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1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Данни за контакт

Поддръжка

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

Регион Телефон и факс Имейл

САЩ, Канада, Централна и
Южна Америка

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

us.support@brainlab.com

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

Обединено кралство Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и френскоговорящи
региони Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия,
Европа

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

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

Очакван експлоатационен срок

Освен ако изрично не е указано нещо друго, Brainlab предоставя петгодишен срок на
експлоатация за инструментите. Вижте информацията за всеки инструмент в това
ръководство за повече подробности. През този период от време се предлагат резервни
части, както и обслужване на място.

Обратна връзка

Въпреки извършения щателен преглед, това ръководство може да съдържа грешки.
Свържете се с нас на адрес user.guides@brainlab.com, ако имате предложения за
подобрения.

Производител

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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Правна информация

Авторско право

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

Търговски марки на Brainlab

• Brainlab® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG.
• iHelp® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG.
• Softouch® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG.
• StarLink® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG.
• VarioGuide® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG.
• Z-touch® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG.

Търговски марки, които не са на Brainlab

DORO® е регистрирана търговска марка на pro med instruments GmbH.
MAYFIELD® е регистрирана търговска марка на Integra Lifesciences Holding Corp.
MultiVision™ е търговска марка на Carl Zeiss Meditec AG.
OPMI®, Pentero® и PENTERO® са регистрирани търговски марки на Carl Zeiss Meditec AG.
Cortex Screw PlusDrive™ е търговска марка на Synthes.

Информация за патент

Този продукт може да е обхванат от един или повече патенти или изчакващи решение
заявки за регистрация. Подробна информация ще намерите на: www.brainlab.com/patent.

СЕ маркировка

CE етикетът показва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основни-
те изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета на Европа („ДМИ“).
Съгласно правилата, установени от ДМИ, класификацията на продукта на
Brainlab се определя в съответното Ръководство за потребителя на соф-
туера.
ЗАБЕЛЕЖКА: валидността на CE етикета може да се потвърди само
за продукти, произведени от Brainlab. 

Инструкции за изхвърляне

Когато дадено медицинско устройство достигне края на функционалния си живот, почистете
устройството от всички биоматериали/биоопасности и го изхвърлете безопасно в
съответствие с приложимите закони и наредби.

Изхвърляйте електрическото и електронно оборудване единствено в съответс-
твие със законовите разпоредби. За информация относно Директивата за ОЕЕО
(отпадъци от електрическо и електронно оборудване) или съответните вещества,
които може да присъстват в медицинското оборудване, посетете:
www.brainlab.com/sustainability

Правна информация
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Докладване на инциденти, свързани с продукта

От вас се изисква да докладвате всякакви сериозни инциденти, които може да възникнат
във връзка с този продукт, на Brainlab, както и на съответните ваши национални
компетентни органи за медицински изделия, ако сте в рамките на Европа.

Продажби в САЩ

Федералното законодателство на САЩ ограничава продажбата на това изделие: то
може да бъде продавано само от лекар или по лекарска заявка.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.3 Символи

Предупреждения

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

Внимание

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

Забележки

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

Хардуерни символи

Символ Обяснение

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

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

Внимание
ЗАБЕЛЕЖКА: потребителят трябва да се запознае с инструкциите за по-
лзване за важна предупредителна информация като предупреждения и пред-
пазни мерки, които по различни причини не могат да бъдат представени на
самото медицинско устройство. 

Еквипотенциалност
ЗАБЕЛЕЖКА: за да се идентифицират терминалите, които, когато са свър-
зани заедно, привеждат различните части на оборудването или на система-
та в същия потенциал, който не е задължително да е потенциалът за зазе-
мяване. 

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

Не е стерилно
ЗАБЕЛЕЖКА: указва медицинско устройство, което не е било подложено на
стерилизационен процес. 

Символи
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Символ Обяснение

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

Стерилизирано с етиленов оксид

Стерилизирано с облъчване

Да не се използва, ако опаковката е повредена

Да не се излага на слънчева светлина

Да се пази от влага

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

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

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

Количество на включените елементи

Партиден номер на производителя

Сериен номер на производителя

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

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

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

Производител

Упълномощен представител в Европейската общност

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Символ Обяснение

IPXY

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

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

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

ЗАБЕЛЕЖКА: направете справка с IEC 60529 за изясняване на кодовете на
цифрите. 

Прочетете инструкциите за употреба

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

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

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

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

Превключване за привеждане на устройството в режим на готовност

Превключване за включване/изключване на устройството

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

Непирогенно

Указва, че оборудването е подходящо само за прав ток

Сядането е забранено

Да се пазят ръцете (опасност от продупчване)

Символи
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Символ Обяснение

Съдържа РЧ трансмитер за функциониране

Оборудване от Клас II

Еднозначен идентификатор на устройството

Направете справка с ръководството или книжката с инструкции

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Ръководство за потребителя на инструмента Ред. 1.0 Краниално/УНГ ЕМ проследяване 11



1.4 Използване на системата

Предназначение

Това Ръководство за потребителя на инструмента е предназначено за използване със
софтуерите на Brainlab Cranial EM и ENT EM и съдържа информация относно начина на
сглобяване и безопасно използване на необходимите инструменти при хирургична
операция.

Внимателно боравене с хардуера

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

Използване на системата
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1.5 Обучение и документация

Обучение на Brainlab

Преди да използват системата, всички потребители трябва да вземат участие в
задължителна обучителна програма, провеждана от упълномощен представител на Brainlab,
за да се гарантира безопасното и подходящо използване.

Прочит на ръководствата за потребителя

Това ръководство описва сложен медицински софтуер или медицински устройства, които
следва да се използват внимателно.
Ето защо е важно всички потребители на системата, инструмента и софтуера:
• внимателно да прочетат ръководството, преди да пристъпят към работа с оборудването;
• да имат достъп до ръководството по всяко време.

Предлагани ръководства за потребителя

ЗАБЕЛЕЖКА: предлаганите ръководства за потребителя се различават в зависимост
от продукта на Brainlab. Ако имате въпроси относно ръководствата за потребителя,
които сте получили, потърсете отдела за поддръжка на Brainlab. 

Ръководство за потре-
бителя

Съдържание

Ръководства за потреби-
теля на софтуера

• Общ преглед на планирането на лечението и образно напра-
вляваната навигация

• Описание на системното организиране в ОЗ
• Подробни инструкции за софтуера

Ръководства за потреби-
теля на хардуера

Подробна информация относно радиотерапевтичната и хирур-
гична хардуерна апаратура, обикновено определяна като „го-
леми сложни инструменти“

Ръководства за потреби-
теля на инструмента Подробни инструкции за работа с инструмента

Ръководство за почиства-
не, дезинфекция и стери-
лизация

Подробности относно почистването, дезинфекцията и стери-
лизацията на инструментите

Ръководство за потреби-
теля на системата Подробна информация относно системните настройки

Техническо ръководство
за потребителя

Подробна техническа информация относно системата, вклю-
чително спецификации и съответствия

Системно и техническо
ръководство за потребите-
ля

Комбинира съдържанието на Ръководството за потребителя
на системата и Техническото ръководство за потребителя

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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2 ПРЕГЛЕД НА
ИНСТРУМЕНТАРИУМА

2.1 Общ преглед на инструментите

Допълнителна информация

Подробни инструкции за използването на инструментите с техния съответен софтуер се
предоставят в Ръководството за потребителя на софтуера Cranial EM и/или в
Ръководството за потребителя на софтуера ENT EM.

Правилно боравене

Преди използване винаги се уверявайте, че всеки инструмент е сглобен правилно и че
всички компоненти са здраво свързани и/или заключени, ако е необходимо.
Вижте раздела за всеки инструмент за подробни инструкции относно сглобяването.
По време на използване проверявайте дали всички компоненти на инструментите са
останали здраво прикрепени и не са изместени или увредени. Всяко движение на
фиксирани инструменти по време или след пациентската регистрация ще доведе до
неточна навигация, което създава риск за безопасността на пациента.

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

Безопасност при работа в МР среда

Инструментите са небезопасни за работа в магнитно-резонансна среда.

Стерилизация

За информация относно стерилизацията вижте Ръководството за почистване,
дезинфекция и стерилизация.
Ако стерилен инструмент или някой от неговите компоненти е необратимо премахнат от
стерилното поле или влезе в контакт с нестерилен предмет по време на разопаковането или
клиничното използване, той трябва да се стерилизира отново.
Не стерилизирайте повторно и не използвайте отново инструменти за еднократна употреба,
тъй като това може да засегне точността на навигацията, което създава риск за пациента.
Те трябва да се изхвърлят след всяко използване.

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

Контакт на инструмента с мозъчна тъкан и спинална течност

Само долупосоченият инструмент е предназначен за директен контакт с мозъчна тъкан и
спинална течност:
• ЕМ стилет за еднократна употреба (1 бр., предварително калибриран) (18097-01)

Общ преглед на инструментите
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2.1.1 Предлагани инструменти

Съвместимост

Инструментите може да се използват само със системи или други инструменти, които са
указани от Brainlab като съвместими. Направете справка с таблицата на инструментите по-
долу за съвместимите инструменти. Свържете се с поддръжката на Brainlab, ако не сте
сигурни за съвместимостта на инструмента.

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

Консумативи и общ инструментариум

Илюстрация Наименование

ЕМ стилет за еднократна употреба
ЗАБЕЛЕЖКА: не е разгледано подробно в това ръко-
водство за потребителя. Вижте отделната ли-
стовка с инструкции за допълнителна информация. 

ЕМ показалец

ЕМ показалец за регистрация

ЕМ инструментен адаптер

Аспирационни тръби

Пакет показалци със сменяем връх

Пациентска референция, ЕМ

Пакет за черепна регистрация за УНГ, ЕМ

Пациентска референция, ЕМ УНГ

ПРЕГЛЕД НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА
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Илюстрация Наименование

ЕМ залепващ държач за еднократна употреба за
пациентска референция

Безопасно позициониране на ЕМ инструменти

Предупреждение
Не прегъвайте и не усуквайте кабелите и не използвайте ЕМ инструменти, ако някои
кабели са увредени. Използването на ЕМ инструменти с увреден кабел може да
доведе до нараняване.

Предупреждение
Не навивайте кабели около ЕМ генератора на поле, тъй като това може да причини
неизправност на устройството.

Предупреждение
Използвайте ЕМ инструменти внимателно и поставяйте кабелите по начин, който
предотвратява опасността от заплитане или спъване.

Предупреждение
Не позволявайте кабели да преминават над гърлото на пациента, тъй като това може
да доведе до нараняване на пациента.

Не излагайте ЕМ инструменти на прекомерна UV светлина, като например пряка
слънчева светлина, тъй като това може да засегне пластмасовия корпус.

Не излагайте ЕМ инструменти на рентгенови лъчи, тъй като това може да увреди
устройството.

Правилно боравене с ЕМ инструментите

Предупреждение
ЕМ инструментите са високо точни и чувствителни медицински инструменти. За да се
поддържа правилното им функциониране, с тях трябва да се борави изключително
внимателно. Ако се изпуснат или се третират неправилно (дори ако са в кутиите за
съхранение), проверете функционирането им или се свържете с Brainlab незабавно за
съвет как да процедирате.

Използвайте ЕМ инструментите само както е описано и само в комбинация с
устройствата, които са указани в Ръководството за потребителя на системата.

Не се опитвайте да модифицирате някой ЕМ инструмент.

Използването на устройство с увреден кабел може да доведе до телесна повреда.

Предлагани инструменти
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3 ЕМ ПОКАЗАЛЦИ
3.1 ЕМ показалец

Обща информация

ЕМ показалецът (18099-02) е предварително калибриран инструмент и се използва:
• За извършване на стерилна регистрация на пациент
• За потвърждаване на точността на регистрацията на пациент
• За извършване на пациентска навигация
• За калибриране на допълнителни инструменти с помощта на ЕМ инструментния
адаптер

За допълнителна информация вижте Ръководството за потребителя на софтуера Cranial
EM и/или Ръководството за потребителя на софтуера ENT EM.

Компоненти

③

①②

④

Фиг. 1  

№ Компонент Функция/Употреба

① Калибрационна
точка

Калибрира допълнителни инструменти с помощта на ЕМ инстру-
ментния адаптер

② Контролен бутон Активира различни функции, както е описано в Ръководството за
потребителя на софтуера

③ Кабел Прехвърля данни

④ Щепсел Свързва ЕМ базовата станция за проследяване

ЕМ ПОКАЗАЛЦИ
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МР среда

ЕМ показалецът не е предназначен за използване в МР среда. Не излагайте устройството
на високо магнитно поле, като например ЯМР скенер или магнити (напр. както се съдържа в
магнитни покривала/подложки за фиксиране на инструменти), тъй като може да се
магнетизира. Проследяването с магнетизирано устройство може да доведе до неправилна
навигация и възможно нараняване на пациента и/или медицинския персонал.

Правилно боравене

Предупреждение
Не използвайте ЕМ показалеца върху очите на пациента.

Предупреждение
Не покривайте ЕМ показалеца, иначе навигацията и регистрацията може да не работят
или да се засегне точността.

Предупреждение
ЕМ показалецът не е предназначен или тестван за използване по време или след
сърдечна дефибрилация. Сърдечната дефибрилация може да засегне точността на
системата или да я уреди.

Предупреждение
Натискането на контролния бутон може да предизвика промяна на позицията на
върха на показалеца. Дръжте показалеца стабилно, за да избегнете движение.

Как се включва/изключва ЕМ показалецът

Стъпка

1. Прикрепете щепсела на ЕМ показалеца към инструментния порт на ЕМ базовата
станция.

2. След няколко секунди светодиодът на ЕМ базовата станция става зелен. Показа-
лецът вече е готов за употреба.

3. За да изключите показалеца, издърпайте леко релефната област на щепсела на по-
казалеца, за да го разкачите от ЕМ базовата станция.

Очакван живот на продукта

Когато се използва и съхранява според предвидените инструкции, ЕМ показалецът може
да се използва за 20 цикъла на повторна обработка.
Броят на използванията се отчита електронно от ЕМ показалеца. След 16 използвания се
появява екран, който ви информира да се снабдите с нов ЕМ показалец, преди да
достигнете до 20 използване.
Когато 20 цикъла на повторна обработка са завършени, сте алармирани в софтуера, че ЕМ
показалецът не може да се използва повече за навигация. Трябва да използвате нов ЕМ
показалец.

ЕМ показалец
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Ръчен брояч на стерилизации

①

Фиг. 2  

Два етикета са прикрепени към кабела на ЕМ показалец с цифри и числа, които указват
циклите на повторна обработка – от 1 до 20. Отрязвайте цифрата или числото от етикета ①
с ножици преди всяка повторна обработка на ЕМ показалеца. Това позволява на
потребителя да проследява циклите на повторна обработка директно на устройството.

Предупреждение
Не се опитвайте да използвате ЕМ показалеца след 20 цикъла на повторна обработка.

Съображения за потвърждаване на точността

Предупреждение
Използвайте ЕМ показалеца само след потвърждаване на неговата точност. Точката за
потвърждаване на стерилен ЕМ инструментен адаптер може да се използва за
потвърждение. Не използвайте точка за потвърждаване на Пациентска референция,
ЕМ, тъй като Пациентската референция, ЕМ може да не е стерилна.

Предупреждение
Ако потвърждението на ЕМ показалеца не е успешно, не го използвайте за хирургични
операции и се свържете с поддръжката на Brainlab.

ЕМ ПОКАЗАЛЦИ
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3.2 ЕМ показалец за регистрация

Обща информация

ЕМ показалецът за регистрация (18099-23) е предварително калибриран инструмент и се
използва в нестерилна среда:
• За извършване на нестерилна регистрация на пациент
• За потвърждаване на точността на регистрацията на пациент

Процедура по регистриране на точки

За информация относно регистрацията на точки вижте Ръководството за потребителя на
софтуера Cranial EM и/или Ръководството за потребителя на софтуера ENT EM.

Компоненти

③

①

②

Фиг. 3  

№ Компонент Функция/Употреба

① Контролен
бутон

Активира различни функции, както е описано в Ръководството за
потребителя на софтуера

② Щепсел Свързва ЕМ базовата станция за проследяване

③ Кабел Прехвърля данни

МР среда

ЕМ показалецът за регистрация не е предназначен за използване в МР среда. Не
излагайте устройството на високо магнитно поле, като например ЯМР скенер или магнити
(напр. както се съдържа в магнитни покривала/подложки за фиксиране на инструменти), тъй
като може да се магнетизира. Проследяването с магнетизирано устройство може да доведе
до неправилна навигация и възможно нараняване на пациента и/или медицинския
персонал.

ЕМ показалец за регистрация
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Как се включва/изключва ЕМ показалецът за регистрация

Стъпка

1. Прикрепете щепсела на ЕМ показалеца за регистрация към инструментния порт
на ЕМ базовата станция.

2. След няколко секунди светодиодът на базовата станция става зелен.
Показалецът вече е готов за употреба.

3. За да изключите показалеца, издърпайте леко релефната област на щепсела на по-
казалеца, за да го разкачите от ЕМ базовата станция.

Правилно боравене

Предупреждение
Потвърдете точността на ЕМ показалеца за регистрация преди употреба.

Предупреждение
Не използвайте ЕМ показалеца за регистрация върху очите на пациента.

За да избегнете неволно движение на референцията, не прилагайте сила върху нея и
не насилвайте кабела.

Не покривайте ЕМ показалеца за регистрация, иначе навигацията може да не работи
или да се засегне точността.

ЕМ показалецът за регистрация не е предназначен или тестван за използване по
време или след сърдечна дефибрилация. Сърдечната дефибрилация може да засегне
точността на системата или да я уреди.

Натискането на контролния бутон може да предизвика промяна на позицията на
върха на показалеца. Дръжте показалеца стабилно, за да избегнете движение.

Съображения за потвърждаване на точността

Предупреждение
Използвайте ЕМ показалецът за регистрация само след потвърждаване на неговата
точност. Точката за потвърждаване на стерилен ЕМ инструментен адаптер може да се
използва за потвърждение. Не използвайте точка за потвърждаване на Пациентска
референция, ЕМ, тъй като Пациентската референция, ЕМ може да не е стерилна.

Предупреждение
Ако потвърждението на ЕМ показалеца за регистрация не е успешно, не го
използвайте за хирургични операции и се свържете с поддръжката на Brainlab.

ЕМ ПОКАЗАЛЦИ
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3.3 Техническа информация за показалеца

Защита от контакт с частици и течности

И двата показалеца са защитени срещу навлизане на твърди чужди тела ≥ 1 mm в
диаметър и срещу водни струи и временни потапяния във вода (класифицирани като IP46/
IP47).

Биосъвместимост (съгласно EN ISO 10993-1)

И двата показалеца са биосъвместими и категоризирани като устройства в контакт с
повърхността на тялото.
• Метален връх: ограничен контакт с тъкан, кост или дентин ≤ 24 часа
• Корпус и кабел: ограничен контакт с кожата ≤ 24 часа

Очакван живот на продукта

Спецификация ЕМ показалец за регистра-
ция

ЕМ показалец

Експлоатационен живот 3 години 20 цикъла на повторна обра-
ботка

Размери и тегло

Спецификация ЕМ показалец за регистра-
ция

ЕМ показалец

Височина x дължина x широ-
чина 18 mm x 203 mm x 21 mm 71 mm x 264 mm x 21 mm

Дължина на кабела 2 m 2 m

Тегло 77 g 85 g

Съхранение

Съхранявайте ЕМ показалеца в съответната тава за стерилизация, когато не се
използва. 

Съхранявайте ЕМ показалеца за регистрация в съответната кутия за ЕМ инструменти
за нестерилни инструменти, предоставена от Brainlab. 

Материали

Материал ЕМ показалец за регистрация и ЕМ пока-
залец

Корпус PPE, черен

Връх Медицинска неръждаема стомана

Кабел и бутон Медицински силикон

Техническа информация за показалеца
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Спецификации, свързани с околната среда

Спецификация ЕМ показалец за регистрация и ЕМ пока-
залец

Транспорт/
Условия на съхране-
ние

Температура от -10 °C до 45 °C

Влажност от 10% до 90% (без кондензация)

Налягане от 500 hPa до 1060 hPa

Експлоатационни ус-
ловия

Температура от 10 °C до 35 °C

Влажност от 20% до 80% (без кондензация)

Налягане (надморска
височина) от 700 hPa до 1060 hPa (от ~0 до 3000 m)

ЕМ ПОКАЗАЛЦИ
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Техническа информация за показалеца
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4 ЕМ АДАПТЕРИ
4.1 ЕМ инструментен адаптер

Обща информация

ЕМ инструментният адаптер (18099-05) е универсален адаптер, който интегрира
указаните показалци и аспирационни тръби на Brainlab в електромагнитна хирургична
навигация.

Съвместимост

ЕМ инструментният адаптер може да се използва само със следните инструменти на
Brainlab:
• Пакет показалци със сменяем връх (B12201)
• Аспирационни тръби на Brainlab (55790 и 55790-XX)

Компоненти

①

②

③

④

Фиг. 4  

№ Компонент Функция/Употреба

① Точка на потвърждаване Точка на потвърждаване за използване с показалци

② Щепсел Свързва ЕМ базовата станция за проследяване

ЕМ АДАПТЕРИ
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№ Компонент Функция/Употреба

③ Ръчен брояч на стерилизации Проследява циклите на стерилизация

④ Кабел Прехвърля данни

МР среда

ЕМ инструментният адаптер не е предназначен за използване в МР среда. Не излагайте
устройството на високо магнитно поле, като например ЯМР скенер, тъй като може да се
магнетизира. Проследяването с магнетизирано устройство може да доведе до неправилна
навигация и възможно нараняване на пациента и/или медицинския персонал.

Точка на потвърждаване

①

Фиг. 5  

Всеки ЕМ инструментен адаптер има точка на потвърждаване ①, с която можете да
потвърдите точността на ЕМ показалеца.

Как се включва/изключва ЕМ инструментният адаптер

Стъпка

1. Прикрепете щепсела на ЕМ инструментния адаптер към инструментния порт на
ЕМ базовата станция.

2. След няколко секунди светодиодът на базовата станция става зелен.
Адаптерът вече е готов за употреба.

3. За да изключите адаптера, издърпайте леко релефната област на щепсела, за да го
разкачите от ЕМ базовата станция.

ЕМ инструментен адаптер
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4.1.1 Стерилност на ЕМ инструментния адаптер

Обща информация

ЕМ инструментният адаптер се използва за интраоперативна навигация и трябва да се
стерилизира преди употреба.

Предупреждение
Потвърждавайте стерилните инструменти само на точката за потвърждаване на ЕМ
инструментен адаптер.

Съхранение

Съхранявайте ЕМ инструментния адаптер в съответната тава за стерилизация, когато не
се използва.

Очакван живот на продукта

Когато се използва и съхранява според предоставените инструкции, ЕМ инструментният
адаптер може да се използва за 20 цикъла на повторна обработка.
Броят на използванията се отчита електронно от ЕМ инструментния адаптер. След 16
използвания се появява екран, който ви информира да организирате нова ЕМ инструментна
референция, преди да достигнете до 20 използване.
Когато 20 цикъла на повторна обработка са завършени, сте алармирани, че ЕМ
инструментният адаптер не може да се използва повече за навигация. Трябва да
използвате нов ЕМ инструментен адаптер.

Ръчен брояч на стерилизации

①

Фиг. 6  

Два етикета са прикрепени към кабела на ЕМ инструментния адаптер с цифри и числа,
които указват циклите на повторна обработка – от 1 до 20. Отрежете цифрата или числото
от етикета ① с ножици преди всяка повторна обработка на ЕМ инструментния адаптер.
Това позволява на потребителя да проследява циклите на повторна обработка директно на
устройството.

Предупреждение
Не се опитвайте да използвате ЕМ инструментния адаптер след 20 цикъла на
повторна обработка.

ЕМ АДАПТЕРИ
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4.2 Аспирационни тръби

Обща информация

Аспирационните тръби на Brainlab (55790, 55790-XX) са налични в различни размери и с
два различни върха.

Спецификации

① ②

Фиг. 7  

№ Аспирационна тръба Ъгъл Налични върхове № на арти-
кул

Размер Тип

① Максиларен синус 110°

8
Връх тип круша 55790-50

Връх тип
Frazier 55790-55

10
Връх тип круша 55790-60

Връх тип
Frazier 55790-65

② Стандартен 135°

8
Връх тип круша 55790-05

Връх тип
Frazier 55790-75

10
Връх тип круша 55790

Връх тип
Frazier 55790-70

Калибриране

Винаги калибрирайте повторно върха след всяка смяна на адаптер.

Аспирационни тръби
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Как се сглобява аспирационната тръба

①
②

③

Фиг. 8  

Стъпка

1. Изберете съответната аспирационна тръба.

2. Поставете ЕМ инструментния адаптер ② стабилно в интерфейса на аспирацион-
ната тръба ③, така че зъбите да се подравнят.
ЗАБЕЛЕЖКА: аспирационните тръби може да се прикрепват в осем възможни
ориентации (стъпки от 45°). 

3. Затегнете надеждно фиксиращия винт ① на адаптера с помощта на предоставения
шестограм (или на ръка). Имайте предвид, че прекомерната сила може да увреди
инструмента или винта.

Предупреждение
Потвърдете, че адаптерът е монтиран надеждно, така че да няма движение.

ЕМ АДАПТЕРИ
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4.3 Пакет показалци със сменяем връх

Обща информация

Пакетът показалци със сменяем връх (B12201) е наличен с взаимозаменяеми геометрии
на върховете, поддържайки широк обхват на хирургични подходи.

Компоненти

Фиг. 9  

Наименование Дължина на
върха

Дължина на края
на извития връх

Изме-
стване

№ на ар-
тикул

Дръжка за показалец със
сменяем връх няма няма няма 55791

Връх на показалеца

95 mm 20 mm (-70° ъгъл) 30° 55791-03

100 mm 20 mm (-90° ъгъл) 0° 55791-04

60 mm няма 0° 55791-05

115 mm няма 45° 55791-02

123 mm (3,4
диаметър) няма 0° 55791-34

150 mm няма 0° 55791-01

Пакет показалци със сменяем връх
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Как се сглобява пакетът показалци

①
②

④

③

⑤

Фиг. 10  

Стъпка

1. Изберете съответния връх на показалеца.

2. Поставете върха надеждно на Дръжката за показалец със сменяем връх ④, така
че зъбите да се подравнят.
ЗАБЕЛЕЖКА: върховете на показалеца може да се прикрепват в осем възможни
ориентации (стъпки от 45°). 

3. Затегнете глухата гайка на върха ⑤ върху дръжката.

4. Прикрепете ЕМ инструментния адаптер към дръжката, така че щифтът ③ на ин-
терфейса да съвпада с отвора при дъното на адаптера ②.

5. Затегнете надеждно фиксиращия винт ① на адаптера с помощта на предоставения
шестограм (или на ръка). Имайте предвид, че прекомерната сила може да увреди
инструмента или винта.

Предупреждение
Потвърдете, че адаптерът е монтиран надеждно, така че да няма движение.

ЕМ АДАПТЕРИ
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4.4 Калибриране на инструменти

Калибриране и навигация с ЕМ инструментен адаптер

След като адаптерът е бил монтиран към хирургичния инструмент, можете да калибрирате
инструмента за навигация. Калибрирайте инструмента преди употреба. За повече
информация вижте Ръководството за потребителя на софтуера.

Предупреждение
Имайте предвид, че върхът на инструмента се използва за калибриране на
траекторията на инструмента. Стволът/оста на инструмента не се отчита за
калибрирането.

Предупреждение
Уверете се, че винтът на референцията е затегнат надеждно преди калибрирането.

Предупреждение
Ако смените ЕМ инструментен адаптер на същия хирургичен инструмент, се изискват
нови калибриране и потвърждаване на инструмента преди навигация.

Предупреждение
Ако смените хирургичния инструмент с друг инструмент на същата референция се
изискват калибриране и потвърждаване на новия инструмент преди навигация.

Калибриране на показалци със сменяем връх

Предупреждение
Смяната на върха на показалеца или ЕМ инструментния адаптер изисква ново
калибриране.
За да се осигури подходящо и точно калибриране на инструмента, се препоръчва да
докоснете конуса за калибриране, преди да използвате всеки връх на инструмент.
Не местете установката на адаптера спрямо върха на инструмента по време на лечение.
Това ще се отрази негативно върху цялата координатна система за измерване и ще доведе
до неправилно визуализиране на върха на инструмента.

Калибриране на аспирационни тръби

Калибрирайте аспирационната тръба с помощта на ЕМ показалец. За повече информация
вижте Ръководството за потребителя на софтуера.

Предупреждение
По време на калибрирането с помощта на ЕМ показалец върхът на тръбата не може
да се вмъкне напълно в осевата точка. Това води до отклонение между показания и
действителния връх. Бъдете изключително внимателни по време на потвърждаване
(вижте Ръководството за потребителя на софтуера).

Калибриране на инструменти
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4.5 Техническа информация за адаптера

МР среда

ЕМ инструментният адаптер е небезопасен за работа в магнитно-резонансна среда.

Защита от контакт с частици и течности

ЕМ инструментният адаптер е защитен срещу навлизане на твърди чужди тела ≥ 1 mm в
диаметър, срещу мощни водни струи и ефектите на временни потапяния във вода
(класифициран като IP46/IP47 съгласно IEC 60529).

Биосъвместимост (съгласно EN ISO 10993-1)

ЕМ инструментният адаптер е биосъвместим и категоризиран като устройство в контакт с
повърхността на тялото.
• Корпус и кабел: ограничен контакт с кожата ≤ 24 часа

Очакван живот на продукта

Спецификация ЕМ инструментен адаптер

Експлоатационен живот 20 цикъла на повторна обработка

Размери и тегло

Спецификация Описание

Височина x дължина x широчина 18 mm x 46 mm x 25 mm

Дължина на кабела 2,3 m

Тегло 75 g

Материали

Спецификация Описание

Корпус PEEK, черен

Кабел Силикон

Щепсел Неръждаема стомана

Спецификации, свързани с околната среда

Спецификация Описание

Транспорт/
Условия на
съхране-
ние

Температура от -10 °C до 45 °C

Влажност от 10% до 90% (без кондензация)

Налягане от 500 hPa до 1060 hPa

Експлоата-
ционни ус-
ловия

Температура от 10 °C до 35 °C

Влажност от 20% до 80% (без кондензация)

Налягане (надморска
височина) от 700 hPa до 1060 hPa (от ~0 до 3000 m)

ЕМ АДАПТЕРИ
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Техническа информация за адаптера
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5 ЕМ РЕФЕРЕНЦИИ
5.1 Пациентска референция, ЕМ

Обща информация

Пациентската референция, ЕМ (18099-24) позволява на ЕМ системата за навигация да
проследява местоположението на главата на пациента по време на цялата процедура.
Системата разпознава референцията чрез уникална електронна информация, която се
съхранява на Пациентската референция, ЕМ.

Използване на ЕМ пациентска референция

Прочетете информацията за регистрация на пациент, преди да регистрирате пациента.

МР среда

Пациентската референция, ЕМ не е предназначена за използване в МР среда, тъй като
това може да увреди устройството и да доведе до неправилна навигация и евентуални
телесни наранявания.

Очакван живот на продукта

Пациентската референция, ЕМ има експлоатационен живот от поне три години, когато се
използва според инструкциите и съхранява в предоставената нестерилна кутия на
инструмента.

Стерилност

Пациентската референция, ЕМ е нестерилна, тъй като регистрацията се извършва в
нестерилна среда.

Не стерилизирайте Пациентската референция, ЕМ тъй като това може да увреди
устройството.

Съвместимост

Пациентската референция, ЕМ може да се използва с Пакет за черепна регистрация за
УНГ, ЕМ (B11013).

ЕМ РЕФЕРЕНЦИИ
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Компоненти

①
②

③

④

Фиг. 11  

№ Компонент Функция/Употреба

① Тяло на референ-
цията Основният корпус на устройството

② Точка на потвър-
ждаване

Използва се за потвърждаване на точността на ЕМ инструмен-
ти

③ Щепсел Свързва ЕМ базовата станция за проследяване

④ Кабел Прехвърля данни

ЗАБЕЛЕЖКА: не потвърждавайте стерилни инструменти на точката за
потвърждаване, тъй като те може да станат нестерилни и това може да навреди на
пациента. 

Правилно боравене

Предупреждение
За да избегнете неволно движение на референцията, не прилагайте сила върху нея и
не насилвайте кабела.

Предупреждение
Ако смените ориентацията на Пациентската референция, ЕМ върху пациента, е
необходима нова регистрация.

Не местете Пациентската референция, ЕМ спрямо анатомията на пациента по време
на процедурата. Смяната на позицията на референцията променя координатната
система за измерване и може да застраши пациента.

Как се включва/изключва Пациентската референция, ЕМ

Стъпка

1. Прикрепете щепсела на Пациентската референция, ЕМ към инструментния порт
на ЕМ базовата станция.

2. След няколко секунди светодиодът на базовата станция става зелен.
Референцията вече е готова за употреба.

Пациентска референция, ЕМ
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Стъпка

3. За да изключите референцията, издърпайте леко релефната област на щепсела, за
да го разкачите от ЕМ базовата станция.

Точка на потвърждаване

①

Фиг. 12  

Всяка Пациентска референция, ЕМ е оборудвана с точка на потвърждаване ①, която се
използва за потвърждаване на точността на други ЕМ инструменти.
ЗАБЕЛЕЖКА: не потвърждавайте стерилни инструменти на точката за потвърждаване
на Пациентската референция, ЕМ, тъй като те може да станат нестерилни и това
може да навреди на пациента. 

Как се прикрепва Пациентската референция, ЕМ

① ② ③
Фиг. 13  

Стъпка

1. Изберете здрава област на челото на пациента и се уверете, че е чиста, суха и без
косми или разрези.

ЕМ РЕФЕРЕНЦИИ
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Стъпка

2. Изрежете достатъчно голямо парче хирургична лента от мека материя ③ и фикси-
райте референцията ② върху кожата чрез прилагане на достатъчно сила.
Уверете се, че референцията залепва към кожата с помощта на хирургична лента и
не може да се премахне без прилагане на сила.

3. Образувайте ухо ① с кабела и го фиксирайте с лента към главата на пациента, за
да не позволите на евентуални сили на издърпване да застрашат позицията на ре-
ференцията.

4. След като Пациентската референция, ЕМ ② се прикрепи към главата на пациента,
продължете с регистрацията на пациента.

ЗАБЕЛЕЖКА: позиционирайте референцията така, че кабелът да не затруднява
работата ви по време на навигация. 

ЗАБЕЛЕЖКА: подходящата хирургична лента от мека материя за фиксиране на
Пациентската референция, ЕМ трябва да бъде еластична и устойчива срещу
течности и влага, с добра залепваща сила върху кожата и пластмасите (напр. Soft Cloth
Surgical Tape Medipore™ H от 3M). 

Предпазни мерки

Предупреждение
Не залепвайте Пациентската референция, ЕМ на наранена кожа. Прикрепвайте само
към здрава, обезкосмена/обръсната, ненаранена кожа.

Предупреждение
Не поставяйте Пациентската референция, ЕМ твърде близо до разрези на кожата или
други подвижни области на кожата, тъй като това може да доведе до изместване на
кожата и неточности на навигацията.

Предупреждение
Не залепвайте отново Пациентската референция, ЕМ със същите парчета хирургична
лента (напр. за препозициониране), тъй като качеството на залепване не може да се
гарантира. Ако трябва да препозиционирате Пациентската референция, ЕМ,
използвайте ново парче лента.

Покриване на пациента

Ако е необходимо, покрийте пациента след фиксиране на Пациентската референция, ЕМ
върху кожата на пациента.

Предупреждение
Не прилагайте сила спрямо покривалото, тъй като това може да доведе до неточност
на навигацията и нараняване на пациента.

Сродни връзки

Как се прикрепва Пациентската референция, ЕМ на стр. 46

Как се премахва Пациентската референция, ЕМ

Стъпка

1. Използвайки разтвор за отстраняване на лепило, накиснете залепващата хирургич-
на лента върху кожата на пациента.

Пациентска референция, ЕМ
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Стъпка

2. Внимателно издърпайте от страната на хирургичната лента, за да я премахнете.

ЕМ РЕФЕРЕНЦИИ
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5.2 Пакет за черепна регистрация за УНГ, ЕМ

Обща информация

Пакетът за черепна регистрация за УНГ, ЕМ (B11013) съдържа компоненти, които
позволяват инвазивно фиксиране към черепа. В комбинация с Пациентската референция,
ЕМ той се използва за краниални и УНГ процедури, като се използва електромагнитно
проследяване.

Стерилност

Черепната референтна основа, ЕМ и Винтът за костна фиксация на KLS Martin за
еднократна употреба 1,5 mm x 6 mm (5 броя) се доставят нестерилни и трябва да се
стерилизират преди употреба.
Винтовете трябва да се изхвърлят след всяко използване.

Съвместими винтове и отвертки, които не са на Brainlab

Пакетът за черепна регистрация за УНГ, ЕМ се препоръчва за използване със следните
винтове и отвертки, които не са на Brainlab:

Производи-
тел

Описание № на арти-
кул

Synthes

Cortex Screw PlusDrive (1,5 mm, самопробиващ, L6 mm) 400.056

Острие за отвертка 313.252

Дръжка на отвертка 311.007

Компоненти

① ②

③

④⑤

Фиг. 14  

№ Компонент № на арти-
кул

① Черепна референтна основа, ЕМ 18099-06

② ЕМ показалец за регистрация 18099-23

③ Винт за костна фиксация на KLS Martin за еднократна употреба
1,5 mm x 6 mm (5 броя) 52170

④ Дръжка за остриета (KLS Martin) 52127

⑤
Пробивно свредло 1,1 mm
Острие на отвертка (KLS Martin)

52126
52171

Пакет за черепна регистрация за УНГ, ЕМ
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Използване на отвертката

Предупреждение
Използвайте само указаните имплантируеми винтове с Пакета за черепна
регистрация за УНГ, ЕМ. Използването на други винтове може да доведе до сериозно
нараняване на пациента.

Съвети относно поставянето на винтове

Изплакването на винта с разтвор от натриев хлорид спомага за намаляването на триенето и
улеснява поставянето на винта. По-лесно е винтът да се завинти перпендикулярно на
костта, а не под ъгъл.

Предупреждение
Ако пациентът има висока плътност на костите, предварителното пробиване може да
улесни завинтването и да предотврати счупване на винта. За предварително
пробиване не надвишавайте диаметър на пробивното свредло от 1,1 mm и
максимална дълбочина от 5 mm, за да избегнете продупчване на свода на черепа.
Следвайте насоките на производителя на винта за предварително пробиване.

Съвети за позициониране

Разположете устройството така, че то да не пречи на хирурга.
Пациентската референция, ЕМ, прикрепени към Пакета за черепна регистрация за УНГ,
ЕМ трябва да бъде в рамките на обема на ЕМ проследяване по време на регистрация и
навигация. За допълнителна информация вижте Ръководството за потребителя на
софтуера Cranial EM и/или Ръководството за потребителя на софтуера ENT EM.
Уверете се, че има достатъчно плътност на костта (напр. внимавайте за възрастта на
пациента или потенциалните заболявания, които намаляват плътността на костния
минерал, като напр. остеопороза). Инспектирайте данните за планиране, преди да
поставите Пакет за черепна регистрация за УНГ, ЕМ.
За да планирате дълбочината на проникване на поставения винт, предвидете дебелината,
изкривяването и качеството на черепа по време на планиране.

Предупреждение
Хирургът е отговорен за гарантирането, че Пакетът за черепна регистрация за УНГ, ЕМ
е прикрепена към безопасна и нечувствителна област на черепа. Пакетът за черепна
регистрация за УНГ, ЕМ се прикрепва чрез минимален разрез и се прилага лека сила.
Поради тази причина прикрепването към критични области може да нарани пациента.

Позиционирайте Пакета за черепна регистрация за УНГ, ЕМ, така че да не покрива
важни структури или области, използвани за регистрация на повърхността.

ЕМ РЕФЕРЕНЦИИ
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Как се прикрепва Черепната референтна основа, ЕМ към пациента

⑤

⑥

⑦

④

①

②

③

Фиг. 15  

Стъпка

1. Сглобете отвертката, ако е необходимо:
• Издърпайте назад предната гилза ② на дръжката ③.
• Поставете острието на отвертката ① в дръжката и освободете гилзата.

2. Дезинфекцирайте областта, към която ще се прикрепи Черепната референтна ос-
нова, ЕМ ⑦.

3. Направете разрез.

4. Поставете тръбата ⑤ в референтната основа и монтирайте гайката за фиксиране
на тръбата ④.

5. Поставете референтната основа ⑦ в черепа на пациента, като вмъкнете тръбата ⑤
в разреза.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че позицията на референтната основа не пречи на хи-
рурга и че не покрива важни области, използвани за регистрация на повърхност-
та. 

ЗАБЕЛЕЖКА: обмислете ориентацията на Черепната референтна основа, ЕМ,
преди да натиснете щифтовете в главата на пациента. 

6. Уверете се, че кабелът на Пациентската референция, ЕМ е чист и дезинфекциран,
преди да го прикрепите към Черепната референтна основа, ЕМ.

7. Поставете винта без пробиване ⑥ през тръбата ⑤ и използвайте отвертката, за да
го завинтите напълно в костта. Не прилагайте излишна сила на натиска.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако тръбата, която използвате, има прозорец, разхлабете винта
около половин оборот обратно на часовниковата стрелка. Това прави по-лесно
свалянето на изделието в края на процедурата. 

8. Приложете лек натиск към референтната основа ⑦, за да вмъкнете щифтовете в
черепа на пациента.

9. Завъртете гайката за фиксиране на тръбата ④ по посока на часовниковата стрелка,
за да фиксирате референтната основа ⑦.

Пакет за черепна регистрация за УНГ, ЕМ
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Как се фиксира ЕМ черепната референтна основа към костта

Стъпка

1. Приложете минимална сила спрямо Черепната референтна основа, ЕМ, за да
вмъкнете щифтовете ⑤ през кожата и в черепа, за да гарантирате здрава връзка с
костта.

2. Завъртете гайката за фиксиране на тръбата ④ по посока на часовниковата стрелка,
за да натиснете щифтовете в костта, закрепвайки Черепната референтна основа,
ЕМ.

Предупреждение
Уверете се, че Черепната референтна основа, ЕМ е монтирана здраво на главата на
пациента.

Предупреждение
Не затягайте фиксиращата гайка на тръбата твърде силно, тъй като това може да
причини измъкване на винта.

Предупреждение
Ако основата се фиксира надеждно на главата на пациента, не затягайте гайката
повече, тъй като това може да увреди костния винт.

Предупреждение
За да избегнете фрактури, не прилагайте твърде много сила върху винтовете. Ако
винтът е твърде стегнат и тръбата не се мести, разхлабете винта с половин оборот.

ЕМ РЕФЕРЕНЦИИ
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Как се прикрепва Пациентската референция, ЕМ

① ②

Фиг. 16  

Стъпка

1. Поставете предния ръб на нестерилната Пациентска референция, ЕМ ① в интер-
фейса на Черепната референтна основа, ЕМ.

2. Внимателно натиснете надолу референцията, щраквайки я в позиция ②.
ЗАБЕЛЕЖКА: уверете се, че гайката за фиксиране на тръбата все още е затег-
ната. 

3. Фиксирайте кабела на референцията върху кожата чрез ухо, използвайки лента, за
да предотвратите излишна деформация при опън.

Регистриране на пациент

След като е прикрепена Пациентската референция, ЕМ, извършете регистрация на
пациента.

Предупреждение
Уверете се, че Пакетът за черепна регистрация за УНГ, ЕМ е прикрепен надеждно към
главата на пациента и че всички винтове са затегнати здраво, преди да започнете
регистрация на пациента. Ако Пакетът за черепна регистрация за УНГ, ЕМ се движи,
проследяването ще бъде неточно, застрашавайки пациента.

Пакет за черепна регистрация за УНГ, ЕМ
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Предупреждение
Не развинтвайте никакви винтове на Пакета за черепна регистрация за УНГ, ЕМ след
регистрацията на пациента.

Правилно боравене

Не излагайте никакви компоненти на ЕМ черепния референтен набор на излишна
деформация при опън, тъй като това може да увреди или измести устройството или
винтовете, като по този начин нарани пациента.

Използване на ЕМ черепен референтен набор по време на навигация

Предупреждение
Не регулирайте отново ЕМ черепен референтен набор по време на последващи
процедури. Цялата координатна система за измерване повече няма да е точна и
визуализирането на върха на инструмента ще е неправилно.

Предупреждение
Не измъквайте ЕМ черепния референтен набор по време на хирургична операция, тъй
като това може да нарани пациента или да доведе до неточности.

Как се премахва Пакетът за черепна регистрация за УНГ, ЕМ

①

②

Фиг. 17  

Стъпка

1. Ако тръбата няма прозорец:
a.Разхлабете гайката за фиксиране ① на тръбата.
b.Отстранете винта с отвертката.
c.Премахнете Черепната референтна основа, ЕМ, като я изтеглите нагоре.

ЕМ РЕФЕРЕНЦИИ
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Стъпка

2. Ако тръбата има прозорец:
a.Отстранете напълно гайката за фиксиране ① от тръбата.
b.Премахнете Черепната референтна основа, ЕМ, като я изтеглите нагоре.
c.Ако винтът ② е бил разхлабен с половин оборот по време на инсталацията,
плъзнете тръбата латерално, за да я разкачите от винта, и извадете тръбата на-
вън.

d.Отстранете винта с отвертката.

Пакет за черепна регистрация за УНГ, ЕМ
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5.3 Пациентска референция, ЕМ УНГ

Обща информация

Пациентската референция, ЕМ УНГ (18099-04) позволява на ЕМ системата за навигация
да проследява местоположението на главата на пациента по време на цялата процедура.
Системата разпознава референцията чрез уникална електронна информация, която се
съхранява на Пациентската референция, ЕМ УНГ.
Референцията се държи на място върху пациента чрез надеждното прикрепване на ЕМ
залепващия държач за еднократна употреба за пациентска референция (18099).

Стерилност

Пациентската референция, ЕМ УНГ и Залепващият държач за еднократна употреба са
нестерилни, тъй като регистрацията се извършва в нестерилна среда.

Съвместимост

ЕМ пациентската референция трябва да се използва с ЕМ залепващия държач за
еднократна употреба за пациентска референция.

Компоненти

⑧

② ③

④ ⑦⑤ ⑥

①

Фиг. 18  

№ Част Компонент

① Тяло на рефе-
ренцията

Пациентска референция, ЕМ УНГ② Точка на потвър-
ждаване

③ Щепсел

④ Кабел

⑤ Залепващ сти-
кер

ЕМ залепващ държач за еднократна употреба за пациентска
референция

⑥ Регулируеми от-
вори

⑦ Подпора

⑧ Резе

ЕМ РЕФЕРЕНЦИИ
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Правилно боравене

Предупреждение
За да избегнете неволно движение на референцията, не прилагайте сила върху нея и
не насилвайте кабела.

Предупреждение
Ако смените ориентацията на Пациентската референция, ЕМ УНГ върху пациента, е
необходима нова регистрация.

Точка на потвърждаване

①

Пациентската референция, ЕМ УНГ е оборудвана с конус ①, който се използва за
потвърждаване на точността на ЕМ инструменти.
ЗАБЕЛЕЖКА: не потвърждавайте стерилни инструменти на точката за
потвърждаване, тъй като те може да станат нестерилни и това може да навреди на
пациента. 

Предпазни мерки за ЕМ залепващ държач за еднократна употреба за пациентска референция

Предупреждение
Не залепвайте повторно ЕМ залепващ държач за еднократна употреба за пациентска
референция (напр. за препозициониране), тъй като качеството на залепване на може
да се гарантира. Ако трябва да препозиционирате държача, използвайте нов.

Не използвайте ЕМ залепващ държач за еднократна употреба за пациентска
референция на наранена кожа. Прикрепвайте само към здрава, обезкосмена/
обръсната, ненаранена кожа.

Не поставяйте ЕМ залепващ държач за еднократна употреба за пациентска
референция твърде близо до разрези на кожата или други подвижни области на
кожата, тъй като това може да доведе до изместване на кожата и да причини
неточности на навигацията.

Пациентска референция, ЕМ УНГ
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Как се прикрепва Пациентската референция, ЕМ УНГ към пациента

①

②

Фиг. 19  

Стъпка

1. Изберете здрава област на челото на пациента и се уверете, че е чиста, суха и без
косми или разрези.

2. Отлепете хартията от залепващия стикер на ЕМ залепващ държач за еднократна
употреба за пациентска референция ② и поставете държача върху кожата.
ЗАБЕЛЕЖКА: потвърдете, че държачът залепва за кожата и не може да се пре-
махне без прилагане на сила. 

3. Наредете трите щифта на Пациентската референция, ЕМ УНГ ① в съответните от-
вори, намиращи се на държача ②, и натиснете референцията надолу, докато щрак-
не на място напълно.
ЗАБЕЛЕЖКА: ориентацията на референцията на държача може да се регулира в
стъпки от 120°. Позиционирайте референцията така, че кабелът да не затруд-
нява работата ви по време на навигация. В допълнение се уверете, че не е въз-
можно движение между референцията и държача. 

Как се включва/изключва Пациентската референция, ЕМ УНГ

Стъпка

1. Поставете щепсела на Пациентската референция, ЕМ УНГ в инструментния порт
на ЕМ базовата станция.

2. След няколко секунди светодиодът на базовата станция става зелен.
Референцията вече е готова за употреба.

3. За да изключите референцията, издърпайте леко релефната област на щепсела на
референцията, за да го разкачите от ЕМ базовата станция.

Как се премахва ЕМ залепващ държач за еднократна употреба за пациентска референция

Стъпка

1. Използвайки разтвор за отстраняване на лепило, накиснете залепващата лента
между държача и кожата на пациента.

2. Внимателно издърпайте от страната на държача, за да го премахнете.
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Стъпка

3. Изхвърлете държача за еднократно употреба непосредствено след използване.

ЗАБЕЛЕЖКА: не стерилизирайте Пациентската референция, ЕМ УНГ или държача за
еднократна употреба. 

Покриване на пациента

Ако е необходимо, покрийте пациента след монтиране на Пациентска референция, ЕМ
УНГ към вече приложен ЕМ залепващ държач за еднократна употреба за пациентска
референция.

Не прилагайте сила спрямо покривалото, тъй като това може да доведе до неточност
на навигацията и нараняване на пациента.

Пациентска референция, ЕМ УНГ
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5.4 Техническа информация за референцията

МР среда

Пациентската референция, ЕМ и Пациентската референция, ЕМ УНГ са небезопасни за
работа в магнитно-резонансна среда.
Залепващият държач за еднократна употреба за пациентска референция е безопасен
за работа в магнитно-резонансна среда (без Пациентската референция, ЕМ УНГ,
монтирана върху него).

Защита от контакт с частици и течности

• Пациентската референция, ЕМ се класифицира като IP47
• Пациентската референция, ЕМ УНГ се класифицира като IP46/IP47

Биосъвместимост (съгласно EN ISO 10993-1)

Референциите и залепващият държач са биосъвместими и категоризирани като устройства
в контакт с повърхността на тялото.
• Корпусът, кабелът, залепващите стикер и държач: ограничен контакт с кожата ≤ 24 часа

Очакван живот на продукта

Спецификация Пациентска рефе-
ренция, ЕМ

Пациентска рефе-
ренция, ЕМ УНГ

ЕМ залепващ държач за
еднократна употреба за па-
циентска референция

Експлоатацио-
нен живот

3 години, когато се използва според ин-
струкциите и съхранява в предоставената
нестерилна кутия на инструмента

За еднократна употреба

Съхранение

18099-04 и 18099-24: Съхранявайте Пациентската референция, ЕМ в Кутията за ЕМ
инструменти на куфара за транспортиране на ЕМ проследяващ модул за нестерилни
инструменти. Вижте Ръководството за потребителя на системата за повече информация.
18099: Залепващият държач за еднократна употреба за пациентска референция трябва
да остане в оригиналната му опаковка, докато се използва.

Размери и тегло

Спецификация Пациентска рефе-
ренция, ЕМ

Пациентска рефе-
ренция, ЕМ УНГ

ЕМ залепващ държач за
еднократна употреба за па-
циентска референция

Височина x
дължина x широ-
чина

5,6 mm x 25,2 mm x
24 mm

12 mm x 38 mm x 31
mm

Височина и диаметър:
20 mm x 40 mm

Дължина на ка-
бела 2,4 m 2,3 m няма

Тегло 60 g 71 g 6 g

ЕМ РЕФЕРЕНЦИИ
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Материали

Спецификация Пациентска референция, ЕМ и Пациентска референция, ЕМ
УНГ

Корпус PEEK, черен

Кабел Силикон

Щепсел Неръждаема стомана

Спецификация ЕМ залепващ държач за еднократна употреба за пациентс-
ка референция

Подпора Полиоксиметилна (POM)

Залепващ стикер Биосъвместим акрилен базиран на пяна адхезив

Спецификации, свързани с околната среда

Условия за транспорт/съхранение:

Спецификация Пациентска референция, ЕМ и Па-
циентска референция, ЕМ УНГ

ЕМ залепващ държач за
еднократна употреба за па-
циентска референция

Температура от -10 °C до 45 °C от 12 °C до 30 °C

Влажност от 10% до 90% (без кондензация) от 20% до 80% (без конден-
зация)

Налягане от 500 hPa до 1060 hPa от 700 hPa до 1060 hPa

Условия за функциониране:

Спецификация Пациентска референция, ЕМ и Па-
циентска референция, ЕМ УНГ

ЕМ залепващ държач за
еднократна употреба за па-
циентска референция

Температура от 10 °C до 35 °C от 12 °C до 30 °C

Влажност от 20% до 80% (без кондензация) от 20% до 80% (без конден-
зация)

Налягане
Атмосферно на-
лягане

от 700 hPa до 1060 hPa
от ~0 до 3000 m

от 700 hPa до 1060 hPa
от ~0 до 3000 m

ЗАБЕЛЕЖКА: съставът на залепващия стикер прави спецификациите, свързани са
околната среда, по-строги от тези за Пациентската референция, ЕМ и/или
Пациентската референция, ЕМ УНГ. Ако ЕМ залепващият държач за еднократна
употреба за пациентска референция се използва, съхранява и транспортира с
Пациентската референция, ЕМ УНГ, използвайте спецификациите за ЕМ залепващия
държач за еднократна употреба за пациентска референция. 

Техническа информация за референцията
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