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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact

Asistență

Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați departamentul de asistență clienți Brainlab:

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, Canada, America
Centrală și de Sud

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

us.support@brainlab.com

Brazilia Telefon: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Marea Britanie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Telefon: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Telefon: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Telefon: +49 89 991568
1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Durata de viață estimată a produsului

Dacă nu se specifică altfel, nu există o durată de viață estimată a instrumentelor. Sfârșitul duratei
de viață a produsului depinde de uzura și deteriorarea din timpul utilizării. Reprocesarea repetată
are un efect minim asupra duratei de viață estimată pentru produs.

Feedback

În ciuda reviziei atente, acest ghid de utilizare poate conține erori. Dacă aveți sugestii de
îmbunătățire, vă rugăm să ne contactați la adresa user.guides@brainlab.com.

Producător

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania
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1.2 Informații privind obligațiile legale

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații care sunt proprietate protejată prin drepturi de autor. Nicio parte din
acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres scris al Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab

• Brainlab® este o marcă comercială a Brainlab AG.
• Softouch® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab în Germania și/sau în Statele

Unite.
• StarLink® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab în Germania și/sau în Statele Unite.
• Z-touch® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab în Germania și/sau în Statele Unite.

Mărci comerciale non-Brainlab

• BodyTom® este o marcă comercială înregistrată a NeuroLogica Corporation.
• DORO® este o marcă comercială înregistrată a „pro med instruments GmbH” în Germania,

Statele Unite și/sau alte țări.
• Mayfield® este o marcă comercială înregistrată a OMI, Inc.
• neodisher® este o marcă comercială a Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG.
• Dismoclean® este o marcă comercială a BODE Chemie GmbH.
• CIDEX®, CIDEZYME® și STERRAD® sunt mărci comerciale ale companiei Advanced

Sterilization Products (ASP), o divizie a Medos International Sàrl.
• Sterilit® este o marcă comercială înregistrată a companiei Aesculap AG.

Informații privind brevetele

Acest produs poate fi acoperit de unul sau mai multe brevete sau de cereri de brevet în așteptare.
Pentru detalii, consultați: www.brainlab.com/patent.

Eticheta CE

Eticheta CE arată faptul că produsul Brainlab respectă cerințele esențiale ale
Directivei 93/42/CEE a Consiliului European, Directiva privind dispozitivele me-
dicale („DDM”).
Conform dispozițiilor prevăzute în DDM, clasificarea produsului Brainlab este
definită în documentul Ghid de utilizare a software-ului corespunzător.
NOTĂ: Valabilitatea etichetei CE poate fi confirmată numai pentru produsele fa-
bricate de către Brainlab. 

Instrucțiuni privind eliminarea

Atunci când un instrument chirurgical ajunge la sfârșitul vieții funcționale, curățați instrumentul de
toate materialele biologice/cu potențial biologic periculos și eliminați-l în siguranță conform legilor
și regulamentelor aplicabile.

Informații privind obligațiile legale
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Eliminați echipamentul electric și electronic numai în conformitate cu regulamentul pre-
văzut de lege. Pentru informații referitoare la Directiva DEEE (privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice) sau la substanțele asociate care ar putea să fie
prezente în echipamentul medical, vizitați:
www.brainlab.com/sustainability
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1.3 Simboluri

Avertismente

Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare sub formă de triunghi. Acestea
conțin informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibila vătămare corporală,
posibilul deces sau alte consecințe grave asociate cu utilizarea sau utilizarea greșită a
dispozitivului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare sub formă de cerc. Acestea includ
informații privind potențialele funcționări defectuoase ale dispozitivului, defectarea
acestuia sau daunele materiale provocate dispozitivului sau altor bunuri.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și indică alte informații utile. 

Simboluri pe componentele hardware

Simbolurile de mai jos pot apărea pe sistem.

Simbol Explicație

Parte aplicată Tipul B
NOTĂ: Părți aplicate care, în mod normal, nu sunt conductoare și pot fi detașate
imediat de la pacient. 

Parte aplicată Tipul BF
NOTĂ: Părți aplicate care au contact conductor cu pacientul sau au contact pe ter-
men mediu sau lung cu acesta. 

Atenție
NOTĂ: Utilizatorul trebuie să consulte instrucțiunile de utilizare pentru informații im-
portante, precum avertismente și precauții care, din diverse motive, nu pot fi prezen-
tate pe dispozitivul medical însuși. 

Echipotențialitate
NOTĂ: Pentru a identifica bornele care, atunci când sunt conectate împreună, aduc
diversele părți ale unui echipament sau ale unui sistem la același potențial, care nu
este în mod obligatoriu potențialul pământului. 

Nu reutilizați
NOTĂ: Indică un dispozitiv medical care este destinat unei singure utilizări sau utili-
zării la un singur pacient în cursul unei singure proceduri. 

Nesteril
NOTĂ: Indică un dispozitiv medical care nu a fost supus unui proces de sterilizare. 

Nu resterilizați
NOTĂ: Indică un dispozitiv medical care nu trebuie resterilizat. 

Simboluri
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Simbol Explicație

Sterilizat cu oxid de etilenă

Sterilizat prin iradiere

Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat

A se feri de lumina soarelui

A se menține uscat

Limită de temperatură
NOTĂ: Indică limitele de temperatură la care dispozitivul medical poate fi expus în
condiții de siguranță. 

Limitarea umidității
NOTĂ: Indică intervalul de umiditate la care dispozitivul medical poate fi expus în
condiții de siguranță. 

Limitarea presiunii atmosferice
NOTĂ: Indică intervalul de presiune atmosferică la care dispozitivul medical poate fi
expus în condiții de siguranță. 

Cantitate de articole incluse

Codul lotului atribuit de producător

Numărul de serie atribuit de producător

Numărul de referință (al articolului)
NOTĂ: Indică numărul produsului Brainlab. 

Utilizați până la data de
NOTĂ: Data este exprimată conform ISO 8601 în formatul AAAA-LL-ZZ. 

Data fabricării
NOTĂ: Data este exprimată conform ISO 8601 în formatul AAAA-LL-ZZ. 

Producător

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană
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Simbol Explicație

IPXY

Indice de protecție împotriva factorilor externi
• Protecție împotriva obiectelor străine solide (numere de la 0 la 6, sau litera X).
• Protecție împotriva obiectelor străine lichide (numere de la 0 la 9, sau litera X).

NOTĂ: Litera X apare dacă pentru atribuirea unui nivel de protecție au fost colectate
date insuficiente. 

Consultați instrucțiunile de utilizare

Legile federale ale Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea de că-
tre un medic sau la recomandarea acestuia

Compatibilitate RMN condiționată
NOTĂ: Nu prezintă pericole cunoscute într-un mediu RMN specific. 

RMN periculos
NOTĂ: Prezintă pericole în toate mediile RMN. 

Sigur pentru efectuarea RMN
NOTĂ: Nu prezintă pericole cunoscute în medii RMN. 

Buton pentru a aduce dispozitivul în modul de așteptare

Buton pentru pornirea/oprirea dispozitivului

Conține latex din cauciuc natural
NOTĂ: Prezența cauciucului natural sau a latexului din care se produce cauciuc na-
tural uscat ca material de construcție în interiorul dispozitivului medical sau în amba-
lajul acestuia. 

Apirogen

Indică faptul că echipamentul este adecvat numai pentru curent continuu

Este interzisă așezarea

Țineți mâinile la distanță (pericol de prindere)

Conține un transmițător RF pentru funcționare

Simboluri
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Simbol Explicație

Echipament din Clasa II

Număr unic de identificare

Consultați manualul de instrucțiuni sau ghidul de instrucțiuni

Dispozitiv medical
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1.4 Hardware

Manipularea atentă a hardware-ului

Componentele de sistem și accesoriile conțin piese mecanice de precizie. Manipulați-le cu
atenție.

Hardware
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1.5 Instruire și documentație

Citirea ghidurilor de utilizare

Acest ghid descrie software medical și dispozitive medicale complexe care trebuie utilizate cu
atenție.
Astfel, este important ca toți utilizatorii sistemului, ai instrumentului sau ai software-ului:
• să citească cu atenție acest ghid înainte de a manevra echipamentul,
• să aibă acces permanent la acest ghid.

Responsabilitatea

Avertisment
Acest sistem oferă medicului numai asistență și nu substituie sau nu înlocuiește
experiența medicului și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării. Utilizatorul
trebuie întotdeauna să poată continua fără asistență din partea sistemului.
Numai personalul medical instruit poate manipula componentele sistemului și accesoriile acestuia.

INFORMAȚII GENERALE
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Instruire și documentație
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2 REPROCESAREA
2.1 Utilizarea inițială și reutilizarea

instrumentelor
2.1.1 Observații esențiale

Responsabilitatea

• Utilizați numai dispozitive aprobate (aparatul de spălare-dezinfectare, sterilizatorul) și proceduri
validate specifice produsului

• Aplicați parametrii validați pentru fiecare ciclu de reutilizare

Avertisment
Personalul care efectuează reprocesarea este responsabil de a asigura obținerea
rezultatelor dorite în urma reprocesării. Aceasta necesită validarea și monitorizarea de
rutină a procesului, aparaturii și materialelor.

Avertisment
Orice deviere de la instrucțiuni a personalului care efectuează reprocesarea trebuie
evaluată cu privire la eficacitate și la efectele adverse potențiale. Dacă procesele sunt
modificate, se poate ca efectul dorit să nu se obțină. Brainlab nu își asumă nicio
răspundere în acest caz.

Utilizați numai procedurile de reprocesare descrise în acest ghid. Alte proceduri ar putea
conduce la deteriorarea materialelor, coroziune, uzură, spargere sau la o scădere a
capacității de suportare a greutății de către instrument.
NOTĂ: Toate ambalajele transparente și alte ambalaje, capace și folii protectoare etc. trebuie
îndepărtate înainte de utilizarea produselor. 

Dezasamblarea instrumentelor

Avertisment
Dezasamblați / montați / deșurubați instrumentele în modul descris în secțiunile
corespunzătoare.

REPROCESAREA
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Articole de unică folosință

Figura 1  

Produsele care se pot elimina sunt de unică folosință. Nu încercați să le reprocesați.

Sferele marker cu reflexie, de unică folosință

Avertisment
Sferele marker cu reflexie sunt numai pentru o singură utilizare. Nu le resterilizați,
deoarece aceasta poate duce la reducerea acurateței și poate să pună în pericol siguranța
pacientului.

Avertisment
Deșurubați sferele marker cu reflexie, de pe toate componentele instrumentului și eliminați-
le înainte de reprocesarea componentelor.

Reprocesarea instrumentelor

Curățarea și dezinfectarea eficiente sunt esențiale pentru ca sterilizarea instrumentelor să fie
eficientă.
Urmați instrucțiunile pentru fiecare instrument în parte, deoarece fiecare dintre instrumente poate
necesita a fi procesat în mod diferit.
Asigurați-vă că toate componentele (filete, ghidaje etc.) sunt temeinic curățate, dezinfectate și
sterilizate în conformitate cu următorul tabel și secțiunea specifică instrumentului:

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate sau manuale.

3. Post-uscare.

4. Verificarea caracterului utilizabil al instrumentului.

5. Ambalare.

6. Sterilizare cu aburi (preferabil) sau sterilizare LTP.

Avertisment
Toate componentele sunt furnizate nesterile, cu excepția cazului în care este altfel
specificat. Urmați instrucțiunile de reprocesare înainte de prima utilizare și la fiecare
utilizare ulterioară.

Linkuri conexe

Tratare preliminară la pagina 21
Curățare și dezinfectare automate la pagina 22
Verificarea caracterului utilizabil la pagina 26

Utilizarea inițială și reutilizarea instrumentelor
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Ambalarea sterilă la pagina 29
Sterilizare cu abur la pagina 29
Sterilizarea cu plasmă la temperatură joasă (sterilizarea LTP) la pagina 31

Neutralizare

În cazul în care este necesară neutralizarea unui instrument, utilizați soluție fosforică,
soluții citrice sau soluții cu hipoclorit (2%) conform descrierii producătorului soluției.
Soluțiile alcaline duc la coroziunea accentuata a instrumentelor din aluminiu.

Contaminarea Creutzfeldt-Jakob

Avertisment
Nu utilizați instrumentarul Brainlab la pacienții suspecți de boala Creutzfeldt-Jakob (CJD
sau vCJD).

Contactul cu sistemul nervos central

Avertisment
Metodele standard de reprocesare nu sunt complet eficiente pentru eliminarea endotoxinei.
Eliminarea endotoxinelor prin folosirea tratamentelor agresive (de ex. temperaturi foarte
ridicate) nu a fost validată pentru instrumentele Brainlab. Pentru a evita recontaminarea
instrumentelor, se recomandă utilizarea apei ultra-purificate pentru procesare/reprocesare.
Respectați întotdeauna reglementările legale naționale, standardele și directivele naționale
și internaționale și instrucțiunile suplimentare aplicabile referitoare la igienă în cazul
reprocesării respective.

REPROCESAREA

Ghidul de curăţare, dezinfectare şi sterilizare Rev. 5.6 19



2.2 Curățarea și dezinfectarea
2.2.1 Noțiuni de bază

Autorizare

Avertisment
Curățarea și dezinfectarea componentelor Brainlab pot fi efectuate numai de către
personalul instruit pentru reprocesare.

Avertisment
Nu curățați și nu dezinfectați instrumentele în tava de sterilizare, deoarece aceasta poate
duce la o curățare sau dezinfectare insuficiente.

Când este bine să se efectueze curățarea și dezinfectarea

Permițând reziduurilor provenite de la intervenția chirurgicală să se usuce pe instrumente poate
îngreuna sau face ineficientă curățarea și poate duce la coroziune.
Efectuați curățarea și dezinfectarea imediat (nu mai târziu de 2 ore) după utilizare.

Aplicabilitatea

Nu toate procedurile pot fi aplicate în cazul tuturor instrumentelor. Acest lucru este notat în
descrierea fiecărui instrument.

Tipul de apă recomandat

Conform standardului ISO 17664 și directivelor Farmacopeii europene (PharmEur) și Farmacopeii
SUA (USP), se recomandă apa deionizată pentru clătirea finală și a fost utilizată pentru validarea
instrumentului Brainlab.

Avertisment
Brainlab recomandă utilizarea apei ultra-purificate pentru a evita recontaminarea
instrumentelor, în special atunci când dispozitivele de reprocesare sunt destinate pentru
contactul cu sistemul nervos central.

Curățarea și dezinfectarea eficiente

Avertisment
Curățarea și dezinfectarea eficiente reprezintă o condiție prealabilă absolută pentru
sterilizarea eficientă.

Avertisment
Nu utilizați temperaturi de curățare prealabilă sau agenți dezinfectanți care pot cauza
fixarea proteinelor pe suprafețele instrumentelor.

Avertisment
În timpul curățării, fiți atenți în mod deosebit la canulațiile înguste și lungi, filete și orificii
oarbe.

Curățarea și dezinfectarea
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2.2.2 Tratare preliminară

Notă privind procedura

Tratarea prealabilă corectă sporește eficiența procesului, ajutând la reducerea deteriorării
instrumentului și îmbunătățirea timpului de prelucrare. Aceasta nu poate înlocui dezinfectarea
obligatorie sau nu poate omisă din cadrul procedurii de curățare, dezinfectare și sterilizare
complete.

Detergent pentru curățare

Cerințe pentru detergentul de curățare:
• aprobat pentru dezinfectarea instrumentului
• fără aldehide (altfel se poate produce fixarea impurităților de sânge)
• aprobat oficial în ceea ce privește eficiența, de exemplu:

- Autorizația FDA
- Marcajul CE
- Listat de DGHM/VAH/ÖGHMP

• compatibil cu instrumentele care urmează să fie curățate

Modul de tratare preliminară

Etapă

1. Deșurubați și eliminați orice sfere marker reflectoare sau alte dispozitive de unică folosin-
ță (de ex., telecomanda cu prindere cu clemă de unică folosință).

2. Îndepărtați impuritățile mari de pe instrumente imediat după utilizare (în termen de maxim
2 ore) folosind jet de apă (20 – 30 °C) sau o soluție de curățare-dezinfectantă.

3. Cu ajutorul unei perii, aplicați soluția de detergent pe toate suprafețele, filetele, canulațiile
și orificiile, asigurându-vă că toate zonele sunt curățate.
• Pentru a îndepărta impuritățile manual, utilizați numai o perie moale sau un șervețel

curat și fin.
• Nu utilizați perii de metal sau burete de oțel.

4. Curățarea cu ultrasunete (se va realiza timp de 15 minute):
• Dacă intenționați să efectuați curățarea și dezinfectarea manual înainte de sterilizare,

pentru tratarea preliminară trebuie utilizată curățarea cu ultrasunete.
• Dacă urmează curățarea și dezinfectarea automată, poate fi utilizată curățarea cu ul-

trasunete pentru îmbunătățirea curățării inițiale, cu excepția cazului în care, în instruc-
țiunile specifice ale dispozitivului nu se specifică altfel.

Pentru curățarea cu ultrasunete asigurați-vă că:
• Baia de ultrasunete este suficient de încăpătoare pentru a imersa complet instrumen-

tele.
• Instrumentele nu se lovesc unele de celelalte.
• Orificiile oarbe sunt umplute.

5. Clătiți sub jet de apă curată timp de cel puțin 3 minute, asigurându-vă că:
• Jetul de apă trece prin canulații.
• Orificiile oarbe sunt umplute și golite în mod repetat.

6. Verificați toate componentele și orificiile acestora dacă prezintă reziduuri de contaminare.
Dacă reziduurile sunt încă vizibile, repetați pașii antecedenți.

Curățarea și dezinfectarea complete

Efectuați ulterior curățarea și dezinfectarea suplimentară complete.

REPROCESAREA
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2.2.3 Curățare și dezinfectare automate

Informații generale

Acolo unde este posibil, efectuați curățarea și dezinfectarea automate în favoarea curățării și
dezinfectării manuale.

Mod de curățare și dezinfectare

Etapă

1. Deșurubați și eliminați orice sfere marker reflectoare sau alte dispozitive de unică folosin-
ță (de ex., telecomanda cu prindere cu clemă de unică folosință).

2. Transferați instrumentele în aparatul de spălare-dezinfectare.
Utilizați coșuri pentru instrumentele de dimensiuni mici.

3. Porniți programul.

4. La încheierea programului, lăsați instrumentele să se usuce și apoi scoateți-le.

NOTĂ: Uscarea poate fi accelerată utilizând aer comprimat de calitate medicală sau o lavetă
curată, fără scame. 

Detergent pentru curățare

Cerințe privind detergentul pentru curățare:
• aprobat pentru dezinfectarea instrumentului
• utilizat la concentrația recomandată de producător
• aprobat oficial în ceea ce privește eficiența, de exemplu:

- Autorizația FDA
- Marcajul CE
- Listat de DGHM/VAH/ÖGHMP

• compatibil cu instrumentele care urmează să fie curățate

Datorită pericolului potențial al resturilor care rămân prezente, aplicarea ajutoarelor de
clătire nu este recomandată.

Dispozitivele de curățare

Avertisment
Utilizați numai dispozitivele de spălare-curățare conforme cu EN 15883.

Aranjați dispozitivele medicale, astfel încât canulațiile să nu fie în poziție orizontală și
asigurați-vă că orificiile oarbe sunt îndreptate în jos pentru a ajuta la scurgere.

Toate secțiunile fiecărui dispozitiv trebuie să fie accesibile pentru o curățare ușoară și
penetrarea agenților de curățare.

Asigurați-vă că dispozitivele medicale sunt aranjate, astfel încât să evitați provocarea de
coliziuni sau deteriorări.

Aparatul de dezinfectare termică

• Asigurați-vă că aparatul de dezinfectare termică are aprobarea de reglementare în jurisdicția în
care este utilizat, de exemplu:
- Autorizația FDA

Curățare și dezinfectare automate
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- Marcajul CE
- Listat de DGHM/ÖGHMP

• Utilizați numai programul de curățare și dezinfectare cu pași suficienți de clătire și uscare și
care utilizează aer filtrat

• Utilizați apă deionizată sau apă ultra-purificată (HPW) pentru post-clătire (nu se recomandă
utilizarea mijloacelor de asistență la clătire)

Parametrii de validare

Adecvarea fundamentală a instrumentelor pentru curățarea și dezinfectarea automate eficiente a
fost validată de către un laborator de testare independent, în conformitate cu următorii parametri:

Detergenți pentru cu-
rățare

Producător Parametri Dezinfectare

neodisher MediZym
neodisher MediClean
forte

Dr. Weigert Conform specifica-
țiilor producătorului

Termică la 90 °C timp de 5
minute.
Termică la 93 °C timp de 10
minute.

Alte proceduri

Dacă sunt utilizate alte proceduri decât cele descrise mai sus (de exemplu: dezinfectant chimic),
sustenabilitatea fundamentală și eficiența trebuie să fie validate.

Dezinfectanții chimici pot duce la coroziunea și abraziunea instrumentelor anodizate cu
aluminiu. Pentru a extinde durata de viață a componentelor, utilizați solvenți de curățare
enzimatici.

Soluții incompatibile

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivelor, nu utilizați soluții incompatibile.

NOTĂ: Luați în considerare secțiunile instrumentului pentru soluțiile specifice incompatibile. 

• Acizi organici / anorganici sau acizi oxidanți (pH < 4)
• Baze tari (pH > 12)
• Soluții care eliberează aldehide
• Soluții care eliberează fenol
• Soluții care eliberează clor
• Soluții care eliberează iod
• Soluții care eliberează NaOH și NaOCl
• Soluții care eliberează fluor

REPROCESAREA
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2.2.4 Curățarea și dezinfectarea manuale

Validare

Procedurile de curățare și dezinfectare manuale au fost validate numai pentru instrumentele la
care metodele automate nu se aplică. Acest lucru este în mod explicit menționat în descrierea
fiecărui instrument.

Mod de curățare

Etapă

1. Deșurubați și eliminați orice sfere marker reflectoare sau alte dispozitive de unică folosin-
ță, de ex., telecomanda cu prindere cu clemă de unică folosință.

2. Umpleți un bazin cu soluție de curățare.
Asigurați-vă că concentrația detergentului de curățare este conformă cu informațiile furni-
zate de producătorul detergentului.
Asigurați imersarea completă a instrumentelor.

3. Transferați instrumentul în bazin.

4. Curățați suprafețele accesibile ale instrumentelor cu o perie moale.

5. Nu scoateți instrumentul din bazin mai repede de timpul minim de înmuiere recomandat
de producătorul detergentului de curățare.

6. Clătiți instrumentul conform informațiilor furnizate de producătorul detergentului, utilizând
apă deionizată sau apă ultra-purificată (HPW) (umpleți lumenul, orificiile oarbe).

7. Uscați instrumentul de două ori cu aer cu filtrare forțată.

Mod de dezinfectare

Etapă

1. Umpleți un bazin cu soluție de dezinfectare.
Asigurați imersarea completă a instrumentelor.

2. Transferați instrumentul în bazin.

3. Scufundați instrumentul complet în soluție, umplând toate lumenele și eliminând bulele de
aer.

4. Nu scoateți instrumentul din bazin mai repede de timpul minim de înmuiere recomandat
de producătorul dezinfectantului.

Toate secțiunile fiecărui dispozitiv trebuie să fie accesibile pentru o curățare ușoară și
penetrarea agenților de curățare și dezinfectare.

Asigurați-vă că dispozitivele medicale sunt aranjate, astfel încât să evitați provocarea de
coliziuni sau deteriorări.

Detergent pentru curățare

Cerințele pentru detergentul de curățare și dezinfectare:
• aprobat oficial în ceea ce privește eficiența, de exemplu:

- Autorizația FDA
- Marcajul CE
- Listat de DGHM/VAH/ÖGHMP

• compatibil cu instrumentele care urmează să fie curățate

Curățarea și dezinfectarea manuale
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• utilizat la concentrația și timpul de înmuiere recomandate de producător
NOTĂ: Utilizați numai soluțiile proaspăt preparate. Nu lăsați soluția de detergent să facă spumă. 

Detergenți validați

Adecvarea fundamentală a instrumentelor pentru curățarea și dezinfectarea manuale eficiente a
fost validată de către un laborator de testare independent, utilizând următorii detergenți:

Curățare manuală Dezinfectare manuală

Detergent CIDEZYME® CIDEX® OPA

Producător Johnson & Johnson

Parametri Consultați instrucțiunile producătorului

Alte proceduri

Dacă sunt utilizate alte proceduri decât cele descrise, eficiența fundamentală trebuie să fie
validată.

REPROCESAREA
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2.2.5 Verificarea caracterului utilizabil

Componentele reutilizabile

În afara componentelor de unică folosință etichetate „single-use”, instrumentele sunt reutilizabile.

Examinarea și utilizarea ulterioară

După curățare și dezinfectare, asigurați-vă ca fiecare instrument să fie curat și nedeteriorat.
Verificați funcționalitatea și dacă există coroziune.
Mecanismele se vor lubrifia conform secțiunilor specifice instrumentului.
În cazul în care nu sunteți sigur dacă instrumentul este adecvat pentru utilizare, contactați centrul
de asistență Brainlab.

Avertisment
Înlocuiți imediat instrumentele deteriorate sau corodate.

Avertisment
Repetați întotdeauna curățarea și dezinfectarea pentru instrumentele încă acoperite cu
sânge sau țesut până când trec cu succes de inspecția vizuală.

Verificarea caracterului utilizabil
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2.3 Sterilizarea
2.3.1 Noțiuni de bază

Autorizare și responsabilitate

Avertisment
Sterilizarea componentelor Brainlab poate fi efectuată numai de către personalul instruit
pentru reprocesare.

Avertisment
Dacă este indicată sterilizarea cu aburi sau sterilizarea LTP, utilizați numai metoda
recomandată. Alte metode de sterilizare pot deteriora instrumentul.

Adecvare pentru sterilizare

Sterilizați numai componentele pentru care este specificată o metodă de sterilizare. Restul
componentelor nu se vor steriliza. Brainlab nu este responsabilă pentru deteriorarea
componentelor datorită sterilizării improprii.

Perioada de răcire

Avertisment
După sterilizare, așteptați ca instrumentele să fie la temperatura camerei înainte de a fi
utilizate. Utilizarea instrumentelor fierbinți poate duce la rănirea pacientului sau la
deteriorarea materialelor care nu sunt rezistente la căldură.

Sterilizarea dispozitivelor

Avertisment
Pentru sterilizarea cu aburi utilizați dispozitivele numai în conformitate cu EN 285 (pentru
dispozitivele de dimensiuni mari) și EN 13060 (pentru dispozitivele de dimensiuni mici).
Pentru sterilizarea LTP utilizați dispozitivele numai în conformitate cu EN ISO 14937.

Avertisment
Asigurați-vă că capacitatea de încărcare maximă a sterilizatorului cu abur nu este depășită
atunci când sterilizați mai multe tăvi cu instrumente în același timp.

REPROCESAREA
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2.3.2 Înainte de sterilizare

Curățarea și dezinfectarea

Avertisment
Toate instrumentele trebuie să fie curățate, dezinfectate și uscate.

Ambalare

Transferați instrumentele în tăvi de sterilizare.

Înainte de sterilizare
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2.3.3 Sterilizare cu abur

Tehnologia de aplicare

Utilizați numai procedura de sterilizare prin vidare fracționată Prevac (cu cel puțin 3 faze de
vidare), care a fost validată în conformitate cu EN ISO 17665 sau AAMI TIR 12-2004.
Utilizarea altor proceduri de sterilizare poate necesita timpi de sterilizare mai lungi și trebuie să fie
validată. Aceasta este responsabilitatea utilizatorului.

Tava de sterilizare

Este obligatoriu să utilizați o tavă de sterilizare dacă nu se specifică altfel.
În general, nu se recomandă împachetarea individuală, deoarece unele instrumente au margini
tăioase și pot deteriora pungile de împachetare.

Ambalarea sterilă

Recomandăm utilizarea unui recipient pentru sterilizare (furnizat de Brainlab) cu tava de
sterilizare. Tăvile de sterilizare Brainlab sunt compatibile cu recipientele de sterilizare standard.
Aceasta asigură o sterilizare sigură și fiabilă, deoarece sterilitatea este asigurată chiar dacă
instrumentele ascuțite penetrează perforațiile tăvii de sterilizare.
Alternativ:

Etapă

1. Înfășurați tava de sterilizare într-o pungă standard din hârtie/folie în conformitate cu AA-
MI/ISO 11607.

2. Asigurați-vă că punga este suficient de largă pentru a cuprinde tava de sterilizare fără a
forța sigiliile.

Validare

Caracterul adecvat fundamental al instrumentelor pentru sterilizarea eficientă cu abur Prevac a
fost validat de laboratoare de testare independente.

Parametrii de sterilizare

Următorii parametri de sterilizare au fost validați pentru procedurile Prevac ca fiind capabile să
sterilizeze dispozitive medicale:

Parametru Valoare

Temperatura de sterilizare 132 °C 134 °C

Timpul de sterilizare minim 5 minute minim 3,1 minute

Timp de uscare minim 10 minute minim 10 minute

Abateri

Temperatura de sterilizare nu trebuie să scadă sub temperatura minimă specificată.
Timpul de sterilizare stabilit este timpul minim de sterilizare validat, necesar pentru obținerea unui
nivel de asigurare a sterilității (SAL) de 10-6 (SAL) și necesită respectarea completă a
instrucțiunilor privind tratarea preliminară, curățarea și dezinfectarea, precum și post-uscarea și
verificarea instrumentelor.
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Avertisment
Orice abatere de la parametrii de validare poate duce la infectarea pacientului.

Sterilizarea rapidă

Avertisment
Nu există parametri de validare pentru situațiile de urgență, unde este necesară sterilizarea
rapidă. Validarea și executarea unei asemenea proceduri reprezintă responsabilitatea
utilizatorului.

Depozitarea

Asigurați-vă că produsele sterilizate sunt complet uscate înainte de depozitare.
Produsele sterile, ambalate trebuie depozitate într-o zonă desemnată, cu acces limitat, dar bine
ventilat. Acesta trebuie să ofere protecție împotriva prafului, umezelii, insectelor, viermilor și
extremelor de temperatură și umiditate.

Sterilizare cu abur
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2.3.4 Sterilizarea cu plasmă la temperatură joasă (sterilizarea LTP)

Abreviere

Sterilizarea cu „plasmă la temperatură joasă” este abreviată ca sterilizare LTP.

Tehnologia de aplicare

Utilizați numai sterilizarea LTP și sterilizatoarele care sunt în conformitate cu cerințele EN ISO
14937.
Procedura de sterilizare selectată trebuie validată în conformitate cu EN ISO 14937.
Respectați restricțiile de bază referitoare la procedura de sterilizare LTP din țara dvs.

Avertisment
În general, Brainlab recomandă utilizarea sterilizării LTP numai atunci când metodele
principale de sterilizare validate (de ex., sterilizarea neutră cu aburi) nu sunt disponibile.

Brainlab specifică sterilizarea LTP numai atunci când alte metode pot deteriora
instrumentul. Consultați descrierea instrumentului cu privire la metodele de sterilizare
validate.

Tava de sterilizare

Este obligatorie utilizarea unei tăvi de sterilizare LTP (tava de sterilizare Brainlab adecvată
pentru sterilizarea LTP).
Nu se recomandă împachetarea individuală, deoarece unele instrumente au margini tăioase și pot
penetra pungile de împachetare.

Ambalare

Utilizați sistemele de containere testate și aprobate pentru utilizare în sterilizatoarele STERRAD
sau înfășurați tava de sterilizare conform definiției din Orientările ASP de procesare a
instrumentului.

Validare

Caracterul adecvat fundamental al instrumentelor pentru sterilizarea eficientă LTP a fost validat de
un laborator de testare independent utilizând ciclul lung al sterilizatorului STERRAD 100S produs
de Johnson & Johnson GmbH, Norderstedt, Germania.

Parametrii de sterilizare

Următorii parametri de sterilizare au fost validați pentru procedurile de sterilizare LTP:

Parametru Valoare

Ciclu lung 72 minute

Sterilizator Sistem de sterilizare STERRAD 100S; ASP, Johnson & Johnson

Abateri

Avertisment
Orice abatere de la parametrii de validare poate duce la infectarea pacientului.
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2.3.5 Tăvile de sterilizare pentru sterilizarea cu aburi

Utilizare pentru instrumentele Brainlab

Majoritatea instrumentelor Brainlab pot fi sterilizate numai într-o tavă de sterilizare Brainlab
adecvată.
În funcție de domeniul de aplicare a instrumentelor, sunt disponibile diferite tăvi de sterilizare.
Nu puneți instrumente utilizate înapoi în tăvile de sterilizare.

Avertisment
Tăvile de sterilizare metalice pentru sterilizarea cu aburi nu sunt adecvate pentru
sterilizarea LTP.

Sterilizați și depozitați instrumentele întotdeauna în tăvi de sterilizare pentru a le proteja de
eventuale deteriorări care pot afecta geometria acestora.

Eliminați și înlocuiți tăvile de sterilizare deteriorate.

Ilustrație

②

①

Figura 2  

Nr. Componentă Aspect

① Design exterior Întotdeauna identic, dar cu dimensiuni de tăvi diferite

Tăvile de sterilizare pentru sterilizarea cu aburi
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Nr. Componentă Aspect

② Design interior În funcție de instrumente (imaginea prezintă designul interior al in-
strumentelor pentru traumatisme / ligamentul încrucișat anterior)

Modul de introducere a instrumentelor

①

Figura 3  

Etapă

1. Introduceți instrumentele direct peste tiparul gravat din tava de inserție.

2. Efectuați o poziționare sigură a instrumentelor în decupajele corespunzătoare dintre bare-
le de silicon sau brățările metalice.

3. Așezați componentele de dimensiuni mici (precum șuruburi, pini, ustensile) în interiorul
microtăvii ①.

NOTĂ: Greutatea totală a unei tăvi de sterilizare încărcate nu trebuie să depășească 9 kg. 

Modul de deschidere / închidere

①

Figura 4  
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Opțiuni

Pentru a deschide tava de sterilizare, apăsați mânerul de plastic ① și glisați clema în exterior
(vedeți săgeata).

Pentru a închide tava de sterilizare, glisați clemele înapoi până când auziți un clic și acestea s-
au fixat.

Avertisment
Asigurați-vă că aceste cleme sunt complet închise.

Cum se stivuiesc tăvile de sterilizare

①

Figura 5  

Etapă

Prindeți întotdeauna mânerele ① de pe ambele părți.

NOTĂ: Greutatea maximă așezată pe o tavă de sterilizare nu trebuie să depășească 18 kg. 

Avertisment
Pentru a evita să vă răniți la mâini, prindeți mânerele de ambele părți atunci când stivuiți
tăvile de sterilizare.

Avertisment
Nu încercați să transportați mai mult de două tăvi de sterilizare în același timp.

Tăvile de sterilizare pentru sterilizarea cu aburi
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2.3.6 Tăvile de sterilizare pentru sterilizarea LTP și sterilizarea cu aburi

Utilizare pentru instrumentele Brainlab

Anumite instrumente Brainlab pot fi sterilizate numai într-o tavă de sterilizare LTP (tavă de
sterilizare Brainlab adecvată pentru sterilizarea LTP).
Tăvile de sterilizare LTP adecvate pentru sterilizarea LTP sunt explicit etichetate, cu tipare
gravate pe partea superioară tăvii de sterilizare.
Nu puneți instrumentele utilizate înapoi în tăvile de sterilizare LTP.

Avertisment
Pentru sterilizarea LTP utilizați întotdeauna tava de sterilizare LTP care este etichetată
„Suitable for Low Temperature Plasma Sterilization” (Adecvată pentru sterilizare cu plasmă
la temperatură joasă).

Eliminați și înlocuiți tăvile de sterilizare deteriorate.

Imagini

①

②

Figura 6  

Nr. Componentă Aspect Imaginea prezintă tava pentru

① Design exterior Mărimea este în funcție de in-
strumente Matricea de înregistrare
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Nr. Componentă Aspect Imaginea prezintă tava pentru

② Design interior În funcție de instrumente Sistema de referință

Modul de introducere a instrumentelor

Etapă

1. Introduceți instrumentele direct peste tiparul gravat din tava de inserție.

2. Efectuați o poziționare sigură a instrumentelor în decupajele corespunzătoare dintre bare-
le de silicon.

NOTĂ: Greutatea totală a unei tăvi de sterilizare încărcate nu trebuie să depășească 9 kg. 

Modul de deschidere / închidere

①

②

③

Figura 7  

Opțiuni

Pentru a deschide tava de sterilizare, eliberați clemele ② și ridicați mânerele ① și glisoarele ③
spre exterior.

Pentru a închide tava de sterilizare, mutați mânerele ① spre interior pentru a închide clemele
② și mutați glisoarele ③ spre interior pentru a asigura clemele ②.

Cum se stivuiesc tăvile de sterilizare LTP

①

Figura 8  

Tăvile de sterilizare pentru sterilizarea LTP și sterilizarea cu aburi
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Etapă

Prindeți întotdeauna mânerele ① de pe ambele părți.
Nu stivuiți mai mult de patru tăvi de sterilizare una peste cealaltă dacă există instrumente în
tăvile de sterilizare.

NOTĂ: Greutatea maximă așezată pe o tavă de sterilizare LTP nu trebuie să depășească 45 kg. 

Avertisment
Pentru a evita să vă răniți la mâini, prindeți mânerele de ambele părți atunci când stivuiți
tăvile de sterilizare.

Avertisment
Nu încercați să transportați mai mult de două tăvi de sterilizare în același timp.
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2.4 Capacitatea de reutilizare
2.4.1 Stabilitatea instrumentului

Efectul reprocesării

Reprocesarea repetată are efecte minime asupra instrumentelor, cu condiția ca reprocesarea să
fie efectuată după cum este descris în acest manual.
Sfârșitul duratei de funcționare a unei componente este determinată în mod normal de uzura și
deteriorarea datorate utilizării. Dacă există durată de viață specificată, aceasta este prezentată în
secțiunea aferentă instrumentului respectiv.
Reprocesarea poate produce modificări de culoare la anumite componente. Acest lucru nu indică
nici o restricție de utilizare.

Numărul maxim de aplicații posibile pentru dispozitivele medicale reutilizabile depinde de
factori cum ar fi metoda și durata fiecărei utilizări, precum și de manipularea acestora între
utilizări.

Instrumentele deteriorate

Avertisment
Nu utilizați instrumente deteriorate sau corodate. Inspectați cu atenție toate componentele.
Dacă orice componente prezintă urme de coroziune, suprafețe deteriorate sau impurități,
schimbați-le imediat.

Capacitatea de reutilizare
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3 INSTRUMENTAR
BRAINLAB PENTRU
CHIRURGIA ASISTATĂ DE
IMAGINE

3.1 Instrumentar general
3.1.1 Matrice de calibrare a instrumentelor, Rev. 4 (ICM4) (41874)

Ilustrație

Figura 9  

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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3.1.2 Pachetul de adaptoare pentru instrumente și clema Softgrip adaptoare de
instrumente (55113, 55114)

Ilustrație

⑤ ⑤

③
④

① ②①②

③
④

Figura 10  

Nr. Componentă

① Sistem adaptor de instrumente (41798, 41799, 41801, 41802)

② Șurub de fixare

③ Șurub de blocare

④
Clemă adaptoare de instrumente (55101, 55102, 55103, 55104)
Clemă Softgrip adaptoare de instrumente (55113, 55114)

⑤ Fălci

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Dacă utilizați un adaptor de instrument cu deviație sau o extensie de adaptor de in-
strument, deșurubați-l.

2. Deșurubați șurubul de fixare ② pentru a putea scoate sistemul de detectare ① din clema
adaptorului ④.

3. Slăbiți șurubul de blocare ③ până când există suficient spațiu între fălci ⑤, astfel încât
acestea să poată fi ușor de clătit.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Pachetul de adaptoare pentru instrumente și clema Softgrip adaptoare de instrumente (55113, 55114)
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3.1.3 Adaptor de instrument cu deviație-link 45° 20 mm (55013)

Ilustrație

①

②

Figura 11  

Mod de dezasamblare

Etapă

Deșurubați șurubul de fixare ① și scoateți-l din adaptorul de instrument cu deviație-link 45°
20 mm ②.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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3.1.4 Sistem de referință T-Geometry X-Press (52410) și sistem de referință Y-
Geometry X-Press (52411)

Ilustrație

①

② ③

④

Figura 12  

Nr. Componentă

① Clemă

② Clemă pentru sistemul de referință

③ Sistem de referință

④ Bloc șurub

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Deșurubați blocul șurubului ④ pentru a scoate sistemul de referință ③ din clema ①.

2. Scoateți clema sistemului ② din sistemul de referință ③.
Nu demontați clema ① sau clema pentru sistem ②.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

Sistem de referință T-Geometry X-Press (52410) și sistem de referință Y-Geometry X-Press (52411)
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Etapă

3.

③

④
①
②

Reasamblați sistemul de referință ③ și clema pentru sistemul de referință ② utilizând blo-
cul șurubului ④.

4. Asigurați-vă că arcurile elicoidale ale blocului șurubului ④ sunt desfăcute.

5. Sterilizare cu abur.
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3.1.5 Fixator pentru os cu 1 pin, X-Press (dimensiuni S (52421), M (52422) și L (52423))

Ilustrație

① ②

③
④

① ②

③

④

Figura 13  

Nr. Componentă

① Inserție

② Șurub

③ Bucșă

④ Tub

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Scoateți componentele ①, ② și ③ atât cât este posibil.

2. Deșurubați elementele ①, ② și ③ de la tubul ④.

3. Deșurubați bucșa ③ din inserția ①.

4. Deșurubați șurubul ② din inserția ①.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

Fixator pentru os cu 1 pin, X-Press (dimensiuni S (52421), M (52422) și L (52423))
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Etapă

3.

Reasamblați instrumentul asigurându-vă că filetul este decuplat.

4. Sterilizare cu abur.
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3.1.6 Cheie pentru cleme pentru coloana vertebrală și fixator pentru os cu 1 pin, X-
Press (52424)

Ilustrație

Figura 14  

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Cheie pentru cleme pentru coloana vertebrală și fixator pentru os cu 1 pin, X-Press (52424)
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3.1.7 Fixator pentru os cu 2 pini, X-Press (52420) și Fixator pentru os cu 2 pini,
basculant bistabil, X-Press (52429)

Ilustrație

① ③②

Nr. Componentă

① Șurub-fluture

② Pană

③ Filet interior

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Deschideți complet șurubul-fluture ①.

2. Pivotați pana ②, astfel încât filetul interior ③ să poată fi curățat și dezinfectat.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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3.1.8 Etalon freză cu 2 pini, X-Press (52425)

Ilustrație

Figura 15  

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Etalon freză cu 2 pini, X-Press (52425)
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3.1.9 Sistem de referință StarLock pentru Impactor universal pentru cupă (55085)

Ilustrație

①

Figura 16  

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Trageți de bucșa de blocare ① în jos și în timp ce o țineți, rotiți-o în sensul anti-orar.

2. Decuplați manșonul de blocare.

Înainte de reprocesare, decuplați instrumentele de la interfața StarLock.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3.

Reglați manșonul de blocare astfel încât săgețile de pe manșon și tijă să fie aliniate co-
rect.

4.

Trageți în jos bucșa de blocare și, în timp ce țineți de aceasta, rotiți bucșa de blocare în
sensul acelor de ceasornic.
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Etapă

5.

Decuplați manșonul de blocare.

6. Sterilizare cu abur.

Sistem de referință StarLock pentru Impactor universal pentru cupă (55085)
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3.1.10 Ghidaj standard pentru freză (41839, 55839)

Ilustrație

Figura 17  

Nr. Componentă Articol nr.

① Mâner 41839, 55839

② Tub de ghidare a frezei 41839-xx, 55839-10

③ Sistem de detectare 41839, 55839

④ Freză 41839-xx

⑤ Bucșă 41839-15

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Scoateți tubul de ghidare a frezei ② din sistemul de detectare ③ rotind tubul de ghidare a
frezei în sens orar.

2. Deșurubați bucșa ⑤ din sistemul de detectare ③.

3. Scoateți mânerul ①.

Mod de reprocesare

Reprocesați toate componentele separat.

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Atașați tuburile de curgere flexibile adecvate la capătul proximal al tubului de ghidare a
frezei ②.

3. Curățare și dezinfectare automate.
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Etapă

4. Sterilizare cu abur.

Ghidaj standard pentru freză (41839, 55839)
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3.1.11 Control de adâncime pentru ghidajul frezei (41839-50)

Ilustrație

①
②

③

④ ⑤
⑥

⑦

⑧

Figura 18  

Nr. Componentă

① Mâner

② Tub de ghidare a frezei

③ Sistem de detectare

④ Freză (41839-xx)

⑤ Control de adâncime

⑥ Tub interior (41839-50)

⑦ Bucșă (41839-50)

⑧ Scala (41839-50)

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Scoateți tubul de ghidare a frezei ② din sistemul de detectare ③ rotind tubul de ghidare a
frezei în sens orar.

2. Deșurubați controlul de adâncime ⑤ din sistemul de detectare ③.

3. Scoateți mânerul ①.

4. Deșurubați complet și dezasamblați scala, bucșa și tubul interior (⑥, ⑦, ⑧) al controlului
de adâncime ⑤.

Mod de reprocesare

Reprocesați toate componentele separat.

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Atașați tuburile de curgere flexibile adecvate la capătul proximal al tubului de ghidare a
frezei ②.

3. Curățare și dezinfectare automate.

4. Sterilizare cu abur.
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Control de adâncime pentru ghidajul frezei (41839-50)
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3.1.12 Trocar ascuțit pentru tubul de ghidare a frezei de 1,8 mm (41839-75)

Ilustrație

①

②

③

④

⑤

Figura 19  

Nr. Componentă

① Tub de ghidare a frezei

② Ac de trocar

③ Sistem de detectare

④ Bucșă (41839-78)

⑤ Mâner

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Scoateți acul de trocar ② din tubul de ghidare a frezei ①.

2. Scoateți tubul de ghidare a frezei ① din sistemul de detectare ③ rotind tubul de ghidare a
frezei în sens orar.

3. Deșurubați bucșa ④ din sistemul de detectare ③.

4. Detașați mânerul ⑤ de la sistemul de detectare ③.

Mod de reprocesare

Reprocesați toate componentele separat.

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Atașați tuburile de curgere flexibile adecvate la capătul proximal al tubului de ghidare a
frezei ①.

3. Curățare și dezinfectare automate.

4. Sterilizare cu abur.
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3.1.13 Set de ghidare a frezei – Trocar și manșon de protecție pentru țesut (55839-xx)

Ilustrație

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Figura 20  

Nr. Componentă Articol nr.

① Tub de ghidare a frezei 55839-10

② Manșon de protecție a țesutului 55839-40

③ Manșon de reducție a ghidajului frezei 55839-20, -28, -32

④ Inserție trocar 55839-50

⑤ Bucșă 55839-40

⑥ Sistem de detectare

⑦ Bucșă 55839-60

⑧ Mâner pentru manșon de protecție pentru
țesut 55839-45

⑨ Mâner

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Scoateți inserția trocarului ④ sau manșonul de reducție a ghidajului frezei ③ de pe tubul
de ghidare a frezei ①.

2. Scoateți manșonul de protecție a țesutului ② de pe tubul de ghidare a frezei ①.

3. Deșurubați bucșa ⑤ și scoateți mânerul pentru manșonul de protecție a țesutului ⑧ din
manșonul de protecție a țesutului ②.

Set de ghidare a frezei – Trocar și manșon de protecție pentru țesut (55839-xx)
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Etapă

4. Scoateți tubul de ghidare a frezei ① din sistemul de detectare ⑥ rotind tubul de ghidare a
frezei în sens orar.

5. Deșurubați bucșa ⑦ de pe sistemul de detectare ⑥.

6. Detașați mânerul ⑨ de la sistemul de detectare ⑥.

Mod de reprocesare

Reprocesați toate componentele separat.

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Atașați tuburile de curgere flexibile adecvate la capătul proximal al tubului de ghidare a
frezei ① și cel al inserției pentru manșonul de reducție ③.

3. Curățare și dezinfectare automate.

4. Sterilizare cu abur.
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3.1.14 Set ghidaj pentru freză 200 mm

Ilustrație

①

②
③ ⑤

④

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

Figura 21  

Setul ghidajului pentru freză de 200 mm este compatibil cu Sistemul de braț Cirq (56000)
utilizând Mânerul compact de ghidaj pentru freză cu 4 sfere marker (56203).

Nr. Componentă Articol nr.

①

Freză 2,6 mm Tijă AO pentru Ghidajul de freză de 200 mm
(compatibil cu funcția Controlul adâncimii)
Freză 3,2 mm Tijă AO pentru Ghidajul de freză de 200 mm
(compatibil cu funcția Controlul adâncimii)

41839-68
41839-37

②

Trocar ascuțit cu vârf de 2,6 mm pentru tubul de ghidaj pentru
freză 200 mm
Trocar ascuțit cu vârf de 3,2 mm pentru tubul de ghidaj pentru
freză 200 mm

55839-74
55839-72

③
Tub de ghidaj pentru freză 2,6 mm x 200 mm
Tub de ghidaj pentru freză 3,2 mm x 200 mm

41839-61
41839-31

④ Control adâncime ghidaj pentru freză inserabil pentru tubul
de ghidaj pentru freză (200 mm) 41839-52

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Scoateți freza ① de pe ghidajul pentru freză.

2. Scoateți tubul de ghidare a frezei ③ din mânerul ⑤ rotind tubul de ghidare a frezei în
sens orar.

3. Scoateți controlul adâncimii ④ din mânerul ⑤.

4. Deșurubați complet și dezasamblați bucșa de fixare, ⑥, scala ⑦, contrapiulița ⑧ și tubul
interior ⑨ din controlul adâncimii.

Set ghidaj pentru freză 200 mm
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Etapă

5. Detașați mânerul ⑪ de la baza mânerului ⑩.

Mod de reprocesare

NOTĂ: Reprocesați toate componentele separat. 

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Atașați tuburile de curgere flexibile adecvate la capătul proximal al tubului de ghidare a
frezei.

3. Curățare și dezinfectare automate.

4. Sterilizare cu abur.
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3.1.15 Manșonul mânerului pentru cameră sterilizabil (18652-01)

Ilustrație

①

②

③

Figura 22  

Mod de scoatere

Etapă

Apăsați butonul de eliberare ③ și scoateți manșonul ② de pe mânerul camerei ①.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Puneți manșonul pentru mânerul camerei în autoclavă cu partea deschisă îndreptată în
jos.

4. Asigurați-vă că manșonul pentru mânerul camerei nu este obstrucționat sau presat de al-
te instrumente.

5. Sterilizare cu aburi, procedură de vidare fracționată.
• la 121 °C: 1,3 bari, 20 minute sau
• la 134 °C: 2,3 bari, 4 minute

Se poate atinge un număr de maxim 100 de cicluri de sterilizare.

Nu utilizați

• Clor activ
• Alcool
• Sterilizare cu gaz
• Aparate de curățare cu ultrasunete

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, utilizați numai soluțiile și procedurile aprobate
de Brainlab.

Manșonul mânerului pentru cameră sterilizabil (18652-01)
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3.1.16 Tavă de sterilizare pentru sterilizarea cu abur (523xx)

Ilustrație

① ② ③

④

Figura 23  

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Deblocați capacul ①.

2. Scoateți capacul ①, nivelul superior ②, microtava ③, și suportul indicatorului ④ din tava
de sterilizare.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Soluții incompatibile

Baze tari (pH > 9)
• Pentru alte soluții incompatibile, consultați link-urile asociate.

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, nu utilizați soluții incompatibile.

Linkuri conexe

Soluții incompatibile la pagina 23
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3.1.17 Tavă de sterilizare pentru sterilizarea LTP

Numere articol

Componentă Articol nr.

Tăvi de sterilizare LTP

19105

19112

19130-03

19142-05

19145-03

19152-05

Ilustrație

①

Figura 24  

Mod de dezasamblare

Etapă

Desfaceți capacul ① și scoateți-l de pe tava de sterilizare.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu LTP (plasmă cu temperatură scăzută).

Soluții incompatibile

• Soluții care eliberează aldehide
• Soluții care eliberează fenol

Tavă de sterilizare pentru sterilizarea LTP
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• Soluții care eliberează clor
• Soluții care eliberează NaOH și NaOCL
• Soluții care eliberează iod
• Baze tari (pH > 9)
• Acizi tari (pH < 4)

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, nu utilizați soluții incompatibile.
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3.1.18 Indicatoare Brainlab

Depozitarea

Atunci când nu sunt utilizate, indicatoarele Brainlab trebuie depozitate întotdeauna în etalonul
corespunzător.

Indicator cu vârf ascuțit (53105, 41780)

Figura 25  

Indicator cu vârf bont (53106, 41780-5)

Figura 26  

Avertisment
Indicatorul cu vârf bont poate avea contact direct cu țesutul cerebral/lichidul spinal. Luați
în considerare cerințele speciale potențiale pentru reprocesarea acestor instrumente.

Indicator extins cu vârf ascuțit (53103, 52780)

Figura 27  

Indicatoare Brainlab
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Indicator extins pentru șold (53108, 52781)

Figura 28  

Indicator unghiular (53101, 41784)

Figura 29  

Indicator invers unghiular (53104, 41786)

Figura 30  

INSTRUMENTAR BRAINLAB PENTRU CHIRURGIA ASISTATĂ DE IMAGINE

Ghidul de curăţare, dezinfectare şi sterilizare Rev. 5.6 65



Indicator în unghi drept (53100, 52852)

Figura 31  

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Indicatoare Brainlab
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3.1.19 Indicator cu vârfuri multiple și set de vârfuri pentru indicator de trasare

Numere articol

Componentă Articol nr.

Vârfuri pentru indicator

55791-01

55791-02

55791-03

55791-04

55791-05

55791-34

Mâner pentru indicatorul cu vârfuri multiple 55791

Set de vârfuri pentru indicator de trasare 41783

Ilustrație

③ ④

⑤

①

②

Figura 32  

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Deșurubați vârful indicatorului ① sau ② de pe mânerul indicatorului ⑤.

2. Deschideți șurubul de fixare ③ pentru a scoate sistemul de detectare ④ de pe mânerul
indicatorului ⑤.
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Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Indicator cu vârfuri multiple și set de vârfuri pentru indicator de trasare
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3.2 Instrumentar cranian și ORL
3.2.1 Clemă de referință universală (41734) și sistem standard de referință craniu

(41725, 41728, 41735)

Ilustrație

A 

B

①

③
②⑤

④
Figura 33  

Nr. Componentă Piesă

① Șurubul sistemului de referință A – Sistem de referință standard pentru craniu
(41725, 41728, 41735)

② Șurub

B – Clemă de referință universală (41734)
③ Șurub

④ Fălci

⑤ Șurub

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Deșurubați șurubul sistemului de referință ① pentru a dezasambla sistemul de referință
standard pentru craniu (A) și clema de referință universală (B).

2. Slăbiți șurubul ⑤, astfel încât spațiul dintre fălci ④ să fie vizibil.

3. Slăbiți șuruburile ② și ③.
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Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Instrumentar cranian și ORL
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3.2.2 Braț de referință Vario pentru suportul pentru cap Mayfield (52001)

Ilustrație

①

②

③④

Figura 34  

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Dacă sistemul de referință standard pentru craniu este montat la brațul de referință
Vario pentru suportul pentru cap Mayfield, deșurubați-l.

2. Deșurubați șurubul ③ pentru a scoate toate componentele montate pe brațul de referin-
ță Vario pentru suportul pentru cap Mayfield.
Nu este necesar să scoateți șurubul ③ din braț.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Țineți strâns mânerul de tensionare central ② pe durata curățării și dezinfectării pentru ca
articulația centrală ① și articulațiile cu sferă ④ să nu se miște.
Aceasta protejează mecanismul interior împotriva lichidelor și contaminării.

3. Tratare preliminară, asigurându-vă că articulația centrală ① și articulațiile cu sferă ④ nu
sunt scufundate.

4. Deschideți mânerul de tensionare central ②, astfel încât articulația centrală ① și articula-
țiile cu sferă ④ să fie mobile.

5. Mișcați și rotiți articulația centrală ① și articulațiile cu sferă ④.

6. Verificați dacă articulația centrală ① și articulațiile cu sferă ④ mai conțin reziduuri.
Dacă reziduurile sunt încă vizibile, repetați pașii 1 – 4.

7. Închideți mânerul de tensionare central ②.

8. Curățare și dezinfectare automate.

9. Deschideți mânerul de tensionare central ②.

10. Sterilizare cu abur.

Nu efectuați sterilizare rapidă.
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Soluții incompatibile

• Acizi organici / anorganici sau acizi oxidanți (pH < 4)
• Baze tari (pH > 11)
• Solvenți (cum ar fi alcool, benzen, acetonă)
• Fenol
• Clor, brom, iod
• Săruri de clor (în special compuși din clorură de amoniu), hidrocarburi clorurate / halogenate
• Agenți de oxidare, peroxid, hipoclorit

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, nu utilizați soluții incompatibile.

Pătrunderea fluidelor

Avertisment
Deoarece construcția internă a instrumentului nu poate fi accesată, trebuie prevenită
pătrunderea fluidelor sau a altor materiale. Punctele de intrare critice sunt articulațiile cu
sferă și articulația centrală. În cazul în care articulațiile cu sferă și articulația centrală sunt
contaminate, curățați-le înainte de repoziționarea instrumentului.

Lubrifierea

Avertisment
Nu lubrifiați articulația centrală și articulațiile cu sferă. Frecarea este necesară pentru a
asigura portanța în condiții de siguranță și pentru a împiedica mișcarea nedorită a brațului.

Braț de referință Vario pentru suportul pentru cap Mayfield (52001)
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3.2.3 VarioGuide (55950)

Ilustrație

⑮

①

②
③

④
⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

Figura 35  

Nr. Componentă

① Sistem de referință (55950-40)

② Articulație 3, bucșă

③ Articulație 3, blocaj

④ Suport sistem de referință

⑤ Set disc: disc interior

⑥ Set disc: disc exterior

⑦ Set disc: inel de blocare

⑧ Articulație 1

⑨ Șurub articulație 2

⑩ Articulație disc

⑪ Articulație 1, bucșă

⑫ Articulație 1, blocaj

⑬ Mâner de tensionare central

⑭ Articulație centrală

⑮ Articulații sferă
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Mod de dezasamblare a setului de discuri

Etapă

1. Deșurubați inelul de blocare ⑦ pentru a-l scoate împreună cu discul exterior ⑥ (inelul de
blocare și discul exterior sunt fixate împreună).

2. Scoateți inelul de blocare ⑦ din discul exterior ⑥.

3. Scoateți discul interior ⑤ din sistemul de referință ①.

Mod de dezasamblare a sistemului de referință

Etapă

1. Slăbiți bucșa articulației 3 ②.

2.

①

③

④

Rotiți sistemul de referință ① în poziția inițială, astfel încât spațiile acestuia să se potri-
vească cu dinții suportului sistemului de referință ④. Toți cei șase dinți trebuie să fie vizi-
bili.
Asigurați-vă că blocajul articulației 3 ③ a fost răsucit ca în imagine. În caz contrar, siste-
mul de referință nu poate fi scoasă.

3. Scoateți sistemul de referință ① din suportul sistemului de referință ④.

Mod de scoatere a suportului sistemului de referință din articulația discului

Etapă

1. Slăbiți șurubul articulației 2 ⑨.

2. Retrageți suportul sistemului de referință ④ atât cât este posibil.

3. Deșurubați complet suportul sistemului de referință ④.

Mod de scoatere a articulației discului din braț

Etapă

1. Slăbiți bucșa articulației 1 ⑪.

2. Rotiți componenta astfel încât bucșa articulației 1 ⑪ să indice în jos.

VarioGuide (55950)
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Etapă

3.

⑧

⑩

⑪
⑫

Rotiți articulația discului ⑩ invers în direcția brațului, astfel încât dinții săi să se potriveas-
că cu spațiile articulației 1 ⑧. Toți cei șase dinți trebuie să fie vizibili.
Asigurați-vă că blocajul articulației 1 ⑫ a fost rotit ca în imagine. În caz contrar, articulația
discului ⑩ nu poate fi scoasă.

4. Retrageți articulația discului ⑩.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Țineți strâns mânerul de tensionare central ⑬ pe durata curățării și dezinfectării pentru ca
articulația centrală ⑭ și articulațiile cu sferă ⑮ să nu se miște.
Aceasta protejează mecanismul interior împotriva lichidelor și contaminării.

2. Efectuați o tratare preliminară asigurându-vă că articulația centrală ⑭ și articulațiile cu
sferă ⑮ nu sunt scufundate.

3. Deschideți mânerul de tensionare central ⑬ pentru a vă asigura că articulația centrală ⑭
și articulațiile cu sferă ⑮ se pot mișca.

4. Mișcați și rotiți articulația centrală ⑭ și articulațiile cu sferă ⑮.

5. Verificați dacă articulația centrală ⑭ și articulațiile cu sferă ⑮ mai conțin reziduuri.
Dacă reziduurile sunt încă vizibile, repetați pașii 1 – 4.

6. Închideți mânerul de tensionare central ⑬.

7. Curățare și dezinfectare automate.

8. Deschideți mânerul de tensionare central ⑬.

9. Sterilizare cu abur.

Nu efectuați sterilizare rapidă.

Soluții incompatibile

• Acizi organici / anorganici sau acizi oxidanți (pH < 4)
• Baze tari (pH > 11)
• Solvenți (cum ar fi alcool, benzen, acetonă)
• Fenol
• Clor, brom, iod
• Săruri de clor (în special compuși din clorură de amoniu), hidrocarburi clorurate / halogenate
• Agenți de oxidare, peroxid, hipoclorit

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, nu utilizați soluții incompatibile.
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Pătrunderea fluidelor

Avertisment
Deoarece construcția internă a instrumentului nu poate fi accesată, trebuie prevenită
pătrunderea fluidelor sau a altor materiale. Punctele de intrare critice sunt articulațiile cu
sferă și articulația centrală. În cazul în care articulațiile cu sferă și articulația centrală sunt
contaminate, curățați-le înainte de repoziționarea instrumentului.

Avertisment
A nu se utiliza o baie ultrasonică.

Lubrifierea

Avertisment
Nu lubrifiați articulația centrală și articulațiile cu sferă. Frecarea este necesară pentru a
asigura portanța în condiții de siguranță și pentru a împiedica mișcarea nedorită a brațului.

VarioGuide (55950)
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3.2.4 Sistem de biopsie fără cadru (55940)

Ilustrație

① ② ③ ④

⑥
⑤

⑦
⑧

⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

Figura 36  

Nr. Componentă

① Inserție în formă de V pentru suportul de cap (52003 (Mayfield), 52005 (IMRIS))

② Șurub

③ Șurub

④ Articulații sferă

⑤ Mâner de tensionare central

⑥ Articulație centrală

⑦ Șurub

⑧ Manșon

⑨ Tub de biopsie

⑩ Șurub

⑪ Inserții (2)

⑫ Șurub

⑬ Matrice de aliniere pentru biopsie (55972)

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Strângeți mânerul de tensionare central ⑤, astfel încât articulațiile cu sferă ④ și articula-
ția centrală ⑥ să fie fixe.

2. Deșurubați șurubul ⑫ pentru a scoate sistemul de aliniere pentru biopsie ⑬ din tubul de
biopsie ⑨.

3. Deșurubați șurubul ⑦ până când tubul de biopsie ⑨, inclusiv inserțiile ⑪, poate fi scos.
Acest șurub nu poate fi deșurubat complet, deoarece are un opritor.
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Etapă

4. Scoateți manșonul ⑧.

5. Slăbiți șurubul ⑩.
Acest șurub nu poate fi deșurubat complet, deoarece are un opritor.

6. Deșurubați manual inserțiile ⑪. Nu utilizați ustensile.

7. Deșurubați șurubul ③ pentru a scoate conectorul în V ①.

8. Strângeți șurubul ⑦ în sens orar și apoi slăbiți-l o jumătate de tură.

9. Slăbiți șurubul ⑩ până când acesta nu mai este prins în filet și se poate mișca liber.

10. Puneți inserțiile ⑪ și manșonul ⑧ într-un coș cu o plasă fină.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Țineți strâns mânerul de tensionare central ⑤ pe durata curățării și dezinfectării pentru ca
articulațiile cu sferă ④ și articulația centrală ⑥ să nu se miște.
Aceasta protejează mecanismul interior împotriva lichidelor și contaminării.

2. Efectuați o tratare preliminară asigurându-vă că articulațiile cu sferă ④ și articulația cen-
trală ⑥ nu sunt scufundate.

3. Deschideți mânerul de tensionare central ⑤, astfel încât articulațiile cu sferă ④ și articu-
lația centrală ⑥ să fie mobile.

4. Mișcați și rotiți articulațiile cu sferă ④ și articulația centrală ⑥.

5. Verificați dacă articulația centrală ⑥ și articulațiile cu sferă ④ mai conțin reziduuri.
Dacă reziduurile sunt încă vizibile, repetați pașii 1 – 4.

6. Închideți mânerul de tensionare central ⑤.

7. Curățare și dezinfectare automate.

8. Deschideți mânerul de tensionare central ⑤.

9. Sterilizare cu abur.

Nu efectuați sterilizare rapidă.

Soluții incompatibile

• Acizi organici / anorganici sau acizi oxidanți (pH < 4)
• Baze tari (pH > 11)
• Solvenți (cum ar fi alcool, benzen, acetonă)
• Fenol
• Clor, brom, iod
• Săruri de clor (în special compuși din clorură de amoniu), hidrocarburi clorurate / halogenate
• Agenți de oxidare, peroxid, hipoclorit

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, nu utilizați soluții incompatibile.

Sistem de biopsie fără cadru (55940)
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Pătrunderea fluidelor

Avertisment
Deoarece construcția internă a instrumentului nu poate fi accesată, trebuie prevenită
pătrunderea fluidelor sau a altor materiale. Punctele de intrare critice sunt articulațiile cu
sferă și articulația centrală. În cazul în care articulațiile cu sferă și articulația centrală sunt
contaminate, curățați-le înainte de repoziționarea instrumentului.

Avertisment
A nu se utiliza o baie ultrasonică.

Lubrifierea

Avertisment
Nu lubrifiați articulația centrală și articulațiile cu sferă, deoarece frecarea este necesară
pentru asigurarea unei portanțe în condiții de siguranță și pentru a împiedica mișcarea
nedorită a brațului.
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3.2.5 Set de referință cranian

Numere articol

Componentă Articol nr.

Bază referință craniană 52129

Sistem sistem de referință cranian 52122

Bucșă de reglare

52125Tub

Bucșă de fixare a tubului

Ilustrație

①②③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Figura 37  

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Deșurubați bucșa ⑤ și bucșa ⑦.

2. Scoateți tubul ⑥.

3. Scoateți conectorul bazei ④ de pe baza ③.

4. Slăbiți șurubul ① pentru a scoate conectorul sistemului de referință ② din conectorul ba-
zei ④.

5. Slăbiți bucșa ⑨ pentru a scoate sistemul de referință pentru craniu ⑧.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Set de referință cranian
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3.2.6 Șurubelniță, freză și mâner pentru setul de referință cranian

Lamă șurubelniță (52171)

Figura 38  

Burghiu (52126)

Figura 39  

Mâner pentru lame (52127)

Figura 40  

Linkuri conexe

Modul de reprocesare a componentelor bazei referinței craniene EM la pagina 159

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Trageți în spate manșonul din față al mânerului.

2. Scoate-ți lama / burghiul.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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3.2.7 Unitate de referință pentru banda pentru cap (41877)

Ilustrație

① ①

Figura 41  

Mod de dezasamblare

Etapă

Deșurubați șurubul ① de pe unitatea de referință pentru banda pentru cap.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Unitate de referință pentru banda pentru cap (41877)
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3.2.8 Indicator laser Z-touch (18370)

Ilustrație

①

Figura 42  

Mod de curățare și dezinfectare

Etapă

1. Asigurați-vă că bateria are capacul ① închis.

2. Îndepărtați petele de murdărie utilizând un șervețel moale înmuiat într-un dezinfectant
pentru suprafețe.

Nu curățați orificiul fasciculului laser cu material aspru.

Z-touch nu este impermeabil. Nu vărsați lichide peste Z-touch și nu îl scufundați în lichid.

Nu utilizați procedurile de curățate și dezinfectare automate.

Nu sterilizați. Sterilizarea distruge dispozitivul și poate deteriora echipamentul de
sterilizare.

Dezinfectanți compatibili

Utilizați numai următoarele tipuri de dezinfectanți de suprafețe pe Z-touch:

Tip de dezinfectant Exemplu

Pe bază de alcool Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Pe bază de alchilamină Incidin Plus 2%

Activ pe bază de oxigen Perform

Pe bază de aldehidă/clor Antiseptica Combi Surface Disinfection

NOTĂ: Utilizați numai dezinfectanți de suprafețe autorizați pentru piața dvs. 

NOTĂ: Dezinfectanții de suprafețe pot lăsa reziduuri. Acestea pot fi îndepărtate ușor utilizând o
lavetă uscată. 
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Respectați întotdeauna indicațiile producătorului de dezinfectanți.

Utilizarea lichidelor de curățare, șervețelelor dezinfectante sau procedurile de curățare
diferite de cele specificate pot deteriora echipamentul. Se sugerează utilizarea numai a
dezinfectanților verificați de Brainlab pentru a evita deteriorarea Z-touch.

Indicator laser Z-touch (18370)
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3.2.9 Indicator Softouch (18390)

Ilustrație

②

①

Figura 43  

Mod de curățare și dezinfectare

Etapă

1. Tratare preliminară.
Curățați metodic spațiul ①, suportul diodei ② și alte fante utilizând un șervețel moale în-
muiat cu solvent de curățare neutru (pH6 – pH9).

2. Verificați spațiul ①, suportul diodei ② și celelalte fante pentru a vedea dacă prezintă rezi-
duuri.
Dacă reziduurile sunt încă vizibile, repetați pasul 1.

3. Utilizați dezinfectanți neutri pentru suprafețe (pH6 – pH9), cum ar fi Meliseptol.
Urmați recomandările producătorului cu privire la dezinfectant.

Avertisment
Nu sterilizați indicatorul Softouch. Sterilizarea va distruge dispozitivul și poate duce la
deteriorarea gravă a echipamentului de sterilizare sau la vătămarea pacientului sau a
utilizatorului.

Utilizați numai dezinfectarea manuală a suprafețelor. Indicatorul Softouch nu este rezistent
la dezinfectarea termică într-o mașină de spălat automată.

Nu scufundați complet indicatorul Softouch în lichide.

Nu utilizați

Nu utilizați următoarele:
• Solvenți acizi, pH < 6
• Solvenți caustici sau bazici, pH > 9
• Solvenții care nu sunt adecvați pentru materialele din policarbonat (PC) și materialele plastice

din acrilonitril-butadienă-stirol-copolimer (ABS)

Utilizați numai soluțiile aprobate de Brainlab.
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Scala Softouch

În general, calibrul Softouch nu necesită curățare. Totuși, dacă este necesară curățarea, utilizați
un șervețel umed moale cu solvent de curățare enzimatic pentru ștergere și uscați bine.

Indicator Softouch (18390)
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3.2.10 Clemă pentru adaptor de instrumente Blakesley/rectangular (55105)

Ilustrație

①

②
③

④

A B

Figura 44  

Nr. Componentă Piesă

① Șurub
A – Adaptor pentru instrumente rectangu-
lare② Adaptor pentru instrumente rectangu-

lare

③ Sistem de detectare
B – Sistem de detectare

④ Șurub

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Deșurubați șurubul ④ pentru a scoate sistemul de detectare ③ de pe adaptorul pentru
instrumente rectangulare ②.

2. Slăbiți șurubul ① până când se creează spațiu între adaptorul pentru instrumente rec-
tangulare ② și șurub ①, astfel încât toate suprafețele și filetele să poată fi clătite cu
ușurință.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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3.2.11 Clema adaptoare de instrumente pentru instrumentele cilindrice (55110)

Ilustrație

①

②

Figura 45  

Nr. Componentă

① Șurub

② Instrument cilindric (exemplu)

Mod de dezasamblare

Etapă

Deșurubați șurubul ① pentru a scoate instrumentul cilindric ②.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Clema adaptoare de instrumente pentru instrumentele cilindrice (55110)
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3.2.12 Set adaptor de bază pentru ecografie generică (41860-47)

Ilustrație

①

②

Figura 46  

Nr. Componentă Articol nr.

① Adaptor de bază pentru ecografie generică (dispozitiv reutilizabil) 41860-42

② Bandă cu cârlig și buclă mărimea S, M și L (pentru adaptorul generic)
(de unică folosință) – 3 buc.

41860-44
41860-45
41860-46

Mod de reprocesare

NOTĂ: Nu sterilizați. 

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

NOTĂ: Benzile cu cârlig și buclă ② sunt dispozitive nesterile de unică folosință care nu sunt
adecvate pentru reprocesare. 
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3.2.13 Tub de sucțiune – Interfața StarLink (55790-xx)

Ilustrație

③ 

① 
②

Figura 47  

Nr. Componentă

① Șurub

② Sistem de detectare

③ Sucțiuni

Mod de dezasamblare

Etapă

Deșurubați șurubul ① pentru a scoate sistemul de detectare ②.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Atașarea tuburilor de curgere flexibile adecvate la capătul proximal al tubului de sucțiune.

3. Curățare și dezinfectare automate.

4. Sterilizare cu abur.

Tub de sucțiune – Interfața StarLink (55790-xx)
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3.2.14 Sistem de detectare a microscopului (41767-19)

Ilustrație

①
②

③

Figura 48  

Nr. Componentă

① Șurub

②
Corpul matricei
NOTĂ: Geometria corpului matricei depinde de tipul de microscop utilizat. 

③ Sistem de detectare

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Slăbiți șurubul ①.

2. Asigurați-vă s-a creat spațiu între corpul matricei ② și șurubul ①.
NOTĂ: Nu este necesar să scoateți șurubul din corpul matricei. 

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

INSTRUMENTAR BRAINLAB PENTRU CHIRURGIA ASISTATĂ DE IMAGINE

Ghidul de curăţare, dezinfectare şi sterilizare Rev. 5.6 91



3.2.15 Adaptor pentru ecograf, cu blocare cu clichet (41860-XX)

Ilustrație

①

②

Figura 49  

Mod de dezasamblare

Etapă

Slăbiți șurubul ① pentru a deschide balamaua ②.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Adaptor pentru ecograf, cu blocare cu clichet (41860-XX)
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3.2.16 Adaptor pentru ecograf, cu blocare cu clemă specială (41860-XX)

Ilustrație

①

③
②

Figura 50  

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Slăbiți șurubul ①.

2. Asigurați-vă că există spații între:
• Capul bolțului și corpul dispozitivului de cuplare ②.
• Discul de oprire și corpul dispozitivului de cuplare ③.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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3.2.17 Adaptor pentru ecograf, cu inel de blocare (41860-XX)

Ilustrație

①

②

Figura 51  

Mod de dezasamblare

Etapă

Deșurubați șurubul ① de pe corpul dispozitivului de cuplare ②.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Adaptor pentru ecograf, cu inel de blocare (41860-XX)
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3.2.18 Adaptor pentru ecograf, cu încuietoare tip fălci (41860-XX)

Ilustrație

①

②
Figura 52  

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Slăbiți șurubul ①.

2. Asigurați-vă că fălcile ② nu se ating între ele.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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3.2.19 Adaptor pentru ecograf, cu încuietoare tip menghină (41860-XX)

Ilustrație

②
①

Figura 53  

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Slăbiți șurubul ②.

2. Asigurați-vă că s-a creat spațiu între capul șurubului și corpul dispozitivului de cuplare ①.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Adaptor pentru ecograf, cu încuietoare tip menghină (41860-XX)
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3.2.20 Obiect fantomă utilizat pentru imagistica cu ultrasunete (22630)

Ilustrație

Figura 54  

Nu utilizați

Nu utilizați următoarele:
• Solvenți acizi
• Alcool
• Aparate de curățare cu ultrasunete

Utilizați numai soluțiile aprobate de Brainlab.

Mod de curățare

Etapă

Curățați cu o cârpă umedă.

NOTĂ: Deoarece obiectul fantomă pentru imagistica cu ultrasunete este protejat cu folie
sterilă utilizând folia sterilă pentru obiectul fantomă pentru imagistica cu ultrasunete, nu este
necesară reprocesarea completă. 

Nu dezinfectați (și nu utilizați soluții pentru dezinfectare).

Nu sterilizați.
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3.2.21 Bază adaptoare de integrare a ecografului (41860-XX)

Ilustrație

①

Figura 55  

Mod de dezasamblare

Etapă

Desfaceți clema ① a bazei de cuplare.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Bază adaptoare de integrare a ecografului (41860-XX)
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3.2.22 Matrice adaptoare pentru navigare ecografică (22595)

Ilustrație

①

②

Figura 56  

Mod de dezasamblare

Etapă

Deșurubați bucșa rotundă ② de pe sistemul de detectare ①.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Montați la loc bucșa rotundă ②, astfel încât aceasta să nu se piardă.

② ③ ④
Deoarece partea inferioară ③ a designului interior al bucșei rotunde este mai mică decât
partea superioară ④, aceasta poate fi montată doar cu partea filetată orientată spre siste-
mul de detectare ①.

4. Strângeți bucșa rotundă ② atât cât este posibil. Este normală o ușoară rezistență în tim-
pul strângerii.

5. Slăbiți bucșa rotundă ② efectuând o rotație completă.

6. Sterilizare cu abur.
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3.3 Instrumentar pentru ligamentul încrucișat
anterior (LCA), fluoroscopic și în traumatisme

3.3.1 Aparatură de auto-înregistrare fluoroscopică 2D/3D pentru brațe C 3D (55720)

Ilustrație

①

②

Figura 57  

Nr. Componentă Articol nr.

① Aparatură de auto-înregistrare fluoroscopică 2D/3D pentru brațe C
3D

55715
55720

② Inel de înregistrare 2D (Set de upgrade fluoroscopic 2D/3D pen-
tru braț C 3D) 55715-20

Folie sterilă

Setul de aparatură fluoroscopică și brațele C corespunzătoare sunt utilizate întotdeauna drapate
cu folii sterile. Sunt necesare numai curățarea și dezinfectarea suprafeței.
Ghidul de utilizare a instrumentului listează foliile sterile compatibile, care sunt furnizate de
producătorul brațului C.

Mod de curățare și dezinfectare

Aparatura de auto-înregistrare fluoroscopică 2D/3D pentru brațe C 3D și brațele C
corespunzătoare sunt utilizate drapate cu folii sterile.

Nu sterilizați setul de înregistrare. Sunt necesare numai curățarea și dezinfectarea
suprafeței.

Etapă

1. Curățați suprafețele utilizând un dezinfectant de tipul Meliseptol. Apoi, uscați suprafața.

2. Utilizați dezinfectanți pentru suprafețe neutri (pH6 – pH9).
Urmați recomandările producătorului cu privire la dezinfectant.

Instrumentar pentru ligamentul încrucișat anterior (LCA), fluoroscopic și în traumatisme
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A nu se utiliza dispozitive de curățare cu ultrasunete.
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3.3.2 Set de înregistrare pentru brațele C 2D (55705)

Ilustrație

①

②

③

④

Figura 58  

Nr. Componentă

① Placă detașabilă

② Discuri reflexive pentru setul de înregistrare fluoroscopică

③ Inel superior

④ Elemente de fixare rapidă

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Desfaceți cele trei elemente de fixare rapidă ④ pentru a desprinde placa detașabilă ① de
pe setul de înregistrare pentru brațele C 2D.

2. Scoateți discurile reflexive cu prindere în cleme ② din setul de înregistrare.

3. Reprocesați inelul superior ③ și placa detașabilă ① separat.

Scoateți discurile reflexive din setul de înregistrare înainte de reprocesare.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.
NOTĂ: Utilizați numai soluții de curățare enzimatice neutre (pH6 – pH9). 

3. Sterilizare cu abur.

A nu se utiliza dispozitive de curățare cu ultrasunete.

Set de înregistrare pentru brațele C 2D (55705)
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3.3.3 Discuri reflexive pentru setul de înregistrare fluoroscopică (55775)

Ilustrație

Figura 59  

Discuri reflexive

Reprocesarea reduce capacitatea de reflexie a discurilor reflexive. Ca rezultat, unele discuri
reflexive nu pot fi detectate de sistem.
NOTĂ: Experiența arată că, de obicei, pot fi realizate 15 cicluri de utilizare, cu toate acestea, nu
se poate recomanda un anumit număr de cicluri, deoarece pierderea capacității de reflexie
depinde de aplicarea specifică și de procesele de reutilizare. 

Verificați dacă toate suprafețele discurilor reflexive se află într-o condiție bună. Înlocuiți
discurile reflexive a căror suprafață este mată, întunecată sau decojită.

Înainte de a începe

Înainte de reprocesare, scoateți discurile reflexive din setul de înregistrare fluoroscopică.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.
NOTĂ: Utilizați numai soluții de curățare enzimatice neutre (pH6 – pH9). 

3. Sterilizare cu abur.

A nu se utiliza dispozitive de curățare cu ultrasunete.

Folia reflexivă a discurilor nu trebuie să intre în contact cu nimic pe durata sterilizării.
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3.3.4 Discuri reflexive pentru setul de înregistrare fluoroscopică (41775)

Ilustrație

Figura 60  

Discuri reflexive

Reprocesarea reduce capacitatea de reflexie a discurilor reflexive. Ca rezultat, unele discuri
reflexive nu pot fi detectate de sistem.
NOTĂ: Experiența arată că, de obicei, pot fi realizate 15 cicluri de utilizare, cu toate acestea, nu
se poate recomanda un anumit număr de cicluri, deoarece pierderea capacității de reflexie
depinde de aplicarea specifică și de procesele de reutilizare. 

Verificați dacă toate suprafețele discurilor reflexive se află într-o condiție bună. Înlocuiți
discurile reflexive a căror suprafață este mată, întunecată sau decojită.

Înainte de a începe

Înainte de reprocesare, scoateți discurile reflexive din setul de înregistrare fluoroscopică.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.
NOTĂ: Utilizați numai soluții de curățare enzimatice neutre (pH6 – pH9). 

3. Sterilizare cu abur.

A nu se utiliza dispozitive de curățare cu ultrasunete.

Folia reflexivă a discurilor nu trebuie să intre în contact cu nimic pe durata sterilizării.

Discuri reflexive pentru setul de înregistrare fluoroscopică (41775)
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3.3.5 Set de auto-înregistrare fluoroscopică 3D pentru Ziehm Vision FD Vario 3D
(55730)

Ilustrație

①

②

③

④

Figura 61  

Folie sterilă

Setul de auto-înregistrare fluoroscopică 3D pentru Ziehm Vision FD Vario și brațul C
corespunzător se utilizează întotdeauna protejate cu folie sterilă. Sunt necesare numai curățarea
și dezinfectarea suprafeței.
Ghidul de utilizare a instrumentului listează foliile sterile compatibile, care sunt furnizate de
producătorul brațului C.

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Împingeți înapoi clema de siguranță ②.

2. Desfaceți pârghia de atașare ④.

3. Scoateți sistemul de referință ③ din cadrul ①.

Mod de curățare și dezinfectare

Etapă

1. Curățați suprafețele utilizând o cârpă umedă. Apoi, uscați suprafața.

2. Utilizați dezinfectanți pentru suprafețe neutri (pH6 – pH9).
Urmați recomandările producătorului cu privire la dezinfectant.

Avertisment
Asigurați-vă că pinii de atașare ai markerilor de deplasare (aflați la capătul pârghiei de
atașare ④) sunt bine curățați, pentru a evita navigarea imprecisă și producerea de leziuni
pacientului.

Nu sterilizați.
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A nu se utiliza dispozitive de curățare cu ultrasunete.

Set de auto-înregistrare fluoroscopică 3D pentru Ziehm Vision FD Vario 3D (55730)
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3.3.6 Set de auto-înregistrare fluoroscopică 3D pentru Ziehm Vision RFD 3D (19154)

Ilustrație

①

②

Figura 62  

Mod de curățare și dezinfectare

Etapă

1. Deșurubați complet șurubul de blocare ①, apoi scoateți plăcile laterale ② de pe matrice.

2. Tratare preliminară.

3. Verificați dacă mai există reziduuri, în special la filete. Dacă reziduurile sunt încă vizibile,
repetați pasul 2.

4. Curățare și dezinfectare automate.

5. Reasamblați plăcile laterale, astfel încât șuruburile de blocare să fie pe aceeași parte cu
nodul unic rotunjit de pe partea interioară a bazei.

6. Sterilizare cu abur.
Se permite un număr maxim de 150 de cicluri.

Avertisment
Nu depășiți numărul maxim validat de cicluri de sterilizare pentru a evita navigarea
imprecisă.
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3.3.7 Dispozitiv de înregistrare fluoroscopică 2D portabil (55741)

Ilustrație

④

①

②
③

Figura 63  

Nr. Componentă

① Mâner (55742)

② Șurub

③ Interfață

④ Dispozitiv de înregistrare fluoroscopică 2D portabil (55741)

Mod de dezasamblare

Etapă

Slăbiți șurubul ② o jumătate de tură pentru a scoate mânerul ① din interfața ③.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.
Curățați metodic interfața ③ între dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D porta-
bil ④ și suportul portabil ①.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Soluții incompatibile

Baze tari (pH > 11)
• Pentru alte soluții incompatibile, consultați link-urile asociate.

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, nu utilizați soluții incompatibile.

Linkuri conexe

Soluții incompatibile la pagina 23

Dispozitiv de înregistrare fluoroscopică 2D portabil (55741)
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3.3.8 Placă de corecție pentru dispozitivul de înregistrare fluoroscopică 2D portabil
(intensificator de imagine de 9 inchi / 12 inchi) (55744, 55745)

Ilustrație

②

①

④

③

Figura 64  

Nr. Componentă

① Clemă de atașare

② Placă de corecție (55744, 55745)

③ Receptacul de plastic

④ Bandă de cauciuc (55746)

Mod de curățare și dezinfectare

Placa de corecție, accesoriile și brațul C corespunzător sunt protejate cu folie sterilă. Sunt
necesare numai curățarea și dezinfectarea suprafeței.

Etapă

1. Curățați placa de corecție ① și banda de cauciuc ④ cu izopropanol.

2. Tratare preliminară.

3. Verificați dacă sunt prezente reziduuri.
Dacă reziduurile sunt încă vizibile, repetați pasul 2.

Avertisment
Nu sterilizați placa de corecție sau alte accesorii. Temperaturile ce depășesc 35 °C nu sunt
aprobate pentru aceste obiecte.

INSTRUMENTAR BRAINLAB PENTRU CHIRURGIA ASISTATĂ DE IMAGINE

Ghidul de curăţare, dezinfectare şi sterilizare Rev. 5.6 109



3.4 Instrumentar pentru șold
3.4.1 Șubler pentru pelvis (52876)

Figura 65  

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Opțional: Sterilizare cu abur.

Avertisment
Șublerul pentru pelvis est destinat numai pentru utilizarea pe pielea intactă. Dacă
dispozitivul intră în contact cu sângele, trebuie sterilizat cu abur.

Instrumentar pentru șold

110 Ghidul de curăţare, dezinfectare şi sterilizare Rev. 5.6



3.4.2 Sistem de referință fără pini pentru femur (52400)

Ilustrație

① 

② 

③

Figura 66  

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Deșurubați șurubul ① pentru a scoate sistemul de referință ② de pe interfața ③.

2. Îndepărtați de pe pacient banda autoadezivă utilizată pentru fixare.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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3.4.3 Adaptor de instrument pentru sistemul motor chirurgical (41840)

Ilustrație

④

①

②

③

Figura 67  

Nr. Componentă

① Conector

② Ax

③ Falcă

④ Șurub

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Slăbiți șurubul ④.

2. Asigurați-vă că există un spațiu între șurubul ④ și falca ③.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Lubrifiați axul ② după cca. 10 utilizări.
Utilizați un lubrifiant medicinal biocompatibil, netoxic (de ex., pe bază de hidrocarburi ali-
fatice) care nu afectează negativ sterilizarea și utilizați cantitatea necesară minimă pentru
a garanta funcționalitatea instrumentului.

4. Numai după 10 utilizări: Rotiți șurubul ④ înainte și înapoi de mai multe ori pentru a dis-
persa uniform uleiul pe axul ② și conectorul ①.

5. Sterilizare cu abur.

Avertisment
Utilizați numai lubrifianți medicinali biocompatibili, netoxici care nu vor pune în pericol
pacientul.

Adaptor de instrument pentru sistemul motor chirurgical (41840)
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3.4.4 Adaptor drept pentru alezor cupă (41879-02, -03)

Ilustrație

①

②

③
Figura 68  

Mod de dezasamblare

Etapă

Deșurubați bucșa de reglare ③ și contrabucșa ② de pe adaptorul alezorului pentru cupă ①.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Soluții incompatibile

Baze tari (pH > 9)
Pentru alte soluții incompatibile, consultați link-urile asociate.

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, nu utilizați soluții incompatibile.

Linkuri conexe

Soluții incompatibile la pagina 23
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3.4.5 Șurub sistem de referință montabil pentru toți impactorii pentru cupe (41851)

Ilustrație

①
②

③

Figura 69  

Nr. Componentă

① Cadru

② Falcă

③ Șurub

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Fără a aplica forță excesivă, slăbiți șurubul ③ cât mai mult posibil.

2. Asigurați-vă că falca ② nu se atinge de cadrul ①.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Lubrifiați axul ② după cca. 10 utilizări.
Utilizați un lubrifiant medicinal biocompatibil, netoxic (de ex., pe bază de hidrocarburi ali-
fatice) care nu afectează negativ sterilizarea și utilizați cantitatea necesară minimă pentru
a garanta funcționalitatea instrumentului.

4. Numai după 10 utilizări: Rotiți șurubul ③ înainte și înapoi, de mai multe ori, pentru a dis-
persa uniform uleiul pe șurub și pe filetele cadrului.

5. Sterilizare cu abur.

Avertisment
Utilizați numai lubrifianți medicinali biocompatibili, netoxici care nu vor pune în pericol
pacientul.

Șurub sistem de referință montabil pentru toți impactorii pentru cupe (41851)
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3.4.6 Instrument de verificare a poziției tijei pentru CT șold (52872, 52873)

Ilustrație

①

②
Figura 70  

Mod de dezasamblare

Etapă

Deșurubați manșonul tijei ② de pe sistemul de detectare ①.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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3.4.7 Impactor Universal cu deviație pentru cupă (52856)

Ilustrație

① ② ③ ⑤ ⑨④ ⑧⑦⑥

Figura 71  

Nr. Componentă Articol nr.

① Piesă frontală 52855-xx

② Ax articulat pentru vârf

③ Dispozitiv cu clichet

④ Pârghie de decuplare (pentru dispoziti-
vul cu clichet)

⑤ Corp instrument 52856

⑥ Pârghie de decuplare (pentru axul arti-
culat pentru vârf)

⑦

Mâner
• Plastic de culoare albastră (în imagi-

ne)
• Metal

⑧ Vârf filetat 52855-xx

⑨ Bucșă de blocare

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Scoateți piesa frontală ①.

2. Apăsați pârghia de decuplare (pentru dispozitivul cu clichet) ④ și scoateți dispozitivul cu
clichet ③.

3. Apăsați în jos pârghia de decuplare (pentru axul articulat pentru vârf) ⑥ și decuplați axul
articulat pentru vârf ②.

4. Deșurubați bucșa de blocare ⑨.

5. Glisați în afară vârful filetat ⑧ din articulația terminală a axului articulat pentru vârf ②.

6. Scoateți vârful filetat ⑧ de pe impactor.

Impactor Universal cu deviație pentru cupă (52856)
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Mod de reprocesare

Derivați impactor universal pentru cupă este de două tipuri:
• Impactor cu mâner din plastic albastru
• Impactor cu mâner metalic

Parametrii de sterilizare cu abur depind de tipul utilizat. A se vedea mai jos parametrii corecți
pentru impactorul dvs.:

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3.

Impactor (mâner albastru):

• Sterilizare cu abur utilizând următorii parametri pentru prevacuum:
- La 134 °C:

- Timp de sterilizare, minim 18 minute
- Timp de uscare, minim 30 de minute

- La 135 °C:
- Timp de sterilizare, minim 3 minute
- Timp de uscare, minim 60 de minute

NOTĂ: Derivația de impactorul universal pentru cupă (mânerul albastru) trebuie să
fie înfășurat și sterilizat în mod individual fără utilizarea unei tăvi de sterilizare. 

Impactor (mâner metalic):
• Sterilizare cu abur (consultați secțiunea cu link-urile asociate).

Avertisment
Nu sterilizați Derivați de impactorul universal pentru cupă (mânerul albastru) utilizând o
tavă pentru instrumente deoarece acest lucru poate avea ca rezultat un dispozitiv nesteril.

Avertisment
Orice abatere de la parametrii de validare poate duce la infectarea pacientului.

Linkuri conexe

Sterilizare cu abur la pagina 29
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3.4.8 Impactor universal pentru cupă drept (52858-01, 52858, -02)

Ilustrație

①
②
③

④

⑨

⑥

⑦

⑧

⑤

Figura 72  

Nr. Componentă Articol nr.

① Piesă frontală 52855-xx

② Vârf filetat 52855-xx

③ Bucșă de blocare

④ Ax articulat 52858-01

⑤ Corp instrument 52858-01

⑥ Bază adaptor StarLock 52858-02

⑦ Șurub-fluture 52858-02

⑧ Arc

⑨ Bucșă mâner albastru

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Scoateți baza de instalare pentru interfața StarLock ⑥ prin eliberarea șurubului-fluture ⑦.
Asigurați-vă că șurubul-fluture este deșurubat complet.

2. Detașați și ridicați ușor și scoateți piesa frontală ①.

3. Deșurubați complet bucșa mânerului albastru ⑨ în sens anti-orar.

4. Glisați tija interioară a axului articulat ④ înainte până când vârful filetat ② este complet
vizibil.

5. Deșurubați bucșa de blocare ③ de pe vârful filetat.

6. Glisați vârful filetat ② în afara axului articulat ④.

7. Asigurați-vă că arcul ⑧ se deplasează liber.

Impactor universal pentru cupă drept (52858-01, 52858, -02)
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Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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3.5 Instrumentar pentru genunchi
3.5.1 Șablon pentru blocul de tăiere de tip 4 în 1 (specific producătorului)

Ilustrație

Figura 73  

Numere articol

Producător implant Articol nr.

DePuy 41867

Biomet 41868, 52464, 52472

Exactech 52473

Mathys 52482

Microport Evolution 52471

Smith & Nephew 41838, 41871

Wright 52465, 52462

Zimmer 52555

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Instrumentar pentru genunchi
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3.5.2 Ansamblu adaptor universal pentru blocul de tăiere cu patru sfere MIS (41888)

Ilustrație

①

②

③

Figura 74  

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Trageți mânerele ② în sus.

2. Scoateți sistemul de referință ① de pe baza plăcii ③.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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3.5.3 Ansamblu adaptor universal pentru blocul de tăiere cu patru sfere MIS (41866-77)

Ilustrație

② 

① 

③

Figura 75  

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Trageți mânerele ② în sus.

2. Scoateți sistemul de detectare ③ de pe baza plăcii ①.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Ansamblu adaptor universal pentru blocul de tăiere cu patru sfere MIS (41866-77)
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3.5.4 Bloc de tăiere cu reglare fină – set femural

Ilustrație

①

②

③

④

⑤

Figura 76  

Nr. Componentă Articol nr.

① Ghidaj de aliniere femurală 53212

② Fantă de tăiere femur 53220 (1,19 mm), 53221 (1,27 mm), 53222 (1,37 mm)

③ Unitate de reglare 53210

④ Placă bază femur 53213, 53219 (placă bază femur mică)

⑤ Sistem de referință pentru femur 53211
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Modul de reprocesare a ghidajului de aliniere femurală

Etapă

1.

①

Apăsați clema ① și mutați indicatorul negru pe poziția de curățare, apoi efectuați tratarea
prealabilă.

2. Verificați toate canulațiile și orificiile acestora pentru a vedea dacă prezintă reziduuri. Da-
că reziduurile sunt încă vizibile, repetați pasul 1.

3.

Curățare și dezinfectare automate.
NOTĂ: Poziționați dispozitivul conform imaginii de aici. 

Bloc de tăiere cu reglare fină – set femural
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Etapă

4.

Aduceți din nou pe poziție indicatorul negru în canelura ghidajului înainte de sterilizare.

5. Sterilizare cu abur.

Modul de dezasamblare a blocului de tăiere

Etapă

1.

Rotiți butonul de reglare a înălțimii de rezecție în sens antiorar, apoi scoateți unitatea de
ajustare din baza femurală.
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Etapă

2.

Slăbiți șurubul de fixare a bazei până la eliberarea penei.

3.

①

Aduceți butonul flex în poziția deblocat ① (consultați eticheta). Rotiți butonul var pe pozi-
ția 0°.
NOTĂ: Există un mecanism de prag care împiedică unitatea să se deblocheze involuntar
în timpul utilizării normale. Continuați să rotiți butonul flex până se deblochează. 

4.

Scoateți fanta de tăiere din unitatea de reglare.

Bloc de tăiere cu reglare fină – set femural
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Modul de curățare a blocului de tăiere

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Verificați toate canulațiile și orificiile acestora pentru a vedea dacă prezintă reziduuri. Da-
că reziduurile sunt încă vizibile, repetați pasul 1.

3.

Aduceți butonul flex pe poziția deblocat și rotiți butonul var pe poziția 0°.

4.

Curățare și dezinfectare automate.
NOTĂ: Poziționați componentele conform imaginii de aici. 
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Modul de lubrifiere a blocului de tăiere

Avertisment
Utilizați numai lubrifianți medicinali biocompatibili, netoxici, care nu vor pune în pericol
pacientul.

După curățare, dar înainte de sterilizare, toate piesele mobile trebuie lubrifiate.

Etapă

1.

①
②

①
②

③

Lubrifiați toate piesele mobile inclusiv:
• Dinții butoanelor de reglare ①
• Interiorul mecanismelor de reglare ②
• Interiorul mecanismelor de reglare a înălțimii ③

NOTĂ: Utilizați cantitatea minimă de lubrifiant necesară pentru a asigura funcționalitatea
instrumentului (de ex., folosiți o picătură de lubrifiant Sterilit® JG598 pentru fiecare piesă). 

2. După lubrifiere, rotiți mecanismele de câteva ori pentru a întinde lubrifiantul în mod egal și
curățați toate reziduurile de lubrifiant.

Bloc de tăiere cu reglare fină – set femural
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Modul de sterilizare a blocului de tăiere

Etapă

1.

Cu butonul flex al unității de reglare pe poziția deblocat și butonul var rotit la 0°, asambla-
ți fanta de tăiere și unitatea de reglare.

2.

Introduceți cuiele A și B ale fantei de tăiere în orificiile lor corespondente de pe unitatea
de reglare.
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Etapă

3.

Rotiți butonul flex în sens orar pentru a-l aduce pe poziția blocat.
NOTĂ: Pentru a bloca ansamblul, înclinați ușor înainte fanta de tăiere. 

4.

Aduceți butoanele var și flex la 0°.

5. Sterilizare cu abur.

Bloc de tăiere cu reglare fină – set femural
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Modul de dezasamblare a sistemului femurale de referință

①

Figura 77  

Etapă

Apăsați clema de deblocare ①, apoi trageți sistemul de referință de pe bază.

Modul de reprocesare a sistemuluide referință femurale

Etapă

1. Tratare preliminară.

2.

Curățare și dezinfectare automate.
NOTĂ: Poziționați sistemul de referință conform imaginii de aici. 

3. Sterilizare cu abur.
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3.5.5 Set Plane Tool (53200, 53201, 53202, 53203, 53204, 53205)

Ilustrație

① ② ③

④

⑤
Figura 78  

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Apăsați maneta de pe sistemul de detectare ④.

2. Detașați adaptorul blocului de tăiere ③ sau placa de verificare a osului ①, ② sau ⑤,
apoi eliberați maneta.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Set Plane Tool (53200, 53201, 53202, 53203, 53204, 53205)
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3.5.6 Fixator pentru os cu 2 pini ClearLens (stâng (53240) și drept (53239))

Ilustrație

⑥

⑤

④

①
②
③

Figura 79  

Nr. Componentă

① Sistem de detectare ClearLens

② Fixator pentru os cu 2 pini ClearLens (53240, 53239)

③ Șurub de fixare Schanz

④ Pană

⑤ Șurub de fixare a matricei

⑥ Șurubelniță (53218)

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Deschideți complet șuruburile ③ și ⑤.

2. Scoateți sistemul de detectare ClearLens ① și eliminați-l.

3. Pivotați pana ④, astfel încât filetul interior să poată fi curățat și dezinfectat.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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3.5.7 Mâner indicator ClearLens – Genunchi (53237)

Ilustrație

①

②

Figura 80  

Nr. Componentă

① Mâner indicator ClearLens – Genunchi (53237)

② Indicator al sistemului de detectare ClearLens

Mod de dezasamblare

Etapă

Scoateți Sistemul de detectare ClearLens pentru indicator ② și eliminați-l.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Mâner indicator ClearLens – Genunchi (53237)
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3.5.8 Plane Tool ClearLens – Interfață (53238)

Ilustrație

①

②

③

Figura 81  

Nr. Componentă

① Plane Tool ClearLens sistem de detectare

② Plane Tool ClearLens – Interfață cu manetă (53238)

③ Placă de verificare a osului

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Scoateți Plane Tool ClearLens al sistemului de detectare ① și eliminați-l.

2. Apăsați maneta interfeței ② și detașați placa de verificare a osului ③ sau adaptorul
blocului de tăiere.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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3.6 Instrumente pentru coloana vertebrală
3.6.1 Clemă de referință în X pentru coloană (dimensiuni S (55751) și L (55752))

Ilustrație

⑤

①

②
③

④

A

B

Figura 82  

Nr. Componentă Piesă

① Șurub
A – Sistem de referință (55753, 55759)

② Bucșă

③ Filete

B – Clemă în X (55751, 55752)④ Articulații

⑤ Rotița de reglare

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Deșurubați bucșa ② pentru a scoate sistemul de referință (A) din clema în X (B).

2. Slăbiți șurubul ① până când există un spațiu între sistemul de referință și capul șurubului.
NOTĂ: Șurubul ① nu poate fi scos complet. Încercarea acestui lucru poate să ducă la de-
teriorarea sau ruperea șurubului. 

3. Deșurubați rotița de reglare ⑤ până când clema este deschisă complet.
Asigurați-vă că filetul ③ este deschis.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.
Curățați temeinic rotița de reglare ⑤ și spațiile articulațiilor ④.

Instrumente pentru coloana vertebrală
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Etapă

2. Verificați prezența reziduurilor, în special rotița de reglare ⑤ și spațiile articulațiilor ④.

3. Curățare și dezinfectare automate.

4. Sterilizare cu abur.
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3.6.2 Clemă de referință pentru coloana vertebrală, radiotransparentă (55756)

Ilustrație

②

A

B

①

⑤

③

④③

④

Figura 83  

Nr. Componentă Piesă

① Șurub
A – Sistem de referință (55753)

② Bucșă

③ Rotiță

B – Clemă (55756)④ Pană

⑤ Articulații

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Deșurubați bucșa ② pentru a scoate sistemul de referință (A) din clema (B).

2. Slăbiți șurubul ① până când există un spațiu între sistemul de referință și capul șurubului.
NOTĂ: Șurubul ① nu poate fi scos complet. Încercarea acestui lucru poate să ducă la de-
teriorarea sau ruperea șurubului. 

3. Deșurubați rotița ③ de pe clema (B). Scoateți rotița ③ împreună cu pana de fixare ④.

4. Glisați rotița ③ afară din pană ④.

Clemă de referință pentru coloana vertebrală, radiotransparentă (55756)
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Mod de reprocesare

Curățați și dezinfectați toate piesele separat.

Etapă

1. Tratare preliminară.
Curățați temeinic articulațiile ⑤.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Glisați rotița ③ în pană ④ și pe clemă (B).

4. Întoarceți rotița ③ de câteva ori în sensul acelor de ceasornic.

5. Asigurați-vă că instrumentul este asamblat corect:

6. Sterilizare cu abur.
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3.6.3 Clemă de referință cu glisor pentru coloana vertebrală, carbon (55758)

Ilustrație

⑥

⑤ ⑦

A B

① ④

②

③

Figura 84  

Nr. Componentă Articol

① Clemă de referință 55758

② Extensie clemă de referință pentru
coloana vertebrală (opțional) 55761-02

③ Sistem de referință 55761

④ Șurubelniță hexagonală 2,5 mm 55758-30

⑤
Clemă de referință pentru coloana
vertebrală, radiotransparentă, în for-
mă de pană

55756-20

⑥ Adaptor scurt sistem de referință
pentru coloana vertebrală 55761-01

⑦ Set adaptor sistem de referință pen-
tru coloana vertebrală 55761-04

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Deșurubați adaptorul scurt al sistemului de referință pentru coloana vertebrală ⑥
pentru a scoate matricea din clema ①.

2. Deșurubați și eliminați sferele marker cu reflexie din matricea ③.

3. Slăbiți ansamblul șurubului ⑦ pentru a scoate sistemul de referință ③.

4. Scoateți ansamblul șurubului ⑦ pentru a scoate sistemul de referință ③.

5. Reprocesați separat matricea, clema și rotița.

Clemă de referință cu glisor pentru coloana vertebrală, carbon (55758)
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Mod de reprocesare

Pentru curățare și sterilizare, dezasamblați dispozitivul după cum se arată:
• A: Pentru pașii de curățare
• B: Pentru sterilizare

Etapă

1. Tratare preliminară cu apă de la robinet timp de 15 minute.

2. Curățare cu ultrasunete timp de 15 minute.

3. Verificați dacă mai există reziduuri, în special spațiile articulațiilor.
Dacă reziduurile sunt încă vizibile, repetați tratarea preliminară.

4. Curățare și dezinfectare automate.

5. Sterilizare cu abur.

INSTRUMENTAR BRAINLAB PENTRU CHIRURGIA ASISTATĂ DE IMAGINE

Ghidul de curăţare, dezinfectare şi sterilizare Rev. 5.6 141



3.6.4 Instrumente pentru chirurgia spinală ghidată prin imagine (55830-xx)

Ilustrație

① ② ③ ④ ⑤

Figura 85  

Nr. Componentă Articol nr.

① Vârful instrumentului 55830-30, -35, -40, -43, -45,
-50, -55, -60, -64, -65, -66

② Sistem de detectare 55830-20, -25, -27, -29

③ Orificiu interior al cuplajului de mâner

④ Buton de apăsare

⑤ Mâner 55830-10, -15

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Demontați mânerul ⑤ de pe vârful instrumentului ①.

2. Scoateți sistemul de detectare ②.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară:
• Curățați temeinic spațiile și orificiile cuplajului de mâner ③.
• Apăsați butonul marcat „press” (apăsare) ④ de mai multe ori pe durata acestui proces.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Instrumente pentru chirurgia spinală ghidată prin imagine (55830-xx)
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3.6.5 Pachet de accesorii spinale pentru referință anterioară/laterală/oblică (55070-xx)

Ilustrație

⑥

①

②

③

④ ⑤ ⑦

Figura 86  

Nr. Componentă

① Pin de fixare lombar

② Tub conector

③ Bucșă de atașare

④ Unitate de atașare cu buton de strângere

⑤ Sistem de referință

⑥ Dispozitiv de inserție

⑦ Manșon de protecție

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Dacă un pin de fixare ① se mai află în tubul conector ②:
Scoateți bucșa de atașare ③ și trageți afară pinul de fixare ① din tubul conector ②.

2. Deschideți complet butonul de strângere de pe unitatea de atașare ④.

3. Detașați unitatea de atașare ④ de la tubul conector ②.

4. Scoateți sistemul de referință ⑤ din unitatea de atașare ④.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.
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Etapă

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Avertisment
Pinul de fixare lombară scurt și pinul de fixare lombară lung pot fi sterilizate și utilizate
numai de două ori. Utilizarea pinilor de fixare lombară de mai mult de două ori riscă
siguranța pacientului, caz în care, Brainlab nu va fi făcută răspunzătoare.

Pachet de accesorii spinale pentru referință anterioară/laterală/oblică (55070-xx)
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3.6.6 Set ac de acces pentru pedicul pentru calibrare manuală (55843, 55844, 55845-01)

Ilustrație

①

②

③

Figura 87  

Nr. Componentă

① Tub de ghidare
Reprocesabil (55844)

② Sistem de detectare

③ Inserție trocar De unică folosință (55845-01)

Mod de dezasamblare

Etapă

Scoateți inserția pentru trocar ③ din tubul de ghidare a frezei ①.

Avertisment
Inserția pentru trocar trebuie scoasă și eliminată înainte de sterilizarea tubului de ghidaj.

Modul de procesare a inserției pentru trocar (versiune nesterilă)

Inserția pentru trocar este de unică folosință, dar poate fi livrată în versiunea nesterilă. Înainte de
utilizarea inserției pentru trocar, aceasta trebuie procesată după cum urmează:

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Avertisment
Inserția pentru trocar este de unică folosință. A se elimina după utilizare.

Modul de reprocesare a tubului de ghidaj și sistemul de detectare

Etapă

1. Tratare preliminară.
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Etapă

2. Atașați tuburile de curgere flexibile adecvate la capătul distal al tubului de ghidare a fre-
zei.

3. Curățare și dezinfectare automate.

4. Sterilizare cu abur.

Set ac de acces pentru pedicul pentru calibrare manuală (55843, 55844, 55845-01)
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3.6.7 Adaptor de instrument, extensie 50 mm (55016)

Ilustrație

Figura 88  

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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Adaptor de instrument, extensie 50 mm (55016)
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4 INSTRUMENTE DE
DETECTARE EM

4.1 Indicatorii
4.1.1 Indicator EM (18099-02) și indicator EM scurt (18099-27)

Ilustrație

②

④

③

⑤

①

Figura 89  

Nr. Componentă

① Punct de calibrare

② Buton de control

③ Cablu

④ Priză (zona hașurată)

⑤ Etichetă numărătoare de sterilizare

Mod de dezasamblare

Etapă

Trageți ușor de zona hașurată ④ a prizei pentru a scoate cablul din stația bază.
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Mod de reprocesare

Etapă

1. Îndepărtați impuritățile grosiere de pe indicator imediat după utilizare (în termen de maxim
două ore) folosind jet de apă (20 – 30 °C) sau o soluție de curățare-dezinfectare.

2. Cu ajutorul unei perii, aplicați soluția de detergent pe toate suprafețele asigurându-vă că
toate zonele sunt curățate.
• Pentru a îndepărta impuritățile manual, utilizați numai o perie moale sau un șervețel

curat și fin.
• Nu utilizați perii de metal sau burete de oțel.

3. Tăiați următorul număr din eticheta numărătoare de sterilizare.

Avertisment
Eliminați și nu încercați să utilizați indicatorul EM după 20 de cicluri de re-
procesare.

4. Curățare și dezinfectare automate.

5. Sterilizare cu abur.
Procedură de Prevac:
• Între 132 – 134 °C
• Cinci minute
• Timp de uscare de cel puțin zece minute
• Utilizați tava de sterilizare pentru instrumente de bază EM (18099-08):

NOTĂ: Indicatorii pot, de asemenea, să reziste la sterilizarea cu abur la 137 °C timp de
3,5 minute și la 134 °C timp de 18 minute. 

NOTĂ: Întotdeauna depozitați indicatorii EM în tava de sterilizare furnizată. 

Parametrii de validare EM

Brainlab a testat compatibilitatea indicatorului EM și a indicatorului EM scurt cu următorii
detergenți:

Detergenți pentru cu-
rățare

Producător Parametri Dezinfectare

neodisher MediClean
forte Dr. Weigert Conform specifica-

țiilor producătorului

Termică la 90 °C timp de 5
minute.
Termică la 93 °C timp de 10
minute.

neodisher SeptoClean

Dismoclean 28 alka med Bode

Indicatorii
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4.1.2 Indicator de înregistrare EM (18099-23)

Ilustrație

② ④③

⑤①

Figura 90  

Nr. Componentă

① Vârf

② Priză

③ Zonă hașurată

④ Cablu

⑤ Mâner

Mod de dezasamblare

Etapă

Trageți ușor de zona hașurată ③ a prizei pentru a scoate cablul din stația de bază.

Mod de reprocesare

Etapă

Îndepărtați petele de murdărie de pe toate suprafețele și spațiile cu un șervețel moale umezit cu
dezinfectanți de suprafețe. Utilizați dezinfectant pentru suprafețe neutru (pH6 – pH9) (de ex.,
Meliseptol).
Urmați recomandările producătorului cu privire la dezinfectant.

Nu utilizați

Nu utilizați sterilizarea cu aburi.

Nu curățați cu un aparat de spălare/dezinfectare. Sterilizarea și curățarea/dezinfectarea
automată vor scurta durata de viață a dispozitivului și poate duce la vătămarea pacientului
sau a utilizatorului.
Nu utilizați următoarele:
• Solvenți acizi
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• Solvenți caustici

Indicator de înregistrare EM (18099-23)
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4.2 Referințe
4.2.1 Adaptor de instrument EM (18099-05)

Ilustrație

①

③ ④

②

Figura 91  

Nr. Componentă

① Șurub

② Priză

③ Zonă hașurată

④ Cablu

Mod de dezasamblare

Etapă

Trageți ușor de zona hașurată ③ a prizei pentru a scoate cablul din stația de bază.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Îndepărtați impuritățile grosiere de pe adaptorul de instrument EM imediat după utilizare
(în termen de maxim două ore) folosind jet de apă (20 – 30 °C) sau o soluție de curățare-
dezinfectare.

2. Cu ajutorul unei perii, aplicați soluția de detergent pe toate suprafețele și orificiile asigu-
rându-vă că toate zonele sunt curățate.
• Pentru a îndepărta impuritățile manual, utilizați numai o perie moale sau un șervețel

curat și fin.
• Nu utilizați perii de metal sau burete de oțel.
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Etapă

3. Tăiați următorul număr din eticheta numărătoare de sterilizare.

NOTĂ: Eliminați adaptorul de instrument EM atunci când a fost reprocesat de 20 de ori
(adică, au fost tăiate toate numerele). 

4. Curățare și dezinfectare automate.

5. Sterilizare cu abur.
Procedură de Prevac:
• Între 132 – 134 °C
• Cinci minute
• Timp de uscare de cel puțin zece minute
• Utilizați doar tava de sterilizare pentru instrumente craniene/ORL EM (18099-07)

NOTĂ: Adaptorul de instrument EM poate, de asemenea, să reziste la sterilizarea cu
abur la 137 °C timp de 3,5 minute și la 134 °C timp de 18 minute. 

Referințe
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4.2.2 Referință pacient EM ORL (18099-04)

Ilustrație

③

②

④

①
Figura 92  

Nr. Componentă

① Referință

② Priză

③ Zonă hașurată

④ Cablu

Mod de dezasamblare

Etapă

Trageți ușor de zona hașurată ③ a prizei pentru a scoate cablul din stația de bază.

Mod de reprocesare

Etapă

Îndepărtați petele de murdărie utilizând un șervețel moale înmuiat cu izopropanol.

INSTRUMENTE DE DETECTARE EM
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4.2.3 Referință pacient EM (18099-24)

Ilustrație

①
②

④

③

Figura 93  

Nr. Componentă

① Referință

② Priză

③ Zonă hașurată

④ Cablu

Mod de dezasamblare

Etapă

Trageți ușor de zona hașurată ③ a prizei pentru a scoate cablul din stația de bază.

Mod de curățare

Etapă

1. Îndepărtați petele de murdărie și reziduurile de adeziv utilizând un șervețel moale înmuiat
cu alcool (≤ 70% alcool, de ex., Mikrozid AF liquid).

2. Curățare manuală.
Umpleți un bazin cu soluție de curățare. Utilizați agenți de curățare adecvați pentru:
• Materiale plastice (materialul corpului de referință este confecționat din plastic PEEK)
• Silicon (materialul cablului)

3. Scufundați corpul de referință al pacientului EM, inclusiv cablul, în soluția de curățare.
Nu scufundați priza.

Referință pacient EM (18099-24)
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Etapă

4. Efectuați curățarea conform instrucțiunilor producătorului agentului de curățare. Utilizați o
perie moale pentru a curăța suprafețele în timp ce sunt scufundate în soluția de curățare.
Repetați până când dispozitivul și conexiunea dintre cablu și corpul de referință sunt cura-
te în mod vizibil.

5. Scoateți referința din bazin după timpul de înmuiere minim recomandat de producătorul
agentului de curățare.

6. Clătiți metodic referința de cel puțin trei ori sub jet de apă deionizată sau apă ultra-purifi-
cată (HPW) prin toate canalele pentru a îndepărta urmele de agent de curățare. Fiecare
clătire trebuie să dureze cel puțin un minut.

7. Uscați referința de două ori cu aer cu filtrare forțată.

Nu utilizați

• Solvenți acizi
• Solvenți caustici

Mod de dezinfectare

Etapă

1. Umpleți un bazin cu soluție de dezinfectare.

2. Scufundați corpul de referință pacient EM, inclusiv cablul în soluția de curățare, umplând
toate lumenele și eliminând bulele de aer. Nu scufundați priza.

3. Scoateți referința din bazin după timpul de înmuiere minim recomandat de producătorul
agentului de curățare.

4. Fiți atent la instrucțiunile producătorului detergentului, clătiți instrumentul de minim trei ori
prin scufundarea completă într-un volum mare de apă (de ex., 7 – 8 litri). Utilizați apă
proaspătă pentru fiecare clătire. Fiecare clătire trebuie să dureze cel puțin un minut.

5. Spălați manual toate zonele și canalele cu volume mari (cel puțin 100 ml) de apă curgă-
toare deionizată sau HPW (umpleți lumenul, orificiile oarbe).

6. Uscați referința de două ori cu aer cu filtrare forțată.

Nu sterilizați dispozitivul de referință al pacientului EM, întrucât acest lucru poate deteriora
dispozitivul.

Detergenți validați

Brainlab a validat procesele de curățare și dezinfectare cu următorii detergenți:
• CIDEZYME
• CIDEX OPA

INSTRUMENTE DE DETECTARE EM
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4.2.4 Baza referinței craniene EM (18099-06)

Componentele bazei referinței craniene EM

⑤

②

③

④

①

Figura 94  

Nr. Componentă

① Șurub fără freză

② Tub

③ Bucșă de fixare a tubului

④ Pini

⑤ Baza

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Deșurubați bucșa de fixare a tubului ③.

2. Scoateți tubul ②.

Mod de procesare a șuruburilor fără freză

Șuruburile fără freză sunt de unică folosință și, înainte de utilizare, necesită sterilizare.

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Acestea trebuie sterilizate înainte de utilizare și eliminate după utilizare.

Baza referinței craniene EM (18099-06)
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Modul de reprocesare a componentelor bazei referinței craniene EM

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
Utilizați tava de sterilizare pentru instrumente craniene/ORL EM (18099-07).

NOTĂ: Pentru mai multe informații referitoare la reprocesarea șurubelniței, consultați secțiunea cu
link-urile asociate. 

Linkuri conexe

Șurubelniță, freză și mâner pentru setul de referință cranian la pagina 81

INSTRUMENTE DE DETECTARE EM
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4.3 Tăvi de sterilizare EM
4.3.1 Tăvile de sterilizare pentru sterilizarea cu abur (18099-07, 18099-08)

Ilustrație

①
②

18099-07

18099-08

Figura 95  

Mod de dezasamblare

Etapă

Tavă de sterilizare instrumente EM ORL/cranian (18099-07): Deblocați și scoateți capacul ①
de pe tava de sterilizare.
Tavă de sterilizare pentru instrumente de bază EM (18099-08): Deblocați și scoateți capacul
① și microtava ② de pe tava de sterilizare.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Soluții incompatibile

• Baze tari (pH > 9)
Pentru alte soluții incompatibile, consultați link-urile asociate.

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, nu utilizați soluții incompatibile.

Linkuri conexe

Soluții incompatibile la pagina 23

Tăvi de sterilizare EM
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5 INSTRUMENTELE DE
IMAGISTICĂ
INTRAOPERATORIE

5.1 Sistem de înregistrare automată iMRI
(19208-xx)

Ilustrație

① ②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
Figura 96  

Nr. Componentă Piesă Producător

① Matrice de înregistrare iMRI
(19208-01)

Sistem de înregistrare auto-
mată iMRI Brainlab

②
Adaptor de referință DrapeLink
pentru înregistrare automată iMRI
(19208-02)

③ Șurub de fixare (Matrice de înregis-
trare)

④ Inel de fixare

⑤ Șurub de fixare (Adaptor de referință)

⑥ Adaptor masă

Sistem suport pentru cap PMI⑦ Suport pentru cap

⑧ Șurub de montare

INSTRUMENTELE DE IMAGISTICĂ INTRAOPERATORIE
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Mod de dezasamblare

Etapă

1. Deșurubați matricea de înregistrare.

2. Deschideți inelul de fixare și scoateți sistemul de înregistrare din sistemul suport pentru
cap.

3. Deșurubați adaptorul de referință.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Îndepărtați petele de murdărie utilizând un șervețel moale înmuiat într-un dezinfectant
pentru suprafețe

2. Opțional: Tratare preliminară

3. Opțional: Curățare și dezinfectare manuală

NOTĂ: Cu privire la reprocesarea sistemului suport pentru cap consultați instrucțiunile
producătorului respectiv. 

Nu utilizați

Nu utilizați următoarele:
• Dezinfectanți nediluați, dacă acest lucru nu este specificat în instrucțiunile producătorului
• Curățarea cu ultrasunete
• Curățare și dezinfectare automate
• Sterilizarea

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, urmați întotdeauna numai procedurile
aprobate de Brainlab.

Dezinfectanți compatibili

Utilizați numai următoarele tipuri de dezinfectanți de suprafețe:

Tip de dezinfectant Exemplu

Pe bază de alcool Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Pe bază de alchilamină Incidin Plus 2%

Activ pe bază de oxigen Perform

Pe bază de aldehidă/clor Antiseptica Combi Surface Disinfection

Soluții incompatibile

Nu utilizați următoarele:
• Soluții care eliberează aldehide
• Soluții care eliberează fenol
• Soluții care eliberează clor
• Soluții care eliberează NaOH și NaOCl
• Soluții care eliberează iod

Sistem de înregistrare automată iMRI (19208-xx)
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• Soluții care eliberează brom
• Soluții care eliberează fluor
• Baze tari (pH > 9)
• Acizi tari (pH < 4)

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, nu utilizați soluții incompatibile.

INSTRUMENTELE DE IMAGISTICĂ INTRAOPERATORIE
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5.2 Sistem de înregistrare imagistică automată
pentru GE

5.2.1 Matrice de înregistrare pentru iMRI (GE) (19202)

Ilustrație

Figura 97  

Mod de dezasamblare

Etapă

Scoateți bobina flexibilă și șinele din matrice.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare manuale.
Amplasați componentele astfel încât să nu intre în coliziune.

3. Ștergeți toate suprafețele și zonele cu o cârpă umezită sau cu un șervețel.
Utilizați o cârpă ușor umezită și, dacă este cazul, adăugați o soluție de curățare enzimati-
că, neutră, moale (pH4 – pH9).

4. Verificați ca toate materiile organice și murdăria să fie îndepărtate și ca toate componen-
tele să fie curate.

5. Clătiți cu HPW (apă cu puritate crescută) sau WFI (apă pentru injectare).

6. Uscați de două ori cu aer cu filtrare forțată.

Temperatura soluției dezinfectante nu trebuie să depășească 50 °C. Timpul de imersie nu
trebuie să depășească 30 de minute.

Nu utilizați

Nu utilizați următoarele:

Sistem de înregistrare imagistică automată pentru GE
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• Curățarea și dezinfectarea automate, deoarece aceasta poate deteriora dispozitivul
• Perii metalice sau bureți metalici pentru îndepărtarea resturilor
• Dezinfectanți nediluați, numai dacă acest lucru este specificat în instrucțiunile producătorului
• Aparate de curățare cu ultrasunete

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, utilizați numai procedurile aprobate de
Brainlab.

Soluții incompatibile

Nu utilizați următoarele:
• Soluții care eliberează aldehide
• Soluții care eliberează fenol
• Soluții care eliberează clor
• Soluții care eliberează NaOH și NaOCl
• Soluții care eliberează iod
• Soluții care eliberează brom
• Soluții care eliberează fluor
• Baze tari (pH > 9)
• Acizi tari (pH < 4)

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, nu utilizați soluții incompatibile.

INSTRUMENTELE DE IMAGISTICĂ INTRAOPERATORIE
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5.2.2 Inserție în V pentru suportul pentru cap GE (52006)

Ilustrație

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Inserție în V pentru suportul pentru cap GE (52006)
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5.3 Matrice de înregistrare pentru suportul pentru
cap iMRI (Noras) (19102)

5.3.1 Prezentarea componentelor și modul de dezasamblare

Terminologie

Matricea de înregistrare pentru iMRI pentru suportul pentru cap (Noras) este denumită
sistem de referință iMRI în următoarele.

Ilustrație

①

②

③
④ ⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Figura 98  

Nr. Componentă Piesă Producător

① Șurub de fixare a suportului pentru marke-
rul cu IR (infraroșu)

Matricea de înregistrare Brainlab
② Suport marker pentru RMN (rezonanță

magnetică)

③ Suport marker IR (infraroșu)

④ Consolă de fixare a spirei

⑤ Șurub de fixare a spirei

⑥ Bobină Noras Echipament OR Siemens/
Philips Noras

⑦ Suport pentru cap Noras

⑧ Sistem de referință
Sistem de referință Brainlab

⑨ Interconector (sau interconector, unghiular
(neilustrat))

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Deșurubați șurubul de fixare a suportului markerului IR (infraroșu) ① de pe suportul mar-
kerului RMN (rezonanță magnetică) ② pentru a scoate suportul markerului IR ③.

2. Deșurubați și slăbiți șuruburile de fixare a bobinei ⑤ împreună cu consola de fixare a bo-
binei ④ de pe suportul markerului RMN (rezonanță magnetică) ②.

3. Scoateți suportul markerului RMN (rezonanță magnetică) ② de pe bobina Noras ⑥.

INSTRUMENTELE DE IMAGISTICĂ INTRAOPERATORIE
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Etapă

4. Scoateți interconectorul ⑨ de pe suportul pentru cap Noras ⑦.

5. Scoateți sistemul de referință ⑧ de pe interconectorul ⑨.

Reprocesarea componentelor Siemens/Philips

Avertisment
Pentru reprocesarea componentelor Siemens și Philips, consultați instrucțiunile
producătorilor relevanți.

Matrice de înregistrare pentru suportul pentru cap iMRI (Noras) (19102)
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5.3.2 Matrice de înregistrare pentru suportul pentru cap iMRI (Noras) (19102)

Ilustrație

Figura 99  

Mod de curățare și dezinfectare

Etapă

1. Asigurați-vă că matricea de înregistrare a fost scoasă din sistemul de referință iMRI.

2. Tratare preliminară.

3. Curățare și dezinfectare manuale.

4. Ștergeți toate suprafețele și zonele cu o cârpă umezită sau cu un șervețel.
Utilizați o cârpă ușor umezită și, dacă este cazul, adăugați o soluție de curățare enzimati-
că, neutră, moale (pH4 – pH9).

5. Verificați ca toate materiile organice și murdăria să fie îndepărtate și ca toate componen-
tele să fie curate.

6. Clătiți folosind apă deionizată.

7. Uscați de două ori cu aer cu filtrare forțată.

Temperatura soluției dezinfectante nu trebuie să depășească 50 °C. Timpul de imersie nu
trebuie să depășească 30 de minute.

Nu utilizați

Nu utilizați următoarele:
• Curățarea și dezinfectarea automate, deoarece aceasta poate deteriora dispozitivul
• Perii metalice sau bureți metalici pentru îndepărtarea resturilor
• Dezinfectanți nediluați, numai dacă acest lucru este specificat în instrucțiunile producătorului
• Aparate de curățare cu ultrasunete

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, utilizați numai procedurile aprobate de
Brainlab.

Soluții incompatibile

Nu utilizați următoarele:

INSTRUMENTELE DE IMAGISTICĂ INTRAOPERATORIE
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• Soluții care eliberează aldehide
• Soluții care eliberează fenol
• Soluții care eliberează clor
• Soluții care eliberează NaOH și NaOCl
• Soluții care eliberează iod
• Soluții care eliberează brom
• Soluții care eliberează fluor
• Baze tari (pH > 9)
• Acizi tari (pH < 4)

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, nu utilizați soluții incompatibile.

Mod de sterilizare

①

③
②

④

⑤

Figura 100  

Etapă

1. Verificați suprafețele și zonele cu lumen de eventuale resturi, murdărie și coroziune.

2. Verificați componentele pereche pentru montarea corespunzătoare a acestora.

3. Montați suportul markerului IR ① și suportul markerului RMN (rezonanță magnetică) ②
cu șurubul de fixare a suportului pentru markerul IR ③.
Verificați ca săgețile ② să fie aliniate exact.

4. Verificați dacă se pot monta cu ușurință consolele de fixare a bobinei ⑤ și șurubul de fi-
xare a bobinei ④.

5. Verificați dacă pot fi rotite cu ușurință consolele de fixare a bobinei ⑤ împreună cu supor-
tul markerului RMN (rezonanță magnetică) ②.

6. Demontați toate componentele.

7. Sterilizare cu LTP (plasmă cu temperatură scăzută).

Matrice de înregistrare pentru suportul pentru cap iMRI (Noras) (19102)
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5.4 Echipament de referință iCT și iMRI
5.4.1 Sistem de referință DrapeLink Cranian (19152)

Ilustrație

⑤③

②

④

①

Figura 101  

Mod de dezasamblare

Asigurați-vă că sistemul de referință a fost scos din pachetul de referință al unității de referință
craniană DrapeLink.

Etapă

1. Slăbiți șurubul de fixare ④, apoi deconectați sistemul de referință ② de pe interconector
③.

2. Deșurubați complet ambele șuruburi de fixare (① și ④), apoi scoateți plăcile laterale ⑤
de pe componente.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Reasamblați plăcile laterale, astfel încât șuruburile de blocare să fie pe aceeași parte cu
nodul dublu rotunjit de pe partea interioară a bazei.

4. Sterilizare cu abur.

INSTRUMENTELE DE IMAGISTICĂ INTRAOPERATORIE
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5.4.2 Matrice de înregistrare CT (55749-01, 55749-02, 55749-03)

Ilustrație

① ② ③

Figura 102  

Nr. Componentă Articol nr.

① Operație deschisă (coloana vertebrală) 55749-01

② Incizie mică (coloana vertebrală) 55749-02

③ Minimal-invazivă (craniană și spinală) 55749-03

Mod de reprocesare

Avertisment
A se reprocesa / steriliza înainte de utilizare. Toate componentele sunt furnizate nesterile,
cu excepția cazului în care este altfel specificat. Urmați instrucțiunile de reprocesare
înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare ulterioară.

Datorită pericolului potențial al resturilor, nu este recomandată aplicarea ajutoarelor de
clătire.

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Avertisment
Asigurați-vă că fiecare matrice încape corect și nu iese în afara tăvii. Capacul nu trebuie să
atingă nicio matrice.

Avertisment
După curățare și dezinfectare, asigurați-vă că fiecare matrice de înregistrare este curată și
nedeteriorată. Înainte de utilizare verificați că dispozitivul este în bună stare de funcționare.
Nu-l utilizați dacă este deteriorat sau curbat.
Reprocesarea repetată de până la 500 de cicluri a arătat că are efecte minime asupra
dispozitivului. Sfârșitul duratei de funcționare este determinată in mod normal de catre uzura,
deteriorarea si inacuratețea din timpul utilizării. Când un dispozitiv chirurgical ajunge la finalul
duratei de funcționare, curățați dispozitivul de toate reziduurile organice/deșeurile periculoase și
eliminați-l în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile.

Matrice de înregistrare CT (55749-01, 55749-02, 55749-03)
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Avertisment
Urmați instrucțiunile de service din Ghidul de utilizare a software-ului pentru înregistrare
automată și executați verificările de service descrise în mod regulat pentru a recunoaște
deteriorările potențiale.
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5.4.3 Braț de sprijin pentru Matrice de înregistrare CT (53089)

Ilustrație

① ②

Figura 103  

Nr. Componentă Articol nr.

① Adaptor cu șină laterală OR pentru brațul de sprijin 53089-01

② Braț de sprijin pentru Matrice de înregistrare CT 53089-02 și
53089-03

Mod de reprocesare

Figura 104  

Braț de sprijin pentru Matrice de înregistrare CT (53089)
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Etapă

1. Deschideți maneta adaptorului cu șină laterală OR pentru brațul de sprijin și extindeți
telescopul în poziție maximă.

2. Îndepărtați orice pete de murdărie de pe toate suprafețele și spațiile cu un șervețel moale
umezit cu dezinfectanți de suprafețe.

Avertisment
Nu utilizați procedurile de curățate și dezinfectare automate.

Avertisment
Nu sterilizați. Sterilizarea distruge dispozitivul și poate deteriora echipamentul de
sterilizare.

Dezinfectanți compatibili

Utilizați numai următoarele tipuri de dezinfectanți de suprafețe:

Tip de dezinfectant Exemplu

Pe bază de alcool Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Pe bază de alchilamină Incidin Plus 2%

Activ pe bază de oxigen Perform

Pe bază de aldehidă/clor Antiseptica Combi Surface Disinfection

INSTRUMENTELE DE IMAGISTICĂ INTRAOPERATORIE
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5.4.4 Adaptor radiotransparent pentru clema craniană DORO (19153-02)

Ilustrație

④ ⑤① ② ③ ⑥ ⑦

⑧

Figura 105  

Nr. Componentă

① Șurub de reglare pentru interfața clemei craniene

② Interfața clemei craniene

③ Falcă care se deplasează

④ Cot

⑤ Șurub de reglare

⑥ Bază lungă pentru DrapeLink

⑦ Bază scurtă pentru DrapeLink

⑧ Șurub de reglare

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Deșurubați șurubul ① și scoateți falca ③.

2. Scoateți șurubul ⑤ pentru a separa clema ② de pe cot ④.

3. Scoateți șurubul ⑧ pentru a separa baza lungă pentru DrapeLink sau baza scurtă
pentru DrapeLink de pe cot.

Mod de curățare și dezinfectare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

Nu sterilizați.

Adaptor radiotransparent pentru clema craniană DORO (19153-02)
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5.4.5 Adaptor radiotransparent pentru clema craniană Mayfield (19153-01)

Ilustrație

④ ⑤① ②③ ⑥ ⑦

⑧

Figura 106  

Nr. Componentă

① Falcă care se deplasează

② Interfața clemei craniene

③ Șurub de reglare pentru interfața clemei craniene

④ Cot

⑤ Șurub de reglare

⑥ Bază lungă pentru DrapeLink

⑦ Bază scurtă pentru DrapeLink

⑧ Șurub de reglare

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Glisați falca ① de pe clemă ②.

2. Scoateți șurubul ⑤ pentru a o separa de cot ④.

3. Scoateți șurubul ⑧ pentru a separa baza lungă pentru DrapeLink sau baza scurtă
pentru DrapeLink de pe cot.

Mod de curățare și dezinfectare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

Nu sterilizați.
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5.5 Referințe pentru scaner
5.5.1 Sistem de referință pentru scanerul BodyTom (Samsung) (19134)

Ilustrație

Figura 107  

Mod de dezasamblare

Etapă

Scoateți discurile markerilor reflexivi.

Mod de reprocesare

Întrucât sistemul de referință pentru scanerul BodyTom se utilizează nesteril pe un pacient
protejat cu folie sterilă, este necesară numai curățarea și dezinfectarea suprafeței.

Etapă

1. Curățați suprafețele utilizând o cârpă umedă. Apoi, uscați suprafața.

2. Utilizați dezinfectanți pentru suprafețe neutri (pH6 – pH9).
Urmați recomandările producătorului cu privire la dezinfectant.

Referințe pentru scaner
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5.5.2 Markeri plați adezivi pentru scanerul CT (19141)

Ilustrație

①

Figura 108  

Mod de curățare și dezinfectare

Etapă

1. Curățați utilizând o lavetă înmuiată cu apă.

2. Dezinfectați utilizând o lavetă înmuiată cu o aldehidă sau un dezinfectant pentru suprafe-
țe pe bază de surfactant amfoteric.
Urmați recomandările producătorului cu privire la dezinfectant.

Nu pulverizați dezinfectant direct pe markerii plați adevizi pentru scanerul CT ①.

Utilizați numai o lavetă umedă pentru curățare și dezinfectare. Utilizarea unei perii sau a
unui burete abraziv poate deteriora markerii.

Nu sterilizați.
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5.5.3 Markeri plați adezivi pentru scanere (19144)

Ilustrație

Figura 109  

Mod de curățare și dezinfectare

Etapă

1. Curățați utilizând o lavetă înmuiată cu apă.

2. Dezinfectați utilizând o lavetă înmuiată cu o aldehidă sau un dezinfectant pentru suprafe-
țe pe bază de surfactant amfoteric.
Urmați recomandările producătorului cu privire la dezinfectant.

Utilizați numai o lavetă umedă pentru curățare și dezinfectare. Utilizarea unei perii sau a
unui burete abraziv poate deteriora markerii.

Nu sterilizați.

Soluții incompatibile

Pentru a preveni deteriorarea, nu utilizați soluții incompatibile.

Nu utilizați următoarele:
• Soluții pe bază de alcool
• Soluții pe bază de fenol
• Soluții care eliberează clor
• Virex TB
• Terralin

Markeri plați adezivi pentru scanere (19144)
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6 ROBOTISTICĂ
6.1 Sistem Cirq

Ilustrație

③

④

⑤

①

②

⑥⑦⑧
Figura 110  

Folie sterilă

Suportul de instrumente Cirq pentru forare spinală este introdus într-o folie sterilă și tras peste
modulul suportului de instrumente Cirq și sistemul de braț Cirq. Suplimentar, sunt necesare
numai curățarea și dezinfectarea suprafeței.
Ghidul de utilizare a instrumentului listează foliile sterile compatibile, care sunt furnizate de
producătorul brațului.

Nr. Componentă Articol nr.

① Sistem de braț Cirq 56000

② Modulul suportului de instrumente Cirq 56200

③ Suport de instrumente Cirq pentru forare spinală 56202

④ Folie sterilă de unică folosință pentru modulul suportului de in-
strumente Cirq 56220

⑤ Folie sterilă de unică folosință pentru sistemul Cirq robotizat 56103

⑥ Modul de aliniere pentru sistemul Cirq robotizat 56100

ROBOTISTICĂ
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Nr. Componentă Articol nr.

⑦ Unitate cinematică de unică folosință pentru sistemul Cirq robo-
tizat 56101

⑧ Adaptor RAS 56002

Mod de reprocesare

Modulul suport de instrumente Cirq, modulul de aliniere pentru sistemul Cirq robotizat,
unitatea cinematică de unică folosință pentru sistemul Cirq robotizat și brațul sistemului de
braț Cirq trebuie drapate cu folii sterile.
Pentru informații suplimentare cu privire la reprocesarea adaptorului RAS, a se vedea
instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

Etapă

1. Curățați suprafețele utilizând un dezinfectant de tipul Meliseptol. Apoi, uscați suprafața.

2. Utilizați dezinfectanți pentru suprafețe neutri (pH6 – pH9).
Asigurați-vă să nu pătrundă lichid în componentele dispozitivului (de ex. prin deschideri
sau interfețele electrice).
Urmați recomandările producătorului cu privire la dezinfectant.

Sistem Cirq
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6.1.1 Mâner compact de ghidaj pentru freză cu 4 sfere marker (56203) cu trocar cu vârf
ascuțit

Ilustrație

①

②

③

⑤

④

Figura 111  

Nr. Componentă Articol nr.

①
Tub de ghidaj pentru freză 2,4 mm x 150 mm
Tub de ghidaj pentru freză 2,6 mm x 150 mm
Tub de ghidaj pentru freză 3,2 mm x 150 mm

41839-27
41839-60
41839-30

②
Trocar cu vârf ascuțit 2,4 mm
Trocar cu vârf ascuțit 2,6 mm
Trocar cu vârf ascuțit 3,2 mm

55839-64
55839-66
55839-62

③ Sistem de detectare 56203

④ Contrapiuliță pentru inserția cu trocar 55839-60

⑤ Mâner 56203

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Scoateți mânerul trocarului ② din contrabucșă.

2. Scoateți tubul de ghidare a frezei ① din sistemul de detectare ③ rotind tubul de ghidare a
frezei în sens orar.

3. Deșurubați bucșa ④ din sistemul de detectare ③.

4. Detașați mânerul ⑤ de la sistemul de detectare ③.

Mod de reprocesare

Reprocesați toate componentele separat.

Etapă

1. Tratare preliminară.
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Etapă

2. Atașați tuburile de curgere flexibile adecvate la capătul proximal al tubului de ghidare a
frezei ①.

3. Curățare și dezinfectare automate.

4. Sterilizare cu abur.

Mâner compact de ghidaj pentru freză cu 4 sfere marker (56203) cu trocar cu vârf ascuțit
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6.1.2 Mâner compact de ghidaj pentru freză cu 4 sfere marker (56203) și ghidaj
inserabil pentru control adâncime freză (41839-51)

Ilustrație

④

②

③

①

⑤

⑥
⑦
⑧
⑨

Figura 112  

Nr. Componentă Articol nr.

①

Freză 2,4 mm Tijă AO (compatibil cu funcția Control de adânci-
me)
Freză 2,6 mm Tijă AO (compatibil cu funcția Control de adânci-
me)
Freză 3,2 mm Tijă AO (compatibil cu funcția Control de adânci-
me)

41839-28
41839-65
41839-36

② Mâner 56203

③
Tub de ghidaj pentru freză 2,4 mm x 150 mm
Tub de ghidaj pentru freză 2,6 mm x 150 mm
Tub de ghidaj pentru freză 3,2 mm x 150 mm

41839-27
41839-60
41839-30

④ Sistem de detectare 56203

⑤ Control adâncime ghidaj pentru freză inserabil 41839-51

⑥ Tub intern 41839-51

⑦ Bucșă 41839-51

⑧ Scală 41839-51

⑨ Contrapiuliță pentru inserția trocarului 55839-60

Mod de dezasamblare

Etapă

1. Scoateți tubul de ghidare a frezei ③ din sistemul de detectare ④ rotind tubul de ghidare a
frezei în sens orar.

2. Deșurubați controlul de adâncime ⑤ din sistemul de detectare ④.

3. Scoateți mânerul ②.
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Etapă

4. Deșurubați complet și dezasamblați scala, bucșa, tubul interior și contrabucșa de intro-
ducere a trocarului (⑥, ⑦, ⑧ și ⑨) controlul de adâncime ⑤.

Mod de reprocesare

Reprocesați toate componentele separat.

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Atașați tuburile de curgere flexibile adecvate la capătul proximal al tubului de ghidare a
frezei ②.

3. Curățare și dezinfectare automate.

4. Sterilizare cu abur.

Mâner compact de ghidaj pentru freză cu 4 sfere marker (56203) și ghidaj inserabil pentru control adâncime freză (41839-51)
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6.1.3 Suport de instrumente Cirq pentru forare spinală (56202)

Ilustrație

Figura 113  

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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6.2 Instrumentar cranian pentru sistemul de aliniere
Cirq robotizat

Pachet de accesorii Cirq robotizat pentru cranian

①

②

③ ④

⑥

⑤

Nr. Componentă Articol nr.

① Suport instrumente craniene pentru Cirq robotizat 56401

② Sistem de detectare cranian pentru Cirq robotizat 56402

③ Tub de ghidaj pentru biopsie craniană pentru Cirq robotizat 56403

④ Ancoră osoasă pentru biopsie craniană pentru Cirq robotizat 56404

⑤ Freză de unică folosință pentru biopsie craniană 3,4 mm pentru
Cirq robotizat 56405-01

⑥ Opritor adâncime cranian 3,4 mm pentru Cirq robotizat 56406

indis-
ponibil Șurubelniță (Consultați capitolul corespunzător) 55758-30

indis-
ponibil ICM 4.0 (Consultați capitolul corespunzător) 41874B

Instrumentar cranian pentru sistemul de aliniere Cirq robotizat
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6.2.1 Sistem de detectare cranian pentru Cirq robotizat (56402)

Ilustrație

Figura 114  

Modul de poziționare pentru curățare

①

Figura 115  

ROBOTISTICĂ
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Etapă

Trageți maneta sistemului de detectare ① în sus pentru a atinge poziția de curățare.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Pre-tratare (ultrasunete).

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Sistem de detectare cranian pentru Cirq robotizat (56402)

190 Ghidul de curăţare, dezinfectare şi sterilizare Rev. 5.6



6.2.2 Suport instrumente craniene pentru Cirq robotizat (56401)

Ilustrație

Figura 116  

Modul de poziționare pentru curățare

Figura 117  

Etapă

Deschideți suportul pentru instrumente prin împingerea manetei în jos, în poziția pentru curățare.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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6.2.3 Freză de unică folosință pentru biopsie craniană 3,4 mm pentru Cirq robotizat
(56405-01)

Ilustrație

Figura 118  

Urmați pașii de reprocesare înainte de utilizare și eliminați după utilizare.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Freză de unică folosință pentru biopsie craniană 3,4 mm pentru Cirq robotizat (56405-01)
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6.2.4 Opritor adâncime cranian 3,4 mm pentru Cirq robotizat (56406)

Ilustrație

① ②

③

④

Figura 119  

Nr. Componentă Articol nr.

① Opritor adâncime cranian 3,4 mm pentru Cirq robotizat 56406

② Șurub înfundat 56406

③ Șurubelniță (2,5 mm hexagonală) 55758-30

④ Freză de unică folosință pentru biopsie craniană 3,4 mm pentru Cirq
robotizat 56405

Mod de dezasamblare

Etapă

Deșurubați șurubul înfundat ② cu șurubelnița ③ pentru a scoate freza ④.
NOTĂ: Șurubul înfundat ② nu poate fi scos complet. Încercarea acestui lucru poate să ducă la
deteriorarea sau ruperea șurubului. 

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.
Curățați foarte bine spațiile, orificiile și șurubul înfundat prin înșurubarea și deșurubarea
acestuia.

2. Curățare și dezinfectare automate.
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Etapă

3. Sterilizare cu abur.
Înșurubați la loc șurubul înfundat ② pentru a permite asamblarea frezei.
NOTĂ: Șurubul înfundat ② nu poate fi scos complet. Încercarea acestui lucru poate să
ducă la deteriorarea sau ruperea șurubului. 

Opritor adâncime cranian 3,4 mm pentru Cirq robotizat (56406)
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6.2.5 Set de frezare pentru biopsie craniană Cirq

Ilustrație

① ②

Figura 120  

Reprocesarea este restricționată la doar 10 utilizări.

Nr. Componentă Articol nr.

① Tub de ghidaj pentru biopsie craniană pentru Cirq robotizat 56403

② Ancoră osoasă pentru biopsie craniană pentru Cirq roboti-
zat 56404

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Atașați tuburile de curgere flexibile adecvate la vârf, la capătul proximal al tubului de ghi-
dare ① și al ancorei osoase ②.

3. Curățare și dezinfectare automate.

4. Sterilizare cu abur.
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6.3 Instrumentar spinal pentru sistemul de aliniere
Cirq robotizat

Pachet de accesorii pentru coloana vertebrală pentru Cirq robotizat

②①

④

③

⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

Figura 121  

Nr. Componentă Articol nr.

① Matrice de detectare pentru adâncimea tubului pentru Cirq robo-
tizat 56303

② Matrice trocar de pregătire spinal pentru adâncime pentru Cirq
robotizat 56304

③ Ghidaj control adâncime frezare pentru Cirq robotizat 56350

④ Trocar pregătire spinal 6 mm pentru freză spinală robotizată 56310

⑤ Tub de ghidare freză spinală 2,4 mm x 230 pentru freză spinală
robotizată 56324

⑥ Trocar inserție spinal 2,4 mm pentru freză spinală robotizată 56324-24

⑦ Freză 2,4 mm tijă AO (compatibil cu funcția control de adâncime) 41839-28

⑧ Tub de ghidare freză spinală 2,6 mm x 230 pentru freză spinală
robotizată 56326

⑨ Trocar inserție spinal 2,6 mm pentru freză spinală robotizată 56326-26

⑩ Freză 2,6 mm tijă AO (compatibil cu funcția control de adâncime) 41839-65

Instrumentar spinal pentru sistemul de aliniere Cirq robotizat
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Nr. Componentă Articol nr.

⑪ Tub de ghidare freză spinală 3,2 mm x 230 pentru freză spinală
robotizată 56332

⑫ Trocar inserție spinal 3,2 mm pentru freză spinală robotizată 56332-32

⑬ Freză 3,2 mm tijă AO (compatibil cu funcția control de adâncime) 41839-36
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6.3.1 Instrumente pentru coloana vertebrală

Ilustrație

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Figura 122  

Nr. Componentă Articol nr.

① Matrice de detectare pentru adâncimea tubului pentru Cirq
robotizat 56303

② Matrice trocar de pregătire spinal pentru adâncime pentru
Cirq robotizat 56304

③ Trocar pregătire spinal 6 mm pentru freză spinală robotiza-
tă 56310

④ Tub de ghidare a frezei
56324
56326
56332

⑤ Inserție trocar
56324-24
56326-26
56332-32

⑥ Freză
41839-28
41839-65
41839-36

Instrumente pentru coloana vertebrală
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Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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6.3.2 Sistem de detectare spinal pentru Cirq robotizat (56302)

Ilustrație

Figura 123  

Modul de poziționare pentru curățare

①

Figura 124  

Etapă

Trageți maneta sistemului de detectare până atinge poziția de curățare.

Sistem de detectare spinal pentru Cirq robotizat (56302)
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Mod de reprocesare

Etapă

1. Pre-tratare (ultrasunete).

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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6.3.3 Sistem de detectare spinal Cirq robotizat (56301)

Ilustrație

Figura 125  

Modul de poziționare pentru curățare

Figura 126  

Etapă

Trageți maneta suportului de instrumente până atinge poziția de curățare.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.

Sistem de detectare spinal Cirq robotizat (56301)
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6.3.4 Ghidaj control adâncime frezare pentru Cirq robotizat (56350)

Ilustrație

Figura 127  

Mod de dezasamblare

① ②

Figura 128  

Etapă

Deșurubați indicatorul de adâncime ① de pe corpul principal al controlului de adâncime ②.

Mod de reprocesare

Etapă

1. Tratare preliminară.

2. Curățare și dezinfectare automate.

3. Sterilizare cu abur.
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Ghidaj control adâncime frezare pentru Cirq robotizat (56350)
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