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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje

Podpora

Pokud v této příručce nenajdete požadované informace nebo pokud máte nějaké dotazy či
problémy, obraťte se na podporu společnosti Brainlab:

Region Telefon a fax E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední
a Jižní Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Velká Británie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Telefon: +34 900 649 115

Francie a francouzsky mluvící
regiony Telefon: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Telefon: +49 89 991568
1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Předpokládaná servisní životnost

Společnost Brainlab zajišťuje servis navigační stanice Kick 2 nejméně po dobu osmi let a servis
jednotky EM sledování nejméně po dobu pěti let. Během této doby jsou k dispozici náhradní díly
i podpora v terénu.

Připomínky uživatelů

Navzdory pečlivé kontrole může tato příručka obsahovat chyby. Máte-li nějaké návrhy na zlepšení,
prosíme obraťte se na user.guides@brainlab.com.

Výrobce

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.2 Právní informace

Autorská práva

Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno
jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu
společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab

• Brainlab® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG.
• Kick® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG.

Informace o patentech

Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými
přihláškami. Podrobnosti viz: www.brainlab.com/patent.

Označení CE

Označení CE znamená, že příslušný produkt společnosti Brainlab vyhovuje zá-
kladním požadavkům směrnice Rady 93/42/EHS („MDD“).
Navigační stanice Kick 2 je podle pravidel stanovených ve směrnici MDD pro-
dukt třídy IIb.

Pokyny pro likvidaci

Jakmile chirurgický nástroj dosáhne konce životnosti, zbavte jej všeho biologického / biologicky
nebezpečného materiálu a nástroj bezpečně zlikvidujte podle příslušných právních předpisů.

Elektrická a elektronická zařízení likvidujte výhradně v souladu s místními předpisy. In-
formace týkající se směrnice WEEE (odpadní elektrická a elektronická zařízení) nebo
příslušných látek, které by mohly být přítomny v lékařském zařízení, naleznete na ad-
rese:
www.brainlab.com/sustainability

Hlášení incidentů souvisejících s produktem

Jste povinni hlásit všechny závažné incidenty, které se mohly vyskytnout v souvislosti s tímto
produktem společnosti Brainlab a v rámci Evropy příslušnému vnitrostátnímu příslušnému orgánu
pro zdravotnické prostředky.

Prodej v USA

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na objednávku lékaře.

Právní informace
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1.3 Symboly

Varování

Varování
Varování jsou označena symbolem výstražného trojúhelníku. Obsahují velmi důležité
bezpečnostní informace o možnosti zranění, úmrtí nebo jiných vážných následcích
spojených s použitím nebo nesprávným použitím zařízení.

Výstraha

Výstrahy jsou označeny kruhovým varovným symbolem. Obsahují důležité informace
týkající se případných poruch zařízení, selhání zařízení, poškození zařízení nebo poškození
majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: poznámky jsou formátovány kurzívou a uvádějí další užitečné rady. 

Symboly na hardwarových součástech

Na systému lze najít následující symboly.

Symbol Vysvětlení

Použitá část typu BF
POZNÁMKA: použité části, které mají vodivý kontakt s pacientem nebo mají střed-
nědobý nebo dlouhodobý kontakt s pacientem. 

Ekvipotencialita
POZNÁMKA: identifikuje svorky, které při vzájemném propojení přivádějí různé části
zařízení nebo systému ke stejnému potenciálu, a které nemusí být nutně uzemněny. 

Uchovávejte v suchu

Omezení teploty
POZNÁMKA: označuje meze teploty, kterým lze zdravotnický prostředek bezpečně
vystavit. 

Limity vlhkosti
POZNÁMKA: označuje rozsah vlhkosti, kterému lze zdravotnický prostředek bezpeč-
ně vystavit. 

Omezení atmosférického tlaku
POZNÁMKA: označuje rozsah atmosférického tlaku, kterému lze zdravotnický pro-
středek bezpečně vystavit. 

Množství zahrnutých položek

Kód šarže výrobce

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Symbol Vysvětlení

Sériové číslo výrobce

Referenční (katalogové) číslo
POZNÁMKA: udává číslo výrobku společnosti Brainlab. 

Datum výroby
POZNÁMKA: datum je vyjádřeno podle normy ISO 8601 jako RRRR-MM-DD. 

Výrobce

IPXY

Stupeň ochrany před vniknutím tekutiny
• Ochrana proti cizím pevným látkám (hodnoty 0 až 6 nebo písmeno X).
• Ochrana proti cizím kapalinám (hodnoty 0 až 9 nebo písmeno X).

POZNÁMKA: písmeno X se uvádí v případě, že není k dispozici dostatek dat, aby
bylo možné přiřadit úroveň ochrany. 

Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na lékařský
předpis

Přepnutím se přístroj uvádí do pohotovostního režimu

Obsahuje RF vysílač pro provoz

Jednoznačná identifikace zařízení

Viz návod k použití nebo informační brožura

Nedívejte se přímo do laserového paprsku ani laserovým paprskem nemiřte pacien-
tovi do obličeje nebo očí

(Kamera Spectra)
Otvor emituje laserové záření
Vyhněte se pohledu do paprsku
Laserový produkt třídy 2
max. výkon 1 mW o vlnové délce 635 nm
ANSI Z136.1 (2000), IEC 60825-1 (2001)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 a 1040.11 s výjimkou odchylek podle „Laser Notice No.
50“ ze dne 26. července 2001

(Kamera Vega)
Otvor emituje laserové záření
Vyhněte se pohledu do paprsku
Laserový produkt třídy 2
Max. výkon 1 mW o vlnové délce 635-670 nm
ANSI Z136.1 (2014), IEC 60825-1 (2014)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 a 1040.11 s výjimkou odchylek podle „Laser Notice No.
50“ ze dne 24. června 2007

Symboly
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Symbol Vysvětlení

Nebezpečí převrácení: Pokud jsou uzamčeny brzdy nebo pokud zařízení brání v po-
hybu překážky, nepokoušejte se vozík přemístit

Hmotnost

Silné magnetické pole

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4 Použití systému

Zamýšlené použití systému

Navigační stanice Kick 2 je určena k použití jako mobilní výpočetní platforma hostující jednu
nebo více softwarových aplikací. Navigační stanice Kick 2 umožňuje zobrazování a výměnu dat
i interakci s nimi. Navigační stanice Kick 2 také v prostředí zamýšleného použití umožňuje
interakci s externími/přídavnými zařízeními a součástmi se specifikovanou výkonností.
Integrací vhodné sledovací jednotky a pomocí vhodného aplikačního softwaru lze navigační
stanici Kick 2 použít jako navigační stanici.

Předpokládaný profil uživatele

Následující část popisuje předpokládané uživatele systému a jejich úkoly:
Klinický tým:
• Nesterilní příprava a nastavení před chirurgickým zákrokem
• Nesterilní manipulace se zařízením během chirurgického zákroku (např. změna umístění

vozíku)
• Sterilní nebo nesterilní použití videí, snímků a dat
• Vypnutí, úklid a skladování zařízení po chirurgickém zákroku

Pracovníci provádějící čištění:
• Čištění zařízení po vypnutí

Technici nemocnice:
• Údržba
• Dohled nad elektrickou bezpečností zařízení po dobu životnosti
• Likvidace zařízení po skončení životnosti

Servis společnosti Brainlab:
• Instalace zařízení včetně vybalení a přepravy zařízení
• Školení uživatelů na zařízení
• Odstraňování problémů a opravy zařízení

Populace pacientů

Populace pacientů se skládá z pacientů, kteří by se mohli léčit pomocí softwarové aplikace, kterou
společnost Brainlab pro navigační stanici Kick 2 vytváří.
Podrobnosti naleznete v příslušné Uživatelské příručce k programu.

Místo použití

Tento systém je určen k použití pouze ve vnitřních prostorách v prostředí profesionálního
zdravotnického zařízení.

Četnost použití

Četnost použití je definována mezi jednou měsíčně až několikrát týdně.

Nezbytný výkon

Nezbytný výkon je definován klinickými funkcemi a závisí na používané aplikaci společnosti
Brainlab a na klinickém postupu. Podívejte se do odpovídající Uživatelské příručky k programu,
kde zjistíte, zda je definován nezbytný výkon, a pokud ano, jaký nezbytný výkon.

Použití systému
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Často používané funkce

Často používané funkce se systémem Kick 2 jsou:
• Přemisťování a umístění zařízení před a po chirurgickém zákroku
• Připojení/odpojení zařízení třetích stran
• Přenos dat pacientů do zařízení
• Nesterilní změna umístění zařízení během chirurgického zákroku
• Sterilní použití dotykové obrazovky
• Zapnutí/vypnutí
• Čištění zařízení
• Příprava na přepravu a balení přepravní soupravy

Opatrné zacházení s technickým vybavením

Součásti systému a akcesorní nástroje se skládají z velmi přesných mechanických dílů.
Nakládejte s nimi opatrně.

Kontrola hodnověrnosti

Varování
Před léčbou pacienta zkontrolujte věrohodnost veškerých vstupních i výstupních informací
systému.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.5 Kompatibilita se zdravotnickými prostředky a
softwarem

Zařízení od jiných společností

Varování
Použití kombinací zdravotnických prostředků, které nebyly schváleny společností Brainlab,
může nežádoucím způsobem ovlivnit bezpečnost a/nebo účinnost zařízení a ohrozit
bezpečnost pacienta, uživatele a/nebo prostředí.

Jiné nástroje společnosti Brainlab

Po vydání této uživatelské příručky mohou být uvedeny na trh další nástroje. Máte-li jakékoli
otázky týkající se kompatibility, kontaktujte technickou podporu společnosti Brainlab.

Varování
Používejte pouze nástroje/přístroje a náhradní díly určené společností Brainlab. Použití
neschválených nástrojů / přístrojů / náhradních dílů může nežádoucím způsobem ovlivnit
bezpečnost a/nebo účinnost zdravotnického prostředku a ohrozit bezpečnost pacienta,
uživatele a/nebo prostředí.

Montáž přístrojů

Pokud se s tímto výrobkem používá jakékoliv přístrojové vybavení, ujistěte se, že jsou všechny
přístroje správně sestaveny podle pokynů v odpovídajících příručkách k použití nástrojů.

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab

Do systému se smí instalovat a se systémem se smí používat pouze lékařský software Brainlab
specifikovaný společností Brainlab. Kontaktujte pracovníky technické podpory společnosti
Brainlab, kteří vám objasní podrobnosti ohledně kompatibility s lékařským softwarem společnosti
Brainlab.

Software jiný než Brainlab

Programy mohou na systém Brainlab instalovat pouze oprávnění zaměstnanci společnosti
Brainlab. Neinstalujte ani neodstraňujte žádné softwarové aplikace.

Aktualizace

Varování
Aktualizace operačního systému (opravy hotfix) nebo softwaru jiných výrobců by se měly
provádět mimo klinické hodiny a ve zkušebním prostředí, aby se ověřila správná činnost
systému Brainlab. Společnost Brainlab monitoruje uvolněné opravy hotfix pro systém
Windows a u některých aktualizací bude vědět, zda se mohou očekávat problémy. V
případě potíží s opravami operačního systému hotfix kontaktujte technickou podporu
společnosti Brainlab.

Antivirové kontroly a malware

Společnost Brainlab doporučuje chránit systém pomocí nejmodernějšího antivirového softwaru.
Uvědomte si však, že některá nastavení ochrany proti škodlivému softwaru (např. Antivirový
program) mohou negativně ovlivnit výkon systému. Pokud se například provádí antivirová kontrola

Kompatibilita se zdravotnickými prostředky a softwarem
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v reálném čase a monitoruje každý přístup k souborům, může být načítání a ukládání dat pacientů
zpomaleno. Společnost Brainlab doporučuje kontrolu v reálném čase vypnout a provádět
antivirové kontroly během neklinických hodin.

Varování
Ujistěte se, že váš antivirový software neupravuje žádné adresáře Brainlab, konkrétně:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, atd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, atd.

Varování
Během plánování léčby nestahujte ani neinstalujte aktualizace.
Další informace týkající se této problematiky získáte od společnosti Brainlab.

Aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft pro systém Windows a aktualizace ovladačů

Společnost Brainlab umožňuje pouze instalaci bezpečnostních záplat. Neinstalujte aktualizace
Service Pack a volitelné aktualizace. Zkontrolujte své nastavení, abyste zajistili, že aktualizace
budou staženy a nainstalovány správně a ve vhodnou dobu. Neaktualizujte ovladače na
platformách Brainlab.
Další informace o nastavení a seznam Microsoft Security Updates (Aktualizace zabezpečení
společnosti Microsoft) blokovaných podporou Brainlab naleznete na webové stránce společnosti
Brainlab.
Adresa: www.brainlab.com/updates
Heslo: WindowsUpdates!89

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.6 Školení a dokumentace

Školení společnosti Brainlab

Před použitím systému se všichni uživatelé musí účastnit povinného vzdělávacího programu
prováděného autorizovaným zástupcem společnosti Brainlab, který zajistí bezpečné a vhodné
používání.

Podpora s dohledem

Před použitím systému při chirurgických postupech, kde je počítačová navigace nezbytná,
proveďte dostatečný počet postupů společně se zástupcem společnosti Brainlab.

Odpovědnost

Varování
Tento systém slouží chirurgovi nebo uživateli výhradně jako doplňující pomůcka a žádným
způsobem nezastupuje ani nenahrazuje poznatky a/nebo zodpovědnost chirurga nebo
uživatele během použití. Uživatel musí vždy mít možnost pokračovat bez pomoci systému.
Pouze vyškolený zdravotnický personál smí provozovat součásti systému a příslušenství.

Prodloužená doba na operačním sále

Navigační systémy Brainlab jsou citlivá technická zařízení. Doba trvání chirurgického zákroku
využívajícího navigaci může lišit podle uspořádání operačního sálu, polohy pacienta a délky a
složitosti výpočtů. Uživatel musí rozhodnout, zda je potenciální prodloužení pro příslušného
pacienta a zákrok přijatelné.

Prostudování uživatelských příruček

Tato příručka popisuje komplexní lékařský program nebo lékařské přístroje, které je třeba používat
s opatrností.
Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému, nástroje nebo softwaru:
• pečlivě prostudovali tuto příručku před tím, než začnou zařízení používat
• měli k této příručce neustálý přístup

Dostupné uživatelské příručky

POZNÁMKA: dostupné uživatelské příručky se liší v závislosti na produktu společnosti Brainlab.
Máte-li nějaké otázky týkající se uživatelských příruček, které jste obdrželi, kontaktujte technickou
podporu společnosti Brainlab. 

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelské příručky k pro-
gramu

• Přehled, jak naplánovat ošetření a provádět obrazem-řízenou
navigaci

• Popis nastavení systému na op. sále
• Podrobné pokyny k programu

Příručka k obsluze hardwa-
ru

Podrobné informace o radioterapii a chirurgickém hardwaru, typic-
ky definované jako velké složité nástroje

Příručky k použití nástrojů Podrobné pokyny k zacházení s nástroji

Příručka k čištění, dezinfek-
ci a sterilizaci Podrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů

Školení a dokumentace
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Uživatelská příručka Obsah

Příručka k obsluze systému Podrobné informace o nastavení systému

Technická příručka Podrobné technické informace o systému, včetně technických
specifikací a shody norem

Systémová a technická uži-
vatelská příručka

Kombinuje obsah Příručky k obsluze systému a Technické příruč-
ky

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Systémová a technická uživatelská příručka Rev. 1.5 Navigační stanice Kick 2 17



Školení a dokumentace
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2 PŘEHLED SYSTÉMU
2.1 Přehled

Navigační stanice Kick 2

Navigační stanice Kick 2 je navigační stanice pro obrazem řízenou operaci (IGS - image-guided
surgery), která se skládá z následujících součástí:
• Vozík s monitorem se zdravotnickou počítačovou jednotkou a dotykovým displejem.
• Sledovací zařízení:

- Vozík s kamerou obsahující optickou sledovací jednotku a všechny komponenty potřebné
k používání v kombinaci s vozíkem s monitorem

- NEBO
- Jednotka elektromagnetického sledování a všechny komponenty potřebné k používání

v kombinaci s vozíkem s monitorem
Sledovací jednotka získává sledovací data detekcí odražených (např. infračervené světlo) nebo
vysílaných elektromagnetických vln z registračních zařízení, referencí a nástrojů. Výsledná data
sledování jsou přenesena do počítače, kde jsou dále zpracovávána softwarovými aplikacemi.

Elektromagnetické sledování

Elektromagnetické (EM) sledování využívá generátor EM pole k vytvoření známého objemu
proměnlivého magnetického pole. Toto pole indukuje napětí do cívek umístěných uvnitř EM
nástrojů.
Ze síly a fáze indukovaných napětí se vypočte poloha nástroje uvnitř oblasti zájmu. Softwarové
aplikace společnosti Brainlab využívají tuto sledovací jednotku k zobrazování trojrozměrné polohy
EM nástrojů vzhledem k EM referenci pacienta.

PŘEHLED SYSTÉMU
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2.2 Nastavení systému
2.2.1 Přehled

Instalace

Systém Kick 2 se dodává předinstalován a připraven k použití.
Všechny systémové komponenty jsou vhodné pro nepřetržité používání při chirurgických
zákrocích.

Rušení

Systém Kick 2 nemá nezbytný výkon, jak je definován v normě IEC 60601-1. Vlivem
elektromagnetického rušení se ale může výkon zhoršit.
Silná elektromagnetické rušení mohou ovlivnit dotykovou technologii a způsobit ztrátu připojení k
bezdrátové síti. Pokud dotyková obrazovka nereaguje správně nebo vznikají aktivace domnělými
dotyky, změňte umístění navigační stanice Kick 2.
Frekvence nebo frekvenční pásmo přenosu: 2,4 GHz a 5 GHz se šířkou pásma 20 MHz u
standardu 802.11a/b/g, 40 MHz u standardu 802.11n a 160 MHz u standardu 802.11ac.

Varování
Systém vytváří elektromagnetické pole, které může ovlivňovat jiná citlivá zařízení a samo
může být rušeno jinými elektromagnetickými poli.
Ostatní zařízení v okolí mohou způsobovat elektromagnetické rušení algoritmů sledování, takže
bude nehybný EM nástroj vypadat jako, že je v pohybu. Tato zařízení přesuňte.
Sledovaný nástroj poháněný motorem (například shaver) ruší sledování, když motor pracuje.
Nespoléhejte se na údaje o sledování nástroje, když je motor nástroje právě v chodu.

Bezpečnost vzhledem k MR

Varování
Systém Kick 2 nebyl zkoušen v prostředí MR.

Varování
Jednotka EM sledování není určena k použití v prostředí magnetické rezonance, protože
magnetická pole vytvořená generátorem elektromagnetického pole a skenerem magnetické
rezonance se mohou vzájemně ovlivňovat.

Poloha systému

Zajistěte, aby byl systém (včetně jednotky EM sledování jednotky) nastaven tak, aby byly
snadno přístupné síťové zástrčky. V případě poruchy musí být možné snadno odpojit napájecí
kabely.
Zajistěte, aby byl systém (včetně jednotky EM sledování) nastaven tak, aby se pacient nemohl
zařízení dotknout ani s ním přijít do styku. Připojovací panel musí být směrován od uživatele a
pacienta.

Elektromagnetická kompatibilita

Je třeba zavést zvláštní opatření týkající se elektromagnetické kompatibility (EMK) v souladu
s informacemi o EMK uvedenými v této příručce.

Nastavení systému
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Příklad nastavení

④

① ② ③

Obrázek 1  

Postup nastavení popisuje umístění zařízení na operačním sále a připojení sledovací jednotky
(vozík s kamerou Kick 2 Spectra uvedený výše).

Krok

1. Před vstupem na operační sál sejměte ochranný kryt.

2. Umístěte systém do příslušné polohy na operačním sále.
POZNÁMKA: neumísťujte monitor ani jinou část systému přímo nad pacienta. 

3. Zajistěte všechny brzdy na vozíku s monitorem.

4. Přesuňte monitor do požadované polohy.

5. Nastavte sledovací jednotku podle dodaných pokynů.

6. Připojte kabel sítě Ethernet k portu sledovací jednotky ④ na vozíku s monitorem.

7. Připojte napájecí kabel k vozíku s monitorem ③ a zapojte jej do zásuvky.

8. Připojte napájecí kabel ke sledovací jednotce ① a zapojte jej do zásuvky.

9. Připojte kabel sítě Ethernet do síťového portu ② na sledovací jednotce.
Systém je nyní připraven k zapnutí.

PŘEHLED SYSTÉMU
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2.2.2 Nastavení operačního sálu

Všeobecné informace

Níže uvedený příklad nastavení je pouze návrh. Podrobný popis nastavení naleznete v příslušné
Uživatelské příručce k programu.

Příklad nastavení navigační stanice Kick 2

Obrázek 2  

Následující příklad ukazuje systém Kick 2 se sledovací jednotkou (v tomto příkladu je to vozík s
kamerou Kick 2 Spectra).

Nastavení operačního sálu

22 Systémová a technická uživatelská příručka Rev. 1.5 Navigační stanice Kick 2



Příklad nastavení systému Kick EM

Níže uvedené nastavení je pouze příklad. Podrobný popis nastavení naleznete v příslušné
Uživatelské příručce k programu.

①                                                               ②
Obrázek 3  

Možnosti

① Příklad nastavení s připevňovací desku generátoru EM pole

② Příklad nastavení s polohovacím ramenem generátoru EM pole

PŘEHLED SYSTÉMU
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2.3 Správné zacházení se systémem
2.3.1 Přehled

Správné zacházení

Před zahájením operace proveďte vizuální kontrolu systému na operačním sále. Před započetím
procedury se ujistěte, že je správně připojen síťový napájecí kabel. Zařízení nepoužívejte v
případě podezření, že je jakýmkoli způsobem poškozeno.

Varování
Před operací proveďte funkční zkoušku. Ujistěte se, že systém správně naběhl a správně
se nahrály data pacientů v příslušné navigační aplikaci a je k dispozici komunikace se
sledovacím zařízením. Zkontrolujte, zda kamera vydává zvuk a svítí LED kontrolky a zda je
navázána komunikace se základní stanicí.

Bezpečnost pacienta

Součásti nikdy přijít do přímého fyzického kontaktu s pacientem.

Úpravy

Neprovádějte žádné úpravy navigační stanice Kick 2. Úpravy mohou provádět pouze
certifikovaní pracovníci společnosti Brainlab.

Varování
Používejte pouze takové součásti systému, které dodala společnost Brainlab. Systém nijak
nemodifikujte. Změna systému nebo jeho použití v rozporu se zamýšleným účelem může
mít za následek vážné poranění pacienta, uživatele nebo třetí osoby.

Riziko zásahu elektrickým proudem

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo trvalému poškození systému, nevystavujte
navigační stanici Kick 2 nadměrné vlhkosti.

Varování
Nikdy se nedotýkejte pacienta a jakékoli součásti systému současně - mohlo by dojít k
elektrostatickému výboji.

Varování
Spolehlivého uzemnění lze dosáhnout pouze tehdy, když je navigační stanice Kick 2
zapojena do ekvivalentní zásuvky označené nápisem „Hospital Only“ (Jenom pro
nemocniční použití) („Hospital Grade“ v Severní Americe). Navigační stanici Kick 2
připojujte pouze k elektrické síti s ochranným uzemněním. Nepoužívejte prodlužovací
kabel, protože tím zrušíte ochrannou funkci. Pokud tak neučiníte, důsledkem může být
zranění osob.
Nedotýkejte se elektrických kontaktů konektorů.

Vhodné nastavení polohy

Aby nedošlo k poškození navigační stanice Kick 2, jiných zařízení ani poranění osob, je třeba
systém vždy přemisťovat, parkovat a používat ve správné poloze.
Navigační stanici Kick 2 je možné používat pouze na rovných površích.
Během provozu mějte navigační stanici Kick 2 zcela zabrzděnou.
Neumisťujte systém Kick 2 ani jeho části nad pacienta.

Správné zacházení se systémem
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Radiové rušení

Varování
Toto zařízení je určeno pouze pro použití zdravotnickým personálem. Může způsobit
rádiové rušení nebo narušit provoz jiných blízkých zařízení. Může být třeba přijmout
opatření ke zmírnění těchto účinků, například změnit orientaci nebo umístění navigační
stanice Kick 2 nebo oblast odstínit.
Na zařízení může mít vliv přenosná a mobilní rádiofrekvenční komunikace.
Jiná zařízení na operačním sále mohou způsobit rušení navigační stanice Kick 2, i když
vyhovují emisním limitům CISPR.

Omezení pro prostředí

Varování
Součásti systému nejsou vhodné pro použití v přítomnosti hořlavých anestetických směsí
obsahujících vzduch, kyslík nebo oxid dusný.
Nepokládejte součásti systému na nestabilní povrch, kde by se systém mohl převrátit a vážně se
poškodit.

Ochranné kryty

Ochranné kryty mějte při operaci na čistém a suchém místě.

Související odkazy

Parkování a skladování na straně 116
Požadavky na prostředí na straně 150

PŘEHLED SYSTÉMU
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2.3.2 Pohyblivé části

Preventivní opatření

Pokud není monitor ve správné poloze, mohou se barvy dotykové obrazovky zobrazit nesprávně.
Pro správné vnímání barev musí být směr pohledu uživatele kolmý na dotykovou obrazovku.

Upínací body

Buďte velmi opatrní, abyste si při nastavení polohy monitoru nepřivřeli prsty
nebo jiné části těla. Spoje vozíku s monitorem, ve kterých se mohou přivřít
části těla, zahrnují zejména:

Páčka upevňující tyč

Rukojeť monitoru (při montáži)

Kolečka

Pohyblivé části
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3 VOZÍK S MONITOREM
3.1 Vozík s monitorem

Všeobecné informace

Vozík s monitorem funguje jako „základní stanice“ pro připojení vhodných sledovacích jednotek.
Monitor lze sklopit, a získat tak dobrý úhel zobrazení pro uživatele. Pro sterilní použití lze použít
fólii na monitor Kick.

Princip fungování

Pomocí zdravotnické počítačové jednotky zpracovává navigační stanice Kick 2 data, která lze
zobrazit na displeji nebo předávat do přípojek v rozhraní na panelu uživatele. Kapacitní dotyková
obrazovka na displeji umožňuje uživateli pracovat s daty. Integrací vhodné sledovací jednotky a
pomocí vhodného aplikačního softwaru lze systém Kick 2 použít jako navigační stanici.

VOZÍK S MONITOREM

Systémová a technická uživatelská příručka Rev. 1.5 Navigační stanice Kick 2 27



3.1.1 Součásti vozíku s monitorem

Součásti vozíku s monitorem

①

③
②

④

⑤

⑥

⑧

⑦

Obrázek 4  

Č. Součást

① Kolečka

② Rukojeť vozíku s monitorem (tlačítko pro uvolnění se nachází na zadní straně rukojeti,
není vidět)

③ Kloub monitoru

④ Dotyková obrazovka

⑤ Kabel monitoru (není vidět na obrázku)

⑥ Tyč monitoru s háčky na kabel

⑦ Tlačítko napájení

⑧
Základna vozíku s monitorem obsahující:
• Zdravotnická počítačová jednotka
• Panel připojení

Součásti vozíku s monitorem
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Panel připojení

①

⑤

③

②

④

⑥

⑧

⑨

⑦

Obrázek 5  

Č. Součást

① Napájení ze sítě

② Vyrovnání potenciálů

③ S-Video In (Vstup pro S-Video)

④ Video In (Vstup pro video)

⑤ Hospital Network (Nemocniční síť)

⑥ Sledovací jednotka

⑦ USB 2.0

⑧ USB 3.0

⑨ Mikroskop / výstup videa

Sledovací jednotka

Navigační stanici Kick 2 (kód produktu 18190) lze použít s některou z následujících součástí:

Součást Kód produktu

Vozík s kamerou Kick 2 Spectra 18178

Vozík s kamerou Kick 2 Vega 18172

Oddělitelné součásti

Navigační stanice Kick 2 (kód produktu 18190) se skládá z těchto součástí:

Součást Kód produktu

Displej s kloubem („monitor“) 18171-18

Tyč monitoru 18071-04

Ochranný kryt monitoru 18174-02

Jednotka DVD pro systém Kick 2.0 (volitelné) 18176

VOZÍK S MONITOREM
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Součást Kód produktu

Adaptér (USB k síti Ethernet) (volitelné) 18177

Adaptér (USB k síti Ethernet) (volitelné) 19903-66

Součásti EM

Navigační stanici Kick 2 (kód produktu 18190) lze použít s některou z následujících součástí:

Součást Kód produktu

EM základní stanice 18092-02A

Generátor EM pole 18092-08/18092-08A

Součásti vozíku s monitorem
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3.1.2 Monitor

Všeobecné informace

Systém Kick 2 je vybaven dotykovou obrazovkou.
Možnosti zobrazení se liší v závislosti na softwaru a uživatelských předvolbách. Další informace
naleznete v Uživatelské příručce k programu.

Není určeno k diagnostickému použití

Dotyková obrazovka nevyhovuje normě DIN EN 6868-157 a není určena pro diagnostické účely.
Obrázky z videa nejsou vhodné pro diagnostické použití.

Součásti monitoru

①

②

Obrázek 6  

Č. Součást

① Tlačítko pro uvolnění monitoru (na zadní straně rukojeti monitoru)

② Dotyková obrazovka

Použití dotykové obrazovky

Před použitím dotykový displej očistěte.
• Je-li systém zapojen, je displej vždy zapnutý a lze jej použít.
• Nastavte monitor tak, aby nepřekážel při operaci ani pohybu pracovníků na operačním sále.

Ochrana povrchu dotykového displeje

Nepoužívejte poškozenou dotykovou obrazovku. Před začátkem operace vždy dotykovou
obrazovku zkontrolujte.
Na dotykové obrazovce nepoužívejte ostré nástroje.

Správné použití vozíku

Pokud to není společností Brainlab uvedeno jinak, na vozík s monitorem nic nepřipojujte ani
nezavěšujte a ani se o vozík s monitorem neopírejte. Mohlo by dojít k převrhnutí vozíku.

VOZÍK S MONITOREM
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3.1.3 Rozsah pohybu

Otáčení monitoru

Monitorem lze otáčet pomocí závěsu v horizontální rovině:
• 22° dozadu
• 10° dopředu

Zorný úhel monitoru je alespoň 80° ve všech čtyřech směrech.

Rozsah pohybu
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3.1.4 Ventilace vozíku s monitorem

Oblast ventilace

①

Obrázek 7  

Č. Oblast ventilace

① Spodní strana základny vozíku s monitorem (na obou stranách)

Zajištění ventilace

Neblokujte ani nezakrývejte větrací otvory na přístroji, například sterilní fólií. Vzduchu musí být
umožněna cirkulace skrz větrací otvory, aby bylo zajištěno řádné fungování a aby se zabránilo
přehřátí.
Neumisťujte systém v blízkosti radiátoru ani nad něj, ani nad registrátor teploty, ani jej
nevystavujte přímému slunci.

VOZÍK S MONITOREM
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Ventilace vozíku s monitorem
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4 VOZÍK S KAMEROU
4.1 Nastavení vozíku s kamerou
4.1.1 Umístění vozíku s kamerou

Sterilní pole

Vozík s kamerou je nesterilní. Nesmí být používán v prostředí pacienta.
Nedovolte, aby jakékoli jeho součásti vnikly do sterilního pole.

Rušení

Vozík s kamerou nemá nezbytný výkon, jak je definován v normě IEC 60601-1. Vlivem
elektromagnetického rušení se však mohou zhoršit výkonové charakteristiky, např. omezený
sledovací prostor, nebo nastat porucha.
Pokud se infračervené světlo kamery ruší s jinými zařízeními, přemístěte tato zařízení a/nebo
kameru tak, aby k tomuto problému nedocházelo.
Infračervené světlo kamery se může rušit s jinými infračervenými zařízeními na operačním sále,
jako jsou dálkové ovladače, pulzní oxymetry nebo mikroskopy citlivé na infračervené světlo.

Postup bezpečného umístění vozíku s kamerou

Krok

1. Před vstupem na operační sál sejměte ochranný kryt.

2. Umístěte vozík s kamerou na operační sál.
POZNÁMKA: neumísťujte žádné součásti přímo nad pacienta. 

3. Zajistěte na vozíku s kamerou všechny brzdy.

4. Přesuňte kameru do požadované polohy.

5. Připojte všechny kabely na panelu připojení.

VOZÍK S KAMEROU
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4.1.2 Provozní poloha

Při polohování zohledněte tyto aspekty

V případě rušení s jinými zařízeními způsobeného infračerveným světlem emitovaným kamerou
umístěte kameru a/nebo dotčené zařízení na jiné místo, kde k rušení nedochází.
Odrazy infračerveného světla (např. od závěsů nebo lesklých povrchů) mohou narušit schopnost
kamery správně sledovat nástroje. Totéž může platit i pro infračervené světlo kamery, které může
rušit jiná zařízení (např. pulsní oxymetry, systémy dálkového ovládání nebo mikroskopy citlivé na
infračervené záření).

Postup nastavení vozíku s kamerou do provozní polohy

Krok

1. Ujistěte se, že je vozík s kamerou v přepravní poloze.

2. Pomocí rukojeti přesuňte vozík s kamerou na požadované místo.
POZNÁMKA: před vstupem na operační sál sejměte ochranné kryty. 

3. Zabrzděte všechna čtyři kolečka.

4. Nastavte výšku kamery podle potřeby.

5. Uchopte rukojeť pro nastavení kamery a nastavte ji do požadované polohy. Dle potřeby
využijte polohovací laser kamery.

6. Připojte vozík s kamerou k základní stanici a zapojte jej do síťové zásuvky.

Provozní poloha
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4.2 Vozík s kamerou

Všeobecné informace

Chcete-li získat dobrou polohu pro sledování, nastavte výšku kamery pomocí teleskopické tyče a/
nebo s ní otáčejte kolem svislé a vodorovné osy.
Předpokládaná zdravotnická indikace závisí na aplikačním softwaru, který zpracovává
poskytovaná sledovaná data. Podrobné informace naleznete v příslušné dokumentaci k navigační
stanici.

Varování
Tato kamera je vysoce citlivý optický přístroj. Nakládejte s ní opatrně.

Optické sledování

Optické sledování umožňuje kamera, která vysílá a detekuje záblesky infračerveného světla.
• Umístěte kameru tak, aby byla viditelná oblast zájmu.
• Reflexní prvky připevněné k referencím na pacientovi a na nástrojích odrážejí infračervené

signály zpět na kameru.
• Odražené signály z reflexních prvků jsou zachyceny a digitalizovány každou čočkou kamery z

jiného úhlu.
• Software společnosti Brainlab používá vstupy do kamery pro výpočet relativní trojrozměrné

polohy nástroje a referencí pacientů.

Součásti

①

②

③

④
⑥

⑤

⑦

⑧

Obrázek 8  

VOZÍK S KAMEROU
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Č. Součást

① Základna vozíku s kamerou

② Háčky na kabel

③
• Teleskopická tyč
• Spirálový kabel kamery (není vidět)

④ Nastavitelná rukojeť kamery

⑤ Kamera

⑥ Závěs kamery

⑦ Rukojeť kamery

⑧ Upínací páka

Odnímatelné součásti (Spectra)

Součást Kód produktu

Ochranný kryt kamery Kick 18074-01

Kamera Kick Není

Kompletní teleskopická tyč kamery Kick 18072-09

Odnímatelné součásti (Vega)

Součást Kód produktu

Ochranný kryt kamery Kick 2 Vega 18174-01

Kamera Kick 2 Není

Kompletní teleskopická tyč kamery Kick Ve-
ga 18172-09

Vozík s kamerou
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4.2.1 Kamera

Součásti kamery Spectra

⑤

② ⑥

⑦

①

③

④

Obrázek 9  

Č. Součást

① Tlačítko pro uvolnění kamery

② Rukojeť kamery

③ Polohovací laser

④ Iluminační filtr

⑤ Čočka

⑥ Nastavitelná rukojeť kamery

⑦ Tlačítko laseru

POZNÁMKA: kamera neobsahuje žádné části opravitelné uživatelem. 

VOZÍK S KAMEROU
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Součásti kamery Vega

⑤

② ⑥

⑦

①

③
④

Obrázek 10  

Č. Součást

① Tlačítko pro uvolnění kamery

② Rukojeť kamery

③ Polohovací laser

④ Iluminační filtr

⑤ Čočka

⑥ Nastavitelná rukojeť kamery

⑦ Tlačítko laseru

POZNÁMKA: kamera neobsahuje žádné části opravitelné uživatelem. 

Sada infračervených LED

Sada infračervených LED se nachází kolem vnitřního kruhu čočky.
Sada infračervených LED je „LED produkt třídy I“.
Nedívejte se přímo do sady infračervených LED ze vzdálenosti menší než 15 cm.

Kamera
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4.2.2 Rozsah pohybu

Všeobecné informace

Vyhodnoťte rozsah pohybu teleskopického ramene a zajistěte dostatek místa tak, aby nedošlo k
nárazu do stropu, zařízení nebo osob.

Výška vozíku s kamerou

Vozík s kamerou má maximální výšku 235 cm od podlahy k horní části kamery.

Rozsah pohybu kamery

• Vodorovná osa: 10° až 65° pod vodorovnou osou
• Svislá osa: ±45°

VOZÍK S KAMEROU
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4.3 Kabeláž

Všeobecné informace

V této části jsou uvedeny informace o připojení kabelů vozíku s kamerou.

Bezpečnostní opatření při manipulaci s kabeláží

Riziko zásahu elektrickým proudem: Pokud je vozík s kamerou zapnutý, kabely nepřipojujte/
neodpojujte. ani se nedotýkejte kabelových zástrček.

Varování
K vozíku s kamerou lze připojit pouze zařízení určené společností Brainlab, nebo u kterého
společnost Brainlab deklarovala jeho kompatibilitu.

Kabel pro vyrovnání potenciálu (žlutý/zelený)

• Vyrovnává potenciál mezi různými kovovými částmi, kterých se lze dotknout současně.
• Snižuje rozdíly potenciálu, který může nastat mezi lékařskými elektrickými přístroji a jinými

vodivými částmi jiných objektů během provozu.
Před použitím připojte kabel pro vyrovnání potenciálů k vozíku s kamerou a do odpovídající
zásuvky.

Postup připojení vozíku s kamerou k základní stanici

①

③
②

Obrázek 11  

Krok

1. Ujistěte se, že je základní stanice vypnuta.

2. Připojte k základní stanici kabel sítě Ethernet.
K připojení se základní stanicí používejte pouze kabel sítě Ethernet dodaný s tímto zaří-
zením a obě zařízení propojte přímo do vyhrazených zdířek podle označení.

3. Připojte kabel sítě Ethernet do zdířky na vozíku s kamerou ③ označené jako Network
(Síť).
POZNÁMKA: do zdířky Network (Síť) připojujte pouze zařízení vyhovující normě IEC (na-
př. vozík s monitorem Kick 2). 

4. Připojte vozík s monitorem do síťové zásuvky.

5. Zapněte napájení vozíku s kamerou připojením síťového napájecího kabelu do zdířky
napájení na vozíku s kamerou ③ a do síťové zásuvky.

Kabeláž
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Postup připojení napájecího kabelu

Krok

1. Připojte síťový napájecí kabel do zdířky napájení na vozíku s kamerou.

2. Připojte druhý konec napájecího kabelu do zásuvky.

Před odpojením kabelu ze systému vždy nejprve vyjměte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

Postup připojení napájecího kabelu se západkou tvaru V

Obrázek 12  

V závislosti na regionu může mít síťový napájecí kabel uvolňovací mechanismus se západkou
tvaru V.

Krok

1. Připojte síťový napájecí kabel do zdířky napájení na připojovacím panelu vozíku s kame-
rou.

2. Připojte druhý konec napájecího kabelu do zásuvky.

3. Chcete-li kabel odpojit, stisknutím žlutého tlačítka jej uvolníte ze zdířky (viz šipka na ob-
rázku výše).

Před odpojením kabelu ze systému vždy vyjměte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

VOZÍK S KAMEROU
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4.4 Použití kamery

Všeobecné informace

Vozík s kamerou:
• Umožňuje mobilní umístění kamery
• Umožňuje nastavení úhlu a výšky kamery
• Je připojen kabelem k základní stanici

Kamera je určena pouze pro vnitřní použití.

Síťové prostředí

Připojením vozíku s kamerou k nemocniční síti se vytvoří zdravotnický systém podle
normy IEC 60601-1. Doporučuje se, aby byly součásti nemocniční sítě v souladu
s příslušnými normami IEC.

Bezpečné použití

Vozík s kamerou by měla v daný okamžik ovládat jen jedna osoba.
Před použitím se ujistěte, že kamera a všechny části vozíku s kamerou fungují správně a že
existuje dostatečný prostor pro pohyb kamery.
Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se současně pacienta, vozíku s
kamerou a/nebo kamery.
Na základnu vozíku s kamerou nestoupejte ani si na ni nesedejte.
Na vozík s kamerou nevěšte ani k němu nepřipojujte žádné předměty, hrozilo by, že by se vozík
s kamerou mohl převrátit.
Vozík s kamerou nepoužívejte, pokud jsou jeho kabely viditelně poškozeny.

Varování
Neprovádějte žádné zásahy do součástí kamery. Zásahy do zařízení mohou způsobit vážné
poranění pacienta, uživatele nebo třetí strany.
Vozík s kamerou neumísťujte na nerovný povrch. Mohl by se sám rozjet a způsobit vážné
poškození.

Použití s aktivními bezdrátovými nástroji

Vozík s kamerou nepoužívejte s žádnými aktivními bezdrátovými nástroji, které nejsou schváleny
společností Brainlab.
Nepokoušejte se používat více než jeden aktivní bezdrátový nástroj současně.
Komunikaci s bezdrátovými nástroji (např. Z-touch) lze navázat, i když se kamera teprve zahřívá.

Absolutní měření

Kamera není určena pro absolutní měření. Kamera je určena k tomu, aby určila relativní umístění
sledovatelných nástrojů.

Poškození a čistota

Varování
Před každým použitím vždy zkontrolujte, zda je kamera čistá a zda není poškozená. Pokud
je poškozena nebo se na vnitřním okruhu čoček vyskytují škrábance, kameru nepoužívejte.
Nepoužívejte kameru, pokud jsou iluminační filtr nebo čočky špinavé.
Nedotýkejte se čoček kamery. Skvrny na čočkách mohou zkreslit sledování.

Použití kamery
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Vozík s kamerou nepoužívejte, pokud kamera nedrží pevně ve stabilní poloze.

Proudění vzduchu

Varování
Nebraňte normálnímu proudění vzduchu kolem kamery (např. tím, že ji zakryjete). Mohlo by
to mít vliv na vychýlení provozních hodnot prostředí kamery za doporučené hranice.
Kameru nechraňte ani nezakrývejte jinak, než metodami schválenými společností Brainlab.

Zapnutí kamery

Vozík s kamerou se zapne po připojení do síťové zásuvky.

Doba zahřátí

Při každém spuštění vyžaduje kamera zhruba dvě minuty na zahřívání. Pokud byla uložena při
nízkých teplotách, může zahřívací fáze trvat i delší dobu.

VOZÍK S KAMEROU
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4.4.1 Nastavení vozíku s kamerou

Spoje vozíku

Při nastavování teleskopické tyče vozíku s kamerou dávejte pozor, abyste si ve spojích omylem
nepřiskřípli prsty nebo jiné části těla.

Polohovací laser

Kamera
Spectra

②

①

Kamera
Vega

②

①

Stiskněte tlačítko laseru ①, čímž aktivujete polohovací laser.
Polohovací laser je označen slovy „LASER APERTURE“ (Otvor pro laser) ②.
Nezakrývejte otvor pro laser.

Varování
Nedívejte se přímo do otvoru pro laser. Laserový modul kamery třídy 2 vydává viditelné
záření, které může být škodlivé pro lidské oko. Pohled zblízka přímo do záření laserové
diody může způsobit poškození oka.

Varování
Použitím polohovacího laseru jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce, se můžete
vystavit nebezpečnému záření.

Varování
Polohovací laser nemiřte přímo do očí pacienta či uživatele. Je důležité vzít v úvahu, že
pohyb některých uživatelů může být v průběhu procedury omezen a pacienti nemusí mít

Nastavení vozíku s kamerou

46 Systémová a technická uživatelská příručka Rev. 1.5 Navigační stanice Kick 2



možnost např. zavřít oči nebo otočit hlavu mimo vyzařovaný laserový paprsek. Laserový
modul třídy 2 na snímači polohy vydává viditelné záření, které může být škodlivé pro lidské
oko. Přímý pohled do záření laserové diody může způsobit poškození oka.

Pohyblivé části

Buďte velmi opatrní, abyste si při polohování vozíku s kamerou nepřiskřípli
prsty nebo jiné části těla. Mezi spoje vozíku s kamerou, ve kterých se mohou
skřípnout části těla, patří např.:

Rukojeť kamery (při montáži)

Otočný závěs kamery

Páčka upevňující tyč

Kolečka

Bezpečné zacházení

Při nastavování pozice kamery dávejte pozor, aby se vozík s kamerou ani jeho části nechtěně
nepohybovaly.

Zorné pole kamery

Kameru nastavte tak, aby bylo operační pole ve středu zorného pole kamery. Optimální pracovní
vzdálenost kamery je 1,2 až 1,8 m k operačnímu poli.
Pokud nástroje nejsou v zorném poli kamery, nemohou být sledovány.
Navigační program zobrazí okno zorného pole kamery (viz Uživatelská příručka k programu) a
pomůže vám stanovit její nejlepší pozici.

VOZÍK S KAMEROU
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Obrázek 13  

Varování
Mezi kameru a sledované nástroje nevkládejte žádné průhledné ani poloprůhledné
materiály (např. fólie nebo sklo).
Vysoce reflexní předměty nebo zdroje světla blokují zorné pole kamery. Artefakty způsobené
odrazy mohou snížit přesnost, a to zejména při registraci.

Způsob nastavení výšky kamery

②

①

Obrázek 14  

Krok

1. Otevřete upínací páčku ①.

2. Pomocí rukojeti a horního konce teleskopické tyče pohybujte kamerou nahoru a dolů.
Podle potřeby využijte čísel na tyči ② jako vodítka.
POZNÁMKA: teleskopická tyč s kamerou má funkci vzduchové brzdy, která zabrání ry-
chlému poklesu po uvolnění upínací páky. 

Způsob nastavení kamery

Hlavici kamery lze nastavit svisle i vodorovně.

Nastavení vozíku s kamerou
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Krok

1. Uchopte rukojeť pro nastavení kamery a kameru nastavte do požadované polohy.

2. Při nastavení využijte polohovací laser.

VOZÍK S KAMEROU
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4.5 LED kontrolky kamery Spectra a akustické
signály

Obrázek

① ③②

Obrázek 15  

Č. Součást

① LED kontrolka napájení

② Stavová LED kontrolka

③ Chybová LED kontrolka

Indikace LED kontrolky

LED kontrolka Stav Indikace

LED kontrolka
napájení ①

Bliká zeleně Kamera se zahřívá.

Nepřerušovaně
svítí zeleně Kamera je připravena k použití.

Vypnuto

• Vozík s kamerou není napájen.
• Je-li systém napájen, ujistěte se, že je vozík s kamerou

připojen k základní stanici.
• Pokud je vozík s kamerou řádně napájen, ale LED kon-

trolka nesvítí (i když navigace ještě funguje), obraťte se
na podporu společnosti Brainlab.

Stavová LED
kontrolka ②

Nepřerušovaně
svítí zeleně Spojení navázáno.

Vypnuto Pokud je vozík s kamerou připojen, kontaktujte podporu
společnosti Brainlab (i když navigace stále funguje).

Chybová LED
kontrolka ③

Vypnuto Nezjištěna žádná chyba.

Blikající oranžo-
vá

Byla zjištěna chyba: Kontaktujte podporu společnosti Brain-
lab (i když navigace stále funguje).

Nepřetržitě svítí
oranžová

Vadná kamera: Kontaktujte podporu společnosti Brainlab (i
když navigace stále funguje).

LED kontrolky kamery Spectra a akustické signály
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Akustické signály

Kamera dvakrát pípne pokud:
• je proveden restart zařízení
• je zapnuto napájení vozíku s kamerou
• systém se připojí k softwaru společnosti Brainlab

VOZÍK S KAMEROU
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4.6 LED kontrolky kamery Vega a akustické signály

Obrázek

① ②

Obrázek 16  

Č. Součást

① LED kontrolka napájení

② Chybová LED kontrolka

Indikace LED kontrolky

Snímač polohy Polaris Vega vyžaduje pro zajištění spolehlivého měření dobu tepelné stabilizace.
Po zapnutí snímače polohy bude blikat kontrolka napájení, což znamená, že se systém zahřívá.
Když kontrolka přestane blikat, je systém připraven k použití.

LED kontrolka Stav Indikace

LED kontrolka
napájení ①

Bliká zeleně Kamera se zahřívá.

Nepřerušovaně
svítí zeleně Kamera je připravena k použití.

Vypnuto

• Vozík s kamerou není napájen.
• Je-li systém napájen, ujistěte se, že je vozík s kamerou

připojen k základní stanici.
• Pokud je vozík s kamerou řádně napájen, ale LED kon-

trolka nesvítí (i když navigace ještě funguje), obraťte se
na podporu společnosti Brainlab.

Chybová LED
kontrolka ②

Vypnuto Nezjištěna žádná chyba.

Blikající oranžo-
vá

Vadná kamera: Kontaktujte podporu společnosti Brainlab (i
když navigace stále funguje).

Nepřetržitě svítí
oranžová

Byla zjištěna chyba: Kontaktujte podporu společnosti Brain-
lab (i když navigace stále funguje).

Akustické signály

Kamera dvakrát pípne pokud:

LED kontrolky kamery Vega a akustické signály
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• je proveden restart zařízení
• je zapnuto napájení vozíku s kamerou
• systém se připojí k softwaru společnosti Brainlab

VOZÍK S KAMEROU
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LED kontrolky kamery Vega a akustické signály
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5 JEDNOTKA EM
SLEDOVÁNÍ

5.1 Jednotka EM sledování

Preventivní opatření

Varování
K napájení jednotky EM sledování používejte pouze zdroj napájení a napájecí kabel
dodávaný společností Brainlab.

Varování
Používejte pouze ty montážní závěsy, které byly dodány společně se součástmi jednotky
EM sledování.
• Instalační zavěšení EM základní stanice.
• Instalační zavěšení generátoru pole.

Zajistěte, aby se do součástí jednotky EM sledování nedostaly žádné kapaliny. V opačném
případě by mohlo dojít k poškození těchto součástí a elektroniky.

Varování
Jednotku EM sledování nepoužívejte, když je některá její součást viditelně poškozená.

Varování
Jednotka EM sledování není určena a nebyla testována k použití během srdeční defibrilace
nebo po ní. Srdeční defibrilace může ovlivnit přesnost sledování nebo může zařízení
poškodit.

Varování
Používejte pouze instalační zavěšení jednotky EM sledování dodané společností Brainlab.

Varování
Na součásti jednotky EM sledování nic nepřipevňujte ani nezavěšujte.

Varování
O součásti jednotky EM sledování se neopírejte.

V blízkosti jednotky EM sledování nepoužívejte aerosolové spreje, protože by mohlo dojít k
poškození obvodů.

Varování
Neumísťujte jednotku EM sledování ani její části na pacienta.

Varování
Nedovolte, aby jakékoli součásti jednotky EM sledování vnikly do sterilního pole.

JEDNOTKA EM SLEDOVÁNÍ
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Varování
Chcete-li udržovat přesnost sledování po definovanou dobu životnosti systému, je nutné
každé 3 roky svěřit autorizovanému personálu společnosti Brainlab provedení testu
přesnosti jednotky EM sledování.

Přehled součástí

⑤

④

③

②

①

⑥

Obrázek 17  

Č. Součást Kód produktu

① EM základní stanice 18092-02

② Připevňovací deska generátoru EM po-
le 18092-05

③ Generátor EM pole 18092-08/18092-08A

④ Polohovací rameno generátoru EM po-
le 18092-30

⑤ EM napájecí zdroj 18092-04

⑥ Datový kabel EM napájení 18199-20

EM držák 18092-24

EM sondy

Součást Kód produktu

EM reference nástroje 18099-05A

EM reference pacienta 18099-24

EM ukazovátko 18099-02C

Adaptér EM nástroje 18092-25

Jednotka EM sledování
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Součást Kód produktu

EM zaváděcí sonda 18097

Generátor EM pole s připevňovací deskou a polohovacím ramenem

Generátor EM pole lze během chirurgického zákroku upevnit na připevňovací desku nebo
polohovací rameno.

①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Obrázek 18  

Č. Součást

① Připevňovací místo pro polohovací rameno generátoru EM pole

② Uvolňovací mechanismus pro polohovací rameno generátoru EM pole

③ Polohovací rameno generátoru EM pole

④ Uvolňovací mechanismus pro připevňovací desku generátoru EM pole

⑤ Připevňovací místo pro připevňovací desku generátoru EM pole

⑥ Připevňovací deska generátoru EM pole

⑦ Připevnění pásku se suchým zipem

⑧ Pásek se suchým zipem

⑨ Generátor EM pole

⑩ Připevňovací díl generátoru EM pole

JEDNOTKA EM SLEDOVÁNÍ
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EM základní stanice

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Obrázek 19  

Č. Součást

① Připojení napájení

② Kontrolky EM nástrojů

③ LED kontrolka napájení

④ Porty EM nástrojů

⑤ Rozšiřující port pro nástroj

⑥ Port navigačního systému

⑦ Port pro generátor EM pole

Jednotka EM sledování
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EM napájecí zdroj (třída I)

③

①

②

④

Obrázek 20  

Č. Součást

① Síťový napájecí konektor

② Vypínač

③ Kontrolka napájení

④ Konektor EM kabelu

JEDNOTKA EM SLEDOVÁNÍ
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Držák Kick EM

①

②

③

Obrázek 21  

Č. Součást

① Háčky tyče monitoru

② Horní část

③ Spodní část

Jednotka EM sledování
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Přepravní kufry jednotky EM sledování

② ④③

①

Obrázek 22  

Č. Součást

① Pouzdro na nesterilní nástroje

②

Spodní vrstva
POZNÁMKA: zdroj napájení je vyobrazen ve správné poloze při použití s připevňovací
deskou. Chcete-li umístit polohovací rameno na horní vrstvu, posuňte zdroj napájení do-
lů. 

③ Horní vrstva s ramenem

④ Horní vrstva s deskou

JEDNOTKA EM SLEDOVÁNÍ
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5.1.1 Připojování a odpojování součástí jednotky EM sledování

Bezpečnostní opatření při manipulaci s kabeláží

Varování
K napájení jednotky EM sledování používejte pouze zdroj napájení a napájecí kabel
dodávaný společností Brainlab.
Pokud je systém zapnutý, nepřipojujte ani neodpojujte kabely.

Varování
Netahejte za kabel ani se jej nepokoušejte vytáhnout s použitím síly. Kabely odpojujte za
konektor. Nikdy neprovádějte zapojení nebo odpojení silou.

Varování
Zajistěte, aby kabely nebyly umístěny tam, kde bude personál na OS stát nebo chodit.

Ujistěte se, že jsou kabely při připojování dostatečně uvolněné. Kabely nenapínejte ani je v
zapojeném stavu nevystavujte napětí.

Neumisťujte kabel generátoru EM pole do oblasti měření, ani jej kolem generátoru EM pole
neomotávejte, protože by mohl vytvářet magnetické rušení, což by mohlo vést ke snížení
přesnosti sledování.

Připojování a odpojování součástí jednotky EM sledování
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5.1.2 EM základní stanice

Preventivní opatření

Držte EM základní stanici jednou rukou a současně druhou rukou připojujte nebo odpojujte EM
nástroje. Takto nemůže dojít k žádnému nechtěnému pohybu EM základní stanice na kolejnici
operačního stolu.

Postup připojení jednotky EM sledování k vozíku s monitorem

①

②

Obrázek 23  

Krok

1. Ujistěte se, že jsou vozík s monitorem a EM zdroj napájení vypnuty.

2. Připojte datovou zástrčku EM kabelu do portu navigačního systému EM základní stanice
②.

3. Připojte napájecí zástrčku EM kabelu do napájecího portu na EM základní stanici ①.

4. Připojte USB zástrčku EM kabelu k portu USB pod ethernetovým portem označeným
Tracking Unit / Camera (Sledovací jednotka / kamera) ③ na uživatelském panelu vozíku
s monitorem.

③

5. Připojte napájecí zástrčku EM kabelu do napájecí přípojky EM zdroje napájení.

6. Lehce zatáhněte za kabel na obou koncích a zkontrolujte, zda je kabel pevně zajištěn.

7. Zapojte vozík s monitorem do síťové zásuvky.

8. Zapojte EM zdroj napájení do síťové zásuvky.

JEDNOTKA EM SLEDOVÁNÍ
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Krok

9. Napájení systému zapněte zapnutím spínače na EM zdroji napájení a vozíku s monito-
rem.

Varování
EM zdroj napájení musí být vypnutý před připojením nebo odpojením napájecích kabelů a
kabelů generátoru EM pole.

Postup odpojení kabelů EM základní stanice

① ② ③

Obrázek 24  

Krok

1. Vyhledejte konektor na kabelech EM základní stanice (např. kabely pro EM nástroje, na-
vigační systém nebo prodlužovací port nástroje) ①.

2. Zatáhněte za kryt směrem dozadu a konektor uvolněte ②.

3. Vytáhněte zástrčku ③.

Postup odpojení EM zdroje napájení od EM základní stanice

① ② ③

Obrázek 25  

Krok

1. Vyhledejte napájecí konektor EM základní stanici ①.

2. Stiskněte uvolňovací tlačítko v horní části zástrčky ②.

3. Vytáhněte zástrčku ③.

EM základní stanice
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Postup odpojení datového kabelu EM napájení

Krok

Při odpojování kabelu zatlačte na plastový zobáček na horní straně zástrčky. Tímto zobáčkem je
kabel ukotvený k portu. Zatlačením na zobáček dojde k uvolnění ukotvení. Vytáhněte zástrčku
ze zařízení.

JEDNOTKA EM SLEDOVÁNÍ
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5.1.3 EM nástroje

Preventivní opatření

Varování
Nepokládejte kabely EM nástroje do 30 mm od kabelu generátoru EM pole. Pokud jsou
umístěny takto blízko, zvláště paralelně, kabel EM nástroje může podléhat
elektromagnetickému rušení, což povede k narušení přesnosti sledování.

Indikace LED kontrolky

①

②

Obrázek 26  

LED kontrolka Stav Indikace

LED kontrolka
napájení ①

Zelená Jednotka EM sledování je napájena a je připravena k použi-
tí.

Vypnuto

• Jednotka EM sledování není napájena.
• Pokud je EM zdroj napájení zapnutý, ujistěte se, že je EM

kabel správně připojen.
• Pokud je jednotka EM sledování zapnutá a kabel je správ-

ně připojen, ale LED kontrola přesto nesvítí, kontaktujte
podporu společnosti Brainlab.

Stavová LED
kontrolka ná-
stroje ②

Žlutá EM nástroj je připojen, ale nebyl dosud programem společ-
nosti Brainlab inicializován.

Zelená EM nástroj je připojen a připraven na použití.

Vypnuto

• K portu s odpovídajícím číslem není připojen žádný EM
nástroj.

• Pokud je EM nástroj připojen, vozík s monitorem a EM
základní stanice jsou napájeny, ale LED kontrolka je
přesto zhasnutá, kontaktujte podporu společnosti Brain-
lab.

EM nástroje
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Akustické signály

Jednotka EM sledování vydá dvě pípnutí, když:
• Je proveden reset zařízení.
• Je systém připojen k napájení.
• Se systém připojí k softwaru společnosti Brainlab.

Postup připojení EM nástrojů a adaptérů EM nástrojů

Při připojování a odpojování EM nástrojů stabilizujte EM základní stanici tím, že ji jednou rukou
přidržíte, abyste zabránili nechtěnému pohybu.

① ②

④

⑤

③

Obrázek 27  

Krok

1. Zkontrolujte, že červené označení na zástrčce směřuje na označení na zásuvce ①.
Připojte EM nástroj do libovolného portu EM nástroje ② (umístěn na pravé straně EM zá-
kladní stanice ③), dokud neuslyšíte cvaknutí.

2. Pokud je EM základní stanice zapnutá (LED kontrolka napájení ④ svítí), odpovídající
LED stavová kontrolka nástroje se rozsvítí oranžově ⑤.

3. Když je EM nástroj rozpoznán softwarem jako platný, barva LED kontrolky se změní ze
žluté na zelenou.

POZNÁMKA: dostupné EM nástroje jsou popsány v odpovídající Příručce k použití nástrojů. 

JEDNOTKA EM SLEDOVÁNÍ
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5.1.4 Umístění jednotky EM sledování na OS

Preventivní opatření

Varování
Neodpojujte během sledování generátor EM pole. Pokud tak učiníte, představuje to
nebezpečí úrazu elektrickým proudem, což by mohlo mít za následek zranění osob.

Varování
Nenavíjejte kabel generátoru EM pole, protože vytváří elektrický proud dostatečně silný k
vytvoření magnetického pole, když je kabel stočený. Toto magnetické pole může narušovat
magnetické pole generátoru EM pole, což může vést k narušení přesnosti sledování.

Varování
Integrovaná počítačová elektronika a zavedený algoritmus jednotky EM sledování nejsou
bezpečné v případě jedné chyby, pokud jde o funkční bezpečnost, a během provozu tedy
mohou selhat.

Varování
Při nastavování součástí jednotky EM sledování zajistěte, aby kabely nevedly přímo skrze
plánované pozice personálu na operačním sále.

Generátor EM pole nepouštějte z výšky ani jej nevystavujte nárazům. Fyzické poškození
generátoru EM pole může změnit jeho kalibraci. V případě, že došlo k nárazu na generátor
EM pole, informujte podporu společnosti Brainlab.

Rušení přesnosti EM sledování

Varování
Přesnost systému sledování může být negativně ovlivněna rušením elektromagnetického
pole jiných předmětů v místnosti. Kovové díly nebo jiné generátory EM pole v provozu
mohou způsobit rušení, pokud jsou ve vzdálenosti do 10 m od jednotky EM sledování.

Neumisťujte generátor EM pole do 10 m od jiného generátoru pole v provozu, protože by to
mohlo negativně ovlivnit přesnost sledování.

Varování
Vždy po nastavení a před zahájením procedury ověřte přesnost sledování, protože vliv
předmětů narušujících elektromagnetické pole nelze zcela vyloučit.

Varování
Elektromagnetické sledování jednotky EM sledování může být rušeno okolním zařízením.
To může vést k dočasné neschopnosti sledovat polohu EM nástrojů. Pro další sledování
může být nutné okolní zařízení přemístit dále od jednotky EM sledování.

Typické rozmístění na operačním sále

Varování
Umístěte EM základní stanici a navigační stanici (vozík s monitorem Kick) alespoň 60 cm
od generátoru EM pole. Jinak může dojít k ovlivnění oblasti nebo přesnosti sledování.

Umístění jednotky EM sledování na OS
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①                                                                     ② 

Obrázek 28  

Č. Nastavení

① Generátor EM pole na připevňovací desce a EM základní stanice na držáku Kick EM.

② Generátor EM pole na polohovacím rameni a EM základní stanice na držáku Kick EM.

Umístění generátoru EM pole

Generátor EM pole může být umístěn na libovolné straně hlavy pacienta v závislosti na upevnění
připevňovací desky.
Polohovací rameno generátoru EM pole může být namontováno na libovolné straně stolu.
Zvolte instalaci, při které nebude generátor EM pole vadit pozici chirurga.
Použijte pro pacienta vhodnou opěrku hlavy.

Varování
Neprovozujte generátor EM pole do vzdálenosti 200 mm od instalovaného
kardiostimulátoru. Magnetické pole vytvářené generátorem EM pole může narušit provoz
kardiostimulátoru.

Obrázek 29  

JEDNOTKA EM SLEDOVÁNÍ
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Obrázek 30  

Umístění EM základní stanice

EM základní stanice může být umístěna na libovolné straně kolejnice operačního stolu nebo na
držáku Kick EM. Zvolte instalaci, při které kabely EM základní stanice, zejména kabely EM
nástrojů, nebudou narušovat váš pracovní postup a nebudou překážet osobám či jinému zařízení.
EM základní stanice musí být umístěna mimo prostor, kde se chirurg chystá operovat, a mimo
oblast, která je považována za sterilní.

①

②

③

Obrázek 31  

Č. Součást

① Kolejnice operačního stolu

② Instalační zavěšení EM základní stanice (montáž na kolejnici operačního stolu)

③ Montáž na držák Kick EM

Umístění jednotky EM sledování na OS
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Ventilace EM základní stanice

Generátor EM pole nevyžaduje aktivní chlazení.
EM základní stanice používá k chlazení vnitřních elektronických součástí dva ventilátory.

Varování
Neblokujte ventilační otvory EM základní stanice.

②

④

① ③

Obrázek 32  

Č. Součást

① Levá strana EM základní stanice

② Výstup proudění vzduchu (ventilační otvory)

③ Zadní strana EM základní stanice

④ Vstup proudění vzduchu (ventilační otvory)

Zakrytí sterilní fólií

Generátor EM pole a EM základní stanici můžete zakrýt sterilní fólií, pokud nedojde
k zablokování proudění vzduchu v EM základní stanici.
POZNÁMKA: mějte na paměti, že v případě zakrytí fólií může být nutné fólii posunout, abyste
zkontrolovali LED kontrolky na přední části EM základní stanice nebo připojili/odpojili EM
nástroje. 

JEDNOTKA EM SLEDOVÁNÍ
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Obrázek 33  

Umístění EM napájecího zdroje

EM napájecí zdroj je upevněn k tyči vozíku s monitorem Kick.

③

①

②

Obrázek 34  

Č. Součást

① EM napájecí zdroj

② Pásky ze suchého zipu

③ Základna vozíku s monitorem

Poloha tyče

Varování
Operačním stolem po nastavení součástí jednotky EM sledování posouvejte opatrně,
protože změna polohy nebo naklonění operačního stolu může posunout součásti a
zatáhnout za připojené kabely.

Umístění jednotky EM sledování na OS
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Varování
Nepohybujte s generátorem EM pole během sledování nástroje nebo referenční polohy,
protože by tím mohlo dojít k ovlivnění přesnosti navigace.

Pracovní postup při nastavení

Krok

1. K přesunutí součástí jednotky EM sledování na operační sál použijte přepravní kufr nebo
vozíku s monitorem.
Vybalte každou součást z přepravního kufru v pořadí, ve kterém jsou v přepravním kufru
uloženy.

2. Připojte připevňovací desku nebo polohovací rameno generátoru EM pole. Připevňovací
deska: Připojte připevňovací desku na operační stůl a připevněte ji dvěma pásky ze su-
chého zipu. Umístěte připevňovací desku generátoru EM pole tak, aby byl indikační kříž
umístěný v místě, kde bude mít pacient hlavu. Polohovací rameno: Připojte polohovací
rameno ke kolejnici na operačním stole a podle potřeby ho utáhněte.

3. Vyjměte horní vrstvu z přepravního kufru a uložte ji do horního víka bedny nebo někam
kde zůstane čistá a suchá.

4. Upevněte generátor EM pole na připevňovací desku nebo polohovací rameno generáto-
ru EM pole. Připevňovací deska: Vložte připevňovací díl do odpovídajícího připevňovací-
ho rozhraní. Když dojde ke správnému připevnění generátoru EM pole, uslyšíte cvaknu-
tí. Ujistěte se, že žlutý proužek na generátoru EM pole směřuje po instalaci k pacientovi.
Polohovací rameno: Zatlačte zajišťovací páčku dopředu, abyste ji uvolnili, a vložte připev-
ňovací díl do odpovídajícího připevňovacího rozhraní. Zatlačte zajišťovací páčku dovnitř,
abyste zajistili generátor EM pole na místě. Položte kabel na zem tak, aby nepřekážel
personálu operačního sálu.

5. Vyjměte ze spodní vrstvy přepravního pouzdra EM základní stanici (pokud není uložena
v držáku Kick EM) a následně k EM základní stanici připojte napájecí a datové kabely.

6. Připojte kabel generátoru EM pole k EM základní stanici.

7. Zavěste EM základní stanici na kolejnici operačního stolu pomocí instalačního zavěšení.
Nebo:
Zavěste EM základní stanici na držák Kick EM pomocí instalačního zavěšení.

8. Připevněte EM zdroj napájení k vozíku s monitorem a zajištěte pomocí pásků ze suché-
ho zipu kolem tyče vozíku s monitorem, a to co nejblíže k podvozku.

9. Připojte EM kabel k vozíku s monitorem.

10. Připojte EM kabel k EM zdroji napájení.

11. Vyjměte z přepravního kufru pouzdro na nesterilní nástroje a položte jej na nesterilní plo-
chu.

12. Vložte horní vrstvu zpět do přepravního kufru a uložte ho na čisté a suché místo, kde ne-
bude překážet.

JEDNOTKA EM SLEDOVÁNÍ
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5.1.5 Poloha pacienta

Než začnete

Spusťte jednotku EM sledování asi 10 minut před použitím systému.

Varování
Vedle referenční polohy pacienta musí být z generovaného EM pole odstraněny všechny
předměty. Ujistěte se, že byly z pacienta odstraněny všechny kovové předměty (např.
piercing).

Zorné pole EM sledování

Oblast navigace začíná 50 mm od přední strany generátoru EM pole. Optimální pracovní
vzdálenost je mezi 100 a 350 mm od přední strany generátoru EM pole.

③②

①

④

⑤

Obrázek 35  

Č. Součást

① Vršek

② Bok

③ Zadní část

④ Dostupná navigační oblast

⑤ Optimální navigační oblast

Poloha pacienta
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Přesnost EM sledování

Vždy umístěte pacienta do oblasti označené níže, protože tato oblast poskytuje nejlepší přesnost
sledování. Přesnost sledování se snižuje, pokud držíte nástroje ve vnější oblasti.
Navigační program zobrazí výstrahu, pokud se nástroje dostanou do vnější oblasti (viz příslušná
Uživatelská příručka k programu).
U pacienta použijte vhodnou opěrku hlavy ①, aby byla hlava umístěna rovně tak, že čelní plocha
generátoru EM pole přibližně zakrývá oblast zájmu, včetně EM nástrojů.

①

Obrázek 36  

JEDNOTKA EM SLEDOVÁNÍ
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Poloha pacienta
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6 POUŽITÍ SYSTÉMU
6.1 Sterilní použití
6.1.1 Sterilní fólie na monitor Kick

Všeobecné informace

Navigační stanice Kick 2 ani jednotka EM sledování nejsou sterilní. Vozík s monitorem lze
používat v prostředí pacienta při použití fólie na monitor Kick dodávané společností Brainlab.
Sterilní fólie vám během chirurgického zákroku umožňuje přístup ke všem softwarovým funkcím a
nastavení polohy monitoru, aniž by bylo ohroženo sterilní pole.
Nedovolte, aby jakékoli části systému vnikly do sterilního pole.

Balení

Fólie monitoru Kick je dodávána ve sterilním stavu. Ujistěte se, že obal fólie nemá žádné otvory
ani trhliny.
Před použitím zkontrolujte datum spotřeby na balení fólie. Pokud je datum prošlé, fólii zlikvidujte a
nepoužívejte ji.
Fólie monitoru je dodávána ve sterilním stavu. Pokud se vnější strana sterilní fólie během
rozbalování nebo klinického použití dostane do kontaktu s nesterilním prostředím, okamžitě fólii
zlikvidujte.
Je-li obal sterilní fólie poškozený nebo roztržený, nepoužívejte ji.

Zabalený systém Kick

Obrázek 37  

POUŽITÍ SYSTÉMU
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Zabalená dotyková obrazovka během provozu

Nedotýkejte se fólie ostrými nástroji.
Chcete-li zachovat sterilní pole, dotýkejte se pouze dotykové obrazovky a krytu monitoru, které
jsou zakryty fólií.

Likvidace

Po použití fólii zlikvidujte.

Postup obalení monitoru fólií

②

①

③

④
Obrázek 38  

Krok

1. Nasaďte fólii přes horní část monitoru ①.
Ujistěte se, že je orientační šipka na zadní straně monitoru a směřuje dolů ②.

2. Odlepte lepicí část z lepicích pásek ③ na horní části fólie a přilepte je k zadní straně mo-
nitoru.

3. Odlepte lepicí část z lepicích pásek ④ na spodní části fólie a přilepte je k tyči monitoru.

Sterilní použití
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6.2 Systémová připojení
6.2.1 Připojení pro zařízení třetích stran

Všeobecné informace

K systému Kick 2 lze připojit zařízení třetích stran pomocí kompatibilních připojovacích kabelů.

Rozhraní

Připojení pro zařízení třetích stran a elektrická rozhraní jsou umístěna na zadní straně vozíku.

USB

USB porty jsou umístěny na připojovacím panelu a přední části základny vozíku.
Před připojením do systému zkontrolujte USB flash disky antivirovým softwarem.
K vozíku s monitorem připojujte pouze USB zařízení s nízkou spotřebou nebo vlastním
napájením, u něhož byla zkoušena shoda (např. USB flash disk, myš, klávesnice, nožní
přepínač). Do portů USB 2.0 a 3.0 na přední části základny vozíku nepřipojujte USB zařízení s
vysokou spotřebou (např. externí pevný disk, chytré telefony, přenosné hudební přehrávače).
Bezpečnost a účinnost zařízení nelze v takovém případě zaručit.

Omezení pro zařízení připojovaných k panelům

Varování
K systému Kick 2 lze připojit pouze zařízení určené společností Brainlab, nebo u kterého
společnost Brainlab deklarovala jeho kompatibilitu.

Varování
Přídavná zařízení připojená k zdravotnickým elektrickým přístrojům musí být v souladu s
příslušnou normou IEC nebo ISO (např. IEC 60950 pro zařízení na zpracování dat a IEC
60601-1 pro zdravotnická zařízení). Kromě toho musí být všechny konfigurace v souladu s
požadavky na zdravotnické elektrické systémy (viz IEC 60601-1-1, resp. článek 16 z 3.
vydání normy IEC 60601-1). Kdo připojuje přídavné zařízení k zdravotnickému elektrickému
zařízení, konfiguruje zdravotnický systém, a má proto odpovědnost za to, aby byl tento
systém v souladu s požadavky na zdravotnické elektrické systémy. Vezměte prosím na
vědomí, že místní zákony mají přednost před výše uvedenými požadavky. V případě
pochybností se obraťte na svého místního zástupce nebo oddělení technického servisu.

Varování
Pokud není uvedeno jinak, není použití vícenásobných zásuvek nebo prodlužovacích
kabelů povoleno.

Varování
Zapojení elektrického zařízení do vícenásobných zásuvek vede k vytvoření zdravotnického
systému a může způsobit snížení úrovně bezpečnosti.

Připojení k síti LAN

K LAN portům připojujte pouze zařízení vyhovující standardu IEC.
V závislosti na aplikaci společnosti Brainlab, která je v systému spuštěná, a podle integrace do
nemocniční sítě nabízí připojení systému k síti přenos dat pacienta, vzdálený přístup, streamování
obsahu a sdílení relace.
Sítě musí vyhovovat standardu 1000BASE-T nebo 100BASE-TX podle IEEE 802.3.

POUŽITÍ SYSTÉMU
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Rozhraní vozíku s monitorem neposkytuje žádné prostředky pro elektrické oddělení podle
IEC 60601-1:2005. Pro síťové rozhraní (LAN) je doporučeno použít přiměřený prostředek
pro elektrické oddělení s nejméně 1 prostředkem ochrany operátora s dielektrickou
pevností minimálně 1,5 kV.

Bezdrátové připojení k síti LAN

Systém může jít zapojit do nemocniční sítě přes bezdrátové připojení k síti LAN. Dostupnost
bezdrátového připojení k síti LAN závisí na vašem regionu.
Zařízení WLAN je kompatibilní s IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Dostupné bezdrátové technologie
modulace: DSSS, CCK, OFDM. Dostupné typy modulace: DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK,
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM.
V případě slabého nebo žádného bezdrátového připojení se připojte pomocí kabelu LAN. K
přenosu dat pacienta použijte např. USB flash disky.
Bezdrátový vysílač LAN používá pro vysílání a příjem frekvenční pásmo:

ID zařízení Frekvenční pásmo

FCC ID A8J-EUB1200AC-1

Vysílač WLAN používá frekvenční pásmo pro vysílání a příjem
mezi 2,400 a 2,484 GHz s ekvivalentním izotropně vyzářeným vý-
konem (EIRP) 19,5 dBm.
Vysílač WLAN používá frekvenční pásmo pro vysílání a příjem
mezi 5,725 a 5,850 GHz s 17,5 dBm EIRP.

FCC ID Q87-WUSB6300

Vysílač WLAN používá frekvenční pásmo pro vysílání a příjem
mezi 2,400 a 2,454 GHz s ekvivalentním izotropně vyzářeným vý-
konem (EIRP) 18,86 dBm.
Vysílač WLAN používá frekvenční pásmo pro vysílání a příjem
mezi 5,725 a 5,850 GHz s ekvivalentním izotropně vyzářeným vý-
konem (EIRP) 21,87 dBm.

Systém bezdrátové komunikace se může rušit s jinými blízkými bezdrátovými zařízeními. Před
začátkem chirurgického zákroku ověřte správnou funkci systému bezdrátového připojení a dalších
nezbytných zařízení.

Síťové prostředí

Připojením navigační stanice Kick 2 k nemocniční síti se vytvoří zdravotnický systém podle
IEC 60601-1. Doporučuje se, aby byly součásti nemocniční sítě v souladu s příslušnými
normami IEC.

Systém provozujte jen v zabezpečených síťových prostředích. Ujistěte se, že je síť
chráněna proti neoprávněnému přístupu (např. ověření uživatele, firewall) a proti
škodlivému softwaru. V opačném případě nelze funkčnost systému zaručit vzhledem k
možným infekcím škodlivým softwarem.

Zobrazení 3D obsahu

Navigační stanice Kick 2 poskytuje progresivní signál s jediným datovým proudem s rozlišením
1 920 × 1 080 při 60 Hz. Chcete-li správně zobrazit 3D obsah vytvořený některým ze softwarů
společnosti Brainlab, musí externí displej podporovat 3D technologií řádek po řádku.

Systémová připojení
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6.2.2 Připojení na zadním panelu

Kompatibilní připojovací kabely

Port Příklad Zacházení

Nemocniční
síť

Ethernetový port pro připojení do nemocniční sítě
nebo zdrojů intraoperativních dat (min. síťový kabel
Cat 5e RJ45 pro max. 1 GB síť).
V horní části je západka pro zajištění při připojení
do portu. Při vyjmutí konektoru stiskněte západku a
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Intraoperač-
ní data

Sledovací
jednotka Port sítě Ethernet pro připojení sledovací jednotky.

USB 2.0 USB porty pro připojení pasivních zařízení USB 2.0
pro přenos dat o pacientovi.

USB 3.0 USB porty pro připojení zařízení USB 3.0.

Vstup pro S-
Video

Chcete-li používat s videosoftwarem společnosti
Brainlab, připojte zdroj S-Video pomocí miniaturního
koaxiálního kabelu 26 AWG (max. 5 m) s Mini-DIN
konektorem Hosiden k propojovacímu kabelu S-Vi-
deo od společnosti Brainlab.
Před připojením kabelu umístěte plastový kódovací
knoflík do správné polohy. Tento konektor nelze zaji-
stit.
Používejte pouze 4pinové Mini-DIN konektory Hosi-
den. Podobné konektory mohou pasovat, ale mohou
vést k poškození zařízení.

Propojovací
kabel S-Vi-
deo

Používá se k připojení zdrojů S-Video k vozíku s
monitorem.
Připojte černý konektor BNC k portu vstupu S-Video
Y na připojovacím panelu. Připojte bílý konektor
BNC k portu vstupu S-Video C na připojovacím pan-
elu.

Mikroskop

Připojujte pouze mikroskopy pomocí kabelu mikro-
skopu společnosti Brainlab. Kabel připojíte tak, že
připojíte všechny konektory (DVI-I, USB, CVBS) do
odpovídajících portů.
Podrobné informace o integraci mikroskopu nale-
znete v příslušné příručce k použití nástrojů.

Video výstup
Video výstup lze také použít pro DVI připojení.
POZNÁMKA: společnost Brainlab tento kabel nedo-
dává. 
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6.2.3 Sledovací jednotka

Všeobecné informace

Připojením sledovací jednotky k vozíku s monitorem se vytvoří zdravotnický systém podle IEC
60601-1 a musí splňovat požadavky stanovené ve standardu.
Připojte sledovací jednotku k vozíku s monitorem tehdy, když jsou obě zařízení vypnuta.
Komunikaci při sledování přes nemocniční síť využívejte pouze v případě, kdy máte jistotu, že je
síť stabilní.
Pokud se připojení ke sledovacímu zařízení prostřednictvím nemocniční sítě Ethernet nezdaří,
použijte přímo kabelové spojení mezi vozíkem s monitorem a sledovacím zařízením.
POZNÁMKA: před připojením sledovací jednotky k vozíku s monitorem se podívejte na příslušné
informace do uživatelské příručky sledovací jednotky. 

Jak připojit sledovací jednotku

Krok

1. Připojte kabel sítě Ethernet do portu sledovací jednotky na vozíku s monitorem.

2. Připojte kabel sítě Ethernet ke sledovací jednotce.

3. Zapněte obě zařízení.

Sledovací jednotka
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6.2.4 Volitelné součásti

Jednotka DVD pro systém Kick

Jednotka DVD pro navigační stanici Kick 2 dokáže přečíst:
• standardní disk
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R 3,95 GB
• DVD-R 4,7 GB Authoring
• DVD-R 4,7 GB General
• DVD-RW
• DVD+R 4,7 GB
• DVD+R 8,5 GB (dvojvrstvé)
• DVD+RW 4,7 GB
• DVD-RAM 4,7 GB

Jednotka DVD pro navigační stanici Kick 2 dokáže zapisovat na:
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R 4,7 GB
• DVD+R 4,7 GB
• DVD+R 8,5 GB (dvojvrstvé)
• DVD+RW 4,7 GB
• DVD-RAM 4,7 GB

Postup připojení jednotky DVD pro systém Kick

①

Obrázek 39  

Krok

1. Připojte k jednotce DVD kabel USB.

2. Pomocí pásků suchého zipu připevněte jednotku DVD ke spodní části tyče vozíku s mo-
nitorem tak, aby byl připojovací kabel ① na spodní straně (nejblíže k základně) a smě-
rem k zadní části vozíku.

3. Připojte kabel k portu USB 3.0 na připojovacím panelu.

4. Nosič disku otevřete stisknutím tlačítka pro vysunutí a vložte/vyjměte DVD disk.

POUŽITÍ SYSTÉMU
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Postup připojení USB k adaptéru sítě Ethernet

Volitelné adaptéry USB na síť Ethernet umožňují připojit prostřednictvím portu sítě Ethernet
zařízení třetích stran.

②①

②

①

Obrázek 40  

Krok

1. Připojte USB ② adaptéru k portu USB 3.0 na připojovacím panelu na zadní části základ-
ny vozíku s monitorem.

2. Připojte kabel sítě Ethernet k zařízení třetí strany.

3. Připojte kabel sítě Ethernet k portu sítě Ethernet adaptéru ①.

POZNÁMKA: nepoužívejte adaptér USB - síť Ethernet k připojení sledovací jednotky. Sledovací
jednotku vždy připojte přímo k portu sítě Ethernet označenému Tracking Unit („sledovací
jednotka“). 

Volitelné součásti
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6.3 Kabeláž
6.3.1 Přehled

Všeobecné informace

V této části jsou uvedeny informace o připojení kabelů včetně:
• Kabel pro vyrovnání potenciálu
• Napájecí kabel

Bezpečná manipulace s kabely

Pokud je vozík s monitorem zapnutý, kabely nepřipojujte ani neodpojujte.
Nepoužívejte zlomené nebo poškozené kabely.
Za kabely netahejte.
Riziko zásahu elektrickým proudem: Nedotýkejte se zástrček kabelů v případě, když je navigační
stanice Kick 2 zapnutá.
Ujistěte se, že kabel sledovací jednotky není připojen k jinému zařízení než k vozíku s
monitorem a sledovací jednotce.
Před použitím systému zkontrolujte, zda jsou kabely v dobrém stavu.
Když systém není používán nebo chystáte-li se jej přemisťovat, odpojte a odložte všechny kabely
na háčky. Netahejte za kabely.
Ujistěte se, že jsou kabely při připojování dostatečně uvolněné. Kabely nenapínejte ani je v
zapojeném stavu nevystavujte napětí.

Nikdy neprovádějte zapojení nebo odpojení silou na konektory.

Kabel pro vyrovnání potenciálu (žlutý/zelený)

• Vyrovnává potenciál mezi různými kovovými částmi, kterých se lze dotknout současně.
• Snižuje rozdíly potenciálu, který může nastat mezi lékařskými elektrickými přístroji a jinými

vodivými částmi jiných objektů během provozu.
Před použitím systému kabel pro vyrovnání potenciálů připojte k vozíku s monitorem a do
odpovídající zásuvky.

Postup připojení kabelu pro vyrovnání potenciálů

Obrázek 41  

POUŽITÍ SYSTÉMU
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Krok

1. Zapojte kabel pro vyrovnání potenciálu do příslušného portu na vozíku s monitorem.

2. Zapojte kabel pro vyrovnání potenciálu do příslušné zásuvky.

Postup připojení napájecího kabelu

Krok

1. Připojte síťový napájecí kabel do zdířky napájení na vozíku s monitorem.

2. Připojte druhý konec napájecího kabelu do zásuvky.

Před odpojením kabelu ze systému vždy nejprve vyjměte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

Postup připojení napájecího kabelu se západkou tvaru V

Obrázek 42  

V závislosti na regionu může mít síťový napájecí kabel uvolňovací mechanismus se západkou
tvaru V.

Krok

1. Připojte síťový napájecí kabel do zdířky napájení na připojovacím panelu vozíku s moni-
torem.

2. Připojte druhý konec napájecího kabelu do zásuvky.

3. Chcete-li kabel odpojit, stisknutím žlutého tlačítka jej uvolníte ze zdířky (viz šipka na ob-
rázku výše).

Před odpojením kabelu ze systému vždy nejprve vyjměte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

Kabeláž
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6.3.2 Skladování kabelu

Háčky na kabel

Obrázek 43  

K vozíku obvykle zůstávají připojeny tyto kabely:
• Napájecí kabel
• Kabel sledovací jednotky
• Kabel nemocniční sítě
• Kabel pro vyrovnání potenciálu

Kabely pečlivě smotejte a pověste je na háčky pro kabely.

POUŽITÍ SYSTÉMU
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6.4 Zapnutí navigační stanice Kick 2

Napájení

Používejte navigační stanici Kick 2 se zdrojem napájení uvedeným na typovém štítku. Pokud si
nejste jisti, jaký typ napájení máte k dispozici, poraďte se s podporou společnosti Brainlab nebo s
místní společností poskytující elektrickou energii. Použití nesprávného zdroje napájení může
zařízení vážně poškodit.
Přístroj připojte k napájení nebo jej od něj odpojte pouze tehdy, jsou-li všechna přidružená
zařízení zcela vypnuta.
Navigační stanici Kick 2 používejte pouze s dodaným napájecím kabelem. Nepoužívejte
prodlužovací kabely.

LED kontrolka napájení

LED kontrolka napájení se nachází v tlačítku napájení na vozíku s monitorem.

Barva Stav Vysvětlení

Zelená
Vypnuto Elektronické součásti jsou vypnuté.

Zapnuto Elektronické součásti jsou zapnuty. Zařízení je připraveno k
použití.

Související odkazy

Vozík s monitorem na straně 27
Postup připojení napájecího kabelu na straně 86
Postup připojení napájecího kabelu se západkou tvaru V na straně 86

Postup zapnutí navigační stanice Kick 2

①

Obrázek 44  

Krok

1. Ujistěte se, že jsou všechny požadované kabely připojeny k připojovacímu panelu.

2. Připojte vozík s monitorem k napájení.

3. Stisknutím tlačítka napájení ① spustíte zařízení.

Zapnutí navigační stanice Kick 2
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Postup zapnutí EM napájecího zdroje

Krok

1. Připojte EM napájecí zdroj do sítě.

2. Na EM napájecím zdroji zapněte tlačítko napájení.

POUŽITÍ SYSTÉMU
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6.5 Vypnutí navigační stanice Kick 2

Ztráta dat

Napájení odpojte ze sítě teprve poté, až je navigační stanice Kick 2 zcela vypnutá. Nedodržení
postupu vypnutí před odpojením napájení ze sítě může způsobit nevratnou ztrátu dat.

Postup při resetování

Krok

Chcete-li navigační stanici Kick 2 resetovat (pokud se zasekla nebo se zcela nevypnula), pod-
ržte na čtyři sekundy tlačítko napájení, dokud se systém nevypne.
Počkejte 10 sekund, poté stiskněte tlačítko napájení znovu a systém se restartuje.

Doby čekání

Po odpojení navigační stanice Kick 2 od síťového napětí počkejte alespoň 10 sekund, než ji
znovu připojíte.
Navigační stanici Kick 2 nevypínejte během spouštění. V opačném případě se mohou
konfigurační soubory a ostatní data na pevném poškodit nebo ztratit.

Případ nouze

Pouze v případě nouze odpojte napájecí kabel, čímž současně odpojíte všechny napájecí póly.

Postup vypnutí navigační stanice Kick 2

Krok

1. Navigační stanici Kick 2 vypnete pomocí softwaru nebo krátkým stisknutím tlačítka na-
pájení.

2. Když kontrolka LED napájení zhasne, odpojte síťovou zástrčku.

3. Odpojte a zajistěte všechny kabely a úložná zařízení.

Před připojením nebo odpojením ostatních kabelů odpojte síťovou zástrčku.
Tlačítko napájení neodpojuje zařízení od síťového napětí. Odpojte napájecí kabel k zajištění
úplného odpojení napětí.

Postup vypnutí EM napájecího zdroje

Krok

1. Na EM napájecím zdroji vypněte tlačítko napájení.

2. Když zhasne LED kontrolka napájení jednotky EM sledování, odpojte a zajistěte všechny
kabely.

Vypnutí navigační stanice Kick 2
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7 MONTÁŽ, PŘEPRAVA A
SKLADOVÁNÍ

7.1 Montáž vozíku s kamerou

Pracovní postup při montáži

Krok

1. Vložte teleskopickou tyč kamery do základny vozíku s kamerou.

2. Připněte spirálový kabel k horní části teleskopické tyče kamery.

3. Připojte kameru k teleskopické tyči.

4. Připojte kabel kamery ke kameře.

POZNÁMKA: podrobný popis každého kroku je uveden v této části. 

Postup připevnění tyče

②

①

Obrázek 45  

Krok

1. Zvedněte páčku upevňující tyč ①.

2. Držte spirálový kabel tak, aby nepřekážel, a spodní konec teleskopické tyče kamery za-
suňte do základny vozíku s kamerou ②.

3. Páčku upevňující tyč pevně zajistěte.

MONTÁŽ, PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ
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Postup připnutí kabelu k tyči

①

②

Obrázek 46  

Krok

1. Jemně vysuňte spirálový kabel ① podél teleskopické tyče kamery tak, aby se zúžil a mohl
se snadno vložit do kanálu bez použití síly.

2. Zasuňte kabelovou svorku do odpovídající drážky ② v tyči.

Postup připevnění kamery

Kamera
Spectra

②①

Montáž vozíku s kamerou
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Kamera
Vega

②①

Krok

1. Držte kameru a její držák a nasuňte držák kamery na konec teleskopické tyče kamery ①.
Když je kamera bezpečně připojena, uvolňovací tlačítko cvakne.

2. Zasuňte kabel kamery do odpovídající zdířky na kameře ②.

Varování
Chcete-li předejít úrazu elektrickým proudem, pouze připojte spirálový kabel ze základny
vozíku s kamerou do zdířky na kameře ②.

MONTÁŽ, PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ
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7.2 Montáž vozíku s monitorem

Pracovní postup při montáži

Krok

1. Vložte tyč monitoru do základny vozíku monitoru.

2. Připněte kabel monitoru k horní části tyče monitoru.

3. Připojte monitor k tyči.

4. Připojte kabel monitoru k monitoru.

POZNÁMKA: podrobný popis každého kroku je uveden v této části. 

Postup připevnění tyče

① ②

③

Obrázek 47  

Krok

1. Zatlačte zpět páčku upevňující tyč ③.

2. Držte kabel monitoru tak, aby nepřekážel ②, a spodní konec tyče monitoru zasuňte do
základny vozíku monitoru ①.

3. Páčku upevňující tyč pevně zajistěte.

Montáž vozíku s monitorem
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Postup připnutí kabelu k tyči

Obrázek 48  

Krok

1. Veďte kabel monitoru nahoru kanálem v tyči monitoru.

2. Zasuňte kabelovou svorku do odpovídající drážky v tyči.

Postup připevnění monitoru

①

②

③

Obrázek 49  

Krok

1. Držte rám monitoru a jeho držák a nasuňte držák monitoru na konec tyče monitoru ①.
Když je monitor bezpečně připojen, uvolňovací tlačítko cvakne.

2. Otevřete kryt na zadní straně monitoru ②.

3. Připojte kabel monitoru do monitoru a zajistěte zajišťovací kolíky ③.
Po připojení zavřete kryt na zadní straně monitoru ②.

MONTÁŽ, PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ
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Připevnění držáku Kick EM k vozíku s monitorem Kick

Krok

1. Umístěte horní část držáku Kick EM k háčkům ① tyče monitoru systému Kick. Při umi-
sťování zajistěte, aby drážky držáku dosedly na zadní stranu tyče monitoru ②.

①

②

2. Připojte spodní část ③ držáku Kick EM Holder. Mezi oběma částmi musí docházet k do-
statečnému tření, aby dočasně přidrželo spodní konec držáku na místě.

③

3. Zajistěte spodní část držáku Kick EM v poloze dvěma dodávanými křídlovými šrouby ④.

④

Montáž vozíku s monitorem
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7.3 Ochranné kryty

Ochranný kryt monitoru

Během přepravy a skladování je třeba použít ochranný kryt monitoru, který chrání citlivé součásti
před poškozením. Před vstupem na operační sál ochranný kryt sejměte.
Nezakrývejte monitor ochranným krytem, když je zařízení v provozu, mohlo by se přehřát a vážně
poškodit. Před nasazením ochranného krytu se ujistěte, že je zařízení vypnuto a zcela vychladlo.
Aby nedošlo k poškození, umístěte před přepravou nebo skladováním na monitor ochranný kryt.
Před nasazením ochranného krytu monitoru vyčistěte dotykovou obrazovku.

Ochranný kryt kamery

Během přepravy a skladování je třeba použít ochranný kryt kamery, který chrání citlivé součásti
před poškozením.
Nezakrývejte kameru ochranným krytem, když je v provozu. Mohla by se přehřát a vážně
poškodit. Před nasazením ochranného krytu se ujistěte, že je kamera vypnutá a zcela vychladlá.
Aby nedošlo k poškození, umístěte před přepravou nebo skladováním na kameru ochranný kryt.

Kameru nechraňte jinak, než metodami schválenými společností Brainlab. Nebraňte
například normálnímu proudění vzduchu kolem kamery tím, že ji zakryjete. Bude to mít vliv
na vychýlení provozních hodnot prostředí kamery za doporučené hranice.

Související odkazy

Postup čištění ochranného krytu monitoru na straně 127

Postup připojení ochranného krytu monitoru

Obrázek 50  

Krok

1. Systém vypněte a odpojte ze sítě.

2. Poté, co monitor vychladne, nasaďte ochranný kryt.

3. Upevněte pásky suchého zipu a ujistěte se, že je kryt na monitoru správně usazen.

MONTÁŽ, PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ
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Postup připojení ochranného krytu kamery

①

Obrázek 51  

Krok

1. Ujistěte se, že je vozík s kamerou zajištěn v parkovací poloze a že je kamera vypnutá a
zcela vychladlá.

2. Nasaďte ochranný kryt na přední stranu kamery.

3. Upevněte ochranný kryt pomocí suchého zipu ①.

Aby se zabránilo přehřátí, dbejte na to, aby byla kamera vypnutá po dobu nejméně pěti
minut před nasazením ochranného krytu.

Ochranné kryty
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7.4 Přeprava mimo nemocnici
7.4.1 Přehled

Preventivní opatření

Před zahájením montáže a demontáže zohledněte hmotnost součástí.
Po montáži se ujistěte, že jsou pevně zajištěny všechny páčky na vozíku. Ověřte, že jsou všechny
mechanické spojení správně a bezpečně zapojeny.
Při montáži a demontáži by součásti systému měli zvedat pouze lidé, kteří jsou k tomu fyzicky
způsobilí (nikoli např. těhotné ženy).

Přepravní kufry

Obrázek 52  

Při přepravě vozíku s monitorem mimo nemocnici je nutné použít tři přepravní kufry:
• přepravní kufr pro monitor
• přepravní kufr pro základnu vozíku monitoru
• pouzdro přes rameno pro tyč vozíku a kabely

Při přepravě vozíku s kamerou mimo nemocnici je nutné použít dva přepravní kufry:
• přepravní kufr vozíku s kamerou
• pouzdro přes rameno pro tyč vozíku a kabely

Aby bylo možné systém uložit do kufrů, musí se demontovat.

Pohyblivé části přepravních kufrů

Buďte velmi opatrní, abyste si do pohyblivých částí přepravních kufrů nepřivřeli prsty nebo jiné
části těla. Spoje, ve kterých se mohou přivřít části těla, zahrnují zejména:
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Zatahovací držadla

Zip

Kolečka

Při přepravě

Zvedat a nakládat kufry se zařízením musí dva lidé.
Pro přepravu v automobilu:
• Zajistěte přepravní kufry, zejména pokud jsou umístěny na zadních sedadlech.

Pro přepravu letadlem:
• Doporučuje se přepravní kufry odbavit jako objemná zavazadla.
• Zabalte součásti systému do přepravních kufrů jen v souladu s pokyny v této uživatelské

příručce.
Ujistěte se, že jsou přepravní kufry při přepravě (např. autem) zajištěny.

Po přepravě

Po doručení a před spuštěním vyčkejte, dokud se systém nepřizpůsobí pokojové teplotě.

Související odkazy

Specifikace systému na straně 151

Přeprava mimo nemocnici
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7.4.2 Demontáž a přeprava vozíku s monitorem

Než začnete

Před zahájením montáže a demontáže zohledněte hmotnost součástí.
Před demontáží nasaďte na monitor ochranný kryt.

Související odkazy

Specifikace systému na straně 151

Postup přípravy vozíku monitoru na přepravu

Krok

1. Vypněte systém.

2. Odpojte napájecí kabel ze sítě a od vozíku monitoru.
Odeberte všechny ostatní připojené kabely a součásti (např. kabel PE, síťový kabel, jed-
notku DVD).
Uložte kabely do přední kapsy pouzdra přes rameno.

3. Odpojte kabel monitoru od monitoru.

4. Stiskněte uvolňovací tlačítko na držáku monitoru a sejměte monitor z tyče.
Umístěte monitor do příslušného kufru.

5. Zatáhněte za svorku kabelu zpět a odpojte kabel monitoru z tyče.
Zlehka vytáhněte kabel ze žlábku na tyči.

6. Zatáhněte za páčku upevňující tyč a vyjměte tyč ze základny vozíku monitoru.
Tyč vložte do pouzdra přes rameno.

7. Vložte základnu vozíku monitoru do příslušného kufru.

8. Zakryjte kovový konektor kabelu monitoru dodaným látkovým obalem.

9. Zcela uzavřete zip na přepravním kufru.

Postup přepravy základny vozíku monitoru

①

②

Obrázek 53  
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Krok

1. Zakryjte kovový konektor kabelu monitoru dodaným látkovým obalem ②.

2. Nasaďte na základnu vozíku monitoru horní pěnovou vložku a vložte základnu do kufru.

3. Protáhněte kabel monitoru výřezem v pěnové vložce ① a umístěte vložku na horní stranu
základny vozíku monitoru.

4. Zcela uzavřete zip na kufru.

Postup přepravy monitoru

① ②

Obrázek 54  

Krok

1. Umístěte monitor do pěnové vložky přepravního kufru, dotykovou obrazovkou směrem
dolů ①.

2. Zcela uzavřete zip na kufru.

3. Zavěste ramenní popruh kufru monitoru přes vysunuté madlo kufru základny vozíku mo-
nitoru ②.

4. Připevněte pásek suchého zipu kufru monitoru k příslušnému madlu na kufru základny
vozíku monitoru.

Postup přepravy tyče vozíku monitoru

①

Obrázek 55  

Demontáž a přeprava vozíku s monitorem
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Krok

1. Umístěte tyč do výřezu v pěnové vložce ① přepravního pouzdra přes rameno.
POZNÁMKA: druhý výřez je určen pro tyč vozíku kamery Kick 2. 

2. Zcela uzavřete zip na kufru.
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7.4.3 Demontáž vozíku s kamerou

Než začnete

Před zahájením montáže a demontáže zohledněte hmotnost součástí.
Při montáži a demontáži by měli součásti vozíku s kamerou zvedat pouze lidé, kteří jsou k tomu
fyzicky způsobilí (nikoli např. těhotné ženy).
Před demontáží nasaďte na kameru ochranný kryt.

Postup přípravy vozíku s kamerou na přepravu

② ③①

Krok

1. Odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a od základní stanice.

2. Umístěte teleskopické rameno kamery do minimální výškové polohy.

3. Odpojte kabel kamery.

4. Stiskněte uvolňovací tlačítko na držáku kamery a sejměte ji z tyče.

5. Zatáhněte za svorku kabelu monitoru zpět a odpojte spirálový kabel od tyče.
V případě potřeby jemně zatáhněte za spirálový kabel nahoru, aby šel snadno vyjmout ze
žlábku na tyči.

6. Zatáhněte za páčku upevňující tyč a vyjměte teleskopickou tyč kamery ze základny vozí-
ku s kamerou.
Tyč vložte do pouzdra přes rameno.

7. Vložte základnu vozíku s kamerou do příslušného kufru ②.

8. Zakryjte kovový konektor spirálového kabelu dodaným látkovým obalem ①.

9. Umístěte na základnu pěnovou vložku, poté vložte kameru ③.

10. Zcela uzavřete zip na přepravním kufru.

Demontáž vozíku s kamerou
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7.4.4 Přeprava jednotky EM sledování pomocí přepravních kufrů

Všeobecné informace

Součásti jednotky EM sledování vždy ukládejte a přepravujte způsobem, který doporučuje
společnost Brainlab.

Příprava jednotky EM sledování ke skladování

Krok

1. Vypněte systém.

2. Odpojte EM kabel z EM napájecího zdroje.

3. Odpojte EM kabel od vozíku s monitorem.

4. Vyjměte horní vrstvu z přepravního kufru a uložte ji do horního víka bedny nebo někam
kde zůstane čistá a suchá.

Postup zabalení jednotky EM sledování s připevňovací deskou do přepravních pouzder

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

Obrázek 56  

Krok

1. Rozepněte pásky ze suchého zipu na vozíku s monitorem a odstraňte EM napájecí
zdroj.
Umístěte napájecí zdroj do určeného místa v přepravním kufru ⑦.

2. Sejměte EM základní stanici z operačního stolu nebo držáku Kick EM.
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Krok

3. Odpojte kabel generátoru EM pole a oba konektory EM kabelu od EM základní stanice.
Uložte EM základní stanici do spodní vrstvy přepravního kufru ④.

4. Přidržte generátor EM pole ③ a zatáhněte za uvolňovací mechanismus ② na připevňo-
vací desce generátoru EM pole ①, čímž se generátor EM pole oddělí.
Uložte generátor EM pole do spodní vrstvy přepravního kufru ⑤.

5. Uložte všechny kabely do spodní vrstvy přepravního kufru ⑥.

6. Vložte horní vrstvu přepravního kufru ⑧.

7. Odpojte suché zipy upevňovací desky generátoru EM pole a uložte je v horní vrstvě pře-
pravního kufru ⑨.

8. Vložte nesterilní nástroje do pouzdra na nesterilní nástroje ⑪.

9. Uložte pouzdro na nesterilní nástroje ⑪ do přepravního kufru ⑩.

Způsob zabalení jednotky EM sledování s polohovacím ramenem do přepravních obalů

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

Obrázek 57  

Krok

1. Rozepněte pásky ze suchého zipu na vozíku s monitorem a odstraňte EM napájecí
zdroj.
Umístěte napájecí zdroj do určeného místa v přepravním kufru ⑦.

2. Sejměte EM základní stanici z operačního stolu nebo držáku Kick EM.

3. Odpojte kabel generátoru EM pole a oba konektory EM kabelu od EM základní stanice.
Uložte EM základní stanici do spodní vrstvy přepravního kufru ④.

Přeprava jednotky EM sledování pomocí přepravních kufrů
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Krok

4. Podržte generátor EM pole ③ a zatáhněte za uvolňovací mechanismus ② na polohova-
cím ramenu generátoru EM pole ①, čímž se generátor EM pole oddělí.
Uložte generátor EM pole do spodní vrstvy přepravního kufru ⑤.

5. Uložte všechny kabely do spodní vrstvy přepravního kufru ⑥.

6. Vložte horní vrstvu přepravního kufru ⑧.

7. Uložte generátor EM pole do spodní vrstvy přepravního kufru ⑨.

8. Vložte nesterilní nástroje do pouzdra na nesterilní nástroje ⑪.

9. Uložte pouzdro na nesterilní nástroje ⑪ do přepravního kufru ⑩.

MONTÁŽ, PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Systémová a technická uživatelská příručka Rev. 1.5 Navigační stanice Kick 2 107



7.5 Přeprava systému Kick 2 v rámci nemocnice

Než začnete

Před převozem vozíku uvolněte všechny brzdy. Nepokoušejte se vozík přemisťovat, pokud jsou
kolečka zajištěna, jinak by se vozík mohl překlopit.
Ujistěte se, že na cestě určené k přepravě nejsou žádné překážky. Vyhněte se prahům dveří a
předmětům ležícím na podlaze. Při přepravě nepřejíždějte přes kabely.
Odpojte vozík s kamerou před přepravou od základní stanice.

Zamezte vibracím

Zamezte vibracím a otřesům při přemístění a skladování.

Rovný povrch

Varování
Nikdy systém Kick 2 neparkujte ani nepřemisťujte na povrchu se sklonem větším než 10°.
Přepravní rychlost systému Kick 2 se na skloněných plochách zvýší. V takovém případě by
mohlo dojít k převrhnutí vozíku.

Bezpečné přemístění

Nepřemisťujte systém Kick 2 rychleji, než je mírná rychlost chůze.

Parkovací a přepravní poloha

Varování
Systém Kick 2 přemisťujte jen tehdy, když je v bezpečné přepravní poloze.
• Monitor musí být nakloněný dozadu.
• Nastavte jej na minimální výšku, přičemž všechny páčky musí být zajištěny, jinak by mohla

teleskopická tyč kamery narazit (např. do rámu dveří nebo jiných zařízení).
• Musí být nasazeny ochranné kryty.
• Kabely musí být zavěšeny na háčky.

POZNÁMKA: vezměte v úvahu další hmotnost ochranného krytu, napájecího kabelu a kabelu sítě
Ethernet. 

Připojené příslušenství a kabely při přepravě

Při přepravě zohledněte hmotnost níže uvedených položek, pokud jsou připojeny. Veškeré ostatní
zatížení musí být z vozíku odebráno.
• Volitelné: Jednotka DVD pro navigační stanici Kick 2
• Napájecí kabel
• Ethernetový kabel
• Kabel pro vyrovnání potenciálu
• Ochranný kryt
• Adaptér (USB k síti Ethernet)
• Jednotka EM sledování
• Datový kabel EM napájení
• EM napájecí zdroj
• EM držák
• Deska generátoru EM pole

Přeprava systému Kick 2 v rámci nemocnice
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Po přepravě

Varování
Systém Kick 2 nepřevážejte ani neskladujte v prostředí s jinými podmínkami, než jaké jsou
stanoveny. Pokud tak učiníte, může dojít ke ztrátě kalibrované přesnosti kamery.
Po přepravě před spuštěním vyčkejte, dokud se systém Kick 2 nepřizpůsobí teplotě v místnosti.

Postup přepravy vozíku monitoru

①

Obrázek 58  

Krok

Při přepravě vozíku monitoru použijte držák monitoru ①.

Varování
Nikdy nepohybujte vozíkem na povrchu se sklonem větším než 10°, protože se rychlost
pohybu na nakloněných površích zvyšuje, což zvyšuje riziko převrácení vozíku.

Postup přepravy vozíku s kamerou

①

MONTÁŽ, PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Systémová a technická uživatelská příručka Rev. 1.5 Navigační stanice Kick 2 109



Krok

K přepravě vozíku s kamerou použijte držák ①.

Vozík přemisťujte pouze pomocí výše uvedeného držáku. K přemisťování vozíku nepoužívejte
kabely.

Jak překonat překážky při přepravě

Pokud není k dispozici rovný povrch (např. nevyhnutelné převýšení mezi pokoji), postupujte dle
správných zásad pro překonání takové překážky.

Krok

Přesuňte vozík do místa s převýšením, pak opatrně vozík mírně nakloňte a překonejte schod
nejdříve jedním a pak druhým kolečkem.
POZNÁMKA: nezvedejte celý vozík. Dávejte pozor, abyste vozík příliš nenaklonili a nepřevrhl se. 

Přeprava systému Kick 2 v rámci nemocnice
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7.6 Přeprava součástí systému Kick EM na držáku
Kick EM

Všeobecné informace

Když je jednotka EM sledování zavěšená na vozíku s monitorem, pohybujte s vozíkem pouze,
když je nakloněný do maximální polohy dozadu.

Montáž připevňovací desky Kick EM na držák Kick EM

Krok

1. Před montáží připevňovací desky Kick EM se ujistěte, že jsou přidržovací pásky ze su-
chého zipu ① zavřené.

①

2. Pásky ze suchého zipu prostrčte otvorem ② na druhé straně.

②
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Krok

3. Přehněte pásek ze suchého zipu zpět na původní stranu a zasuňte jej zpět do plastového
očka na samotném pásku ③.

③

4. Pásek ze suchého zipu pevně utáhněte a zasuňte jej ještě jednou do otvoru na původní
straně.

5. Stejným způsobem si připravte pásek ze suchého zipu na spodní straně připevňovací
desky.

6. Když jsou pásky ze suchého zipu připraveny, zavěste připevňovací desku Kick EM na
držák Kick EM jejím posunutím ve směru paralelním s tyčí monitoru ④ a následně usa-
zením připevňovací desky Kick EM na háčky ⑤.

④                                                            ⑤

Přeprava součástí systému Kick EM na držáku Kick EM
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Montáž základní stanice Kick EM

Krok

1. Namotejte kabel základní stanice Kick EM a zavěste ho na háček držáku Kick EM ①.

①
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Krok

2. Namontujte základní stanici Kick EM tak, že ji podržíte mírně nakloněnou vůči tyči moni-
toru ② a jemně ji nasunete na své místo na držáku Kick EM ③.

②                                                                                       ③   

POZNÁMKA: základní stanici Kick E lze namontovat bez odpojení od generátoru pole Kick EM
nebo zdroje napájení. 

Přeprava součástí systému Kick EM na držáku Kick EM
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Montáž generátoru pole Kick EM

Krok

1. Umístěte generátor pole Kick EM na držák Kick EM ①.

①

POZNÁMKA: generátor pole Kick EM lze namontovat bez odpojení od základní stanice
Kick EM. 

2. Nasuňte generátor pole Kick EM tak, aby logo Brainlab směřovalo ven.
Namotejte kabel generátoru pole Kick EM a zavěste ho na krček ② připevňovací desky
Kick EM.

②
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7.7 Parkování a skladování
7.7.1 Přehled

Všeobecné informace

Každé kolečko na navigační stanici Kick 2 má samostatnou nožní brzdu, díky níž jej lze snadno
přepravovat a bezpečně zaparkovat.

Varování
Při uskladnění, parkování nebo provozu vozíku všechny brzdy zcela zajistěte.

Před přepravou

Před převozem systému odjistěte všechny brzdy.

Postup zajištění/odjištění brzd

① ②

③
Obrázek 59  

Možnosti

Chcete-li zajistit brzdu, sešlápněte pedál brzdy ③ dolů nohou, dokud nezacvakne do zajištěné
polohy ①.

Chcete-li brzdu odjistit, vytáhněte nohou pedál brzdy ③ nahoru, dokud nezacvakne do odjištěné
polohy ②.

Parkování a skladování
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7.7.2 Parkování navigační stanice Kick 2

Všeobecné informace

Pokud systém není v provozu, mějte vždy vozík v bezpečné poloze pro přepravu a parkování.
Nikdy vozík s kamerou neparkujte ani neodjišťujte z přepravní polohy na povrchu se sklonem
větším než 5°.

Varování
Nikdy vozík s monitorem neparkujte ani jej neodjišťujte z přepravní polohy na povrchu se
sklonem větším než 10°.
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7.7.3 Skladování

Bezpečné skladování

Při uskladnění systému vždy používejte ochranný kryt.

Související odkazy

Požadavky na prostředí na straně 150

Skladování
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7.7.4 Dlouhodobé skladování

Všeobecné informace

Před uskladněním systému na delší dobu i po něm musí být přijata opatření k zajištění jeho
řádného fungování.

Likvidace

Pokud již nemáte v úmyslu systém dále používat, přečtěte si informace o jeho likvidaci.

Související odkazy

Právní informace na straně 8

Skladování na 1-6 měsíců

Před uskladněním systému na jeden až šest měsíců:

Krok

1. Odpojte všechny externí kabely a uložte je spolu se zařízením.

2. Zakryjte monitor ochranným krytem.

3. Uložte zařízení na suchém místě s teplotou od 21 °C do 30 °C.

Před použitím zařízení, které bylo uskladněno na přibližně tři měsíce:
• Vyčistěte zařízení.
• Před použitím při operaci systém spusťte a ověřte jeho správnou funkci.

Související odkazy

Čištění vozíku s monitorem na straně 127

Skladování na 6 měsíců nebo déle

Před uskladněním systému po dobu šesti měsíců nebo déle:

Krok

1. Odpojte všechny externí kabely a uložte je spolu se zařízením.

2. Zakryjte monitor ochranným krytem.

3. Uložte zařízení na suchém místě s teplotou od 21 °C do 30 °C.

Před použitím zařízení, které bylo uskladněno na šest měsíců nebo déle:
• Vyčistěte zařízení.
• Proveďte periodickou zkoušku s cílem ověřit bezpečnost a účinnost zařízení (nabízenou

společností Brainlab).
• Před použitím při operaci systém spusťte a ověřte jeho správnou funkci.

Související odkazy

Požadavky na periodické zkoušky na straně 132

MONTÁŽ, PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ
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8 ČIŠTĚNÍ
8.1 Příprava na čištění

Než začnete

Varování
Před začátkem čištění se ujistěte, že je systém plně vypnut a odpojen od elektrické sítě.

Varování
Před zahájením čištění a dezinfekce a v jejich průběhu se ujistěte, že je jednotka EM
sledování odpojena od vozíku s monitorem.

Bez automatické dezinfekce

Na součásti vozíku s kamerou nepoužívejte automatické čisticí a dezinfekční postupy.
Nevystavujte vozík s kamerou přímému UV záření, mohlo by dojít k poškození zařízení.

Bez sterilizace

Součásti vozíku s kamerou nesterilizujte. Vysoké sterilizační teploty mohou součásti
systému poškodit.

Nesterilizujte zařízení EM sledování ani jeho součásti.

Nesterilizujte upevňovací závěs generátoru pole.

Použitelnost dezinfekčních prostředků

Systém Kick 2 se musí čistit pomocí těchto typů dezinfekčních prostředků:

Typ dezinfekčního prostředku Příklad

Na bázi alkoholu Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Na bázi alkylaminů Incidin Plus 2 %

Na bázi aktivního kyslíku Perform

Na bázi aldehydů/chloridu Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

POZNÁMKA: používejte pouze povrchové dezinfekční prostředky uvedené na vašem trhu. 

POZNÁMKA: povrchové dezinfekční prostředky mohou zanechat stopy. Lze je snadno odstranit
suchým hadříkem. 

Vždy pečlivě dodržujte pokyny výrobce dezinfekčních prostředků.

ČIŠTĚNÍ
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Použití čisticích kapalin, dezinfekčních ubrousků nebo jiných postupů čištění, než je zde
uvedeno, může vést k poškození zařízení. Aby nedošlo k poškození, používejte pouze
dezinfekční prostředky ověřené společností Brainlab.

Žádné kapaliny

Varování
Zajistěte, aby do součástí vozíku s kamerou nevnikly žádné kapaliny. V opačném případě
by mohlo dojít k poškození těchto součástí a/nebo elektroniky. Součásti vozíku s kamerou
nejsou chráněny proti vniknutí kapalin.

Pro čištění používejte pouze navlhčený hadřík. Při čištění jiným způsobem by mohly do
systému vniknout kapaliny a způsobit škodu.

Příprava na čištění
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8.2 Čištění vozíku s kamerou

Intervaly čištění kamery

Protože četnost čištění závisí na tom, jak často se kamera používá, nemůže společnost Brainlab
určit obecně doporučené intervaly čištění. Jejich stanovení je tedy odpovědností každého
uživatele.
Pravidelně kontrolujte čistotu filtru iluminátoru a čoček, čistěte je však pouze v případě potřeby.

Po čištění

Po čištění se ujistěte, že před zatažením teleskopické tyče vozíku s kamerou je tato tyč zcela
suchá.

Postup čištění vozíku s kamerou

Krok

1. Po vypnutí základní stanice odpojte od vozíku s kamerou napájecí kabel ze síťové zá-
suvky a kabel sítě Ethernet.

2. Kromě kamery očistěte povrchovou dezinfekcí všechny povrchy dle doporučení výrobce.
POZNÁMKA: dbejte na to, abyste při otírání nečistoty nenanesli z krytu kamery na filtry a
čočky iluminátoru. 

3. Pečlivě vyčistěte rozhraní tak, aby do vozíku s kamerou nevnikly žádné kapaliny.

Kamera Spectra - Postup čištění čočky a filtru iluminátoru

Krok

1. Odstraňte prach z filtrů a čoček iluminátoru pomocí prachovky (kartáčku) na fotografické
čočky.
Jemně otřete povrch pouze v jednom směru pohybem kartáčku přes povrch.

2. Jemně otřete povrch filtrů iluminátoru a čoček dezinfekčními utěrkami, které obsahují
70 % isopropanolu nebo Meliseptol.
POZNÁMKA: nepoužívejte jiné dezinfekční prostředky. Pečlivě dodržujte pokyny výrobce
dezinfekčního prostředku. 

3. • Vyčistěte kryt kamery pomocí povrchové dezinfekce.
• Řiďte se doporučeními výrobce dezinfekčního prostředku.
• Dbejte na to, abyste při otírání nečistoty nenanesli z kamery na filtry iluminátoru a čoč-

ky.
• Vyhněte se delšímu kontaktu utěrky a kamery.

4. • Vyčistěte filtry iluminátoru a čočky pomocí komerčního čisticího roztoku na čočky s ví-
ce vrstvami (například AR66) a čistého pleteného hadříku z mikrovlákna na čištění
optiky (např. Hitecloth).

• Vyhněte se delšímu kontaktu prostředku na čištění čoček a filtru iluminátoru a čoček.

Varování
K čištění nepoužívejte žádné papírové výrobky. Papírové výrobky mohou poškrábat filtry
iluminátoru.

ČIŠTĚNÍ
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Kameru nesterilizujte.

Kamera Vega - Postup čištění čočky a filtru iluminátoru

K odstranění šmouh z pouzdra nebo krytů iluminátoru používejte pouze 70% roztok
isopropanolu a měkký hadřík, který nepouští vlákna. Lze také použít utěrky Accel TB a
Meliseptol. Jiné kapaliny by mohly způsobit poškození iluminačních filtrů. K čištění
nepoužívejte žádné papírové výrobky. Papírové výrobky mohou na filtrech iluminátoru
způsobit škrábance.

Před čištěním kameru vypněte.

Nepoužívejte snímač polohy před procedurou bez kontroly jeho čistoty a možného
poškození. Snímač polohy je třeba v průběhu procedury sledovat. Spoléhání se na údaje
poskytnuté znečištěným nebo poškozeným snímačem polohy může vést k nepřesným
závěrům.
Při čištění snímače polohy se řiďte níže uvedeným postupem:

Krok

1. Odstraňte prach z filtrů a čoček iluminátoru pomocí prachovky (kartáčku) na fotografické
čočky.
Jemně otřete povrch pouze v jednom směru tahem kartáčku přes povrch.

2. Jemně otřete povrch filtrů iluminátoru a čoček dezinfekčními utěrkami, které obsahují
70 % isopropanolu nebo Meliseptol.

3. Pokračujte v čištění zbývající části kamery. Dbejte na to, abyste při otírání nečistoty nena-
nesli z krytu kamery na filtry a čočky iluminátoru. Vyhněte se delšímu kontaktu utěrky s
kamerou.

Postup čištění ochranného krytu kamery

Obrázek 60  

Krok

1. Sejměte z kamery ochranný kryt.

2. Při čištění povrchu používejte čistou vodu.

3. Pokud je to nutné, použijte k dezinfekci povrchu povrchový dezinfekční prostředek dle do-
poručení výrobce dezinfekčního prostředku.
POZNÁMKA: na čištění a dezinfekci povrchů používejte pouze navlhčený hadřík. Nene-
chte ochranný kryt nasáknout dezinfekčním prostředkem. 

4. Očistěte a dezinfikujte pouze vnější povrchy ochranného krytu. Nečistěte ani nedezinfikuj-
te vnitřní plochy krytu.

5. Před nasazením na kameru nechte ochranný kryt zcela uschnout.
POZNÁMKA: po vysušení mohou dezinfekční prostředky zanechat na povrchu skvrny. 

Čištění vozíku s kamerou
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POZNÁMKA: pokud nelze zašpiněný kryt uspokojivě vyčistit výše uvedeným postupem, vyměňte
kryt za nový. 

Ochranné kryty nemyjte, nenamáčejte, nežehlete, nedezinfikujte ani nesterilizujte.

ČIŠTĚNÍ
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8.2.2 Čištění přepravních kufrů

Obrázek

Obrázek 61  

Postup čištění přepravních kufrů

Krok

1. Při čištění povrchu používejte čistou vodu.

2. Pokud je to nutné, použijte k dezinfekci povrchu povrchový dezinfekční prostředek dle do-
poručení výrobce dezinfekčního prostředku.
POZNÁMKA: na čištění a dezinfekci povrchů používejte pouze navlhčený hadřík. Pře-
pravní kufry nenechte zvlhnout ani nasáknout dezinfekčním prostředkem. 

3. Očistěte a dezinfikujte pouze vnější povrchy přepravních kufrů. Nečistěte ani nedezinfikuj-
te vnitřní plochy kufrů.

4. Před vložením systému nechejte přepravní kufr zcela uschnout.
POZNÁMKA: po vysušení mohou dezinfekční prostředky zanechat na povrchu skvrny. 

Čištění přepravních kufrů
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8.3 Čištění vozíku s monitorem

Postup čištění vozíku s monitorem

Krok

1. Vypněte systém a odpojte napájení ze sítě.

2. Odpojte vozík s monitorem od sledovací jednotky.

3. Povrchovou dezinfekcí vyčistěte všechny povrchy na krytu systému dle doporučení výrob-
ce.

4. Pečlivě vyčistěte rozhraní tak, aby do systému nevnikly žádné kapaliny.

5. Dotykovou obrazovku očistěte hadříkem netvořícím žmolky a dezinfekčním prostředkem
nezanechávajícím šmouhy.

Postup čištění ochranného krytu monitoru

Obrázek 62  

Krok

1. Odpojte pásky suchého zipu a sejměte ochranný kryt z monitoru.

2. Při čištění povrchu používejte čistou vodu.

3. Pokud je to nutné, použijte k dezinfekci povrchu povrchový dezinfekční prostředek dle do-
poručení výrobce dezinfekčního prostředku.
POZNÁMKA: na čištění a dezinfekci povrchů používejte pouze navlhčený hadřík. Nene-
chte ochranný kryt nasáknout dezinfekčním prostředkem. 

4. Očistěte a dezinfikujte pouze vnější povrchy ochranného krytu. Nečistěte ani nedezinfikuj-
te vnitřní plochy krytu.

5. Před nasazením na systém nechte ochranný kryt zcela uschnout.
POZNÁMKA: po vysušení mohou dezinfekční prostředky zanechat na povrchu skvrny. 

POZNÁMKA: pokud nelze zašpiněný kryt uspokojivě vyčistit výše uvedeným postupem, vyměňte
kryt za nový. 

Ochranný kryt nemyjte, nemáčejte, nežehlete ani nesterilizujte.

ČIŠTĚNÍ
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8.4 Čištění jednotky EM sledování

Jak čistit jednotku EM sledování

Krok

1. Po vypnutí vozíku s monitorem a vypnutí EM napájecího zdroje odpojte EM kabel z EM
základní stanice.

2. Odpojte napájení z jednotky EM sledování.

3. Vyčistěte všechny plochy krytu pomocí povrchové dezinfekce.
Řiďte se doporučeními výrobce dezinfekčního prostředku.

4. Pečlivě vyčistěte rozhraní tak, aby do systému nevnikly žádné kapaliny.
POZNÁMKA: nestříkejte kapaliny přímo do větracích otvorů EM základní stanice. 

5. Otřete připevňovací desku nebo polohovací rameno generátoru EM pole a z připevňova-
cí části generátoru EM pole odstraňte prach a nečistoty.

Čištění jednotky EM sledování

128 Systémová a technická uživatelská příručka Rev. 1.5 Navigační stanice Kick 2



8.5 Čištění přepravních kufrů

Obrázek

Obrázek 63  

Postup čištění přepravních kufrů

Krok

1. Při čištění povrchu používejte čistou vodu.

2. Pokud je to nutné, použijte k dezinfekci povrchu povrchový dezinfekční prostředek dle do-
poručení výrobce dezinfekčního prostředku.
POZNÁMKA: na čištění a dezinfekci povrchů používejte pouze navlhčený hadřík. Pře-
pravní kufry nenechte zvlhnout ani nasáknout dezinfekčním prostředkem. 

3. Očistěte a dezinfikujte pouze vnější povrchy přepravních kufrů. Nečistěte ani nedezinfikuj-
te vnitřní plochy kufrů.

4. Před vložením systému nechejte přepravní kufr zcela uschnout.
POZNÁMKA: po vysušení mohou dezinfekční prostředky zanechat na povrchu skvrny. 

ČIŠTĚNÍ
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Čištění přepravních kufrů
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9 ELEKTRICKÁ
BEZPEČNOST

9.1 Klasifikace zařízení

Klasifikace - vozík s monitorem a vozík s kamerou

Vozík s monitorem a vozík s kamerou jsou klasifikovány jako zařízení třídy I podle normy IEC
60601-1 a musí být příslušným způsobem přezkoušeny.

Klasifikace Definice

Třída I
Týká se klasifikace zařízení, pokud jde o ochranu proti úrazu elektrickým pro-
udem. Kovové přístupné části a kovové vnitřní části, jako např. připojení k
uzemnění, jsou vybaveny ochrannými prostředky.

Klasifikace - jednotka EM sledování

Jednotka EM sledování je klasifikována podle normy IEC 60601-1 jako zařízení třídy I a musí být
příslušným způsobem přezkoušena.

Klasifikace Definice

Třída I
Týká se klasifikace zařízení, pokud jde o ochranu proti úrazu elektrickým pro-
udem. Kovové přístupné části a kovové vnitřní části, jako např. připojení k
uzemnění, jsou vybaveny ochrannými prostředky.

Klasifikace - porty pro EM nástroje

Porty pro EM nástroje jsou klasifikovány jako typ BF dle normy IEC 60601-1 a musí být
příslušným způsobem přezkoušeny.

Klasifikace Definice

Typ BF
Použitá část typu F splňující stanovené požadavky této normy za účelem po-
skytnutí vyššího stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem, než kte-
rou poskytují použité části typu B.

Bezpečnostní požadavky

Varování
Aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, musí být navigační stanice Kick 2 (včetně
jednotky EM sledování) připojena k elektrické síti s ochranným uzemněním.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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9.2 Požadavky na periodické zkoušky
9.2.1 Přehled

Interval

Pro zachování bezpečnosti zařízení se požaduje každoroční zkouška elektrické bezpečnosti
podle IEC 62353.
Proudový test je třeba provádět každý rok či po opravě nebo úpravě zařízení. Proudový test je
požadován pro lékařská zařízení a pro vytváření lékařských elektronických systémů dle normy
IEC 60601-1-1, respektive článku 16 třetího vydání normy IEC 60601-1.
Tento test opakujte vždy, pokud bylo medicínské elektrické zařízení či nastavení zařízení
změněno (např. po opravě jednoho či více zařízení nebo po výměně součástí zařízení jako
například kabely).
POZNÁMKA: místní předpisy a požadavky, které se liší od této normy, mají přednost. Zkoušky se
také mohou provádět podle normy IEC 60601-1. 

Rozsah

Tato zkouška musí zahrnovat všechny položky uvedené v této kapitole a kapitole Údržba. Každá
část zařízení nemocničního systému, která má své vlastní připojení do elektrické sítě nebo kterou
lze připojit k hlavnímu napájení nebo od něj odpojit bez použití nástroje, musí být testována
jednotlivě. Nemocniční systém musí být navíc podroben zkouškám jako celek, aby se vyloučilo, že
stárnoucí součást může indikovat nepřijatelné hodnoty.
Pokud nelze položky lékařského elektrického zařízení, které jsou zapojeny do nemocničního
systému funkčními spoji, z technických důvodů testovat odděleně, otestujte zdravotnický systém
celý.
Podpora společnosti Brainlab nebo autorizovaných partnerů navíc pravidelně provádí čištění
vstupních filtrů a v případě potřeby vymění baterii.

Kontroly prováděné jinými osobami než zaměstnanci společnosti Brainlab

Pouze vyškolený a kvalifikovaný personál smí provádět zkoušky elektrické bezpečnosti.

Zkoušku musí provést pouze kvalifikovaný technik, který:
• Je způsobilý provádět bezpečnostní kontroly na elektrickém zdravotnickém zařízení.
• Je obeznámen s informacemi o bezpečnosti výrobku a návodem k obsluze a přečetl si

uživatelskou příručku a porozuměl jí.
• Zná aktuální místní předpisy týkající se průmyslové a neprůmyslové prevence nehod.
• Neprodleně písemně informuje společnost Brainlab v případě, že je zařízení považováno za

nebezpečné.

Inspekce prováděná techniky podpory společnosti Brainlab

• Pokud není u zákazníka k dispozici dostatečně způsobilá osoba, provede tuto kontrolu za
stanovený poplatek technik podpory společnosti Brainlab.

• Pokud požadujete specialistu společnosti Brainlab, obraťte se na podporu společnosti.

Související odkazy

Kontroly na straně 171
Protokol o bezpečnostní kontrole - periodické zkoušky na straně 135

Požadavky na periodické zkoušky

132 Systémová a technická uživatelská příručka Rev. 1.5 Navigační stanice Kick 2



9.2.2 Kroky zkoušky

Měřicí přístroje

Uvedené pokyny k měření jsou příklad, který se týká jednoho měřicího přístroje.
U jiných přístrojů se mohou jednotlivé kroky lišit. Při práci s měřicím přístrojem, který používáte,
se řiďte pokyny výrobce.
POZNÁMKA: pokud si nejste jisti, zda je váš měřicí přístroj vhodný, kontaktujte podporu
společnosti Brainlab. 

Bezpečnostní opatření pro zkoušky

Kroky testu nemocničního systému musí být prováděny tak, jak je popsáno níže. Popisovaná
zkouška se týká pouze navigační stanice Kick 2 společnosti Brainlab, nikoli připojeného
zařízení. Řiďte se také pokyny výrobce připojeného zařízení.
Během měření musí být všechny přístroje v provozním režimu.
Testy proveďte za normálních podmínek a také s jedním chybovým stavem.
Nemocniční systém vizuálně zkontrolujte a rozhodněte, zda je nastavení stejné jako v době
poslední prohlídky, nebo zda byly jednotky nemocničního systému vyměněny, přidány či
odebrány. Takovéto změny musí být zdokumentovány, stejně jako změny konfigurace
nemocničního systému. Jakékoli změny ruší platnost předchozích referenčních hodnot.

Pravidla pro zkoušky

Když se provádějí periodické zkoušky:
• Povinné kroky zkoušky provádějte v pořadí uvedeném výše.
• Změřte všechny součásti systému uvedené v následujících kapitolách.
• Aby zařízení bylo považováno za bezpečné, musí úspěšně absolvovat všechny zkoušky.
• Kalibrace měřicího přístroje musí být v okamžiku měření platná.
• Proveďte všechny zkoušky podle normy IEC 62353.

POZNÁMKA: výstupní připojení měřicího přístroje pro měření musí zůstat funkční po celý cyklus
měření. Pokud během měření odpojíte výstup pro měření, přístroj zjistí, že připojení již není
funkční, a budete muset zopakovat celou zkoušku. 

Pokud zkouška neproběhne úspěšně, zařízení musí opravit pracovníci technické podpory
společnosti Brainlab. Po opravě zopakujte celou zkoušku elektrické bezpečnosti od začátku.

Protokol o bezpečnostní kontrole

• Vytiskněte nebo okopírujte protokol o bezpečnostní kontrole.
• Zadejte výsledky kontroly.
• Na základě porovnání naměřených hodnot s kritickými posuďte, zda zkouška proběhla

úspěšně.
• Ponechejte si protokol jako záznam o kontrole.

Související odkazy

Protokol o bezpečnostní kontrole - periodické zkoušky na straně 135

Kroky požadované zkoušky elektrického lékařského zařízení

Krok

1. Vizuální kontrola

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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Krok

2. Odpor ochranného uzemnění
POZNÁMKA: tento krok neplatí pro jednotku EM sledování tak, jak je stanoveno pro za-
řízení třídy II podle IEC 60601-1. 

3. Svodový proud zařízení

4. Funkční zkouška

5. Zpráva o výsledcích

6. Vyhodnocení výsledků

7. Kontrola a příprava pro běžné použití

Požadované kroky testu nemocničních systémů

Krok

1. Proveďte zkoušku každého zařízení nemocničního systému jednotlivě podle kroků 1-4
pro elektrická lékařská zařízení.
Výsledky zapište a vyhodnoťte.

2. Dotykový proud.

3. Funkční zkouška.

4. Zpráva o výsledcích.

5. Vyhodnocení výsledků.

6. Kontrola a příprava pro běžné použití.

Požadované kroky při zkoušce EM nástrojů

Krok

1. Vizuální kontrola

2. Svodový proud použité části (typ BF) (pouze EM sledování)

Kroky zkoušky
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9.2.3 Protokol o bezpečnostní kontrole - periodické zkoušky

Kroky zkoušky, které mají být provedeny

Krok Pokyny a podmínky

Vizuální kontrola

Zkontrolujte všechny kabely používané při zkoušce, zda nejsou promáč-
knuté a nemají poškozenou izolaci a holé spoje. Pohybujte kabely a ohý-
bejte je rukou, aby se trochu natáhla izolace. Jakékoli viditelné poškození
je nepřijatelné. Zkontrolujte, že jsou konektory na kabelech řádně připev-
něny.
Zkontrolujte, že nejsou vozík s monitorem, vozík s kamerou a jednotka
EM sledování (pokud jsou přítomny) viditelně poškozeny. S výjimkou vě-
tracích otvorů nesmí být vidět vnitřek vozíků. Je nepřijatelné, aby bylo vi-
dět dovnitř. Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty k dispozici.
Ujistěte se, že je vozík s monitorem správně sestaven, tj.:
• tyč je bezpečně zasunuta do základny vozíku
• monitor je uzamčen ve své poloze na tyči
• kloub monitoru drží monitor bezpečně v jeho poloze

Zkontrolujte zda LED kontrolky (na vozíku s monitorem, vozíku s kame-
rou nebo jednotce EM sledování) neindikují chyby.
Pokud budou zjištěna jakákoli poškození, vyřaďte zařízení z provozu,
označte ho a obraťte se na podporu společnosti Brainlab.

Odpor ochranného
uzemnění

Vozík s monitorem a vozík s kamerou připojte originálním napájecím
kabelem od společnosti Brainlab k elektrické síti. Pokud máte u zařízení
více napájecích kabelů, opakujte tuto zkoušku s každým z nich.
Odzkoušejte odpor ochranného uzemnění podle normy IEC 62353:2014,
kapitoly 5.3.2.2, pomocí měřicího přístroje, který je schopen dodávat pro-
ud alespoň 200 mA do 500 mΩ. Měření provádějte po dobu jedné sekun-
dy. Napětí na svorkách nesmí překročit 24 V.

Svodový proud zaří-
zení

Vozík s monitorem a vozík s kamerou připojte originálním napájecím
kabelem od společnosti Brainlab k elektrické síti. Svodový proud zařízení
odzkoušejte podle normy IEC 62353:2014, kapitoly 5.3.3.2.3, takzvanou
diferenciální metodou s následujícími doplňujícími podmínkami:
• Měření se provádějí při síťovém napětí.
• Měření se provádějí pokud možno s oběma polohami síťové zástrčky.

Při měření s různými polohami síťové zástrčky zaznamenejte vyšší hod-
notu.

Funkční zkouška

• Zapněte napájení vozíku s monitorem a vozíku s kamerou
• Zkontrolujte, zda LED kontrolky neindikují chyby
• Zkontrolujte, zda je slyšitelná akustická zpětná vazba z kamery
• Zkontrolujte, že komunikace s vozíkem s monitorem a vozíkem s ka-

merou funguje
• načtěte data pacientů a spusťte softwarovou aplikaci
• zkontrolujte přesnost interakce dotykové obrazovky
• přesně sledujte nástroj Brainlab

Zaznamenání a vy-
hodnocení výsledků Vygenerujte protokol a posuďte, zda je zařízení bezpečné a funkční.

Kontrola a příprava
pro běžné použití

Po zkoušce zkontrolujte, že je vozík s monitorem a vozík s kamerou
před navrácením do provozu nastaven na podmínky nutné pro běžné
použití.
Odpojte všechna připojená zařízení, např. měřicí kabely.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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Kritické hodnoty

Krok zkoušky Normální stav

Odpor ochranného uzemnění ≤ 0,3 Ω

Svodový proud zařízení ≤ 0,5 mA

Referenční hodnoty

Do tabulek zadejte do každého požadovaného bodu měření jednu naměřenou hodnotu.
Do následující tabulky zadejte maximální naměřenou hodnotu:

Krok zkoušky Normální stav Vyhovuje?

Odpor ochranného uzemnění

Svodový proud zařízení

Výrobní číslo měřicího přístroje: ________________________
Konec platnosti kalibrace (datum): ________________________
Provedení zkoušky (datum): _________________Provedl:
__________________________________

Související odkazy

Protokol o bezpečnostní kontrole - zdravotnické elektrické systémy (vozík s monitorem) na straně
145

Protokol o bezpečnostní kontrole - periodické zkoušky
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9.3 Provádění zkoušek
9.3.1 Odpor ochranného uzemnění

Všeobecné informace

Hrot měřicího přístroje přiložte k vodivým částem uvedeným v tabulce níže a změřte odpor.
Pokud zkouška neproběhne úspěšně, zařízení musí opravit pracovníci technické podpory
společnosti Brainlab. Po opravě zopakujte celou zkoušku elektrické bezpečnosti od začátku.

Zkouška odporu ochranného uzemnění

Měřicí bod Naměřená hodnota Proběhla
zkouška
úspěšně?

Zdířka vyrovnání potenciálu
(vozík s monitorem)

Zdířka vyrovnání potenciálu
(vozík s kamerou)

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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9.3.2 Svodový proud zařízení

Všeobecné informace

Hrot měřicího přístroje přikládejte k vodivým částem uvedeným v tabulce níže a změřte svodový
proud.

Požadavky

Při provádění zkoušky svodového proudu zařízení zajistěte, aby byly vozík s monitorem a vozík
s kamerou vzájemně propojeny ethernetovým kabelem.

Místa měření svodového proudu zařízení (vozík s monitorem)

Měřicí bod Naměřená hodnota Proběhla
zkouška
úspěšně?

Zdířka vyrovnání potenciálu

Šroub na skříni PSU

Kovový kroužek na pomoc-
ném napájení

Šroub na zadní straně dis-
pleje

Šroub na horním krytu tyče

Svodový proud zařízení
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Místa měření svodového proudu zařízení (vozík s kamerou)

Měřicí bod Naměřená hodnota Proběhla
zkouška
úspěšně?

Zdířka vyrovnání potenciálu

Šroub na zadním krytu ka-
mery

Kryt ethernetového konekto-
ru

Šroub na kloubu

Poslední měřicí bod koneč-
ného sestavení hledejte ně-
kde na tyči

Šroub v otvorech na rame-
nou mezi částmi krytu

Svodový proud zařízení u jednotky EM sledování

Následující body pro zkoušku svodového proudu zařízení jsou určeny pro jednotku EM
sledování v kombinaci s vozíkem s monitorem.

Měřicí bod Naměřená hodnota Proběhla
zkouška
úspěšně?

Konektor na základní stanici
ke generátoru pole

Upevňovací šroub na zá-
kladní stanici pro držák ko-
lejnice

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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Měřicí bod Naměřená hodnota Proběhla
zkouška
úspěšně?

Upevňovací šroub portu pro
nástroje

Svodový proud zařízení
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9.3.3 Svodový proud použité části (typ BF) (u volitelné jednotky EM sledování)

Všeobecné informace

Pro jednotku EM sledování jsou definovány následující body.
Pro připojovací jednotku EM je nezbytný adaptér. Tento adaptér musí mít všechny konektory na
zástrčce propojeny na krátko.
Použijte alternativní měření podle normy IEC 62353:2014, kapitoly 5.3.4.3.2 a zapojte použitou
část do vstupní zásuvky na měřicím zařízení.
Například:

Obrázek 64  

Měřicí bod

Měřicí bod Naměřená hodnota Proběhla
zkouška
úspěšně?

Zástrčka adaptéru na připo-
jovací jednotce EM (otestuj-
te čtyři zásuvky)

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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9.4 Zkouška elektrické bezpečnosti - zdravotnický
elektrický systém

9.4.1 Přehled

Interval

Zkouška je povinná, když se vytváří zdravotnický elektrický systém podle normy IEC 60601-1,
resp. IEC 60601-1-1.
Zkouška elektrické bezpečnosti musí být provedena, když je sledovací jednotka poprvé připojena
ke stávajícímu vozíku s monitorem tvořícímu navigační stanici Kick 2.
Tuto zkoušku opakujte vždy, když se změní nastavení zdravotnického elektrického systému, např.
po opravě jednoho zařízení nebo celé sestavy nebo po výměně součástí zařízení, například
kabelů.
Pro zachování bezpečnosti jednotlivých zařízení a jejich sestavy se vyžaduje každoroční zkouška
elektrické bezpečnosti.

Rozsah

Tato zkouška musí zahrnovat všechny položky uvedené v této příručce.

Kontroly prováděné jinými osobami než zaměstnanci společnosti Brainlab

Pouze vyškolený a kvalifikovaný personál smí provádět zkoušky elektrické bezpečnosti.
Zkoušku musí provést pouze kvalifikovaný technik, který:
• Je způsobilý provádět bezpečnostní kontroly na elektrickém zdravotnickém zařízení.
• Je obeznámen s informacemi o bezpečnosti výrobku a návodem k obsluze a přečetl si

uživatelskou příručku a porozuměl jí.
• Zná aktuální místní předpisy týkající se průmyslové a neprůmyslové prevence nehod.
• Neprodleně písemně informuje společnost Brainlab v případě, že je zařízení považováno za

nebezpečné.

Inspekce prováděná zaměstnanci společnosti Brainlab

• Pokud není u zákazníka k dispozici dostatečně způsobilá osoba, provede tuto kontrolu za
stanovený poplatek technik podpory společnosti Brainlab.

• Pokud požadujete specialistu společnosti Brainlab, obraťte se na podporu společnosti.

Související odkazy

Protokol o bezpečnostní kontrole - zdravotnické elektrické systémy (vozík s monitorem) na straně
145

Zkouška elektrické bezpečnosti - zdravotnický elektrický systém
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9.4.2 Zkoušení zdravotnických elektrických systémů

Měřicí přístroje

Uvedené pokyny k měření jsou příklad, který se týká jednoho měřicího přístroje.
U jiných přístrojů se mohou jednotlivé kroky lišit. Při práci s měřicím přístrojem, který používáte,
se řiďte pokyny výrobce.

Bezpečnostní opatření pro zkoušky

• Popisovaná zkouška se týká pouze zařízení Brainlab, nikoli připojeného zařízení. Postupujte
také podle popisu uvedeného výrobcem připojeného zařízení.

• Všechna zařízení musí být v provozním režimu: Během měření musí být všechny spínače
napájení v provozní poloze (zapnuto).

• Zkoušky se musí provádět v normálním stavu a ve stavu jedné poruchy.

Pravidla pro zkoušky

Při provádění zkoušky mějte na paměti následující body:
• Povinné kroky zkoušky provádějte v pořadí uvedeném výše.
• Změřte všechny součásti systému uvedené v následujících kapitolách.
• Všechny zkoušky musí být provedeny.
• Kalibrace měřicího přístroje musí být v okamžiku měření platná.
• Proveďte všechny zkoušky podle normy IEC 60601-1:2005.

POZNÁMKA: výstupní připojení měřicího přístroje pro měření musí zůstat funkční po celý cyklus
měření. Pokud během měření odpojíte výstup pro měření, přístroj zjistí, že připojení již není
funkční, a budete muset zopakovat celou zkoušku. 

Pokud zkouška neproběhne úspěšně, musí navigační stanici Kick 2 opravit pracovníci technické
podpory společnosti Brainlab. Po opravě zopakujte celou zkoušku elektrické bezpečnosti od
začátku.

Protokol o bezpečnostní kontrole

• Vytiskněte nebo okopírujte protokol o bezpečnostní kontrole.
• Zadejte výsledky kontroly.
• Ponechejte si jej jako záznam o kontrole.

Související odkazy

Protokol o bezpečnostní kontrole - zdravotnické elektrické systémy (vozík s monitorem) na straně
145

Povinné kroky zkoušky

Krok

1. Proveďte vizuální kontrolu.

2. Zkontrolujte dotykový proud.

3. Proveďte funkční zkoušku.

4. Zaznamenejte a vyhodnoťte výsledky.

5. Zkontrolujte a připravte systém pro běžné použití.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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Související odkazy

Protokol o bezpečnostní kontrole - zdravotnické elektrické systémy (vozík s monitorem) na straně
145

Zkoušení zdravotnických elektrických systémů
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9.4.3 Protokol o bezpečnostní kontrole - zdravotnické elektrické systémy (vozík
s monitorem)

Prováděné zkoušky

Krok zkoušky Pokyny a podmínky

Vizuální kontrola

• Zkontrolujte všechny kabely používané při zkoušce, zda nejsou pro-
máčknuté a nemají poškozenou izolaci a holé spoje. Pohybujte kabely
a ohýbejte je rukou, aby se trochu natáhla izolace. Jakékoli viditelné po-
škození je nepřijatelné.

• Zkontrolujte, zda systém Kick 2 nemá viditelná poškození, přetržené
kabely a obnažené vodiče. S výjimkou větracích otvorů nesmí být vidět
vnitřek vozíků. Poškozené kabely, obnažené vodiče nebo viditelnost
vnitřku nelze akceptovat.

• Ujistěte se, že je systém Kick 2 správně sestaven.
• Pokud zjistíte jakákoli poškození, vyřaďte systém navigační stanici

Kick 2 z provozu, označte ji jako vyřazenou z provozu a obraťte se na
podporu společnosti Brainlab.

Dotykový proud
(optické sledování)

• Vozík s monitorem a vozík s kamerou propojte příslušným kabelem
a vozík s monitorem připojte originálním napájecím kabelem Brainlab
k elektrické síti.

• Zařízení, které budete připojovat, uveďte do provozního režimu podle
popisu výrobce zařízení.

• Požadovaným kabelem propojte zařízení, aby vznikl zdravotnický elek-
trický systém, a obě zařízení zapněte.

• Odzkoušejte dotykový proud zařízení podle normy IEC 60601-1:2005,
kapitoly 16.6.1, v normálním stavu a ve stavu jedné poruchy. Přerušení
kteréhokoli připojení ochranného uzemnění nenainstalovaného trvale
se považuje za stav jedné poruchy.

Dotykový proud
(EM sledování)

• Vozík s monitorem a jednotku EM sledování (volitelnou) propojte při-
pojovacími kabely a vozík s monitorem připojte originálním napájecím
kabelem Brainlab k elektrické síti.

• Zařízení, které budete připojovat, uveďte do provozního režimu podle
popisu výrobce zařízení.

• Požadovaným kabelem propojte zařízení, aby vznikl zdravotnický elek-
trický systém, a obě zařízení zapněte.

• Odzkoušejte dotykový proud zařízení podle normy IEC 60601-1:2005,
kapitoly 16.6.1, v normálním stavu a ve stavu jedné poruchy. Přerušení
kteréhokoli připojení ochranného uzemnění nenainstalovaného trvale
se považuje za stav jedné poruchy.

Funkční zkouška

• Zapněte napájení navigační stanice Kick 2.
• Zkontrolujte, zda LED kontrolky neukazují chyby.
• Načtěte data pacientů a spusťte softwarovou aplikaci.
• Zkontrolujte přesnost interakce dotykové obrazovky.
• Přesně sledujte nástroj Brainlab.
• Ověřte skutečnou funkci vytvořeného zdravotnického elektrického sy-

stému.

Zaznamenání a vy-
hodnocení výsledků Vygenerujte protokol a posuďte, zda je zařízení bezpečné a funkční.

Kontrola a příprava
pro běžné použití

• Po zkoušce zkontrolujte, že je navigační stanice Kick 2 před navráce-
ním do provozu nastavena na podmínky nutné pro běžné použití.

• Odpojte všechna připojená zařízení, např. měřicí kabely.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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Kritické hodnoty

Krok zkoušky Normální stav Stav jedné poruchy

Dotykový proud ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA

Referenční hodnoty

Do následující tabulky zadejte do každého požadovaného bodu měření maximální naměřenou
hodnotu:

Krok zkoušky Normální stav Stav jedné poru-
chy

Vyhovuje?

Dotykový proud

Výrobní číslo měřicího přístroje: ________________________
Konec platnosti kalibrace (datum): ________________________
Provedení zkoušky (datum): _________________Provedl:
__________________________________

Související odkazy

Protokol o bezpečnostní kontrole - periodické zkoušky na straně 135

Protokol o bezpečnostní kontrole - zdravotnické elektrické systémy (vozík s monitorem)
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9.4.4 Dotykový proud u zdravotnických elektrických systémů

Všeobecné informace

Při zkoušce dotykového proudu u zdravotnických elektrických systémů se opakují některé kroky
standardní zkoušky svodového proudu zařízení.

Přehled zkoušky

Hrot měřicího přístroje přiložte k vodivé části a změřte svodový proud.

Zkušební body měření (vozík s monitorem)

Měřicí bod Naměřená hodnota Proběhla
zkouška
úspěšně?

Šroub pro upevnění mikro-
skopu

Zkušební body měření (vozík s kamerou)

Měřicí bod Naměřená hodnota Proběhla
zkouška
úspěšně?

Síťová zdířka, připojovací
panel

Zkušební body měření (jednotka EM sledování)

Měřicí bod Naměřená hodnota Proběhla
zkouška
úspěšně?

EM základní stanice

Související odkazy

Svodový proud zařízení na straně 138

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
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Dotykový proud u zdravotnických elektrických systémů
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10 SHODY A SPECIFIKACE
10.1 Elektrotechnické normy

Certifikáty a schválení

Certifikát/Schválení

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

IEC 60529
IP20: Navigační stanice Kick 2
IP20: Součásti jednotky EM sledování

Údaje o energetické soustavě - Severní Amerika

V Severní Americe: pokud je jednotka připojena na 240 V, připojte ji pouze souměrným přívodem
označeným napájecím napětím 240 V.

SHODY A SPECIFIKACE
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10.2 Požadavky na prostředí
10.2.1 Přeprava/Skladování a provozní podmínky

Místní omezení

• Skladujte a provozujte systémy v místech, která jsou chráněná proti vlhkosti, větru, slunečnímu
záření, prachu, obsahu soli a síry.

• Neskladujte systémy v bezprostřední blízkosti chemických produktů nebo plynu.
• Nevystavujte systémy účinkům přímého ultrafialového světla.

Nadmořská výška

• Pokud není uvedeno jinak, systém je dimenzován pro použití v nadmořské výšce < 3 000
metrů.

• Přepravujte nebo skladujte systém v nadmořské výšce < 6 000 metrů.

Doba adaptace

Doba adaptace pro použití po extrémních podmínkách skladování je minimálně jedna hodina.

Podmínky prostředí

Následují požadavky na prostředí navigační stanice Kick 2:

Specifikace Podmínky provozu

Teplota 10 °C až 30 °C

Vlhkost 30 % až 75 % pod rosným bodem

Tlak 700 až 1 060 hPa

Specifikace Podmínky přepravy/Skladování

Teplota -10 °C až 45 °C (max. 15 týdnů)

Vlhkost 10 % až 90 % pod rosným bodem

Tlak 500 až 1 060 hPa

POZNÁMKA: dopravní/skladové hodnoty jsou platné pro systém umístěný v přepravních kufrech. 

Požadavky na prostředí
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10.3 Specifikace systému
10.3.1 Fyzikální vlastnosti

Monitor s ochranným krytem

Specifikace Hodnota

Výška 355 mm

Šířka 560 mm

Hloubka 75 mm

Hmotnost 8,12 kg

Základna vozíku s monitorem

Specifikace Hodnota

Výška 278 mm

Šířka 455 mm

Hloubka 485 mm

Hmotnost 16,46 kg

Tyč vozíku s monitorem

Specifikace Hodnota

Výška 947 mm

Šířka 132 mm

Hloubka 70 mm

Hmotnost 1,32 kg

Kompletní vozík s monitorem

Specifikace Hodnota

Výška 1 463 mm

Délka (půdorys) 500 mm2

Šířka (základna displeje) 540 mm

Hmotnost 25,8 kg

SHODY A SPECIFIKACE
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Vozík s kamerou Spectra

Obrázek 65  

Specifikace Hodnota

Max. výška 2 350 mm

Min. výška 1 450 mm

Půdorys 500 mm2

Hmotnost 19 kg

Specifikace systému
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Vozík s kamerou Vega

591

500

14
5023

50

591

Obrázek 66  

Specifikace Hodnota

Max. výška 2 350 mm

Min. výška 1 450 mm

Půdorys 500 mm2

Hmotnost 19 kg

SHODY A SPECIFIKACE
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EM základní stanice

Obrázek 67  

Specifikace Hodnota

Výška 350 mm

Šířka 200 mm

Délka 100 mm

Hmotnost 2,5 kg

Generátor EM pole

Obrázek 68  

Specifikace Hodnota

Výška 200 mm

Šířka 200 mm

Délka 71 mm

Hmotnost 2,8 kg

Specifikace systému
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Připevňovací deska generátoru EM pole

Obrázek 69  

Specifikace Hodnota

Výška 121 mm

Šířka 300 mm

Délka 428 mm

Hmotnost 2 kg

SHODY A SPECIFIKACE
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Rameno generátoru EM pole

Obrázek 70  

Specifikace Hodnota

Výška 748 mm

Šířka 110 mm

Délka 88 mm

Hmotnost 4 kg

Specifikace systému
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EM napájecí zdroj

Obrázek 71  

Specifikace Hodnota

Výška 180 mm

Šířka 89 mm

Délka 70 mm

Hmotnost 1 kg

Adaptér nástroje

Obrázek 72  

Specifikace Hodnota

Průměr 19 mm

Délka 65 mm

Hmotnost 0,026 kg

Související odkazy

Čištění vozíku s monitorem na straně 127

SHODY A SPECIFIKACE

Systémová a technická uživatelská příručka Rev. 1.5 Navigační stanice Kick 2 157



10.3.2 Technické specifikace

Vozík s monitorem a zdravotnická počítačová jednotka

Specifikace Hodnota

Elektrické specifikace

Vstupní střídavé napětí 100-240 VAC

Frekvence 50/60 Hz

Spotřeba energie
3 A při 100 V AC
1,5 A při 240 V AC

Baterie CMOS Lithiová baterie 3 V CR2032 210 mAh

Procesor Intel® Core i5 4. generace s 2,0 GHz

RAM 8 GB

Podporované vstupy/výstu-
py

• 2 USB 2.0
• 3 USB 3.0
• Vyrovnání potenciálů
• Vstup pro S-Video
• Připojení 2 LAN s 1 GBit/s
• CVBS
• DVI-I

Velkokapacitní paměť Interní pevný disk SSD 2,5" 240 GB

Audio Reproduktor zabudovaný do základny vozíku s monitorem

Displej 21,5", rozlišení FHD

Dotyková obrazovka Kapacitní dotyková obrazovka

Pojistka
5 × 20 mm
6,3 A / 250 V
T H

Konvertor DVI

Viz brožurka s pokyny společnosti Brainlab Converter Kit DVI to S-Video (souprava konvertoru
DVI na S-Video).

Vozík s kamerou

Specifikace Hodnota

Vstupní napětí 100-240 V AC

Frekvence 50/60 Hz

Spotřeba energie 1,6 A při 100 V / 0,8 A při 240 V AC

Pojistka
5 × 20 mm
1,6 A / 250 V
T H

Napájecí zdroj jednotky EM sledování

Specifikace Hodnota

Vstupní střídavé napětí 100-240 VAC

Technické specifikace
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Specifikace Hodnota

Frekvence 50/60 Hz

Výstupní stejnosměrné napětí 26 V DC

Spotřeba energie
1,22 A při 100 V AC
0,68 A při 240 V AC

Jednotka EM sledování

Specifikace Hodnota

Vstupní napětí 26 V DC

Spotřeba energie 40 W

Přesnost sledování 0,5 mm RMS (efektivní hodnota)

Konvertor DVI

Viz brožurka s pokyny společnosti Brainlab Converter Kit DVI to S-Video (souprava konvertoru
DVI na S-Video).

SHODY A SPECIFIKACE
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10.4 Shody
10.4.1 Elektromagnetické emise

Elektromagnetické prostředí

Systém Kick 2 je určen k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném v tabulce níže.
Uživatel je zodpovědný za zajištění toho, že systémy jsou v takovém prostředí používány.

Přenosná RF komunikační zařízení

Varování
Ve vzdálenosti menší než 30 cm od jakékoli části systému vozíku s monitorem, včetně
kabelů určených společností Brainlab, se nesmí používat přenosná RF komunikační
zařízení (včetně periferních, jako jsou anténní kabely a vnější antény). Nesplnění této
podmínky může způsobit zhoršení výkonu.

Prohlášení

Systém navigační stanice Kick 2 je určen k použití pouze v prostředí profesionálního
zdravotnického zařízení. Následující seznam obsahuje všechny použitelné zkoušky emisí a normy
a také použité úrovně shody:

Test emisí Standard Úroveň shody

Vedené a vyzařované RF
emise CISPR 11

Skupina 1
Třída A

Harmonické zkreslení IEC 61000-3-2 Třída A

Kolísání napětí/blikání IEC 61000-3-3 Splňuje

POZNÁMKA: z emisních charakteristik tohoto zařízení vyplývá, že je vhodné k použití
v průmyslových prostorách a nemocnicích (CISPR 11, třída A). Pokud se zařízení používá
v obytném prostředí (pro něž se obvykle požaduje CISPR 11, třída B), nemusí zajišťovat
dostatečnou ochranu pro RF komunikační služby. Uživatel musí přijmout opatření ke zmírnění
těchto účinků, například změnit orientaci nebo umístění zařízení. 

Varování
Tento systém by se neměl používat v blízkosti nebo v přímém kontaktu s jiným zařízením.
Pokud tomu nelze zamezit, musí být ověřen normální provoz v konfiguraci, ve které se
bude používat.

Shody
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10.4.2 Obecná elektromagnetická odolnost

Elektromagnetické prostředí

Systém Kick 2 je určen k použití v elektromagnetickém prostředí popsaném v následujících
kapitolách.
Uživatel je zodpovědný za zajištění toho, že systémy jsou v takovém prostředí používány.

Prohlášení o elektromagnetické odolnosti

Tabulky v následujících oddílech poskytují pokyny podle prohlášení výrobce o elektromagnetické
odolnosti.

SHODY A SPECIFIKACE
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10.4.3 Elektromagnetická odolnost

Test elektromagnetické odolnosti

Systém navigační stanice Kick 2 je určen k použití pouze v prostředí profesionálního
zdravotnického zařízení. Následující seznam obsahuje všechny použitelné zkoušky odolnosti
a normy a také použité úrovně shody:

Test odolnosti Standard Testovací úroveň
IEC 60601-1-2

Úroveň shody

Elektrostatický výboj - kon-
takt

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Elektrostatický výboj -
vzduch

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Vyzařovaná RF elektro-
magnetická pole IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz až 2,7 GHz
80 % AM při 1 kHz

3 V/m
80 MHz až 2,7 GHz
80 % AM při 1 kHz

Blízkosti polí RF zařízení
pro bezdrátovou komuni-
kaci 2 450 MHz

IEC 61000-4-3

28 V/m 28 V/m

Blízkosti polí RF zařízení
pro bezdrátovou komuni-
kaci - 5 240 MHz, 5 500
MHz, 5 785 MHz

9 V/m 9 V/m

Rychlé elektrické přecho-
dové jevy / skupiny impul-
sů - vstupní port střídavé-
ho proudu

IEC 61000-4-4

±2 kV
Opakovací frekven-
ce 100 kHz

±2 kV
Opakovací frekvence
100 kHz

Rychlé elektrické přecho-
dové jevy / skupiny impul-
sů - vstupní/výstupní porty
signálu

±1 kV
Opakovací frekven-
ce 100 kHz

±1 kV
Opakovací frekvence
100 kHz

Rázový impuls - vstupní
port napájení střídavým
proudem vodič-vodič

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Rázový impuls - vstupní
port napájení střídavým
proudem vodič-zem

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

Rázový impuls - vstupní/
výstupní porty napájení
vodič-zem

±2 kV ±2 kV

Vedené rušení indukované
RF polem IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz až 80
MHz
6 V
80 % AM při 1 kHz

3 V
0,15 MHz až 80 MHz
6 V
80 % AM při 1 kHz

Magnetické pole při frek-
venci síťového napájení IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz nebo 60 Hz

30 A/m
50 Hz nebo 60 Hz

Elektromagnetická odolnost
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Test odolnosti Standard Testovací úroveň
IEC 60601-1-2

Úroveň shody

Krátkodobé poklesy napětí
IEC 61000-4-11

0 % Ut; 0,5 periody
Při 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° a 315°
0 % Ut; 1 perioda a
70 % Ut; 25/30 pe-
riody
Jedna fáze při 0°

Splňuje

Přerušení napětí 0 % Ut; 250/300 pe-
riody Splňuje

POZNÁMKA: při vyšších hladinách ESD může dojít k trvalému poškození zařízení. 

Testovací
frekvence
(MHz)

Pásmo
(MHz)

Služba Modulace Maxi-
mum
(W)

Vzdále-
nost
(m)

Úroveň
shody od-
olnosti
(V/m)

385 380-390 TETRA 400
Impulsní mo-
dulace
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430-470
GMRS 460,
FRS 460

FM
Odchylka ±5
1 kHz, sinus

2 0,3 28

710

704-787 Pásmo LTE
13, 17

Impulsní mo-
dulace
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800-960

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

Impulsní mo-
dulace
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1 720

1 700 -
1 990

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

Impulsní mo-
dulace
217 Hz

2 0,3 28

1 845

1 970

2 450
2 400 -
2 570

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

Impulsní mo-
dulace
217 Hz

2 0,3 28

5 240
5 100 -
5 800

WLAN 802.11
a/n

Impulsní mo-
dulace
217 Hz

0,2 0,3 95 500

5 785
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IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Test odol-
nosti

IEC 60601
Zkušební
úroveň

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí - Pokyny

Vysokofrek-
venční rušení
po vedení
IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz až 80
MHz

3 V

Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komuni-
kační zařízení se nesmí používat blíže kterékoli
části navigační stanice Kick 2, a to včetně ka-
belů, než je doporučený odstup vypočtený po-
mocí rovnice platné pro frekvenci vysílače.
Doporučený odstup:

d 1 2 P,= 80 MHz až 800 MHz

d 2 3 P,= 800 MHz až 2,5 GHz

Vyzařované
vysokofrek-
venční rušení
IEC
61000-4-3

3 V/m 80
MHz až 2,5
GHz

3 V/m

Kde P představuje maximální výstup proudu vy-
sílače ve wattech (W) dle výrobce vysílače a d
je doporučená vzdálenost v metrech (m).
Intenzity pole pevných rádiových vysílačů, urče-
né elektromagnetickým průzkumem lokalitya,
musí být menší než stanovená úroveň shody v
každém frekvenčním rozsahub.
K rušení může docházet v blízkosti zařízení
označeného tímto symbolem:

POZNÁMKA: v případě 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah. 

POZNÁMKA: tato pravidla nemusejí platit za všech situací. Šíření elektromagnetického záření je
ovlivněno absorpcí a odrazy od konstrukcí, objektů a osob. 
a Sílu polí z pevných vysílačů, jako například z rádiových (mobilních) telefonních vysílačů, ama-
térských radiostanic, rozhlasového AM a FM vysílání a televizního vysílání nelze teoreticky před-
povědět přesně. Chcete-li vyhodnotit elektromagnetické prostředí z hlediska pevných RF vysíla-
čů, měli byste zvážit elektromagnetický průzkum pracoviště. Pokud naměřená intenzita pole v
místě použití systému Kick 2 přesahuje výše uvedenou platnou úroveň shody pro požadavky na
rádiové záření, je třeba ověřit normální funkčnost navigační stanice Kick 2. Zjistí-li se abnor-
mální funkčnost nástroje, může být třeba provést další opatření, jako je změna orientace nebo
umístění systému Kick 2.
b Nad rozsah frekvence 150 kHz na 80 MHz musí být síla pole menší než 3 V/m.

Elektromagnetická odolnost
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10.4.4 Vysokofrekvenční komunikační zařízení

Elektromagnetické prostředí

Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou ovlivnit systémy.
Systém Kick 2 je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí, kde je vyzařované
vysokofrekvenční rušení pod kontrolou.
Uživatel systému Kick 2 může zamezit elektromagnetickému rušení respektováním minimálního
odstupu mezi přenosným a mobilním RF komunikačním zařízením (vysílače) a navigační stanicí
Kick 2, jak je doporučeno níže, podle maximálního vysílaného výkonu komunikačního zařízení.

Varování
Přenosná a mobilní radiofrekvenční (RF) komunikační zařízení mohou jednotku EM
sledování ovlivnit.

Odstupy

Doporučený odstup mezi přenosným a mobilním RF komunikačním zařízením a navigační
stanicí Kick 2:

Jmenovitý maximální
výstupní výkon vysí-
lače (W)

Odstup podle frekvence vysílače (m)

150 kHz až 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz až 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz až 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

V případě vysílačů se jmenovitým maximálním vysílaným výkonem, který není uveden výše, je
možné doporučený odstup d v metrech (m) určit pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače,
kde P je maximální jmenovitý vysílaný výkon vysílače ve wattech (W) udávaný výrobcem vysíla-
če.
POZNÁMKA: v případě 80 MHz a 800 MHz platí odstup pro vyšší frekvenční rozsah. 

POZNÁMKA: tato pravidla nemusejí platit za všech situací. Šíření elektromagnetického záření je
ovlivněno absorpcí a odrazy od konstrukcí, objektů a osob. 

Varování
U tohoto zařízení byla testována odolnost vůči vyzařovanému RF poli pouze na vybraných
frekvencích a použití v blízkosti zdrojů s jinými frekvencemi může snížit jeho spolehlivost.
(IEC 60601-1-2 2014-02, vydání 4.0, bod 5.2.2.5 b).

Varování
Používání tohoto zařízení mimo udaný typ chráněného místa může mít za následek snížení
jeho výkonu, interferenci s jiným zařízením nebo interferenci s radiovými službami. (IEC
60601-1-2 2014-02, vydání 4.0, bod 5.2.2.2 a).

SHODY A SPECIFIKACE

Systémová a technická uživatelská příručka Rev. 1.5 Navigační stanice Kick 2 165



10.4.5 Zkoušené kabely

Použití specifikovaných kabelů

Varování
Použití jiného příslušenství, snímačů a kabelů než jsou určeny (s výjimkou kabelů, které
prodává společnost Brainlab jako náhradní díly) může mít za následek zvýšení emisí nebo
snížení odolnosti zařízení, což povede k jeho nesprávnému provozu.

Technické specifikace kabelů

Kabely navigace Kick 2, u nichž byla zkoušena shoda z hlediska emisí a odolnosti:

Kabel Specifikace

Napájení Dodala společnost Brainlab; délka 4 m

Vyrovnání potenciálů Dodala společnost Brainlab; délka 5 m

Datový kabel EM napájení Dodala společnost Brainlab; délka 5 m

S-Video 2 BNC koaxiální kabely, stíněné, ukončené, 75 Ohm; délka 30 m

CVBS BNC koaxiální kabely, stíněné, ukončené, 75 Ohm; délka 30 m

Nemocniční síť Dodala společnost Brainlab; délka 5 m

Mikroskop Dodala společnost Brainlab; délka 5 m

Zkoušené kabely
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10.4.6 Nemocniční síť

Všeobecné informace

Uživatelé musí identifikovat, analyzovat, vyhodnotit a mít pod kontrolou rizika, která se mohou
vyskytnout po připojení navigační stanice Kick 2 k datové síti nebo datové komunikaci tam, kde
je připojeno jiné zařízení.
Bezdrátové sítě musí splňovat požadavky normy IEEE 802.11b/g/n/ac.
Provedení změn na síti/datové komunikaci by mohlo zavést nová rizika, která vyžadují další
analýzu. Mezi tyto změny patří mimo jiné:
• Změny konfigurace
• Připojení nebo odpojení dalšího zařízení
• Aktualizace nebo upgrade připojeného zařízení

Informační tok v síti

Připojení zařízení k nemocniční síti nabízí:
• Přenos dat pacientů ze systému nebo do systému.
• Vzdálený přístup k informacím na obrazovce.
• Možnost streamování, záznamu a sdílení relace v závislosti na aplikaci společnosti Brainlab

spuštěné v zařízení a integraci v nemocniční síti.
Při přenosu dat pacientů navigační stanice Kick 2 přijímá data ze serveru nemocniční sítě (např.
serveru PACS).
Při vzdáleném přístupu, streamování, nahrávání nebo sdílení relace navigační stanice Kick 2
odesílá data klientovi streamování uvnitř nemocniční sítě.

Požadavky nemocniční sítě

Požadavek Hodnoty

Šířka pásma
• Minimum: 2 Mbit/s (např. pro přenos dat)
• Doporučeno: 10-50 Mbit/s (např. pro streamování a dálkový přístup)
• Optimum: 100 Mbit/s - 1 Gbit/s (např. pro sdílení relace)

Latence
• Maximum: ≤ 100 ms
• Doporučeno: ≤ 25 ms
• Optimum: ≤ 2 ms

Zabezpečení

• Zařízení připojujte jen do zabezpečené datové sítě
• Datová síť chráněná proti nežádoucímu přístupu (např. ověření uživate-

le, firewall apod.)
• Datová síť chráněná proti škodlivému softwaru
• Internetový protokol (TCP/IP)

Bezpečnostní opatření datové sítě

Streamování zobrazeného obsahu navigační stanice Kick 2 nebo použití sdílení relace může v
nemocniční síti způsobit vysoké provozní zatížení.

Při integraci navigační stanice Kick 2 do bezdrátové nemocniční sítě zvolte přiměřené
šifrování (např. WPA2) na ochranu údajů pacientů před neoprávněným přístupem.

Potenciální nebezpečí selhání datové sítě

Mohly by vzniknout následující nebezpečné situace, pokud by nemocniční síť nebo datová
komunikace nesplňovaly výše uvedené požadavky:

SHODY A SPECIFIKACE
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• Pacient bude léčen nesprávně kvůli:
- Selhání sítě během přenosu dat pacienta
- Malware (např. viry), které v počítači způsobí chybný výpočet dat

• Nežádoucímu vystavení pacienta účinkům anestetik nebo záření kvůli selhání sítě během
přenosu dat pacienta

Nemocniční síť
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10.5 Síťové vidlice

Všeobecné informace

Systém Kick 2 se dodává se specifikovanou zástrčkou napájecího kabelu, která je vhodná pro
region použití.

Použití určených napájecích šňůr

Varování
Spolehlivého uzemnění lze dosáhnout pouze tehdy, když je systém zapojen do ekvivalentní
zásuvky označené nápisem „Hospital Only“ (Jenom pro nemocniční použití) („Hospital
Grade“ v Severní Americe). Síťovou vidlici zasuňte pouze do síťové zásuvky, která má
zemnící ochranu. Nepoužívejte prodlužovací kabel, protože tím zrušíte ochrannou funkci.

SHODY A SPECIFIKACE
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Síťové vidlice
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11 ÚDRŽBA
11.1 Kontroly
11.1.1 Přehled

Zajištění bezpečnosti a funkčnosti

V zájmu bezpečného provádění běžné údržby důsledně dodržujte pokyny uvedené v této
příručce.

Varování
Neprovádějte kontroly nebo údržbu, když se navigační stanice Kick 2 používá k ošetření
pacienta.
Údržbu a kontroly navigační stanice Kick 2 je třeba provádět v pravidelných intervalech s cílem
zajistit jeho funkčnost a bezpečnost.
Doporučuje se u společnosti Brainlab objednávat preventivní údržbovou inspekci každý rok, aby
se ověřila přesnost sledování jednotky EM sledování.

Udržování shody vůči elektromagnetickému rušení

V zájmu udržování přiměřené bezpečnosti v souvislosti s elektromagnetickým rušením pravidelně
ověřujte, zda:
• jsou se zařízením používány pouze určené kabely,
• jsou všechny kabely v dobrém stavu a nepoškozené (není např. odkryté stínění),
• jsou připojení ke konektorům kabelů pevná, a kde je to možné, zajištěná,
• je zařízení spolehlivě připojeno k uzemnění.

Interval

Společnost Brainlab doporučuje kontroly provádět každý rok. Pokud máte servisní smlouvu,
společnost Brainlab provede roční kontrolu automaticky. Pokud nemáte servisní smlouvu,
kontaktujte technickou podporu společnosti Brainlab ohledně uspořádání kontroly.

Autorizace

Systém a zařízení je povoleno opravovat pouze pracovníkům společnosti Brainlab
a autorizovaným partnerům.

Varování
Riziko zásahu elektrickým proudem: Navigační stanice Kick 2 neobsahuje žádné
uživatelsky opravitelné součásti. Nesnímejte žádné kryty.

ÚDRŽBA
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Před použitím systému

Pokud nebyl systém delší dobu používán, ověřte před zahájením zákroku u pacienta, že je
všechno v pořádku.

Související odkazy

Příprava na čištění na straně 121

Kontroly
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11.1.2 Četnost kontrol

Týdně

Součást Kontrola

Kabeláž a konektory Vizuální kontrola (vyhledání poškození, překroucení, praskliny)

Čištění Viz kapitola o čištění

Jednotka EM sledování

• Vizuální kontrola kabeláže jednotky EM sledování, zda není po-
kroucená, popraskaná atd.

• Vizuální kontrola všech konektorů, zda nejsou poškozené.
• Vizuální kontrola poškození dílů krytu, jako jsou praskliny atd.
• Proveďte kontrolu veškerého fyzického poškození.

Měsíčně

Součást Kontrola

Obecné součásti
• Zkontrolujte fyzické poškození
• Čitelné označení a typové štítky
• Funkce připojení k zařízení jiných dodavatelů (např. mikroskopu)

Vozík s monitorem

• Funkčnost
• Stabilita upevnění monitoru a dotyková obrazovka bez škrábanců
• Tlačítko napájení
• LED kontrolka napájení
• USB připojení
• Připojení k síti
• Zkontrolujte, zda šrouby nejsou uvolněné nebo nechybí

Kola a brzdy Funkčnost

Kamera
• Funkčnost
• Vizuální kontrola (opotřebení)
• Obě čočky jsou čisté, nejsou poškrábané nebo jinak poškozené

Vozík s kamerou Zkontrolujte, zda šrouby nejsou uvolněné nebo nechybí

Související odkazy

Čištění vozíku s monitorem na straně 127

ÚDRŽBA
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11.1.3 Roční kontrola společností Brainlab

Sjednání

• Pokud máte servisní smlouvu, společnost Brainlab provede roční kontrolu automaticky.
• Pokud nemáte servisní smlouvu, kontaktujte technickou podporu společnosti Brainlab ohledně

vyřízení kontroly.

Rozsah

Tato kontrola pokrývá všechny komponenty a funkce stejně jako položky stanovené v tiskopisu
bezpečnostní kontroly.

Body roční kontroly

Součást Kontrola

Vozík s monitorem

• Funkční zkouška zařízení
• Kontrola mechanického nosného systému (sloupy, kolečka a zámky)
• Výměna vzduchového filtru
• Zkouška elektrické bezpečnosti

Vozík s kamerou

• Funkční zkouška kamery
• Funkční zkouška rukojeti kamery
• Funkční zkouška kompletního vozíku
• Kontrola mechanického nosného systému (sloupy, kolečka a zámky)

Jednotka EM sledování
Ověření přesnosti sledování pracovníky podpory společnosti Brainlab
Funkční zkouška zařízení
Zkouška elektrické bezpečnosti

Související odkazy

Elektrotechnické normy na straně 149
Zkouška elektrické bezpečnosti - zdravotnický elektrický systém na straně 142

Roční kontrola společností Brainlab
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11.2 Výměna vzduchového filtru

Autorizace

Jen společnost Brainlab, autorizovaní partneři a vyškolení technici nemocnice mohou provést
výměnu vzduchového filtru.

Interval výměny

Vzduchový filtr vozíku s monitorem se musí měnit jednou za rok. Pokud máte servisní smlouvu,
společnost Brainlab provede výměnu filtru automaticky.
Pokud nemáte servisní smlouvu, kontaktujte technickou podporu společnosti Brainlab a žádejte
výměnu filtru.

Náhradní filtry

Používejte jen náhradní vzduchové filtry, které poskytuje společnost Brainlab.
Náhradní filtry se dodávají připojené ke krytu větracího otvoru, tzn. že se vyměňuje celý kryt
větracího otvoru.

Jak vyměnit vzduchový filtr

①

Obrázek 73  

Krok

1. Zatlačte na svorky větracího kanálu ① a vyjměte kryt větracího otvoru.

2. Nahraďte jej novým krytem větracího kanálu a zajistěte, aby svorky větracího kanálu za-
klaply na místo.

ÚDRŽBA
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11.3 Pokyny pro poruchy a vrácení

Poškození nebo selhání systému

Tento systém nadále nepoužívejte, pokud:
• jsou síťový napájecí kabel nebo zástrčka poškozené nebo roztřepené
• do zařízení vnikla kapalina
• systém nefunguje normálně při dodržování provozních pokynů
• převrátil se vozík, nebo byl poškozen kryt
• součásti systému vykazují zřetelný pokles výkonu, což může znamenat potřebu servisní

prohlídky
• ze systému uniká kapalina
• ze systému vychází kouř

Pokud se na dotykové obrazovce zobrazí chybová zpráva, obraťte se na podporu společnosti
Brainlab. Systém nepoužívejte.

Jak reagovat na poškození nebo poruchu

Krok

1. Vypněte systém.

2. Odpojte systém z napájení.

3. Obraťte se na podporu společnosti Brainlab.

4. Zařízení opatřete výstrahou typu „NEPOUŽÍVAT“, aby se zabránilo jeho neúmyslnému
použití.

Pokud budete pokračovat v používání zařízení, u kterého byla během kontroly zjištěna závada,
riskujete poranění pacienta.

Pokyny pro poruchy a vrácení
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11.3.1 Pokyny pro vrácení

Hlášení poškozeného zařízení

Veškeré vadné součásti by se měly neprodleně oznámit podpoře společnosti Brainlab.
Podpora společnosti Brainlab se vás zeptá na:
• čísla součástí (jsou uvedena na typovém štítku systému)
• popis problému

Oprava a výměna

Podpora společnosti Brainlab:
• vám sdělí odhad nákladů na opravu nebo výměnu
• vám sdělí, kdy bude vaše zařízení opět v provozu (zpravidla do 48 hodin)

Odstranění součástí

Vadné součásti odstraňte pouze tehdy, pokud k tomu dá pokyn pracovník podpory společnosti
Brainlab.

Zpáteční adresa

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Německo

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

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

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

Jak vrátit součásti

Krok

1. Chraňte komponenty před dalším poškozením tím, že je bezpečně zabalíte.

2. Vyplňte a odešlete formulář, který jste obdrželi faxem nebo který jste obdrželi spolu s ná-
hradním dílem.

3. Bezpečně pásku uzavřete.

4. Vadnou komponentu odešlete na příslušnou zpáteční adresu nebo postupujte dle pokynů
podpory společnosti Brainlab.

ÚDRŽBA
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Pokyny pro vrácení
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12 ODSTRAŇOVÁNÍ
PROBLÉMŮ

12.1 Odstraňování problémů u systému Kick 2

Oprava a servis

Nepokoušejte se provádět servis vašeho systému. Ohledně dotazů týkajících se opravy a servisu
kontaktujte podporu společnosti Brainlab.

Napájení vozíku s monitorem, vozíku s kamerou nebo jednotky EM sledování

Jev Možná příčina

Vozík s monitorem, vozík s kamerou nebo
jednotka EM sledování je bez napájení.

Zkontrolujte správnost připojení napájecí kabe-
láže k přívodu energie.

Dotykový displej

Existují dvě hlavní funkční části monitoru, které mají vliv na displej:
• Samotný displej
• Podsvícení

Jev Možná příčina

Některé pixely (ze kterých se zobrazované ob-
razy skládají) mohou časem přestat fungovat. Displej bude možná třeba vyměnit.

Funkčnost dotykové obrazovky

Jev Možná příčina

Nefunguje na dotyky.
• Dotyková řídicí jednotka nefunguje, nebo
• Nefunguje ovladač, který ovládá kurzor myši.

Kamera

Existuje několik možných jevů, které lze přisoudit poruchám komunikace souvisejících s
infračervenou kamerou.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
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Jev Příznaky Možné příčiny

Zmenšení objemu
zabíraného kame-
rou

• Omezené zorné pole
pro navigaci.

• LED kontrolky na čoč-
kách kamery nesvítí.

• Přehřátí.
• Stárnutí kamery.
• Infračervené světlo z jiného zařízení způso-

buje rušení (např. pulsní oxymetr).
• Povrchy na operačním sále (např. reflexní

pásky na oděvu) způsobují nežádoucí odrazy
infračerveného světla.

Systém je bez pro-
udu

Kamera během bootování
nepípá.

• Problém s kabeláží.
• Problém s elektronikou.

Nefunguje komuni-
kace

Kamera během spouštění
aplikace nepípá.

• Chyba komunikace mezi základní stanicí a
vozíkem s kamerou: Zkontrolujte kabeláž.

• Nesprávná konfigurace softwaru.

Nesprávné sledo-
vání reflexních ku-
liček

Program zobrazuje v zor-
ném poli kamery neidenti-
fikovatelné šedé reflexní
kuličky.

• Infračervené světlo z jiného zařízení způso-
buje rušení (např. pulsní oxymetr).

• Povrchy na operačním sále (např. reflexní
pásky na oděvu) způsobují nežádoucí odrazy
infračerveného světla.

POZNÁMKA: pokud máte problémy s kamerou, obraťte se na podporu společnosti Brainlab. 

Jednotka EM sledování

Jev Příznaky Možné příčiny

Systém je bez pro-
udu

Jednotka EM sledování
během spouštění systému
nepípá a nesvítí kontrolka
napájení.

Zkontrolujte, zda je kabel napájení správně při-
pojen k EM napájecímu zdroji.

Zkontrolujte, zda je zapnutý vypínač EM napá-
jecího zdroje (zelená LED kontrolka na zdroji
napájení svítí).

Zkontrolujte, zda je napájení připojeno ke ka-
belu jednotky EM sledování a zda má kabel do-
bré spojení s oběma konektory na jednotce EM
sledování.

Nefunguje komuni-
kace

Jednotka EM sledování
během spouštění aplikace
nepípá.

Zkontrolujte kabeláž mezi vozíkem s monito-
rem a jednotkou EM sledování.

Nesprávná konfigurace softwaru.

Nefunguje sledo-
vání

Program zobrazuje přeš-
krtnutý symbol generáto-
ru EM pole.

Zkontrolujte kabeláž mezi generátorem EM
pole a EM základní stanicí.

Nefunguje sledo-
vání EM nástrojů

Kontrolka portu pro EM
nástroj nesvítí.

Zkontrolujte kabeláž mezi EM základní stanicí
a EM nástrojem.
Jestliže je propojení kabelem v pořádku a EM
základní stanice je pod proudem (zelená
LED), pomocí síťového vypínače na EM napá-
jecím zdroji EM základní stanici vypněte. Vy-
čkejte aspoň pět sekund a síťový vypínač zno-
vu zapněte.

Kontrolka portu pro EM
nástroj svítí žlutě.

Zkontrolujte, zda aplikační software běží správ-
ně.

Zkontrolujte, zda nebyl překročen počet cyklů
sterilizace EM nástroje.

Odstraňování problémů u systému Kick 2
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Jev Příznaky Možné příčiny

Ověřte, že je připojen správný EM nástroj
Brainlab (v příručce k použití nástrojů nale-
znete kompatibilní EM nástroje).

Kontrolka portu pro EM
nástroj svítí zeleně, ale
není zobrazen symbol EM
nástroje.

Zkontrolujte, zda je nástroj uvnitř oblasti sledo-
vání.

Přerušované sle-
dování nástroje

Při pohybu EM nástroje se
symbol EM nástroje v pro-
gramu nezobrazuje ne-
přetržitě.

Zkontrolujte, zda se EM nástroje nacházejí
uvnitř oblasti sledování generátoru EM pole,
pokud možno ne na okraji oblasti sledování.

Zkontrolujte, zda nejsou přítomny kovové před-
měty, které by mohly rušit elektromagnetické
pole (např. ferromagnetické nástroje).

Symbol EM nástroje v pro-
gramu se pohybuje, i když
je EM nástroj nehybný.

Algoritmy EM sledování jsou ovlivňovány elek-
tromagnetickým rušením z okolních elektric-
kých zařízení. Přemístěte okolní zařízení do
větší vzdálenosti.

Sledovaný nástroj s motorovým prvkem (např.
shaver) ruší sledování, když běží motor. Ne-
spoléhejte na údaje o sledování, když je motor
v chodu.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
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