaniu fantomu do kalibracji skanera TK należy użyć wycięć w fantomie w celu
sprawdzenia dokładności. Zalecamy sprawdzanie dokładności w regularnych odstępach czasu.

Rysunek 5  

Krok

1. Trzymać wskaźnik w nacięciu ③ na skanerze.

2. Upewnij się, że rzeczywista pozycja wskaźnika jest dokładnie wyświetlana na ekranie na-
wigacji.

UWAGA: Jeśli pozycja na ekranie nawigacji parokrotnie odbiega od rzeczywistej pozycji
wskaźnika, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Brainlab. 

Fantom do kalibracji skanera TK
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2.6 Obłożenie do okrywania pacjenta podczas
skanowania

Informacje ogólne

Obłożenie do okrywania pacjenta podczas skanowania (10 sztuk) pozwala na śródoperacyjne
użycie urządzenia do obrazowania wraz z systemem nawigacyjnym firmy Brainlab bez naruszenia
pola sterylnego.
UWAGA: Sprawdzić datę ważności na opakowaniu obłożenia. Nie używać obłożenia po upływie
terminu przydatności. 

Informacje o wyrobie

Rysunek 6  

Sterylność Zgodność Bezpie-
czeństwo

Nr artykułu

• Sterylny
• Do jednorazowego

użytku

Zgodny z każdym systemem nawigacyjnym
i/lub układem referencyjnym firmy Brainlab.

Bezpieczny
w środowi-
sku MR

22182

Ostrzeżenie
Nie używać ostrych narzędzi do otwierania opakowania transportowego.
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2.6.1 Okrywanie pacjenta obłożeniem

Odpakowanie i umieszczanie obłożenia

Rysunek 7  

Krok

1. Upewnić się, że opakowanie nie jest dziurawe ani rozdarte, a następnie wyjąć obłożenie z
opakowania w warunkach sterylnych.

2. Odpakować obłożenie z niebieskiej plastikowej folii.

3. Podnieść całe przeźroczyste obłożenie i umieścić na pacjencie poniżej układu referencyj-
nego, z etykietą układu skierowaną w stronę układu referencyjnego, jak pokazano wyżej.

Rozwijanie obłożenia

Rysunek 8  

Krok

1. Trzymać obłożenie przy etykiecie z symbolem dłoni, jak pokazano wyżej.

2. Trzymając, unieść pierwszą warstwę w górę i rozłożyć ją nad układem referencyjnym ①,
nie przemieszczając go.

3. Rozciągnąć koniec obłożenia w kierunku wskazywanym przez strzałkę ②.

4. Powtórzyć z drugiej strony, tak aby obłożenie było całkowicie rozwinięte od głowy aż do
stóp ③.

Okrywanie pacjenta obłożeniem
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Okrywanie boków obłożeniem

Rysunek 9  

Krok

1. Rozciągnąć bok obłożenia w kierunku wskazywanym przez strzałkę ①.

2. Powtórzyć z drugiej strony, tak aby obłożenie było całkowicie rozwinięte ②.

3. Złożyć niebieskie paski z obu stron obłożenia w daszek, tak aby powstało trójkątne okien-
ko nad układem referencyjnym ③.

Przyklejanie obłożenia

Rysunek 10  

Krok

1. Odłączyć białe paski, oddzierając je między niebieskimi strzałkami ①.

2. Odsłonić warstwę kleju ②.

3. Utrzymując w miejscu trójkątne okienko, przykleić biały pasek, aby utrzymać jego naprę-
żenie, i powtórzyć te czynności z drugiej strony ③.
UWAGA: Najwyższy punkt trójkątnego okienka powinien znajdować się ponad najwyż-
szym punktem układu referencyjnego, ale go nie dotykać. 

4. Usunąć wszelkie fałdy z okienka, aby zapewnić widoczność kamerze ④.
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Mocowanie obłożenia

Rysunek 11  

Krok

1. Aby zamocować obłożenie pod stołem, odsłonić klej na paskach samoprzylepnych i przy-
kleić je.
UWAGA: Podczas zabezpieczania obłożenia nie przesuwaj trójkątnego okienka obłoże-
nia ani nie dotykaj układu referencyjnego. 

2. Po zamocowaniu paska samoprzylepnego spodnia strona stołu powinna być czysta.

Okrywanie pacjenta obłożeniem
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2.6.2 Zdejmowanie obłożenia

Informacje ogólne

Aby zdjąć obłożenie, można je odciąć lub złożyć, nie przesuwając układu referencyjnego.

Odcinanie obłożenia

Krok

1. Obłożenie należy rozciąć wzdłuż osi środkowej pacjenta, przecinając najpierw obszar nad
polem sterylnym.

2. Pozwól obłożeniu opaść na podłogę, a następnie je zutylizuj.

Zwijanie obłożenia

Krok

1. Rozpoczynając od stóp pacjenta, odwijaj obłożenie, składając je same na siebie, w taki
sposób, aby sterylna strona była skierowana ku górze.

2. Obłożenie należy zwijać do chwili, gdy będzie złożone aż do okienka układu referencyjne-
go.

3. Utrzymując niesterylną stronę z dala od pacjenta, podnieś obłożenie ponad głowę pacjen-
ta.

4. Po całkowitym zdjęciu obłożenia ze stołu zutylizuj je.
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2.7 Wskaźniki

Informacje ogólne

Wskaźniki to wstępnie skalibrowane instrumenty używane do:
• Wykonywania rejestracji pacjentów opartej na wskaźnikach.
• Sprawdzania, czy zachowano dokładność rejestracji.
• Weryfikowania dokładności pozyskanych obrazów fluoroskopii.

Typy wskaźników

Rysunek 12  

Nr Artykuł Funkcja Nr artykułu

①
Przedłużony wskaźnik z ostrą
końcówką do chirurgii kręgo-
słupa/urazowej/biodra

• Pozyskiwanie punktów w głębiej położo-
nych obszarach anatomicznych

• Rejestracja/nawigacja u większych pa-
cjentów

53103

②
Wskaźnik z ostrą końcówką
do chirurgii kręgosłupa/
urazowej

Ogólna rejestracja i nawigacja 53105

Ostrzeżenie
Jeżeli wskaźnik zostanie wskazany przez oprogramowanie do procedury rejestracji, należy
użyć tego wskaźnika.

Sprawdzanie dokładności wskaźnika przy użyciu miernika wskaźnika

Każdy wskaźnik jest wyposażony w miernik, który chroni wskaźnik przed uszkodzeniem i
zapewnia maksymalną dokładność. Przed każdym użyciem należy sprawdzić dokładność
wskaźnika. Jeżeli wskaźnik nie jest uszkodzony, jego końcówka pokrywa się z odpowiednim
bolcem miernika wskaźnika.

Wskaźniki należy po każdym użyciu sterylizować i przechowywać w przeznaczonych do
tego celu wkładkach w mierniku wskaźnika.

Wskaźniki
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2.7.1 Klips zdalnego sterowania

Informacje ogólne

Klips zdalnego sterowania (20 sztuk) (53153) można stosować w połączeniu z przedłużonym
wskaźnikiem z ostrą końcówką do chirurgii kręgosłupa/urazowej/biodra w celu umożliwienia
czynnej rejestracji pacjenta i sterowania oprogramowaniem.
UWAGA: Klips zdalnego sterowania jest urządzeniem jednorazowego użytku i nie można go
ponownie sterylizować. Przed otwarciem sterylnego opakowania należy sprawdzić, czy nie minęła
data przydatności. 

Elementy

Rysunek 13  

Nr Element Funkcja

① Dioda podczerwona
LED Wykrywana przez kamerę, niewidoczna gołym okiem

② Dioda LED stanu Wskazuje stan i działanie akumulatora

③ Środkowy otwór Interfejs mocowania do wskaźnika

④ Przycisk sterowania Aktywuje diodę podczerwoną LED

Wykonywanie próby działania

Przed podłączeniem do wskaźnika należy zawsze przeprowadzić próbę działania.

Krok

1. Wyjąć klips zdalnego sterowania ze sterylnego opakowania.

2. Nacisnąć przycisk sterujący ④ i upewnić się, że:
• Dioda LED stanu ② świeci się.
• Dioda podczerwona LED ① jest wyświetlana jako kolorowe migotanie na wyświetlaczu

kamery ekranu nawigacyjnego.

Ostrzeżenie
Jeżeli wewnątrz sterylnego opakowania widoczny jest wyciek z akumulatora, nie otwierać
klipsa zdalnego sterowania – należy go niezwłocznie zutylizować.
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Mocowanie klipsa

Rysunek 14  

Krok

1. Umieścić środkowy otwór ② nad wskazanym bolcem mocującym ① na uchwycie wskaź-
nika.
UWAGA: Przed zamocowaniem określić umiejscowienie w zależności od tego, czy użyt-
kownik jest leworęczny ⑤ czy praworęczny ④.
 

2. Całkowicie zacisnąć klips zdalnego sterowania na uchwycie wskaźnika.

3. Zamocować jednorazowe odblaskowe markery sferyczne ③ do wskaźnika.
UWAGA: Należy się upewnić, że klips zdalnego sterowania prawidłowo zamocowano do
bolca mocującego na wskaźniku i w pełni dokręcono marker sferyczny, nie pozostawiając
odstępu między kulą a podstawą bolca. 

Zdejmowanie klipsa

Rysunek 15  

Krok

1. Po użyciu zdjąć klips ze wskaźnika.

2. Przed utylizacją oczyścić wszystkie powierzchnie powierzchniowym środkiem dezynfeku-
jącym.

Klips zdalnego sterowania
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Krok

3. Jeżeli jest to konieczne, otworzyć obudowę w miejscu nacięcia ① niewielkim, ostrym na-
rzędziem i wyjąć baterię ③ oraz układy elektroniczne ② do oddzielnej utylizacji.
UWAGA: Rozważyć zdezynfekowanie baterii po użyciu i utylizowanie jej oddzielnie. 

Wszelkie modyfikacje urządzenia są zabronione. Nie wolno ponownie używać ani
wymieniać baterii po użyciu.
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2.7.2 Specyfikacje techniczne

Wymiary i masa

Wymiar Wartość

Wysokość / długość / sze-
rokość 17,3 mm / 53,9 mm / 27,0 mm

Masa 12 g

Dane elektryczne

Specyfikacja Opis

Zasilanie Główne ogniwo litowe CR2032 o napięciu 3 V

Zużycie energii Maks. 36 mW

Prąd 12 mA, prąd stały (DC)

Bezpieczeństwo elek-
tryczne Zgodność z normą IEC 60601-1

Diody LED

Specyfikacja Dioda podczerwona LED Dioda LED stanu

Długość fali 870 nm 570 nm

Kąt widzenia przy natężeniu 50% 120°

Bezpieczeństwo fotobiologiczne Zgodność z normą IEC 62471

Obudowa

Specyfikacja Opis

Klasyfikacja IP IP44 (zgodnie z normą IEC 60529)

Materiał obudowy Poliamid 12

Specyfikacje środowiskowe

Warunki przechowywania Warunki robocze

Temperatura 0°C do 30°C 10°C do 40°C

Wilgotność Od 15 do 80% bez kondensacji Od 20 do 80% bez kondensacji

Ciśnienie Od 700 do 1060 hPa

Utylizacja Zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi środowiska i usuwania odpa-
dów

Sterylność i przydatność

Specyfikacja Opis

Stan sterylności Sterylny

Metoda Tlenek etylenu

Specyfikacje techniczne
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Specyfikacja Opis

Okres trwałości Trzy lata

Zastosowanie Do jednorazowego użytku
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2.7.3 Odporność elektromagnetyczna

Środowisko elektromagnetyczne

Klips zdalnego sterowania jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym
określonym w tabelach przedstawionych w tym rozdziale. Klient lub użytkownik powinien
zapewnić stosowanie klipsa w takim środowisku.

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

Test odporności Poziom testowy i ba-
dania zgodny z nor-
mą IEC 60601

Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Wyładowanie elek-
trostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV powietrze

Podłogi powinny być wykonane z drewna, beto-
nu lub płytek ceramicznych.
Jeśli podłogi są pokryte materiałem syntetycz-
nym, wilgotność względna powinna wynosić co
najmniej 30%.

Pole magnetyczne o
częstotliwości odpo-
wiadającej częstotli-
wości zasilania (50/60
Hz) IEC 61000-4-8

3 A/m Powinny odpowiadać typowemu umiejscowieniu
w środowisku komercyjnym lub szpitalnym.

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

Przenośny i mobilny sprzęt komunikacyjny wykorzystujący energię o częstotliwości radiowej
powinien być używany w odległości od dowolnej części klipsa zdalnego sterowania, w tym kabli,
nie mniejszej niż zalecana odległość separacji obliczona na podstawie równania odpowiedniego
dla częstotliwości nadajnika.

Test odpornoś-
ci

Poziom testu IEC
60601

Poziom zgod-
ności

Środowisko elektromagnetyczne
– wytyczne

Przewodzone
RF IEC
61000-4-6

• 3 Veff
• Od 150 kHz do 80

MHz
3 V 1,2 * √P

Wypromienio-
wane RF IEC
61000-4-3

• 3 V/m
• Od 80 MHz do 2,5

GHz
3 V/m

• 1,2 * √P (od 80 MHz do 800
MHz)

• 2,3 * √P (od 800 MHz do 2,5
GHz)

P = maksymalna moc wyjściowa nadajnika (w watach).
d = zalecana odległość separacji (w metrach).b

Natężenia pól pochodzące od stacjonarnych nadajników RF, zgodnie z tym, co zostało ustalone
podczas elektromagnetycznego badania danej placówkia, powinny być mniejsze niż poziom
zgodności w każdym zakresie częstotliwości.b

a Natężenia pola z nadajników stacjonarnych nie można teoretycznie przewidzieć z dokładnoś-
cią. W celu dokładnej oceny środowiska elektromagnetycznego w otoczeniu stacjonarnych nad-
ajników radiowych konieczne jest przeprowadzenie pomiaru pola elektromagnetycznego na
miejscu. Jeśli zmierzone natężenie pola w miejscu, w którym używany jest klips, przekracza od-
powiedni poziom zgodności dla częstotliwości radiowych, pilot należy obserwować w celu zwery-
fikowania poprawności działania. Jeśli działanie będzie odbiegało od normy, niezbędne może
być wdrożenie dodatkowych środków, takich jak zmiana orientacji lub umiejscowienia klipsa.

b Powyżej zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być mniejsze
niż [V1] V/m.

Odporność elektromagnetyczna
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Test odpornoś-
ci

Poziom testu IEC
60601

Poziom zgod-
ności

Środowisko elektromagnetyczne
– wytyczne

Zakłócenia mogą występować w pobliżu urządzeń oznaczonych tym symbolem.

UWAGA: Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości. 
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2.7.4 Kompatybilność elektromagnetyczna i emisje

Kompatybilność elektromagnetyczna: Deklaracja

W przypadku urządzeń medycznych należy uwzględnić specjalne środki bezpieczeństwa w
odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej. Urządzenia mogą być instalowane i
stosowane wyłącznie zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi kompatybilności
elektromagnetycznej, jak opisano w niniejszej instrukcji.

Zakłócenia emisji częstotliwości radiowej

Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne pracujące na częstotliwościach radiowych mogą
wpływać na działanie klipsa. Klips zdalnego sterowania wykorzystuje energię o częstotliwości
radiowej wyłącznie do funkcji wewnętrznych. Z tego powodu emisje energii o częstotliwości
radiowej są bardzo małe i prawdopodobieństwo, że wywołają one jakiekolwiek zakłócenia w
sprzęcie elektronicznym znajdującym się w pobliżu, jest bardzo małe.

Środowisko elektromagnetyczne

Klips jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym
wypromieniowywane zakłócenia o częstotliwości radiowej są kontrolowane. Klient lub użytkownik
klipsa może zapobiegać zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość
pomiędzy przenośnym i mobilnym sprzętem łączności radiowej (nadajnikami) a pilotem, zgodnie z
poniższymi zaleceniami.

Odległości separacji

Te wytyczne mogą nie dotyczyć wszystkich sytuacji. Na propagację fal elektromagnetycznych
wpływ ma absorpcja i odbicia od struktur, obiektów i osób.

Maksymalna wyjściowa
moc znamionowa nad-
ajnika

Odległość separacji w zależności od częstotliwości nadajnika
(m)

Wat 150 kHz do 800 MHz (1,2 * √P) 800 MHz do 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

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej innej niż podana powy-
żej zalecaną odległość separacji w metrach (m) można wyznaczyć za pomocą równania odpo-
wiedniego do częstotliwości nadajnika, gdzie P = maksymalna znamionowa moc wyjściowa nad-
ajnika (w watach).

UWAGA: Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz stosuje się odległość separacji dla wyższego
zakresu częstotliwości. 

Kompatybilność elektromagnetyczna i emisje
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Deklaracje dotyczące emisji

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – wytycz-
ne

Emisje częstotliwości fal
radiowych wg normy
CISPR 11

Grupa 1 klasa B
Klips może być stosowany we wszystkich lo-
kalizacjach, w tym mieszkalnych oraz bezpo-
średnio podłączonych do publicznej, niskona-
pięciowej sieci energetycznej, która dostarcza
energię do budynków wykorzystywanych w ce-
lach mieszkalnych.

Emisje harmoniczne wg
normy IEC 61000-3-2 Nie dotyczy

Wahania napięcia / emi-
sje migotania wg normy
IEC 61000-3-3

Nie dotyczy

INSTRUMENTARIUM OGÓLNE
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Kompatybilność elektromagnetyczna i emisje
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3 STANDARDOWE
INSTRUMENTY IGS

3.1 Opis ogólny

Informacje ogólne

W ogólnych kręgosłupowych zabiegach chirurgicznych można używać różnych standardowych
instrumentów firmy Brainlab. Można je kupować oddzielnie lub w zestawach.

Typy standardowych instrumentów IGS

Rysunek 16  

Nr Element Opis Nr artykułu

①

• Zespół referencyjny instru-
mentów z 3 markerami sfe-
rycznymi

• Zespół referencyjny instru-
mentów z 4 markerami sfe-
rycznymi

Wstępnie skalibrowane do nawigacji:
• szydła lub sondy zakrzywione

• 55830-20
• 55830-27

②

• Zespół referencyjny instru-
mentów do kalibracji ręcznej,
rozmiar ML

• Zespół referencyjny instru-
mentów do kalibracji ręcznej,
rozmiar L

Końcówki nawigacyjne należy skalibro-
wać przy użyciu matrycy kalibracyjnej
instrumentów:
• szydła, sondy proste lub dłuta

• 55830-25
• 55830-29

③

• Uchwyt instrumentu Softgrip
Universal

• Uchwyt instrumentu Softgrip
Gearshift

• Powierzchnia uchwytu z miękkiego
kauczuku silikonowego

• Możliwość zamiennego mocowania

• 55830-15
• 55830-10

STANDARDOWE INSTRUMENTY IGS
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Nr Element Opis Nr artykułu

④
• Dłuto krótkie
• Dłuto długie

Zgodne z:
• 55830-25 i 55830-29

• 55830-55
• 55830-50

⑤
• Sonda prosta 3,5 mm
• Sonda prosta 4,5 mm
• Sonda zakrzywiona 4,5 mm

Sondy proste są zgodne z:
• 55830-25 i 55830-29
• 55830-20 i 55830-27

Sonda zakrzywiona jest zgodna jedynie
z:
• 55830-20 i 55830-27

• 55830-43
• 55830-40
• 55830-45

⑥
• Szydło 3 mm
• Szydło 4 mm

Zgodne z:
• 55830-20 i 55830-27
• 55830-25 i 55830-29

• 55830-35
• 55830-30

Nie używać uchwytu instrumentu w połączeniu z młotkiem.

Ostrzeżenie
Nie używać instrumentów z założonymi zespołami referencyjnymi instrumentów do
kalibracji ręcznej, rozmiar ML lub L, równocześnie korzystając z instrumentów
skalibrowanych za pomocą układu adaptera instrumentu, jeżeli mają one tę samą wielkość
układu wykrywania.

Dodatkowe końcówki instrumentu

Rysunek 17  

Dodatkowe końcówki instrumentów z odpowiednimi złączami mogą być dostępne u zewnętrznych
producentów implantów. Długość i położenie bolca ustalającego (strzałki) określa zgodny zespół
referencyjny instrumentów.
UWAGA: Jeśli instrument nie ulega bezpiecznemu zablokowaniu w zespole referencyjnym, nie
należy próbować użyć ich razem. 

Opis ogólny
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3.2 Zespoły referencyjne instrumentów

Informacje ogólne

Zespół referencyjny instrumentów można zamocować do instrumentu w czterech różnych,
wcześniej określonych pozycjach w celu optymalizacji widoczności i musi być wyposażony w 3 lub
4 markery sferyczne, w zależności od geometrii zespołu.

Kalibracja

Każdy zespół referencyjny instrumentów ma wygrawerowany napis „pre-calibrated” lub
„calibration with ICM4” (strzałki). Ponadto wstępnie skalibrowane urządzenia mogą być
wyposażone w złoty stojak.

Rysunek 18  

Mocowanie zespołu referencyjnego instrumentów

Rysunek 19  

Krok

1. Wybrać odpowiedni uchwyt i końcówkę instrumentu.

2. Aby zapewnić najlepszą widoczność układu podczas użytkowania, ustawić zespół refe-
rencyjny w taki sposób, aby strzałka ① wskazywała końcówkę instrumentu, i upewnić się,
że ponumerowane otwory ③ zespołu są ustawione w osi z bolcami ustalającymi ②.
UWAGA: W oknie dialogowym wyboru wstępnie skalibrowanego instrumentu w oprogra-
mowaniu należy wybrać odpowiednią pozycję (1–4). 

3. Wpychać zespół referencyjny na końcówkę instrumentu, aż zatrzaśnie się na miejscu.

4. Przesunąć uchwyt ⑤ po złączu instrumentu ④, aż zatrzaśnie się na miejscu, zapewnia-
jąc prawidłowe zablokowanie uchwytu.

STANDARDOWE INSTRUMENTY IGS
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4 URZĄDZENIA
REFERENCYJNE

4.1 Układ referencyjny X-Press

Informacje ogólne

Układ referencyjny X-Press ma:
• Połączenie optymalnie dostosowujące orientację układu referencyjnego do pola widzenia

kamery
• Mechanizm szybkiego mocowania do zdejmowania układu referencyjnego w czasie operacji i

ponownego zakładania go w tej samej orientacji, aby informacje o rejestracji nie zostały
utracone

Elementy

Rysunek 20  

Nr Element Funkcja Nr artyku-
łu

①

Układ referencyjny o geometrii T, X-
Press
Układ referencyjny o geometrii Y, X-
Press

Zgodny z 1-bolcowymi lub 2-bol-
cowymi stabilizatorami kości X-
Press.

52410
52411

② 1-bolcowy stabilizator kości X-Press
(rozmiar S, M, L)

Złącze między układem referen-
cyjnym a kością.

52421,
52422,
52423

③
2-bolcowy stabilizator kości X-Press
2-bolcowy stabilizator kości X-Press ty-
pu flip-flop

52420
52429

URZĄDZENIA REFERENCYJNE
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Nr Element Funkcja Nr artyku-
łu

④ 2-bolcowy szablon wiertniczy X-Press
Prowadzi umieszczanie śruby
Schanza we właściwej odległości
w kości.

52425

⑤
Klucz płaski do zacisków kręgosłupo-
wych i 1-bolcowego stabilizatora kości
X-Press

Mocuje 1-bolcowy stabilizator
kości X-Press. 52424

UWAGA: Stabilizatorów kości wolno używać jedynie z odpowiednim układem referencyjnym X-
Press (o geometrii T lub Y). 

Przed rejestracją

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem rejestracji wykonać należy testy ruchu, aby upewnić się, że podczas
zabiegu nie dojdzie do poważnej kolizji stabilizatora kości z tkankami. Jeśli taka kolizja jest
prawdopodobna, należy powiększyć nacięcie, aby zmniejszyć potencjalne napięcie
tkankowe na stabilizatorze kości, w przeciwnym razie może dojść do wygięcia lub
poluzowania, przez co nawigacja będzie niedokładna.

Po przymocowaniu

Ostrzeżenie
Nie stosować siły ani momentu obrotowego w stosunku do stabilizatorów kości i układów
referencyjnych, jeżeli zostały one przymocowane do pacjenta.

Układ referencyjny X-Press
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4.1.1 Jednorazowe śruby Schanza

Informacje ogólne

Jednorazowe śruby Schanza służą do mocowania stabilizatorów kości bezpośrednio do kości
pacjenta w celu zapewnienia stabilnej podstawy do mocowania układów referencyjnych i
wykonywania nawigacji.

Typy

Rysunek 21  

Stabili-
zator
kości

Śruba Inter-
fejs

Nr artyku-
łu

1-bol-
cowy

Śruby Schanza 5 mm / 200 mm (10 sztuk), tylko dla Japonii 54903-01

Jednorazowe śruby Schanza 5 mm / 150 mm (10 sztuk) 54902

Jednorazowe śruby Schanza 5 mm / 200 mm (10 sztuk) 54903

2-bol-
cowy

Jednorazowe śruby Schanza 3 mm / 100 mm (10 sztuk) 54900

Jednorazowe śruby Schanza 3,2 mm × 100 mm (10 sztuk) 54922

Jednorazowe śruby Schanza 4 mm / 130 mm (10 sztuk) 54901

Śruby Schanza 4 mm / 130 mm (10 sztuk), tylko dla Japonii 54901-01

Jednorazowe śruby Schanza 3,2 mm × 100 mm

AO

99104

Jednorazowe śruby Schanza 4 mm × 125 mm 99101

Jednorazowe śruby Schanza 4 mm × 125 mm (10 sztuk) 54908

Jednorazowe śruby Schanza 5 mm × 175 mm (10 sztuk) 54909

Sterylność

Jednorazowe śruby Schanza są dostarczane jako niesterylne i konieczna jest ich sterylizacja
przed użyciem. Są to instrumenty jednorazowe, w związku z tym należy je utylizować po użyciu.

Mocowanie

Gdy to możliwe, śruby Schanza należy umieszczać bikortykalnie.
Mocowanie unikortykalne lub stosowanie śrub Schanza o niewłaściwej średnicy lub długości
może skutkować niestabilnym mocowaniem albo niezamierzonym wyciągnięciem śruby Schanza
z kości podczas dokręcania stabilizatora kości.

Śruby Schanza należy mocować tylko do struktur kostnych pokrytych cienką tkanką,
takich jak grzebień biodrowy, i unikać przebijania tkanki mięśniowej. Mocny ruch mięśnia
może spowodować wygięcie śruby.

URZĄDZENIA REFERENCYJNE
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4.1.2 1-bolcowy stabilizator kości X-Press

Informacje ogólne

1-bolcowy stabilizator kości X-Press (S, M lub L) jest dostępny w trzech rozmiarach,
odpowiednich do różnych dostępów i większości pacjentów.
UWAGA: Upewnij się, że wybrano odpowiedni rozmiar do zabiegu. 

Montaż i mocowanie stabilizatora kości

Rysunek 22  

Krok

1. Wkręcić pokrętło ② do wkładu ①.

2. Nakręcić nakrętkę trakcyjną ③ na wkład.

3. Przykręcić zmontowane części ①, ② i ③ do rurki ze szpicem ④.

4. Przesunąć zmontowany stabilizator po śrubie Schanza ⑥.

5. Kluczem płaskim ⑤ delikatnie dokręcić pokrętło i nakrętkę trakcyjną.
UWAGA: Przed dokręceniem pokrętła do końca zamocować układ referencyjny X-
Press i wyregulować tak, aby cały układ referencyjny był widoczny w kamerze. 

6. Jeśli zrobisz małe nacięcie w kości, aby zamocować stabilizator, umieść śrubę Schanza
w nacięciu w pierwszej kolejności. Następnie można przesunąć stabilizator kości po śru-
bie Schanza i umieścić rurkę ze szpicem bezpośrednio na powierzchni kości.
UWAGA: Zapobiega to niepotrzebnemu tarciu rurki ze szpicem o otaczające tkanki mięk-
kie. 

Ostrzeżenie
Jeśli 1-bolcowego stabilizatora kości X-Press w rozmiarze S nie można solidnie
przymocować do kości przez główne nacięcie, należy wykonać drugie nacięcie w miejscu,
w którym kość jest pokryta mniejszą ilością tkanki.

Bezpieczne usuwanie

Poluzować zarówno pokrętło ②, jak i nakrętkę trakcyjną ③, i powoli podnieść stabilizator kości ze
śruby Schanza. Po zdjęciu stabilizatora wykręcić śrubę Schanza i zdjąć stabilizator kości.

1-bolcowy stabilizator kości X-Press
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UWAGA: Nie wolno odkręcać śruby Schanza, jeśli 1-bolcowy stabilizator kości X-Press jest
nadal zamocowany. Rozważ to tylko, jeśli urządzenia nie można usunąć za pomocą standardowej
procedury. 

URZĄDZENIA REFERENCYJNE
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4.1.3 2-bolcowy stabilizator kości X-Press

Informacje ogólne

2-bolcowy stabilizator kości X-Press ma dwustronną płytkę interfejsu, umożliwiającą
zamocowanie układu referencyjnego, natomiast 2-bolcowy stabilizator kości X-Press typu flip-
flop ma konstrukcję typu flip-flop, umożliwiającą mocowanie układu referencyjnego po obu
stronach stabilizatora kości.

Montaż i mocowanie stabilizatora kości

Rysunek 23  

Krok

1. Jako że stabilizator kości nie może się obracać, przed wkręceniem śrub Schanza w kość
należy rozważyć orientację układu referencyjnego.

2. Jako prowadnika należy użyć pary pasujących otworów ① w szablonie wiertniczym. Dwie
śruby Schanza ② należy włożyć przez otwory (w kierunku wskazanym strzałką).
UWAGA: W razie używania śrub Schanza ze specjalnym interfejsem do łączenia (np.
szybkozłączką AO) nie należy stosować szablonu wiertniczego, gdyż końcówka śruby
jest większa niż otwory w szablonie wiertniczym, co uniemożliwia wyjęcie szablonu po za-
kończeniu wiercenia. 

3. Wkręcić śruby w kość.

4. Całkowicie wykręcić pokrętło ustalające ③ stabilizatora kości i zsunąć go po śrubach
Schanza, aby zamocować go jak najbliżej powierzchni kości lub tkanki.
UWAGA: Stabilizator kości należy mocować jedynie do kolistej części śruby Schanza. 

5. Dokręcić ręką pokrętło ustalające (w kierunku strzałki), aby zamocować stabilizator. Na-
rzędzia są zbędne, gdyż stabilizator kości można wystarczająco dokręcić ręką.

UWAGA: Firma Brainlab zaleca użycie śrub Schanza o średnicy 4 mm z 2-bolcowym
stabilizatorem kości X-Press. 

Bezpieczne usuwanie

Poluzować pokrętło ustalające ③ i powoli podnieść stabilizator kości ze śrub Schanza. Po zdjęciu
stabilizatora wykręcić śruby Schanza i zdjąć.
UWAGA: Jeśli z jakiegoś powodu stabilizatora kości nie można zdjąć ze śrub Schanza, śruby
można obciąć poniżej stabilizatora i odkręcić oddzielnie. 

2-bolcowy stabilizator kości X-Press
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4.1.4 Układ referencyjny X-Press

Rotacja stabilizatorów kości na śrubach Schanza

Rysunek 24  

Stabilizator kości Obracanie możliwe?

1-bolcowy stabilizator kości X-Press Tak, przed unieruchomieniem

• 2-bolcowy stabilizator kości X-Press
• 2-bolcowy stabilizator kości typu flip-flop, X-Press

Nie

Montaż i regulacja układu referencyjnego

Rysunek 25  

Krok

1. Wkręcić śrubę dociskową ② w szybkozłączkę ①, upewniając się, że układ jest prawidło-
wo dokręcony.

2. Aby wyregulować orientację układu, delikatnie poluzować śrubę dociskową i ustawić
układ referencyjny bok do boku, obracając go wokół jego trzpienia ③.

URZĄDZENIA REFERENCYJNE
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Mocowanie układu referencyjnego po regulacji

Rysunek 26  

Krok

1. Po regulacji umieścić zęby złącza w rowkach ① i ręką dokręcić śrubę dociskową.
UWAGA: Aby umożliwić prawidłowe połączenie, należy zadbać, by zęby złącza nie spo-
czywały na innych zębach. 

2. Słyszalny trzask wskazuje, że drugie złącze znajduje się w prawidłowej, stabilnej pozycji
②.
UWAGA: Nie wolno umieszczać ani dokręcać drugiego złącza w niestabilnej pozycji. 

Mocowanie układu referencyjnego do stabilizatora kości

Rysunek 27  

Krok

1. Ścisnąć boki zacisku szybkozłączki ①, aby otworzyć szczęki zacisku.

2. Włożyć bolce trzonowe ② szybkozłączki do odpowiednich otworów ③ w płytce interfejsu
stabilizatora kości (w kierunki strzałki).

3. Zwolnić zacisk szybkozłączki i upewnić się, że bolce trzonowe są pewnie zamocowane w
odpowiednich otworach w płytce interfejsu.

Ostrzeżenie
Jeśli nie można całkowicie włożyć bolców układu do płytki interfejsu, należy natychmiast
skontaktować się z firmą Brainlab w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego
postępowania.

Układ referencyjny X-Press
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Bezpieczne usuwanie

Aby odłączyć układ, należy ścisnąć i otworzyć szybkozłączkę ①, a następnie podnieść układ
prosto w górę z płytki interfejsu. Nie poluzowuj nakrętki śrubowej na stabilizatorze kości.
UWAGA: Układy referencyjne można zdjąć podczas piłowania, aby zminimalizować ryzyko
przemieszczenia. 

URZĄDZENIA REFERENCYJNE
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4.2 Kręgosłupowy zacisk referencyjny X i zacisk
przezierny

Informacje ogólne

Oba kręgosłupowe układy referencyjne umożliwiają systemowi nawigacyjnemu wykrywanie
zamocowanego kręgu, natomiast przezierny kręgosłupowy zacisk referencyjny jest
przeznaczony do rejestrowania pacjenta przy użyciu obrazowania śródoperacyjnego o
zmniejszonej częstości występowania artefaktów metalowych na obrazach.

Elementy

Rysunek 28  

Element Nr artykułu

• Układ referencyjny zacisku kręgosłupowego z 3 markerami sferycz-
nymi

• Układ referencyjny zacisku kręgosłupowego z 4 markerami sferycz-
nymi

• 55753
• 55759

• Kręgosłupowy zacisk referencyjny X, rozmiar S, L
• Przezierny kręgosłupowy zacisk referencyjny

• 55751, 55752
• 55756

Przedłużenie kręgosłupowego zacisku referencyjnego X, 40 mm 55754

Montaż i mocowanie układu referencyjnego

Krok

1. W razie używania kręgosłupowego zacisku referencyjnego X wybrać odpowiedni roz-
miar zacisku i umieścić go odpowiednio do następnych etapów zabiegu chirurgicznego.
UWAGA: W razie potrzeby należy podłączyć opcjonalny przedłużacz ⑤, ⑧ do zacisku ⑪
i zabezpieczyć go za pomocą nakrętki ślepej ⑨.
 

Kręgosłupowy zacisk referencyjny X i zacisk przezierny
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Krok

2. Zamocować układ referencyjny ⑦ do interfejsu łączącego u podstawy zacisku ④ (lub na
przedłużaczu) i zabezpieczyć za pomocą nakrętki ślepej ⑥.

3. Wykonać małe nacięcie nad wybranym kręgiem i wepchnąć zamknięte szczęki zacisku
przez nacięcie.

4. Nieco otworzyć szczęki, wykręcając kółko zacisku ③ na zacisku przeziernym albo polu-
zowując nakrętkę zabezpieczającą ⑩ na zacisku X w kierunku wskazanym na instrumen-
cie.
UWAGA: Nie mocować kręgosłupowego układu referencyjnego do innych tkanek ani
części układu nerwowego. 

5. Przenieść zęby zacisku nad wyrostkiem kolczystym i dokręcić szczęki zacisku, przytrzy-
mując klin ② oraz dokręcając kółko zacisku, aż klin dojdzie do bolca ograniczającego ①
lub dokręcając nakrętkę zabezpieczającą na zacisku X.
UWAGA: Zamocować przezierny kręgosłupowy zacisk referencyjny, tak aby metalo-
we części układu znajdowały się poza obrazem fluoroskopii lub objętością skanu 3D. Jeśli
to możliwe, pochylić układ pod kątem skośnym do osi wzdłużnej ciała. 

Zastosuj umiarkowaną siłę, aby klamra była solidnie zamocowana, a jeśli to możliwe,
przyłącz zacisk ręcznie. Podczas obrotu koła przytrzymaj drugą ręką klamrę na klinie.

Regulacja położenia układu referencyjnego

Rysunek 29  

Krok

1. Podczas skręcania kręgosłupowego zacisku referencyjnego X należy się upewnić, że
szczęki zacisku są symetryczne, kiedy się stykają.
UWAGA: Sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone, a zęby zacisku zazębiają się. W
razie potrzeby użyć klucza płaskiego. 

2. Aby wyregulować położenie w poziomie, należy poluzować nakrętkę ślepą układu ②, a
następnie odpowiednio dokręcić.

3. Aby wyregulować pochylenie i kąt, należy poluzować śrubę regulującą ①, a następnie
odpowiednio ją dokręcić.
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Zdejmowanie układu referencyjnego z wyrostka kolczystego

Krok

1. Aby zdjąć układ referencyjny, należy wykręcić nakrętkę ślepą ②.

2. Aby otworzyć szczęki zacisku, wykręcić kółko zacisku przeziernego albo obrócić nakrętkę
zabezpieczającą na zacisku X w kierunku wskazanym na instrumencie.

3. Delikatnie oddziel zęby od kości i podnieś klamrę.

Kręgosłupowy zacisk referencyjny X i zacisk przezierny
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4.3 Uniwersalny kręgosłupowy pakiet referencyjny

Informacje ogólne

Uniwersalny kręgosłupowy pakiet referencyjny jest przeznaczony do rejestracji pacjentów w
celu wykonywania operacji chirurgicznych kręgosłupa z nawigacją. Jest szczególnie przydatny w
obrazowaniu śródoperacyjnym za pomocą TK lub ramion C.

Elementy

Rysunek 30  

Element Nr artykułu

Wkrętak 55758-30

Przedłużenie kręgosłupowego zacisku referencyjnego (40 mm) 55761-02

Kręgosłupowy układ referencyjny do zacisku referencyjnego z włókna węg-
lowego (geometria 4-markerowa) 55761

Kręgosłupowy zacisk referencyjny z włókna węglowego z wodzikiem 55758

Ostrzeżenie
Uniwersalny kręgosłupowy pakiet referencyjny można stosować jedynie z powyższymi
zgodnymi elementami.

Montaż i mocowanie układu referencyjnego

Krok

1. Zamocować marker sferyczny i przykręcić zespół ④ do układu referencyjnego ③.

2. Zamocować układ do interfejsu ⑤ adaptera ⑥ lub przedłużacza zacisku ②.

3. Dokręcić zmontowany adapter lub przedłużacz do interfejsu zacisku ⑦.

4. Ustawić układ w żądanym położeniu w poziomie i dokręcić pokrętłem układu.
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Krok

5. W celu otwarcia zacisku ⑨ pociągnąć wodzik ⑧ aż do małego przetłoczenia i do górnej
pozycji trzymania, a następnie ręcznie otworzyć ramiona zacisku referencyjnego.

6. Zamknąć zacisk wokół wyrostka kolczystego, zsuwając wodzik w dół z niewielką siłą i do-
kręcając go wkrętakiem ①.
UWAGA: Sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone, a system zębaty interfejsu jest
zazębiony. 

Ostrzeżenie
Ostrożnie zwiększać siłę mocowania, aby uniknąć urazu pacjenta, takiego jak uszkodzenie
wyrostków kolczystych. Jeśli pacjent ma osteoporozę, urządzenie może przykładać
niezamierzenie nadmierną siłę do kręgu, o ile nie jest używane ostrożnie.

Zdejmowanie układu referencyjnego z wyrostka kolczystego

Krok

1. Obrócić wkrętak ① w lewo, aby poluzować wodzik ⑧.

2. Pociągnąć wodzik w górę aż do małego przetłoczenia i do górnej pozycji trzymania, a na-
stępnie ręcznie otworzyć ramiona zacisku referencyjnego ⑨.

3. Zacisk oferuje szybką metodę regulacji, która pozwala na ręczny przesuw wodzika, o ile
nie jest stosowana siła mocowania.
UWAGA: Aby włączyć szybką regulację, nacisnąć wodzik po żebrowanej stronie. Pod na-
ciskiem wodzik automatycznie zatrzaskuje się za pomocą mechanizmu śrubowego i mo-
że być obsługiwany tylko za pomocą wkrętaka. 

Po rejestracji

Po ukończeniu rejestracji pacjenta nie wolno otwierać ani regulować śrub mocujących i
regulujących. Jeżeli pakiet referencyjny poluzuje się, powtórzyć rejestrację przed
kontynuowaniem.

Uniwersalny kręgosłupowy pakiet referencyjny
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4.4 Pakiet referencyjnych akcesoriów
kręgosłupowych do dostępu przedniego/
bocznego/skośnego

Informacje ogólne

Pakiet akcesoriów kręgosłupowych do dostępu przedniego/bocznego/skośnego (55070)
jest przeznaczony do użytku w podejściu przednim, bocznym i skośnym.

Elementy

Rysunek 31  

Nr Element Nr artykułu

① Układ referencyjny nd.

② Rurki łączące (130 mm i 160 mm) nd.

③ Przyrząd wstawiający nd.

④ Rękawy ochronne nd.

⑤
• Śruba mocująca lędźwiowa długa
• Śruba mocująca lędźwiowa krótka

• 55070-83
• 55070-86

⑥ Zespół mocujący układ nd.

⑦ Nakrętka mocująca (2 sztuki) 55070-90

Ostrzeżenie
Do osadzania śrub mocujących stosować wyłącznie zestawy śrub mocujących firmy
Brainlab i używać tylko gwintowanych śrub mocujących o wskazanej długości i średnicy.
Zastosowanie śruby mocującej o nieprawidłowych wymiarach może skutkować
niestabilnością mocowania.
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Wprowadzanie śruby mocującej

Rysunek 32  

Krok

1. Wybrać długą lub krótką śrubę mocującą ①, odpowiednią do wielkości pacjenta.

2. Wprowadzić śrubę mocującą do prowadnicy ②, upewniając się, że śruba chwyta.

3. Wybrać tuleję ochronną ③ o długości odpowiedniej do śruby mocującej.

4. Ostrożnie włożyć tuleję ochronną w nacięcie i zsunąć w dół na powierzchnię kości.

5. Wprowadzić śrubę mocującą i prowadnicę (① + ②) do tulei ochronnej.

6. Za pomocą prowadnicy wkręcić śrubę mocującą w kręg. Nie mocować śruby do tkanek
ani innych elastycznych struktur anatomicznych.

7. Wyjąć prowadnicę.

8. Wprowadzić całą długość gwintu do kręgu pod kontrolą fluoroskopową, ustawiając śrubę
tak, aby umożliwić późniejsze zamocowanie układu referencyjnego.
UWAGA: Jeżeli anatomia na to nie pozwala, stabilność układu referencyjnego nie może
być zagwarantowana; należy wybrać alternatywny sposób rejestracji. 

Ostrzeżenie
W przypadku korzystania z automatycznego wiertła należy korzystać wyłącznie z najniższej
prędkości wiercenia w celu zachowania maksymalnej kontroli głębokości wiercenia. Nie
zginać śruby mocującej podczas wiercenia.

Ostrzeżenie
Należy unikać wielokrotnych prób wiercenia, jako że może to osłabić kość i zwiększyć
ryzyko wystąpienia pooperacyjnych zmian przeciążeniowych. Zaprzestać wiercenia po
dotarciu do przeciwległej kości korowej.

Pakiet referencyjnych akcesoriów kręgosłupowych do dostępu przedniego/bocznego/skośnego
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Podłączanie rurki łącznika

Rysunek 33  

Krok

1. Wybrać rozmiar rurki łącznika odpowiedni do długości śruby mocującej.

2. Przesunąć rurkę łącznika ③ nad śrubą mocującą ② i wsunąć ją w tuleję ochronną ①. Us-
taw rurkę łącznika, aby umożliwić dalsze podłączenie układu referencyjnego.

3. Szpic rurki łącznika należy umieścić bezpośrednio na powierzchni kości, a nie na tkance
miękkiej.
UWAGA: Podczas wprowadzania rurki łącznika bez użycia tulei ochronnej należy umieś-
cić śrubę mocującą w odpowiedniej odległości od tkanek, naczyń krwionośnych oraz in-
nych krytycznych struktur, aby uniknąć uszkodzenia tych struktur. 

4. Zorientować interfejs układu referencyjnego ④, tak aby układ referencyjny mógł być na-
stępnie zamocowany przy pełnej widoczności dla kamery, bez zasłaniania pola operacyj-
nego.

5. Włożyć nakrętkę mocującą ⑥ do prowadnicy ⑤ i zamocować nakrętkę za pomocą pro-
wadnicy w rurce łącznika.

6. Po dokręceniu wyjąć prowadnicę.
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Mocowanie układu referencyjnego

Rysunek 34  

Krok

1. Sprawdzić, czy rurka łącznika ① jest prawidłowo zamocowana.

2. Przykręcić zespół mocujący układ ③ do lewej lub prawej strony interfejsu układu referen-
cyjnego ②, w zależności od pozycji kamery.

3. Włożyć końcówkę układu referencyjnego ④ do zespołu mocującego układu.

4. Ustawić układ referencyjny tak, aby znajdował się przed kamerą, i dokręcić zespół mocu-
jący.

Ostrzeżenie
Nie odkręcać śruby mocującej, gdy rurka łącznika jest nadal zamocowana. Może to
spowodować ekstremalne ścieranie warstwy korowej kości. Tę czynność należy rozważyć
jedynie wówczas, gdy nie można zdjąć urządzenia ze śruby mocującej.

Pakiet referencyjnych akcesoriów kręgosłupowych do dostępu przedniego/bocznego/skośnego

58 Instrukcja obsługi instrumentu Wyd. 3.0 Kręgosłup i uraz



4.5 Opaska referencyjna

Informacje ogólne

Opaska referencyjna (10 sztuk) i zespół referencyjny do opaski to urządzenie referencyjne
stosowane szczególnie w przypadkach, w których nie jest możliwa stabilizacja głowy.

Opaskę referencyjną należy stosować tylko wtedy, gdy wymagana jest nawigacja w
przypadku zdrowej kości udowej, na przykład podczas zakładania gwoździ udowych.

Elementy

Rysunek 35  

Nr Element Nr artykułu

① Zespół referencyjny do opaski 41877

② Opaska referencyjna (10 sztuk) 41878

Montaż i mocowanie układu referencyjnego

Rysunek 36  

Krok

1. Przed założeniem opaski referencyjnej należy ułożyć pacjenta do zabiegu operacyjnego i
zabezpieczyć nogę za pomocą uchwytu do artroskopii.

2. Zdjąć folię ochronną z tyłu płytki opaski.

3. Założyć opaskę referencyjną ② na udo pacjenta w pobliżu kolana, gdzie nie będzie prze-
szkadzać w operacji, i zamocować ją na miejscu za pomocą zapięcia na rzep.
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Krok
UWAGA: Ześliźnięcie się opaski na nodze może doprowadzić do błędnej rejestracji. 

4. Zamocować zespół referencyjny ① do łącznika na opasce.

Sterylność

Zastosowanie Sterylność

Zespół referencyjny do opa-
ski
Opaska referencyjna

Rejestracja Może być niesterylna

Nawigacja Musi zostać wysterylizowana

Usuwanie opaski referencyjnej na głowę

Po udanej rejestracji wszystkich trzech obrazów zdrowej kości udowej zdjąć opaskę referencyjną.

Ostrzeżenie
Podczas rejestracji nie przesuwać zdrowej nogi na podpórce ani nie wyjmować jej z
uchwytu. Może to powodować niedokładności w rejestracji.

Ostrzeżenie
Jeśli opaska referencyjna jest zbyt mocno zaciągnięta podczas długich operacji (dłuższych
niż 2 godziny), ze względu na nacisk na udzie pacjenta mogą się pojawić wgniecenia.
Ustępują one na ogół w ciągu 24 godzin.

Opaska referencyjna
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4.6 Czaszkowy pakiet referencyjny

Informacje ogólne

Czaszkowy pakiet referencyjny (B11002) to urządzenie referencyjne umożliwiające elastyczne
wykrywanie pacjenta podczas zabiegów czaszkowo-szczękowo-twarzowych (CMF) w połączeniu
z fluoroskopią 3D lub skanowaniem iCT. Pacjent nie musi być unieruchomiony, aby zapewnić
trasowanie.

Elementy

Rysunek 37  

Nr Element Nr artyku-
łu

① Czaszkowa podstawa referencyjna 52129

② Czaszkowy układ referencyjny 52122

③ Uchwyt ostrzy (KLS Martin) 52127

④ Ostrze wkrętaka (KLS Martin) 52171

⑤ Jednorazowe śruby stabilizatora kości KLS Martin 1,5 mm × 6 mm (5
sztuk) 52170

Sterylność

Zastosowanie Instrukcje Nr artyku-
łu

Czaszkowy układ referen-
cyjny

Rejestracja Może być nieste-
rylna

52122
Nawigacja Musi zostać wy-

sterylizowana

Jednorazowe śruby stabilizatora kości KLS Martin 1,5 mm
× 6 mm (5 sztuk)

Musi zostać wy-
sterylizowana 52170

UWAGA: Jeśli używany jest tylko jeden układ referencyjny, wszystkie instrumenty i procedury
muszą być stosowane w środowisku sterylnym. 
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4.6.1 Wkrętak

Montaż wkrętaka

Rysunek 38  

Krok

1. Odciągnąć przednią osłonę ② uchwytu ③.

2. Włożyć ostrze wkrętaka ① do uchwytu i zwolnić osłonę.

Ostrzeżenie
Stosować jedynie zatwierdzone przez firmę Brainlab wszczepiane śruby i wkrętaki.
Stosowanie niezatwierdzonych przez firmę Brainlab wszczepianych śrub i wkrętaków w
celu mocowania czaszkowego pakietu referencyjnego może wpłynąć na dokładność
nawigacji, co stwarza zagrożenie dla pacjenta.

Wskazówki dotyczące wprowadzania/wyjmowania śrub

• Przepłukanie śruby NaCl pomaga zmniejszyć tarcie i ułatwia wprowadzenie śruby.
• Łatwiej jest włożyć śrubę prostopadle do kości, a nie pod kątem.
• Jeśli pacjent ma dużą gęstość kości, można ewentualnie nawiercić kość w celu ułatwienia

wprowadzenia śruby do kości.
- Podczas nawiercania nie przekraczać średnicy wiertła 1,1 mm ani maksymalnej głębokości

5 mm. Należy postępować zgodnie z wytycznymi producenta śrub.
• Ogólnie rzecz biorąc, waga wkrętaka jest wystarczająca do usunięcia śruby z kości.

Ostrzeżenie
Zastosowanie zbyt dużego nacisku na łeb śruby może spowodować, że zostanie on
wyrwany z kości podczas wyciągania wkrętaka. Nadmierny nacisk może również
spowodować, że łeb śruby pęknie lub rozłamie się.

Wkrętak
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4.6.2 Montaż i mocowanie

Montaż i mocowanie czaszkowej podstawy referencyjnej

Rysunek 39  

Krok

1. Zdezynfekować obszar ciała pacjenta, do którego będzie mocowana czaszkowa podsta-
wa referencyjna.
UWAGA: Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby nie przeszkadzało chirurgowi i
zapewniało kamerze przez cały czas niezakłócony widok układu. Należy się ponadto
upewnić, że gęstość kości jest wystarczająca do założenia urządzenia. 

2. Przymocować interfejs złącza układu ⑦ do podstawy ③ (w kierunku strzałki), używając
nakrętki regulacyjnej ⑧.

3. Wykonać nacięcie w ciele pacjenta, przez które wprowadzona zostanie rurka ①.

4. Włożyć rurkę od spodu w podstawę (w kierunki strzałki) i ostrożnie zamocować na wierz-
chu rurki ślepą nakrętkę ⑥.

5. Założyć zmontowaną czaszkową podstawę referencyjną na czaszkę pacjenta i wpro-
wadzić rurkę do nacięcia.

6. Wprowadzić przez rurkę jednorazowe śruby stabilizatora kości KLS Martin 1,5 mm ×
6 mm ⑤.

7. Dołączonym wkrętakiem całkowicie wkręcić śrubę w kość. Nie stosuj zbyt silnego nacisku
ku dołowi, w przeciwnym razie może to doprowadzić do złamania czaszki.
UWAGA: Jeśli używana rurka ma okienko, poluzować śrubę o mniej więcej pół obrotu w
lewo. Ułatwia to usuwanie urządzenia po zakończeniu zabiegu. 

8. Lekko nacisnąć czaszkową podstawę referencyjną, aby przytwierdzić bolce ② do
czaszki pacjenta.

9. Obrócić ślepą nakrętkę rurki w prawo, aby wcisnąć bolce w skórę i zamocować czaszko-
wą podstawę referencyjną.
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Mocowanie niesterylnego układu referencyjnego

Rysunek 40  

Krok

1. Obniżyć niesterylny czaszkowy układ referencyjny nad bolcem interfejsu łącznika ③ i
dokręcić nakrętkę ślepą ② układu.

2. Poluzować nakrętkę ślepą rurki ① i śrubę regulacyjną ④, aby ustawić położenie układu w
sposób zapewniający widoczność dla kamery.

3. Przed rozpoczęciem rejestracji dokręcić zarówno ①, jak i ④.

Ostrzeżenie
Nie odkręcać żadnych śrub urządzenia referencyjnego po rejestracji pacjenta. Można
odkręcić tylko nakrętkę ślepą układu w celu dokonania wymiany układu referencyjnego.

Zdejmowanie niesterylnego układu i mocowanie układu sterylnego

Rysunek 41  

Krok

1. Po rejestracji odkręcić i zdjąć niesterylny układ referencyjny.

2. Okryć pacjenta obłożeniem jak zwykle.

Montaż i mocowanie
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Krok

3. Zrobić szczelinę w obłożeniu, aby odsłonić interfejs złącza ①.

4. Sterylny asystent lub pielęgniarka powinni następnie zamocować i dokręcić sterylny układ
referencyjny do interfejsu.

5. Po zamocowaniu sterylnego układu referencyjnego można rozpocząć nawigację u pa-
cjenta.

URZĄDZENIA REFERENCYJNE
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4.6.3 Zdejmowanie czaszkowego pakietu referencyjnego

Procedura standardowa

Rysunek 42  

Krok

1. Odkręcić i zdjąć czaszkowy układ referencyjny.

2. Poluzować nakrętkę ślepą rurki ①.

3. Odkręć śrubę za pomocą wkrętaka.

4. Zdjąć czaszkową podstawę referencyjną, ciągnąc ją w górę.

Procedura z wykorzystaniem rurki z okienkiem

Rysunek 43  

Krok

1. Odkręcić i zdjąć czaszkowy układ referencyjny.

2. Odkręcić i całkowicie zdjąć nakrętkę ślepą z rurki.

3. Zdjąć czaszkową podstawę referencyjną, ciągnąc ją w górę po rurce.

4. Jeśli śruba jest widoczna, użyć okienka (strzałki) jako pomocy wizualnej, aby umieścić
wkrętak na śrubie. Wykręcić i wyjąć śrubę wkrętakiem, a następnie podnieść i wyjąć rur-
kę.

Zdejmowanie czaszkowego pakietu referencyjnego
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Krok

5. Jeśli śruba nie jest widoczna, ostrożnie zdjąć zacisk i wyjąć rurkę. Wykręcić i wyjąć śrubę
za pomocą wkrętaka.
UWAGA: Jeżeli śruba została poluzowała o pół obrotu podczas instalacji, przesunąć rur-
kę w bok, aby zdjąć ją ze śruby, a następnie podnieść i wyjąć. 

URZĄDZENIA REFERENCYJNE
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Zdejmowanie czaszkowego pakietu referencyjnego
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5 ADAPTERY INSTRUMENTU
5.1 Pakiet adaptera instrumentu

Informacje ogólne

Pakiet adaptera instrumentu (zestaw 2 lub 4) (B11005) (B11006) zawiera różne rozmiary
zacisków i układów adaptera instrumentu. Umożliwia to zmontowanie adaptera instrumentu
odpowiedniego do nawigowanego instrumentu.

Elementy

Nr Nazwa Nr artykułu

①

• Zacisk adaptera instrumentu, rozmiar S
• Zacisk adaptera instrumentu, rozmiar M
• Zacisk adaptera instrumentu, rozmiar L
• Zacisk adaptera instrumentu, rozmiar XL

• 55101
• 55102
• 55102
• 55104

②

• Układ adaptera instrumentu, rozmiar M
• Układ adaptera instrumentu, rozmiar ML
• Układ adaptera instrumentu, rozmiar L
• Układ adaptera instrumentu, rozmiar XL

• 41798
• 41799
• 41801
• 41802

③ Narzędzie do adaptera instrumentu 55061

UWAGA: Każdy zacisk adaptera instrumentu można zamocować do dowolnego układu. W
przypadku wymiany układu podczas zabiegu na układ innej wielkości należy dokonać ponownej
kalibracji i zweryfikować instrument przed kontynuacją. 

ADAPTERY INSTRUMENTU
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Mocowanie układu do zacisku adaptera instrumentu

Rysunek 44  

Krok

1. Wybrać wymagany zacisk adaptera instrumentu i układ adaptera instrumentu.
UWAGA: Im większy jest instrument, tym większego należy użyć układu. 

2. Należy umieścić trzon układu ② w zacisku ① i wyrównać zęby na obu elementach.

3. Dokręcić pokrętło śruby ③ ręką lub narzędziem do adaptera instrumentu, upewniając
się, że układ jest prawidłowo zamocowany do zacisku.

Mocowanie zacisku do instrumentu

Rysunek 45  

Krok

1. Dopasować zacisk ① do instrumentu.
UWAGA: W celu uzyskania najwyższej dokładności wykrywania należy zamocować za-
cisk jak najbliżej końcówki instrumentu, bez dotykania pacjenta. 

2. Układ należy podłączyć w taki sposób, aby najdłuższe ramię układu było w linii z osią in-
strumentu.

3. Dokręcić ręką pokrętło ustalające ②, aby zamocować zacisk adaptera instrumentu.

Pakiet adaptera instrumentu
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Krok
UWAGA: W razie potrzeby użyć narzędzia do adaptera instrumentu. 

ADAPTERY INSTRUMENTU
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5.2 Adapter do instrumentów chirurgicznych z
systemem napędowym

Informacje ogólne

Adapter do instrumentów chirurgicznych z systemem napędowym (41840) jest
przeznaczony do nawigacji wierteł z napędem silnikowym. Może on być stosowany wraz z
urządzeniami o średnicy obudowy między 26 a 40 mm.

Elementy

Rysunek 46  

Nr Element

① Pokrętło ustalające

② Układ adaptera

③ Zacisk adaptera

Ostrzeżenie
Adaptera do instrumentów chirurgicznych z systemem napędowym nie wolno używać z
niezgodnymi urządzeniami.

Mocowanie adaptera

Rysunek 47  

Adapter do instrumentów chirurgicznych z systemem napędowym

72 Instrukcja obsługi instrumentu Wyd. 3.0 Kręgosłup i uraz



Krok

1. Ustawić adapter w taki sposób, aby nie przeszkadzał chirurgowi w pracy podczas zabie-
gu.

2. Upewnić się, że zacisk ③ obejmuje obudowę, i ręcznie dokręcić pokrętło ustalające ②.

3. Ustawić układ ① w taki sposób, aby kamera zawsze mogła wykrywać markery sferyczne.

ADAPTERY INSTRUMENTU
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6 PROWADNIKI
6.1 Zestaw igły do dostępu przeznasadowego

Informacje ogólne

Zestaw igły do dostępu przeznasadowego do kalibracji ręcznej (55843) to zestaw
instrumentów chirurgicznych służący do minimalnie inwazyjnego umieszczania drutów Kirschnera
w nasadach kręgów w odcinku piersiowo-lędźwiowym.

Elementy

Rysunek 48  

Nr Element Nr artykułu

① Rurka prowadząca 1,8 mm do igły do dostępu przeznasadowego (ka-
libracja ręczna) 55844

② Układ wykrywania

③

• Wkładka trokaru igły do dostępu przeznasadowego (jednorazowego
użytku)
- Musi zostać wysterylizowana

• Jednorazowa wkładka trokaru igły do dostępu przeznasadowego (5
sztuk)
- Dostarczana w stanie sterylnym

• 55845-01
• 55846

④
• Jednorazowe druty Kirschnera 2,5 mm / 200 mm (5 sztuk)
• Jednorazowe druty Kirschnera 2,8 mm / 450 mm (55 sztuk)

• 52479
• 52485

UWAGA: Zestaw igły wolno stosować jedynie z drutami Kirschnera określonymi jako zgodne
przez firmę Brainlab. 
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Montaż zestawu igły do dostępu przeznasadowego

Rysunek 49  

Krok

1. Wprowadzić wkładkę trokaru ① do rurki prowadzącej i obracać ją w prawo aż do zatrzaś-
nięcia zatrzasku sprężynowego.

2. Dokręcić ręką jednorazowe odblaskowe markery sferyczne do bolców mocujących
układu wykrywania.

Głębokość wprowadzania drutu Kirschnera nie jest kontrolowana przez nawigowaną rurkę
prowadzącą.

Zestaw igły do dostępu przeznasadowego
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6.2 Prowadnica wiertnicza

Informacje ogólne

Prowadnica wiertnicza służy do nawigowania wiertłami i/lub drutami Kirschnera.

Elementy podstawowe

①

②
③

⑤

④

Rysunek 50  

Nr Element Nr artykułu

① Wiertło Różne

② Rurka tulejki wiertarskiej Różne

③ Podstawa uchwytu nd.

④ Nakrętka mocująca nd.

⑤

• Uchwyt prowadnicy wiertniczej z 3 markerami sferycznymi
• Uchwyt prowadnicy wiertniczej z 4 markerami sferycznymi
• Kompaktowy uchwyt prowadnicy wiertniczej z 4 markerami sferycz-

nymi (stosowany z robotycznym systemem Cirq)

• 41839
• 55839
• 56203

Montaż prowadnicy wiertniczej

Krok

1. Włożyć rurkę prowadzącą ② przez podstawę uchwytu ③.
UWAGA: Upewnić się, że rurka nie jest przechylona. 

2. Dokręcić rurkę w lewo.
UWAGA: Nie poluzowywać rurki podczas używania. 

3. Tylko w przypadku standardowej prowadnicy wiertniczej: ustawić uchwyt prowadnicy
wiertniczej z 3 lub 4 markerami sferycznymi pod właściwym kątem, upewniając się, że
zęby złącza uchwytu wchodzą prawidłowo na swoje miejsce.

4. Zamocować uchwyt ⑤ za pomocą nakrętki mocującej ④.

5. Markery sferyczne przykręcić ręką do bolców mocujących układu wykrywania, upewniając
się, że są dokręcone.

PROWADNIKI
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Dostępne rurki prowadnicy wiertniczej

Rurka prowadząca Wiercenie robo-
tyczne

Nr artykułu

Rurka prowadnicy wiertniczej 2,4 mm × 150 mm
Zgodna z syste-
mem Cirq

41839-27

Rurka prowadnicy wiertniczej 3,2 mm × 150 mm 41839-30

Rurka prowadnicy wiertniczej 2,6 mm × 150 mm 41839-60

Rurka prowadnicy wiertniczej 3,0 mm × 150 mm

Niezgodna z sys-
temem Cirq

41839-20

Rurka prowadnicy wiertniczej 2,5 mm × 150 mm 41839-80

Rurka prowadnicy wiertniczej 2,6 mm × 150 mm, tępa,
do implantów Ulrich Neon 41839-66

Trokar rurki prowadnicy wiertniczej 2,6 mm × 150 mm
(implanty Ulrich Neon) 41839-95

Rurka prowadnicy wiertniczej 3,5 mm × 150 mm (implant
Ulrich Neon) 41839-85

Rurka prowadnicy wiertniczej 1,8 mm × 180 mm 41839-70

Rurka prowadnicy wiertniczej 5,0 mm × 180 mm 55839-10

Trokar rurki prowadnicy wiertniczej 1,5 mm × 186 mm
(implanty Ulrich Neon) 41839-90

Rurka prowadnicy wiertniczej 4,5 mm × 200 mm 41839-40

Ostrzeżenie
Średnica rurki prowadnicy wiertniczej musi odpowiadać średnicy wiertła lub drutu
Kirschnera, które będą używane, i musi się ona nadawać do zamierzonego zastosowania.
W przeciwnym razie prowadzenie mogłoby być niedokładne, a pacjent zagrożony.

Dostępne wiertła

Wiertła Kontrola głę-
bokości

Wiercenie ro-
botyczne

Nr artyku-
łu

Wiertło 2,4 mm, trzpień AO

Obsługuje kon-
trolę głębokoś-
ci

Zgodne z syste-
mem Cirq

41839-28

Wiertło 2,6 mm, trzpień AO 41839-65

Wiertło 3,2 mm, trzpień AO 41839-36

Wiertło 3,5 mm, trzpień AO do implantów Ul-
rich Neon

Niezgodna z
systemem Cirq

41839-88

Wiertło 2,4 mm, trzpień AO
Nie obsługuje
kontroli głębo-
kości

41839-29

Wiertło 2,6 mm, trzpień AO 41839-69

Wiertło 3,2 mm, trzpień AO 41839-35

Wiertło 4,5 mm, trzpień AO 41839-45

Prowadnica wiertnicza
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6.3 Akcesoria do prowadnic wiertniczych

Informacje ogólne

Dostępne są dodatkowe akcesoria do prowadnicy wiertniczej, w zależności od wiertła i rurki
prowadnicy wiertniczej.

Standardowe akcesoria

Rysunek 51  

Nr Element Nr artykułu

① Kontrola głębokości prowadnicy wiertniczej 41839-50

②
• Ostry trokar do rurki prowadnicy wiertniczej 1,8 mm
• Tępy trokar do rurki prowadnicy wiertniczej 5 mm × 180 mm

• 41839-75
• 55839-50

③

Tuleja redukcyjna prowadnicy wiertniczej:
• 2,0 mm × 180 mm
• 2,8 mm × 180 mm
• 3,2 mm × 180 mm

• 55839-20
• 55839-28
• 55839-32

④ Tuleja chroniąca tkankę do rurki prowadnicy wiertniczej 5,0 mm ×
180 mm 55839-40

⑤ Uchwyt tulei chroniącej tkankę 55839-45

Akcesoria do prowadnic wiertniczych Cirq

Nr artykułu

Wkładana kontrola głębokości prowadnicy wiertniczej 41839-51

Trokar z ostrą końcówką:
• 2,4 mm
• 2,6 mm
• 3,2 mm

• 55839-64
• 55839-66
• 55839-62

PROWADNIKI
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6.3.1 Kontrola głębokości prowadnicy wiertniczej

Informacje ogólne

Kontroli głębokości prowadnicy wiertniczej można używać w celu ustawienia maksymalnej
wymaganej głębokości wiercenia.

Montaż

Rysunek 52  

Krok

1. Dokręcić kontrolę głębokości prowadnicy wiertniczej ② mocno do uchwytu prowad-
nicy wiertniczej ① i ustawić uchwyt pod najbardziej odpowiednim kątem.
UWAGA: Należy się upewnić, że zęby blokady uchwytu zablokowały się poprawnie na
miejscu. 

2. Ustawić maksymalną głębokość wiercenia za pomocą rurki kontroli głębokości ④ (skala
w milimetrach wskazuje aktualną maksymalną głębokość wiercenia).

3. Zamocować rurkę kontroli głębokości przy użyciu przeciwnakrętki ③.
UWAGA: Odpowiednie wiertła ⑤ są oznaczone napisem „Supports Depth Control” i mają
grzbiet ograniczający (strzałka), dzięki czemu wiertło jest prawidłowo ułożone względem
skali kontroli głębokości i rurki prowadnicy wiertniczej. 

Ostrzeżenie
Kontroli głębokości prowadnicy wiertniczej należy używać tylko z wskazanymi wiertłami
firmy Brainlab, które obsługują kontrolę głębokości i mają odpowiednią etykietę.

Kontrola głębokości prowadnicy wiertniczej
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6.3.2 Tępy i ostry trokar do rurki prowadnicy wiertniczej

Informacje ogólne

Trokaru prowadnicy wiertniczej można używać w celu umożliwienia minimalnie inwazyjnego
wprowadzania rurki prowadnicy wiertniczej przez małe nacięcie.

Przed użyciem

Prowadnicę wiertniczą oraz rurkę prowadnicy wiertniczej trzeba najpierw zweryfikować lub
zatwierdzić.
UWAGA: Weryfikację i zatwierdzenie rurki prowadnicy wiertniczej można wykonywać tylko wtedy,
gdy trokary nie są zamocowane. 

Wprowadzanie trokaru

Rysunek 53  

Krok

1. Ustawić uchwyt pod najbardziej odpowiednim kątem.
UWAGA: Należy się upewnić, że zęby blokady uchwytu zablokowały się poprawnie na
miejscu. 

2. Zamocować uchwyt w wymaganej pozycji za pomocą nakrętki mocującej trokar ①.

3. Włożyć odpowiedni trokar do tylnej części rurki prowadnicy wiertniczej.

4. Mocno dokręcić trokar do nakrętki mocującej (w lewo).
UWAGA: Należy się upewnić, że końcówka trokaru wystaje z przodu rurki prowadnicy
wiertniczej. 

5. Wkładać prowadnicę wiertniczą przez małe nacięcie aż do osiągnięcia zamierzonego ce-
lu.

6. Gdy prowadnica wiertnicza zostanie prawidłowo umieszczona, odkręcić trokar w prawo
(jak wskazuje strzałka) i wyjąć go z rurki.
UWAGA: Rurka prowadnicy wiertniczej jest teraz gotowa do nawigowania wierteł lub dru-
tów Kirschnera. 

PROWADNIKI
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Ostrzeżenie
Średnica rurki tulejki wiertarskiej musi być taka sama jak wiertła lub druta Kirschnera,
które będą używane w trakcie operacji. Inaczej nie można zagwarantować dokładnego
prowadzenia; pacjentowi może grozić ciężki uraz.

Tępy i ostry trokar do rurki prowadnicy wiertniczej

82 Instrukcja obsługi instrumentu Wyd. 3.0 Kręgosłup i uraz



6.3.3 Tuleja chroniąca tkankę do rurki prowadnicy wiertniczej

Informacje ogólne

Tuleję chroniącą tkankę do rurki prowadnicy wiertniczej 5 mm × 180 mm można stosować w
minimalnie inwazyjnych zabiegach chirurgii urazowej lub kręgosłupowej do nawigowania drutów
Kirschnera.

Montaż tulei ochronnej i uchwytu

Rysunek 54  

Krok

1. Zamocować uchwyt tulei chroniącej tkankę ③ do odpowiedniego złącza tulei chronią-
cej tkankę ①.
UWAGA: Należy się upewnić, że bolce na uchwycie są włożone do odpowiednich otwo-
rów w tulei chroniącej tkankę. 

2. Gdy bolce są prawidłowo ustawione, mocno dokręcić uchwyt przeciwnakrętką ②.

Mocowanie tulei ochronnej do prowadnicy wiertniczej

Krok

1. Zmontować prowadnicę wiertniczą.

2. Nasunąć tuleję chroniącą tkankę ① na rurkę prowadnicy wiertniczej.

3. W zależności od zabiegu wkładać trokar albo tuleję redukcyjną prowadnicy wiertniczej
do rurki prowadnicy wiertniczej z tyłu uchwytu prowadnicy wiertniczej, aż wejdzie do
nakrętki mocującej.

PROWADNIKI
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Tuleja chroniąca tkankę do rurki prowadnicy wiertniczej
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7 ZESTAWY DO
REJESTRACJI
FLUOROSKOPOWEJ

7.1 Opis ogólny zestawu do rejestracji
fluoroskopowej

Informacje ogólne

Zestaw do rejestracji fluoroskopowej umożliwia rejestrację skanów fluoroskopowych 2D lub 3D
i/lub zdjęć przy użyciu ramienia C i systemu nawigacyjnego firmy Brainlab.

Typy zestawów do rejestracji fluoroskopowej

Rejestracja Zestaw do rejestracji Nr artykułu

Tylko dane 2D
Zestaw do rejestracji do ramion C 2D 55705

Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D 55741

Zarówno dane
3D, jak i 2D

Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 2D/3D do ramion C
3D
• Musi mieć zamocowany pierścień rejestracyjny 2D (Zes-

taw modernizacyjny do rejestracji fluoroskopowej
2D/3D do ramion C 3D)

55720
• 55715-20

Tylko dane 3D

Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D do ramion C 3D 55715

Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D do urządzenia
Ziehm Vision FD Vario 3D 55730

Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D do urządzenia
Ziehm Vision RFD 3D 19154

Ostrzeżenie
Każdy zestaw do rejestracji fluoroskopowej może być używany tylko w połączeniu z
ramionami C zatwierdzonymi jako zgodne przez firmę Brainlab. Firma Brainlab nie ponosi
odpowiedzialności w razie stosowania niezatwierdzonych ramion C.

Mocowanie do ramion C

Specjalista ds. pomocy technicznej firmy Brainlab musi wykonać kalibrację zestawu do rejestracji
w połączeniu z ramieniem C, aby umożliwić rejestrację pozyskanych obrazów.

ZESTAWY DO REJESTRACJI FLUOROSKOPOWEJ
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Ostrzeżenie
W razie wykrycia błędów lub nieścisłości nie do przyjęcia, należy skontaktować się
pomocą techniczną firmy Brainlab, aby ponownie skalibrować ramię C względem systemu
nawigacji.

Ostrzeżenie
Zamocowanie zestawu do rejestracji może skutkować zmianą wyważenia ramienia C.
Należy unikać skrajnych pozycji ramienia C, gdy jest podłączony zestaw rejestracyjny.

Ostrzeżenie
Nie obracać ramienia C z zamontowanym zestawem do rejestracji pod stołem w SO.

Dyski odblaskowe do zestawu do rejestracji fluoroskopowej

Wymagane widoczne dyski odblas-
kowe

Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 2D/3D do ra-
mion C 3D

Co najmniej pięćZestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D do ramion
C 3D

Zestaw do rejestracji do ramion C 2D

UWAGA: Z zestawami do rejestracji fluoroskopowej należy stosować jedynie odblaskowe dyski
firmy Brainlab. 

Wstawianie dysków odblaskowych

Jeśli zestaw do rejestracji fluoroskopowej nie używa układów, do opraw w zestawie do rejestracji
należy włożyć odblaskowe dyski do zestawu do rejestracji fluoroskopowej (7 sztuk) lub (21
sztuk) (41775) (55775).

Rysunek 55  

Krok

1. Dysk należy wyrównać koncentrycznie z oprawą tak, aby płaska strona z folią odblasko-
wą była zwrócona na zewnątrz ①.

2. Dysk wciskać do oprawy, dopóki nie wskoczy na miejsce ②. Jeśli dysk się zaklinuje, na-
cisnąć jego przednią część przy łożysku kulkowym osadzonym na sprężynie ③.
UWAGA: Prawidłowe włożenie dysku sygnalizowane jest słyszalnym trzaskiem. Dyski nie
powinny być ustawiane pod kątem. 

3. Powtarzać czynności 1–2, aż wszystkie dyski znajdą się na miejscu, wyrównane do po-
ziomu płaszczyzny zestawu do rejestracji ④.

Opis ogólny zestawu do rejestracji fluoroskopowej
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UWAGA: Jeżeli kamera systemu nie może wykryć zestawu do rejestracji, należy sprawdzić, czy
obłożenie ramienia C jest prawidłowo zamocowane i czy dyski odblaskowe są w dobrym stanie. 
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7.2 Zestaw do rejestracji do ramion C 2D

Informacje ogólne

Zestaw do rejestracji do ramion C 2D (55705) służy do pozyskiwania obrazy fluoroskopii 2D w
celu rejestracji i może być stosowany jedynie w połączeniu z ramion C wyposażonymi w 9-calowy
wzmacniacz obrazu.

Elementy

Rysunek 56  

Nr Element

① Zestaw do rejestracji

② Pokrętło ustalające

③ Usuwalna płytka kalibracyjna

Montowanie zestawu do rejestracji

Krok

1. Okryć ramię C obłożeniem, upewniając się, że obłożenie nie zostało uszkodzone ani nie
zasłania odblaskowych dysków w polu widzenia kamery.
UWAGA: W razie okrycia obłożeniem zestawu do rejestracji nie trzeba nim okrywać
wzmacniacza obrazu. 

2. Umieścić zestaw do rejestracji ① na wzmacniaczu obrazu w taki sposób, aby podczas
używania nie stykał się z pacjentem ani układem referencyjnym.
UWAGA: Należy się upewnić, że zestaw jest wypoziomowany i znajduje się pośrodku pła-
szczyzny powierzchni wzmacniacza obrazu. 

3. Dokręcić pokrętło ustalające ②, upewniając się, że nie znajduje się w polu widzenia ka-
mery.

Sterylność

Zestaw do rejestracji można wysterylizować przed użyciem lub okryć przy użyciu zatwierdzonego
przezroczystego obłożenia sterylnego z firmy Brainlab.

Zestaw do rejestracji do ramion C 2D
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Mocowanie płytki kalibracyjnej

① ② ③

Rysunek 57  

Krok

1. Umieścić wymienną płytkę kalibracyjną pod zestawem do rejestracji ①.

2. Podtrzymując płytkę kalibracyjną jedną ręką, aby zapobiec jej upadkowi, wyrównać wy-
cięcie na zestawie do rejestracji z wycięciem na wymiennej płytce kalibracyjnej ②.
UWAGA: Należy się upewnić, że płytka kalibracyjna jest równo zamocowana i że nie po-
wstał odstęp między płytką kalibracyjną a zestawem do rejestracji. 

3. Zamknąć wszystkie trzy zatrzaski i upewnić się, że płytka kalibracyjna jest prawidłowo za-
mocowana do zestawu do rejestracji ③.

Przechowywanie

Po uzyskaniu obrazów nie należy zmieniać pozycji zestawu rejestracyjnego na wzmacniaczu
obrazu. Po usunięciu usuwalnej płytki kalibracyjnej upewnij się, że pozostanie sterylna i będzie
przechowywana w sterylnym środowisku.
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7.3 Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej
2D

Informacje ogólne

Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D (55741) to mobilne narzędzie do
pozyskiwania śródoperacyjnych obrazów fluoroskopii 2D, które należy stosować w połączeniu z 9-
calowym lub 12-calowym ramieniem C. Urządzenia do rejestracji nie mocuje się do ramienia C i
podczas pozyskiwania obrazów musi je trzymać chirurg.

Elementy

Rysunek 58  

Nr Element Nr artykułu

① Głowica urządzenia do rejestracji nd.

② Ograniczniki nd.

③ Korpus urządzenia do rejestracji nd.

④ Uchwyt urządzenia do rejestracji fluoroskopowej 2D 55742

Sterylność

Narzędzie do rejestracji i uchwyt należy wysterylizować przed użyciem lub jeśli zostanie
wyniesione z pola sterylnego.

Używanie taśmy gumowej

Najpierw instaluje się dwie plastikowe oprawki na małej (rozmiar S) taśmie gumowej. Jeśli
potrzebujesz dużej (rozmiar L) taśmy gumowej, ponownie zainstaluj obie plastikowe oprawki na
dużej taśmie gumowej. Sprawdzić, czy wybrana taśma gumowa i płytka korekcyjna są zgodne z
ramieniem C.

Taśma gumowa Minimalna średnica ramienia C Maksymalna średnica ramienia C

Mały (S) 290 mm 350 mm

Duży (L) 350 mm 390 mm

Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D
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Gumowe taśmy należy wymieniać co najmniej raz w roku. Taśmy gumowe dostarczane są
jako część pakietu elementów jednorazowych (DePuy Synthes). Aby uzyskać informacje o
zamawianiu, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Elementy akcesoriów

①

②

③

④ ⑤

Rysunek 59  

Element Nr artykułu

① Jednorazowe podkładki samoprzylepne nd.

② Oprawki plastikowe nd.

③ Taśmy gumowe (S, L) nd.

④ Jednorazowe podkładki samoprzylepne (50 sztuk) i taśmy gumo-
we (2 sztuki) do rejestracji fluoroskopowej 2D 55746

⑤
Płytka korekcyjna do ręcznego urządzenia do rejestracji fluoro-
skopowej 2D (9-calowy lub 12-calowy wzmacniacz obrazu) z zacis-
kami mocującymi

55744, 55745

Mocowanie płytki korekcyjnej

W razie stosowania wraz z konwencjonalnymi ramionami C płytka korekcyjna musi być
zamocowana do ramienia C.
UWAGA: Ramion C z panelem płaskim nie należy używać z akcesoriami do ręcznego
urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D. 

Rysunek 60  

Krok

1. Wyczyścić taśmę gumową izopropanolem. Zostawić do wyschnięcia.

2. Zaciągnąć hamulce ramienia C lub ręcznie zabezpieczyć ramię C, jeśli nie można zasto-
sować hamulców.
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Krok

3. Założyć taśmę gumową na ramię C ③, aby wystarczająco wyregulować końcówkę rurki.

4. Wyczyścić powierzchnię płytki korekcyjnej izopropanolem. Zostawić do wyschnięcia.

5. Zdjąć folię ochronną z obu stron podkładki samoprzylepnej i przykleić ją do środka płytki
korekcyjnej ②.
UWAGA: Do przytwierdzania płytki korekcyjnej do wzmacniacza obrazu należy używać
tylko dwustronnych podkładek samoprzylepnych dostarczanych przez firmę Brainlab. 

6. Docisnąć płytkę korekcyjną do ramienia C. Sprawdzić, czy przymocowana podkładka sa-
moprzylepna ma dobry kontakt zarówno z płytką, jak i ramieniem C, zapewniający pra-
widłowe zamocowanie.

7. Włożyć oba zaciski mocujące ① do plastikowych oprawek ④ na taśmie gumowej i regulo-
wać aż do osiągnięcia idealnego umiejscowienia.

8. Sprawdzić, czy płytka korekcyjna jest precyzyjnie ustawiona i nie jest wygięta.

9. Okryj ramię C jak zwykle.

10. Aby uchronić obłożenie przed uszkodzeniem, nałożyć sterylną taśmę samoprzylepną na
krawędź wzmacniacza obrazu, do której dociskane jest ręczne urządzenie do rejestracji
fluoroskopowej 2D.

Zdejmowanie płytki korekcyjnej

Krok

1. Zaciągnąć hamulce ramienia C lub ręcznie zabezpieczyć ramię C, jeśli nie można zasto-
sować hamulców.

2. Odłączyć dwa zaciski mocujące ① od plastikowych oprawek ④.

3. Płytkę korekcyjną ② najlepiej jest wyjmować, obracając ją. Aby chwycić płytkę korekcyj-
ną, należy użyć dwóch wycięć na palce.

4. Delikatnie obracać płytkę korekcyjną, aż odłączy się od ramienia C.

5. Zdjąć podkładkę samoprzylepną z płytki korekcyjnej lub ramienia C.
UWAGA: Możesz użyć izopropanolu do usunięcia pozostałości z podkładki samoprzylep-
nej. 

6. Zdjąć taśmę gumową z ramienia C ③.

Ręczne urządzenie do rejestracji fluoroskopowej 2D
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7.4 Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 2D/3D i 3D
do ramion C 3D

Informacje ogólne

Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 2D/3D do ramion C 3D (55720) służy do pozyskiwania
obrazów 2D i 3D do rejestracji, natomiast zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D do ramion
C 3D (55715) służy do pozyskiwania obrazów 3D do rejestracji.
UWAGA: Zestaw do rejestracji musi przed użyciem zostać okryty obłożeniem. 

Elementy

Rysunek 61  

Nr Element Nr artykułu

①
• Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 2D/3D do ramion C 3D
• Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D do ramion C 3D

• 55720
• 55715

② Pierścień rejestracyjny 2D (zestaw modernizacyjny do rejestracji
fluoroskopowej 2D/3D do ramion C 3D) 55715-20

Kompatybilne ramiona C

Producent Zgodne ramię C Interfejs

Siemens
Siremobil ISO-C 3D

Interfejs NaviLink
Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D Interfejs NaviPort-HW
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Montowanie zestawu do rejestracji

① ② ④③

Rysunek 62  

Krok

1. Przesunąć trzy otwory w zestawie do rejestracji nad odpowiednie bolce wzmacniacza ob-
razu ①.
UWAGA: Bolce wzmacniacza obrazu muszą łatwo wchodzić do otworów w zestawie do
rejestracji. 

2. Sprawdzić, czy zestaw jest równo umieszczony na ramieniu C ②.

3. Aby zagwarantować solidne, powtarzalne mocowanie, wyrównać wycięcie w zestawie do
rejestracji z wycięciem we wzmacniaczu obrazu ③.

4. Zestaw do rejestracji musi zostać prawidłowo zamocowany, wypoziomowany i wyśrodko-
wany płaszczyźnie powierzchni wzmacniacza obrazu. Dokręcić trzy śruby blokujące ④.
UWAGA: Zestaw do rejestracji należy ustawić w taki sposób, aby podczas używania nie
stykał się z pacjentem ani układem referencyjnym. 

Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 2D/3D i 3D do ramion C 3D
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7.4.1 Używanie celownika laserowego do ramion C firmy Siemens

Informacje ogólne

Celownik laserowy firmy Siemens do ramion C 3D można zamontować do zestawu do rejestracji
w celu użycia podczas pozyskiwania obrazów 3D.

Ostrzeżenie
Celownika laserowego należy używać do skanowania 3D tylko pod warunkiem, że ramię C
zostało skalibrowane z celownikiem laserowym.

Montowanie celownika laserowego

① ③②

④

⑤

Rysunek 63  

Krok

1. Zamontować celownik laserowy po wewnętrznej stronie ramienia C, w dużym wycięciu ①
w zestawie do rejestracji fluoroskopowej 3D/2D do ramion C 3D.

2. Przełożyć pas zaciskowy ③ celownika laserowego przez zestaw do rejestracji i owinąć
wokół wzmacniacza obrazu.

3. Zamknąć zatrzask ②, aby zabezpieczyć pas zaciskowy.

4. Regulować położenie celownika laserowego ④ w taki sposób, aby obie wiązki lasera były
kierowane przez odpowiednie otwory w zestawie do rejestracji i krzyżowały się na środku
ramienia C aż do osiągnięcia prawidłowego położenia ⑤.

ZESTAWY DO REJESTRACJI FLUOROSKOPOWEJ
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7.4.2 Używanie zestawu modernizacyjnego

Informacje ogólne

Zestaw modernizacyjny do rejestracji fluoroskopowej 2D/3D do ramion C 3D to pierścień
rejestracyjny 2D, umożliwiający pozyskiwanie obrazów fluoroskopii 2D przy użyciu zestawu do
rejestracji fluoroskopowej 2D/3D do ramion C 3D.

Obrazy kalibracyjne

Zestaw modernizacyjny jest również niezbędny do tworzenia obrazów kalibracyjnych. Jeśli zestaw
jest niezbędny, oprogramowanie nawigacyjne wyświetli monit o jego zamocowanie.

Mocowanie zestawu modernizacyjnego

②①

Rysunek 64  

Krok

1. Aby maksymalna masa podłączonych urządzeń nie została przekroczona, przed zanoco-
waniem zestawu modernizacyjnego należy zdjąć celownik laserowy.

2. Umieścić zestaw modernizacyjny do rejestracji fluoroskopowej 2D/3D do ramion C
3D (pierścień rejestracyjny 2D) pod zestawem do rejestracji.

3. Trzymając jedną ręką pierścień rejestracyjny, aby zapobiec jego upadkowi, ustawić go
tak, aby wycięcia w pierścieniu pokrywały się z wycięciami w zestawie do rejestracji ①.
UWAGA: Należy się upewnić, że wycięcia są wyrównane w taki sposób, aby nie było
przerwy między zestawem modernizacyjnym a zestawem do rejestracji, a pierścień był
równomiernie zamocowany. 

4. Zamknąć wszystkie trzy zatrzaski zestawu modernizacyjnego ② i upewnić się, że pierś-
cień rejestracyjny jest prawidłowo zamocowany do zestawu do rejestracji.

Używanie zestawu modernizacyjnego
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7.4.3 Okrywanie zestawu do rejestracji obłożeniem

Przed rozpoczęciem

Zestaw do rejestracji przed użyciem z ramieniem C musi zostać okryty obłożeniem. W razie
używania zestaw do rejestracji fluoroskopowej 2D/3D do ramion C 3D w środowisku
sterylnym z zamocowanym zestawem modernizacyjnym do rejestracji fluoroskopowej 2D/3D
do ramion C 3D również zestaw modernizacyjny należy okryć sterylnym obłożeniem.

Okrywanie zestawu do rejestracji obłożeniem

Krok

1. Umieścić obłożenie na zestawie do rejestracji i szynach ramienia C, zgodnie z instrukcja-
mi podanymi przez producentów ramienia C i obłożenia, uważając, aby nie uszkodzić ob-
łożenia.

2. Za pomocą sterylnej taśmy gumowej i/lub sterylnego plastra zamocować obłożenie na ra-
mieniu C z tyłu zestawu do rejestracji.
UWAGA: Należy się upewnić, że fałdy lub nieprzeźroczyste części obłożenia, takie jak
szwy lub naklejki, nie zasłaniają odblaskowych dysków w polu widzenia kamery. 

Zgodne obłożenia

Ramię C Producent i numer referencyjny Dystrybutor

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

Siemens
Siemens Arcadis Orbic 3D

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

Ziehm

Ostrzeżenie
Zestaw do rejestracji należy okrywać tylko obłożeniem zatwierdzonym przez firmę Brainlab
i wskazanym dla używanego modelu ramienia C.
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7.5 Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D do
urządzenia Ziehm Vision FD Vario

Informacje ogólne

Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D do urządzenia Ziehm Vision FD Vario (55730) służy
do pozyskiwania obrazów 3D w celu rejestracji.

Montowanie zestawu do rejestracji

①

②

③

Rysunek 65  

Krok

1. Odepchnąć zacisk zabezpieczający ③ i otworzyć dźwignię przyłączeniową ①.

2. Zamocować układ wykrywania ② do interfejsu mocowania i zamknąć dźwignię.

3. Powtórzyć czynności 1–2 dla pozostałego układu wykrywania, upewniając się, że wszyst-
kie układy są prawidłowo zamocowane i sztywno przyłączone do zestawu do rejestracji.

4. Zamocować wszystkie jednorazowe odblaskowe markery sferyczne do układów wy-
krywania i upewnić się, że są zamocowane do dwóch interfejsów najlepiej skierowanych
w stronę kamery w położeniu rozpoczęcia skanowania.

5. Okryj zestaw rejestracyjny jak zwykle.

6. Owinąć każdy układ wykrywania sterylną taśmą gumową i, rozciągając obłożenie, wygła-
dzić je, upewniając się, że żadne fałdy lub nieprzeźroczyste części obłożenia (szwy lub
naklejki) nie zakrywających markerów sferycznych.

UWAGA: Zestaw do rejestracji jest zwykle używany z dwoma układami wykrywania, ale można go
również używać z trzema. 

Zgodność

Sterylne taś-
my gumowe

Zamontowane ukła-
dy wykrywania

Obłoże-
nie

Numer referencyjny

Ziehm nr art.
131160

Dwa 9" Ziehm nr art. 13034/Heisig nr art. 34132

Trzy 12" Ziehm nr art. 13031/Heisig nr art. 34172

Dwa lub trzy Ziehm nr art. 131185

Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D do urządzenia Ziehm Vision FD Vario
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7.6 Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D do
urządzenia Ziehm Vision RFD 3D

Informacje ogólne

Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D do urządzenia Ziehm Vision RFD 3D (19154) służy
do pozyskiwania obrazów 3D w celu rejestracji.

Mocowanie

Rysunek 66  

Krok

1. Okryć ramię C zgodnym obłożeniem sterylnym.
UWAGA: Obłożenie należy wymieniać po każdej zmianie zespołów referencyjnych pod-
czas zabiegu, ale nie należy go przyklejać wokół adaptera. 

2. Wybrać zespół referencyjny ① odpowiedni do etykiety prawej lub lewej strony na adapte-
rze ④, w którym montowany będzie układ.

3. Zamontować jednorazowe odblaskowe markery sferyczne ② w obu układach.

4. Całkowicie otworzyć śrubę blokującą ③, wykonując dwa pełne obroty w lewo.

5. Wepchnąć zespół referencyjny do adaptera.

6. Dokręcić do końca śrubę blokującą w celu osiągnięcia sztywnego połączenia.
UWAGA: Nie wolno przykładać siły do zespołów referencyjnych ani używać ich jako uch-
wytów do wyrównywania ramienia C. 

7. Powtórzyć czynności 2–6 dla drugiej strony ramienia C.

Zgodne obłożenia

Stosować jedynie obłożenia z jednorazowych zestawów obłożeń firmy Ziehm dostępnych w firmie
Ziehm do urządzeń Vision RFD.

Ostrzeżenie
Zespoły referencyjne muszą być montowane na sterylnych, okrytych obłożeniem
adapterach, a instrukcji producenta obłożenia należy ściśle przestrzegać w celu utrzymania
pola sterylnego. Nie wolno zakrywać zespołów referencyjnych obłożeniem.
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Zestaw do rejestracji fluoroskopowej 3D do urządzenia Ziehm Vision RFD 3D
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