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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 5811

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

Очакван експлоатационен срок

Brainlab минимум осем години експлоатационен срок за Навигационната станция Kick 2,
както и минимум пет години експлоатационен срок за ЕМ проследяващото устройство.
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.
• Kick® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG.

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 етикет

CE етикетът указва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основните
изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета, („ДМИ“).
Навигационната станция Kick 2 е продукт от клас IIb съгласно правилата,
установени от ДМИ.

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

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 налага ограничения при продажбата на това
изделие, като то може да бъде продавано само от лекар или по назначение от лекар.

Правна 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. 

Символи на хардуерните компоненти

Символите по-долу може да се намерят на системата.

Символ Пояснение

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

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 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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Символ Пояснение

Партиден номер на производителя

Сериен номер на производителя

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

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

Производител

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
X).

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

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

Превключване за привеждане на устройството в режим на готовност

Съдържа РЧ трансмитер за функциониране

Еднозначен идентификатор на устройството

Направете справка с ръководството или книжката с инструкции

Не поглеждайте директно в снопа лъчи на лазера и не насочвайте снопа лъчи
на лазера в лицето или очите на пациента

(Камера Spectra)
Лазерна радиация, излъчвана от диафрагмата
Не се вглеждайте в снопа лъчи
Лазерен продукт от Клас 2
Макс. изходна мощност 1 mW при дължина на вълната от 635 nm
ANSI Z136.1 (2000), IEC 60825-1 (2001)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 и 1040.11, с изключение на отклоненията в съот-
ветствие с Laser Notice No. 50 от 26 юли 2001 г. относно лазерите

Символи
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Символ Пояснение

(Камера Vega)
Лазерна радиация, излъчвана от диафрагмата
Не се вглеждайте в снопа лъчи
Лазерен продукт от Клас 2
Макс. изходна мощност 1 mW при дължина на вълната от 635 – 670 nm
ANSI Z136.1 (2014), IEC 60825-1 (2014)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 и 1040.11, с изключение на отклоненията в съот-
ветствие с Laser Notice No. 50 от 24 юни 2007 г. относно лазерите

Опасност от накланяне: Не премествайте количката, когато спирачките са за-
ключени или ако устройството е блокирано от препятствия

Маса

Силно магнитно поле

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.4 Използване на системата

Предназначение на системата

Навигационната станция Kick 2 е предназначена да служи като мобилна компютърна
платформа, на която има едно или повече софтуерни приложения. Навигационната
станция Kick 2 улеснява показването и обмяната на данни, както и взаимодействието с
данните. Навигационната станция Kick 2 също така предлага взаимодействие с външни/
допълнителни устройства или компоненти в рамките на дефинираната спецификация за
производителност, докато се използва в средата по предназначение.
Интегрирайки подходящ проследяващ модул и използвайки подходящ приложен софтуер,
Навигационната станция Kick 2 може да се използва като навигационна станция.

Профил на предвидената група потребители

Информацията по-долу описва предвидената група потребители на системата и техните
съответни задачи.
Клиничен екип:
• Нестерилна подготовка и установяване преди операция
• Нестерилно боравене с устройството по време на хирургична операция (например
препозициониране на количката)

• Стерилно или нестерилно взаимодействие с видео, образи и данни
• Изключване, почистване и съхраняване на оборудването след операция
Персонал по почистването:
• Почистване на устройството след изключване
Болничен техник:
• Поддръжка
• Наблюдаване на електрическата безопасност на устройството по време на
експлоатационния срок

• Изхвърляне на устройството след експлоатационния срок
Сервиз на Brainlab:
• Монтаж на устройството, включително разопаковане и транспортиране на устройството
• Обучение на потребителите на устройството
• Отстраняване на проблеми и поправка на устройството

Група пациенти

Предвидената група пациенти се състои от пациенти, които могат да бъдат лекувани чрез
приложния софтуер на Brainlab, създаден за Навигационната станция Kick 2.
За подробна информация направете справка със съответното Ръководство за
потребителя на софтуера.

Място на използване

Системата е предназначена само за използване на закрито, в професионално здравно
заведение.

Честота на използване

Честотата на използване се дефинира да бъде между веднъж месечно и няколко пъти
седмично.

Използване на системата
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Основни функционални характеристики

Тъй като основните функционални характеристики се дефинират от клиничните функции, те
зависят от използваното приложение на Brainlab и от клиничната процедура. Консултирайте
се със съответното Ръководство за потребителя на софтуера, за да видите дали
основните функционални характеристики са дефинирани и ако това е така, кои са
основните функционални характеристики.

Често използвани функции

Следните са често използвани функции на Kick 2:
• Преместване и позициониране на устройството преди и след операция
• Свързване/разкачване на устройства на трети лица
• Прехвърляне на пациентски данни към устройството
• Нестерилно репозициониране на устройството по време на операция
• Стерилно използване на сензорния екран
• Стартиране/изключване
• Почистване на устройството
• Подготовка за транспортиране и опаковане на комплекта за транспортиране

Внимателно боравене с хардуера

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

Преглед на правдоподобността

Предупреждение
Преди лечението на пациента прегледайте правдоподобността на цялата
информация, въведена в системата и излязла от нея.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.5 Съвместимост с медицински устройства и
софтуер

Устройства, които не са на Brainlab

Предупреждение
Използването на комбинации от медицински устройства, които не са разрешени от
Brainlab, може да повлияе лошо на безопасността и/или ефективността на
устройствата и да застраши безопасността на пациента, потребителя и/или околната
среда.

Други инструменти на Brainlab

Допълнителен инструментариум може да стане наличен след издаването на това
ръководство за потребителя. Свържете се с поддръжката на Brainlab, ако имате някакви
въпроси относно съвместимостта.

Предупреждение
Използвайте само инструменти и резервни части, указани от Brainlab. Използването
на неразрешени инструменти/резервни части може да се отрази неблагоприятно на
безопасността и/или ефективността на медицинското устройство и да застраши
безопасността на пациента, потребителя и/или околната среда.

Сглобяване на инструменти

Ако някакъв инструментариум се използва с този продукт, се уверете, че всички
инструменти са правилно сглобени съгласно инструкциите в съответното Ръководство за
потребителя на инструмента.

Съвместим медицински софтуер на Brainlab

На системата може да се инсталира и използва единствено медицинският софтуер на
Brainlab, посочен от Brainlab. Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за пояснения
относно съвместимостта с медицинския софтуер на Brainlab.

Софтуер, който не е на Brainlab

Само упълномощени от Brainlab служители може да инсталират софтуер на
системата на Brainlab. Не инсталирайте и не премахвайте никакви софтуерни
приложения.

Актуализации

Предупреждение
Актуализациите на операционната система (горещи поправки) или на софтуера на
трети лица трябва да се извършват извън часовете на болнично използване и в
тестова среда, за да се провери дали системата Brainlab работи правилно. Brainlab
следи излезлите горещи поправки на Windows и знае дали може да се очакват
проблеми при определени актуализации. Свържете се с отдела за поддръжка на
Brainlab, ако срещнете някакви проблеми с горещите поправки на операционната
система.

Съвместимост с медицински устройства и софтуер
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Сканиране за вируси и злонамерен софтуер

Brainlab препоръчва да защитавате системата с модерен антивирусен софтуер.
Имайте предвид, че настройките на някои софтуерни продукти за защита от злонамерен
софтуер (напр. на вирусния скенер) може да повлияят отрицателно на работата на
системата. Например, ако се използва сканиране в реално време и се наблюдава достъпът
до всеки файл, зареждането и записването на пациентските данни може да бъде бавно.
Brainlab препоръчва да се изключи сканирането в реално време и да се прави сканиране за
вируси извън часовете на болнично използване.

Предупреждение
Уверете се, че антивирусният софтуер не променя никакви директории на Brainlab и
най-вече тези:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab и др.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData и др.

Предупреждение
По време на планиране на лечението не изтегляйте и не инсталирайте актуализации.
Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за допълнителна информация по тези въпроси.

Актуализации на защитата на Microsoft за Windows и актуализации на драйвери

Brainlab позволява инсталирането само на корекции на защитата. Не инсталирайте
сервизни пакети и актуализации по избор. Проверявайте настройките си, за да сте уверени,
че актуализациите се изтеглят и инсталират правилно и в подходящ момент. Не
актуализирайте драйвери за платформи Brainlab.
Потърсете на уеб сайта на Brainlab допълнителна информация за настройките и за списъка
с актуализации на защитата на Microsoft, блокирани от отдела за поддръжка на Brainlab.
Адрес: www.brainlab.com/updates
Парола: WindowsUpdates!89

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.6 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.

Поддръжка в контролирани условия

Преди да се използва системата за хирургични процедури, когато компютърно
подпомаганата навигация се счита за критично важна, извършете достатъчен брой пълни
процедури заедно с представител на Brainlab.

Отговорност

Предупреждение
Тази система е единствено в помощ на хирурга и не замества опита и/или
отговорността на хирурга по време на нейното използване. Потребителят винаги
трябва да бъде в състояние да работи без помощта на системата.
Само обучен медицински персонал може да работи с компонентите на системата и
инструментариума от аксесоари.

Удължено време на ОЗ

Навигационните системи на Brainlab са чувствително техническо оборудване. В зависимост
от организирането на ОЗ, позицията на пациента и изчисленото времетраене и сложност
оперативното време с използване на навигация може да е различно. Потребителят решава
дали е приемливо евентуалното удължаване на времето за съответния пациент и лечение.

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“

Обучение и документация
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Ръководство за потре-
бителя

Съдържание

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 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА
СИСТЕМАТА

2.1 Общ преглед

Навигационна станция Kick 2

Навигационната станция Kick 2 е мобилна навигационна станция за образно
направлявана хирургия (IGS), състояща се от:
• Количка за монитор, съдържаща медицински компютърен модул (MCU) и дисплей със
сензорна технология

• Проследяващо устройство:
- Количка за камера, съдържаща оптически проследяващ модул и всички необходими
компоненти, за да се осигури неговото използване в комбинация с количката за
монитор

- ИЛИ
- Електромагнитен проследяващ модул и всички необходими компоненти, за да се
осигури неговото използване в комбинация с количката за монитор

Проследяващият модул придобива данните за проследяване чрез откриване на отразени
(напр. инфрачервена светлина) или излъчени електромагнитни вълни от устройства за
регистрация, лъчи и инструменти. Получените като резултат данни за проследяване се
прехвърлят на компютъра, където се обработват допълнително от софтуерни приложения.

Електромагнитно проследяване

Електромагнитното (ЕМ) проследяване използва ЕМ генератор на поле за създаване на
познат обем от вариращо магнитно поле. Това поле индуцира напрежение в бобините,
разположени вътре в ЕМ инструментите.
От силата и фазата на индуцираното напрежение се изчислява позицията на инструмента
вътре в зоната на интерес. Софтуерните приложения на Brainlab използват това въвеждане
на проследяващия модул за визуализиране на триизмерната позиция на ЕМ инструментите,
относима към ЕМ пациентската референция.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА
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2.2 Установяване на системата
2.2.1 Общ преглед

Инсталация

Системата Kick 2 се доставя в предварително инсталирано и готово за употреба състояние.
Всички компоненти на системата са подходящи за продължително използване по време на
хирургични процедури.

Смущение

Системата Kick 2 само по себе си няма основни функционални характеристики според
дефинираното от IEC 60601-1. Въпреки това обаче влиянието на електромагнитните
смущения може да влоши производителността.
Силни електромагнитни смущения могат да засегнат сензорната технология и да доведат
до загуба на безжична мрежова връзка. Ако сензорният екран не реагира правилно или се
задейства от само себе си, преместете Навигационната станция Kick 2.
Честотата или честотната лента на предаването: 2,4 GHz и 5 GHz с пропускателна
способност 20 MHz в стандарта 802.11a/b/g, 40 MHz в 802.11n и до 160 MHz в 802.11ac.

Предупреждение
Системата произвежда електромагнитни полета, които може да смутят друго
чувствително оборудване и могат самите те да бъдат смутени от други
електромагнитни полета.
Електромагнитните смущения на други устройства наблизо може да се намесват в
алгоритмите на проследяване, така че статичен ЕМ инструмент да се визуализира като
движещ се. Опитайте да препозиционирате другото оборудване.
Проследяван инструмент с моторизиран елемент (напр. бръсначка) може да повлияе на
проследяването, докато се използва моторът. Не разчитайте на информацията за
проследяване, докато се използват моторизирани инструменти.

Безопасност при работа в МР среда

Предупреждение
Системата Kick 2 не е тествана в МР среда.

Предупреждение
ЕМ проследяващият модул не е предназначен за използване в МР среда, тъй като
магнитните полета, създадени от ЕМ генератора на поле, и МР скенера може да си
повлияят.

Позиция на системата

Уверете се, че системата (включително ЕМ проследяващ модул) е установена по такъв
начин, че щепселите на мрежовото захранване да са достъпни лесно. В случай на повреда,
трябва да можете лесно да изключите кабелите на мрежовото захранване.
Уверете се, че системата (включително ЕМ проследяващ модул) е установена така, че да
не е възможно пациентът да докосне или да влезе в контакт с оборудването. Панелът за
свързване трябва да се насочи настрани от потребителите и пациента.

Установяване на системата
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Електромагнитна съвместимост

Специални предпазни мерки относно електромагнитната съвместимост (EMC) трябва да се
инсталират и въведат в експлоатация съгласно информацията за EMC, предоставена в това
ръководство.

Примерно установяване

④

① ② ③

Фиг. 1  

Процедурата по установяване описва позиционирането на устройството в ОЗ и
прикачването на проследяващ модул (Количка за камера Kick 2 Spectra, показана по-
горе).

Стъпка

1. Премахнете защитния капак, преди да влезете в ОЗ.

2. Позиционирайте системата в ОЗ.
ЗАБЕЛЕЖКА: не позиционирайте монитора или която и да е друга част на сис-
темата директно над пациента. 

3. Заключете всички спирачки на Количката за монитор.

4. Преместете монитора в желаната позиция.

5. Установете проследяващия модул съгласно предоставените инструкции.

6. Свържете Ethernet кабела към порта на Проследяващия модул ④ върху Количка-
та за монитор.

7. Прикачете кабела на мрежовото захранване към Количката за монитор ③ и вклю-
чете към контакта в стената.

8. Прикачете кабела на мрежовото захранване към проследяващия модул ① и включе-
те към контакта в стената.

9. Свържете Ethernet кабела към мрежовия порт ② върху проследяващия модул.
Системата вече е готова да бъде включена.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА
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2.2.2 Организация на ОЗ

Обща информация

Примерът на организация по-долу е само предложение. За подробни описания на
организацията вижте съответното Ръководство за потребителя на софтуера.

Пример за установяване на Навигационната станция Kick 2

Фиг. 2  

Примерът по-долу показва Kick 2 с проследяващ модул (в този пример Количката за
камера Kick 2 Spectra).

Организация на ОЗ
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Примери за установяване на Kick EM

Долният пример на установяване е само предложение. За подробни описания на
установяването вижте съответното Ръководство за потребителя на софтуера.

①                                                               ②
Фиг. 3  

Опции

① Пример за установяване на фиксиращата пластина на ЕМ генератор на поле

② Пример за установяване на позициониращото рамо на ЕМ генератор на по-
ле

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА
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2.3 Правилно боравене със системата
2.3.1 Общ преглед

Правилно боравене

Преди хирургичната операция извършете визуална инспекция на системата вътре в ОЗ.
Уверете се, че кабелът на мрежовото захранване е прикрепен правилно, преди да
стартирате процедурата. Не използвайте оборудването, ако подозирате, че е увредено по
някакъв начин.

Предупреждение
Преди операция извършете тест за функционалност. Уверете се, че системата
зарежда правилно и пациентските данни са правилно заредени в съответното
приложение за навигация, а също и че има комуникация към проследяващото
устройство. Проверете дали модулът на камерата издава звук и дали светодиодите
светват, както и дали е установена комуникация с базовата станция.

Безопасност на пациента

Компонентите никога не трябва да влизат във физически контакт с пациента.

Модификация

Не извършвайте никакви модификации по Навигационната станция Kick 2. Само
сертифициран от Brainlab персонал има право да прави модификации.

Предупреждение
Използвайте само компонентите на системата, доставени от Brainlab. Не
модифицирайте системата по никакъв начин. Променянето на системата или нейното
използване извън предназначението може да доведе до сериозни вреди за пациента,
потребителя или трето лице.

Риск от електрически удар

За да предотвратите електрически удар или фатално увреждане на системата, не излагайте
Навигационната станция Kick 2 на прекомерна влага.

Предупреждение
Никога не докосвайте пациента и някоя част на електрическите интерфейси
едновременно поради възможността от електростатичен разряд.

Предупреждение
Надеждно заземяване може да се постигне само когато Навигационната станция Kick
2 е включена в еквивалентно гнездо, отбелязано като „Hospital Only“ (Само за
болницата) („Hospital Grade“ в Северна Америка). Свързвайте Навигационната
станция Kick 2 само към електрозахранване със защитно заземяване. Не
обезсилвайте защитата, като използвате удължителен кабел. Ако не направите това,
резултатът може да бъде нараняване на вас самите.
Не докосвайте електрическите контакти на щепселите.

Правилно позициониране

За да избегнете вреди по Навигационната станция Kick 2, друго оборудване или хора,
винаги премествайте, паркирайте и ползвайте системата в съответната правилна позиция.
Навигационната станция Kick 2 може да се използва само на равни повърхности.

Правилно боравене със системата
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Задействайте напълно спирачките на количките на Навигационната станция Kick 2 по
време на работа.
Не поставяйте Kick 2 или каквито и да е части на системата над пациента.

Радиосмущение

Предупреждение
Това оборудване е предназначено за използване единствено от страна на здравни
специалисти. То може да причини радиосмущения или да наруши работата на друго
оборудване, разположено наблизо. Възможно е да е необходимо да предприемете
стъпки за намаляването на въздействието, като напр. преориентиране или
препозициониране на Навигационната станция Kick 2 или екраниране на
местоположението.
Преносими и мобилни радиочестотни комуникации може да засегнат оборудването.
Друго оборудване за ОЗ може да причини смущение на Навигационната станция Kick 2
дори ако е в съответствие със CISPR емисиите.

Ограничения по отношение на околната среда

Предупреждение
Компонентите на системата не са подходящи за използване в присъствието на
възпламеними анестетични смеси, съдържащи въздух, кислород или диазотен оксид.
Не поставяйте компонентите на системата на нестабилна основа, когато системата може да
се преобърне и да бъде сериозно увредена.

Защитни капаци

Съхранявайте защитните капаци на чисто и сухо място по време на операцията.

Сродни връзки

Паркиране и съхранение на стр. 119
Изисквания за околната среда на стр. 152

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА
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2.3.2 Подвижни части

Предпазни мерки

Цветовете на сензорния екран може да се визуализират некоректно, ако мониторът не е
позициониран правилно. Потребителската зрителна линия трябва да е перпендикулярна на
сензорния екран, за да се гарантира, че цветовете се виждат правилно.

Места на прищипване

Бъдете изключително внимателни, за да не прищипете пръсти или други
части на тялото, когато позиционирате монитора. Частите на Количката
за монитор, които може да прищипят части на тялото, включват, но не се
ограничават до:

Лост за фиксиране на стойката

Дръжка на монитора (по време на сглобява-
не)

Колела

Подвижни части
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3 КОЛИЧКА ЗА МОНИТОР
3.1 Количка за монитор

Обща информация

Количката за монитор действа като „базова станция“ за свързване на подходящи
проследяващи модули.
Мониторът може да се накланя, за да се получи добър зрителен ъгъл за потребителя. За
стерилна употреба трябва да се използва Покривалото за монитор Kick.

Принцип на работа

Използвайки медицинския компютърен модул MCU, Навигационната станция Kick 2
обработва информационните данни, които могат да бъдат показани на дисплея или да
бъдат предоставени към интерфейсните връзки на потребителския панел. Проекционно-
капацитивен сензорен екран в дисплея позволява на потребителя да взаимодейства с
информационните данни. Интегрирайки подходящ проследяващ модул и използвайки
подходящ приложен софтуер, Kick 2 може да се използва като навигационна станция.

КОЛИЧКА ЗА МОНИТОР
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3.1.1 Компоненти на количката за монитор

Компоненти на Количката за монитор

①

③
②

④

⑤

⑥

⑧

⑦

Фиг. 4  

№ Компонент

① Колела

② Дръжка на Количката за монитор (освобождаващият спусък се намира отзад на
дръжката, не се вижда)

③ Шарнир на монитора

④ Сензорен екран

⑤ Кабел на монитора (не се вижда на изображението)

⑥ Стойка на монитора с куки за кабели

⑦ Бутон на захранването

⑧
Основа на Количката за монитор, съдържаща:
• Медицински компютърен модул
• Свързващ панел

Компоненти на количката за монитор
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Свързващ панел

①

⑤

③

②

④

⑥

⑧

⑨

⑦

Фиг. 5  

№ Компонент

① Мрежово захранване

② Изравняване на потенциалите

③ S-Video In (S-Video вход)

④ Video In (Видео вход)

⑤ Hospital Network (Болнична мрежа)

⑥ Проследяващ модул

⑦ USB 2.0

⑧ USB 3.0

⑨ Микроскоп/Видео изход

Проследяващ модул

Навигационната станция Kick 2 (номер на артикул 18190) може да се използва с който и
да е от следните компоненти:

Компонент Номер на артикул

Количка за камера Kick 2 Spectra 18178

Количка за камера Kick 2 Vega 18172

Откачащи се компоненти

Навигационната станция Kick 2 (номер на артикул 18190) се състои от следните
компоненти:

Компонент Номер на артикул

Дисплей с шарнир („монитор“) 18171-18

Стойка на монитора 18071-04

Защитен капак за монитора 18174-02

КОЛИЧКА ЗА МОНИТОР
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Компонент Номер на артикул

DVD устройство за Kick 2.0 (опционално) 18176

Адаптер (USB към Ethernet) (опционално) 18177

Адаптер (USB към Ethernet) (опционално) 19903-66

EM компоненти

Навигационната станция Kick 2 (номер на артикул 18190) може да се използва със
следните компоненти:

Компонент Номер на артикул

ЕМ базова станция 18092-02A

ЕМ генератор на поле 18092-08/18092-08A

Компоненти на количката за монитор
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3.1.2 Монитор

Обща информация

Системата Kick 2 е оборудвана с монитор със сензорен екран.
Опциите за изглед варират в зависимост от софтуерното приложение и потребителските
предпочитания. За повече информация вижте съответното Ръководство за потребителя
на софтуера.

Неподходящо за диагностична употреба

Сензорният екран не е в съответствие с DIN EN 6868-157 и не е предназначен за
диагностично използване. Видеообразите не са подходящи за диагностични цели.

Компоненти на монитора

①

②

Фиг. 6  

№ Компонент

① Освобождаващ спусък на монитора (задната страна на дръжката на монитора)

② Сензорен екран

Използване на сензорен екран

Почиствайте сензорния екран преди използване.
• Когато системата е захранена, сензорният екран винаги е включен и готов за използване.
• Позиционирайте монитора така, че да не смущава операцията или движението на екипа
в ОЗ.

Защита на повърхността на сензорния екран

Не използвайте повреден сензорен екран. Винаги проверявайте състоянието на сензорния
екран, преди да започнете процедура.
Не използвайте остри инструменти на сензорния екран.

КОЛИЧКА ЗА МОНИТОР
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Правилно използване на количката

Не прикачвайте или окачвайте каквото и да е върху Количката за монитор, освен ако това
не е указано от Brainlab, и не се облягайте на Количката за монитор. Ако го сторите, това
може да причини преобръщане на количката.

Монитор
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3.1.3 Обхват на движение

Въртене на монитора

Мониторът може да се върти чрез шарнира на монитора по хоризонталната равнина:
• 22° назад
• 10° напред
Зрителният ъгъл на монитора е най-малко 80° във всички четири посоки.

КОЛИЧКА ЗА МОНИТОР
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3.1.4 Вентилация на количката за монитор

Област на вентилация

①

Фиг. 7  

№ Област на вентилация

① Долна страна на основата на Количката за монитор (от двете страни)

Осигуряване на вентилация

Не блокирайте и не покривайте вентилационните отвори на системата, например с
покривала. Въздухът трябва да циркулира през отводите, за да се гарантира правилното
функциониране и за да се избегне прегряване.
Не поставяйте системата близо или над радиатор или отоплителен регистър или на
директна слънчева светлина.

Вентилация на количката за монитор
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4 КОЛИЧКА ЗА КАМЕРА
4.1 Установяване на количката за камера
4.1.1 Позиция на Количката за камера

Стерилно поле

Количката за камера е нестерилна. Тя не може да се използва в пациентската среда.
Не позволявайте на никакви компоненти да навлизат в стерилното поле.

Смущение

Количката за камера няма основни функционални характеристики според дефинираното от
IEC 60601-1. Въпреки това обаче въздействието на електромагнитните смущения може да
понижи производителността, като например да ограничи обема на проследяване или да
предизвика неизправност.
Ако инфрачервената светлина на камерата смущава други устройства, препозиционирайте
тези устройства и/или камерата, така че смущенията да се премахнат.
Инфрачервената светлина на камерата може да засегне друго ИЧ-базирано оборудване за
ОЗ, като например дистанционни, пулсови оксиметри или ИЧ-чувствителни микроскопи.

Как се позиционира безопасно количката за камера

Стъпка

1. Премахнете защитния капак, преди да влезете в ОЗ.

2. Позиционирайте Количката за камера в ОЗ.
ЗАБЕЛЕЖКА: не позиционирайте никакви компоненти директно върху пациента. 

3. Заключете всички спирачки на Количката за камера.

4. Преместете камерата в желаната позиция.

5. Свържете всички кабели на панела за свързване.

КОЛИЧКА ЗА КАМЕРА
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4.1.2 Позиция на функциониране

Преценки за позиционирането

В случай на смущения от други устройства, причинени от ИЧ светлина, издадена от
камерата, препозиционирайте камерата и/или засегнатото устройство, докато няма повече
смущения.
Отражения на ИЧ светлина (напр. от покривала или лъскави повърхности) може да смутят
способността на камерата за правилно проследяване на инструменти. Същото може да е
вярно за ИЧ светлина на камерата, която може да смути други устройства (напр. пулсови
оксиметри, дистанционни системи или чувствителни на ИЧ светлина микроскопи).

Как се поставя Количката за камера в позиция на функциониране

Стъпка

1. Уврете се, че Количката за камера е в позиция на транспортиране.

2. Използвайки дръжката на камерата, преместете Количката за камера в желаното
местоположение.
ЗАБЕЛЕЖКА: премахнете защитните капаци, преди да влезете в ОЗ. 

3. Заключете всичките четири спирачки.

4. Регулирайте височината на камерата, както желаете.

5. Хванете дръжката за регулиране на камерата и преместете камерата в желаната
позиция, използвайки лазера за позициониране на камерата, както е необходимо.

6. Свържете Количката за камера към базовата станция и включете в мрежовото за-
хранване.

Позиция на функциониране

36 Системно и техническо ръководство за потребителя Ред. 1.5 Навигационна станция Kick 2



4.2 Количка за камера

Обща информация

За да постигнете добра позиция за проследяване, регулирайте височината на камерата с
помощта на телескопичната стойка и/или завъртете около вертикалните и хоризонталните
оси.
Медицинското предназначение зависи от приложния софтуер, обработващ предоставените
данни за проследяването. За подробности направете справка със съответната
документация на навигационната станция.

Предупреждение
Камерата е изключително чувствително оптично устройство. Работете внимателно с
нея.

Оптично проследяване

Оптично проследяване се постига от модула на камерата, който излъчва и засича
присветвания на инфрачервена светлина.
• Позиционирайте модула на камерата, така че областта на интерес да е видима.
• Рефлекторните елементи, прикрепени към референтни установки върху пациента и към
инструментариума, отразяват инфрачервените сигнали обратно към модула на камерата.

• Отразените сигнали от рефлекторните елементи се улавят и цифровизират от всеки
обектив на камерата от различен ъгъл.

• Софтуерните приложения на Brainlab използват въвеждането на камерата, за да
изчислят относителните триизмерни позиции на инструментите и пациентските
референтни установки.

Компоненти

①

②

③

④
⑥

⑤

⑦

⑧

Фиг. 8  

КОЛИЧКА ЗА КАМЕРА
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№ Компонент

① Основа на Количката за камера

② Куки за кабели

③
• Телескопична стойка
• Спирален кабел на камерата (не е видим)

④ Дръжка за регулиране на камерата

⑤ Камера

⑥ Шарнир на камерата

⑦ Дръжка на камерата

⑧ Затягащ лост

Откачащи се компоненти (Spectra)

Компонент Номер на артикул

Защитен капак за камера Kick 18074-01

Модул на камера Kick Няма

Пълна телескопична стойка за камера
Kick 18072-09

Откачащи се компоненти (Vega)

Компонент Номер на артикул

Защитен капак за камера Kick 2 Vega 18174-01

Модул 2 на камера Kick Няма

Пълна телескопична стойка за камера
Kick Vega 18172-09

Количка за камера
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4.2.1 Камера

Компоненти на камера Spectra

⑤

② ⑥

⑦

①

③

④

Фиг. 9  

№ Компонент

① Освобождаващ спусък на камерата

② Дръжка на камерата

③ Позициониращ лазер

④ Илюминаторен филтър

⑤ Обективи

⑥ Дръжка за регулиране на камерата

⑦ Лазерен спусък

ЗАБЕЛЕЖКА: камерата не съдържа никакви подлежащи на обслужване от потребителя
части. 

КОЛИЧКА ЗА КАМЕРА
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Компоненти на камера Vega

⑤

② ⑥

⑦

①

③
④

Фиг. 10  

№ Компонент

① Освобождаващ спусък на камерата

② Дръжка на камерата

③ Позициониращ лазер

④ Илюминаторен филтър

⑤ Обективи

⑥ Дръжка за регулиране на камерата

⑦ Лазерен спусък

ЗАБЕЛЕЖКА: камерата не съдържа никакви подлежащи на обслужване от потребителя
части. 

Инфрачервена светодиодна установка

Инфрачервената светодиодна установка се намира около вътрешния пръстен на
обективите.
Инфрачервената светодиодна установка в „Клас I светодиоден продукт“.
Не поглеждайте директно в инфрачервената светодиодна установка на разстояние по-
малко от 15 cm.

Камера
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4.2.2 Обхват на движение

Обща информация

Преценете обхвата на движение на телескопичното рамо и се уверете, че имате достатъчно
пространство, така че то да не се блъска в тавана, оборудването или хората.

Височина на Количката за камера

Количката за камера предлага максимална височина от 235 cm от пода до горната част на
камерата.

Обхват на движение на камерата

• Хоризонтална ос: от 10° до 65° под хоризонталната ос
• Вертикална ос: ±45°

КОЛИЧКА ЗА КАМЕРА
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4.3 Окабеляване

Обща информация

Този раздел предоставя информация относно свързването на кабелите на Количката за
камера.

Предпазни мерки за окабеляване

Риск от електрически удар: Не свързвайте/разкачвайте кабелите и не докосвайте щепселите
на кабелите, когато Количката за камера е включена.

Предупреждение
Към Количката за камера свързвайте само такова оборудване, което е указано от
Brainlab или за което фирмата Brainlab е декларирала съвместимост.

Кабел за изравняване на потенциала (жълто/зелено)

• Изравнява потенциалите между различните метални части, които може да се докоснат
едновременно.

• Намалява разликите в потенциала, които може да се появят между медицински
електрически устройства и други електропроводими части на други предмети по време на
операция.

Преди употреба свържете кабела за изравняване на потенциала към Количката за камера
и съответния стенен контакт.

Как се свързва количката за камера към базовата станция

①

③
②

Фиг. 11  

Стъпка

1. Уверете се, че базовата станция е изключена.

2. Свържете Ethernet кабела към базовата станция.
Използвайте само Ethernet кабела, предоставен с това устройство за свързването
му с базовата платформа, и свържете и двете устройства директно с помощта на
специалните портове, както е показано на етикета.

3. Свържете Ethernet кабела към порта Network (Мрежа) на Количката за камера ③.
ЗАБЕЛЕЖКА: Свързвайте само IEC-съвместими устройства към порта Network
(Мрежа) (напр. Количката за монитор Kick 2). 

4. Свържете Количката за монитор към стенния контакт на мрежовото захранване.

5. Захранете Количката за камера, като свържете кабела на мрежовото захранване
към входа на захранването на Количката за камера ③ и стенния контакт.

Окабеляване
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Как се свързва кабел за мрежово захранване

Стъпка

1. Свържете кабела за мрежово захранване към порта за захранване на Количката за
камера.

2. Включете другия край на кабела за мрежово захранване в стенен контакт.

Винаги премахвайте първо щепсела на кабела за мрежово захранване от стенния контакт,
преди да изключите кабела от системата.

Как се свързва кабел за мрежово захранване с V-Lock

Фиг. 12  

В зависимост от вашия регион кабелът за мрежово захранване може да има освобождаващ
механизъм V-Lock.

Стъпка

1. Свържете кабела за мрежово захранване към порта за захранване на панела за
свързване на Количката за камера.

2. Включете другия край на кабела за мрежово захранване в стенен контакт.

3. За да разкачите кабела, натиснете жълтия бутон, за да го освободите от порта (виж-
те стрелката по-горе).

Винаги премахвайте щепсела на кабела за мрежово захранване от стенния контакт, преди
да изключите кабела от системата.

КОЛИЧКА ЗА КАМЕРА
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4.4 Използване на камера

Обща информация

Количката за камера:
• Позволява мобилно позициониране на камерата
• Позволява регулиране на ъгъла и височината на камерата
• Е прикрепена чрез кабел към базовата станция
Камерата е предназначена за използване само вътре в помещения.

Мрежова среда

Свързването на Количката за камера към базова станция на болничната мрежа
създава МЕ система съгласно IEC 60601-1. Препоръчва се компонентите на
болничната мрежа да са в съответствие с подходящия IEC стандарт.

Безопасно използване

Само един човек трябва да управлява Количката за камера в даден момент.
Преди използване се уверете, че камерата и всички части на Количката за камера
функционират правилно и че има достатъчно пространство за движение на камерата.
За да избегнете риск от електрически удар, не докосвайте пациента, Количката за камера
и/или камерата едновременно.
Не стъпвайте и не сядайте на основата на Количката за камера.
Не прикрепвайте и не окачвайте нищо към Количката за камера поради риск от
преобръщане на Количката за камера.
Не използвайте Количката за камера, ако кабелите са видимо увредени.

Предупреждение
Не извършвайте никакви промени в компонентите на системата. Промените в
оборудването може да причинят сериозни вреди на пациенти, потребители или трети
лица.
Не поставяйте Количката за камера на неравни повърхности. Иначе тя може да се задвижи
сама, което да доведе до сериозни вреди.

Използване на активни безжични инструменти

Не използвайте Количката за камера с никакви активни безжични инструменти, които не са
указани от Brainlab.
Не се опитвайте да използвайте повече от един активен безжичен инструмент
едновременно.
Комуникацията с безжичните инструменти (напр. Z-touch) може да се установи дори и
камерата все още да загрява.

Абсолютни измервания

Камерата не е предназначена за абсолютни измервания. Камерата е предназначена за
предоставяне на относителното местоположение на проследими инструменти.

Използване на камера
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Повреди и почистване

Предупреждение
Винаги инспектирайте камерата за чистота и възможни повреди преди процедурата.
Не използвайте камерата, ако е увредена или ако има някакви надрасквания на
вътрешния пръстен на обективите. Не използвайте камерата, ако илюминаторният
филтър или обективите са мръсни.
Не докосвайте обективите на камерата. Зацапвания на обективите може да изкривят
проследяването.
Не използвайте Количката за камера, ако не държи стабилно камерата в позиция.

Въздушен поток

Предупреждение
Не възпрепятствайте нормалния въздушен поток около камерата (напр. чрез
покриване). Това би могло да засегне работната среда на камерата извън
препоръчаните прагове. Не се опитвайте да защитите или покриете камерата с
методи, които не са одобрени от Brainlab.

Включване на камерата

Количката за камера се включва веднага щом се свърже към мрежовото захранване.

Време за загряване

При всяко захранване на камерата обикновено е необходимо време за загряване от две
минути. Ако камерата се съхранява при ниски температури, времето за загряване може да е
по-дълго.

КОЛИЧКА ЗА КАМЕРА
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4.4.1 Регулиране на количката за камера

Съединения на количката

Когато регулирате телескопичната стойка на Количката за камера, бъдете внимателни
пръсти или други части на тялото ви да не се прищипят инцидентно от съединенията.

Позициониращ лазер

Камера
Spectra

②

①

Камера
Vega

②

①

Натиснете лазерния спусък ①, за да активирате позициониращия лазер.
Позициониращият лазер е отбелязан с думите „LASER APERTURE“ (Лазерна диафрагма)
②.
Не покривайте лазерната диафрагма.

Предупреждение
Не гледайте директно към излъчващата лазер диафрагма. Лазерният модул от Клас 2
на камерата излъчва видима радиация, която може да е вредна за човешкото око.
Гледането директно в излъчването на лазерния диод от близко разстояние може да
причини увреждане на очите.

Предупреждение
Използването на позициониращ лазер, различен от описания в това ръководство за
потребителя, може да доведе до опасно излагане на радиация.

Регулиране на количката за камера
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Предупреждение
Не насочвайте позициониращия лазер директно в очите на пациента или
потребителя. Важно е да отчетете, че някои движения на потребителите може да са
ограничени по време на процедурата и пациентите може да нямат възможността
(напр. да затворят очи или да извърнат глава от излъчвания лазер). Лазерният модул
от Клас 2 на позициониращия сензор излъчва радиация, която е видима и може да е
вредна за човешкото око. Гледането директно в излъчването на лазерния диод от
близко разстояние може да причини увреждане на очите.

Подвижни части

Бъдете изключително внимателни, за да не захванете пръсти или други
части на тялото, когато позиционирате Количката за камера. Съедине-
нията на Количката за камера, които може да захванат части на тялото,
включват, но не се ограничават до:

Дръжка на камерата (по време на сглобява-
не)

Шарнир за движение на камерата

Лост за фиксиране на стойката

Колела

Безопасно боравене

Когато регулирате позицията на камерата, имайте предвид, че Количката за камера или
части от нея може да се задвижат неволно.

Зрително поле на камерата

Позиционирайте камерата така, че работното поле да е в центъра на зрително поле на
камерата. Оптималното работно разстояние е 1,2 – 1,8 m от камерата до работното поле.
Ако инструментите не са в зрително поле на камерата, не може да се проследяват.

КОЛИЧКА ЗА КАМЕРА
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Софтуерът за навигация показва диалоговия прозорец на зрително поле на камерата
(вижте Ръководство за потребителя на софтуера) и ви помага да определите най-
добрата позиция на камерата.

Фиг. 13  

Предупреждение
Не поставяйте прозрачни или полупрозрачни материали (като например фолио или
стъкло) между камерата и проследяваните инструменти.
Високо рефлекторни елементи или източници на светлина възпрепятстват изгледа на
камерата. Артефакти, причинени от отражения, може да намалят точността, особено по
време на регистрация.

Как се регулира височината на камерата

②

①

Фиг. 14  

Стъпка

1. Отворете затягащия лост ①.

2. Използвайте дръжката на камерата и горния край на телескопичната стойка, за да
местите камерата нагоре или надолу.
Както е необходимо, използвайте цифрите/числата на стойката ② като насока.
ЗАБЕЛЕЖКА: телескопичната стойка на камерата има функция за въздушни спи-
рачки, за да не пада рязко стойката, когато се отваря затягащият лост. 

Регулиране на количката за камера
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Как се регулира камерата

Главата на камерата може да се регулира вертикално и хоризонтално.

Стъпка

1. Хванете дръжката за регулиране на камерата и преместете рамото на камерата в
желаната позиция.

2. Използвайте позициониращия лазер за подпомагане на регулирането.

КОЛИЧКА ЗА КАМЕРА
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4.5 Светодиоди и акустични сигнали на камерата
Spectra

Илюстрация

① ③②

Фиг. 15  

№ Компонент

① Светодиод на захранването

② Светодиод за състояние

③ Светодиод за грешка

Светодиодни индикации

Светодиод Състояние Индикация

Светодиод за
захранване ①

Мигащо зелено Камерата загрява.

Непрекъснато
светещо зелено Камерата е готова за използване.

Изключено

• Количката за камера не е захранена.
• Ако системата е захранена, се уверете, че Количката
за камера е свързана към базовата станция.

• Свържете се с поддръжката на Brainlab, ако Количка-
та за камера е захранена правилно, но светодиодът
за захранване остава изключен (дори ако навигацията
все пак е възможна).

Светодиод за
състояние ②

Непрекъснато
светещо зелено Установена е връзка за комуникация.

Изключено
Ако Количката за камера е свързана, се свържете с
поддръжката на Brainlab (дори ако навигацията все пак е
възможна).

Светодиод за
грешка ③

Изключено Няма засечени грешки.

Мигащо кехли-
барено

Засечена е грешка: Свържете се с поддръжката на
Brainlab (дори ако навигацията все още е възможна).

Светодиоди и акустични сигнали на камерата Spectra
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Светодиод Състояние Индикация

Непрекъснато
светещо кехли-
барено

Камерата е дефектирала: Свържете се с поддръжката
на Brainlab (дори ако навигацията все още е възможна).

Акустични сигнали

Камерата издава две писукания, когато:
• Се извърши нулиране
• Приложена е сила спрямо Количката за камера
• Се осъществи връзка със софтуера на Brainlab

КОЛИЧКА ЗА КАМЕРА
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4.6 Светодиоди и акустични сигнали на камерата
Vega

Илюстрация

① ②

Фиг. 16  

№ Компонент

① Светодиод на захранването

② Светодиод за грешка

Светодиодни индикации

Позициониращият сензор Polaris Vega изисква период на термална стерилизация, за да
предостави надеждни измервания. Когато позициониращият сензор е захранен, светлината
на захранването ще примигва, за да индикира, че системата загрява. Когато светлината
спре да примигва, системата е готова за употреба.

Светодиод Състояние Индикация

Светодиод за
захранване ①

Мигащо зелено Камерата загрява.

Непрекъснато
светещо зелено Камерата е готова за използване.

Изключено

• Количката за камера не е захранена.
• Ако системата е захранена, се уверете, че Количката
за камера е свързана към базовата станция.

• Свържете се с поддръжката на Brainlab, ако Количка-
та за камера е захранена правилно, но светодиодът
за захранване остава изключен (дори ако навигацията
все пак е възможна).

Светодиод за
грешка ②

Изключено Няма засечени грешки.

Мигащо кехли-
барено

Камерата е дефектирала: Свържете се с поддръжката
на Brainlab (дори ако навигацията все още е възможна).

Непрекъснато
светещо кехли-
барено

Засечена е грешка: Свържете се с поддръжката на
Brainlab (дори ако навигацията все още е възможна).

Светодиоди и акустични сигнали на камерата Vega
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Акустични сигнали

Камерата издава две писукания, когато:
• Се извърши нулиране
• Приложена е сила спрямо Количката за камера
• Се осъществи връзка със софтуера на Brainlab

КОЛИЧКА ЗА КАМЕРА
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Светодиоди и акустични сигнали на камерата Vega
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5 ЕМ ПРОСЛЕДЯВАЩ
МОДУЛ

5.1 ЕМ проследяващ модул

Предпазни мерки

Предупреждение
Използвайте само захранване и кабели за захранване, предоставени от Brainlab, за
захранване на ЕМ проследяващия модул.

Предупреждение
Използвайте само монтажните окачвания, включени в доставката на компонентите на
ЕМ проследяващото устройство.
• Монтажно окачване на ЕМ базова станция.
• Монтажно окачване на генератора на поле.

Гарантирайте никаква течност да не влиза в ЕМ проследяващия модул, тъй като това
може да повреди компонента и/или електрониката.

Предупреждение
Не използвайте ЕМ проследяващия модула, ако някой от компонентите му е видимо
увреден.

Предупреждение
ЕМ проследяващият модул не е предназначен или тестван за използване по време
или след сърдечна дефибрилация. Сърдечната дефибрилация може да засегне
точността на проследяването или да увреди оборудването.

Предупреждение
Използвайте само монтажно окачване на ЕМ проследяващ модул, предоставено от
Brainlab.

Предупреждение
Не прикрепвайте и не окачвайте нищо на компонентите на ЕМ проследяващия модул.

Предупреждение
Не се облягайте на компонентите на ЕМ проследяващия модул.

Не използвайте аерозолни спрейове в близост до ЕМ проследяващия модул, тъй като
може да увредят електрическата схема.

Предупреждение
Не позиционирайте ЕМ проследяващия модул или части от него върху пациента.

ЕМ ПРОСЛЕДЯВАЩ МОДУЛ
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Предупреждение
Не позволявайте на компонентите на ЕМ проследяващия модул да навлизат в
стерилното поле.

Предупреждение
За да поддържате точността на проследяването над дефинирания експлоатационен
срок, е необходимо да извършвате тест за точност на ЕМ проследяващия модул на
всеки 3 години от упълномощен персонал на Brainlab.

Общ преглед на компонентите

⑤

④

③

②

①

⑥

Фиг. 17  

№ Компонент Номер на артикул

① ЕМ базова станция 18092-02

② Фиксираща пластина за ЕМ генера-
тор на поле 18092-05

③ ЕМ генератор на поле 18092-08/18092-08A

④ Позициониращо рамо за ЕМ генера-
тор на поле 18092-30

⑤ ЕМ захранване 18092-04

⑥ Кабел за данни на ЕМ захранване 18199-20

ЕМ държач 18092-24

ЕМ сонди

Компонент Номер на артикул

ЕМ инструментна референция 18099-05A

ЕМ проследяващ модул
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Компонент Номер на артикул

ЕМ пациентска референция 18099-24

ЕМ показалец 18099-02C

ЕМ инструментен адаптер 18092-25

ЕМ стилет 18097

ЕМ генератор на поле с фиксираща пластина и позициониращо рамо

ЕМ генераторът на поле може да се прикрепи или към фиксиращата пластина, или към
позициониращото рамо по време на операция.

①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Фиг. 18  

№ Компонент

① Фиксиращ интерфейс за позициониращото рамо на ЕМ генератора на поле

② Освобождаващ механизъм за позициониращото рамо на ЕМ генератора на поле

③ Позициониращо рамо за ЕМ генератор на поле

④ Освобождаващ механизъм за фиксиращата пластина на ЕМ генератора на поле

⑤ Фиксиращ интерфейс за фиксиращата пластина на ЕМ генератора на поле

⑥ Фиксираща пластина за ЕМ генератор на поле

⑦ Прикрепване на велкро лента

⑧ Велкро лента

⑨ ЕМ генератор на поле

⑩ Фиксираща част за ЕМ генератора на поле

ЕМ ПРОСЛЕДЯВАЩ МОДУЛ
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ЕМ базова станция

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Фиг. 19  

№ Компонент

① Захранваща връзка

② ЕМ инструментни светодиоди

③ Светодиод на захранването

④ ЕМ инструментни портове

⑤ Порт за разширяване на инструменти

⑥ Порт за система за навигация

⑦ Порт на ЕМ генератора на поле

ЕМ проследяващ модул
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ЕМ захранване (Клас I)

③

①

②

④

Фиг. 20  

№ Компонент

① Конектор за мрежово захранване

② Превключвател за вкл./изкл.

③ Индикатор на захранването

④ ЕМ конектор за кабел

ЕМ ПРОСЛЕДЯВАЩ МОДУЛ
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Държач на Kick EM

①

②

③

Фиг. 21  

№ Компонент

① Куки за стойката на монитора

② Горна част

③ Долна част

ЕМ проследяващ модул
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Куфари за транспортиране на ЕМ проследяващ модул

② ④③

①

Фиг. 22  

№ Компонент

① Нестерилна инструментна кутия

②

Долен слой
ЗАБЕЛЕЖКА: захранването е показано в правилната позиция за фиксиращата
пластина. За да пакетирате позициониращото рамо от горния слой, преместе-
те захранването надолу. 

③ Горен слой с рамо

④ Долен слой с пластина

ЕМ ПРОСЛЕДЯВАЩ МОДУЛ
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5.1.1 Свързване и разкачване на компонентите на ЕМ проследяващ модул

Предпазни мерки за окабеляване

Предупреждение
Използвайте само захранване и кабели за захранване, предоставени от Brainlab, за
захранване на ЕМ проследяващия модул.
Не свързвайте и не разкачвайте кабели, когато системата е включена.

Предупреждение
Не теглете и не издърпвайте кабелите със сила. Отваряйте връзките, като държите
конектора. Никога не насилвайте свързването или разкачването.

Предупреждение
Уверете се, че кабелите не са поставени там, където персоналът на ОЗ ще стои или
ходи.

Уверете се, че има достатъчно отстояние при свързването на кабелите. Не обтягайте
и не поставяйте прикрепените кабели под напрежение.

Не поставяйте кабела на ЕМ генератора на поле вътре в обема на измерване и не го
увивайте около ЕМ генератора на поле, тъй като това може да създаде магнитни
смущения, водещи до намалена точност на проследяването.

Свързване и разкачване на компонентите на ЕМ проследяващ модул
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5.1.2 ЕМ базова станция

Предпазни мерки

Дръжте ЕМ базова станция с една ръка, докато свързвате или разкачвате ЕМ инструменти
с другата. По този начин не може да се появят неволни движения на ЕМ базова станция на
релсата на масата на ОЗ.

Как се свързва ЕМ проследяващият модул към количката за монитор

①

②

Фиг. 23  

Стъпка

1. Уверете се, че Количката за монитор и ЕМ захранване са изключени.

2. Свържете щепсела за данни на ЕМ кабела към порта на системата за навигация на
ЕМ базовата станция ②.

3. Свържете захранващия щепсел на ЕМ кабела към порта на захранването на ЕМ ба-
зовата станция ①.

4. Свържете USB щепсела на ЕМ кабела към USB порта под Ethernet порта с етикет
Tracking Unit/Camera (Проследяващ модул/Камера) ③ на потребителския панел на
количката за монитор.

③

5. Свържете захранващия щепсел на ЕМ кабела към захранващия щепсел на ЕМ за-
хранването.

6. Леко издърпайте кабела от всеки край, за да проверите ангажирането на заключва-
щия механизъм.

7. Свържете захранването към Количката за монитор и стенния контакт.

ЕМ ПРОСЛЕДЯВАЩ МОДУЛ
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Стъпка

8. Свържете захранването към ЕМ захранването и стенния контакт.

9. Загрейте системата, като включите захранването при ЕМ захранването и Количката
за монитор.

Предупреждение
ЕМ захранването трябва да се изключи, преди да свържете или разкачите
захранващите кабели и тези на ЕМ генератора на поле.

Как се разкачват кабелите на ЕМ базовата станция

① ② ③

Фиг. 24  

Стъпка

1. Свържете конектора на кабелите на ЕМ базовата станция (напр. кабели на ЕМ ин-
струменти, системи за навигация или портове за разширяване на инструменти) ①.

2. Издърпайте корпуса обратно, за да отключите конектора ②.

3. Издърпайте щепсела навън ③.

Как се разкачва ЕМ захранването от ЕМ базовата станция

① ② ③

Фиг. 25  

Стъпка

1. Намерете захранващия конектор при ЕМ базовата станция ①.

2. Натиснете освобождаващия спусък най-отгоре на щепсела ②.

ЕМ базова станция
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Стъпка

3. Издърпайте щепсела навън ③.

Как се разкачва кабелът за данни на ЕМ захранването

Стъпка

Когато изключвате кабела, натиснете надолу пластмасовия клипс, намиращ се най-отгоре
на щепсела. Този клипс захваща кабела в порта. Натискането на клипса надолу освобож-
дава захващането. Издърпайте щепсела извън устройството.

ЕМ ПРОСЛЕДЯВАЩ МОДУЛ
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5.1.3 ЕМ инструменти

Предпазни мерки

Предупреждение
Не поставяйте ЕМ инструментни кабели в рамките на 30 mm от кабела на ЕМ
генератора на поле. Ако са поставени толкова близо, в частност паралелни един на
друг, ЕМ инструментните кабели може да бъдат подложени на електромагнитно
смущение, което да доведе до компрометирана точност на проследяването.

Светодиодни индикации

①

②

Фиг. 26  

Светодиод Състояние Индикация

Светодиод за
захранване ①

Зелено ЕМ проследяващият модул е захранен и е в готовност
за използване.

Изключено

• ЕМ проследяващият модул не е захранен.
• Ако ЕМ захранването е включено, се уверете, че ЕМ
кабелът е свързан правилно.

• Свържете се с поддръжката на Brainlab, ако ЕМ прос-
ледяващият модул е включен и ЕМ кабелът е правил-
но свързан, но светодиодът за захранване остава из-
ключен.

Светодиод за
състояние на
инструмент ②

Кехлибарено ЕМ инструмент е свързан, но все още не е инициализи-
ран от софтуера на Brainlab.

Зелено ЕМ инструмент е включен и е в готовност за използване.

Изключено

• Никакъв ЕМ инструмент не е свързан към порта със
съответния номер.

• Свържете се с поддръжката на Brainlab, ако ЕМ ин-
струмент е свързан, Количката за монитор и ЕМ ба-
зовата станция са захранени, но светодиодът остава
изключен.

ЕМ инструменти
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Акустични сигнали

ЕМ проследяващият модул издава две писукания, когато:
• Се извърши нулиране.
• Към системата постъпи захранване.
• Се осъществи връзка със софтуера на Brainlab.

Как се свързват ЕМ инструменти и ЕМ инструментен адаптер

Когато свързвате или разкачвате ЕМ инструменти, стабилизирайте ЕМ базовата станция,
като държите с една ръка, за да избегнете неволно движение.

① ②

④

⑤

③

Фиг. 27  

Стъпка

1. Уверете се, че червеният индикатор на щепсела съвпада с индикатора на гнездото
①.
Свържете ЕМ инструмента към който и да е свободен ЕМ инструментен порт ②
(разположен на дясната страна на ЕМ базовата станция ③), докато щепселът
щракне.

2. Ако ЕМ базовата станция е включена (светодиодът за захранване ④ свети), съо-
тветният светодиод за състояние на инструмента светва в кехлибарен цвят ⑤.

3. Когато EM инструментът е разпознат от софтуера като валиден, цветът на светодио-
да се променя от кехлибарено към зелено.

ЗАБЕЛЕЖКА: наличните ЕМ инструменти са описани в съответното Ръководство за
потребителя на инструмента. 

ЕМ ПРОСЛЕДЯВАЩ МОДУЛ
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5.1.4 Позициониране на ЕМ проследяващия модул в ОЗ

Предпазни мерки

Предупреждение
Не разкачвайте ЕМ генератора на поле по време на проследяване. Това създава
опасност от електрически удар, което може да доведе до телесна повреда.

Предупреждение
Не навивайте кабела на ЕМ генератора на поле, тъй като той произвежда
електрически ток, който е достатъчно силен, за да създаде магнитно поле, когато
кабелът е в кръгла форма. Магнитното поле може да смути магнитното поле на ЕМ
генератора на поле, което да доведе до компрометиране на точността на
проследяването.

Предупреждение
Вградените компютърни електроники и имплементираните алгоритми на ЕМ
проследяващия модул не са защитени от единични грешки относно функционалната
безопасност и затова може да се повредят по време на работа.

Предупреждение
Когато настройвате компоненти на ЕМ проследяващия модул, се погрижете кабелите
да не водят директно през планираните позиции на персонала на ОЗ.

Не изпускайте ЕМ генератора на поле и не го подлагайте на въздействия.
Физическото увреждане на ЕМ генератора на поле може да промени калибрирането.
Информирайте поддръжката на Brainlab, ако ЕМ генераторът на поле е бил подложен
на въздействие.

Смущения в ЕМ точност на проследяване

Предупреждение
Точността на проследяването на системата може да се засегне неблагоприятно от
смущения в електромагнитното поле, идващи от други предмети в стаята. Метални
части или други функциониращи генератори на електромагнитни полета може да
предизвикат смущения, ако са разположени в рамките на 10 m от ЕМ проследяващия
модул.

Не поставяйте ЕМ генератор на поле в рамките на 10 m от друг работещ генератор на
поле, тъй като това може да засегне точността на проследяването.

Предупреждение
Винаги потвърждавайте точността на проследяването след настройка и преди да
започнете процедурата, тъй като влиянието на предметите, смущаващи
електромагнитното поле, не може да се избегне напълно.

Предупреждение
Близко оборудване може да смути електромагнитното проследяване на ЕМ
проследяващия модул. Това може да доведе до временна невъзможност да се
проследяват ЕМ инструменти. Може да се наложи да преместите близкото оборудване
на разстояние от ЕМ проследяващ модул, за да продължите проследяването.

Позициониране на ЕМ проследяващия модул в ОЗ
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Типична организация на ОЗ

Предупреждение
Поставете ЕМ базовата станция и навигационната станция (количка за монитор Kick)
на разстояние от поне 60 cm от ЕМ генератора на поле. Иначе обемът на
проследяване или точността на проследяването може да се засегне.

①                                                                     ② 

Фиг. 28  

№ Установяване

① ЕМ генератор на поле на фиксиращата пластина и ЕМ базова станция на държа-
ча на Kick EM.

② ЕМ генератор на поле на позициониращото рамо и ЕМ базова станция на държа-
ча на Kick EM.

Позициониране на ЕМ генератор на поле

ЕМ генераторът на поле може да се позиционира от всяка страна на главата на пациента в
зависимост от мястото, на което е фиксирана фиксиращата пластина.
Позициониращото рамо на ЕМ генератора на поле може да се монтира от всяка страна на
масата.
Изберете установяване, при което ЕМ генераторът на поле не смущава позицията на
хирурга.
Използвайте подходящата позиция на главата за пациента.

Предупреждение
Не работете с ЕМ генератора на поле в рамките на 200 mm от поставен пейсмейкър.
Магнитното поле, произведено от ЕМ генератора на поле, може да смути работата на
пейсмейкъра.

ЕМ ПРОСЛЕДЯВАЩ МОДУЛ
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Фиг. 29  

Фиг. 30  

Позициониране на ЕМ базова станция

ЕМ базовата станция може да се позиционира от всяка страна на релсата на масата за ОЗ
или на държача на Kick EM. Изберете установяване, при което окабеляването на ЕМ
базовата станция, особено окабеляването на ЕМ инструментите, пасва на работния ви
процес и няма да смути хора или друго оборудване.
ЕМ базовата станция трябва да се позиционира извън областта, в която хирургът
възнамерява да оперира, и извън зоната, която се счита за стерилна.

Позициониране на ЕМ проследяващия модул в ОЗ
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①

②

③

Фиг. 31  

№ Компонент

① Релса на масата за ОЗ

② Монтажно окачване на ЕМ базова станция (монтиране на релса за ОЗ)

③ Монтиране на държач за Kick EM

Вентилация на ЕМ базова станция

ЕМ генераторът на поле не изисква активно охлаждане.
ЕМ базовата станция използва два вентилатора за охлаждане на електромагнитните
компоненти вътре.

Предупреждение
Не блокирайте вентилационните отвори на ЕМ базовата станция.

②

④

① ③

Фиг. 32  

№ Компонент

① Лява страна на ЕМ базова станция

ЕМ ПРОСЛЕДЯВАЩ МОДУЛ
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№ Компонент

② Изход за въздушен поток (вентилационни отвори)

③ Задна страна на ЕМ базова станция

④ Вход за въздушен поток (вентилационни отвори)

Поставяне на покривало

Можете да покриете ЕМ генератора на поле и ЕМ базовата станция, доколкото
въздушният поток на ЕМ базовата станция не се нарушава.
ЗАБЕЛЕЖКА: помнете, че при покриване покривалото може да трябва да се премахне, за
да се проверят светодиодите на предната страна на ЕМ базова станция или да се
закачат/разкачат ЕМ инструменти. 

Фиг. 33  

Позициониране на EM захранване

ЕМ захранването се фиксира към стойката на Количката за монитор Kick.

③

①

②

Фиг. 34  

Позициониране на ЕМ проследяващия модул в ОЗ
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№ Компонент

① ЕМ захранване

② Велкро ленти

③ Основа на Количката за монитор

Позициониране на стойка

Предупреждение
След като установите компонентите на ЕМ проследяващия модул, преместете масата
за ОЗ, тъй като това може да премести компоненти и да издърпа прикрепени кабели.

Предупреждение
Не премествайте ЕМ генератора на поле, докато проследявате инструмент или
референция, тъй като това може да засегне точността на навигацията.

Работен поток за настройка

Стъпка

1. Използвайте куфара за транспортиране или Количката за монитор, за да преме-
стите компонентите на ЕМ проследяващия модул в ОЗ.
Разопаковайте всеки компонент от куфара за транспортиране в реда, в който е по-
ставен там.

2. Прикрепете фиксиращата пластина на ЕМ генератора на поле или позициониращо-
то рамо. Фиксиращата пластина: Прикрепете фиксиращата пластина на масата за
ОЗ, фиксирайки я с двете велкро ленти. Позиционирайте фиксиращата пластина за
ЕМ генератора на поле, така че визирният кръст да е разположен там, където ще е
главата на пациента. Позициониращо рамо: Прикрепете позициониращото рамо към
релсата на масата на ОЗ и затегнете, ако е необходимо.

3. Премахнете горния слой на куфара за съхранение и го запазете вътре в горната
част на кутията или на друго място, където ще остане сух и чист.

4. Фиксирайте ЕМ генератора на поле на фиксиращата пластина или позиционира-
щото рамо на ЕМ генератора на поле. Фиксираща пластина: Вмъкнете фиксираща-
та част в съответния интерфейс за фиксиране. Чува се щракване, когато ЕМ гене-
раторът на поле се фиксира правилно. Уверете се, че жълтата лента на ЕМ гене-
ратора на поле е с лице към пациента при сглобяването. Позициониращо рамо: На-
тиснете лоста за заключване напред за отблокиране и вмъкнете фиксиращата част
в съответния интерфейс за фиксиране. Натиснете лоста за заключване навътре, за
да заключите ЕМ генератора на поле на място. Поставете кабела на пода извън
пътя на персонала на ОЗ.

5. Премахнете ЕМ базовата станция от долния слой на куфара за транспортиране
(освен ако не се съхранява на държача на Kick EM), след това свържете кабелите
за захранване и данни към ЕМ базовата станция.

6. Свържете кабела на ЕМ генератора на поле към ЕМ базовата станция.

7. Окачете ЕМ базовата станция на релсата на масата за ОЗ с помощта на монтажно-
то окачване.
Или:
Окачете ЕМ базовата станция на държача на Kick EM с помощта на монтажното
окачване.

8. Фиксирайте ЕМ захранването към Количката за монитор, като го стабилизирате с
велкро ленти около стойката на Количката за монитор близо до основата.

9. Свържете ЕМ кабела към Количката за монитор.

10. Свържете ЕМ кабела към ЕМ захранването.

ЕМ ПРОСЛЕДЯВАЩ МОДУЛ
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Стъпка

11. Премахнете нестерилната инструментна кутия от куфара за транспортиране, поста-
вяйки я на нестерилна повърхност.

12. Подменете горния слой на транспортния куфар и съхранете куфара настрани, къде-
то ще остане сух и чист.

Позициониране на ЕМ проследяващия модул в ОЗ
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5.1.5 Позициониране на пациент

Преди да започнете

Стартирайте ЕМ проследяващият модул за 10 минути, преди да използвате системата.

Предупреждение
Извън пациентската референция всички предмети трябва да се премахнат от
генерираното ЕМ поле. Уверете се, че металните предмети (напр. обеци) са
премахнати от пациента.

Зрително поле на ЕМ проследяване

Обемът на навигацията започва на 50 mm от предната част на ЕМ генератора на поле.
Оптималното работно разстояние е между 100 и 350 mm от предната част на ЕМ
генератора на поле.

③②

①

④

⑤

Фиг. 35  

№ Компонент

① Отгоре

② Странично

③ Отзад

④ Наличен обем за навигация

⑤ Оптимален обем за навигация

ЕМ ПРОСЛЕДЯВАЩ МОДУЛ
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Точност на ЕМ проследяването

Винаги позиционирайте пациента в зоната, маркирана по-долу, тъй като това предлага най-
голяма точност на проследяването. Точността на проследяването намалява, ако
инструментът се държи в по-външната зона.
Софтуерът за навигация показва предупреждение, ако инструментът излезе извън
външната зона, за да помогне да се избегне работа в тази зона (вижте съответното
Ръководство за потребителя на софтуера).
Използвайте подходящата позиция на главата ① за пациента, за да се постави главата на
ниво, където лицето на ЕМ генератора на поле приблизително обхваща зоната на интерес,
включително ЕМ инструментите.

①

Фиг. 36  

Позициониране на пациент

76 Системно и техническо ръководство за потребителя Ред. 1.5 Навигационна станция Kick 2



6 ИЗПОЛЗВАНЕ НА
СИСТЕМАТА

6.1 Стерилно използване
6.1.1 Стерилно Покривало за монитор Kick

Обща информация

Навигационната станция Kick 2 и ЕМ проследяващият модул не са стерилни. Количката
за монитор може да се използва в рамките на пациентската среда, когато използвате
Покривалото за монитор Kick, предоставено от Brainlab.
Покривалото ви позволява да осъществявате интраоперативен достъп до всички софтуерни
функции и да позиционирате монитора по време на операция, без да се компрометира
стерилното поле.
Не позволявайте на части на системата да навлизат в стерилното поле.

Опаковка

Покривалото за монитор Kick се доставя стерилно. Уверете се, че по опаковката на
покривалото няма дупки или скъсани места.
Преди да използвате, проверете датата на годност на опаковката на покривалото. Ако
датата е минала, изхвърлете покривалото и не го използвайте.
Покривалото се доставя стерилно. Ако външната страна на покривалото влезе в контакт с
нестерилна среда по време на разопаковането или клиничното използване, трябва да се
изхвърли.
Не използвайте покривалото, ако опаковката е наранена или скъсана.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА
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Kick с покривало

Фиг. 37  

Работа с покрит сензорен екран

Не докосвайте покривалото с остри инструменти.
За да пазите полето стерилно, докосвайте само покритите части на сензорния екран и
корпуса на монитора.

Изхвърляне

Изхвърляйте покривалото незабавно след използването.

Стерилно използване
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Как се покрива мониторът

②

①

③

④
Фиг. 38  

Стъпка

1. Сложете покривалото отгоре на монитора ①.
Уверете се, че стрелката за ориентация е от задната страна на монитора и сочи
надолу ②.

2. Отлепете залепващия слой от залепващите ленти ③ на горната част на покривало-
то и ги прикрепете към задната страна на монитора.

3. Отлепете залепващия слой от залепващите ленти ④ на долната част на покривало-
то и ги прикрепете към стойката на монитора.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА
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6.2 Системни връзки
6.2.1 Връзки на трети лица

Обща информация

Възможно е да свържете устройства на трети лица към Kick 2 с помощта на съвместими
свързващи кабели.

Интерфейси

Електрическите интерфейси и връзките на трети лица се намират отзад на количката.

USB

USB портовете се намират на панела за свързване и отпред на основата на количката.
Сканирайте USB флаш паметите с антивирусен софтуер, преди да ги свържете със
системата.
Свързвайте само нискомощностни или самозахранващи се USB устройства към Количката
за монитор, за които има извършени тестове за съответствие (например USB флаш памет,
мишка, клавиатура, педален превключвател). Не свързвайте високомощностни USB
устройства (например външен твърд диск, смартфони, портативни музикални плейъри) към
USB 2.0 и 3.0 портовете отпред на основата на количката. В противен случай безопасността
и ефективността на оборудването не могат да бъдат гарантирани.

Ограничения при свързването на оборудване към панелите

Предупреждение
Към Kick 2 свързвайте само такова оборудване, което е указано от Brainlab или за
което фирмата Brainlab е декларирала съвместимост.

Предупреждение
Допълнителното оборудване, свързано с медицинско електрическо оборудване,
трябва да съответства на съответните IEC или ISO стандарти (напр. IEC 60950 за
оборудване за обработване на данни и IEC 60601-1 за медицинско оборудване).
Допълнително всички конфигурации трябва да съответстват на изискванията за
медицински електрически системи (вижте съответно IEC 60601-1-1 или клауза 16 на 3-
то издание на IEC 60601-1). Всеки, който свързва допълнително оборудване към
медицинско електрическо оборудване, конфигурира медицинска система и
следователно е отговорен тази система да съответства на изискванията за
медицински електрически системи. Обърнете внимание, че местните закони имат
приоритет пред гореспоменатите изисквания. Ако имате съмнения, се свържете с
местния си представител или отдела за техническо обслужване.

Предупреждение
Освен ако не е указано друго, използването на разклонителни контакти или
удължителни кабели не е разрешено.

Предупреждение
Свързването на електрическо оборудване към разклонителни контакти създава МЕ
система и може да доведе до намалено ниво на безопасност.

LAN връзка

Свързвайте само IEC съвместими устройства към LAN портовете.

Системни връзки
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В зависимост от приложението на Brainlab, което се изпълнява на системата, и
интегрирането в болничната мрежа, свързването на система към мрежата предлага
прехвърляне на пациентски данни, отдалечен достъп, поточно предаване и споделяне на
сесии.
Мрежите трябва да са в съответствие с 1000BASE-T или 100BASE-TX съгласно IEEE 802.3.

Интерфейсите на количката за монитор не предоставят начини за отделяне съгласно
IEC 60601-1:2005. Препоръчва се да се използва адекватно отделящо устройство за
мрежов (LAN) интерфейс с номинал най-малко 1 MOOP и диелектрическа сила от най-
малко 1,5 kV.

Безжична LAN връзка

Възможно е да можете да свържете системата към болничната мрежа чрез безжична LAN
връзка. Наличността на безжичната LAN връзка зависи от региона ви.
WLAN устройството е съвместимо с IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Наличните безжични технологии
за модулация са: DSSS, CCK, OFDM. Наличните типове модулация са: DBPSK, DQPSK,
CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM.
В случай на слаба връзка или липса на безжична връзка използвайте LAN кабел за
свързване. За прехвърляне на пациентски данни използвайте например USB флаш памети.
Безжичният LAN трансмитер използва честотна лента за изпращане и приемане:

ИД на устройство Честотна лента

FCC ID A8J-EUB1200AC-1

WLAN трансмитерът използва честотна лента за изпращане и
приемане между 2,400 и 2,484 GHz с 19,5 dBm ефективна изо-
тропична излъчвана мощност (EIRP).
WLAN трансмитерът използва честотна лента за изпращане и
приемане от 5,725 и 5,850 GHz със 17,5 dBm EIRP.

FCC ID Q87-WUSB6300

WLAN трансмитерът използва честотна лента за изпращане и
приемане между 2,400 и 2,454 GHz с 18,86 dBm ефективна из-
отропична излъчвана мощност (EIRP).
WLAN трансмитерът използва честотна лента за изпращане и
приемане между 5,725 и 5,850 GHz с 21,87 dBm ефективна из-
отропична излъчвана мощност (EIRP).

Безжичната комуникация на системата може да смути други безжични устройства,
разположени наблизо. Потвърдете правилното функциониране на безжичната връзка на
системата и другите необходими устройства преди операцията.

Мрежова среда

Свързването на Навигационната станция Kick 2 към болничната мрежа създава МЕ
система съгласно IEC 60601-1. Препоръчва се компонентите на болничната мрежа да
са в съответствие с подходящия IEC стандарт.

Използвайте системата само в защитени мрежови среди. Уверете се, че мрежата е
защитена срещу неразрешен достъп (напр. потребителско удостоверяване, защитна
стена) и срещу зловреден софтуер. Иначе функционирането на системата не може да
се гарантира заради възможни инфекции от зловреден софтуер.

Показване на 3D съдържание

Навигационната станция Kick 2 доставя прогресивен еднопоточен сигнал с разделителна
способност 1920 x 1080 при 60 Hz. За да се показва правилно 3D съдържанието, създадено
от определен софтуер на Brainlab, даден външен дисплей трябва да поддържа 3D
технология ред по ред.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА
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6.2.2 Връзки на задния панел

Съвместими свързващи кабели

Порт Пример Боравене

Болнична
мрежа

Ethernet порт за свързване към болничната мре-
жа или източници на интраоперативни данни
(мин. Cat 5e RJ45 мрежов кабел за макс. 1 GB
мрежа).
На горната страна има резе, което се заключва
при включване в порта. Когато премахвате конек-
тора, натиснете резето, след което издърпайте
щепсела.

Интраопе-
ративни
данни

Проследя-
ващ модул

Ethernet порт за свързване на проследяващ мо-
дул.

USB 2.0 USB портове за свързване на пасивни USB 2.0
устройства за прехвърляне на пациентски данни.

USB 3.0 USB портове за свързване на USB 3.0 устрой-
ства.

S-Video
вход

За взаимодействие с видео в софтуер на
Brainlab свържете S-Video източник с 26 AWG ми-
ниатюрен коаксиален кабел (макс. 5 m) с Mini-
DIN Hosiden накрайник към Brainlab S-Video
брейкаут кабел.
Подравнете правилно пластмасовото копче за
кодиране, преди да включите кабела. Този конек-
тор не може да се заключи.
Използвайте само Hosiden 4-щифтови Mini-DIN
конектори. Сходни конектори може да изглежда,
че пасват, но е възможно да причинят увреждане
на оборудването.

S-Video
брейкаут ка-
бел

Използва се за свързване на S-Video източници
към Количката за монитор.
Свържете черния BNC конектор към Y порта на
S-Video входа на панела за свързване. Свържете
белия BNC конектор към C порта на S-Video вхо-
да на панела за свързване.

Микроскоп

Свързвайте микроскопи само чрез кабела за ми-
кроскоп на Brainlab. Включете кабела чрез свърз-
ване на всички конектори (DVI-I, USB, CVBS) към
съответния порт.
За подробна информация относно интегрирането
на микроскоп вижте съответното Ръководство
за потребителя на инструмента.

Видео изход

Видео изход може също да се използва за DVI
свързване.
ЗАБЕЛЕЖКА: Brainlab не предоставя този ка-
бел. 

Връзки на задния панел
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6.2.3 Проследяващ модул

Обща информация

Свързването на проследяващ модул към Количката за монитор създава МЕ система
съгласно IEC 60601-1 и трябва да отговаря на изискванията, зададени в стандарта.
Свържете проследяващия модул към Количката за монитор, когато и двете устройства са
изключени.
Използвайте комуникации за проследяване чрез болничната мрежа само ако сте сигурни, че
мрежата в стабилна.
Ако връзката към проследяващото устройство чрез болничния Ethernet пропадне,
използвайте директно окабеляване между количката за монитор и проследяващото
устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: направете справка с ръководството за потребителя на проследяващия
модул, преди да го свържете към Количката за монитор. 

Как се свързва проследяващ модул

Стъпка

1. Включете Ethernet кабела към порта на проследяващия модул на Количката за мо-
нитор.

2. Свържете Ethernet кабела към проследяващия модул.

3. Включете устройствата от захранването.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА
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6.2.4 Опционални компоненти

DVD устройство за Kick

DVD устройството за Навигационната станция Kick 2 може да чете следните:
• Mastered Disc
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R 3,95 GB
• DVD-R 4,7 GB – авторинг
• DVD-R 4,7 GB – общи
• DVD-RW
• DVD+R 4,7 GB
• DVD+R 8,5 GB (двуслоен)
• DVD+RW 4,7 GB
• DVD-RAM 4,7 GB

DVD устройството за Навигационната станция Kick 2 може да записва на следните:
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R 4,7 GB
• DVD+R 4,7 GB
• DVD+R 8,5 GB (двуслоен)
• DVD+RW 4,7 GB
• DVD-RAM 4,7 GB

Как се свързва DVD устройството за Kick

①

Фиг. 39  

Стъпка

1. Свържете USB кабела към DVD устройството.

2. С помощта на велкро лентата прикрепете DVD устройството към дъното на стойката
на Количката за монитор, така че свързващият кабел ① да е от по-ниската страна
(по-близо до основата) и да сочи към гърба на количката.

3. Свържете кабела към USB 3.0 порт на панела за свързване.

4. Натиснете бутона за изваждане, за да отворите поставката и да поставите/извадите
DVD диска.

Опционални компоненти
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Как се свързва USB към Ethernet адаптер

Опционалните USB към Ethernet адаптери позволяват да свържете устройство на трети
лица чрез Ethernet порт.

②①

②

①

Фиг. 40  

Стъпка

1. Свържете USB конектора ② на адаптера към USB 3.0 порт на панела за свързване
на гърба на основата на Количката за монитор.

2. Свържете Ethernet кабел към устройство на трети лица.

3. Свържете Ethernet кабел към Ethernet порта на адаптера ①.

ЗАБЕЛЕЖКА: не използвайте USB към Ethernet адаптера, за да свързвате проследяващ
модул. Винаги свързвайте проследяващия модул директно към Ethernet порта, отбелязан
с Tracking Unit (Проследяващ модул). 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА
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6.3 Окабеляване
6.3.1 Общ преглед

Обща информация

Този раздел предоставя информация относно свързването на кабелите, включително:
• Кабел за изравняване на потенциала
• Кабел за мрежово захранване

Безопасно боравене с кабели

Не свързвайте и не разкачвайте кабели, когато Количката за монитор е включена.
Не използвайте начупени или повредени кабели.
Не теглете и не издърпвайте кабелите.
Риск от електрически удар: Не докосвайте щепселите на кабелите, когато Навигационната
станция Kick 2 е включена.
Уверете се, че кабелът на проследяващия модул не се използва за свързване на каквито и
да било други устройства освен Количката за монитор и Проследяващия модул.
Проверете дали кабелите са в добро състояние, преди да използвате системата.
Разкачвайте и съхранявайте всички кабели на куките за кабели, когато системата не се
използва или преди да я преместите. Не дърпайте кабелите.
Уверете се, че има достатъчно отстояние при свързването на кабелите. Не обтягайте и не
поставяйте прикрепените кабели под напрежение.

Никога не насилвайте конекторите при свързването или разкачването.

Кабел за изравняване на потенциала (жълто/зелено)

• Изравнява потенциалите между различните метални части, които може да се докоснат
едновременно.

• Намалява разликите в потенциала, които може да се появят между медицински
електрически устройства и други електропроводими части на други предмети по време на
операция.

Преди да използвате системата, свържете кабела за изравняване на потенциала към
Количката за монитор и съответния стенен контакт.

Как се свързва кабелът за изравняване на потенциала

Фиг. 41  

Окабеляване
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Стъпка

1. Включете кабела за изравняване на потенциала в порта за изравняване на потен-
циала на Количката за монитор.

2. Включете кабела на изравняване на потенциала в еквивалентен стенен контакт.

Как се свързва кабел за мрежово захранване

Стъпка

1. Свържете кабела за мрежово захранване към порта за захранване на Количката за
монитор.

2. Включете другия край на кабела за мрежово захранване в стенен контакт.

Винаги премахвайте първо щепсела на кабела за мрежово захранване от стенния контакт,
преди да изключите кабела от системата.

Как се свързва кабел за мрежово захранване с V-Lock

Фиг. 42  

В зависимост от вашия регион кабелът за мрежово захранване може да има освобождаващ
механизъм V-Lock.

Стъпка

1. Свържете кабела за мрежово захранване към порта за захранване на панела за
свързване на Количката за монитор.

2. Включете другия край на кабела за мрежово захранване в стенен контакт.

3. За да разкачите кабела, натиснете жълтия бутон, за да го освободите от порта (виж-
те стрелката по-горе).

Винаги премахвайте първо щепсела на кабела за мрежово захранване от стенния контакт,
преди да изключите кабела от системата.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА
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6.3.2 Съхранение на кабела

Куки за кабели

Фиг. 43  

Следните кабели обикновено остават свързани към количката:
• Кабел за мрежово захранване
• Кабел на проследяващ модул
• Кабел на болничната мрежа
• Кабел за изравняване на потенциала
Внимателно поставете кабелите в сноп и ги окачете на куките за кабели.

Съхранение на кабела
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6.4 Включване на Навигационната станция Kick 2

Електрическо захранване

Работете с Навигационната станция Kick 2 с помощта на източника на захранване,
посочен на типовата табелка. Ако не сте сигурни за наличните типове захранване, се
консултирайте с оторизираната поддръжка на Brainlab или със своята местна електрическа
компания. Използването на погрешен източник на захранване може да доведе до сериозна
повреда на устройството.
Установявайте и прекъсвайте електрическа връзка само когато всички свързани устройства
са напълно изключени.
Използвайте Навигационната станция Kick 2 само с предоставения кабел за мрежово
захранване. Не използвайте удължителни кабели.

Светодиод на захранването

Светодиодът на захранването се намира в бутона на захранването на Количката за
монитор.

Цвят Състояние Пояснение

Зелено
Изключено Електронните компоненти са изключени.

Включено Електронните компоненти са включени. Устройството е го-
тово за използване.

Сродни връзки

Количка за монитор на стр. 27
Как се свързва кабел за мрежово захранване на стр. 87
Как се свързва кабел за мрежово захранване с V-Lock на стр. 87

Как се включва Навигационната станция Kick 2

①

Фиг. 44  

Стъпка

1. Уверете се, че всички необходими кабели са свързани в свързващия панел.

2. Включете захранването при Количката за монитор.

3. Натиснете бутона на захранването ①, за да стартирате устройството.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА
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Как се включва ЕМ захранването

Стъпка

1. Включете мрежовото захранване на ЕМ захранването.

2. Включете превключвателя за вкл./изкл. на ЕМ захранването.

Включване на Навигационната станция Kick 2
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6.5 Изключване на Навигационната станция Kick 2

Загуба на данни

Изключете от контакта мрежовото захранване само след като Навигационната станция
Kick 2 се е изключила напълно. Неследването на процедурата по изключване преди
изключването на захранването може да доведе до необратима загуба на данни.

Как се нулира

Стъпка

За да нулирате Навигационната станция Kick 2 (ако системата е замръзнала или не е
напълно изключена), натиснете бутона на захранването за четири секунди, докато се из-
ключи.
Изчакайте 10 секунди, след което натиснете бутона на захранването отново, за да рестар-
тирате.

Периоди на изчакване

Когато изключвате Навигационната станция Kick 2 от линейното напрежение, изчакайте
поне 10 секунди, преда да я свържете отново.
Не изключвайте Навигационната станция Kick 2 по време на зареждане. В противен
случай файловете за конфигуриране и други данни на твърдия диск може да се повредят
или изгубят.

Авария

Само при спешен случай извадете откачващия се кабел за мрежово захранване, за да
гарантирате цялостно отделяне от мрежовото захранване.

Как се изключва Навигационната станция Kick 2

Стъпка

1. Изключете Навигационната станция Kick 2 чрез софтуера или като натиснете за
кратко бутона на захранването.

2. Когато се изключи светодиодът на захранването, изключете мрежовото захранване.

3. Изключете и обезпечете всички кабели и устройства за съхранение.

Разкачете мрежовото захранване, преди да свържете или разкачите други кабели.
Бутонът на захранването не прекъсва връзката на системата от мрежовото напрежение.
Разкачете кабела на мрежовото захранване, за да гарантирате цялостно прекъсване на
връзката към напрежението.

Как се изключва ЕМ захранването

Стъпка

1. Изключете превключвателя за вкл./изкл. на ЕМ захранването.

2. Когато светодиодът на захранването на ЕМ проследяващия модул се изключи, из-
ключете и обезпечете всички кабели.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА
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Изключване на Навигационната станция Kick 2
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7 СГЛОБЯВАНЕ,
ТРАНСПОРТ И
СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Сглобяване на Количката за камера

Работен поток на сглобяването

Стъпка

1. Вкарайте телескопичната стойка на камерата в основата на Количката за камера.

2. Защипете спиралния кабел към горната част на телескопичната стойка на камерата.

3. Прикрепете камерата към телескопичната стойка на камерата.

4. Прикрепете кабела на камерата към камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА: подробните описания на всяка стъпка са предоставени в този раздел. 

Как се прикрепва стойката

②

①

Фиг. 45  

Стъпка

1. Вдигнете лоста за фиксиране на стойката ①.

2. Докато държите спиралния кабел навън, плъзнете долния край на телескопичната
стойка на камерата в основата на Количката за камера ②.

СГЛОБЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
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Стъпка

3. Затворете надлежно лоста за фиксиране на стойката.

Как се защипва кабелът към стойката

①

②

Фиг. 46  

Стъпка

1. Внимателно разгънете спиралния кабел ① по телескопичната стойка на камерата
достатъчно, че да се стеснява и да може лесно да се постави в канала, без да се
прилага сила.

2. Вкарайте кабелния клипс в съответния прорез ② в стойката.

Как се прикрепва камерата

Камера
Spectra

②①

Сглобяване на Количката за камера
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Камера
Vega

②①

Стъпка

1. Задържайки камерата и дръжката на камерата, плъзнете дръжката на камерата вър-
ху края на телескопичната стойка на камерата ①.
Освобождаващият спусък щраква, когато камерата е здраво закрепена.

2. Вмъкнете кабела на камерата в съответния порт на камерата ②.

Предупреждение
За да предотвратите електрически удар, свържете спиралния кабел само от основата
на количката за камера към порта на камерата ②.

СГЛОБЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
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7.2 Сглобяване на Количката за монитор

Работен поток на сглобяването

Стъпка

1. Вкарайте стойката на монитора в основата на Количката за монитор.

2. Защипете кабела на монитора към горната част на стойката на монитора.

3. Прикачете монитора към стойката на монитора.

4. Прикачете кабела на монитора към монитора.

ЗАБЕЛЕЖКА: подробните описания на всяка стъпка са предоставени в този раздел. 

Как се прикрепва стойката

① ②

③

Фиг. 47  

Стъпка

1. Натиснете назад лоста за фиксиране на стойката ③.

2. Докато държите кабела на монитора навън ②, плъзнете долния край на стойката на
монитора в основата на Количката за монитор ①.

3. Затворете надлежно лоста за фиксиране на стойката.

Сглобяване на Количката за монитор
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Как се защипва кабелът към стойката

Фиг. 48  

Стъпка

1. Прокарайте кабела на монитора нагоре по канала в стойката на монитора.

2. Вкарайте кабелния клипс в съответния прорез в стойката.

Как се прикачва мониторът

①

②

③

Фиг. 49  

Стъпка

1. Задържайки рамката на монитора и дръжката на монитора, плъзнете дръжката на
монитора върху края на стойката на монитора ①.
Освобождаващият спусък щраква, когато мониторът е здраво закрепен.

2. Отворете капачето отзад на монитора ②.

СГЛОБЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
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Стъпка

3. Закрепете кабела на монитора към монитора и фиксирайте заключващите щифтове
③.
След прикрепянето затворете капачето отзад на монитора ②.

Прикрепване на държача на Kick EM към количката за монитор Kick

Стъпка

1. Поставете горната част на държача Kick EM на куките ① на стойката за монитор
Kick. Когато я поставяте, се уверете, че прорезите на държача лежат на задната
част на стойката на монитора ②.

①

②

2. Прикрепете долната част ③ на държача на Kick EM. Трябва да има достатъчно
триене между двете части, за да се задържи временно долният край на държача на
място.

③

Сглобяване на Количката за монитор
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Стъпка

3. Обезпечете долния край на държача на Kick EM в позиция с двата предоставени
крилни винта ④.

④

СГЛОБЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
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7.3 Защитни капаци

Защитен капак за монитора

Защитният капак на монитора трябва да се използва по време на транспортиране и
съхранение, за да се защитят чувствителните компоненти от увреждане. Премахнете
капака, преди да влезете в ОЗ.
Не покривайте монитора със защитен капак, когато устройството работи, тъй като в
противен случай той може да прегрее и да се повреди сериозно. Уверете се, че
устройството е изключено и е напълно охладено, преди да сложите защитния капак.
За да избегнете повреда, сложете защитния капак на монитора преди транспортиране или
съхранение.
Почиствайте сензорния екран, преди да сложите защитния капак на монитора.

Защитен капак за камерата

Защитният капак на камерата трябва да се използва по време на транспортиране и
съхранение, за да се защитят чувствителните компоненти от увреждане.
Не покривайте камерата със защитен капак, когато работи. В противен случай тя може да
прегрее и да се увреди сериозно. Уверете се, че е изключена и е напълно охладена, преди
да сложите защитния капак.
За да избегнете повреда, сложете защитния капак на камерата преди транспортиране или
съхранение.

Камерата не трябва да се предпазва или покрива с методи, които не са одобрени от
Brainlab. Например не нарушавайте нормалния въздушен поток около камерата, като
покривате или поставяте в торба камерата. Това ще засегне работната среда на
камерата вероятно извън препоръчаните прагове.

Сродни връзки

Как се почиства защитният капак на монитора на стр. 129

Как се прикрепва защитният капак на монитора

Фиг. 50  

Стъпка

1. Изключете системата, спрете електрозахранването и изключете системата от щеп-
села.

2. След като мониторите се охладят, издърпайте защитния капак на монитора над мо-
нитора.

3. Затворете велкро лентите, гарантирайки, че капакът застава правилно върху мони-
тора.

Защитни капаци
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Как се прикрепва защитният капак на камерата

①

Фиг. 51  

Стъпка

1. Уверете се, че Количката за камера е стабилна в позицията на паркиране и каме-
рата е изключена и напълно охладена.

2. Издърпайте защитния капак на камерата над предната част на камерата.

3. Стабилизирайте защитния капак с помощта на велкро ленти ①.

За да се избегне прегряване, се уверете, че камерата е изключена за поне пет минути,
преди да сложите защитния капак.

СГЛОБЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
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7.4 Транспортиране извън болницата
7.4.1 Общ преглед

Предпазни мерки

Помислете за теглото на компонентите, преди да започнете сглобяване и разглобяване.
След сглобяване се уверете, че всички лостове на количката са здраво затворени.
Потвърдете, че всички механични свръзки са правилни и фиксирани.
По време сглобяване и разглобяване компонентите на системата трябва да се вдигат само
от хора, които са физически способни на това (например не от бременни жени).

Куфари за транспортиране

Фиг. 52  

Три куфара за транспортиране са нужни за транспортиране на Количката за монитор
извън болницата:
• Куфар за транспортиране за монитора
• Куфар за транспортиране за основата на Количката за монитор
• Чанта за рамо за стойката на количката и кабелите
Два куфара за транспортиране са нужни за транспортиране на Количката за камера извън
болницата:
• Куфар за транспортиране на Количката за камера
• Чанта за рамо за стойката на количката и кабелите
За да пакетирате системата в куфарите, тя трябва да бъде разглобена.

Подвижни части на куфарите за транспортиране

Бъдете изключително внимателни, за да не захванете пръсти или други части на тялото в
подвижните части на куфарите за транспортиране. Съединенията, които може да прищипят
части на тялото, включват, но не се ограничават до:

Транспортиране извън болницата
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Прибиращи се дръжки

Цип

Колела

По време на транспортиране

Двама души трябва да вдигат и натоварят куфарите.
За транспортиране с автомобил:
• Фиксирайте куфарите за транспортиране, особено ако се използва задната седалка на
автомобила.

За транспортиране със самолет:
• Препоръчва се да чекирате куфарите за транспортиране като обемист багаж.
• Пакетирайте компонентите на системата в куфарите за транспортиране само съгласно
описания в това ръководство за потребителя начин.

Уверете се, че куфарите за транспортиране са фиксирани, когато се транспортират
(например с автомобил).

След транспортиране

След транспортиране изчакайте системата да се регулира до стайна температура, преди да
я пуснете.

Сродни връзки

Спецификации на системата на стр. 153

СГЛОБЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
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7.4.2 Разглобяване и транспортиране на Количката за монитор

Преди да започнете

Помислете за теглото на компонентите, преди да започнете сглобяване и разглобяване.
Сложете защитен капак над монитора преди разглобяване.

Сродни връзки

Спецификации на системата на стр. 153

Как се подготвя Количката за монитор за транспортиране

Стъпка

1. Изключете системата.

2. Изключете кабела на мрежовото захранване и разкачете кабела от Количката за
монитор.
Премахнете всички други прикачени кабели и компоненти (например PE кабел, мре-
жов кабел, DVD устройство).
Съхранете кабелите в предния джоб на чантата за рамо.

3. Разкачете кабела на монитора от монитора.

4. Натиснете освобождаващия спусък на дръжката на монитора и премахнете монито-
ра от стойката.
Поставете монитора в съответния куфар.

5. Издърпайте назад клипса на кабела на монитора, за да разкачите кабела от стойка-
та.
Внимателно изтеглете кабела навън от канала на стойката.

6. Издърпайте нагоре лоста за фиксиране на стойката и премахнете стойката от осно-
вата на Количката за монитор.
Поставете стойката в чантата за рамо.

7. Поставете основата на Количката за монитор в съответния куфар.

8. Покрийте металния конектор на кабела на монитора с предоставената платнена
торбичка.

9. Затворете напълно ципа на куфара за транспортиране.

Разглобяване и транспортиране на Количката за монитор
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Как се транспортира основата на Количката за монитор

①

②

Фиг. 53  

Стъпка

1. Покрийте металния конектор на кабела на монитора с предоставената платнена
торбичка ②.

2. Когато горната подложка от пяна е вдигната нагоре, вкарайте основата на Количка-
та за монитор в куфара.

3. Прокарайте кабела на монитора през прореза в подложката от пяна ① и поставете
обратно подложката отгоре на основата на Количката за монитор.

4. Затворете напълно ципа на куфара.

Как се транспортира мониторът

① ②

Фиг. 54  

Стъпка

1. Поставете монитора в подложката от пяна на куфара за транспортиране, като сен-
зорният екран сочи надолу ①.

2. Затворете напълно ципа на куфара.

СГЛОБЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
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Стъпка

3. Когато дръжката на куфара на основата на Количката за монитор е разгъната, за-
качете раменния ремък на куфара на монитора през нея ②.

4. Прикачете велкро лентата на куфара на монитора към съответната дръжка на куфа-
ра на основата на Количката за монитор.

Как се транспортира стойката на Количката за монитор

①

Фиг. 55  

Стъпка

1. Поставете стойката в слота на подложката от пяна ① на транспортната чанта за ра-
мо.
ЗАБЕЛЕЖКА: вторият слот е предназначен за стойката на Количката за
камера Kick 2. 

2. Затворете напълно ципа на куфара.

Разглобяване и транспортиране на Количката за монитор
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7.4.3 Разглобяване на Количката за камера

Преди да започнете

Помислете за теглото на компонентите, преди да започнете сглобяване и разглобяване.
По време на сглобяване и разглобяване компонентите на Количката за камера трябва да
се вдигат само от хора, които са физически способни на това (например не от бременни
жени).
Сложете защитен капак над камерата преди разглобяване.

Как се подготвя Количката за камера за транспортиране

② ③①

Стъпка

1. Изключете кабела на мрежовото захранване и разкачете кабела от базовата стан-
ция.

2. Поставете телескопичното рамо на камерата в позиция на минимална височина.

3. Разкачете кабела на камерата от камерата.

4. Натиснете освобождаващия спусък на дръжката на камерата и премахнете камера-
та от стойката.

5. Издърпайте назад клипса на кабела на камерата, за да разкачите спиралния кабел
от стойката.
Ако е необходимо, разгънете спиралния кабел напред, докато излиза лесно от кана-
ла на стойката.

6. Издърпайте нагоре лоста за фиксиране на стойката и премахнете телескопичната
стойка на камерата от основата на Количката за камера.
Поставете стойката в чантата за рамо.

7. Поставете основата на Количката за монитор в съответния куфар ②.

8. Покрийте металния конектор на спиралния кабел с предоставената платнена тор-
бичка ①.

9. Поставете подложката от пяна най-отгоре на основата, след което вмъкнете камера-
та ③.

10. Затворете напълно ципа на куфара за транспортиране.

СГЛОБЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
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7.4.4 Транспортиране на ЕМ проследяващия модул чрез куфари за
транспортиране

Обща информация

Винаги съхранявайте и транспортирайте компонентите на ЕМ проследяващия модул,
както се препоръчва от Brainlab.

Как се подготвя ЕМ проследяващият модул за съхранение

Стъпка

1. Изключете системата.

2. Разкачете ЕМ кабела от ЕМ захранването.

3. Разкачете ЕМ кабела от Количката за монитор.

4. Премахнете горния слой на куфара за съхранение и го запазете вътре в горната
част на кутията или на друго място, където ще остане сух и чист.

Как се пакетира ЕМ проследяващият модул с фиксираща пластина в куфарите за транспортиране

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

Фиг. 56  

Стъпка

1. Разхлабете велкро лентите на Количката за монитор и премахнете ЕМ захранва-
нето.
Поставете захранването в предвидената позиция в куфара за транспортиране ⑦.

2. Премахнете ЕМ базовата станция от масата за ОЗ или държача за Kick EM.

Транспортиране на ЕМ проследяващия модул чрез куфари за транспортиране
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Стъпка

3. Разкачете кабела на ЕМ генератора на поле и двата конектора на ЕМ кабела от ЕМ
базовата станция.
Съхранявайте ЕМ базовата станция в долния слой на куфара за транспортиране
④.

4. Докато държите ЕМ генератора на поле ③, издърпайте механизма за освобожда-
ване ② на фиксиращата пластина на ЕМ генератора на поле ①, за да отделите ЕМ
генератора на поле.
Съхранявайте ЕМ генератора на поле в долния слой на куфара за транспортиране
⑤.

5. Съхранявайте всички кабели в долния слой на куфара за транспортиране ⑥.

6. Подменете горния слой на куфара за транспортиране ⑧.

7. Разхлабете велкро лентите на фиксиращата пластина на ЕМ генератора на поле и
съхранете в горния слой на куфара за транспортиране ⑨.

8. Поставете нестерилните инструменти в нестерилната инструментна кутия ⑪.

9. Поставете нестерилната инструментна кутия ⑪ в куфара за транспортиране ⑩.

Как се пакетира ЕМ проследяващият модул с позициониращото рамо в куфарите за транспортиране

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

Фиг. 57  

Стъпка

1. Разхлабете велкро лентите на Количката за монитор и премахнете ЕМ захранва-
нето.
Поставете захранването в предвидената позиция в куфара за транспортиране ⑦.

2. Премахнете ЕМ базовата станция от масата за ОЗ или държача за Kick EM.

СГЛОБЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
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Стъпка

3. Разкачете кабела на ЕМ генератора на поле и двата конектора на ЕМ кабела от ЕМ
базовата станция.
Съхранявайте ЕМ базовата станция в долния слой на куфара за транспортиране
④.

4. Докато държите ЕМ генератора на поле ③, издърпайте механизма за освобожда-
ване ② на позициониращото рамо на ЕМ генератора на поле ①, за да отделите ЕМ
генератора на поле.
Съхранявайте ЕМ генератора на поле в долния слой на куфара за транспортиране
⑤.

5. Съхранявайте всички кабели в долния слой на куфара за транспортиране ⑥.

6. Подменете горния слой на куфара за транспортиране ⑧.

7. Съхранявайте позициониращото рамо на ЕМ генератора на поле в долния слой на
куфара за транспортиране ⑨.

8. Поставете нестерилните инструменти в нестерилната инструментна кутия ⑪.

9. Поставете нестерилната инструментна кутия ⑪ в куфара за транспортиране ⑩.

Транспортиране на ЕМ проследяващия модул чрез куфари за транспортиране
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7.5 Транспортиране на Kick 2 вътре в болницата

Преди да започнете

Отворете всички спирачки, преди да преместите дадена количка. Не се опитвайте да
преместите количката, когато колелата са заключени, иначе количката може да се обърне.
Уверете се, че предвиденият маршрут е без препятствия. Избягвайте прагове или предмети,
които може да лежат на пода. Не прегазвайте кабели по време на транспортиране.
Разкачете Количката за камера от базовата станция преди транспортиране.

Избягване на вибрации

Избягвайте вибрации и удари по време на преместване и съхранение.

Гладка повърхност

Предупреждение
Никога на паркирайте или транспортирайте Kick 2 на повърхност с наклон от > 10°.
Скоростта на транспортиране на Kick 2 ще се увеличи при наклонени повърхности.
Наклонените повърхности може да причинят преобръщане на количката.

Безопасно преместване

Не премествайте Kick 2 по-бързо от контролираната скорост на вървене.

Позиция за транспортиране и паркиране

Предупреждение
Премествайте Kick 2 само когато е в стабилна позиция за транспортиране.
• Мониторите трябва да се накланят назад.
• Задайте минималната височина при здраво затворени лостове, иначе телескопичната
стойка на камерата може да падне (напр. при рамка на врата или друго оборудване).

• Защитните капаци трябва да са прикрепени.
• Кабелите трябва да висят на куките за кабели.
ЗАБЕЛЕЖКА: имайте предвид допълнителната тежест на защитния капак и
захранващите и Ethernet кабелите. 

Прикачени аксесоари и кабели по време на транспортиране

Имайте предвид теглото на изделията по-долу, ако са прикачени по време на
транспортиране. Всички други тежести трябва да бъдат премахнати от количката.
• По избор: DVD устройство за Навигационната станция Kick 2
• Кабел за мрежово захранване
• Ethernet кабел
• Кабел за изравняване на потенциала
• Защитен капак
• Адаптер (USB към Ethernet)
• ЕМ проследяващ модул
• Кабел за данни на ЕМ захранване
• ЕМ захранване
• ЕМ държач
• Пластина за ЕМ генератор на поле

СГЛОБЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
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След транспортиране

Предупреждение
Не транспортирайте и не съхранявайте Kick 2 извън указаните условия на околната
среда. Ако не направите това, може да се стигне до загуба на точността на
калибрирането на камерата.
След транспортиране изчакайте, докато Kick 2 се регулира до стайна температура, преди
да я пуснете.

Как се транспортира Количката за монитор

①

Фиг. 58  

Стъпка

Използвайте дръжката на монитора ① за транспортиране на Количката за монитор.

Предупреждение
Никога не движете количката по повърхност с повече от 10° наклон, тъй като
скоростта на движение се увеличава при наклонени повърхности, което повишава
риска от преобръщане на количката.

Транспортиране на Kick 2 вътре в болницата
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Как се транспортира Количката за камера

①

Стъпка

Използвайте дръжката ① за транспортиране на Количката за камера.

Премествайте количката само като държите гореспоменатата дръжка. Не използвайте
кабели за преместването на количката.

Как се преодоляват обструкции при транспортирането

При невъзможност за чист и равен маршрут (напр. непреодолима разлика на дълбочина
между залите) следвайте правилната процедура, за да преодолеете тази обструкция.

Стъпка

Издърпайте количката към точката на разликата в дълбочината, след това внимателно на-
клонете количката и придвижвайте колелата едно по едно през препятствието.
ЗАБЕЛЕЖКА: не вдигайте цялата количка. Бъдете внимателни да не накланяте колич-
ката твърде много, така че да се преобърне. 

СГЛОБЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
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7.6 Транспортиране на компонентите на Kick EM
на държача на Kick EM

Обща информация

Когато ЕМ проследяващият модул е окачен на Количката за монитор, премествайте
количката само когато мониторът е наклонен назад до максималната му позиция.

Монтиране на фиксиращата пластина на Kick EM на държача на Kick EM

Стъпка

1. Преди да монтирате фиксиращата пластина на Kick EM, се уверете, че велкро дър-
жащите ленти ① са затворени.

①

2. Разположете велкро лентите през отвора ② до другата страна.

②

Транспортиране на компонентите на Kick EM на държача на Kick EM
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Стъпка

3. Направете ухо с велкро лентата назад към първоначалната страна и поставете лен-
тата обратно в пластмасовото ухо на самата велкро лента ③.

③

4. Издърпайте велкро лентата здраво и я вмъкнете още един път в отвора на първона-
чалната страна.

5. Подгответе велкро лента от долната страна на фиксираща пластина по същия на-
чин.

6. Когато велкро лентите са приготвени, закачете фиксиращата пластина на Kick EM
на държача на Kick EM, като я премествате в посока, паралелна на стойката на мо-
нитора ④, и след това поставете фиксиращата пластина на Kick EM на куките ⑤.

④                                                            ⑤

СГЛОБЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
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Монтиране на базовата станция Kick EM

Стъпка

1. Направете ухо с кабела на Базовата станция Kick EM и го поставете на куката на
държача на Kick EM ①.

①

Транспортиране на компонентите на Kick EM на държача на Kick EM
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Стъпка

2. Монтирайте Базовата станция Kick EM, като я държите под лек ъгъл към стойката
на монитора ② и внимателно я поставите на нейното място на държача на Kick EM
③.

②                                                                                       ③   

ЗАБЕЛЕЖКА: Базовата станция Kick EM може да се монтира, без да се разкачва от
Генератора на поле Kick ЕМ или захранването. 

СГЛОБЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
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Монтиране на генератора на поле Kick EM

Стъпка

1. Поставете Генератора на поле Kick EM на държача на Kick EM ①.

①

ЗАБЕЛЕЖКА: Генераторът на поле Kick EM може да се монтира, без да се раз-
качва от Базовата станция Kick EM. 

2. Вмъкнете Генератора на поле Kick EM с емблемата на Brainlab, сочеща навън.
Направете ухо на кабела на Генератора на поле Kick EM и поставете на накрайни-
ка ② на фиксиращата пластина на Kick EM.

②

Транспортиране на компонентите на Kick EM на държача на Kick EM
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7.7 Паркиране и съхранение
7.7.1 Общ преглед

Обща информация

Всяко колело на Навигационната станция Kick 2 има индивидуална педална спирачка, за
да може тя лесно да се транспортира и да се паркира стабилно.

Предупреждение
Заключете напълно всички спирачки, когато количката се съхранява, паркира или
използва.

Преди транспортиране

Освободете всички спирачки, преди да преместите системата.

Как се заключват/отключват спирачките

① ②

③
Фиг. 59  

Опции

За да заключите, натиснете предала на спирачката ③ надолу с крака си, докато щракне в
заключена позиция ①.

За да отключите, натиснете педала на спирачката ③ нагоре с крака си, докато щракне в
отключена позиция ②.

СГЛОБЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
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7.7.2 Паркиране на Навигационната станция Kick 2

Обща информация

Когато системата не се използва, винаги съхранявайте количката в стабилна позиция на
транспортиране и паркиране.
Никога не паркирайте Количката за монитор и никога не извеждайте количката от позиция
за транспортиране върху повърхност с наклон > 5°.

Предупреждение
Никога не паркирайте количката за монитор и никога не извеждайте количката от
позиция за транспортиране върху повърхност с наклон > 10°.

Паркиране на Навигационната станция Kick 2
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7.7.3 Съхранение

Безопасно съхранение

Когато съхранявате системата, винаги използвайте защитен капак.

Сродни връзки

Изисквания за околната среда на стр. 152

СГЛОБЯВАНЕ, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
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7.7.4 Съхранение за продължително време

Обща информация

Преди и след поставяне на системата в склада за продължителен период от време трябва
да се предприемат стъпки, за да се гарантира правилната работа.

Изхвърляне

Ако не целите да използвате системата отново, направете справка с информацията за
изхвърляне.

Сродни връзки

Правна информация на стр. 8

Съхранение за 1 – 6 месеца

Преди да съхраните системата за един до шест месеца:

Стъпка

1. Разкачете всяко външно окабеляване и го съхранете заедно с оборудването.

2. Покрийте монитора със защитен капак.

3. Съхранете оборудването на сухо място с температура между 21 °C до 30 °C.

Преди да използвате оборудване, което е било съхранено за приблизително три месеца:
• Почистете оборудването.
• Стартирайте системата и потвърдете правилната работа, преди да я използвате за
операция.

Сродни връзки

Почистване на количката за монитор на стр. 129

Съхранение за 6 месеца или повече

Преди да съхраните система за шест месеца или повече:

Стъпка

1. Разкачете всяко външно окабеляване и го съхранете заедно с оборудването.

2. Покрийте монитора със защитен капак.

3. Съхранете оборудването на сухо място с температура между 21 °C до 30 °C.

Преди да използвате оборудване, което е било съхранено за шест месеца или повече:
• Почистете оборудването.
• Извършвайте периодичен тест за потвърждаване на безопасността и ефективността на
оборудването (предлага се от Brainlab).

• Стартирайте системата и потвърдете правилната работа, преди да я използвате за
операция.

Сродни връзки

Изисквания към периодичния тест на стр. 134

Съхранение за продължително време
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8 ПОЧИСТВАНЕ
8.1 Подготовка за почистване

Преди да започнете

Предупреждение
Уверете се, че системата е напълно изключена и разкачена от електрозахранването,
преди да започнете почистването.

Предупреждение
Преди и по време на цялата работа по почистване и дезинфекция се уврете, че ЕМ
проследяващият модул е разкачен от количката за монитор.

Без автоматична дезинфекция

Не използвайте процедури за автоматично почистване и дезинфекция за компонентите на
Количката за камера.
Не излагайте Количката за камера на преки UV лъчи, тъй като това може да повреди
оборудването.

Без стерилизация

Не стерилизирайте компонентите на Количката за камера. Високите температури от
стерилизацията може да повредят компонентите.

Не стерилизирайте ЕМ проследяващото устройство или неговите компоненти.

Не стерилизирайте монтажното окачване на генератора на поле.

Съвместимост на дезинфектант

Kick 2 трябва да се почиства само със следните типове дезинфектанти:

Тип дезинфектант Пример

Базирани на спирт Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Базирани на алкиламин Incidin Plus 2%

Базирани на активен кислород Perform

Базирани на алдехид/хлор Antiseptica Kombi – Flächendesinfektion

ЗАБЕЛЕЖКА: използвайте само дезинфектанти за повърхности, пуснати на вашия
конкретен пазар. 

ПОЧИСТВАНЕ
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ЗАБЕЛЕЖКА: дезинфектантите за повърхности може да оставят утайка. Тя лесно
може да се премахне със суха кърпа. 

Винаги тясно следвайте насоките на производителя на дезинфектанта.

Използването на почистващи флуиди, дезинфекциращи кърпички или процедури за
почистване, различни от указаните, може да доведе до повреда на оборудването.
Използвайте само дезинфектанти, потвърдени от Brainlab, за да се избегне повреда.

Без течности

Предупреждение
Гарантирайте никакви течности да не влизат в компонентите на Количката за камера,
тъй като това може да повреди компонента и/или електрониката. Компонентите на
Количката за камера не са защитени от навлизане на течности.

Използвайте само навлажнена кърпа за почистване. Другите методи може да
позволят на течности да влязат в системата и да доведат до повреди.

Подготовка за почистване
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8.2 Почистване на Количката за камера

Интервали за почистване на камерата

Тъй като честотата на почистването зависи от това колко често камерата се използва,
Brainlab не може да даде обща препоръка за интервалите за почистване. Това е
отговорност на потребителя.
Редовно инспектирайте илюминаторния филтър и обективите за чистота, въпреки това
обаче ги почиствайте само когато е необходимо.

След почистване

След почистване гарантирайте, че телескопичната стойка на Количката за камера е
напълно суха, преди да приберете стойката.

Как се почиства количката за камера

Стъпка

1. След като базовата станция е изключена, разкачете Ethernet и захранващите кабели
от Количката за камера.

2. С изключение на камерата, почистете всички други повърхности с помощта на де-
зинфектант за повърхности, като следвате препоръките на производителя на дезин-
фектанта.
ЗАБЕЛЕЖКА: внимавайте да не забършете и прехвърлите боклук от корпуса на
камерата върху илюминаторните филтри и обективите. 

3. Внимателно почистете интерфейсите, като гарантирате, че не влизат никакви течно-
сти в Количката за камера.

Камера Spectra – как се почистват обективи и илюминаторни филтри

Стъпка

1. Премахнете праха от илюминаторните филтри и обективите с помощта на прахоот-
делител (четка) за фотографски обективи.
Внимателно избършете повърхността само в една посока, като движите четката по
повърхността.

2. Внимателно избършете повърхността на илюминаторните филтри и обективите с
дезинфекциращи кърпички, съдържащи 70% изопропанол или Meliseptol.
ЗАБЕЛЕЖКА: не използвайте други дезинфектанти. Следвайте внимателно пре-
поръките на производителя на дезинфектанта. 

3. • Почистете капака на камерата с помощта на дезинфектант за повърхности.
• Следвайте препоръките на производителя на дезинфектанта.
• Внимавайте да не забършете и прехвърлите боклук от камерата върху илюмина-
торните филтри и обективите.

• Избягвайте продължителен контакт между кърпичките и камерата.

4. • Почиствайте илюминаторните филтри и обективите с помощта на наличен в тър-
говската мрежа разтвор за почистване на обективи, предназначен за обективи с
множествено покритие (като например AR66), и с чиста платнена микрофибърна
кърпа за почистване на оптика (като например Hitecloth).

• Избягвайте продължителен контакт между очистителя и илюминаторния филтър
и обективите.

ПОЧИСТВАНЕ
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Предупреждение
Не използвайте каквито и да било хартиени продукти за почистване. Хартиените
продукти могат да надраскат илюминаторните филтри.

Не стерилизирайте камерата.

Камера Vega – как се почистват обективи и илюминаторни филтри

Използвайте само разтвор от 70% изопропанол и мека невлакнеста тъкан, за да
премахнете зацапвания от работа от корпуса или от илюминаторните капаци. Може да
се използват и Accel TBWipes и Meliseptol. Други течности може да причинят
увреждане на илюминаторните филтри. Не използвайте каквито и да било хартиени
продукти за почистване. Хартиените продукти може да предизвикат надраскване на
илюминаторните филтри.

Изключвайте камерата от захранването преди почистване.

Не използвайте позициониращия сензор, без да го инспектирате за чистота и увреда
преди процедурата. Позициониращият сензор трябва също да се наблюдава по време
на процедурата. Осланянето на данни, предоставени от нечист или увреден
позициониращ сензор, може да доведе до неточни заключения.
За да почистите позициониращия сензор, следвайте процедурата, описана подробно по-
долу:

Стъпка

1. Премахнете праха от илюминаторните филтри и обективите с помощта на прахоот-
делител (четка) за фотографски обективи.
Внимателно избършете повърхността само в една посока, като изтегляте четката
през повърхността.

2. Внимателно избършете повърхността на илюминаторните филтри и обективите с
дезинфекциращи кърпички, съдържащи 70% изопропанол или Meliseptol.

3. Продължете почистването на останалата част от камерата. Внимавайте да не за-
бършете и прехвърлите боклук от корпуса на камерата върху илюминаторните фил-
три и обективите. Избягвайте продължителен контакт между кърпичките и камерата.

Как се почиства защитният капак на камерата

Фиг. 60  

Стъпка

1. Свалете защитния капак от камерата.

2. Използвайте чиста вода, за да почистите повърхността.

3. Ако е нужно, използвайте дезинфектант за повърхности, за да дезинфекцирате по-
върхността, като следвате препоръките на производителя на дезинфектанта.
ЗАБЕЛЕЖКА: използвайте само навлажнена кърпа, за да почиствате и дезинфек-
цирате повърхности. Не допускайте защитният капак да се пропие с дезинфек-
тант. 

Почистване на Количката за камера
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Стъпка

4. Почиствайте и дезинфекцирайте само външните повърхности на защитния капак.
Не почиствайте или дезинфекцирайте повърхностите от вътрешната страна на капа-
ка.

5. Оставете защитният капак да изсъхне напълно, преди да го прикрепите към камера-
та.
ЗАБЕЛЕЖКА: след като изсъхнат, дезинфектантите за повърхности могат да
оставят петна. 

ЗАБЕЛЕЖКА: ако замърсен капак не може да бъде достатъчно почистен с помощта на
горепосочените стъпки, подменете капака с нов. 

Не перете, накисвайте, гладете, дезинфекцирайте или стерилизирайте защитните капаци.

ПОЧИСТВАНЕ
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8.2.2 Почистване на куфарите за транспортиране

Илюстрация

Фиг. 61  

Как се почистват куфарите за транспортиране

Стъпка

1. Използвайте чиста вода, за да почистите повърхността.

2. Ако е нужно, използвайте дезинфектант за повърхности, за да дезинфекцирате по-
върхността, като следвате препоръките на производителя на дезинфектанта.
ЗАБЕЛЕЖКА: използвайте само навлажнена кърпа, за да почиствате и дезинфек-
цирате повърхности. Не допускайте куфарите за транспортиране да станат
мокри или да се пропият с дезинфектант. 

3. Почиствайте и дезинфекцирайте само външните повърхности на куфарите за транс-
портиране. Не почиствайте или дезинфекцирайте повърхностите от вътрешната
страна на куфарите.

4. Оставете куфарите за транспортиране да изсъхнат напълно, преди да вкарате сис-
темата.
ЗАБЕЛЕЖКА: след като изсъхнат, дезинфектантите за повърхности могат да
оставят петна. 

Почистване на куфарите за транспортиране
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8.3 Почистване на количката за монитор

Как се почиства количката за монитор

Стъпка

1. Изключете системата и разкачете мрежовото захранване.

2. Разкачете Количката за монитор от проследяващия модул.

3. Почистете всички повърхности на корпуса с помощта на дезинфектант за повърхно-
сти, като следвате препоръките на производителя на дезинфектанта.

4. Внимателно почистете интерфейсите, като гарантирате, че в системата не влизат
никакви течности.

5. Почиствайте сензорния екран с невлакнеста кърпичка, използвайки дезинфектант
за повърхности, който не оставя драскотини.

Как се почиства защитният капак на монитора

Фиг. 62  

Стъпка

1. Отворете велкро лентите и свалете защитния капак от монитора.

2. Използвайте чиста вода, за да почистите повърхността.

3. Ако е нужно, използвайте дезинфектант за повърхности, за да дезинфекцирате по-
върхността, като следвате препоръките на производителя на дезинфектанта.
ЗАБЕЛЕЖКА: използвайте само навлажнена кърпа, за да почиствате и дезинфек-
цирате повърхности. Не допускайте защитният капак да се пропие с дезинфек-
тант. 

4. Почиствайте и дезинфекцирайте само външните повърхности на защитния капак.
Не почиствайте или дезинфекцирайте вътрешните повърхностите на капака.

5. Оставете защитният капак да изсъхне напълно, преди да го приложите към система-
та.
ЗАБЕЛЕЖКА: след като изсъхнат, дезинфектантите за повърхности могат да
оставят петна. 

ЗАБЕЛЕЖКА: ако замърсен капак не може да бъде достатъчно почистен с помощта на
горепосочените стъпки, подменете капака с нов. 

Не перете, накисвайте, гладете или стерилизирайте защитния капак.

ПОЧИСТВАНЕ
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8.4 Почистване на ЕМ проследяващия модул

Как се почиства ЕМ проследяващият модул

Стъпка

1. След като Количката за монитор е изключена и ЕМ захранването се изключи, раз-
качете ЕМ кабела при ЕМ базовата станция.

2. Изключете мрежовото захранване на ЕМ проследяващия модул.

3. Почистете всички повърхности на корпуса с помощта на дезинфектант за повърхно-
сти.
Следвайте препоръките на производителя на дезинфектанта.

4. Внимателно почистете интерфейсите, като гарантирате, че в системата не влизат
никакви течности.
ЗАБЕЛЕЖКА: не пръскайте течности директно върху вентилационни отвори на
ЕМ базовата станция. 

5. Избършете фиксиращата пластина или позициониращото рамо на ЕМ генератора
на поле и премахнете праха и мръсотията от фиксиращата част на ЕМ генератора
на поле.

Почистване на ЕМ проследяващия модул
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8.5 Почистване на куфарите за транспортиране

Илюстрация

Фиг. 63  

Как се почистват куфарите за транспортиране

Стъпка

1. Използвайте чиста вода, за да почистите повърхността.

2. Ако е нужно, използвайте дезинфектант за повърхности, за да дезинфекцирате по-
върхността, като следвате препоръките на производителя на дезинфектанта.
ЗАБЕЛЕЖКА: използвайте само навлажнена кърпа, за да почиствате и дезинфек-
цирате повърхности. Не допускайте куфарите за транспортиране да станат
мокри или да се пропият с дезинфектант. 

3. Почиствайте и дезинфекцирайте само външните повърхности на куфарите за транс-
портиране. Не почиствайте или дезинфекцирайте повърхностите от вътрешната
страна на куфарите.

4. Оставете куфарите за транспортиране да изсъхнат напълно, преди да вкарате сис-
темата.
ЗАБЕЛЕЖКА: след като изсъхнат, дезинфектантите за повърхности могат да
оставят петна. 

ПОЧИСТВАНЕ
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Почистване на куфарите за транспортиране
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9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА
БЕЗОПАСНОСТ

9.1 Класификация на оборудването

Класификация – количка за монитор и количка за камера

Количката за монитор и Количката за камера са класифицирани като оборудване от клас
I съгласно IEC 60601-1 и трябва да се тестват по съответния начин.

Класификация Определение

Клас I

Отнася се за класификация на оборудване по отношение на защитата от
електрически удар. Защитни средства са предоставени за достъпните
метални части или вътрешните метални части, като например свързване-
то с PE (защитно заземяване).

Класификация – ЕМ проследяващ модул

ЕМ проследяващият модул е класифициран като оборудване от клас I съгласно IEC
60601-1 и трябва да се тества по съответния начин.

Класификация Определение

Клас I

Отнася се за класификация на оборудване по отношение на защитата от
електрически удар. Защитни средства са предоставени за достъпните
метални части или вътрешните метални части, като например свързване-
то с PE (защитно заземяване).

Класификация – ЕМ инструментни портове

ЕМ инструментните портове са класифицирани като оборудване тип BF съгласно IEC
60601-1 и трябва да се тестват по съответния начин.

Класификация Определение

Тип BF
Приложна част от тип F, съответстваща на посочените изисквания на то-
зи стандарт, за да се предоставя по-висок клас защита от електрически
удар от предоставяната от приложни части тип B.

Изисквания за безопасност

Предупреждение
За да се избегне рискът от електрически удар, Навигационната станция Kick 2
(включително ЕМ проследяващ модул) трябва да се свързва към мрежово захранване
само със защитно заземяване.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
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9.2 Изисквания към периодичния тест
9.2.1 Общ преглед

Интервал

За постоянната безопасност на оборудването се изисква ежегоден тест за електрическа
безопасност в съответствие с IEC 62353.
Периодичният тест трябва да се извършва ежегодно или ако оборудването се поправи или
модифицира. Периодичният тест е задължителен за медицинско електрическо оборудване
и когато се създава медицинска електрическа система съгласно IEC 60601-1-1 или клауза
16 на третото издание на IEC 60601-1, съответно.
Повтаряйте този тест всеки път, когато се променя настройката на медицинско електрическо
оборудване или медицинската електрическа система (например след ремонт на част или
цялото комбинирано оборудване и след смяна на такива компоненти на оборудването, като
кабелите).
ЗАБЕЛЕЖКА: местните разпоредби и изисквания, които се различават от този
стандарт, имат предимство. Друга възможност е тестът да се извърши в
съответствие с IEC 60601-1. 

Обхват

Тестът трябва да включва всички елементи, указани в тази глава, както и в главата за
поддръжка. Всяка част от оборудването на МЕ СИСТЕМА, която има собствена връзка с
мрежовото захранване или която може да се свърже/разкачи от мрежовото захранване без
използване на инструмент, трябва да се тества индивидуално. В допълнение МЕ СИСТЕМА
трябва да се тества като цяло, за да се избегне предизвикването на неприемливи стойности
от остаряване на компонентите.
Ако елементи от МЕ ОБОРУДВАНЕ, които са комбинирани в МЕ СИСТЕМА чрез
функционални връзки, не може да се тестват отделно поради технически причини,
тествайте цялата МЕ СИСТЕМА.
Освен това поддръжката на Brainlab или упълномощени партньори следва редовно да
почистват филтрите за входящ въздух и да сменят батерията при нужда.

Инспекции от персонал, който не е на Brainlab

Само на квалифициран, обучен и опитен персонал е разрешено да извършва тестове
за електрическа безопасност.
Тестът трябва да се извърши от квалифициран инженер, който:
• Има квалификацията да извършва инспекции за безопасност на електрическо
медицинско оборудване.

• Е запознат с информацията за безопасността на продукта и инструкциите за продукта и е
прочел и разбрал ръководствата за потребителя.

• Е наясно с текущите местни разпоредби относно предотвратяването на промишлени и
непромишлени аварии.

• Информира незабавно Brainlab в писмен вид, ако оборудването бъде преценено за
небезопасно.

Инспекции от отдела за поддръжка на Brainlab

• Ако няма човек с подходящата квалификация на място при клиента, отделът за
поддръжка на Brainlab ще направи тази инспекция срещу определена такса.

• Ако имате нужда от специалист по поддръжката от Brainlab, свържете се с отдела за
поддръжка на Brainlab.

Изисквания към периодичния тест
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Сродни връзки

Инспекции на стр. 173
Формуляр за инспекция за безопасност – периодични тестове на стр. 138

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

Системно и техническо ръководство за потребителя Ред. 1.5 Навигационна станция Kick 2 135



9.2.2 Стъпки при теста

Измервателни устройства

Предоставените инструкции за измерване са пример за едно измервателно устройство.
Отделните стъпки може да варират според различните измервателни устройства.
Направете справка с инструкциите на съответния производител за измервателното
устройство, което използвате.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако не сте сигурни дали вашето измервателно устройство е подходящо,
се свържете с поддръжката на Brainlab. 

Предпазни мерки при тестване

Стъпките за тестване на МЕ СИСТЕМА трябва да се извършват, както е описано по-долу.
Описаният тест покрива само оборудването на Навигационната станция Kick 2 на
Brainlab, не и свързаното оборудване. В допълнение следвайте указанията, предоставени
от производителя на свързаното устройство.
По време на измерването всички устройства следва да бъдат в работен режим.
Извършете тестовете трябва в нормални условия и при условия на единична повреда.
Инспектирайте визуално МЕ СИСТЕМАТА, за да определите дали конфигурацията все още
е същата, както към момента на последната инспекция, или дали модули на МЕ
СИСТЕМАТА не са сменени, добавени или премахнати. Тези промени трябва да се
документират, както и всякакви промени на конфигурацията на МЕ СИСТЕМАТА. Всякакви
промени обезсилват валидността на предишните референтни стойности.

Указания за теста

Когато извършвате периодични тестове:
• Преминете през нужните стъпки при теста в указаната по-горе последователност.
• Измерете всички участъци от системата, посочени в следващите глави.
• Всички тестове трябва да бъдат преминати, преди устройството да може да се смята за
безопасно.

• Калибрирането на измерващото устройство трябва да е валидно по време на
измерването.

• Направете всички тестове съгласно IEC 62353.
ЗАБЕЛЕЖКА: свързването от изхода за измерване на измерващото устройство трябва
да остане установено през целия цикъл на измерване. Ако прекъснете свързването от
изхода за измерване по време на измерване, измерващото устройство разпознава, че
вече няма установено свързване и ще трябва да повторите целия тест. 

Ако даден тест е неуспешен, устройството трябва да бъде поправено от отдела за
поддръжка на Brainlab. След ремонта повторете целия тест за електрическа безопасност от
началото.

Формуляр за инспекция за безопасност

• Разпечатайте или направете копие на формуляра за инспекция за безопасност.
• Въведете резултатите от инспекцията.
• Сравнете измерените стойности с критичните стойности, за да определите дали тестът е
преминат успешно.

• Запазете формуляра като отчет за инспекцията.

Сродни връзки

Формуляр за инспекция за безопасност – периодични тестове на стр. 138

Стъпки при теста
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Задължителни тестови стъпки за ME EQUIPMENT

Стъпка

1. Визуална инспекция

2. Съпротивление на защитното заземяване
ЗАБЕЛЕЖКА: тази стъпка не е релевантна за ЕМ проследяващия модул, тъй
като е класифициран като оборудване от Клас II съгласно IEC 60601-1. 

3. Токови загуби от утечки на оборудването

4. Функционален тест

5. Докладване на резултатите

6. Оценка на резултатите

7. Проверете и подгответе за нормална употреба

Задължителни тестови стъпки за МЕ СИСТЕМИ

Стъпка

1. Тествайте всяка част от оборудването на МЕ СИСТЕМАТА индивидуално съгласно
стъпки 1 – 4 за МЕ ОБОРУДВАНЕ.
Докладвайте и оценете тези резултати.

2. Ток при допир.

3. Функционален тест.

4. Докладване на резултатите.

5. Оценка на резултатите.

6. Проверете и подгответе за нормална употреба.

Задължителни тестови стъпки за ЕМ инструменти

Стъпка

1. Визуална инспекция.

2. Токови загуби от утечки на приложната част (тип BF) (само за ЕМ проследяване).

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
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9.2.3 Формуляр за инспекция за безопасност – периодични тестове

Стъпки при теста, които трябва да се изпълнят

Стъпка Инструкции и условия

Визуална инспек-
ция

Проверете всички съответни кабели за надупчване, повредена изола-
ция и празни линии. Прекарайте и огънете кабелите в ръката си, за
да разтегнете леко изолацията. Не са допустими никакви видими по-
ражения. Проверете дали връзките са напълно фиксирани при кабе-
лите.
Проверете Количката за монитор, Количката за камера и ЕМ прос-
ледяващия модул (ако има такъв) за видими поражения. С изключе-
ние на въздухоотводите, не би трябвало да виждате вътрешността на
количките. Видимост на интериора не е допустима. Проверете дали
всички компоненти са налични.
Уверете се, че Количката за монитор е правилно сглобена т.е.:
• Стойката е правилно поставена в основата на количката
• Мониторът е заключен в позиция върху стойката
• Шарнирът на монитора здраво държи монитора в позиция
Проверете индикаторните светодиоди (на Количката за монитор,
Количката за камера или ЕМ проследяващия модул) за открити
грешки.
Ако бъдат открити повреди, извадете устройството от експлоатация,
отбележете го като такова и се свържете с отдела за поддръжка на
Brainlab.

Съпротивление на
защитното заземя-
ване

Включете Количката за монитор и Количката за камера в мрежово-
то захранване чрез оригиналния кабел за мрежово захранване на
Brainlab. Ако имате няколко захранващи кабела за устройството, по-
вторете този тест с всеки кабел.
Тествайте съпротивлението на защитното заземяване в съответствие
с IEC 62353:2014 глава 5.3.2.2, като използвате измервателно устрой-
ство, способно да подава ток с параметри най-малко 200 mA при 500
mΩ. Направете измерването за една секунда. Напрежението на отво-
рената верига не бива да надвишава 24 V.

Токови загуби от
утечки на оборуд-
ването

Включете Количката за монитор и Количката за камера в мрежово-
то захранване чрез оригиналния кабел за мрежово захранване на
Brainlab. Тествайте токовите загуби от утечки на оборудването в съот-
ветствие с IEC 62353:2014 глава 5.3.3.2.3, като използвате т.нар. „ди-
ференциален метод“ със следните допълнителни условия:
• Измерванията се извършват под напрежението на електрозахран-
ващата мрежа

• Измерванията се извършват в двете позиции на щепсела, ако е
възможно

Когато измервате в различни позиции на щепсела, документирайте
най-високата стойност.

Функционален тест

• Включете Количката за монитор и Количката за камера
• Проверете дали светодиодите не показват открити грешки
• Проверете дали акустичният отговор от модула на камерата се чу-
ва ясно

• Проверете дали комуникацията към Количката за монитор и Ко-
личката за камера работи

• Заредете пациентски данни и стартирайте софтуерно приложение
• Проверете точността на взаимодействие на сензорния екран
• Проследете прецизно инструмент на Brainlab

Докладвайте и оце-
нете резултатите

Създайте отчет и определете дали устройството е безопасно и ефек-
тивно.

Формуляр за инспекция за безопасност – периодични тестове
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Стъпка Инструкции и условия

Проверете и подго-
твете за нормална
употреба

След тестване проверете дали за Количката за монитор и Количка-
та за камера са възстановени условията, необходими за нормално
използване, преди те да бъдат върнати в експлоатация.
Разкачете всички устройства, които са били свързани (напр. измерва-
телни линии).

Критични стойности

Стъпка при теста Нормално състояние

Съпротивление на защитното заземяване ≤ 0,3 Ω

Токови загуби от утечки на оборудването ≤ 0,5 mA

Референтен размер

Използвайте таблиците, за да въведете единичните измерени стойности за всяка нужна
точка на измерване.
Въведете максималната измерена стойност в таблицата по-долу:

Стъпка при теста Нормално състояние Премина ли?

Съпротивление на защитно-
то заземяване

Токови загуби от утечки на
оборудването

Сериен номер на измервателното устройство: ________________________
Калибрирането е валидно до (дата): ________________________
Тестът е извършен (дата): _________________от: __________________________________

Сродни връзки

Формуляр за инспекция за безопасност – медицински електрически системи (количка за
монитор) на стр. 148

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
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9.3 Извършване на тестове
9.3.1 Съпротивление на защитното заземяване

Обща информация

Свържете измервателния накрайник на измервателното устройство с проводящите части,
показани в таблицата по-долу, и измерете съпротивлението.
Ако даден тест е неуспешен, устройството трябва да бъде поправено от отдела за
поддръжка на Brainlab. След ремонта повторете целия тест за електрическа безопасност от
началото.

Тест за съпротивление на защитното заземяване

Тествана точка Измерена стойност Преминат
ли е те-
стът?

Порт за изравняване на
потенциала (количка за
монитор)

Порт за изравняване на
потенциала (количка за ка-
мера)

Извършване на тестове
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9.3.2 Токови загуби от утечки на оборудването

Обща информация

Свържете измервателния връх на измервателното устройство с проводящите части,
показани в таблицата по-долу, и измерете токовата загуба от утечка.

Изисквания

За да извършите теста за токовите загуби от утечки на оборудването, се уверете, че
Количката за монитор и Количката за камера са свързани една с друга чрез Ethernet
кабела.

Точки за измерване на токовите загуби от утечки на оборудването (количка за монитор)

Тествана точка Измерена стойност Преминат
ли е те-
стът?

Порт за изравняване на
потенциалите

Винт при PSU кутията

Метален пръстен при по-
мощно захранване

Винт отзад на дисплея

Винт на горния капак на
стойката

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
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Точки за измерване на токовите загуби от утечки на оборудването (количка за камера)

Тествана точка Измерена стойност Преминат
ли е те-
стът?

Порт за изравняване на
потенциалите

Винт на задния капак на
камерата

Корпус на Ethernet конек-
тора

Винт на съединение

Някъде на стойката потър-
сете финална точка за из-
мерване при финалното
сглобяване

Винт в отворите на рамото
между частите на корпуса

Токови загуби от утечки за ЕМ проследяващия модул

Определени са тестовите точки по-долу за токовите загуби от утечки за ЕМ проследяващия
модул в комбинация с Количката за монитор.

Тествана точка Измерена стойност Преминат
ли е те-
стът?

Конектор при базовата
станция към генератора на
поле

Фиксиращ винт при базо-
вата станция за скобата на
релсата

Токови загуби от утечки на оборудването
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Тествана точка Измерена стойност Преминат
ли е те-
стът?

Фиксираща гайка на ин-
струментен порт

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
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9.3.3 Токови загуби от утечки на приложната част (тип BF) (за допълнителен ЕМ
проследяващ модул)

Обща информация

Определени са точките по-долу за ЕМ проследяващия модул.
Необходим е адаптер за ЕМ свързващия модул. Всички свързвания на този адаптер трябва
да са вързани накъсо към щепсела.
Използвайте алтернативното измерване от IEC 62353:2014 глава 5.3.4.3.2 и свържете
приложната част към входящото гнездо на устройството за измерване.
Например:

Фиг. 64  

Точка на измерване

Тествана точка Измерена стойност Преминат
ли е те-
стът?

Щепсел на адаптера на
ЕМ свързващия модул (те-
ствайте четирите гнезда)

Токови загуби от утечки на приложната част (тип BF) (за допълнителен ЕМ проследяващ модул)
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9.4 Тест за електрическа безопасност –
медицинска електрическа система

9.4.1 Общ преглед

Интервал

Тестът е задължителен, когато се създава медицинска електрическа система съгласно IEC
60601-1 или съответно IEC 60601-1-1.
Тест за електрическа безопасност трябва да се извърши, когато проследяващият модул
бъде първоначално свързан към съществуваща Количка за монитор, създавайки
Навигационна станция Kick 2.
Повтаряйте този тест всеки път, когато се променя медицинската електрическа система
(например след ремонт на част или цялото комбинирано оборудване и след смяна на
такива компоненти на оборудването, като кабелите).
За постоянната безопасност на всяка част от оборудването и комбинацията от неговите
части се изисква ежегоден тест за електрическа безопасност.

Обхват

Тестът трябва да включва всички елементи, указани в това ръководство за потребителя.

Инспекции от персонал, който не е на Brainlab

Само на обучен и опитен персонал е разрешено да извършва тестове за електрическа
безопасност.
Тестът трябва да се извърши от квалифициран инженер, който:
• Има квалификацията да извършва инспекции за безопасност на електрическо
медицинско оборудване.

• Е запознат с информацията за безопасността на продукта и инструкциите за продукта и е
прочел и разбрал ръководствата за потребителя.

• Е наясно с текущите местни разпоредби относно предотвратяването на промишлени и
непромишлени аварии.

• Информира незабавно Brainlab в писмен вид, ако оборудването бъде преценено за
небезопасно.

Инспекции от персонал на Brainlab

• Ако няма човек с подходящата квалификация на място при клиента, отделът за
поддръжка на Brainlab ще направи тази инспекция срещу определена такса.

• Ако имате нужда от специалист по поддръжката от Brainlab, свържете се с отдела за
поддръжка на Brainlab.

Сродни връзки

Формуляр за инспекция за безопасност – медицински електрически системи (количка за
монитор) на стр. 148

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
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9.4.2 Тестване на медицински електрически системи

Измервателни устройства

Предоставените инструкции за измерване са пример за едно измервателно устройство.
Отделните стъпки може да варират според различните измервателни устройства.
Направете справка с инструкциите на съответния производител за измервателното
устройство, което използвате.

Предпазни мерки при тестване

• Описаният тест покрива само оборудването на Brainlab, но не и свързаното оборудване.
Следвайте допълнително описанието, предоставено от производителя на свързаното
устройство.

• Всички устройства следва да бъдат в работен режим: По време на измерването всички
прекъсвачи на електрозахранването следва да бъдат в работно положение (ВКЛ.).

• Тестовете трябва да се извършват при нормални условия и при условия на единична
повреда.

Указания за теста

Когато правите теста, не забравяйте за следните неща:
• Преминете през нужните стъпки при теста в указаната по-горе последователност
• Измерете всички участъци от системата, посочени в следващите глави
• Трябва да бъдат преминати всички тестове
• Калибрирането на измерващото устройство трябва да е валидно по време на
измерването

• Направете всички тестове съгласно IEC 60601-1:2005
ЗАБЕЛЕЖКА: свързването от изхода за измерване на измерващото устройство трябва
да остане установено през целия цикъл на измерване. Ако прекъснете свързването от
изхода за измерване по време на измерване, измерващото устройство разпознава, че
вече няма установено свързване и ще трябва да повторите целия тест. 

Ако даден тест е неуспешен, Навигационната станция Kick 2 трябва да бъде поправена от
отдела за поддръжка на Brainlab. След ремонта повторете целия тест за електрическа
безопасност от началото.

Формуляр за инспекция за безопасност

• Разпечатайте или направете копие на формуляра за инспекция за безопасност.
• Въведете резултатите от инспекцията.
• Запазете го като отчет за инспекцията.

Сродни връзки

Формуляр за инспекция за безопасност – медицински електрически системи (количка за
монитор) на стр. 148

Нужни стъпки при теста

Стъпка

1. Направете визуална инспекция.

2. Проверете тока при допир.

3. Направете функционален тест.

Тестване на медицински електрически системи
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Стъпка

4. Докладвайте и оценете резултатите.

5. Проверете и подгответе системата за нормална употреба.

Сродни връзки

Формуляр за инспекция за безопасност – медицински електрически системи (количка за
монитор) на стр. 148

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
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9.4.3 Формуляр за инспекция за безопасност – медицински електрически системи
(количка за монитор)

Тестове, които трябва да се извършат

Стъпка при теста Инструкции и условия

Визуална инспек-
ция

• Проверете всички съответни кабели за надупчване, повредена изо-
лация и празни линии. Прекарайте и огънете кабелите около ръка-
та си, за да разтегнете изолацията леко. Не са допустими никакви
видими поражения.

• Проверете Kick 2 за видими повреди, пречупени кабели и празни
линии. С изключение на въздухоотводите, не би трябвало да виж-
дате вътрешността на количките. Не са допустими повредени кабе-
ли, празни линии или видимост на вътрешната част.

• Уверете се, че системата Kick 2 е сглобена правилно.
• Ако бъдат открити повреди, извадете Навигационната станция

Kick 2 от експлоатация, отбележете я като такава и се свържете с
отдела за поддръжка на Brainlab.

Ток при допир
(Оптично проследя-
ване)

• Свържете Количката за монитор и Количката за камера с кабела
на камерата и включете количката за монитор в електрозахранва-
щата мрежа, като използвате оригиналния захранващ кабел на
Brainlab.

• Поставете устройството, което следва да се свърже в работен ре-
жим, както е описано от производителя на устройството.

• Свържете нужния кабел, за да създадете медицинска електрическа
система между двете устройства, и включете двете устройства.

• Тествайте тока при допир на оборудването съгласно IEC
60601-1:2005 глава 16.6.1 в нормални условия и в условия на еди-
нична повреда. Прекъсването на всяко непостоянно защитно зазе-
мяващо свързване се смята за условие на единична повреда.

Ток при допир
(ЕМ проследяване)

• Свържете Количката за монитор и ЕМ проследяващия модул
(опция) с кабели за свързване и включете Количката за монитор в
електрозахранващата мрежа, като използвате оригиналния захран-
ващ кабел на Brainlab.

• Поставете устройството, което следва да се свърже в работен ре-
жим, както е описано от производителя на устройството.

• Свържете нужния кабел, за да създадете медицинска електрическа
система между двете устройства, и включете двете устройства.

• Тествайте тока при допир на оборудването съгласно IEC
60601-1:2005 глава 16.6.1 в нормални условия и в условия на еди-
нична повреда. Прекъсването на всяко непостоянно защитно зазе-
мяващо свързване се смята за условие на единична повреда.

Функционален тест

• Включете Навигационната станция Kick 2.
• Проверете дали индикаторните светодиоди не показват открити
грешки.

• Заредете пациентски данни и стартирайте софтуерно приложение.
• Проверете точността на взаимодействие на сензорния екран.
• Проследете прецизно инструмент на Brainlab.
• Проверете реалното функциониране на създадената медицинска
електрическа система.

Докладвайте и оце-
нете резултатите

Създайте отчет и определете дали устройството е безопасно и ефек-
тивно.

Формуляр за инспекция за безопасност – медицински електрически системи (количка за монитор)
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Стъпка при теста Инструкции и условия

Проверете и подго-
твете за нормална
употреба

• След тестване проверете дали за Навигационната станция Kick 2
са възстановени условията, необходими за нормално използване,
преди тя да бъде върната в експлоатация.

• Разкачете всички устройства, които са били свързани (напр. измер-
вателни линии).

Критични стойности

Стъпка при теста Нормално състояние Състояние на единична по-
вреда

Ток при допир ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA

Референтен размер

Въведете максималната измерена стойност при всяка нужна точка на измерване в
таблицата по-долу:

Стъпка при теста Нормално съ-
стояние

Състояние на
единична по-
вреда

Премина ли?

Ток при допир

Сериен номер на измервателното устройство: ________________________
Калибрирането е валидно до (дата): ________________________
Тестът е извършен (дата): _________________от: __________________________________

Сродни връзки

Формуляр за инспекция за безопасност – периодични тестове на стр. 138

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
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9.4.4 Ток при допир за медицински електрически системи

Обща информация

Тестът за ток при допир за медицински електрически системи повтаря някои от стъпките на
стандартния тест за токовите загуби от утечки на оборудването.

Общ преглед на теста

Свържете измервателния накрайник на измервателното устройство с проводящата част и
измерете токовата загуба от утечка.

Тестови точки за измерване (количка за монитор)

Тествана точка Измерена стойност Преминат
ли е те-
стът?

Винт за фиксиране на ми-
кроскоп

Тестови точки за измерване (количка за камера)

Тествана точка Измерена стойност Преминат
ли е те-
стът?

Мрежови порт, панел за
свързване

Тестови точки за измерване (ЕМ проследяващия модул)

Тествана точка Измерена стойност Преминат
ли е те-
стът?

ЕМ базова станция

Сродни връзки

Токови загуби от утечки на оборудването на стр. 141

Ток при допир за медицински електрически системи
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10 СЪОТВЕТСТВИЯ И
СПЕЦИФИКАЦИИ

10.1 Електрически стандарти

Сертификати и одобрения

Сертификат/одобрение

Сертификати
IEC 60601-1
ANSI/AAMI ES 60601-1
EN 60601-1

IEC 60529
IP20: Навигационна станция Kick 2
IP20: Компоненти на ЕМ проследяващия модул

Спецификации за мощност – Северна Америка

В Северна Америка: ако уредът е свързан с 240 V, включвайте го само в контакт с
централен извод, етикетиран с 240 V.

СЪОТВЕТСТВИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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10.2 Изисквания за околната среда
10.2.1 Условия на работа и транспортиране/съхранение

Местни ограничения

• Съхранявайте и работете със системите на места, които са защитени от влага, вятър,
слънчева светлина, прах, сол и сяра.

• Не съхранявайте системите в близост до химически продукти или газове.
• Не излагайте системите на директна УВ светлина.

Съображения за надморска височина

• Освен ако не е посочено друго, системата е предназначена за ползване при надморска
височина < 3000 метра.

• Транспортирайте и съхранявайте системата при надморска височина < 6000 метра.

Време за адаптация

Времето за адаптация преди използване след съхранение при екстремни условия е
минимум един час.

Условия на околната среда

За Навигационната станция Kick 2 са в сила следните изисквания за околната среда:

Спецификация Условия за експлоатация

Температура от 10 °C до 30 °C

Влажност от 30% до 75% без кондензация

Налягане от 700 hPa до 1060 hPa

Спецификация Условия за транспортиране/съхранение

Температура от -10 °C до 45 °C (за период от време, не по-дълъг от 15 седмици)

Влажност от 10% до 90% без кондензация

Налягане от 500 hPa до 1060 hPa

ЗАБЕЛЕЖКА: стойностите за транспортиране/съхранение са валидни за системата,
когато уредът е в куфарите за транспортиране. 

Изисквания за околната среда
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10.3 Спецификации на системата
10.3.1 Физически характеристики

Монитор със защитен капак

Спецификация Стойност

Височина 355 mm

Широчина 560 mm

Дълбочина 75 mm

Тегло 8,12 kg

Основа на количката за монитор

Спецификация Стойност

Височина 278 mm

Широчина 455 mm

Дълбочина 485 mm

Тегло 16,46 kg

Стойка на количката за монитор

Спецификация Стойност

Височина 947 mm

Широчина 132 mm

Дълбочина 70 mm

Тегло 1,32 kg

Цяла количка за монитор

Спецификация Стойност

Височина 1463 mm

Дължина (опорна площ) 500 mm2

Широчина (базов дисплей) 540 mm

Тегло 25,8 kg

СЪОТВЕТСТВИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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Количка за камера Spectra

Фиг. 65  

Спецификация Стойност

Макс. височина 2350 mm

Мин. височина 1450 mm

Опорна площ 500 mm2

Тегло 19 kg

Спецификации на системата
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Количка за камера Vega

591

500

14
5023

50

591

Фиг. 66  

Спецификация Стойност

Макс. височина 2350 mm

Мин. височина 1450 mm

Опорна площ 500 mm2

Тегло 19 kg

СЪОТВЕТСТВИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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ЕМ базова станция

Фиг. 67  

Спецификация Стойност

Височина 350 mm

Широчина 200 mm

Дължина 100 mm

Тегло 2,5 kg

ЕМ генератор на поле

Фиг. 68  

Спецификация Стойност

Височина 200 mm

Широчина 200 mm

Дължина 71 mm

Тегло 2,8 kg

Спецификации на системата
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Фиксираща пластина за ЕМ генератор на поле

Фиг. 69  

Спецификация Стойност

Височина 121 mm

Широчина 300 mm

Дължина 428 mm

Тегло 2 kg

СЪОТВЕТСТВИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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Рамо на ЕМ генератора на поле

Фиг. 70  

Спецификация Стойност

Височина 748 mm

Широчина 110 mm

Дължина 88 mm

Тегло 4 kg

Спецификации на системата
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ЕМ захранване

Фиг. 71  

Спецификация Стойност

Височина 180 mm

Широчина 89 mm

Дължина 70 mm

Тегло 1 kg

Инструментен адаптер

Фиг. 72  

Спецификация Стойност

Диаметър 19 mm

Дължина 65 mm

Тегло 0,026 kg

Сродни връзки

Почистване на количката за монитор на стр. 129

СЪОТВЕТСТВИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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10.3.2 Технически спецификации

Количка за монитор и медицински компютърен модул

Спецификация Стойност

Електрически специфика-
ции

Входящ променлив ток 100 VAC – 240 VAC

Честота 50/60 Hz

Консумация на електроенер-
гия

3 A при 100 VAC
1,5 A при 240 VAC

Батерия CMOS Литиева батерия 3V CR2032 210 mAh

Процесор Intel® Core i5 4-то поколение на 2,0 GHz

RAM 8 GB

Поддържан вход/изход

• 2 USB 2.0
• 3 USB 3.0
• Изравняване на потенциалите
• S-Video вход
• 2 LAN 1 GBit/s връзка
• CVBS
• DVI-I

Устройство за съхранение Вътрешен SSD твърд диск 2,5" 240 GB

Аудио Високоговорител, вграден в основата на Количката за мони-
тор

Дисплей 21,5", FHD разделителна способност

Сензорен екран Проекционно-капацитивен сензорен екран

Предпазител
5 x 20 mm
6,3 A / 250 V
T H

DVI конвертор

Направете справка с листовката с инструкции на Brainlab, Converter Kit DVI to S-Video
(Конверторен комплект за DVI към S-Video).

Количка за камера

Спецификация Стойност

Входно напрежение 100 – 240 VAC

Честота 50/60 Hz

Консумация на електроенергия 1,6 A при 100 V/0,8 A при 240 VAC

Предпазител
5 x 20 mm
1,6 A / 250 V
T H

Технически спецификации
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Захранване на ЕМ проследяващ модул

Спецификация Стойност

Входящ променлив ток 100 VAC – 240 VAC

Честота 50/60 Hz

Изходящ прав ток 26 VDC

Консумация на електроенергия
1,22 A при 100 VAC
0,68 A при 240 VAC

ЕМ проследяващ модул

Спецификация Стойност

Входно напрежение 26 VDC

Консумация на електроенергия 40 W

Точност на проследяване 0,5 mm RMS (средноквадратична стойност)

DVI конвертор

Направете справка с листовката с инструкции на Brainlab, Converter Kit DVI to S-Video
(Конверторен комплект за DVI към S-Video).

СЪОТВЕТСТВИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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10.4 Съответствия
10.4.1 Електромагнитни емисии

Електромагнитна среда

Системата Kick 2 е предназначена за използване в електромагнитната среда, посочена в
таблицата по-долу.
Потребителят носи отговорността да гарантира, че системите се използват в подобна среда.

Преносимо РЧ комуникационно оборудване

Предупреждение
Преносимото оборудване за РЧ комуникации (вкл. периферното, като например
антенни кабели и външни антени) не бива да се използва на по-близо от 30 cm от
която и да е част на Количката за монитор, вкл. кабелите, посочени от Brainlab. В
противен случай може да се стигне до влошаване на работните характеристики.

Декларация

Навигационната станция Kick 2 е предназначена за използване единствено от страна на
здравни специалисти. По-долу е списъкът на всички приложими тестове за емисии и
стандарти, а също така на използваните нива на съответствие.

Тест за емисии Стандарт Ниво на съответствие

Проведени и излъчени
РЧ емисии CISPR 11

Група 1
Клас А

Хармонично изкривява-
не IEC 61000-3-2 Клас А

Колебания в напреже-
нието, фликер IEC 61000-3-3 Съответства

ЗАБЕЛЕЖКА: характеристиките на емисиите на това оборудване го правят подходящо
за използване в промишлени площи и болници (CISPR 11 клас A). Ако то се използва в
жилищна среда (за която обикновено се изисква CISPR 11 клас B), това оборудване може
да не предостави адекватна защита за услугите с радиочестотна комуникация. Може
да се наложи потребителят да вземе мерки за намаляване на въздействието, като
например да премести или преориентира оборудването. 

Предупреждение
Системата не бива да се използва в непосредствена близост или в директен контакт с
друго оборудване. Ако това не може да бъде избегнато, трябва да се провери
нормалното функциониране в конфигурацията, в която системата ще бъде
използвана.

Съответствия
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10.4.2 Общ електромагнитен имунитет

Електромагнитна среда

Системата Kick 2 е предназначена за използване в електромагнитната среда, посочена в
разделите по-долу.
Потребителят носи отговорността да гарантира, че системите се използват в подобна среда.

Декларация за електромагнитен имунитет

В таблиците от следващите раздели се дават указания според декларацията за
електромагнитен имунитет на производителя.

СЪОТВЕТСТВИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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10.4.3 Електромагнитен имунитет

Тестове за електромагнитен имунитет

Навигационната станция Kick 2 е предназначена за използване единствено от страна на
здравни специалисти. По-долу е списъкът на всички приложими тестове за имунитет и
стандарти, а също така на използваните нива на съответствие.

Тест за имунитет Стандарт IEC 60601-1-2 ниво
на тест

Ниво на съответс-
твие

Електростатичен разряд
– контакт

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Електростатичен разряд
– въздух

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Излъчвани РЧ ЕМ поле-
та IEC 61000-4-3

3 V/m
от 80 MHz до 2,7
GHz
80% AM при 1 kHz

3 V/m
от 80 MHz до 2,7 GHz
80% AM при 1 kHz

Полета за близост от РЧ
безжично комуникацион-
но оборудване 2450 MHz

IEC 61000-4-3

28 V/m 28 V/m

Полета за близост от РЧ
безжично комуникацион-
но оборудване – 5240
MHz, 5500 MHz, 5785
MHz

9 V/m 9 V/m

Кратковременна неу-
стойчивост в напреже-
нието/пик – входящ порт
за променливотоково за-
хранване IEC 61000-4-4

±2 kV
Честота на
повтаряне 100 kHz

±2 kV
Честота на повтаряне
100 kHz

Кратковременна неу-
стойчивост в напреже-
нието/пик – входящ/
изходящ порт за сигнала

±1 kV
Честота на
повтаряне 100 kHz

±1 kV
Честота на повтаряне
100 kHz

Пренапрежение – вход-
ящ порт за променливо-
токово захранване линия
към линия

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Пренапрежение – вход-
ящ порт за променливо-
токово захранване линия
към земя

±0,5 kV, ±1 kV, ±2
kV ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Пренапрежение – вход-
ящ/изходящ портове ли-
ния към земя

±2 kV ±2 kV

Провеждани смущения,
причинени от РЧ IEC 61000-4-6

3 V
от 0,15 MHz до 80
MHz
6 V
80% AM при 1 kHz

3 V
от 0,15 MHz до 80
MHz
6 V
80% AM при 1 kHz

Магнитно поле с честот-
на мощност IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz или 60 Hz

30 A/m
50 Hz или 60 Hz

Електромагнитен имунитет
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Тест за имунитет Стандарт IEC 60601-1-2 ниво
на тест

Ниво на съответс-
твие

Кратковременни спадове
на напрежението

IEC 61000-4-11

0% Ut; 0,5 цикъла
При 0, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° и 315°
0% Ut; 1 цикъл и
70% Ut; 25/30 цикъ-
ла
Еднофазно при 0°

Съответства

Прекъсвания на напре-
жението

0% Ut; 250/300 ци-
къла Съответства

ЗАБЕЛЕЖКА: при по-високи ESD нива устройството може да се счупи фатално. 

Тестова
честота
(MHz)

Честотна
лента
(MHz)

Услуга Модулация Макси-
мум
(W)

Разстоя-
ние
(m)

Ниво на
съответс-
твие на
имунитета
(V/m)

385 380 – 390 TETRA 400
Пулсова мо-
дулация
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430 – 470
GMRS 460,
FRS 460

FM
±5 отклоне-
ние
синус 1 kHz

2 0,3 28

710

704 – 787 LTE честотна
лента 13, 17

Пулсова мо-
дулация
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800 – 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE честотна
лента 5

Пулсова мо-
дулация
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1720

1700 –
1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE честотна
лента 1, 3, 4,
25
UMTS

Пулсова мо-
дулация
217 Hz

2 0,3 28

1845

1970

2450
2400 –
2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11b/g/n,
RFID 2450,
LTE честотна
лента 7

Пулсова мо-
дулация
217 Hz

2 0,3 28

5240 5100 –
5800

WLAN 802.11
a/n

Пулсова мо-
дулация
217 Hz

0,2 0,3 9
5500

СЪОТВЕТСТВИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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Тестова
честота
(MHz)

Честотна
лента
(MHz)

Услуга Модулация Макси-
мум
(W)

Разстоя-
ние
(m)

Ниво на
съответс-
твие на
имунитета
(V/m)

5785

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

Тест за иму-
нитет

IEC 60601
ниво на тест

Ниво на съ-
ответствие

Електромагнитна среда – насоки

Провеждани
РЧ IEC
61000-4-6

3 Vrms от
150 kHz до
80 MHz

3 V

Преносимо и мобилно оборудване за РЧ ко-
муникации не трябва да се използва по-бли-
зо до никакви части на системата Навига-
ционната станция Kick 2, включително ка-
белите й, от отстоянието, което е препоръча-
но и изчислено от уравнението, приложимо
към честотата на трансмитера.
Препоръчително отстояние:

d 1 2 P,= от 80 MHz до 800 MHz

d 2 3 P,= от 800 MHz до 2,5 GHz

Излъчвани
РЧ IEC
61000-4-3

3 V/m 80
MHz до 2,5
GHz

3 V/m

Където P е максимална изходяща номинална
мощност на трансмитера във ватове (W) спо-
ред производителя на трансмитера, а d е
препоръчаното отстояние в метри (m).
Силата на полето от фиксиран РЧ трансми-
тер, както е определено от електромагнитно
теренно проучванеa, трябва да бъде по-мал-
ко от нивото на съответствиеb във всеки че-
стотен обхват.
Може да се появи смущение в района на
оборудването, маркирано с този символ:

ЗАБЕЛЕЖКА: при 80 и 800 MHz се прилага по-високият честотен обхват. 

ЗАБЕЛЕЖКА: тези указания може да не се прилагат във всички ситуации. Електромаг-
нитното разпространяване се влияе от абсорбирането и отражението от структури,
предмети и хора. 
a Силата на полетата на фиксираните трансмитери, като например базови станции за ра-
дио (мобилни/безжични) телефони или фиксирани мобилни радиа, любителски радиа, ра-
дио излъчване на AM и FM вълни, както и телевизионни излъчвания, не може да се прог-
нозира с теоретична точност. За да се оцени електромагнитната среда, създадена от фик-
сирани РЧ трансмитери, следва да се обсъди проучване на електромагнитната среда на
обекта. Ако измерената сила на полето на мястото, където се използва системата Kick 2,
надхвърля приложимото ниво за РЧ съвместимост, то следва да се наблюдава работата
на системата Навигационната станция Kick 2, за да се гарантира нормалното й функцио-
ниране. Ако се наблюдават работни характеристики извън нормалните, може би ще са
нужни допълнителни мерки, като например преориентиране или преместване на Kick 2.
b Над честотния обхват от 150 kHz до 80 MHz силите на полетата трябва да са по-малко от
3 V/m.

Електромагнитен имунитет
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10.4.4 РЧ комуникационно оборудване

Електромагнитна среда

Преносимото и мобилно оборудване за РЧ комуникации може да окаже влияние върху
системите.
Системата Kick 2 е предназначена за употреба в електромагнитна среда, в която
излъчваните РЧ смущения са контролирани.
Потребителят на системата Kick 2 може да помогне да се предотврати електромагнитното
смущение, като поддържа минимално разстояние между преносимото и мобилно
оборудване за РЧ комуникация (трансмитери) и Навигационната станция Kick 2, както е
препоръчано по-долу, според максималната изходна мощност на комуникационното
оборудване.

Предупреждение
Преносимото и мобилно оборудване за радио-честотни (РЧ) комуникации може да
окаже влияние върху ЕМ проследяващия модул.

Отстояния

Препоръчителни отстояния между преносимото и мобилно РЧ комуникационно оборудване
и Навигационната станция Kick 2:

Номинална макси-
мална изходна мощ-
ност на трансмитера
(W)

Отстояние според честотата на трансмитера (m)

от 150 kHz до 80
MHz

d 1 2 P,=

от 80 MHz до 800
MHz

d 1 2 P,=

от 800 MHz до 2,5
GHz

d 2 3 P,=

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

За трансмитери, които са с номинална максимална изходна мощност, която не е посочена
горе, препоръчителното отстояние d в метри (m) може да бъде определено, като се из-
ползва уравнението, приложимо към честотата на предавателя, където P е номиналната
максимална изходна мощност на трансмитера във ватове (W) според производителя на
трансмитера.
ЗАБЕЛЕЖКА: при 80 MHz и 800 MHz се прилага отстоянието за по-високия честотен
обхват. 

ЗАБЕЛЕЖКА: тези указания може да не се прилагат във всички ситуации. Електромаг-
нитното разпространяване се влияе от абсорбирането и отражението от структури,
предмети и хора. 

Предупреждение
Оборудването е тествано за имунитет към излъчвани РЧ само при определени
честоти. При използване близо до излъчватели на други честоти може да се стигне до
неправилно функциониране (IEC 60601-1-2 2014-02, издание 4.0, клауза 5.2.2.5 б).

СЪОТВЕТСТВИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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Предупреждение
Неизползването на това оборудване в посочения тип екранирано местоположение
може да доведе до влошаване на производителността на това оборудване, смущения
с друго оборудване или смущения в радиоуслугите (IEC 60601-1-2 2014-02, издание
4.0, клауза 5.2.2.2 а).

РЧ комуникационно оборудване
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10.4.5 Тествани кабели

Използване на указани кабели

Предупреждение
Използването на аксесоари, преобразуватели и кабели извън указаните (с
изключение на продавани от страна на Brainlab кабели като резервни части) може да
доведе до повишени емисии или намален имунитет на оборудването, причинявайки
неправилно функциониране.

Спецификации на кабелите

Кабели на Навигацията Kick 2, които са били тествани за емисии и съответствие с
имунитета:

Кабел Спецификация

Захранване Предоставя се от Brainlab; 4 m дължина

Изравняване на потенциа-
лите Предоставя се от Brainlab; 5 m дължина

Кабел за данни на ЕМ за-
хранване Предоставя се от Brainlab; 5 m дължина

S-Video 2 BNC коаксиални кабела, екранирани, терминирани,
75 Ohm, 30 m дължина

CVBS BNC коаксиален кабел, екраниран, терминиран, 75 Ohm, 30
m дължина

Болнична мрежа Предоставя се от Brainlab; 5 m дължина

Микроскоп Предоставя се от Brainlab; 5 m дължина

СЪОТВЕТСТВИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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10.4.6 Болнична мрежа

Обща информация

Потребителите трябва да идентифицират, анализират, оценяват и управляват рисковете,
които може да възникнат при свързване на Навигационната станция Kick 2 към мрежа или
съединително звено, в което е включено друго оборудване.
Безжичните мрежи трябва да съответстват на дефинициите в стандарт IEEE 802.11b/g/n/ac.
Извършването на промени в мрежата/съединителното звено за данни може да доведе до
нови рискове, налагащи извършването на допълнителни анализи. Тези промени може да
включват, но без да се изчерпват с това:
• Промени в конфигурацията
• Свързване или прекъсване на свързването на допълнително оборудване
• Актуализация или надстройка на свързано оборудване

Мрежов поток на информацията

Свързването на устройството към болничната мрежа предлага:
• Прехвърляне на пациентски данни от или към системата
• Отдалечен достъп до информация, показана на дисплея
• Възможност за поточно предаване, записване и споделяне на сесия в зависимост от
приложението на Brainlab, което се изпълнява на устройството, и интеграцията в
болничната мрежа

За прехвърляне на пациентски данни Навигационната станция Kick 2 получава данни от
сървъра на болничната мрежа (например PACS сървър).
За отдалечен достъп, поточно предаване, записване или споделяне на сесия
Навигационната станция Kick 2 изпраща данни към клиент за поточно предаване вътре в
болничната мрежа.

Изисквания на болничната мрежа

Изискване Стойности

Пропускателна
способност

• Минимум: 2 Mbit/s (напр. за прехвърляне на данни)
• Препоръчва се: 10 – 50 Mbit/s (напр. за поточно предаване и отдале-
чен достъп)

• Оптимално: 100 Mbit/s – 1Gbit/s (напр. за споделяне на сесия)

Латентност
• Максимум: ≤ 100 ms
• Препоръчва се: ≤ 25 ms
• Оптимално: ≤ 2 ms

Безопасност

• Свързвайте оборудването само към защитени мрежи
• Мрежа, защитена от нежелан достъп (напр. удостоверяване на по-
требителя, защитна стена и др.)

• Мрежа, защитена от злонамерен софтуер
• Пакет интернет протоколи (TCP/IP)

Мерки за защита на мрежата

Поточното предаване на съдържание от дисплея на Навигационната станция Kick 2 и
използването на споделяне на сесия може да създаде силно натоварен трафик в
болничната мрежа.

Когато интегрирате Навигационната станция Kick 2 в безжична болнична мрежа,
изберете подходящото шифроване (WPA2 или по-добро), за да защитите пациентските
данни от неупълномощен достъп.

Болнична мрежа

170 Системно и техническо ръководство за потребителя Ред. 1.5 Навигационна станция Kick 2



Потенциални опасности от отказ на мрежата

Може да възникнат следните опасни ситуации, ако болничната мрежа или съединителното
звено за данни не отговарят на посочените в този раздел изисквания:
• Неправилно лечение на пациента поради:

- Повреда в мрежата по време на прехвърляне на пациентски данни
- Злонамерен софтуер (напр. вируси), който кара компютърът да греши при
изчисляването на данни

• Нежелано излагане на пациента на анестетици или радиация поради проблем в мрежата
по време на прехвърляне на пациентски данни

СЪОТВЕТСТВИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ
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10.5 Електрически щепсели

Обща информация

Системата Kick 2 се доставя оборудвана със специален щепсел, подходящ за региона на
използване.

Използване на указаните захранващи кабели

Предупреждение
Надеждно заземяване може да се постигне само когато системата е включена в
еквивалентно гнездо, отбелязано като „Hospital Only“ (Само за болницата) („Hospital
Grade“ в Северна Америка). Включвайте щепсела само в контакти, които имат
защитно заземяване. Не обезсилвайте защитата, като използвате удължителен кабел.

Електрически щепсели
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11 ПОДДРЪЖКА
11.1 Инспекции
11.1.1 Общ преглед

Осигуряване на безопасност и функционалност

Следвайте внимателно инструкциите в това ръководство за безопасно изпълнение на
рутинната поддръжка.

Предупреждение
Да не се извършва инспекция или поддръжка, докато Навигационната станция Kick 2
се използва за лечение на пациенти.
Навигационната станция Kick 2 трябва да преминава рутинна поддръжка и инспекция, за
да се осигури нейната функционалност и безопасност.
Препоръчва се да поръчвате превантивна инспекция за поддръжка в Brainlab всяка година,
за да потвърдите точността на проследяването на ЕМ проследяващия модул.

Поддържане на съответствие с електромагнитните смущения

За да се поддържа основната безопасност по отношение на електромагнитните смущения,
редовно проверявайте дали:
• Само указаните кабели се използват с устройството
• Всички кабели са в добро състояние и не са повредени (напр. не се забелязва
екраниране)

• Съединенията с кабелните конектори са здрави и (където е възможно) подсигурени
• Устройството е надеждно заземено

Интервал

Brainlab препоръчва извършването на годишна инспекция. Ако имате договор за сервизно
обслужване, Brainlab автоматично извършва годишните инспекции. Ако нямате договор за
сервизно обслужване, свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab, за да договорите
инспекция.

Упълномощаване

Единствено Brainlab и/или упълномощени партньори имат право да обслужват и да
извършват поправки на системата и оборудването.

Предупреждение
Риск от електрически удар: В Навигационната станция Kick 2 няма части, които могат
да се обслужват от потребителя. Не махайте капаците.

ПОДДРЪЖКА
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Преди използване на системата

Ако системата не е била използвана за дълъг период от време, проверете дали всичко
функционира нормално, преди да започнете лечение на пациенти.

Сродни връзки

Подготовка за почистване на стр. 123

Инспекции

174 Системно и техническо ръководство за потребителя Ред. 1.5 Навигационна станция Kick 2



11.1.2 Периоди на инспекция

Седмична

Компонент Инспекция

Окабеляване и конекто-
ри Визуален контрол (търсете видими щети, прегъвания, пукнатини)

Почистване Вижте главата за почистване

ЕМ проследяващ мо-
дул

• Визуална инспекция на всички окабелявания на ЕМ проследя-
ващия модул за усуквания, прекъсвания и пр.

• Визуална инспекция на всички конектори за видими щети.
• Визуална инспекция на всички части на корпуса за видими ще-
ти, като например пукнатини и пр.

• Инспектиране за общи физически повреди.

Месечна

Компонент Инспекция

Общи компоненти

• Инспектирайте за физически повреди
• Маркировките и типовите табели са четими
• Функция за свързване с оборудване на трети лица (напр. ми-
кроскоп)

Количка за монитор

• Функционалност
• Стабилност на захващането на монитора и липса на драскоти-
ни по сензорния екран

• Бутон на захранването
• Светодиод на захранването
• USB връзка
• Мрежова връзка
• Проверете за наличие на разхлабени или липсващи винтове

Колела и спирачки Функционалност

Камера

• Функционалност
• Визуална инспекция (износване)
• И двата обектива са чисти и не са надраскани или повредени
по друг начин

Количка за камера Проверете за наличие на разхлабени или липсващи винтове

Сродни връзки

Почистване на количката за монитор на стр. 129

ПОДДРЪЖКА
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11.1.3 Годишна инспекция от Brainlab

Договаряне

• Ако имате договор за сервизно обслужване, Brainlab автоматично извършва годишните
инспекции.

• Ако нямате договор за сервизно обслужване, свържете се с отдела за поддръжка на
Brainlab, за да договорите инспекцията.

Обхват

Инспекцията покрива всички компоненти и функции, както и елементите, фигуриращи във
формуляра за инспекцията за безопасност.

Точки на годишна инспекция

Компонент Инспекция

Количка за монитор

• Функционален тест на устройството
• Проверка на механичната поддържаща система (стойки, колела
и заключване)

• Смяна на въздушен филтър
• Тест за електрическа безопасност

Количка за камера

• Функционален тест на камерата
• Функционален тест на дръжката на камерата
• Функционален тест на цялата количка
• Проверка на механичната поддържаща система (стойки, колела
и заключване)

ЕМ проследяващ мо-
дул

Удостоверяване на точността от отдела за поддръжка на Brainlab.
Функционален тест на устройството.
Тест за електрическа безопасност.

Сродни връзки

Електрически стандарти на стр. 151
Тест за електрическа безопасност – медицинска електрическа система на стр. 145

Годишна инспекция от Brainlab
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11.2 Смяна на въздушен филтър

Упълномощаване

Само на Brainlab, оторизирани партньори и обучени болнични техници се позволява да
сменят въздушния филтър.

Интервал на смяна

Въздушният филтър на Количката за монитор трябва да се сменя ежегодно. Ако имате
договор за сервизно обслужване, Brainlab автоматично извършва смяна на въздушния
филтър.
Ако нямате договор за сервизно обслужване, свържете се с отдела за поддръжка на
Brainlab, за да заявите резервен въздушен филтър.

Резервни филтри

Използвайте само резервните въздушни филтри, предоставени от Brainlab.
Резервните филтри идват прикачени към капака на въздухоотвода (т.е. сменя се целият
капак на въздухоотвода).

Как се сменя въздушният филтър

①

Фиг. 73  

Стъпка

1. Натиснете надолу клипсовете на въздухоотвода ①, за да премахнете капака на въз-
духоотвода.

2. Сложете новия капак на въздухоотвода, като се уверите, че клипсовете на въздухоо-
твода щракват на място.

ПОДДРЪЖКА
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11.3 Неизправности и инструкции за връщане

Повреда или отказ на системата

Спрете експлоатацията на системата, ако:
• Електрическият кабел или щепсел е повреден или протрит
• В устройството е била разлята течност
• Системата не работи нормално при следване на инструкциите за експлоатация
• Някоя от количките се е преобърнала или е била повредена
• Системните компоненти демонстрират намалена производителност, поради което се
нуждаят от ремонт

• От системата изтичат течности
• От системата излиза дим
Ако на сензорния екран се покаже съобщение за грешка, се свържете с поддръжката на
Brainlab. Спрете експлоатацията на системата.

Как да се реагира при повреда или отказ на системата

Стъпка

1. Изключете системата.

2. Извадете кабела на системата от стенния контакт.

3. Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab.

4. Сложете бележка „ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА“ на оборудването, за да се избегне невол-
ната употреба.

Ако продължавате да използвате оборудване, което е било определено като дефектирало
по време на инспекция, рискувате да причините нараняване на пациента.

Неизправности и инструкции за връщане
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11.3.1 Инструкции за връщане

Съобщаване за повредено оборудване

Незабавно съобщете за всички дефектни компоненти на отдела за поддръжка на Brainlab.
Отделът за поддръжка на Brainlab ще ви поиска:
• Номер на артикул на компонент (посочен на табелката на системата)
• Описание на проблема

Сервиз и подмяна

Отдел за поддръжка на Brainlab:
• Ви предоставя оценка на разходите за сервиза или подмяната
• Ви информира, кога устройството отново ще бъде в експлоатация (обичайно в рамките
на 48 часа)

Отстраняване на компоненти

Можете да отстранявате дефектни компоненти само и единствено ако сте инструктирани за
това от отдела за поддръжка на Brainlab.

Адреси за връщане

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Германия

Brainlab Inc.
RMA Dept.
5 Westbrook Corporate Center
Suite 1000
Westchester, IL 60154
САЩ

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F
3-2-16 Shibaura
Minato-ku
Tokyo 108-0023
Япония

Brainlab Ltd.
Unit 2502-2503, Prosperity Centre,
25 Chong Yip Street, Kwun Tong,
Kowloon
Хонконг

Как се връщат компоненти

Стъпка

1. Защитете компонента от допълнителни щети, като го увиете и опаковате за безопас-
но транспортиране.

2. Попълнете формуляра за връщане, който ви е бил изпратен по факс или който е
бил в комплекта на резервната част.

3. Облепете плътно кашона с лепяща лента.

4. Изпратете дефектния компонент до съответния адрес за връщане или следвайте
дадените ви от отдела за поддръжка на Brainlab указания.

ПОДДРЪЖКА
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Инструкции за връщане
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12 ОТСТРАНЯВАНЕ НА
ПРОБЛЕМИ

12.1 Отстраняване на проблеми при Kick 2

Поправка и сервиз

Не се опитвайте да обслужвате сами системата. Свържете се с поддръжката на Brainlab за
въпроси, свързани с поправка и сервиз.

Захранване към количката за монитор, количката за камера и ЕМ проследяващия модул

Случай Възможна причина

Няма захранване към Количката за мони-
тор, Количката за камера или ЕМ просле-
дяващия модул

Проверете дали захранващите кабели са
свързани правилно към мрежата.

Дисплей със сензорен екран

Има две основни функционални части на монитора, които засягат дисплея:
• Самият дисплей
• Задната светлина

Случай Възможна причина

Някои пиксели (от които се конструират по-
казаните образи) може да не се повредят
във времето.

Дисплеят може да се нуждае от подмяна.

Функционалност на сензорния дисплей

Случай Възможна причина

Няма сензорна функционалност.

• Сензорният контролер не функционира,
или

• Драйверът, който контролира курсора на
мишката, не функционира.

Камера

Има няколко възможни случая, които може да се отдадат на грешки в комуникацията,
свързани с ИЧ камера.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
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Случай Симптоми Възможни причини

Намаляване на
обема на камера-
та

• Ограничено зрително
поле за навигация.

• Светодиодите на обек-
тивите на камерата не
светят.

• Прегряване
• Остаряване на камерата
• ИЧ светлина от друго устройства причиня-
ва смущение (напр. пулсов оксиметър)

• Повърхностите в ОЗ неволно отразяват
ИЧ светлина (напр. светлоотразяващи
ленти на дрехи)

Няма захранване
Камерата не писука по
време на програмата за
първоначалното пускане.

• Проблем с окабеляването
• Проблем с електрониката

Няма комуника-
ция

Камерата не писука по
време на стартиране на
приложението.

• Грешка в комуникацията между базовата
станция и Количката за камера: Провере-
те окабеляването

• Неправилна софтуерна конфигурация

Неправилно
проследяване на
маркерни сфери

Софтуерът показва нео-
пределяеми сиви мар-
керни сфери в зрително
поле на камерата.

• ИЧ светлина от друго устройства причиня-
ва смущение (напр. пулсов оксиметър)

• Повърхностите в ОЗ неволно отразяват
ИЧ светлина (напр. светлоотразяващи
ленти на дрехи)

ЗАБЕЛЕЖКА: ако имате проблем със своята камера, се свържете с поддръжката на
Brainlab. 

ЕМ проследяващ модул

Случай Симптоми Възможни причини

Няма захранване

ЕМ проследяващият
модул не писука по вре-
ме на стартиране и све-
тодиодът за захранване-
то остава изключен.

Проверете дали захранващите кабели са
свързани правилно към ЕМ захранването.

Проверете дали превключвателя на мрежо-
вото захранване на ЕМ захранване е вклю-
чен (зеленият светодиод на захранването
свети).

Потвърдете, че захранването е свързано
към кабела на ЕМ проследяващия модул и
кабелът е свързан и към двата конектора
при ЕМ проследяващия модул.

Няма комуника-
ция

ЕМ проследяващият
модул не писука по вре-
ме на стартиране на при-
ложението.

Проверете окабеляването между Количката
за монитор и ЕМ проследяващия модул.

Неправилна софтуерна конфигурация.

Няма проследя-
ване

Софтуерът показва за-
чертан символ на ЕМ ге-
нератор на поле.

Проверете окабеляването между ЕМ гене-
ратор на поле и ЕМ базова станция.

Няма проследя-
ване на ЕМ ин-
струменти

Светодиодът на ЕМ ин-
струментния порт не све-
ти.

Проверете окабеляването от ЕМ базова
станция към ЕМ инструмент.
Ако окабеляването е правилно и ЕМ базо-
вата станция е захранена (зелен светодиод
на захранването), изключете ЕМ базовата
станция с помощта на превключвателя на
захранването при ЕМ захранването. Изча-
кайте поне пет секунди, след което включете
обратно захранването.

Отстраняване на проблеми при Kick 2
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Случай Симптоми Възможни причини

Светодиодът на ЕМ ин-
струментния порт е кех-
либарен.

Проверете дали софтуерът на приложение-
то се изпълнява правилно.

Потвърдете, че циклите на стерилизация на
ЕМ инструмент не са надвишени.

Потвърдете, че е свързан подходящ ЕМ ин-
струмент на Brainlab (вижте Ръководство
за потребителя на инструмента за съвме-
стими ЕМ инструменти).

Светодиодът на ЕМ ин-
струментния порт е зе-
лен, но символът на ЕМ
инструмент не се показ-
ва.

Потвърдете, че инструментът е вътре в обе-
ма на проследяване.

Интермитентно
проследяване на
инструмент

Докато премествате ЕМ
инструмент, символът на
ЕМ инструмента в соф-
туера не се визуализира
непрекъснато.

Проверете дали ЕМ инструменти са вътре в
обема на проследяване на ЕМ генератора
на поле, в идеалния случай не на ръба на
обема на проследяване.

Проверете за метални чужди предмети, кои-
то може да смутят електромагнитното поле
(напр. феромагнитни инструменти).

Символът на ЕМ инстру-
мент в софтуера се пре-
мества, въпреки че ЕМ
инструментът се държи
стабилно.

Електромагнитни смущения от други разпо-
ложени наблизо електрически устройства
влияят на ЕМ проследяващите алгоритми.
Преместете разположеното наблизо оборуд-
ване по-надалече.

Проследяван инструмент с моторизиран
елемент (напр. бръсначка) влияе на просле-
дяването, докато се използва моторът. Не
разчитайте на информацията за проследя-
ване, докато се използва моторизиран еле-
мент.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Системно и техническо ръководство за потребителя Ред. 1.5 Навигационна станция Kick 2 183



Отстраняване на проблеми при Kick 2
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