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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane teleadresowe

Pomoc techniczna

W przypadku problemów ze znalezieniem wymaganych informacji w niniejszej instrukcji lub w
razie pytań bądź problemów należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i telefaks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Afryka Środkowa i Południowa

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

us.support@brainlab.com

Brazylia Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskoję-
zyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 5811

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

Przewidywany czas wsparcia serwisowego

Firma Brainlab zapewnia co najmniej osiem lat wsparcia serwisowego dla stacji nawigacyjnej
Kick 2 i co najmniej pięć lat wsparcia serwisowego dla urządzenia do wykrywania EM. W tym
czasie zapewnione są części zamienne oraz wsparcie techniczne w terenie.

Informacja zwrotna

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja obsługi może zawierać błędy. W razie uwag w
kwestii ulepszeń prosimy o kontakt pod adresem user.guides@brainlab.com.

Producent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Niemcy
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

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

Znaki towarowe firmy Brainlab

• Brainlab® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG.
• Kick® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG.

Informacje dotyczące patentów

Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Oznaczenie CE

Oznaczenie CE wskazuje na zgodność produktów firmy Brainlab z zasadniczy-
mi wymogami dyrektywy Rady 93/42/EWG (dyrektywa dotycząca wyrobów me-
dycznych).
Stacja nawigacyjna Kick 2 jest produktem klasy IIb zgodnie z zasadami usta-
nowionymi w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Kiedy wyrób medyczny osiągnie koniec swojego okresu życia funkcjonalnego, należy go oczyścić
ze wszystkich materiałów biologicznych / zagrożeń biologicznych i bezpiecznie zutylizować wyrób
zgodnie z obowiązującymi prawami oraz przepisami.

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinna odbywać się wyłącznie
zgodnie z przepisami ustawowymi. Informacje dotyczące dyrektywy WEEE (dotyczącej
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) lub stosownych substancji, które
mogą być obecne w sprzęcie medycznym, można znaleźć na stronie:
www.brainlab.com/sustainability

Zgłaszanie incydentów związanych z tym produktem

Wymagane jest zgłaszanie wszelkich poważnych incydentów, jakie miały miejsce w związku z tym
produktem, firmie Brainlab lub, na terenie Europy, do odpowiedniego organu krajowego
odpowiadającego za nadzór nad wyrobami medycznymi.

Sprzedaż w USA

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

Informacje prawne
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1.3 Symbole

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Ostrzegają o poważnym
zagrożeniu, takim jak obrażenia ciała, zgon lub inne poważne skutki związane z używaniem
lub nieprawidłowym używaniem urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczone okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają ważne informacje
dotyczące nieprawidłowej pracy urządzenia, jego awarii, uszkodzenia urządzenia lub
mienia.

Uwagi

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

Symbole umieszczone na elementach sprzętu komputerowego

Na systemie umieszczono poniższe symbole.

Symbol Objaśnienie

Część typu BF wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta
UWAGA: Części wchodzące w kontakt z ciałem pacjenta mają przewodzący kontakt
z ciałem pacjenta lub kontakt z pacjentem trwającym przez umiarkowany lub długi
czas. 

Ekwipotencjalność
UWAGA: W celu poprawnego podłączenia zacisków należy połączyć różne części
sprzętu lub układu do tego samego potencjału, niekoniecznie potencjału uziemienia. 

Chronić przed wilgocią

Ograniczenie temperatury
UWAGA: Określa wartości graniczne temperatury, na jakie można bezpiecznie nara-
żać wyrób medyczny. 

Ograniczenie wilgotności
UWAGA: Określa zakres wilgotności, na jaki można bezpiecznie narażać wyrób me-
dyczny. 

Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego
UWAGA: Określa zakres ciśnień atmosferycznych, na jakie można bezpiecznie na-
rażać wyrób medyczny. 

Liczba załączonych przedmiotów

INFORMACJE OGÓLNE
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Symbol Objaśnienie

Kod partii producenta

Numer seryjny producenta

Numer referencyjny (wyrobu)
UWAGA: Określa numer produktu firmy Brainlab. 

Data produkcji
UWAGA: Data jest wyrażona zgodnie z normą ISO 8601 jako RRRR-MM-DD. 

Producent

IPXY

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

UWAGA: Litera X jest podawana, jeśli zgromadzono zbyt mało danych, aby można
było przypisać poziom ochrony. 

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

Przełącznik służący do przełączania urządzenia w tryb oczekiwania

Zawiera nadajnik RF niezbędny do działania

Unikatowy identyfikator wyrobu

Patrz instrukcja obsługi lub broszura

Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę lasera ani nie kierować wiązki laserowej na
twarz pacjenta ani jego oczy

(Kamera Spectra)
Promieniowanie laserowe emitowane z otworu
Nie patrzeć w wiązkę lasera
Produkt laserowy Klasy 2
Maksymalna moc wyjściowa 1 mW, długość fali 635 nm
ANSI Z136.1 (2000), IEC 60825-1 (2001)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 oraz 1040.11 z wyjątkiem różnic zgodnych z przepisa-
mi Laser Notice No. 50 z 26 lipca 2001

Symbole
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Symbol Objaśnienie

(Kamera Vega)
Promieniowanie laserowe emitowane z otworu
Nie patrzeć w wiązkę lasera
Produkt laserowy Klasy 2
Maksymalna moc wyjściowa 1 mW, długość fali 635–670 nm
ANSI Z136.1 (2014), IEC 60825-1 (2014)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 oraz 1040.11 z wyjątkiem różnic zgodnych z przepisa-
mi Laser Notice No. 50 z 24 czerwca 2007

Niebezpieczeństwo przewrócenia się: Nie wolno przemieszczać wózka, gdy kółka są
zablokowane hamulcami lub gdy urządzenie jest zastawione przez przeszkody

Masa

Silne pole magnetyczne
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Instrukcja obsługi systemu uwzględniająca informacje techniczne Wyd. 1.5 Stacja nawigacyjna Kick 2 11



1.4 Korzystanie z systemu

Przeznaczenie systemu

Stacja nawigacyjna Kick 2 jest przeznaczona do stosowania jako mobilna platforma
obliczeniowa, z zainstalowaną co najmniej jedną aplikacją. Stacja nawigacyjna Kick 2 umożliwia
wyświetlanie oraz wymianę danych, a także interakcję z nimi. Stacja nawigacyjna Kick 2
zapewnia także interakcję z zewnętrznymi/dodatkowymi urządzeniami lub komponentami w
ramach określonej specyfikacji działania, jeśli jest używana w środowisku odpowiadającym
przeznaczeniu systemu.
Dzięki integracji z odpowiednią jednostką wykrywającą i wykorzystaniu odpowiedniego
oprogramowania stacja nawigacyjna Kick 2 może być stosowana jako stacja do nawigacji.

Profil dedykowanego użytkownika

Poniżej opisano użytkowników, dla których system jest przeznaczony, oraz właściwe im zadania.
Zespół kliniczny:
• Niesterylne przygotowanie i konfiguracja przed operacją
• Niesterylna manipulacja wyrobem podczas operacji (np. zmiana położenia wózka)
• Sterylna lub niesterylna interakcja z wideo, obrazami i danymi
• Wyłączanie, sprzątanie i przechowywanie urządzenia po zabiegu

Personel czyszczący:
• Czyszczenie urządzenia po wyłączeniu

Technik szpitalny:
• Konserwacja
• Nadzór nad bezpieczeństwem elektrycznym wyrobu podczas okresu eksploatacji
• Utylizacja wyrobu po zakończeniu okresu eksploatacji

Serwis firmy Brainlab:
• Instalacja urządzenia, w tym rozpakowanie i transport urządzenia
• Przeszkolenie użytkowników urządzenia
• Rozwiązywanie problemów i naprawa urządzenia

Populacja pacjentów

Docelowa populacja pacjentów to pacjenci, których można leczyć z wykorzystaniem
oprogramowania firmy Brainlab, które jest udostępnione dla stacji nawigacyjnej Kick 2.
Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi oprogramowania.

Miejsce pracy

System jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach, w profesjonalnych
placówkach służby zdrowia.

Częstość używania

Częstość używania określono na raz w miesiącu do kilku razy w tygodniu.

Zasadnicze działanie

Zasadnicze działanie jest definiowane przez kliniczną(-e) funkcję(-e), zależy od zastosowanej
aplikacji firmy Brainlab i od procedury klinicznej. Aby sprawdzić, czy zasadnicze działanie zostało
zdefiniowane, a jeśli tak, jakie jest zasadnicze działanie, należy przeczytać odpowiednią
instrukcję obsługi oprogramowania.

Korzystanie z systemu
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Często stosowane funkcje

Poniżej wymieniono często stosowane funkcje Kick 2:
• Przesuwanie i pozycjonowanie urządzenia przed operacją i po niej
• Podłączanie/odłączanie urządzeń innych producentów
• Przesyłanie danych pacjenta na urządzenie
• Niesterylna zmiana położenia urządzenia podczas operacji
• Sterylne użycie ekranu dotykowego
• Uruchamianie/zamykanie
• Czyszczenie urządzenia
• Przygotowanie do przesyłania i pakowanie zestawu podróżnego

Ostrożność w obchodzeniu się ze sprzętem

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

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.5 Zgodność z wyrobami medycznymi i
oprogramowaniem

Urządzenia innych firm

Ostrzeżenie
Stosowanie połączeń urządzeń medycznych niezatwierdzonych przez firmę Brainlab może
wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i/lub skuteczność tych urządzeń oraz zagrozić
bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub otoczenia.

Pozostałe instrumenty firmy Brainlab

Po wydaniu niniejszej instrukcji obsługi dostępne mogą stać się dodatkowe instrumenty. W
przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zgodności należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Należy używać wyłącznie instrumentów i części zapasowych określonych przez firmę
Brainlab. Użycie niezatwierdzonych instrumentów / części zamiennych może mieć
niepożądany wpływ na bezpieczeństwo i/lub skuteczność wyrobu medycznego oraz
zagrażać bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub środowiska.

Montaż instrumentów

Jeśli z tym produktem używane są jakiekolwiek instrumenty, należy się upewnić, że wszystkie są
prawidłowo zamontowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiedniej Instrukcji obsługi
instrumentu.

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

Z tym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie określone przez
firmę Brainlab. W celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z oprogramowaniem
medycznym firmy Brainlab należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Oprogramowanie innych firm

Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie autoryzowani
pracownicy firmy Brainlab. Nie należy instalować ani usuwać jakichkolwiek aplikacji
oprogramowania.

Aktualizacje

Ostrzeżenie
Aktualizacje systemu operacyjnego (tzw. poprawki) lub oprogramowania innych firm
powinny być wykonywane po godzinach pracy klinicznej i w środowisku testowym, aby
zweryfikować poprawność działania systemu firmy Brainlab. Firma Brainlab monitoruje
Windows Hotfixes (poprawki do systemu Windows) i w przypadku określonych aktualizacji
będzie wiedzieć, czy można spodziewać się problemów. Jeśli wystąpią problemy z
poprawkami do systemu operacyjnego, należy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem
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Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i destrukcyjnego oprogramowania

Firma Brainlab zaleca ochronę systemu przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania
antywirusowego.
Należy pamiętać, że niektóre ustawienia oprogramowania chroniącego przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (np. skanera antywirusowego) mogą negatywnie wpływać na działanie
systemu. Jeśli wykonywane są na przykład skanowania w czasie rzeczywistym i monitorowany
jest każdy dostęp do pliku, może to spowalniać wczytywanie i zapisywanie danych pacjentów.
Firma Brainlab zaleca wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania
antywirusowego po godzinach pracy.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, czy oprogramowanie antywirusowe nie modyfikuje żadnych katalogów
oprogramowania Brainlab, mianowicie:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab itd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData itd.

Ostrzeżenie
Nie wolno pobierać ani instalować aktualizacji podczas planowania leczenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na te tematy należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows firmy Microsoft i aktualizacje sterowników

Firma Brainlab zezwala jedynie na instalację poprawek zabezpieczeń. Nie wolno instalować
dodatków Service Pack ani aktualizacji opcjonalnych. Należy skonfigurować ustawienia w sposób
zapewniający pobieranie i instalowanie aktualizacji w prawidłowy sposób i we właściwym czasie.
Na platformach Brainlab nie wolno aktualizować sterowników.
Witryna internetowa firmy Brainlab zawiera więcej informacji na temat ustawień oraz wykaz
aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft blokowanych przez pomoc techniczną firmy Brainlab.
Adres: www.brainlab.com/updates
Hasło: WindowsUpdates!89

INFORMACJE OGÓLNE
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1.6 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie Brainlab

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu wszyscy
użytkownicy muszą wziąć udział w obowiązkowym programie szkoleniowym prowadzonym przez
autoryzowanego przedstawiciela firmy Brainlab.

Pomoc koordynowana

Przed zastosowaniem systemu do procedur chirurgicznych, w których nawigacja wspomagana
komputerowo jest uważana za kluczowy element, należy wykonać wystarczającą liczbę pełnych
procedur chirurgicznych przy obecności przedstawiciela firmy Brainlab.

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie
Niniejszy system stanowi wyłącznie wsparcie operującego i nie zastępuje jego
doświadczenia ani odpowiedzialności podczas użycia oprogramowania. Użytkownik musi
być zawsze w stanie kontynuować zabieg bez wsparcia systemu.
Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony
personel medyczny.

Wydłużony czas działania na sali operacyjnej

Systemy nawigacyjne firmy Brainlab stanowią wrażliwą aparaturę techniczną. W zależności od
konfiguracji sali operacyjnej, ułożenia pacjenta, czasów kalkulacji i złożoności, długość zabiegu z
wykorzystaniem nawigacji może ulegać zmianom. Decyzja o dopuszczalności ewentualnego
przedłużenia w przypadku danego pacjenta i leczenia należy do użytkownika.

Czytanie instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji opisano złożone oprogramowanie lub urządzenia medyczne, których należy
używać z zachowaniem ostrożności.
Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, aparatury lub oprogramowania:
• dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed korzystaniem ze sprzętu,
• zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.

Dostępne instrukcje obsługi

UWAGA: W zależności od produktu firmy Brainlab dostępne instrukcje obsługi mogą być różne. W
przypadku pytań dotyczących otrzymanych instrukcji obsługi prosimy o kontakt z pomocą
techniczną firmy Brainlab. 

Instrukcja obsługi Treść

Instrukcje obsługi oprogra-
mowania

• Przegląd planowania leczenia i nawigacji sterowanej obrazem
• Opis konfiguracji systemu na sali operacyjnej
• Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcje obsługi urządzeń
Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń do radioterapii i
urządzeń chirurgicznych, zwykle definiowanych jako duże, złożone
instrumenty

Instrukcje obsługi instru-
mentu Szczegółowe informacje dotyczące obsługi instrumentów

Szkolenie i dokumentacja
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Instrukcja obsługi Treść

Instrukcja dotycząca czy-
szczenia, dezynfekcji i ste-
rylizacji

Szczegółowe informacje na temat czyszczenia, dezynfekcji i stery-
lizowania instrumentów

Instrukcja obsługi systemu Szczegółowe informacje na temat konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja obsłu-
gi

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące systemu, w tym
także specyfikacje i informacje o zgodności

Instrukcja obsługi systemu
uwzględniająca informacje
techniczne

Łączy zawartość Instrukcji obsługi oprogramowania i Technicznej
instrukcji obsługi

INFORMACJE OGÓLNE
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2 OMÓWIENIE SYSTEMU
2.1 Przegląd

Stacja nawigacyjna Kick 2

Stacja nawigacyjna Kick 2 to mobilna stacja do nawigacji w chirurgii sterowanej obrazem (IGS),
składająca się z następujących elementów:
• Wózek monitora zawierający jednostkę komputera medycznego (MCU) oraz ekran z

technologią dotykową
• Urządzenie do wykrywania:

- wózek kamery zawierający jednostkę do wykrywania optycznego oraz wszelkie elementy
niezbędne do ich użycia w połączeniu z wózkiem monitora

- LUB
- jednostkę do wykrywania elektromagnetycznego oraz wszelkie elementy niezbędne do ich

użycia w połączeniu z wózkiem monitora
Jednostka wykrywająca pozyskuje dane dotyczące wykrywania na podstawie detekcji fal
elektromagnetycznych odbitych (np. światło podczerwone) lub emitowanych z urządzeń do
rejestracji, układów oraz instrumentów. Uzyskane w ten sposób dane dotyczące wykrywania są
przesyłane do komputera, gdzie są dalej przetwarzane w oprogramowaniu.

Wykrywanie elektromagnetyczne

Wykrywanie elektromagnetyczne (EM) wykorzystuje generator pola EM, aby wytworzyć znaną
objętość zmiennego pola magnetycznego. Pole indukuje napięcie w cewkach znajdujących się w
instrumentach EM.
Na podstawie nasilenia i fazy indukowanego napięcia obliczane jest położenie instrumentu w
badanym obszarze. Oprogramowanie firmy Brainlab wykorzystuje dane z jednostki wykrywającej,
aby wyświetlić trójwymiarowe położenia instrumentów EM względem układu referencyjnego EM
pacjenta.

OMÓWIENIE SYSTEMU
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2.2 Konfiguracja systemu
2.2.1 Przegląd

Instalacja

Stacja Kick 2 jest dostarczana w stanie wstępnie zainstalowanym i gotowym do użycia.
Wszystkie elementy systemu są przystosowane do ciągłego użycia podczas zabiegów
chirurgicznych.

Zakłócenia

Kick 2 nie ma zasadniczego działania zgodnie z definicją wg normy IEC 60601-1. Jednak wpływ
zakłóceń elektromagnetycznych może spowodować pogorszenie działania.
Silne zakłócenia elektromagnetyczne mogą wpływać na technologię dotykową i na utratę
bezprzewodowego połączenia sieciowego. Jeśli ekran dotykowy nie reaguje prawidłowo lub
wytwarza aktywacje dotyku fantomowego, należy zmienić położenie stacji nawigacyjnej Kick 2.
Częstotliwość lub pasmo częstotliwości nadawania: 2,4 GHz oraz 5 GHz z szerokością pasma 20
MHz w standardzie 802.11a/b/g, 40 MHz w standardzie 802.11n i do 160 MHz w standardzie
802.11ac.

Ostrzeżenie
System wytwarza pola elektromagnetyczne mogące zakłócać pracę innego czułego
sprzętu; sam również może nie działać poprawnie, gdy wystawiony jest na działanie innych
pól elektromagnetycznych.
Zakłócenia elektromagnetyczne pobliskich urządzeń mogą zaburzać algorytmy wykrywania w taki
sposób, że statyczny instrument EM będzie wyświetlany jako instrument ruchomy. Należy podjąć
próbę zmiany położenia innego sprzętu (innych sprzętów).
Wykrywany instrument z elementem zasilanym silnikiem (np. shaver) może zakłócać wykrywanie,
gdy wykorzystywany jest silnik. Nie należy polegać na informacjach dotyczących wykrywania, gdy
wykorzystywane są instrumenty wyposażone w silnik.

Bezpieczeństwo w środowisku MR

Ostrzeżenie
Stacja Kick 2 nie była testowana w środowisku MR.

Ostrzeżenie
Jednostka wykrywająca EM nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku MR, gdyż
pola magnetyczne wytwarzane przez generator pola EM i skaner MR mogą na siebie
wzajemnie oddziaływać.

Położenie systemu

Upewnić się, że system (włącznie z jednostką wykrywającą EM) jest skonfigurowany w sposób,
który ułatwi dostęp do wtyczek zasilania sieciowego. W przypadku awarii użytkownik musi być w
stanie łatwo odłączyć wtyczki zasilania sieciowego.
Upewnić się, że system (włącznie z jednostką wykrywającą EM) jest tak ustawiony, że pacjent
nie jest w stanie dotknąć sprzętu ani mieć z nim styczności. Panel połączeniowy musi być
skierowany w stronę przeciwną niż użytkownik i pacjent.

Konfiguracja systemu
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Kompatybilność elektromagnetyczna

Należy zainstalować i stosować specjalne środki ostrożności dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC), zgodnie z informacjami o kompatybilności elektromagnetycznej
zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Przykładowa konfiguracja

④

① ② ③

Rysunek 1  

Procedura konfiguracji opisuje ustawianie urządzenia w sali operacyjnej oraz mocowanie
jednostki wykrywającej (wózek kamery Kick 2 Spectra pokazany powyżej).

Krok

1. Przed wjechaniem do sali operacyjnej należy zdjąć osłonę ochronną.

2. Ustawić system w sali operacyjnej.
UWAGA: Nie ustawiać monitora ani żadnej części systemu bezpośrednio nad pacjentem. 

3. Zablokować wszystkie hamulce na wózku monitora.

4. Ustawić monitor w żądanym położeniu.

5. Skonfigurować jednostkę wykrywającą zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.

6. Podłączyć przewód ethernetowy do portu jednostki wykrywającej ④ na wózku monito-
ra.

7. Zamocować przewód zasilający do wózka monitora ③ i do gniazda ściennego.

8. Zamocować przewód zasilający do jednostki wykrywającej ① i do gniazda ściennego.

9. Podłączyć przewód ethernetowy do portu sieciowego ② na jednostce wykrywającej.
System jest teraz gotowy do włączenia.

OMÓWIENIE SYSTEMU
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2.2.2 Konfiguracja sali operacyjnej

Informacje ogólne

Poniższy przykład konfiguracji sprzętu jest tylko sugestią. Szczegółowy opis konfiguracji podano
w odpowiedniej instrukcji obsługi oprogramowania.

Przykładowa konfiguracja stacji nawigacyjnej Kick 2

Rysunek 2  

Poniższy przykład przedstawia Kick 2 z jednostką wykrywającą (w tym przykładzie jest to wózek
kamery Kick 2 Spectra).

Konfiguracja sali operacyjnej
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Przykład konfiguracji systemu Kick EM

Poniższy przykład konfiguracji sprzętu jest tylko sugestią. Aby znaleźć więcej informacji o
konfiguracji, należy przeczytać odpowiednią instrukcję obsługi oprogramowania.

①                                                               ②
Rysunek 3  

Opcje

① Przykładowa konfiguracja z wykorzystaniem płyty mocującej generatora pola EM

② Przykładowa konfiguracja z ramieniem pozycjonującym generatora pola EM

OMÓWIENIE SYSTEMU
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2.3 Prawidłowe obchodzenie się z systemem
2.3.1 Przegląd

Prawidłowe obchodzenie

Przed zabiegiem należy przeprowadzić inspekcję wizualną systemu w sali operacyjnej. Przed
rozpoczęciem zabiegu należy się upewnić, że przewód zasilania sieciowego jest poprawnie
podłączony. Nie należy używać sprzętu, jeśli istnieje podejrzenie, że jest on w jakikolwiek sposób
uszkodzony.

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem zabiegu należy przeprowadzić test funkcjonalności. Upewnić się, że
system uruchamia się prawidłowo i że dane pacjenta są prawidłowo wczytywane w
odpowiedniej aplikacji nawigacyjnej, a także potwierdzić dostępność łączności z jednostką
wykrywającą. Sprawdzić, czy zespół kamery emituje dźwięk, diody LED świecą i
ustanowiona jest komunikacja ze stacją bazową.

Bezpieczeństwo pacjenta

Elementy nigdy nie powinny dotykać ciała pacjenta.

Modyfikacja

Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w stacji nawigacyjnej Kick 2. Zmian w systemie może
dokonywać jedynie personel wyszkolony przez firmę Brainlab.

Ostrzeżenie
Elementów systemu należy używać wyłącznie w takim stanie, w jakim zostały dostarczone
przez firmę Brainlab. Nie należy wprowadzać żadnych zmian systemie. Zmienianie systemu
lub używanie go do celów innych niż jego przeznaczenie może prowadzić do poważnego
uszkodzenia ciała pacjenta, użytkownika lub osób trzecich.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub trwałego uszkodzenia systemu, nie należy
narażać stacji nawigacyjnej Kick 2 na działanie nadmiernej wilgoci.

Ostrzeżenie
Nie należy nigdy dotykać pacjenta i jakiegokolwiek elementu systemu lub interfejsów
elektrycznych w tym samym momencie, gdyż może to skutkować wyładowaniem
elektrostatycznym.

Ostrzeżenie
Odpowiednie uziemienie można uzyskać tylko w przypadku, gdy stacja nawigacyjna Kick 2
jest podłączona do gniazdka oznaczonego „Hospital Only” („do zastosowania wyłącznie w
szpitalach”) lub jego odpowiednika („Hospital Grade” w Ameryce Północnej). Stacja
nawigacyjna Kick 2 może być podłączana tylko do sieci zasilania elektrycznego z
uziemieniem. Nie stosować przedłużaczy, które mogą powodować pogorszenie stopnia
ochrony. Niezastosowanie się do tego wymagania może prowadzić do uszkodzenia ciała.
Nie dotykać styków elektrycznych wtyczek.

Prawidłowe umiejscowienie

Aby uniknąć uszkodzenia stacji nawigacyjnej Kick 2, innego sprzętu lub osób, sprzęt należy
przenosić, ustawiać i wykorzystywać w prawidłowej pozycji.

Prawidłowe obchodzenie się z systemem
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Stacja nawigacyjna Kick 2 może być użytkowana tylko na równych, poziomych powierzchniach.
Podczas operacji należy w pełni zablokować hamulce stacji nawigacyjnej Kick 2.
Nie wolno umieszczać stacji Kick 2 ani żadnych jej części nad ciałem pacjenta.

Zakłócenia radiowe

Ostrzeżenie
Niniejszy system jest przeznaczony do stosowania wyłącznie przez personel medyczny.
Może on powodować zakłócenia radiowe lub zaburzać pracę sprzętu znajdującego się w
pobliżu. Może okazać się konieczne złagodzenie tych oddziaływań, na przykład poprzez
zmianę orientacji lub położenia stacji nawigacyjnej Kick 2 albo ekranowanie jej.
Komunikacja radiowa na częstotliwości radiowej urządzeń przenośnych może wpływać na
działanie sprzętu.
Inny sprzęt na sali operacyjnej może zakłócać działanie stacji nawigacyjnej Kick 2, nawet jeśli
jest zgodny z normami emisji CISPR.

Ograniczenia dotyczące środowiska

Ostrzeżenie
Elementy systemu nie nadają się do stosowania w obecności palnych mieszanek środków
znieczulających, w skład których wchodzi powietrze, tlen lub tlenek azotu.
Nie należy ustawiać elementów systemu na niestabilnym podłożu, na którym zestaw mógłby się
przewrócić i zostać poważnie uszkodzony.

Osłony ochronne

Osłony ochronne należy przechowywać podczas zabiegu w czystym i suchym miejscu.

Powiązane tematy

Pozycja spoczynkowa i przechowywanie na str. 119
Wymagania środowiskowe na str. 152

OMÓWIENIE SYSTEMU
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2.3.2 Części ruchome

Środki ostrożności

Jeżeli monitor jest ustawiony niepoprawnie, kolory ekranu dotykowego mogą być niepoprawnie
wyświetlane. Linia wzroku użytkownika musi być prostopadła do ekranu, aby kolory widoczne były
prawidłowo.

Miejsca mocowania

Należy zachować szczególną ostrożność, aby podczas pozycjonowania moni-
tora nie przyciąć palców ani innych części ciała. Do przegubów wózka moni-
tora, mogących przyciąć części ciała, należą między innymi:

Dźwignia mocowania stojaka

Uchwyt monitora (podczas montażu)

Kółka

Części ruchome
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3 WÓZEK MONITORA
3.1 Wózek monitora

Informacje ogólne

Wózek monitora pełni funkcję „stacji bazowej” do podłączania odpowiednich jednostek
wykrywających.
Monitor można pochylić tak, aby osiągnąć dobry kąt widzenia dla użytkownika. Do użytku
sterylnego należy stosować obłożenie monitora Kick.

Zasada działania

Za pomocą MCU stacja nawigacyjna Kick 2 przetwarza dane, które mogą być wyświetlane na
wyświetlaczu lub przekazywane do połączeń interfejsów na panelu użytkownika. Ekran dotykowy
bazujący na technologii pojemnościowej wyświetlacza pozwala użytkownikowi na interakcję z
danymi. Dzięki integracji z odpowiednią jednostką wykrywającą i wykorzystaniu odpowiedniego
oprogramowania Kick 2 można wykorzystywać jako stację do nawigacji.

WÓZEK MONITORA
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3.1.1 Elementy wózka monitora

Elementy wózka monitora

①

③
②

④

⑤

⑥

⑧

⑦

Rysunek 4  

Nr Element

① Kółka

② Uchwyt wózka monitora (dźwignia zwalniająca znajduje się z tyłu uchwytu; nie jest wi-
doczna)

③ Zawias monitora

④ Ekran dotykowy

⑤ Przewód monitora (niewidoczny na rysunku)

⑥ Stojak monitora z hakami na przewody

⑦ Włącznik zasilania

⑧
Podstawa wózka monitora, w której się mieszczą:
• Jednostka komputera medycznego
• Panel połączeniowy

Elementy wózka monitora
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Panel połączeniowy

①

⑤

③

②

④

⑥

⑧

⑨

⑦

Rysunek 5  

Nr Element

① Zasilanie sieciowe

② Wyrównanie potencjałów

③ S-Video In (wejście S-Video)

④ Video In (wejście wideo)

⑤ Hospital Network (sieć szpitalna)

⑥ Jednostka wykrywająca

⑦ USB 2.0

⑧ USB 3.0

⑨ Wyjście mikroskopu/wideo

Jednostka wykrywająca

Stacja nawigacyjna Kick 2 (numer artykułu 18190) może być stosowana z dowolnymi spośród
poniższych elementów:

Element Numer artykułu

Wózek kamery Kick 2 Spectra 18178

Wózek kamery Kick 2 Vega 18172

Elementy odłączane

Stacja nawigacyjna Kick 2 (numer artykułu 18190) zawiera następujące elementy:

Element Numer artykułu

Wyświetlacz z zawiasem („monitor”) 18171-18

Stojak monitora 18071-04

Osłona ochronna monitora 18174-02

Napęd DVD do Kick 2.0 (opcjonalny) 18176

WÓZEK MONITORA
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Element Numer artykułu

Adapter (USB do Ethernetu) (opcjonalny) 18177

Adapter (USB do Ethernetu) (opcjonalny) 19903-66

Elementy EM

Stacja nawigacyjna Kick 2 (numer artykułu 18190) może być stosowana z poniższymi
elementami:

Element Numer artykułu

Stacja bazowa EM 18092-02A

Generator pola EM 18092-08/18092-08A

Elementy wózka monitora
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3.1.2 Monitor

Informacje ogólne

Stacja Kick 2 jest wyposażona w monitor dotykowy.
Opcje przeglądania są różne w zależności od zainstalowanego oprogramowania i ustawień
użytkownika. Aby znaleźć więcej informacji, należy przeczytać odpowiednią instrukcję obsługi
oprogramowania.

Nieprzystosowane do użytku diagnostycznego

Ekran dotykowy nie spełnia wymagań normy DIN EN 6868-157 i nie jest przeznaczony do użytku
diagnostycznego. Obrazy wideo nie są odpowiednie do użytku diagnostycznego.

Elementy monitora

①

②

Rysunek 6  

Nr Element

① Dźwignia zwalniająca monitora (tylna część uchwytu monitora)

② Ekran dotykowy

Użytkowanie ekranu dotykowego

Przed użyciem ekranu należy go wyczyścić.
• Gdy system jest uruchomiony, ekran dotykowy działa przez cały czas i może być używany.
• Monitor należy ustawić tak, aby nie przeszkadzał w przeprowadzaniu zabiegu lub w poruszaniu

się pracowników sali operacyjnej.

Ochrona powierzchni ekranu dotykowego

Nie wolno używać uszkodzonego ekranu dotykowego. Przed rozpoczęciem procedury należy
zawsze sprawdzić stan ekranu dotykowego.
Ekranu dotykowego nie należy obsługiwać ostrymi narzędziami.

WÓZEK MONITORA
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Właściwe użytkowanie wózka

Nie wolno mocować ani zawieszać niczego na wózku monitora, chyba że specyfikacja firmy
Brainlab na to pozwala, i nie wolno opierać się o wózek monitora. Te czynności mogą
spowodować, że wózek się przewróci.

Monitor
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3.1.3 Zakres ruchu

Obracanie monitora

Monitor może być obracany dzięki zawiasowi w płaszczyźnie poziomej:
• 22° do tyłu
• 10° do przodu

Kąty widzenia monitora wynoszą co najmniej 80° w każdym z czterech kierunków.

WÓZEK MONITORA
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3.1.4 Wentylacja wózka monitora

Obszar wentylacji

①

Rysunek 7  

Nr Obszar wentylacji

① Spodnia część podstawy wózka monitora (po obu stronach)

Zapewnianie wentylacji

Nie należy blokować ani zasłaniać otworów wentylacyjnych systemu (na przykład obłożeniem).
Należy umożliwić cyrkulację powietrza przez otwory wentylacyjne, aby zapewnić prawidłową
pracę systemu i zapobiec jego przegrzaniu.
Nie należy umieszczać systemu w pobliżu grzejników czy wlotów ciepłego powietrza ani nad nimi,
ani też wystawiać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

Wentylacja wózka monitora
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4 WÓZEK KAMERY
4.1 Konfiguracja wózka kamery
4.1.1 Pozycja wózka kamery

Pole sterylne

Wózek kamery jest niesterylny. Nie można go używać w środowisku pacjenta.
Nie wolno dopuścić do tego, aby jakiekolwiek elementy znalazły się w polu sterylnym.

Zakłócenia

Wózek kamery nie ma zasadniczego działania zgodnie z definicją wg normy IEC 60601-1.
Niemniej jednak oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych może pogorszyć działanie, na
przykład ograniczyć wykrywaną objętość lub spowodować nieprawidłowe działanie.
Jeżeli promieniowanie podczerwone kamery koliduje z innymi urządzeniami, należy przestawić je
i/lub kamerę tak, żeby problem zakłóceń został rozwiązany.
Promieniowanie podczerwone kamery może zakłócać pracę innych urządzeń w sali operacyjnej,
używających podczerwieni, takich jak piloty zdalnego sterowania, pulsoksymetry i mikroskopy
używające podczerwieni.

Bezpieczne ustawianie wózka kamery

Krok

1. Przed wjechaniem do sali operacyjnej należy zdjąć osłonę ochronną.

2. Ustawić wózek kamery w sali operacyjnej.
UWAGA: Nie umieszczać żadnych elementów bezpośrednio nad pacjentem. 

3. Zablokować wszystkie hamulce na wózku kamery.

4. Przestawić kamerę w żądane położenie.

5. Podłączyć wszystkie przewody do panelu połączeniowego.

WÓZEK KAMERY
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4.1.2 Położenie robocze

Informacje dotyczące pozycjonowania

W przypadku interferencji z innymi urządzeniami powodowanych przez promieniowanie
podczerwone emitowane przez kamerę, należy zmienić położenie kamery i/lub zakłócanego
urządzenia tak, aby zlikwidować zakłócenia.
Odbicia promieniowania podczerwonego (np. od obłożeń lub błyszczących powierzchni) mogą
zakłócać zdolność kamery do prawidłowego wykrywania narzędzi. Może to dotyczyć również
promieniowania podczerwonego kamery, które może zakłócać pracę innych urządzeń np.
pulsoksymetru, pilotów zdalnego sterowania lub mikroskopów czułych na podczerwień.

Ustawianie wózka kamery w położeniu roboczym

Krok

1. Upewnić się, że wózek kamery znajduje się w położeniu transportowym.

2. Za pomocą uchwytu kamery przemieścić wózek kamery w żądane miejsce.
UWAGA: Przed wjechaniem do sali operacyjnej zdjąć osłony ochronne. 

3. Zablokować wszystkie cztery hamulce kółek.

4. Ustawić żądaną wysokość kamery.

5. Chwycić za rękojeść regulacyjną kamery i przemieścić kamerę do żądanego położenia,
korzystając w razie potrzeby z lasera pozycjonującego.

6. Podłączyć wózek kamery do stacji bazowej i zasilania.

Położenie robocze
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4.2 Wózek kamery

Informacje ogólne

Aby uzyskać dobrą pozycję do wykrywania, należy dostosować wysokość kamery za pomocą
stojaka teleskopowego i/lub obrócić ją wokół osi pionowej i poziomej.
Docelowe wskazanie medyczne zależy od oprogramowania obsługującego dostarczane dane
wykrywania. Szczegóły zawiera odpowiednia dokumentacja stacji nawigacyjnej.

Ostrzeżenie
Kamera jest delikatnym urządzeniem optycznym. Należy posługiwać się nią z zachowaniem
należytej ostrożności.

Wykrywanie optyczne

Wykrywanie optyczne używane jest przez jednostkę z kamerą, która emituje i wykrywa sygnały w
podczerwieni.
• Należy ustawić kamerę tak, aby widoczny był obszar zainteresowania.
• Elementy odblaskowe, zamocowane na układach referencyjnych na ciele pacjenta i na

urządzeniach, odbijają sygnały nadawane w podczerwieni z powrotem do kamery.
• Sygnały odbite od elementów odblaskowych są wychwytywane i przetwarzane na informacje

cyfrowe przez każdą soczewkę kamery, z różnych kątów.
• Aplikacje oprogramowania Brainlab używają sygnału z kamery do wyliczania relatywnych

trójwymiarowych pozycji instrumentów i układu referencyjnego pacjenta.

Elementy

①

②

③

④
⑥

⑤

⑦

⑧

Rysunek 8  

WÓZEK KAMERY

Instrukcja obsługi systemu uwzględniająca informacje techniczne Wyd. 1.5 Stacja nawigacyjna Kick 2 37



Nr Element

① Podstawa wózka kamery

② Wieszaki na przewody

③
• Stojak teleskopowy
• Spiralny przewód kamery (niewidoczny)

④ Rękojeść regulacyjna kamery

⑤ Kamera

⑥ Zawias kamery

⑦ Uchwyt kamery

⑧ Dźwignia mocująca

Elementy odłączane (Spectra)

Element Numer artykułu

Osłona ochronna kamery Kick 18074-01

Jednostka kamery Kick Nd.

Kompletny stojak teleskopowy kamery Kick 18072-09

Elementy odłączane (Vega)

Element Numer artykułu

Osłona ochronna kamery Kick 2 Vega 18174-01

Jednostka kamery Kick 2 Nd.

Kompletny stojak teleskopowy kamery Kick
Vega 18172-09

Wózek kamery
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4.2.1 Kamera

Elementy kamery Spectra

⑤

② ⑥

⑦

①

③

④

Rysunek 9  

Nr Element

① Język spustowy kamery

② Uchwyt kamery

③ Laser pozycjonujący

④ Filtr iluminatora

⑤ Soczewka

⑥ Rękojeść regulacyjna kamery

⑦ Przycisk aktywacyjny lasera

UWAGA: Kamera nie zawiera żadnych części podlegających naprawie przez użytkownika. 

WÓZEK KAMERY
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Elementy kamery Vega

⑤

② ⑥

⑦

①

③
④

Rysunek 10  

Nr Element

① Język spustowy kamery

② Uchwyt kamery

③ Laser pozycjonujący

④ Filtr iluminatora

⑤ Soczewka

⑥ Rękojeść regulacyjna kamery

⑦ Przycisk aktywacyjny lasera

UWAGA: Kamera nie zawiera żadnych części podlegających naprawie przez użytkownika. 

Układ diod podczerwonych LED

Układ diod podczerwonych LED usytuowany jest wokół wewnętrznego pierścienia soczewek.
Układ diod podczerwonych LED stanowi „Produkt LED klasy I”.
Nie wolno patrzeć bezpośrednio w układ diod podczerwonych LED z odległości mniejszej niż 15
cm.

Kamera

40 Instrukcja obsługi systemu uwzględniająca informacje techniczne Wyd. 1.5 Stacja nawigacyjna Kick 2



4.2.2 Zakres ruchu

Informacje ogólne

Należy ocenić zakres ruchu ramienia teleskopowego i upewnić się, że jest wystarczająca ilość
miejsca, aby nie kolidowało ono z sufitem, sprzętem lub ludźmi.

Wysokość wózka kamery

Wózek kamery zapewnia maksymalną wysokość 235 cm od podłogi do górnej części kamery.

Zakres ruchu kamery

• Oś pozioma: 10° do 65° poniżej osi poziomej
• Oś pionowa: ±45°

WÓZEK KAMERY
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4.3 Okablowanie

Informacje ogólne

W tej części omówione są połączenia przewodów wózka kamery.

Środki ostrożności dotyczące okablowania

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym: Nie wolno podłączać/odłączać przewodów ani dotykać
wtyczek przewodów, gdy wózek kamery jest włączony.

Ostrzeżenie
Do wózka kamery wolno podłączać wyłącznie sprzęt określony przez firmę Brainlab lub
sprzęt, który został zadeklarowany przez firmę Brainlab jako zgodny.

Przewód połączenia wyrównawczego (PE) (żółto-zielony)

• Wyrównuje potencjały pomiędzy różnymi elementami metalowymi, które mogą być dotykane
jednocześnie.

• Zmniejsza różnice potencjału, który może wystąpić pomiędzy elektrycznymi urządzeniami
medycznymi i innymi przewodzącymi elementami obiektów podczas zabiegu.

Przed użyciem należy podłączyć przewód połączenia wyrównawczego do wózka kamery i
odpowiedniego gniazdka ściennego.

Podłączanie wózka kamery do stacji bazowej

①

③
②

Rysunek 11  

Krok

1. Upewnić się, że stacja bazowa jest wyłączona.

2. Podłączyć przewód ethernetowy do stacji bazowej.
Do łączenia stacji z platformą należy stosować wyłącznie przewód ethernetowy dostar-
czony z urządzeniem. Oba urządzenia należy łączyć bezpośrednio za pomocą odpowied-
nich portów, zgodnie z ich oznaczeniami.

3. Podłączyć przewód ethernetowy do portu Network (Sieć) wózka kamery ③.
UWAGA: Do portu Network (Sieć) należy podłączać jedynie urządzenia spełniające nor-
mę IEC, takie jak wózek monitora Kick 2. 

4. Podłączyć wózek monitora do ściennego gniazdka zasilania.

5. Włączyć zasilanie wózka kamery, podłączając przewód zasilania sieciowego do gniazda
zasilania wózka kamery ③ i gniazdka ściennego.

Okablowanie
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Podłączanie przewodu zasilania sieciowego

Krok

1. Podłączyć przewód zasilania sieciowego do gniazda zasilania wózka kamery.

2. Podłączyć drugi koniec przewodu zasilania do odpowiedniego gniazdka ściennego.

Zawsze należy najpierw odłączyć wtyczkę od gniazda ściennego, a dopiero potem odłączyć
przewód od systemu.

Podłączanie przewodu zasilania sieciowego z blokadą V-Lock

Rysunek 12  

W zależności od regionu może istnieć wymaganie, aby przewód zasilania sieciowego miał
mechanizm zwalniający V-Lock.

Krok

1. Podłączyć przewód zasilania sieciowego do gniazda zasilania na panelu połączeniowym
wózka kamery.

2. Podłączyć drugi koniec przewodu zasilania do odpowiedniego gniazdka ściennego.

3. Aby odłączyć przewód, należy nacisnąć żółty przycisk, aby wyjąć wtyczkę z gniazda
(patrz strzałka powyżej).

Zawsze należy najpierw odłączyć wtyczkę od gniazda ściennego, a dopiero potem odłączyć
przewód od systemu.

WÓZEK KAMERY
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4.4 Używanie kamery

Informacje ogólne

Wózek kamery:
• Umożliwia mobilne ustawianie kamery
• Pozwala na regulację kąta i wysokości ustawienia kamery
• Połączony jest przewodem ze stacją bazową

Kamera jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach.

Środowisko sieci

W wyniku podłączenia wózka kamery do stacji bazowej lub sieci szpitalnej tworzy się
system ME zgodnie z normą IEC 60601-1. Zaleca się, aby elementy sieci szpitalnej były
zgodne z odpowiednią normą IEC.

Bezpieczne stosowanie

Wózek kamery powinien być obsługiwany przez jedną osobę w danym momencie.
Przed użyciem należy się upewnić, że kamera i wszystkie części wózka kamery działają
prawidłowo i że jest dostateczna ilość miejsca dla ruchu kamery.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie wolno jednocześnie dotykać pacjenta,
wózka kamery i/lub kamery.
Nie wolno wchodzić na podstawę wózka kamery ani siadać na niej.
Nie wolno przymocowywać ani wieszać niczego na wózku kamery ze względu na ryzyko
przewrócenia się wózka kamery.
Nie wolno używać wózka kamery, jeżeli przewody są uszkodzone w widoczny sposób.

Ostrzeżenie
Nie należy wprowadzać żadnych zmian w elementach kamery. Modyfikacje sprzętu mogą
spowodować poważne zagrożenie dla pacjenta, użytkownika lub osób trzecich.
Nie wolno umieszczać wózka kamery na nierównych powierzchniach. W przeciwnym razie może
on zacząć się poruszać samoistnie, co spowoduje poważne uszkodzenie.

Używanie z aktywnymi narzędziami bezprzewodowymi

Nie wolno używać wózka kamery z żadnymi aktywnymi narzędziami bezprzewodowymi innymi
niż wskazane przez firmę Brainlab.
Nie wolno podejmować prób używania więcej niż jednego aktywnego narzędzia
bezprzewodowego naraz.
Łączność z narzędziami bezprzewodowymi (np. Z-touch) może być ustanowiona nawet wówczas,
gdy kamera jeszcze się rozgrzewa.

Pomiary bezwzględne

Kamera nie jest przeznaczona do wykonywania pomiarów bezwzględnych. Kamerę
zaprojektowano w celu dostarczania danych o względnej lokalizacji wykrywalnych narzędzi.

Uszkodzenia i czystość

Ostrzeżenie
Przed wykonaniem procedury zawsze należy sprawdzić kamerę pod kątem czystości i
ewentualnych uszkodzeń. Nie należy używać kamery, jeżeli jest uszkodzona lub posiada

Używanie kamery
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jakiekolwiek zadrapania na wewnętrznym pierścieniu soczewek. Nie wolno używać kamery,
jeżeli filtr iluminatora lub soczewki są zanieczyszczone.
Nie dotykać soczewek kamery. Smugi na soczewkach mogą zniekształcić wykrywanie.
Nie wolno używać wózka kamery, jeżeli nie zapewnia on stabilnego utrzymania kamery w danym
położeniu.

Przepływ powietrza

Ostrzeżenie
Nie wolno utrudniać prawidłowego przepływu powietrza wokół kamery (np. przez jej
obłożenie). Takie postępowanie wpływa na środowisko pracy kamery w sposób
przekraczający zalecane wartości progowe. Nie wolno podejmować prób chronienia lub
przykrywania kamery za pomocą metod niezatwierdzonych przez firmę Brainlab.

Włączanie kamery

Wózek kamery włącza się z chwilą podłączenia do zasilania.

Czas rozgrzewania

Po każdym włączeniu zasilania kamery wymagany jest czas rozgrzewania wynoszący ok. dwóch
minut. Jeżeli kamera jest przechowywana w niskich temperaturach, czas rozgrzewania może być
dłuższy.

WÓZEK KAMERY
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4.4.1 Regulowanie wózka kamery

Przeguby wózka

Podczas regulacji stojaka teleskopowego wózka kamery uważać, aby nie przyciąć palców ani
innych części ciała w połączeniach przegubowych.

Laser pozycjonujący

Kamera
Spectra

②

①

Kamera
Vega

②

①

W celu uruchomienia lasera pozycjonującego należy nacisnąć przycisk aktywacyjny lasera ①.
Laser pozycjonujący oznaczony jest napisem „LASER APERTURE” (szczelina lasera) ②.
Nie wolno zakrywać otworu lasera.

Ostrzeżenie
Nie wolno patrzeć bezpośrednio na otwór emitujący promieniowanie laserowe. Moduł
laserowy klasy 2 kamery emituje widzialne promieniowanie, które może być szkodliwe dla
oka ludzkiego. Bezpośrednie patrzenie z bliska na emitującą promieniowanie diodę
laserową może spowodować uszkodzenie oka.

Ostrzeżenie
Stosowanie innego lasera pozycjonującego niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi
może spowodować niebezpieczne narażenie na promieniowanie.

Regulowanie wózka kamery
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Ostrzeżenie
Nie wolno kierować światła lasera pozycjonującego na oczy pacjenta ani użytkownika
(użytkowników). Należy mieć na uwadze, że podczas wykonywania procedury ruch
niektórych użytkowników może być ograniczony, a pacjenci mogą nie mieć możliwości, np.
zamknięcia oczu ani odwrócenia głowy od światła lasera. Moduł laserowy klasy 2 w
czujniku położenia emituje widzialne promieniowanie, które może być szkodliwe dla oka
ludzkiego. Bezpośrednie patrzenie z bliska na emitującą promieniowanie diodę laserową
może spowodować uszkodzenie oka.

Części ruchome

Należy zachować szczególną ostrożność, aby podczas pozycjonowania wóz-
ka kamery nie przyciąć palców ani innych części ciała. Do przegubów wózka
kamery, mogących przyciąć części ciała, należą między innymi:

Uchwyt kamery (podczas montażu)

Zawias obrotowy kamery

Dźwignia mocowania stojaka

Kółka

Bezpieczna obsługa

Podczas regulacji położenia kamery należy mieć świadomość, że wózek kamery albo jego części
mogą poruszyć się w sposób niezamierzony.

Pole widzenia kamery

Kamerę należy ustawić tak, aby pole operacyjne znalazło się w środku pola widzenia kamery.
Optymalna odległość robocza od kamery do pola operacyjnego wynosi 1,2–1,8 m.
Jeżeli instrumenty nie są w polu widzenia kamery, ich wykrywanie nie jest możliwe.

WÓZEK KAMERY
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Oprogramowanie nawigacyjne wyświetla okno dialogowe pola widzenia kamery (patrz instrukcja
obsługi oprogramowania) i pomaga użytkownikowi określić najlepsze położenie kamery.

Rysunek 13  

Ostrzeżenie
Nie wolno umieszczać żadnych przejrzystych lub półprzejrzystych materiałów (jak np. folia
lub szkło) pomiędzy kamerą a wykrywanymi instrumentami.
Elementy o wysokiej zdolności odbijania światła lub źródła światła przesłaniają widzenie kamery.
Artefakty spowodowane odbiciami mogą zmniejszyć dokładność, szczególnie podczas rejestracji.

Regulacja wysokości kamery

②

①

Rysunek 14  

Krok

1. Otworzyć dźwignię mocującą ①.

2. Aby przemieścić kamerę w górę lub w dół, należy użyć uchwytu kamery i górnej części
stojaka teleskopowego.
Można skorzystać z pomocniczych numerów umieszczonych na stojaku ②.
UWAGA: Teleskopowy stojak kamery ma funkcję hamulca powietrznego, zapobiegającą
gwałtownemu opadaniu podczas otwierania dźwigni mocującej. 

Regulowanie wózka kamery
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Regulacja kamery

Głowicę kamery można regulować pionowo i poziomo.

Krok

1. Chwycić za rękojeść regulacyjną kamery i przesunąć kamerę do żądanego położenia.

2. Aby ułatwić regulację, należy posłużyć się laserem pozycjonującym.

WÓZEK KAMERY
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4.5 Diody LED i sygnały akustyczne kamery Spectra

Ilustracja

① ③②

Rysunek 15  

Nr Element

① Dioda zasilania

② Dioda stanu

③ Dioda błędu

Wskaźniki LED

Dioda LED Status Wskazanie

Dioda zasilania
①

Migające światło
zielone Kamera rozgrzewa się.

Świeci na zielo-
no Kamera jest gotowa do użytku.

Wyłączony

• Wózek kamery nie jest zasilany.
• Jeżeli system jest zasilany, należy sprawdzić, czy wózek

kamery jest podłączony do stacji bazowej.
• Jeżeli wózek kamery jest prawidłowo zasilany, a dioda

LED zasilania pozostaje wyłączona (nawet jeśli nawigacja
jest nadal możliwa), należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Dioda stanu ②

Świeci na zielo-
no Ustalono połączenie komunikacyjne.

Wyłączona
Jeśli wózek kamery jest podłączony, należy skontaktować
się z pomocą techniczną firmy Brainlab (nawet jeśli nawiga-
cja jest nadal możliwa).

Dioda błędu ③
Wyłączona Nie wykryto błędu.

Migające światło
bursztynowe

Wykryto błąd: Należy skontaktować się z pomocą technicz-
ną firmy Brainlab (nawet, gdy nawigacja jest możliwa).

Diody LED i sygnały akustyczne kamery Spectra
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Dioda LED Status Wskazanie

Ciągłe światło
bursztynowe

Awaria kamery: Należy skontaktować się z pomocą tech-
niczną firmy Brainlab (nawet, gdy nawigacja jest możliwa).

Sygnały akustyczne

Kamera emituje dwa sygnały dźwiękowe, gdy:
• wykonywane jest resetowanie
• wózek kamery podłączany jest do zasilania
• wykonano połączenie z oprogramowaniem Brainlab

WÓZEK KAMERY
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4.6 Diody LED i sygnały akustyczne kamery Vega

Ilustracja

① ②

Rysunek 16  

Nr Element

① Dioda zasilania

② Dioda błędu

Wskaźniki LED

Czujnik położenia Polaris Vega wymaga okresu stabilizacji termicznej, aby możliwe było
wykonywanie wiarygodnych pomiarów. Po włączeniu czujnika położenia dioda zasilania miga, co
oznacza, że system się rozgrzewa. Gdy światło przestanie migać, system jest gotowy do użytku.

Dioda LED Status Wskazanie

Dioda zasilania
①

Migające światło
zielone Kamera rozgrzewa się.

Świeci na zielo-
no Kamera jest gotowa do użytku.

Wyłączony

• Wózek kamery nie jest zasilany.
• Jeżeli system jest zasilany, należy sprawdzić, czy wózek

kamery jest podłączony do stacji bazowej.
• Jeżeli wózek kamery jest prawidłowo zasilany, a dioda

LED zasilania pozostaje wyłączona (nawet jeśli nawigacja
jest nadal możliwa), należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Dioda błędu ②

Wyłączona Nie wykryto błędu.

Migające światło
bursztynowe

Awaria kamery: Należy skontaktować się z pomocą tech-
niczną firmy Brainlab (nawet, gdy nawigacja jest możliwa).

Ciągłe światło
bursztynowe

Wykryto błąd: Należy skontaktować się z pomocą technicz-
ną firmy Brainlab (nawet, gdy nawigacja jest możliwa).

Diody LED i sygnały akustyczne kamery Vega
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Sygnały akustyczne

Kamera emituje dwa sygnały dźwiękowe, gdy:
• wykonywane jest resetowanie
• wózek kamery podłączany jest do zasilania
• wykonano połączenie z oprogramowaniem Brainlab

WÓZEK KAMERY
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Diody LED i sygnały akustyczne kamery Vega
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5 JEDNOSTKA
WYKRYWAJĄCA EM

5.1 Jednostka wykrywająca EM

Środki ostrożności

Ostrzeżenie
Należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu zasilającego dostarczonego przez firmę
Brainlab do zasilania jednostki wykrywającej EM.

Ostrzeżenie
Należy używać tylko zawieszeń do mocowania zawartych w dostawie elementów jednostki
wykrywającej EM.
• Zawieszenie do mocowania stacji bazowej EM.
• Zawieszenie do mocowania generatora pola.

Należy uważać, aby płyn nie dostał się do jednostki wykrywającej EM, ponieważ może
uszkodzić elementy i/lub układy elektroniczne.

Ostrzeżenie
Nie należy używać jednostki wykrywającej EM, jeśli którykolwiek z jej elementów jest
uszkodzony w widoczny sposób.

Ostrzeżenie
Jednostka wykrywająca EM nie została zaprojektowana ani przebadana pod kątem
użytkowania podczas lub po defibrylacji sercowej. Defibrylacja sercowa może wpływać na
dokładność wykrywania lub może uszkodzić urządzenia.

Ostrzeżenie
Należy stosować wyłącznie zawieszenie do mocowania jednostki wykrywającej EM
dostarczone przez firmę Brainlab.

Ostrzeżenie
Nie należy mocować ani wieszać niczego na elementach jednostki wykrywającej EM.

Ostrzeżenie
Nie wolno opierać się o elementy jednostki wykrywającej EM.

Nie należy rozpylać aerozoli w pobliżu jednostki wykrywającej EM, gdyż może to
spowodować uszkodzenie obwodów.

Ostrzeżenie
Nie wolno umieszczać jednostki wykrywającej EM ani jej części na pacjencie.

JEDNOSTKA WYKRYWAJĄCA EM
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Ostrzeżenie
Nie wolno dopuścić, aby elementy jednostki wykrywającej EM znalazły się w polu
sterylnym.

Ostrzeżenie
Aby zachować dokładność systemu przez cały czas eksploatacji systemu, personel
upoważniony przez firmę Brainlab musi wykonywać test dokładności jednostki
wykrywającej EM co 3 lata.

Przegląd elementów

⑤

④

③

②

①

⑥

Rysunek 17  

Nr Element Numer artykułu

① Stacja bazowa EM 18092-02

② Płyta mocująca generatora pola EM 18092-05

③ Generator pola EM 18092-08/18092-08A

④ Ramię pozycjonujące generatora pola
EM 18092-30

⑤ Zasilacz EM 18092-04

⑥ Przewód danych i zasilający EM 18199-20

Uchwyt EM 18092-24

Sondy EM

Element Numer artykułu

Referencje instrumentów EM 18099-05A

Referencja pacjenta EM 18099-24

Jednostka wykrywająca EM

56 Instrukcja obsługi systemu uwzględniająca informacje techniczne Wyd. 1.5 Stacja nawigacyjna Kick 2



Element Numer artykułu

Wskaźnik EM 18099-02C

Adapter instrumentu EM 18092-25

Mandryn EM 18097

Generator pola EM z płytą mocującą i ramieniem pozycjonującym

Generator pola EM może być zamocowany do płyty mocującej lub ramienia pozycjonującego
podczas operacji.

①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Rysunek 18  

Nr Element

① Interfejs do mocowania ramienia pozycjonującego generatora pola EM

② Mechanizm zwalniający ramienia pozycjonującego generatora pola EM

③ Ramię pozycjonujące generatora pola EM

④ Mechanizm zwalniający płyty mocującej generatora pola EM

⑤ Interfejs do mocowania płyty mocującej generatora pola EM

⑥ Płyta mocująca generatora pola EM

⑦ Mocowanie za pomocą pasków z rzepami

⑧ Pasek z rzepami

⑨ Generator pola EM

⑩ Element mocujący generatora pola EM

JEDNOSTKA WYKRYWAJĄCA EM
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Stacja bazowa EM

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Rysunek 19  

Nr Element

① Podłączenie zasilania elektrycznego

② Diody instrumentów EM

③ Dioda zasilania

④ Porty instrumentów EM

⑤ Port rozszerzenia narzędzi

⑥ Port systemu nawigacji

⑦ Port generatora pola EM

Jednostka wykrywająca EM
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Zasilacz EM (klasa I)

③

①

②

④

Rysunek 20  

Nr Element

① Złącze zasilania sieciowego

② Przełącznik wł./wył.

③ Wskaźnik zasilania

④ Złącze przewodu EM

JEDNOSTKA WYKRYWAJĄCA EM
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Uchwyt Kick EM

①

②

③

Rysunek 21  

Nr Element

① Haczyki stojaka monitora

② Górna część

③ Dolna część

Jednostka wykrywająca EM
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Kasety transportowe jednostki wykrywającej EM

② ④③

①

Rysunek 22  

Nr Element

① Kaseta na instrumenty niesterylne

②
Dolna warstwa
UWAGA: Zasilacz jest pokazany w prawidłowym położeniu do płyty mocującej. Aby spa-
kować ramię pozycjonujące w górnej warstwie, należy przenieść zasilacz na dół. 

③ Górna warstwa z ramieniem

④ Górna warstwa z płytą

JEDNOSTKA WYKRYWAJĄCA EM
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5.1.1 Łączenie i rozłączanie elementów jednostki wykrywającej EM

Środki ostrożności dotyczące okablowania

Ostrzeżenie
Należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu zasilającego dostarczonego przez firmę
Brainlab do zasilania jednostki wykrywającej EM.
Nie wolno podłączać ani odłączać przewodów, gdy system jest włączony.

Ostrzeżenie
Nie wolno szarpać ani ciągnąć za przewody, nawet lekko. Połączenia należy rozłączać,
przytrzymując złącze. Nigdy nie podłączać ani nie rozłączać na siłę.

Ostrzeżenie
Należy upewnić się, czy przewody nie znajdują się w miejscach, gdzie personel sali
operacyjnej będzie stał lub chodził.

Należy upewnić się, że przewody zostały odpowiednio poluzowane przed ich
podłączeniem. Przewodów nie należy naprężać ani umieszczać tak, żeby były naciągnięte.

Nie należy umieszczać przewodu generatora pola EM wewnątrz objętości pomiarowej ani
owijać go wokół generatora pola EM, ponieważ może to spowodować zakłócenia
magnetyczne prowadzące do obniżenia dokładności wykrywania.

Łączenie i rozłączanie elementów jednostki wykrywającej EM
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5.1.2 Stacja bazowa EM

Środki ostrożności

Należy przytrzymać stację bazową EM jedną dłonią, jednocześnie podłączając lub odłączając
instrumenty EM drugą dłonią. W ten sposób nie dojdzie do niezamierzonego ruchu stacji
bazowej EM na szynie do stołu operacyjnego.

Podłączanie jednostki wykrywającej EM do wózka monitora

①

②

Rysunek 23  

Krok

1. Upewnić się, że wózek monitora i zasilacz EM są wyłączone.

2. Podłączyć wtyczkę przewodu transmisji danych EM do portu systemu nawigacji na stacji
bazowej EM ②.

3. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilania EM do portu zasilania na stacji bazowej EM ①.

4. Podłączyć złącze USB przewodu EM do portu USB poniżej portu ethernetowego ozna-
czonego jako Tracking Unit / Camera (jednostka wykrywająca/kamera) ③ na panelu
użytkownika wózka monitora.

③

5. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilania EM do gniazda zasilania na zasilaczu EM.

6. Lekko pociągnąć za każdy koniec przewodu, aby sprawdzić, czy załączył się mechanizm
blokujący.

7. Podłączyć zasilanie sieciowe do wózka monitora oraz ściennego gniazda zasilania.

8. Podłączyć zasilanie sieciowe do zasilacza EM oraz ściennego gniazda zasilania.

JEDNOSTKA WYKRYWAJĄCA EM
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Krok

9. Włączyć zasilanie systemu, włączając zasilacz EM i wózek monitora przełącznikiem za-
silania.

Ostrzeżenie
Zasilacz EM musi być wyłączony przed podłączaniem i odłączaniem przewodu zasilania i
przewodu generatora pola EM.

Odłączanie przewodów stacji bazowej EM

① ② ③

Rysunek 24  

Krok

1. Zlokalizować złącze na przewodach stacji bazowej EM (np. przewody instrumentów EM,
systemu nawigacji lub portu rozszerzeń narzędzi) ①.

2. Odciągnąć obudowę, aby odblokować złącze ②.

3. Wyjąć wtyczkę ③.

Odłączanie zasilacza EM od stacji bazowej EM

① ② ③

Rysunek 25  

Krok

1. Zlokalizować złącze zasilania na stacji bazowej EM ①.

2. Wcisnąć dźwignię zwalniającą na górnej części wtyczki ②.

3. Wyjąć wtyczkę ③.

Stacja bazowa EM
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Odłączanie przewodu do przesyłania danych EM

Krok

Podczas odłączania przewodu należy nacisnąć plastikowy zacisk znajdujący się na górnej częś-
ci wtyczki. Ten zacisk unieruchamia przewód w porcie. Naciśnięcie zacisku zwalnia blokadę.
Wyciągnąć wtyczkę z urządzenia.

JEDNOSTKA WYKRYWAJĄCA EM
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5.1.3 Instrumenty EM

Środki ostrożności

Ostrzeżenie
Nie umieszczać przewodów instrumentów EM w odległości mniejszej niż 30 mm od
przewodu generatora pola EM. Jeśli zostaną umieszczone tak blisko, w szczególności
równolegle względem siebie, przewód instrumentu EM może zostać narażony na
zakłócenie elektromagnetyczne prowadzące do zmniejszenia dokładności wykrywania.

Wskaźniki LED

①

②

Rysunek 26  

Dioda LED Status Wskazanie

Dioda zasilania
①

Zielona Jednostka wykrywająca EM jest zasilana i gotowa do uży-
cia.

Wyłączona

• Jednostka wykrywająca EM nie jest zasilana.
• Jeśli zasilacz EM jest włączony, należy się upewnić, czy

przewód EM jest prawidłowo podłączony.
• Jeśli jednostka wykrywająca EM jest włączona i przewód

jest podłączony prawidłowo, ale dioda zasilania się nie
świeci, należy skontaktować się z pomocą techniczną fir-
my Brainlab.

Dioda stanu in-
strumentu ②

Pomarańczowa Instrument EM jest podłączony, ale nie został jeszcze zaini-
cjowany przez oprogramowanie firmy Brainlab.

Zielona Instrument EM jest podłączony i gotowy do użycia.

Wyłączona

• Do portu o odpowiednim numerze nie jest podłączony ża-
den instrument EM.

• Jeśli instrument EM jest podłączony, wózek monitora i
stacja bazowa EM są zasilane, ale dioda się nie świeci,
należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy
Brainlab.

Instrumenty EM
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Sygnały akustyczne

Jednostka wykrywająca EM emituje dwa sygnały dźwiękowe, gdy:
• wykonywane jest resetowanie;
• system otrzymał zasilanie;
• wykonano połączenie z oprogramowaniem Brainlab.

Podłączanie instrumentów EM oraz adapterów instrumentów EM

Podczas podłączania lub odłączania instrumentów EM należy stabilizować stację bazową EM,
przytrzymując ją jedną ręką, aby uniknąć niezamierzonego poruszenia urządzenia.

① ②

④

⑤

③

Rysunek 27  

Krok

1. Należy się upewnić, że czerwone zaznaczenie na wtyczce odpowiada zaznaczeniu na
gnieździe ①.
Podłączyć instrument EM do dowolnego wolnego portu instrumentu EM ② (znajdującego
się po prawej stronie stacji bazowej EM ③), aż wtyczka zatrzaśnie się na miejscu.

2. Jeśli stacja bazowa EM jest włączona (dioda zasilania ④ świeci się), odpowiednia dioda
stanu instrumentu zaczyna świecić w kolorze bursztynowym ⑤.

3. Gdy instrument EM zostanie rozpoznany przez oprogramowanie jako prawidłowy, kolor
diody zmienia się z bursztynowego na zielony.

UWAGA: Dostępne instrumenty EM są opisane w odpowiedniej instrukcji obsługi instrumentu. 

JEDNOSTKA WYKRYWAJĄCA EM
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5.1.4 Ustawianie jednostki wykrywającej EM w sali operacyjnej

Środki ostrożności

Ostrzeżenie
Nie wolno odłączać generatora pola EM podczas wykrywania. Takie postępowanie grozi
porażeniem prądem elektrycznym, które może prowadzić do uszkodzenia ciała.

Ostrzeżenie
Nie zwijać przewodu generatora pola EM, ponieważ generuje on prąd elektryczny o
wystarczająco dużym natężeniu, aby wytworzyć pole magnetyczne, gdy przewód jest
zwinięty do postaci kolistej. To pole magnetyczne może zakłócać pole magnetyczne
generatora pola EM, co doprowadzi do obniżenia dokładności wykrywania.

Ostrzeżenie
Wbudowana elektronika obliczeniowa i algorytmy zaimplementowane w jednostce
wykrywającej EM nie są bezpieczne przy pojedynczym defekcie pod względem
bezpieczeństwa funkcjonowania, w związku z czym mogą ulec uszkodzeniu podczas pracy.

Ostrzeżenie
Podczas konfigurowania elementów jednostki wykrywającej EM zadbać, aby przewody nie
biegły bezpośrednio przez planowane pozycje personelu sali operacyjnej.

Nie należy upuszczać generatora pola EM ani poddawać go uderzeniom. Fizyczne
uszkodzenie generatora pola EM może zmienić kalibrację. Jeśli doszło do uderzenia w
generator pola EM, należy poinformować o tym pomoc techniczną firmy Brainlab.

Zakłócenia dokładności wykrywania EM

Ostrzeżenie
Na dokładność wykrywania przez system mogą negatywnie wpływać zakłócenia pola
elektromagnetycznego pochodzące od innych przedmiotów w pomieszczeniu. Metalowe
elementy lub inne pracujące generatory pola elektromagnetycznego mogą powodować
zakłócenia, jeśli będą znajdowały się w odległości mniejszej niż 10 metrów od jednostki
wykrywającej EM.

Nie wolno umieszczać generatora pola EM w odległości mniejszej niż 10 m od innego
pracującego generatora pola, ponieważ może to negatywnie wpływać na dokładność
wykrywania.

Ostrzeżenie
Należy zawsze potwierdzić dokładność wykrywania po konfiguracji i przed rozpoczęciem
zabiegu, ponieważ nie można całkowicie uniknąć wpływu obiektów zakłócających pole
magnetyczne.

Ostrzeżenie
Znajdujący się w pobliżu sprzęt może zakłócać wykrywanie elektromagnetyczne jednostki
wykrywającej EM. Może to prowadzić do tymczasowej niezdolności systemu do
wykrywania instrumentów EM. Konieczne może być odsunięcie pobliskiego sprzętu od
jednostki wykrywającej EM, aby kontynuować wykrywanie.

Ustawianie jednostki wykrywającej EM w sali operacyjnej
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Typowa konfiguracja sali operacyjnej

Ostrzeżenie
Należy umieścić stację bazową EM oraz stację nawigacyjną (wózek monitora Kick) co
najmniej 60 cm od generatora pola EM. W przeciwnym razie objętość wykrywania lub
dokładność wykrywania mogą być gorsze.

①                                                                     ② 

Rysunek 28  

Nr Konfiguracja

① Generator pola EM na płycie mocującej oraz stacja bazowa EM na uchwycie Kick EM.

② Generator pola EM na ramieniu pozycjonującym oraz stacja bazowa EM na uchwycie
Kick EM.

Ustawianie generatora pola EM

Generator pola EM można umieścić po dowolnej stronie głowy pacjenta, w zależności od miejsca
zamocowania płyty mocującej.
Ramię pozycjonujące generatora pola EM może zostać zamontowane po dowolnej stronie stołu.
Należy wybrać taką konfigurację, w której generator pola EM nie wchodzi w konflikt z pozycją
chirurga.
Należy użyć odpowiedniego podgłówka dla pacjenta.

Ostrzeżenie
Generator pola EM nie może pracować w odległości do 200 mm od zainstalowanego
stymulatora. Pole magnetyczne wytwarzane przez generator pola EM może zakłócać pracę
stymulatora.

JEDNOSTKA WYKRYWAJĄCA EM
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Rysunek 29  

Rysunek 30  

Ustawianie stacji bazowej EM

Stacja bazowa EM może zostać umieszczona po dowolnej stronie szyny do stołu operacyjnego
lub na uchwycie Kick EM. Należy wybrać taką konfigurację, w której okablowanie stacji bazowej
EM, a w szczególności okablowanie instrumentów EM, jest zgodne ze schematem postępowania i
nie zakłóca pracy personelu ani innych urządzeń.
Stacja bazowa EM musi zostać umieszczona poza obszarem, w którym chirurg zamierza
operować, i poza obszarem uznawanym za sterylny.

Ustawianie jednostki wykrywającej EM w sali operacyjnej
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①

②

③

Rysunek 31  

Nr Element

① Szyna do stołu operacyjnego

② Zawieszenie do mocowania stacji bazowej EM (mocowanie na szynie do stołu operacyj-
nego)

③ Mocowanie na uchwycie Kick EM

Wentylacja stacji bazowej EM

Generator pola EM nie wymaga aktywnego chłodzenia.
Stacja bazowa EM wykorzystuje dwa wentylatory do chłodzenia wewnętrznych elementów
elektronicznych.

Ostrzeżenie
Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych stacji bazowej EM.

②

④

① ③

Rysunek 32  
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Nr Element

① Lewa strona stacji bazowej EM

② Wylot powietrza (otwory wentylacyjne)

③ Tylna strona stacji bazowej EM

④ Wlot powietrza (otwory wentylacyjne)

Okrywanie obłożeniem

Można okrywać generator pola EM oraz stację bazową EM obłożeniem pod warunkiem, że nie
zakłóca ono przepływu powietrza w stacji bazowej EM.
UWAGA: Jeśli zostanie użyte obłożenie, należy pamiętać, że może zajść konieczność
przesunięcia obłożenia w celu sprawdzenia diod na przedniej części stacji bazowej EM lub w
celu podłączenia/odłączenia instrumentów EM. 

Rysunek 33  

Ustawianie zasilacza EM

Zasilacz EM jest zamocowany do stojaka wózka monitora Kick.

③

①

②

Rysunek 34  

Ustawianie jednostki wykrywającej EM w sali operacyjnej
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Nr Element

① Zasilacz EM

② Paski z rzepami

③ Podstawa wózka monitora

Ustawianie stojaka

Ostrzeżenie
Po skonfigurowaniu elementów jednostki wykrywającej EM należy ostrożnie przemieszczać
stół operacyjny, gdyż może to prowadzić do przemieszczenia elementów lub do
pociągnięcia za podłączone przewody.

Ostrzeżenie
Nie wolno poruszać generatorem pola EM podczas wykrywania instrumentu lub elementu
referencyjnego, gdyż może to negatywnie wpłynąć na dokładność nawigacji.

Schemat postępowania podczas konfiguracji

Krok

1. Użyć kasety transportowej lub wózka monitora, aby przemieścić elementy jednostki wy-
krywającej EM do sali operacyjnej.
Wypakować każdy element z kasety transportowej w takiej kolejności, w jakiej jest umie-
szczony w kasecie.

2. Zamocować płytę mocującą lub ramię pozycjonujące generatora pola EM. Płyta mocują-
ca: Zamontować płytę mocującą na stole operacyjnym, mocując ją za pomocą dwóch
pasków z rzepami. Ustawić płytę mocującą generatora pola EM w taki sposób, aby krzy-
żyk znajdował się w miejscu, w którym będzie głowa pacjenta. Ramię pozycjonujące: Za-
mocować ramię pozycjonujące do szyn do stołu operacyjnego i odpowiednio dokręcić.

3. Wyjąć górną warstwę kasety transportowej i przechowywać ją w górnej części skrzyni lub
w miejscu, w którym pozostanie czysta i sucha.

4. Zamocować generator pola EM do płyty mocującej lub ramienia pozycjonującego gene-
ratora pola EM. Płyta mocująca: Umieścić element mocujący w odpowiednim złączu mo-
cującym. Gdy generator pola EM zostanie prawidłowo zamocowany, słychać będzie klik-
nięcie. Należy się upewnić, że po zmontowaniu żółty prążek na generatorze pola EM
jest skierowany w stronę pacjenta. Ramię pozycjonujące: Popchnąć dźwignię blokującą
do przodu, aby ją odblokować, i umieścić element mocujący w odpowiednim złączu mo-
cującym. Popchnąć dźwignię blokującą do wewnątrz, aby zablokować generator pola
EM we właściwym położeniu. Położyć przewód na podłodze tak, aby nie przeszkadzał
personelowi sali operacyjnej.

5. Wyjąć stację bazową EM z dolnej warstwy kasety transportowej (chyba że była przecho-
wywana na uchwycie Kick EM), a następnie podłączyć przewód zasilający i przewody
transmisji danych do stacji bazowej EM.

6. Podłączyć przewód generatora pola EM do stacji bazowej EM.

7. Zawiesić stację bazową EM na szynie do stołu operacyjnego, wykorzystując zawieszenie
do mocowania.
Lub:
Zawiesić stację bazową EM na uchwycie Kick EM, wykorzystując zawieszenie do moco-
wania.

8. Zamocować zasilacz EM na wózku monitora, zabezpieczając go paskami z rzepami wo-
kół stojaka wózka monitora blisko podstawy.

9. Podłączyć przewód EM do wózka monitora.

10. Podłączyć przewód EM do zasilacza EM.

JEDNOSTKA WYKRYWAJĄCA EM

Instrukcja obsługi systemu uwzględniająca informacje techniczne Wyd. 1.5 Stacja nawigacyjna Kick 2 73



Krok

11. Wyjąć kasetę na instrumenty niesterylne z kasety transportowej, umieszczając ją na po-
wierzchni niesterylnej.

12. Ponownie włożyć górną warstwę kasety transportowej i przechowywać kasetę w miejscu,
w którym pozostanie czysta i sucha oraz nie będzie stanowić przeszkody.

Ustawianie jednostki wykrywającej EM w sali operacyjnej
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5.1.5 Układanie pacjenta

Przed rozpoczęciem

Jednostka wykrywająca EM musi działać przez mniej więcej 10 minut przed użyciem systemu.

Ostrzeżenie
Poza urządzeniami referencyjnymi pacjenta należy usunąć wszystkie obiekty z
generowanego pola EM. Należy się upewnić, że z ciała pacjenta usunięte zostały wszystkie
metalowe obiekty (np. kolczyki).

Pole widzenia dla wykrywania EM

Objętość nawigacji zaczyna się w odległości 50 mm od przedniej części generatora pola EM.
Optymalna odległość robocza jest równa od 100 do 350 mm od przedniej części generatora pola
EM.

③②

①

④

⑤

Rysunek 35  

Nr Element

① Góra

② Bok

③ Tył

④ Dostępna objętość nawigacyjna

⑤ Optymalna objętość nawigacyjna

JEDNOSTKA WYKRYWAJĄCA EM
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Dokładność wykrywania EM

Pacjenta należy zawsze układać w obszarze zaznaczonym poniżej, ponieważ zapewnia to
najlepszą dokładność wykrywania. Dokładność wykrywania zmniejsza się, gdy instrumenty są
trzymane w obszarze zewnętrznym.
Oprogramowanie do nawigacji wyświetli ostrzeżenie, gdy instrumenty znajdą się w obszarze
zewnętrznym, co pomoże uniknąć pracy w tym obszarze (patrz odpowiednia instrukcja obsługi
oprogramowania).
Należy używać odpowiedniego podgłówka ① dla pacjenta w celu ustawienia głowy na poziomie,
gdzie przód generatora pola EM w przybliżeniu obejmuje badany obszar wraz z instrumentami
EM.

①

Rysunek 36  

Układanie pacjenta
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6 KORZYSTANIE Z
SYSTEMU

6.1 Jałowe użycie
6.1.1 Jałowe obłożenie monitora Kick

Informacje ogólne

Stacja nawigacyjna Kick 2 oraz jednostka wykrywająca EM są niesterylne. Wózek monitora
może być używany w środowisku pacjenta, gdy stosowane jest obłożenie monitora Kick
dostarczane przez firmę Brainlab.
Obłożenie to pozwala na dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania oraz na pozycjonowanie
monitora w trakcie operacji przy zachowaniu jałowości sali operacyjnej.
Nie wolno dopuścić do tego, aby jakakolwiek część systemu znalazła się w polu sterylnym.

Pakowanie

Obłożenie monitora Kick dostarczane jest w postaci sterylnej. Należy się upewnić, że
opakowanie obłożenia nie jest przedziurawione ani rozdarte.
Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności na opakowaniu obłożenia. Jeżeli data ważności
minęła, należy wyrzucić obłożenie i go nie używać.
Obłożenie dostarczane jest w postaci sterylnej. Jeżeli zewnętrzna część obłożenia dotknie
czegokolwiek niejałowego podczas rozpakowywania lub użycia, trzeba je wyrzucić.
Nie stosować obłożenia, jeśli opakowanie zostało uszkodzone lub rozerwane.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU
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Stacja Kick okryta obłożeniem

Rysunek 37  

Używanie obłożonego ekranu dotykowego

Nie dotykać obłożenia ostrymi narzędziami.
Aby zachować sterylność pola, należy dotykać jedynie tych części ekranu dotykowego i obudowy
monitora, które są okryte obłożeniem.

Utylizacja

Po użyciu obłożenie należy wyrzucić.

Jałowe użycie
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Okrywanie monitora obłożeniem

②

①

③

④
Rysunek 38  

Krok

1. Nałożyć obłożenie na górną część monitora ①.
Upewnić się, że strzałka orientacyjna znajduje się na tylnej części monitora i jest skiero-
wana w dół ②.

2. Oderwać samoprzylepną warstwę od pasków samoprzylepnych ③ na górnej części obło-
żenia i przymocować paski do tylnej części monitora.

3. Oderwać samoprzylepną warstwę od pasków samoprzylepnych ④ na dolnej części obło-
żenia i przymocować paski do statywu monitora.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU
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6.2 Podłączenia systemu
6.2.1 Podłączenia urządzeń innych producentów

Informacje ogólne

Możliwe jest podłączenie urządzeń innych producentów do stacji Kick 2 za pomocą
kompatybilnych przewodów połączeniowych.

Interfejsy

Wszystkie interfejsy do podłączania urządzeń innych producentów oraz interfejsy elektryczne
zlokalizowane są w tylnej części wózka.

USB

Porty USB zlokalizowane są na panelu połączeniowym i z przodu podstawy wózka.
Przed podłączeniem pamięci flash na USB należy przeskanować ją programem antywirusowym.
Do wózka monitora można podłączać wyłącznie urządzenia USB o niskim poborze mocy lub z
własnym zasilaniem, których zgodność została przetestowana (np. pamięci flash na USB, mysz,
klawiatura, przełącznik nożny). Nie wolno podłączać urządzeń USB z wysokim poborem mocy
(np. zewnętrzne dyski twarde, smartfony, przenośne odtwarzacze muzyki) do portów USB 2.0 i
3.0 z przodu podstawy wózka. W przeciwnym wypadku bezpieczeństwo i efektywność urządzeń
nie mogą być zagwarantowane.

Ograniczenia dotyczące podłączania sprzętu do paneli

Ostrzeżenie
Do stacji Kick 2 można podłączać wyłącznie sprzęt, który jest określony przez firmę
Brainlab lub który został zadeklarowany przez firmę Brainlab jako zgodny.

Ostrzeżenie
Dodatkowe urządzenia podłączone do medycznego sprzętu elektrycznego muszą posiadać
certyfikat zgodności z odpowiednimi normami IEC lub ISO (np. IEC 60950 dla urządzeń
przetwarzania danych i IEC 60601-1 dla urządzeń medycznych). Co więcej, wszystkie
konfiguracje muszą spełniać wymagania dla medycznych systemów elektrycznych (patrz
IEC 60601-1-1 lub klauzula 16 3 edycji IEC 60601-1). Osoba podłączająca dodatkowe
urządzenia do medycznego sprzętu elektrycznego montuje tym samym system medyczny,
przez co jest odpowiedzialna za to, aby system ten spełniał wymagania dla medycznych
systemów elektrycznych. Należy zwrócić uwagę na to, że prawa lokalne traktują wyżej
wymienione wymagania priorytetowo. W razie wątpliwości należy skontaktować się z
przedstawicielem władz lokalnych lub z działem obsługi technicznej.

Ostrzeżenie
O ile nie zaznaczono inaczej, nie jest dozwolone stosowanie rozgałęźników ani
przedłużaczy.

Ostrzeżenie
Podłączanie urządzeń elektrycznych do gniazda z rozgałęźnika tworzy system ME i może
skutkować zmniejszeniem poziomu bezpieczeństwa.

Połączenie LAN

Do gniazd LAN należy podłączać jedynie urządzenia spełniające normę IEC.

Podłączenia systemu
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W zależności od uruchomionej w systemie aplikacji firmy Brainlab oraz integracji z siecią szpitalną
podłączenie systemu do sieci pozwala na przesyłanie danych pacjenta, zdalny dostęp,
przesyłanie strumienia i współdzielenie sesji.
Sieci muszą być zgodne ze standardem 1000BASE-T lub 100BASE-TX, według IEEE 802.3.

Interfejsy wózka monitora w żaden sposób nie zapewniają separacji według normy IEC
60601-1:2005. Zaleca się zastosowanie odpowiedniego separatora dla interfejsu sieci (LAN)
o mocy co najmniej 1 MOOP i mocy dielektrycznej co najmniej 1,5 kV.

Bezprzewodowe połączenie LAN

System może zostać podłączony do sieci szpitalnej poprzez bezprzewodowe połączenie LAN.
Dostępność bezprzewodowego połączenia LAN zależna jest od miejsca, w którym użytkowany
jest system.
Urządzenie WLAN jest zgodne ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Dostępne bezprzewodowe
technologie modulacji to: DSSS, CCK, OFDM. Dostępne typy modulacji to: DBPSK, DQPSK,
CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM.
W przypadku słabego zasięgu sieci lub jej braku, do połączenia z siecią należy użyć kabla LAN.
Do przenoszenia danych pacjentów należy używać np. pamięci flash USB.
Bezprzewodowy nadajnik LAN wykorzystuje pasmo częstotliwości do przesyłania i odbierania:

identyfikatora urządzenia pasma częstotliwości

FCC ID A8J-EUB1200AC-1

Nadajnik WLAN do wysyłania i odbierania używa pasma częstotli-
wości pomiędzy 2,400 a 2,484 GHz ze skuteczną mocą promienio-
waną izotropowo (EIRP) wynoszącą 19,5 dBm.
Transmiter WLAN używa dla wysyłania i pobierania pasma częs-
totliwości 5,725 i 5,850 GHz z EIRP wynoszącą 17,5 dBm.

FCC ID Q87-WUSB6300

Nadajnik WLAN do wysyłania i odbierania używa pasma częstotli-
wości pomiędzy 2,400 a 2,454 GHz ze skuteczną mocą promienio-
waną izotropowo (EIRP) wynoszącą 18,86 dBm.
Nadajnik WLAN do wysyłania i odbierania używa pasma częstotli-
wości pomiędzy 5,725 a 5,850 GHz ze skuteczną mocą promienio-
waną izotropowo (EIRP) wynoszącą 21,87 dBm.

Bezprzewodowa komunikacja systemu może wpływać na działanie innych urządzeń
bezprzewodowych. Przed zabiegiem należy upewnić się, że działanie bezprzewodowego
połączenia systemu i innych ważnych urządzeń jest poprawne.

Środowisko sieci

W wyniku podłączenia stacji nawigacyjnej Kick 2 do sieci szpitalnej tworzy się system ME
zgodnie z normą IEC 60601-1. Zaleca się, aby elementy sieci szpitalnej były zgodne z
odpowiednią normą IEC.

System należy obsługiwać tylko w zabezpieczonych środowiskach sieciowych. Należy się
upewnić, że sieć jest zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem (np. identyfikacja
użytkownika, firewall), a także przed złośliwym oprogramowaniem. W przeciwnym wypadku
poprawne działanie systemu nie może zostać zagwarantowane z powodu potencjalnego
zarażenia złośliwym oprogramowaniem.

Wyświetlanie zawartości 3D

Stacja nawigacyjna Kick 2 zapewnia progresywny, jednostrumieniowy sygnał o rozdzielczości
1920 × 1080 przy częstotliwości 60 Hz. Do poprawnego wyświetlania zawartości 3D stworzonej
przy użyciu pewnych programów firmy Brainlab zewnętrzny wyświetlacz musi wspierać
technologię 3D liniową (line-by-line).

KORZYSTANIE Z SYSTEMU
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6.2.2 Złącza na panelu tylnym

Zgodne przewody połączeniowe

Port Przykład Postępowanie

Sieć szpital-
na

Port Ethernet służący do podłączenia do sieci szpi-
talnej lub śródoperacyjnych źródeł danych (dla sieci
maks. 1 GB co najmniej kabel sieciowy RJ45 kat.
5e).
Na górze jest zatrzask, który blokuje się przy podłą-
czeniu przewodu do portu. Przy wyjmowaniu wtycz-
ki należy nacisnąć zatrzask i wyciągnąć wtyczkę.

Intraoperati-
ve data

Jednostka
wykrywająca

Port ethernetowy do podłączania jednostki wykry-
wającej.

USB 2.0 Porty USB umożliwiające podłączenie pasywnych
urządzeń USB 2.0 dla przesyłania danych pacjenta.

USB 3.0 Porty USB do podłączania urządzeń USB 3.0.

Wejście S-
Video

Aby umożliwić interakcję z oprogramowaniem wideo
firmy Brainlab, należy podłączyć źródło S-Video mi-
niaturowym przewodem koncentrycznym 26 AWG
(maks. 5 m) z wtyczką Mini-DIN Hosiden.
Przed podłączeniem przewodu prawidłowo wyrów-
nać plastikowy trzpień we wtyczce. To złącze nie
może zostać zablokowane.
Należy używać wyłącznie złączy 4-pinowych Hosi-
den Mini-DIN. Podobne złącza mogą sprawiać wra-
żenie, że pasują, ale ich użycie może prowadzić do
uszkodzenia sprzętu.

Przewód S-
Video z roz-
gałęźnikiem

Wykorzystywany do podłączania źródeł S-Video do
wózka monitora.
Należy podłączyć czarne złącze BNC do portu wejś-
ciowego S-Video Y na panelu połączeniowym. Nale-
ży podłączyć czarne złącze BNC do portu wejścio-
wego S-Video C na panelu połączeniowym.

Mikroskop

Mikroskopy należy podłączać tylko przy użyciu prze-
wodu mikroskopowego Brainlab. Przewód ten pod-
łącza się poprzez podłączenie wszystkich wtyczek
(DVI-I, USB, CVBS) do odpowiadających im portów.
Więcej informacji dotyczących integracji mikroskopu
można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi
instrumentów.

Wyjście wi-
deo

Wyjście wideo może być również używane do połą-
czeń DVI.
UWAGA: Firma Brainlab nie dostarcza tego przewo-
du. 

Złącza na panelu tylnym
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6.2.3 Jednostka wykrywająca

Informacje ogólne

W wyniku podłączenia jednostki wykrywającej do wózka monitora tworzony jest system ME
zgodnie z normą IEC 60601-1, który musi spełniać wymogi opisane w tej normie.
Jednostkę wykrywającą należy podłączać do wózka monitora, gdy oba urządzenia są odłączone
od zasilania.
Informacje dotyczące wykrywania należy przesyłać przez sieć szpitalną tylko w przypadku
pewności, że sieć jest stabilna.
Jeśli połączenie z urządzeniem wykrywającym przez szpitalną sieć Ethernet zostanie zakłócone,
należy używać bezpośredniego połączenia przewodowego pomiędzy wózkiem monitora a
urządzeniem wykrywającym.
UWAGA: Przed podłączeniem jednostki wykrywającej do wózka monitora należy zapoznać się z
instrukcjami obsługi jednostki wykrywającej. 

Podłączanie jednostki wykrywającej

Krok

1. Podłączyć przewód ethernetowy do portu jednostki wykrywającej na wózku monitora.

2. Podłączyć przewód ethernetowy do jednostki wykrywającej.

3. Włączyć zasilanie obu urządzeń.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU
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6.2.4 Elementy opcjonalne

Napęd DVD dla Kick

Napęd DVD dla stacji nawigacyjnej Kick 2 może odczytywać następujące nośniki:
• Płyta nagrana w systemie CDFS
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R 3,95 GB
• DVD-R 4,7 GB authoring
• DVD-R 4,7 GB ogólne
• DVD-RW
• DVD+R 4,7 GB
• DVD+R 8,5 GB (dwuwarstwowa)
• DVD+RW 4,7 GB
• DVD-RAM 4,7 GB

Napęd DVD dla stacji nawigacyjnej Kick 2 może zapisywać dane na następujących nośnikach:
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R 4,7 GB
• DVD+R 4,7 GB
• DVD+R 8,5 GB (dwuwarstwowa)
• DVD+RW 4,7 GB
• DVD-RAM 4,7 GB

Podłączania napędu DVD dla Kick

①

Rysunek 39  

Krok

1. Podłączyć przewód USB do napędu DVD.

2. Za pomocą paska z rzepami zamocować napęd DVD na dole stojaka wózka monitora
tak, aby przewód połączeniowy ① znajdował się w dolnej części (najbliżej podstawy) i był
skierowany do tyłu wózka.

3. Podłączyć przewód do portu USB 3.0 na panelu połączeniowym.

4. Nacisnąć przycisk wysuwania, aby otworzyć kieszeń i włożyć/wyjąć płytę.

Elementy opcjonalne
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Podłączanie USB do adaptera ethernetowego

Opcjonalny adapter USB do Ethernetu pozwala na podłączanie urządzeń innych producentów
przez port ethernetowy.

②①

②

①

Rysunek 40  

Krok

1. Podłączyć wtyczkę USB ② adaptera do portu USB 3.0 na panelu połączeniowym z tyłu
podstawy wózka monitora.

2. Podłączyć przewód ethernetowy do urządzeń innych producentów.

3. Podłączyć przewód ethernetowy do portu ethernetowego na adapterze ①.

UWAGA: Nie wolno używać adaptera USB do Ethernetu do podłączania jednostki wykrywającej.
Zawsze należy podłączać jednostkę wykrywającą bezpośrednio do portu ethernetowego
oznaczonego Tracking Unit (jednostka wykrywająca). 

KORZYSTANIE Z SYSTEMU
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6.3 Okablowanie
6.3.1 Przegląd

Informacje ogólne

Niniejsza część omawia połączenia przewodów, uwzględniając m.in.:
• Przewód połączenia wyrównawczego
• Przewód zasilania sieciowego

Bezpieczne posługiwanie się przewodami

Nie wolno podłączać ani odłączać przewodów, gdy wózek monitora jest włączony.
Nie należy używać pękniętych lub uszkodzonych przewodów.
Nie wolno szarpać ani pociągać za przewody.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym: Nie wolno dotykać wtyczek przewodów, gdy stacja
nawigacyjna Kick 2 jest włączona.
Upewnić się, że przewód jednostki wykrywającej nie jest podłączony do urządzenia innego niż
wózek monitora i jednostka wykrywająca.
Przed użyciem systemu należy się upewnić, że przewody są w dobrym stanie.
Przed przeniesieniem systemu lub gdy nie jest on używany, przewody należy rozłączać i
przechowywać na wieszakach na przewody. Nie ciągnąć za przewody.
Należy upewnić się, że przewody zostały odpowiednio poluzowane przed ich podłączeniem.
Przewodów nie należy naprężać ani umieszczać tak, żeby były naciągnięte.

Nigdy nie podłączać ani nie rozłączać wtyczek na siłę.

Przewód połączenia wyrównawczego (PE) (żółto-zielony)

• Wyrównuje potencjały pomiędzy różnymi elementami metalowymi, które mogą być dotykane
jednocześnie.

• Zmniejsza różnice potencjału, który może wystąpić pomiędzy elektrycznymi urządzeniami
medycznymi i innymi przewodzącymi elementami obiektów podczas zabiegu.

Przed użyciem systemu należy podłączyć przewód połączenia wyrównawczego do wózka
monitora i odpowiedniego gniazdka ściennego.

Podłączanie przewodu połączenia wyrównawczego

Rysunek 41  

Okablowanie
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Krok

1. Podłączyć przewód połączenia wyrównawczego do portu połączenia wyrównawczego w
wózku monitora.

2. Podłączyć przewód połączenia wyrównawczego do odpowiedniego gniazdka ściennego.

Podłączanie przewodu zasilania sieciowego

Krok

1. Podłączyć przewód zasilania sieciowego do gniazda zasilania na wózku monitora.

2. Podłączyć drugi koniec przewodu zasilania do odpowiedniego gniazdka ściennego.

Zawsze należy najpierw odłączyć wtyczkę od gniazda ściennego, a dopiero potem odłączyć
przewód od systemu.

Podłączanie przewodu zasilania sieciowego z blokadą V-Lock

Rysunek 42  

W zależności od regionu może istnieć wymaganie, aby przewód zasilania sieciowego miał
mechanizm zwalniający V-Lock.

Krok

1. Podłączyć przewód zasilania sieciowego do gniazda zasilania na panelu połączeniowym
wózka monitora.

2. Podłączyć drugi koniec przewodu zasilania do odpowiedniego gniazdka ściennego.

3. Aby odłączyć przewód, należy nacisnąć żółty przycisk, aby wyjąć wtyczkę z gniazda
(patrz strzałka powyżej).

Zawsze należy najpierw odłączyć wtyczkę od gniazda ściennego, a dopiero potem odłączyć
przewód od systemu.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU
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6.3.2 Przechowywanie przewodów

Wieszaki na przewody

Rysunek 43  

Poniższe przewody zwykle pozostają podłączone do wózka:
• Przewód zasilania sieciowego
• Przewód jednostki wykrywającej
• Przewód sieci szpitalnej
• Przewód połączenia wyrównawczego

Przewody te należy połączyć w wiązkę i powiesić na wieszaku na przewody.

Przechowywanie przewodów
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6.4 Włączanie stacji nawigacyjnej Kick 2

Zasilanie elektryczne

Do obsługi stacji nawigacyjnej Kick 2 należy używać źródła zasilania wskazanego na tabliczce
znamionowej. W razie wątpliwości związanych z rodzajami dostępnego zasilania należy
skonsultować się z pomocą techniczną autoryzowaną przez firmę Brainlab lub miejscowym
operatorem sieci zasilania. Użycie nieprawidłowego źródła zasilania może spowodować poważne
uszkodzenie urządzenia.
Połączenia elektryczne można ustanawiać lub przerywać wyłącznie wówczas, gdy wszystkie
urządzenia towarzyszące są całkowicie wyłączone.
Stację nawigacyjną Kick 2 należy podłączać do zasilania wyłącznie za pomocą dostarczonego
przewodu zasilającego. Nie należy używać przedłużaczy.

Dioda zasilania

Dioda zasilania znajduje się na przycisku zasilania wózka monitora.

Kolor Status Objaśnienie

Zielony
Wyłączony Elementy elektroniczne są wyłączone.

Wł. Elementy elektroniczne są uruchomione. Urządzenie jest go-
towe do użytku.

Powiązane tematy

Wózek monitora na str. 27
Podłączanie przewodu zasilania sieciowego na str. 87
Podłączanie przewodu zasilania sieciowego z blokadą V-Lock na str. 87

Włączanie stacji nawigacyjnej Kick 2

①

Rysunek 44  

Krok

1. Upewnić się, czy wszystkie wymagane przewody zostały podłączone do panelu połącze-
niowego.

2. Podłączyć zasilanie do wózka monitora.

3. Wcisnąć przycisk zasilania ①, aby uruchomić urządzenie.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU
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Włączanie zasilacza EM

Krok

1. Podłączyć zasilacz EM do zasilania sieciowego.

2. Włączyć przycisk wł./wył. na zasilaczu EM.

Włączanie stacji nawigacyjnej Kick 2
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6.5 Wyłączanie stacji nawigacyjnej Kick 2

Utrata danych

Przewód zasilania sieciowego można odłączyć tylko wtedy, gdy stacja nawigacyjna Kick 2
została w pełni wyłączona. Nieprzestrzeganie procedur prawidłowego wyłączania przed
odłączeniem sieci może prowadzić do nieodwracalnej utraty danych.

Resetowanie

Procedura

Aby zresetować stację nawigacyjną Kick 2 (jeśli system zawiesił się lub nie został w pełni za-
mknięty), należy nacisnąć przycisk zasilania przez cztery sekundy, aż system zostanie wyłączo-
ny.
Należy odczekać 10 sekund i ponownie nacisnąć przycisk zasilania, aby zrestartować system.

Okresy oczekiwania

Przy odłączaniu stacji nawigacyjnej Kick 2 od sieci należy odczekać co najmniej 10 sekund
przed ponownym podłączeniem.
Nie wyłączać stacji nawigacyjnej Kick 2 podczas uruchamiania. W przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia lub utraty plików konfiguracyjnych oraz innych danych na dysku twardym.

Sytuacja awaryjna

W razie wypadku odłączyć odłączany przewód sieciowy aby odłączyć wszystkie kanały zasilania.

Wyłączanie stacji nawigacyjnej Kick 2

Krok

1. Wyłączyć stację nawigacyjną Kick 2 za pomocą oprogramowania lub naciskając krótko
przycisk zasilania.

2. Kiedy zgaśnie dioda zasilania, należy odłączyć stację od zasilania sieciowego.

3. Odłączyć i zabezpieczyć wszystkie przewody oraz elementy do przechowywania.

Przewód zasilania sieciowego należy odłączyć przed podłączaniem lub odłączaniem
jakichkolwiek innych przewodów.
Przycisk zasilania nie powoduje odłączenia systemu od napięcia sieciowego. Aby zapewnić
całkowite odłączenie od prądu, należy odłączyć przewód zasilania sieciowego.

Wyłączanie zasilacza EM

Krok

1. Wyłączyć przycisk wł./wył. na zasilaczu EM.

2. Gdy dioda zasilania na jednostce wykrywającej EM zgaśnie, należy odłączyć i zabezpie-
czyć wszystkie przewody.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU
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Wyłączanie stacji nawigacyjnej Kick 2
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7 MONTAŻ, TRANSPORT I
PRZECHOWYWANIE

7.1 Montowanie wózka kamery

Schemat postępowania podczas montażu

Krok

1. Włożyć teleskopowy stojak kamery do podstawy wózka kamery.

2. Przypiąć spiralny przewód do górnej części teleskopowego stojaka kamery.

3. Przymocować kamerę do teleskopowego stojaka.

4. Wpiąć przewód do kamery.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące każdego etapu podane są w tej części. 

Mocowanie stojaka

②

①

Rysunek 45  

Krok

1. Podnieść dźwignię mocowania stojaka ①.

2. Trzymając przewód spiralny tak, aby nie przeszkadzał, wsunąć dolny koniec teleskopo-
wego stojaka kamery do podstawy wózka kamery ②.

3. Zamknąć dokładnie dźwignię mocowania stojaka.
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Przypinanie przewodu do stojaka

①

②

Rysunek 46  

Krok

1. Delikatnie rozciągnąć przewód spiralny ① wzdłuż teleskopowego stojaka kamery do mo-
mentu zwężenia tak, aby mógł zostać łatwo włożony do kanału bez użycia siły.

2. Włożyć zacisk przewodu do odpowiedniego nacięcia ② w stojaku.

Sposób mocowania kamery

Kamera
Spectra

②①

Montowanie wózka kamery
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Kamera
Vega

②①

Krok

1. Trzymając kamerę i jej uchwyt, wsunąć uchwyt kamery w koniec teleskopowego stojaka
kamery ①.
Mechanizm zatrzaskowy kliknie, gdy kamera zostanie bezpiecznie zamontowana.

2. Włożyć przewód kamery do odpowiedniego portu w kamerze ②.

Ostrzeżenie
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy podłączać jedynie spiralny przewód
podstawy wózka kamery do portu kamery ②.
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7.2 Montowanie wózka monitora

Schemat postępowania podczas montażu

Krok

1. Włożyć stojak monitora do podstawy wózka monitora.

2. Przypiąć przewód monitora do górnej części stojaka monitora.

3. Zamocować monitor na stojaku monitora.

4. Wpiąć przewód monitora do monitora.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące każdego etapu podane są w tej części. 

Mocowanie stojaka

① ②

③

Rysunek 47  

Krok

1. Odciągnąć dźwignię mocowania stojaka ③.

2. Trzymając przewód monitora tak, aby nie przeszkadzał ②, wsunąć dolny koniec stojaka
monitora do podstawy wózka monitora ①.

3. Zamknąć dokładnie dźwignię mocowania stojaka.

Montowanie wózka monitora
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Przypinanie przewodu do stojaka

Rysunek 48  

Krok

1. Przeciągnąć przewód monitora przez kanał podstawy monitora.

2. Włożyć zacisk przewodu do odpowiedniego nacięcia w stojaku.

Mocowanie monitora

①

②

③

Rysunek 49  

Krok

1. Trzymając ramę monitora i uchwyt monitora, wsunąć uchwyt monitora w koniec stojaka
monitora ①.
Mechanizm zatrzaskowy kliknie, gdy monitor zostanie bezpiecznie zamontowany.

2. Otworzyć klapkę znajdującą się z tyłu monitora ②.
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Krok

3. Wpiąć przewód monitora do monitora i zapiąć zatrzaski ③.
Po podłączeniu zamknąć klapkę z tyłu monitora ②.

Mocowanie uchwytu Kick EM do wózka monitora Kick

Krok

1. Umieścić górną część uchwytu Kick EM na haczykach ① stojaka monitora Kick. Pod-
czas umieszczania należy się upewnić, że nacięcia uchwytu znajdują się na tylnej części
stojaka monitora ②.

①

②

2. Zamocować dolną część ③ uchwytu Kick EM. Tarcie pomiędzy obiema częściami powin-
no być wystarczające, aby chwilowo utrzymać dolny koniec uchwytu na miejscu.

③

Montowanie wózka monitora
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Krok

3. Zamocować dolną część uchwytu Kick EM na miejscu za pomocą dwóch dostarczonych
w zestawie śrub motylkowych ④.

④
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7.3 Osłony ochronne

Osłona ochronna monitora

Podczas transportowania i przechowywania sprzętu musi być używana osłona ochronna
monitora, aby chronić delikatne elementy przed uszkodzeniem. Przed wjechaniem do sali
operacyjnej należy zdjąć osłonę.
Nie wolno okrywać monitora osłoną ochronną, gdy urządzenie pracuje, gdyż może dojść do
przegrzania i poważnego uszkodzenia systemu. Przed założeniem osłony ochronnej należy się
upewnić, że urządzenie zostało wyłączone i zdążyło się całkowicie ochłodzić.
Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, należy umieścić osłonę ochronną na monitorze przed
rozpoczęciem transportu lub przechowywania.
Przed założeniem osłony ochronnej monitora należy wyczyścić ekrany dotykowe.

Osłona ochronna kamery

Podczas transportowania i przechowywania sprzętu musi być używana osłona ochronna kamery,
aby chronić delikatne elementy przed uszkodzeniem.
Nie zakładać osłony ochronnej na pracującą kamerę. W przeciwnym razie może ulec przegrzaniu
i poważnemu uszkodzeniu. Przed założeniem osłony ochronnej należy się upewnić, że została
wyłączona i zdążyła się całkowicie ochłodzić.
Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, należy umieścić osłonę ochronną na kamerze przed
rozpoczęciem transportu lub przechowywania.

Kamery nie wolno zabezpieczać ani okrywać metodami niezatwierdzonymi przez firmę
Brainlab. Na przykład nie wolno blokować normalnego przepływu powietrza wokół kamery,
okrywając ją obłożeniem lub inną osłoną. Takie postępowanie wpływa na środowisko pracy
kamery w sposób potencjalnie przekraczający zalecane wartości progowe.

Powiązane tematy

Czyszczenie osłon ochronnych monitora na str. 129

Mocowanie osłon ochronnych monitora

Rysunek 50  

Krok

1. Wyłączyć system, wyłączyć sprzęt i odłączyć go od prądu.

2. Gdy monitor się ochłodzi, naciągnąć na niego osłonę ochronną.

3. Zapiąć paski z rzepami, upewniając się, że osłona prawidłowo przylega do monitora.

Osłony ochronne
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Mocowanie osłon ochronnych kamery

①

Rysunek 51  

Krok

1. Upewnić się, że wózek kamery jest zabezpieczony w pozycji spoczynkowej, a kamera
jest wyłączona i całkowicie ochłodzona.

2. Naciągnąć osłonę ochronną na przód kamery.

3. Zabezpieczyć osłonę ochronną za pomocą taśm z rzepami ①.

Aby zapobiec przegrzaniu, należy się upewnić, że kamera została wyłączona co najmniej
pięć minut przed założeniem osłony.
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7.4 Transport poza szpital
7.4.1 Przegląd

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem montażu i demontażu należy wziąć pod uwagę ciężar elementów.
Po montażu należy się upewnić, że wszystkie dźwignie na wózku są starannie zablokowane.
Sprawdzić, czy wszystkie połączenia mechaniczne są prawidłowe i zabezpieczone.
Podczas montażu i demontażu elementy systemu powinny być podnoszone wyłącznie przez
osoby zdolne do tego fizycznie (np. nie przez ciężarne kobiety).

Kasety transportowe

Rysunek 52  

Do transportowania wózka monitora poza szpital potrzebne są trzy kasety transportowe:
• Kaseta transportowa monitora
• Kaseta transportowa na podstawę wózka monitora
• Torba na ramię na stojaki do wózka i przewody

Do transportowania wózka kamery poza szpital potrzebne są dwie kasety transportowe:
• Kaseta transportowa wózka kamery
• Torba na ramię na stojaki do wózka i przewody

Aby spakować system do kaset, musi być on zdemontowany.

Przenoszenie części kaset transportowych

Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie przyciąć palców ani innych części ciała przez
ruchome części kaset transportowych. Miejsca połączeń mogące przyciąć części ciała to między
innymi:

Transport poza szpital
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Chowane uchwyty

Zamek błyskawiczny

Kółka

Podczas transportu

Podnoszenie i ładowanie kaset powinno być wykonywane przez dwie osoby.
W przypadku transportu samochodowego:
• Zabezpieczyć kasety transportowe, w szczególności wtedy, gdy do transportu używana jest

tylna kanapa w samochodzie.
W przypadku transportu samolotowego:
• Zalecane jest zgłoszenie kaset transportowych jako bagaż o dużych rozmiarach.
• Zapakować elementy systemu do kaset transportowych tylko w sposób opisany w tym

podręczniku.
Należy się upewnić, że kasety transportowe są zabezpieczone podczas transportu (np.
samochodem).

Po transporcie

Po transporcie przed uruchomieniem systemu należy poczekać, aż osiągnie on temperaturę
pokojową.

Powiązane tematy

Parametry systemu na str. 153
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7.4.2 Demontaż i transportowanie wózka monitora

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem montażu i demontażu należy wziąć pod uwagę ciężar elementów.
Przed demontażem należy założyć osłonę ochronną na monitor.

Powiązane tematy

Parametry systemu na str. 153

Przygotowanie wózka monitora do transportu

Krok

1. Wyłączyć system.

2. Odłączyć przewód zasilania od sieci i odłączyć go od wózka monitora.
Wyjąć wszystkie pozostałe zamocowane przewody i elementy (np. przewód połączenia
wyrównawczego, kabel sieciowy, napęd DVD).
Przewody umieścić w przedniej kieszeni torby na ramię.

3. Odłączyć przewód monitora od monitora.

4. Nacisnąć dźwignię zwalniającą na uchwycie monitora i zdjąć monitor ze stojaka.
Umieścić monitor w odpowiedniej kasecie.

5. Wyciągnąć zacisk przewodu monitora w tył, aby odłączyć przewód od stojaka.
Delikatnie wyciągnąć przewód z kanału stojaka.

6. Pociągnąć dźwignię mocowania stojaka do góry i wyjąć stojak z podstawy wózka moni-
tora.
Umieścić stojak w torbie na ramię.

7. Umieścić podstawę wózka monitora w odpowiedniej kasecie.

8. Okryć metalowe złącze przewodu monitora dołączonym woreczkiem tekstylnym.

9. Całkowicie zamknąć zamek błyskawiczny kasety transportowej.

Transportowanie podstawy wózka monitora

①

②

Rysunek 53  

Demontaż i transportowanie wózka monitora
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Krok

1. Okryć metalowe złącze przewodu monitora dołączonym woreczkiem tekstylnym ②.

2. Wsunąć podstawę wózka monitora do kasety (górna wkładka piankowa odwrócona).

3. Przeprowadzić przewód monitora przez piankową wkładkę ① i nałożyć wkładkę na górną
część podstawy wózka monitora.

4. Całkowicie zamknąć zamek błyskawiczny kasety.

Transportowanie monitora

① ②

Rysunek 54  

Krok

1. Umieścić monitor w piankowej wkładce kasety transportowej tak, aby ekran dotykowy
skierowany był w dół ①.

2. Całkowicie zamknąć zamek błyskawiczny kasety.

3. Wyciągnąć uchwyt kasety podstawy wózka monitora i powiesić na nim pasek naramien-
ny kasety monitora ②.

4. Zamocować pasek z rzepami kasety monitora do odpowiedniego uchwytu na kasecie
podstawy wózka monitora.

Transportowanie stojaka wózka monitora

①

Rysunek 55  
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Krok

1. Umieścić stojak w szczelinie wkładki piankowej ① naramiennej torby do transportu.
UWAGA: Druga szczelina jest przeznaczona na stojak wózka kamery Kick 2. 

2. Całkowicie zamknąć zamek błyskawiczny kasety.

Demontaż i transportowanie wózka monitora
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7.4.3 Demontaż wózka kamery

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem montażu i demontażu należy wziąć pod uwagę ciężar elementów.
Podczas montażu i demontażu elementy wózka kamery powinny być podnoszone wyłącznie
przez osoby zdolne do tego fizycznie (np. nie przez ciężarne kobiety).
Przed demontażem należy założyć osłonę ochronną na kamerę.

Przygotowywanie wózka kamery do transportu

② ③①

Krok

1. Odłączyć przewód zasilania od sieci i odłączyć go od stacji bazowej.

2. Ustawić teleskopowe ramię kamery w najniższej pozycji.

3. Odłączyć przewód kamery od kamery.

4. Nacisnąć język spustowy na uchwycie kamery i zdjąć kamerę ze stojaka.

5. Pociągnąć do tyłu zapięcie przewodu kamery, aby odczepić przewód spiralny od stojaka.
W razie potrzeby delikatnie rozciągnąć przewód spiralny w górę, aby z łatwością wyjąć go
z kanału w stojaku.

6. Pociągnąć dźwignię mocowania stojaka do góry i wyjąć stojak z podstawy wózka kame-
ry.
Umieścić stojak w torbie na ramię.

7. Umieścić podstawę wózka kamery w odpowiedniej kasecie ②.

8. Okryć metalowe złącze przewodu spiralnego dołączonym woreczkiem tekstylnym ①.

9. Umieścić wkładkę piankową na wierzchu podstawy, a następnie włożyć kamerę ③.

10. Całkowicie zamknąć zamek błyskawiczny kasety transportowej.
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7.4.4 Transportowanie jednostki wykrywającej EM za pomocą kaset transportowych

Informacje ogólne

Elementy jednostki wykrywającej EM należy zawsze przechowywać i transportować
zgodnie z zaleceniami firmy Brainlab.

Przygotowanie jednostki wykrywającej EM do przechowywania

Krok

1. Wyłączyć system.

2. Odłączyć przewód EM od zasilacza EM.

3. Odłączyć przewód EM od wózka monitora.

4. Wyjąć górną warstwę kasety transportowej i przechowywać ją w górnej części skrzyni lub
w miejscu, w którym pozostanie czysta i sucha.

Pakowanie jednostki wykrywającej EM z płytą mocującą do kaset transportowych

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

Rysunek 56  

Krok

1. Odpiąć paski z rzepami na wózku monitora i wyjąć zasilacz EM.
Umieścić zasilacz w wyznaczonym miejscu w kasecie transportowej ⑦.

2. Zdjąć stację bazową EM ze stołu operacyjnego lub z uchwytu Kick EM.

Transportowanie jednostki wykrywającej EM za pomocą kaset transportowych
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Krok

3. Odłączyć przewód generatora pola EM i oba złącza przewodu EM od stacji bazowej
EM.
Umieścić stację bazową EM w dolnej warstwie kasety transportowej ④.

4. Przytrzymując generator pola EM ③, pociągnąć za mechanizm zwalniający ② na płycie
mocującej generatora pola EM ①, aby oddzielić generator pola EM.
Umieścić generator pola EM w dolnej warstwie kasety transportowej ⑤.

5. Wszelkie przewody umieścić w dolnej warstwie kasety transportowej ⑥.

6. Ponownie nałożyć górną warstwę kasety transportowej ⑧.

7. Odpiąć paski z rzepami płyty mocującej generatora pola EM i umieścić w górnej war-
stwie kasety transportowej ⑨.

8. Instrumenty niesterylne umieścić w kasecie na instrumenty niesterylne ⑪.

9. Włożyć kasetę na instrumenty niesterylne ⑪ do kasety transportowej ⑩.

Pakowanie jednostki wykrywającej EM z ramieniem pozycjonującym do kaset transportowych

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

Rysunek 57  

Krok

1. Odpiąć paski z rzepami na wózku monitora i wyjąć zasilacz EM.
Umieścić zasilacz w wyznaczonym miejscu w kasecie transportowej ⑦.

2. Zdjąć stację bazową EM ze stołu operacyjnego lub z uchwytu Kick EM.

3. Odłączyć przewód generatora pola EM i oba złącza przewodu EM od stacji bazowej
EM.
Umieścić stację bazową EM w dolnej warstwie kasety transportowej ④.
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Krok

4. Przytrzymując generator pola EM ③, pociągnąć za mechanizm zwalniający ② na ramie-
niu pozycjonującym generatora pola EM ①, aby oddzielić generator pola EM.
Umieścić generator pola EM w dolnej warstwie kasety transportowej ⑤.

5. Wszelkie przewody umieścić w dolnej warstwie kasety transportowej ⑥.

6. Ponownie nałożyć górną warstwę kasety transportowej ⑧.

7. Umieścić ramię pozycjonujące generatora pola EM w górnej warstwie kasety transporto-
wej ⑨.

8. Instrumenty niesterylne umieścić w kasecie na instrumenty niesterylne ⑪.

9. Włożyć kasetę na instrumenty niesterylne ⑪ do kasety transportowej ⑩.

Transportowanie jednostki wykrywającej EM za pomocą kaset transportowych
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7.5 Transportowanie Kick 2 w obrębie szpitala

Przed rozpoczęciem

Odblokować wszystkie hamulce przed przemieszczeniem wózka. Nie wolno podejmować prób
przemieszczania wózka z zablokowanymi kółkami, ponieważ może dojść do przewrócenia wózka.
Upewnić się, że planowana trasa jest wolna od przeszkód. Należy unikać progów i przedmiotów,
które mogą leżeć na podłodze. W trakcie transportu nie wolno przejeżdżać po przewodach.
Odłączyć wózek kamery od stacji bazowej przed transportem.

Unikać wibracji

Unikać wibracji i wstrząsów podczas transportu i przechowywania sprzętu.

Płaska powierzchnia

Ostrzeżenie
Nie wolno parkować ani transportować Kick 2 na powierzchni o nachyleniu > 10°. Prędkość
transportowa Kick 2 zwiększa się na pochyłych powierzchniach. Pochyłość powierzchni
może spowodować, że wózek się przewróci.

Bezpieczny transport

Nie przemieszczać Kick 2 szybciej niż z kontrolowaną prędkością marszową.

Pozycja transportowa i spoczynkowa

Ostrzeżenie
Przemieszczanie Kick 2 jest dozwolone tylko wtedy, gdy stacja jest w bezpiecznej pozycji
transportowej.
• Monitor musi być odchylony w tył.
• Musi być też ustawiony na najniższą wysokość z wszystkimi dźwigniami dokładnie

zamkniętymi, w przeciwnym wypadku stojak teleskopowy kamery może się obijać (np. o futrynę
drzwi lub inny sprzęt).

• Osłony ochronne muszą być zamocowane.
• Przewody muszą być zawieszone na wieszakach na przewody.

UWAGA: Należy wziąć pod uwagę dodatkowy ciężar osłony ochronnej i przewodów
ethernetowych. 

Zamocowane akcesoria i przewody podczas transportu

Przed transportem należy wziąć pod uwagę ciężar zamocowanych elementów. Cały ciężar musi
być zdjęty z wózka.
• Opcjonalnie: Napęd DVD do stacji nawigacyjnej Kick 2
• Przewód zasilania sieciowego
• Przewód ethernetowy
• Przewód połączenia wyrównawczego
• Osłona ochronna
• Adapter (USB do Ethernetu)
• Jednostka wykrywająca EM
• Przewód danych i zasilający EM
• Zasilacz EM

MONTAŻ, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
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• Uchwyt EM
• Płyta generatora pola EM

Po transporcie

Ostrzeżenie
Nie należy transportować stacji Kick 2 poza wskazanymi warunkami środowiskowymi.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować, że kamera utraci swoją
dokładność kalibracji.
Po transporcie zaczekać przed uruchomieniem stacji Kick 2, aż osiągnie ona temperaturę
pokojową.

Transportowanie wózka monitora

①

Rysunek 58  

Krok

Należy użyć uchwytu monitora ①, aby przetransportować wózek monitora.

Ostrzeżenie
Nigdy nie należy przemieszczać wózka po powierzchni o nachyleniu > 10°, ponieważ na
pochylonych powierzchniach większa jest prędkość transportowania, co zwiększa ryzyko
wywrócenia się wózka

Transportowanie Kick 2 w obrębie szpitala
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Transportowanie wózka kamery

①

Krok

Użyć uchwytu ①, aby przetransportować wózek kamery.

Podczas przemieszczania wózek należy zawsze trzymać za wspomniany wyżej uchwyt. Nie
wolno używać przewodów do przemieszczania wózka.

Sposób pokonywania przeszkód podczas transportu

Jeżeli niedostępna jest płaska trasa bez przeszkód (np. między pomieszczeniami jest różnica
poziomów, której nie da się ominąć), do pokonywania przeszkody przygotowana została
następująca procedura.

Krok

Podciągnąć wózek do miejsca, gdzie zaczyna się różnica poziomów, po czym ostrożnie, lekko
przechylić wózek i przenieść każde kółko po kolei na nowy poziom.
UWAGA: Nie należy podnosić całego wózka. Należy uważać, żeby nie przechylić wózka tak, że-
by ten się przewrócił. 
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7.6 Transportowanie elementów EM stacji Kick na
uchwycie Kick EM

Informacje ogólne

Kiedy jednostka wykrywająca EM jest zawieszona na wózku monitora, wózek należy
przemieszczać wyłącznie wtedy, gdy monitor jest odchylony maksymalnie do tyłu.

Montowanie płyty mocującej Kick EM do uchwytu Kick EM

Krok

1. Przed zamontowaniem płyty mocującej Kick EM należy się upewnić, że mocujące paski z
rzepem ① są zapięte.

①

2. Paski z rzepem należy poprowadzić przez otwór ② po drugiej stronie.

②

Transportowanie elementów EM stacji Kick na uchwycie Kick EM
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Krok

3. Pasek należy poprowadzić pętlą z powrotem do przodu i wsunąć w plastikową pętlę na
samym pasku z rzepem ③.

③

4. Należy mocno zacisnąć pasek z rzepem i przeprowadzić go raz jeszcze przez otwór po
pierwszej stronie.

5. Przygotować pasek z rzepami na dole płyty mocującej w podobny sposób.

6. Gdy paski z rzepami są gotowe, zawiesić płytę mocującą Kick EM na uchwycie Kick EM,
przesuwając ją w kierunku równoległym do stojaka monitora ④, a następnie układając
płytę mocującą Kick EM na haczykach ⑤.

④                                                            ⑤
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Montowanie stacji bazowej Kick EM

Krok

1. Zrobić pętlę z przewodu stacji bazowej Kick EM i umieścić ją na haczyku na uchwycie
Kick EM ①.

①

Transportowanie elementów EM stacji Kick na uchwycie Kick EM
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Krok

2. Zamontować stację bazową Kick EM, trzymając ją pod niewielkim kątem względem sto-
jaka monitora ② i delikatnie wsuwając ją na miejsce w uchwycie Kick EM ③.

②                                                                                       ③   

UWAGA: Stację bazową Kick EM można zamontować, nie odłączając jej od generatora pola
Kick EM lub zasilacza. 
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Montowanie generatora pola Kick EM

Krok

1. Umieścić generator pola Kick EM na uchwycie Kick EM ①.

①

UWAGA: Generator pola Kick EM można zamontować, nie odłączając go od stacji ba-
zowej Kick EM. 

2. Należy umieścić generator pola Kick EM tak, aby logo Brainlab było skierowane na zew-
nątrz.
Zrobić pętlę z przewodu generatora pola Kick EM i umieścić go na szyjce ② płyty mocu-
jącej Kick EM.

②

Transportowanie elementów EM stacji Kick na uchwycie Kick EM
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7.7 Pozycja spoczynkowa i przechowywanie
7.7.1 Przegląd

Informacje ogólne

Każde kółko stacji nawigacyjnej Kick 2 ma indywidualny hamulec nożny, ułatwiający
transportowanie i bezpiecznie parkowanie.

Ostrzeżenie
Podczas przechowywania, spoczynku lub pracy wózka wszystkie hamulce muszą być
całkowicie zablokowane.

Przed transportem

Odblokować wszystkie hamulce przed przenoszeniem systemu.

Sposób blokowania/odblokowywania hamulców

① ②

③
Rysunek 59  

Opcje

W celu zablokowania należy wcisnąć stopą pedał hamulca ③ w dół, aż pedał wskoczy w pozy-
cję zablokowania ①.

W celu odblokowania należy popchnąć stopą pedał hamulca ③ w górę, aż pedał wskoczy w po-
zycję odblokowania ②.
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7.7.2 Parkowanie stacji nawigacyjnej Kick 2

Informacje ogólne

Gdy system nie jest używany, wózek zawsze musi znajdować się w bezpiecznej pozycji
transportowej i spoczynkowej.
Nie wolno parkować wózka kamery ani wyprowadzać go z pozycji transportowej na powierzchni
o nachyleniu > 5°.

Ostrzeżenie
Nigdy nie należy parkować wózka monitora ani wyprowadzać go z pozycji transportowej na
powierzchni o nachyleniu > 10°.

Parkowanie stacji nawigacyjnej Kick 2
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7.7.3 Przechowywanie

Bezpieczne przechowywanie

Podczas przechowywania systemu należy zawsze używać osłony ochronnej.

Powiązane tematy

Wymagania środowiskowe na str. 152

MONTAŻ, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Instrukcja obsługi systemu uwzględniająca informacje techniczne Wyd. 1.5 Stacja nawigacyjna Kick 2 121



7.7.4 Przechowywanie długoterminowe

Informacje ogólne

Przed i po przechowywaniu systemu przez dłuższy czas, należy podjąć kroki, które zapewnią
prawidłowe funkcjonowanie sprzętu.

Utylizacja

Jeśli sprzęt nie ma być wykorzystywany ponownie, należy postępować zgodnie z informacjami
dotyczącymi utylizacji.

Powiązane tematy

Informacje prawne na str. 8

Przechowywanie przez 1–6 miesięcy

Przed przechowywaniem systemu przez jeden do sześciu miesięcy:

Krok

1. Odłączyć całe zewnętrzne okablowanie i przechowywać je razem ze sprzętem.

2. Okryć monitor osłoną ochronną.

3. Przechowywać sprzęt w suchym miejscu o temperaturze od 21°C do 30°C.

Przed użyciem sprzętu, który był przechowywany przez mniej więcej trzy miesiące, należy:
• Wyczyścić sprzęt.
• Uruchomić system i zweryfikować poprawność jego działania przed wykorzystaniem go w

trakcie zabiegu chirurgicznego.

Powiązane tematy

Czyszczenie wózka monitora na str. 129

Przechowywanie przez 6 miesięcy lub dłużej

Przed przechowywaniem systemu przez sześć miesięcy lub dłużej:

Krok

1. Odłączyć całe zewnętrzne okablowanie i przechowywać je razem ze sprzętem.

2. Okryć monitor osłoną ochronną.

3. Przechowywać sprzęt w suchym miejscu o temperaturze od 21°C do 30°C.

Przed użyciem sprzętu, który był przechowywany przez sześć miesięcy lub dłużej, należy:
• Wyczyścić sprzęt.
• Przeprowadzić test okresowy, aby zweryfikować bezpieczeństwo i skuteczność urządzenia

(oferowany przez firmę Brainlab).
• Uruchomić system i zweryfikować poprawność jego działania przed wykorzystaniem go w

trakcie zabiegu chirurgicznego.

Powiązane tematy

Wymagania dotyczące testów okresowych na str. 134

Przechowywanie długoterminowe

122 Instrukcja obsługi systemu uwzględniająca informacje techniczne Wyd. 1.5 Stacja nawigacyjna Kick 2



8 CZYSZCZENIE
8.1 Przygotowanie do czyszczenia

Przed rozpoczęciem

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że system jest całkowicie wyłączony i
odłączony od sieci zasilającej.

Ostrzeżenie
Przed wszelkimi pracami związanymi z czyszczeniem i dezynfekcją oraz w trakcie tych prac
należy się upewnić, że jednostka wykrywająca EM jest odłączona od wózka monitora.

Nie dezynfekować automatycznie

Nie wolno stosować automatycznych procedur czyszczenia i dezynfekcji do elementów wózka
kamery.
Nie narażać wózka kamery na bezpośrednie działanie światła UV, gdyż może to spowodować
uszkodzenie urządzenia.

Nie sterylizować

Nie sterylizować elementów wózka kamery. Wysokie temperatury wykorzystywane podczas
sterylizacji mogą uszkodzić elementy.

Nie sterylizować jednostki wykrywającej EM ani jej elementów.

Nie sterylizować zawieszenia do mocowania generatora pola.

Zgodność środków dezynfekcyjnych

Stacja Kick 2 może być czyszczona wyłącznie następującymi rodzajami środków
dezynfekcyjnych:

Rodzaj środka dezynfekcyjnego Przykład

Na bazie alkoholu Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Na bazie alkiloamin Incidin Plus 2%

Na bazie aktywnego tlenu Perform

Na bazie aldehydów/chlorków Antiseptica Kombi – Flächendesinfektion

UWAGA: Należy stosować powierzchniowe środki dezynfekcyjne dopuszczone do obrotu na
rodzimym rynku. 

CZYSZCZENIE
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UWAGA: Powierzchniowe środki dezynfekcyjne mogą pozostawiać ślady. Można je łatwo usunąć
za pomocą suchej ściereczki. 

Należy zawsze ściśle przestrzegać instrukcji producenta środka dezynfekcyjnego.

Stosowanie płynów czyszczących, ściereczek dezynfekcyjnych lub procedur czyszczenia
innych niż wymienione może spowodować uszkodzenia sprzętu. Aby uniknąć uszkodzenia,
należy używać tylko środków dezynfekcyjnych sprawdzonych przez firmę Brainlab.

Nie dopuszczać do kontaktu z płynami

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że płyny nie wnikną do elementów wózka kamery, gdyż mogłoby to
uszkodzić element i/lub układy elektroniczne. Elementy wózka kamery nie są chronione
przed wnikaniem płynów.

Do czyszczenia należy używać jedynie zwilżonej ściereczki. Inne metody mogą umożliwić
wniknięcie płynów do wnętrza systemu i spowodować uszkodzenia.

Przygotowanie do czyszczenia
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8.2 Czyszczenie wózka kamery

Odstępy czasowe czyszczenia kamery

Ponieważ częstotliwość czyszczenia zależy od tego, jak często kamera jest używana, firma
Brainlab nie może udzielić ogólnych zaleceń co do odstępów czasowych czyszczenia.
Odpowiedzialność za to spoczywa na użytkowniku.
Należy regularnie kontrolować filtr iluminatora i soczewki pod kątem czystości, jednak czyścić je
należy wyłącznie w razie konieczności.

Po czyszczeniu

Po czyszczeniu należy upewnić się, że stojak teleskopowy wózka kamery jest całkowicie suchy,
zanim zostanie schowany.

Czyszczenie wózka kamery

Krok

1. Po wyłączeniu stacji bazowej odłączyć przewody ethernetowe i zasilające od wózka ka-
mery.

2. Pomijając kamerę, należy wyczyścić wszystkie powierzchnie obudowy za pomocą po-
wierzchniowych środków dezynfekcyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta środka de-
zynfekcyjnego.
UWAGA: Należy zwrócić uwagę, aby nie wetrzeć zanieczyszczeń z obudowy kamery do
filtrów iluminatora i soczewek. 

3. Starannie wyczyścić złącza, uważając, aby do wózka kamery nie przedostał się płyn.

Kamera Spectra – czyszczenie soczewek i filtra iluminatora

Krok

1. Usunąć kurz z filtrów iluminatora i soczewki za pomocą pędzla fotograficznego.
Delikatnie przecierać powierzchnię w jedną stronę, przeciągając pędzlem przez powierz-
chnię.

2. Delikatnie przetrzeć filtry iluminatora i soczewki ściereczkami dezynfekcyjnymi zawierają-
cymi 70% roztwór izopropanolu lub Meliseptol.
UWAGA: Nie używać innych środków dezynfekcyjnych. Postępować zgodnie z zalecenia-
mi producenta środka dezynfekcyjnego. 

3. • Wyczyścić osłonę kamery za pomocą powierzchniowego środka dezynfekcyjnego.
• Należy przestrzegać zaleceń producenta.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie wetrzeć zanieczyszczeń z kamery do filtrów iluminatora

i soczewek.
• Należy unikać przedłużonego kontaktu ściereczek i kamery.

4. • Wyczyścić filtry iluminatora i soczewki używając dostępnych w handlu roztworów do
czyszczenia soczewek z powłoką przeciwodblaskową (np. AR66) oraz czystej ście-
reczki z mikrofazy do czyszczenia optyki (jak np. Hitecloth).

• Należy unikać przedłużonego kontaktu środka czyszczącego do soczewek z filtrem ilu-
minatora i soczewkami.

CZYSZCZENIE
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Ostrzeżenie
Nie wolno używać żadnych papierowych produktów do czyszczenia. Produkty papierowe
mogą zarysować filtry iluminatora.

Kamery nie wolno sterylizować.

Kamera Vega – czyszczenie soczewek i filtra iluminatora

Należy używać wyłącznie 70% roztworu izopropanolu oraz bezpyłowej tkaniny do usunięcia
śladów użycia z zamknięcia lub pokrywy iluminatora. Można też używać ściereczek Accel
TBWipes oraz Meliseptolu. Inne płyny mogą spowodować uszkodzenie filtrów iluminatora.
Nie wolno używać żadnych papierowych produktów do czyszczenia. Produkty papierowe
mogą zarysować filtry iluminatora.

Przed czyszczeniem należy wyłączyć kamerę.

Nie wolno używać czujnika położenia, nie sprawdzając go pod kątem czystości i uszkodzeń
przed zabiegiem. Czujnik położenia powinien być też sprawdzany podczas zabiegu.
Poleganie na danych podawanych przez zabrudzony lub uszkodzony czujnik położenia
może prowadzić do wysnucia niewłaściwych wniosków.
Aby wyczyścić czujnik położenia, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Krok

1. Usunąć kurz z filtrów iluminatora i soczewki za pomocą pędzla fotograficznego.
Delikatnie szczotkować powierzchnię w jedną stronę, przeciągając pędzlem przez po-
wierzchnię.

2. Delikatnie przetrzeć filtry iluminatora i soczewki ściereczkami dezynfekcyjnymi zawierają-
cymi 70% roztwór izopropanolu lub Meliseptol.

3. Kontynuować czyszczenie pozostałej części kamery. Należy zwrócić uwagę, aby nie we-
trzeć zanieczyszczeń z obudowy kamery do filtrów iluminatora i soczewek. Należy unikać
przedłużonego kontaktu między ściereczkami a kamerą.

Czyszczenie osłon ochronnych kamery

Rysunek 60  

Krok

1. Zdjąć osłonę ochronną z kamery.

2. Do czyszczenia powierzchni używać czystej wody.

3. W razie potrzeby można użyć powierzchniowego środka dezynfekcyjnego do zdezynfeko-
wania powierzchni, postępując według wskazówek producenta środka dezynfekcyjnego.
UWAGA: Do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni należy używać tylko wilgotnej ście-
reczki. Nie wolno dopuścić do nasiąknięcia osłon ochronnych środkiem dezynfekcyjnym. 

4. Czyścić i dezynfekować można wyłącznie zewnętrzne powierzchnie osłony ochronnej.
Nie wolno czyścić ani dezynfekować wewnętrznych powierzchni osłony.

Czyszczenie wózka kamery
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Krok

5. Pozwolić na dokładne wyschnięcie osłon ochronnych przed zamocowaniem ich na kame-
rze.
UWAGA: Powierzchniowe środki dezynfekcyjne po wyschnięciu mogą pozostawiać pla-
my. 

UWAGA: Jeżeli zanieczyszczonej osłony nie można wystarczająco wyczyścić za pomocą
powyższych czynności, należy ją wymienić na nową. 

Nie prać, nie namaczać, nie prasować, nie dezynfekować ani nie sterylizować osłon ochronnych.

CZYSZCZENIE
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8.2.2 Czyszczenie kaset transportowych

Ilustracja

Rysunek 61  

Czyszczenie kaset transportowych

Krok

1. Do czyszczenia powierzchni używać czystej wody.

2. W razie potrzeby można użyć powierzchniowego środka dezynfekcyjnego do zdezynfeko-
wania powierzchni, postępując według wskazówek producenta środka dezynfekcyjnego.
UWAGA: Do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni należy używać tylko wilgotnej ście-
reczki. Nie wolno dopuścić do zawilgocenia ani zamoczenia kaset transportowych środ-
kiem dezynfekcyjnym. 

3. Czyścić i dezynfekować można wyłącznie zewnętrzne powierzchnie kaset transporto-
wych. Nie wolno czyścić ani dezynfekować wewnętrznych kaset.

4. Przed włożeniem systemu kasety ochronne powinny dokładnie wyschnąć.
UWAGA: Powierzchniowe środki dezynfekcyjne po wyschnięciu mogą pozostawiać pla-
my. 

Czyszczenie kaset transportowych
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8.3 Czyszczenie wózka monitora

Czyszczenie wózka monitora

Krok

1. Wyłączyć system i odłączyć od zasilania sieciowego.

2. Odłączyć wózek monitora od jednostki wykrywającej.

3. Wyczyścić wszystkie powierzchnie obudowy za pomocą powierzchniowych środków de-
zynfekcyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekcyjnego.

4. Starannie wyczyścić interfejsy, uważając, aby do systemu nie przedostał się płyn.

5. Wyczyścić ekran dotykowy ściereczką niepozostawiającą kłaczków, stosując powierz-
chniowy środek dezynfekcyjny niepozostawiający smug.

Czyszczenie osłon ochronnych monitora

Rysunek 62  

Krok

1. Rozpiąć paski z rzepami i zdjąć osłonę z monitora.

2. Do czyszczenia powierzchni używać czystej wody.

3. W razie potrzeby można użyć powierzchniowego środka dezynfekcyjnego do zdezynfeko-
wania powierzchni, postępując według wskazówek producenta środka dezynfekcyjnego.
UWAGA: Do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni należy używać tylko wilgotnej ście-
reczki. Nie wolno dopuścić do nasiąknięcia osłon ochronnych środkiem dezynfekcyjnym. 

4. Czyścić i dezynfekować można wyłącznie zewnętrzne powierzchnie osłony ochronnej.
Nie wolno czyścić ani dezynfekować wewnętrznych powierzchni osłony.

5. Przed nałożeniem na system należy pozwolić na dokładne wyschnięcie osłon ochron-
nych.
UWAGA: Powierzchniowe środki dezynfekcyjne po wyschnięciu mogą pozostawiać pla-
my. 

UWAGA: Jeżeli zanieczyszczonej osłony nie można wystarczająco wyczyścić za pomocą
powyższych czynności, należy ją wymienić na nową. 

Nie wolno prać, namaczać, prasować ani sterylizować osłony ochronnej.

CZYSZCZENIE
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8.4 Czyszczenie jednostki wykrywającej EM

Czyszczenie jednostki wykrywającej EM

Krok

1. Po wyłączeniu wózka monitora i wyłączeniu zasilacza EM należy odłączyć przewód EM
od stacji bazowej EM.

2. Odłączyć zasilanie sieciowe jednostki wykrywającej EM.

3. Wyczyścić wszystkie powierzchnie obudowy, wykorzystując powierzchniowy środek de-
zynfekcyjny.
Należy przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekcyjnego.

4. Starannie wyczyścić interfejsy, uważając, aby do systemu nie przedostał się płyn.
UWAGA: Nie wolno rozpylać płynów bezpośrednio na otwory wentylacyjne stacji bazo-
wej EM. 

5. Wytrzeć płytę mocującą lub ramię mocujące generatora pola EM i usunąć kurz oraz po-
zostałości elementu mocującego generatora pola EM.

Czyszczenie jednostki wykrywającej EM
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8.5 Czyszczenie kaset transportowych

Ilustracja

Rysunek 63  

Czyszczenie kaset transportowych

Krok

1. Do czyszczenia powierzchni używać czystej wody.

2. W razie potrzeby można użyć powierzchniowego środka dezynfekcyjnego do zdezynfeko-
wania powierzchni, postępując według wskazówek producenta środka dezynfekcyjnego.
UWAGA: Do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni należy używać tylko wilgotnej ście-
reczki. Nie wolno dopuścić do zawilgocenia ani zamoczenia kaset transportowych środ-
kiem dezynfekcyjnym. 

3. Czyścić i dezynfekować można wyłącznie zewnętrzne powierzchnie kaset transporto-
wych. Nie wolno czyścić ani dezynfekować wewnętrznych kaset.

4. Przed włożeniem systemu kasety ochronne powinny dokładnie wyschnąć.
UWAGA: Powierzchniowe środki dezynfekcyjne po wyschnięciu mogą pozostawiać pla-
my. 

CZYSZCZENIE
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Czyszczenie kaset transportowych
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9 BEZPIECZEŃSTWO
ELEKTRYCZNE

9.1 Klasyfikacja wyposażenia

Klasyfikacja – wózek monitora i wózek kamery

Wózek monitora i wózek kamery sklasyfikowane są wg normy IEC 60601-1 jako sprzęt klasy I i
muszą być testowane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami.

Klasyfikacja Definicja

Klasa I

Odnosi się do klasyfikacji sprzętu, dotyczącej ochrony przed porażeniem prą-
dem elektrycznym. Zapewnione są środki ochrony dla części metalowych do-
stępnych użytkownikowi, jak i metalowych części wewnętrznych, takich jak
uziemienie.

Klasyfikacja – jednostka wykrywająca EM

Jednostka wykrywająca EM została zaklasyfikowana jako sprzęt klasy I według normy IEC
60601-1 i musi być testowana zgodnie z odpowiednimi wymaganiami.

Klasyfikacja Definicja

Klasa I

Odnosi się do klasyfikacji sprzętu, dotyczącej ochrony przed porażeniem prą-
dem elektrycznym. Zapewnione są środki ochrony dla części metalowych do-
stępnych użytkownikowi, jak i metalowych części wewnętrznych, takich jak
uziemienie.

Klasyfikacja – porty instrumentów EM

Porty instrumentów EM są klasyfikowane jako typ BF zgodnie z normą IEC 60601-1 i muszą być
testowane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami.

Klasyfikacja Definicja

Typ BF

Część typu F wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta, spełniająca określone
wymagania tej normy w celu zapewnienia lepszej ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym niż ochrona zapewniana przez części typu B wchodzą-
ce w kontakt z ciałem pacjenta.

Wymogi bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, stację nawigacyjną Kick 2 (wraz z
jednostką wykrywającą EM) należy podłączać jedynie do sieci elektrycznej z uziemieniem
ochronnym.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
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9.2 Wymagania dotyczące testów okresowych
9.2.1 Przegląd

Odstęp czasowy

Dla zapewnienia bezpieczeństwa raz w roku należy przeprowadzać test zgodny ze standardem
IEC 62353.
Test okresowy powinien być przeprowadzany raz do roku lub w przypadku, gdy sprzęt był
naprawiany lub modyfikowany. Test okresowy jest obowiązkowy dla medycznego sprzętu
elektrycznego oraz podczas tworzenia medycznych systemów elektrycznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednio normy IEC 60601-1-1 lub klauzuli 16 3. wydania IEC 60601-1.
Test ten powinien być powtarzany, ilekroć medyczny sprzęt elektryczny lub jego konfiguracja
zostaną zmienione (np. po naprawie jednego lub więcej elementów systemu lub po wymianie
elementów takich jak przewody).
UWAGA: Lokalne przepisy i wymagania różniące się od tych norm mają przed nimi
pierwszeństwo. Alternatywnie test można wykonać zgodnie z normą IEC 60601-1. 

Zakres

Test musi obejmować wszystkie elementy opisane w tej części, a także w rozdziale na temat
konserwacji. Każdy pojedynczy element SYSTEMU ME mający swoje własne podłączenie do
sieci zasilania lub który może być podłączony/odłączony do/od zasilania bez użycia jakichkolwiek
narzędzi, musi być przetestowany osobno. Dodatkowo SYSTEM ME musi być przetestowany jako
całość, aby uniknąć sytuacji, w której starzejący się element konfiguracji powoduje uzyskanie
niedopuszczalnych wartości.
Jeżeli elementy SPRZĘTU ME połączone są funkcjonalnymi połączeniami w jeden SYSTEM ME i
z powodów technicznych nie mogą być przetestowane osobno, należy przeprowadzić test całego
SYSTEMU ME.
Dodatkowo pomoc techniczna firmy Brainlab lub autoryzowani partnerzy firmy powinni regularnie
czyścić filtry powietrza i w razie konieczności wymienić baterię.

Inspekcje przeprowadzane przez personel niezatrudniony w firmie Brainlab

Do wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego upoważniony jest tylko
wykwalifikowany, wyszkolony personel.
Test powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanego inżyniera, który:
• Posiada kwalifikacje do przeprowadzania inspekcji bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu

medycznego.
• Zapoznał się zarówno z informacjami na temat bezpieczeństwa produktu, jak i z instrukcjami

dotyczącymi samego produktu oraz przeczytał ze zrozumieniem wskazówki dla użytkowników.
• Zna aktualne przepisy lokalne dotyczące zapobiegania wypadkom w przemyśle i poza

przemysłem.
• W przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa niezwłocznie poinformuje o tym pisemnie firmę

Brainlab.

Inspekcje przeprowadzane przez personel firmy Brainlab

• Jeśli właściwie wykwalifikowany personel nie jest dostępny na miejscu, pracownik techniczny
firmy Brainlab dokona inspekcji za ustaloną opłatą.

• Jeśli potrzebna jest pomoc specjalisty, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej
firmy Brainlab.

Wymagania dotyczące testów okresowych
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Powiązane tematy

Inspekcje na str. 173
Formularz inspekcji bezpieczeństwa – testy okresowe na str. 138

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
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9.2.2 Etap testu

Urządzenia pomiarowe

W instrukcjach dotyczących wykonywania pomiarów podano jako przykład jedno urządzenie
pomiarowe.
Poszczególne etapy procedury mogą różnić się w przypadku różnych urządzeń. Należy odnosić
się do odpowiedniej instrukcji producenta zastosowanego sprzętu pomiarowego.
UWAGA: W przypadku braku pewności, czy dane urządzenie pomiarowe jest odpowiednie, należy
skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab. 

Środki ostrożności podczas testu

Przy przeprowadzaniu testu SYSTEMU ME należy wykonać poniższe czynności. Opisany test
dotyczy wyłącznie sprzętu stacji nawigacyjnej Kick 2 firmy Brainlab, a nie podłączonego do
niego dodatkowego sprzętu. Co więcej, należy przestrzegać wskazówek podanych przez
producenta podłączonego urządzenia.
Podczas pomiarów wszystkie urządzenia muszą być w trybie pracy.
Testy powinny być przeprowadzane w normalnych warunkach oraz w warunkach pojedynczej
awarii.
Należy dokonać oględzin SYSTEMU ME, aby ustalić, czy konfiguracja nie zmieniła się od
poprzedniej inspekcji oraz czy elementy SYSTEMU ME nie zostały zamienione, dodane lub
usunięte. Zmiany te muszą zostać udokumentowane, to samo dotyczy zmian w konfiguracji
SYSTEMU ME. Jakiekolwiek zmiany unieważniają poprzednie wartości referencyjne.

Wskazówki dotyczące testu

Podczas wykonywania testów okresowych:
• Wykonać wymagane procedury testowe w kolejności podanej powyżej.
• Dokonywać pomiarów wszystkich aspektów systemu uwzględnionych w kolejnych rozdziałach.
• Zanim urządzenie zostanie uznane za bezpieczne, musi przejść pomyślnie wszystkie testy.
• Kalibracja urządzenia pomiarowego wykorzystywanego podczas pomiarów musi być ważna
• Należy przeprowadzić wszystkie testy zgodnie z normą IEC 62353.

UWAGA: Pomiarowe połączenie wyjściowe urządzenia pomiarowego musi być zachowane
podczas całego cyklu pomiarów. Jeśli wyjście pomiarowe zostanie odłączone podczas pomiarów,
urządzenie pomiarowe stwierdzi brak połączenia i trzeba będzie przeprowadzić test od początku. 

Jeżeli test nie zostanie zaliczony, urządzenie musi zostać naprawione przez pomoc techniczną
firmy Brainlab. Po naprawie cały test bezpieczeństwa elektrycznego należy powtórzyć od
początku.

Formularz inspekcji bezpieczeństwa

• Wydrukować lub skopiować formularz inspekcji bezpieczeństwa.
• Wprowadzić wyniki inspekcji.
• Porównać zmierzone wartości z wartościami krytycznymi, aby ustalić, czy wynik testu jest

pozytywny.
• Formularz należy zachować jako zapis inspekcji.

Powiązane tematy

Formularz inspekcji bezpieczeństwa – testy okresowe na str. 138

Etap testu

136 Instrukcja obsługi systemu uwzględniająca informacje techniczne Wyd. 1.5 Stacja nawigacyjna Kick 2



Wymagane etapy testu dla SPRZĘTU ME

Krok

1. Inspekcja wizualna

2. Rezystancja uziemienia ochronnego
UWAGA: Ten etap nie dotyczy jednostki wykrywającej EM, gdyż jest ona klasyfikowana
jako sprzęt klasy II według normy IEC 60601-1. 

3. Prąd upływu sprzętu

4. Test działania

5. Przygotowanie raportu z wynikami

6. Ocena wyników

7. Kontrola i przygotowanie do prawidłowego użytkowania

Wymagane etapy testu dla SYSTEMÓW ME

Krok

1. Każdy element sprzętu SYSTEMU ME należy testować osobno, zgodnie z etapami 1–4
dla SPRZĘTU ME.
Należy przygotować raport z wynikami i ocenić wyniki.

2. Dotykowy prąd upływu.

3. Test działania.

4. Przygotowanie raportu z wynikami.

5. Ocena wyników.

6. Kontrola i przygotowanie do prawidłowego użytkowania.

Wymagane etapy testu dla instrumentów EM

Krok

1. Inspekcja wizualna.

2. Prąd upływu części wchodzącej w kontakt z ciałem pacjenta (typ BF) (tylko w przypadku
wykrywania EM).

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
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9.2.3 Formularz inspekcji bezpieczeństwa – testy okresowe

Procedury testowe, które należy przeprowadzić

Procedura Instrukcje i warunki

Inspekcja wizualna

Sprawdzić wszystkie stosowne przewody pod kątem wgnieceń, uszko-
dzeń izolacji oraz pustych miejsc. Należy poruszać przewodem i owinąć
go wokół ręki, aby lekko rozciągnąć izolację. Wszelkie widoczne uszko-
dzenia są niedopuszczalne. Upewnić się, że złącza są w pełni zamoco-
wane do przewodów.
Sprawdzić wózek monitora, wózek kamery i jednostkę wykrywającą
EM (jeśli jest) pod kątem widocznych uszkodzeń. Z wyjątkiem otworów
wentylacyjnych wnętrze wózków nie powinno być widoczne. Widoczność
elementów wewnętrznych nie może być zaakceptowana. Sprawdzić do-
stępność wszystkich elementów.
Upewnić się, że wózek monitora jest prawidłowo zmontowany, tj.:
• Stojak jest bezpiecznie umieszczony w podstawie wózka
• Monitor jest zablokowany nieruchomo na stojaku
• Zawias monitora stabilnie utrzymuje monitor w jednej pozycji

Sprawdzić diody (na wózku monitora, wózku kamery lub jednostce
wykrywającej EM) pod kątem wykrytych błędów.
W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń należy wycofać urządze-
nie z użytkowania, oznaczyć jako wycofane i skontaktować się z działem
pomocy technicznej firmy Brainlab.

Rezystancja uzie-
mienia ochronnego

Podłączyć wózek monitora oraz wózek kamery do zasilania sieciowego
za pomocą oryginalnego przewodu sieciowego firmy Brainlab. Jeśli istnie-
je kilka przewodów sieciowych do danego urządzenia, test należy powtó-
rzyć z każdym przewodem.
Zbadać opór uziemienia ochronnego zgodnie z normą IEC 62353:2014,
rozdział 5.3.2.2, wykorzystując urządzenie pomiarowe zdolne do dostar-
czenia prądu co najmniej 200 mA do 500 mΩ. Pomiar prowadzić przez
jedną sekundę. Napięcie w obwodzie otwartym nie może przekraczać 24
V.

Prąd upływu sprzętu

Podłączyć wózek monitora oraz wózek kamery do zasilania sieciowego
za pomocą oryginalnego przewodu sieciowego firmy Brainlab. Przepro-
wadzić test prądu upływu sprzętu zgodnie z normą IEC 62353:2014 roz-
dział 5.3.3.2.3, wykorzystując tak zwaną „metodę różnicową” z następują-
cymi dodatkowymi warunkami:
• Pomiary są prowadzone przy napięciu równym napięciu sieciowemu
• Pomiary są prowadzone w obu położeniach wtyczki sieciowej, jeśli to

możliwe
Podczas pomiarów w różnych położeniach wtyczki sieciowej należy zapi-
sać wyższą wartość.

Test działania

• Włączyć zasilanie wózka monitora i wózka kamery
• Upewnić się, że diody LED nie pokazują wykrytych błędów
• Sprawdzić, czy słychać sygnał akustyczny kamery
• Upewnić się, że połączenie między wózkiem monitora a wózkiem ka-

mery działa prawidłowo
• Wczytać dane pacjenta i uruchomić oprogramowanie
• Upewnić się, że interakcja z ekranem dotykowym jest dokładna
• Dokładnie wykryć instrument firmy Brainlab

Raport i ocena wyni-
ków Wygenerować raport i określić, czy urządzenie jest bezpieczne i wydajne.

Formularz inspekcji bezpieczeństwa – testy okresowe
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Procedura Instrukcje i warunki

Kontrola i przygoto-
wanie do prawidło-
wego użytkowania

Po przeprowadzeniu testu i przed oddaniem urządzenia do eksploatacji,
należy się upewnić, że wózek monitora oraz wózek kamery powróciły
do warunków koniecznych dla normalnego użytkowania.
Odłączyć wszystkie urządzenia, które były podłączone np. przewody po-
miarowe.

Wartości krytyczne

Etap testu Warunki normalne

Rezystancja uziemienia ochronnego ≤ 0,3 Ω

Prąd upływu sprzętu ≤ 0,5 mA

Wartość referencyjna

Wykorzystać tabele, aby wprowadzać pojedyncze wartości zmierzone dla każdego wymaganego
punktu pomiarowego.
Wprowadzić maksymalną wartość zmierzoną do poniższej tabeli:

Etap testu Warunki normalne Wynik pozytywny?

Rezystancja uziemienia
ochronnego

Prąd upływu sprzętu

Numer seryjny urządzenia pomiarowego: ________________________
Kalibracja ważna do (data): ________________________
Test przeprowadzony (data): _________________ przez:
__________________________________

Powiązane tematy

Formularz inspekcji bezpieczeństwa – elektryczne systemy medyczne (wózek monitora) na str.
148
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9.3 Przeprowadzanie testów
9.3.1 Rezystancja uziemienia ochronnego

Informacje ogólne

Podłączyć końcówkę pomiarową urządzenia pomiarowego do elementów przewodzących
pokazanych w poniższej tabeli i zmierzyć oporność.
Jeżeli test nie zostanie zaliczony, urządzenie musi zostać naprawione przez pomoc techniczną
firmy Brainlab. Po naprawie cały test bezpieczeństwa elektrycznego należy powtórzyć od
początku.

Test uziemienia

Badany punkt Zmierzona wartość Wynik po-
zytywny?

Port wyrównania potencja-
łów (wózek monitora)

Port wyrównania potencja-
łów (wózek kamery)

Przeprowadzanie testów
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9.3.2 Prąd upływu sprzętu

Informacje ogólne

Podłączyć końcówkę pomiarową urządzenia pomiarowego do elementów przewodzących
pokazanych w poniższej tabeli i zmierzyć prąd upływu.

Wymagania

Aby przeprowadzić test prądu upływu sprzętu, należy się upewnić, że wózek monitora oraz
wózek kamery są podłączone do siebie wzajemnie przewodem ethernetowym.

Punkty pomiarowe do badania prądu upływu sprzętu (wózek monitora)

Badany punkt Zmierzona wartość Wynik po-
zytywny?

Port uziemienia ekwipoten-
cjalnego

Śruba na skrzynce PSU

Metalowy pierścień na do-
datkowym zasilaniu

Śruba z tyłu wyświetlacza

Śruba na górnej osłonie sto-
jaka
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Punkty pomiarowe do badania prądu upływu sprzętu (wózek kamery)

Badany punkt Zmierzona wartość Wynik po-
zytywny?

Port uziemienia ekwipoten-
cjalnego

Śruba z tyłu obudowy kame-
ry

Obudowa złącza etherneto-
wego

Śruba na przegubie

Dowolne miejsce na stojaku,
ostatecznego punktu pomia-
rowego należy szukać po
ostatecznym podłączeniu

Śruby w otworach na ramie-
niu pomiędzy częściami
obudowy

Prąd upływu sprzętu dla jednostki wykrywającej EM

Poniższe punkty testowe do badania prądu upływu sprzętu są zdefiniowane dla jednostki
wykrywającej EM w połączeniu z wózkiem monitora.

Badany punkt Zmierzona wartość Wynik po-
zytywny?

Złącze na stacji bazowej
umożliwiające połączenie z
generatorem pola

Śruba mocująca na stacji
bazowej do wspornika szyby

Prąd upływu sprzętu
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Badany punkt Zmierzona wartość Wynik po-
zytywny?

Nakrętka mocująca portu in-
strumentów
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9.3.3 Prąd upływu części wchodzącej w kontakt z ciałem pacjenta (typ BF) (do
opcjonalnej jednostki wykrywającej EM)

Informacje ogólne

Poniższe punkty są zdefiniowane dla jednostki wykrywającej EM.
Do jednostki połączeniowej EM konieczny jest adapter. Ten adapter musi mieć wszystkie złącza
spięte we wtyczce.
Zastosować pomiar różnicowy zgodny z normą IEC 62353:2014, rozdział 5.3.4.3.2 i podłączyć
część wchodzącą w kontakt z ciałem pacjenta do gniazda wejściowego w urządzeniu
pomiarowym.
Na przykład:

Rysunek 64  

Punkt pomiarowy

Badany punkt Zmierzona wartość Wynik po-
zytywny?

Wtyczka adaptera na jed-
nostce połączeniowej EM
(zmierzyć wszystkie cztery
gniazda)

Prąd upływu części wchodzącej w kontakt z ciałem pacjenta (typ BF) (do opcjonalnej jednostki wykrywającej EM)
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9.4 Test bezpieczeństwa elektrycznego – elektryczny
system medyczny

9.4.1 Przegląd

Odstęp czasowy

Ten test jest obowiązkowy, gdy tworzony jest elektryczny system medyczny zgodnie z normą
odpowiednio IEC 60601-1 lub IEC 60601-1-1.
Test bezpieczeństwa elektrycznego musi zostać przeprowadzony przy pierwszym podłączeniu
jednostki wykrywającej do istniejącego wózka monitora, przez co utworzona zostaje stacja
nawigacyjna Kick 2.
Test ten powinien być powtarzany, ilekroć konfiguracja elektrycznego systemu medycznego
zostanie zmieniona (np. po naprawie jednego lub wszystkich elementów systemu lub po wymianie
elementów takich jak przewody).
Dla zapewnienia bezpieczeństwa każdego elementu sprzętu i ich kombinacji wymagane jest
coroczne przeprowadzenie testu.

Zakres

Test musi obejmować wszystkie elementy opisane w tej instrukcji obsługi.

Inspekcje przeprowadzane przez personel niezatrudniony w firmie Brainlab

Do wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego upoważniony jest tylko wyszkolony
personel.
Test powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowanego inżyniera, który:
• Posiada kwalifikacje do przeprowadzania inspekcji bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu

medycznego.
• Zapoznał się zarówno z informacjami na temat bezpieczeństwa produktu, jak i z instrukcjami

dotyczącymi samego produktu oraz przeczytał ze zrozumieniem wskazówki dla użytkowników.
• Zna aktualne przepisy lokalne dotyczące zapobiegania wypadkom w przemyśle i poza

przemysłem.
• W przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa niezwłocznie poinformuje o tym pisemnie firmę

Brainlab.

Inspekcje przeprowadzane przez personel firmy Brainlab

• Jeśli właściwie wykwalifikowany personel nie jest dostępny na miejscu, pracownik techniczny
firmy Brainlab dokona inspekcji za ustaloną opłatą.

• Jeśli potrzebna jest pomoc specjalisty, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej
firmy Brainlab.

Powiązane tematy

Formularz inspekcji bezpieczeństwa – elektryczne systemy medyczne (wózek monitora) na str.
148
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9.4.2 Testy elektrycznych systemów medycznych

Urządzenia pomiarowe

W instrukcjach dotyczących wykonywania pomiarów podano jako przykład jedno urządzenie
pomiarowe.
Poszczególne etapy procedury mogą różnić się w przypadku różnych urządzeń. Należy odnosić
się do odpowiedniej instrukcji producenta zastosowanego sprzętu pomiarowego.

Środki ostrożności podczas testu

• Opisany test dotyczy wyłącznie sprzętu firmy Brainlab, a nie podłączonego do niego
dodatkowego sprzętu. Proszę także przestrzegać wskazówek podanych przez producenta
podłączonego urządzenia.

• Wszystkie urządzenia powinny być w trybie roboczym: podczas pomiarów wszystkie
przełączniki zasilania powinny być w pozycji roboczej (WŁ.).

• Testy powinny być przeprowadzane w normalnych warunkach oraz w warunkach pojedynczej
awarii.

Wskazówki dotyczące testu

Podczas przeprowadzania testu należy pamiętać o następujących zagadnieniach:
• wykonać wymagane procedury testowe w kolejności podanej powyżej
• dokonać pomiarów wszystkich aspektów systemu uwzględnionych w kolejnych rozdziałach
• wszystkie testy muszą zakończyć się pomyślnie
• kalibracja urządzenia pomiarowego wykorzystywanego podczas pomiarów musi być ważna
• należy przeprowadzić wszystkie testy zgodnie z normą IEC 60601-1:2005

UWAGA: Pomiarowe połączenie wyjściowe urządzenia pomiarowego musi być zachowane
podczas całego cyklu pomiarów. Jeśli wyjście pomiarowe zostanie odłączone podczas pomiarów,
urządzenie pomiarowe stwierdzi brak połączenia i trzeba będzie przeprowadzić test od początku. 

Jeżeli test nie zostanie zaliczony, stacja nawigacyjna Kick 2 musi zostać naprawiona przez dział
pomocy technicznej firmy Brainlab. Po naprawie cały test bezpieczeństwa elektrycznego należy
powtórzyć od początku.

Formularz inspekcji bezpieczeństwa

• Wydrukować lub skopiować formularz inspekcji bezpieczeństwa.
• Wprowadzić wyniki inspekcji.
• Należy je zachować jako zapis inspekcji.

Powiązane tematy

Formularz inspekcji bezpieczeństwa – elektryczne systemy medyczne (wózek monitora) na str.
148

Wymagane procedury testowe

Krok

1. Przeprowadzić inspekcję wzrokową.

2. Sprawdzić dotykowy prąd upływu.

3. Przeprowadzić test funkcjonalności.

4. Sporządzić raport i ocenić wyniki.

Testy elektrycznych systemów medycznych
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Krok

5. Sprawdzić i przygotować system do normalnego użytkowania.

Powiązane tematy

Formularz inspekcji bezpieczeństwa – elektryczne systemy medyczne (wózek monitora) na str.
148
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9.4.3 Formularz inspekcji bezpieczeństwa – elektryczne systemy medyczne (wózek
monitora)

Testy do przeprowadzenia

Etap testu Instrukcje i warunki

Inspekcja wizualna

• Sprawdzić wszystkie stosowne przewody pod kątem wgnieceń, uszko-
dzeń izolacji oraz pustych miejsc. Należy poruszać przewodem i owinąć
go wokół ręki, aby lekko rozciągnąć izolację. Wszelkie widoczne uszko-
dzenia są niedopuszczalne.

• Sprawdzić system Kick 2 pod kątem widocznych uszkodzeń, przerwa-
nych przewodów lub pustych miejsc. Z wyjątkiem otworów wentylacyj-
nych wnętrze wózków nie powinno być widoczne. Uszkodzone przewo-
dy, puste miejsca lub widoczne wnętrze są niedopuszczalne.

• Upewnić się, że stacja Kick 2 jest prawidłowo zmontowana.
• W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń należy wycofać stację

nawigacyjną Kick 2 z użytkowania, oznaczyć jako wycofaną i skontak-
tować się z działem pomocy technicznej firmy Brainlab.

Dotykowy prąd upły-
wu
(wykrywanie optycz-
ne)

• Połączyć wózek monitora i wózek kamery za pomocą przewodu ka-
mery i podłączyć wózek monitora do źródła zasilania sieciowego za po-
mocą oryginalnego przewodu sieciowego firmy Brainlab.

• Wprowadzić urządzenie, które zostanie podłączone, w tryb roboczy,
zgodnie z opisem producenta urządzenia.

• Podłączyć wymagany przewód, aby stworzyć elektryczny system me-
dyczny między tymi dwoma urządzeniami i włączyć oba urządzenia.

• Zbadać dotykowy prąd upływu sprzętu zgodnie z normą IEC
60601-1:2005, rozdział 16.6.1 w warunkach normalnych i w warunkach
pojedynczej awarii. Przerwanie dowolnego niezainstalowanego na stałe
podłączenia uziemienia ochronnego jest uważane za warunek pojedyn-
czej awarii.

Dotykowy prąd upły-
wu
(wykrywanie EM)

• Połączyć wózek monitora i jednostkę wykrywającą EM (opcjonalną)
za pomocą przewodów połączeniowych i podłączyć wózek monitora
do zasilania sieciowego za pomocą oryginalnego przewodu sieciowego
firmy Brainlab.

• Wprowadzić urządzenie, które zostanie podłączone, w tryb roboczy,
zgodnie z opisem producenta urządzenia.

• Podłączyć wymagany przewód, aby stworzyć elektryczny system me-
dyczny między tymi dwoma urządzeniami i włączyć oba urządzenia.

• Zbadać dotykowy prąd upływu sprzętu zgodnie z normą IEC
60601-1:2005, rozdział 16.6.1 w warunkach normalnych i w warunkach
pojedynczej awarii. Przerwanie dowolnego niezainstalowanego na stałe
podłączenia uziemienia ochronnego jest uważane za warunek pojedyn-
czej awarii.

Test działania

• Włączyć stację nawigacyjną Kick 2.
• Upewnić się, że diody wskaźnikowe nie pokazują wykrytych błędów.
• Wczytać dane pacjenta i uruchomić oprogramowanie.
• Upewnić się, że interakcja z ekranem dotykowym jest dokładna.
• Dokładnie wykryć instrument firmy Brainlab.
• Zweryfikować rzeczywiste działanie stworzonego elektrycznego syste-

mu medycznego.

Raport i ocena wyni-
ków Wygenerować raport i określić, czy urządzenie jest bezpieczne i wydajne.

Formularz inspekcji bezpieczeństwa – elektryczne systemy medyczne (wózek monitora)
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Etap testu Instrukcje i warunki

Kontrola i przygoto-
wanie do prawidło-
wego użytkowania

• Po przeprowadzeniu testu i przed oddaniem urządzeń do eksploatacji
należy sprawdzić, czy stacja nawigacyjna Kick 2 powróciła do warun-
ków koniecznych dla normalnego użytkowania.

• Odłączyć wszystkie urządzenia, które były podłączone np. przewody
pomiarowe.

Wartości krytyczne

Etap testu Warunki normalne Warunki pojedynczej awarii

Dotykowy prąd upływu ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA

Wartość referencyjna

Wprowadzić maksymalną wartość zmierzoną w każdym wymaganym punkcie pomiarowym do
poniższej tabeli:

Etap testu Warunki normal-
ne

Warunki poje-
dynczej awarii

Wynik pozytywny?

Dotykowy prąd upływu

Numer seryjny urządzenia pomiarowego: ________________________
Kalibracja ważna do (data): ________________________
Test przeprowadzony (data): _________________ przez:
__________________________________

Powiązane tematy

Formularz inspekcji bezpieczeństwa – testy okresowe na str. 138
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9.4.4 Dotykowy prąd upływu dla elektrycznych systemów medycznych

Informacje ogólne

Test prądu dotykowego dla elektrycznych systemów medycznych powtarza pewne etapy
standardowego testu prądu upływu urządzenia.

Przegląd testu

Podłączyć końcówkę pomiarową urządzenia pomiarowego do elementów przewodzących i
zmierzyć prąd upływu.

Mierzone punkty testowe (wózek monitora)

Badany punkt Zmierzona wartość Wynik po-
zytywny?

Śruba mocująca przewód do
mikroskopu

Mierzone punkty testowe (wózek kamery)

Badany punkt Zmierzona wartość Wynik po-
zytywny?

Port sieciowy, panel połą-
czeniowy

Mierzone punkty testowe (jednostka wykrywająca EM)

Badany punkt Zmierzona wartość Wynik po-
zytywny?

Stacja bazowa EM

Powiązane tematy

Prąd upływu sprzętu na str. 141

Dotykowy prąd upływu dla elektrycznych systemów medycznych
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10 ZGODNOŚĆ I
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

10.1 Normy elektryczne

Atesty i certyfikaty

Certyfikat/atest

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

IEC 60529
IP20: Stacja nawigacyjna Kick 2
IP20: Elementy jednostki wykrywającej EM

Specyfikacja poboru mocy – Ameryka Północna

Ameryka Północna: jeśli urządzenie jest podłączone do sieci 240 V, można je podłączać
wyłącznie do wyprowadzenia środkowego z oznaczeniem „240 V”.

ZGODNOŚĆ I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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10.2 Wymagania środowiskowe
10.2.1 Warunki transportowania/przechowywania i użytkowania

Ograniczenia lokalne

• Przechowywać i stosować systemy w miejscach chronionych przed wilgocią, wiatrem, światłem
słonecznym, kurzem, zasoleniem i siarką.

• Nie należy przechowywać systemu w pobliżu chemikaliów ani gazu.
• Nie narażać systemów na bezpośrednie działanie promieniowania UV.

Kwestie związane z wysokością

• Jeśli nie określono inaczej, system jest zatwierdzony do stosowania na wysokości < 3000
metrów.

• System może być przechowywany i transportowany na wysokości < 6000 metrów.

Czas aklimatyzacji

Po przechowywaniu w warunkach ekstremalnych aklimatyzować przez przynajmniej godzinę
przed zastosowaniem.

Warunki otoczenia

Poniższe wymagania środowiskowe dotyczą stacji nawigacyjnej Kick 2:

Parametr technicz-
ny

Warunki użytkowania

Temperatura Od 10°C do 30°C

Wilgotność Od 30% do 75%, bez kondensacji

Ciśnienie Od 700 do 1060 hPa

Parametr technicz-
ny

Warunki transportowania/przechowywania

Temperatura Od -10°C do 45°C (przez okres nie dłuższy niż 15 tygodni)

Wilgotność Od 10% do 90%, bez kondensacji

Ciśnienie Od 500 do 1060 hPa

UWAGA: Wartości parametrów podczas transportu/przechowywania dotyczą systemu
umieszczonego w kasetach transportowych. 

Wymagania środowiskowe
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10.3 Parametry systemu
10.3.1 Opis fizyczny

Monitor z osłoną ochronną

Parametr techniczny Wartość

Wysokość 355 mm

Szerokość 560 mm

Głębokość 75 mm

Masa 8,12 kg

Podstawa wózka monitora

Parametr techniczny Wartość

Wysokość 278 mm

Szerokość 455 mm

Głębokość 485 mm

Masa 16,46 kg

Stojak wózka monitora

Parametr techniczny Wartość

Wysokość 947 mm

Szerokość 132 mm

Głębokość 70 mm

Masa 1,32 kg

Kompletny wózek monitora

Parametr techniczny Wartość

Wysokość 1463 mm

Długość (na podłodze) 500 mm2

Szerokość (wyświetlacz bazy) 540 mm

Masa 25,8 kg

ZGODNOŚĆ I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Wózek kamery Spectra

Rysunek 65  

Parametr techniczny Wartość

Maks. wysokość 2350 mm

Min. wysokość 1450 mm

Podstawa 500 mm2

Masa 19 kg

Parametry systemu
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Wózek kamery Vega

591

500

14
5023

50

591

Rysunek 66  

Parametr techniczny Wartość

Maks. wysokość 2350 mm

Min. wysokość 1450 mm

Podstawa 500 mm2

Masa 19 kg

ZGODNOŚĆ I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Stacja bazowa EM

Rysunek 67  

Parametr techniczny Wartość

Wysokość 350 mm

Szerokość 200 mm

Długość 100 mm

Masa 2,5 kg

Generator pola EM

Rysunek 68  

Parametr techniczny Wartość

Wysokość 200 mm

Szerokość 200 mm

Długość 71 mm

Masa 2,8 kg

Parametry systemu
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Płyta mocująca generatora pola EM

Rysunek 69  

Parametr techniczny Wartość

Wysokość 121 mm

Szerokość 300 mm

Długość 428 mm

Masa 2 kg
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Ramię generatora pola EM

Rysunek 70  

Parametr techniczny Wartość

Wysokość 748 mm

Szerokość 110 mm

Długość 88 mm

Masa 4 kg

Parametry systemu
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Zasilacz EM

Rysunek 71  

Parametr techniczny Wartość

Wysokość 180 mm

Szerokość 89 mm

Długość 70 mm

Masa 1 kg

Adapter instrumentu

Rysunek 72  

Parametr techniczny Wartość

Średnica 19 mm

Długość 65 mm

Masa 0,026 kg

Powiązane tematy

Czyszczenie wózka monitora na str. 129

ZGODNOŚĆ I SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Instrukcja obsługi systemu uwzględniająca informacje techniczne Wyd. 1.5 Stacja nawigacyjna Kick 2 159



10.3.2 Parametry techniczne

Wózek monitora i komputer medyczny

Parametr techniczny Wartość

Specyfikacja elektryczna

Napięcie AC na wejściu 100–240 V AC

Częstotliwość 50/60 Hz

Pobór mocy
3 A przy 100 V AC
1,5 A przy 240 V AC

Bateria CMOS Bateria litowa CR2032 (3 V, 210 mAh)

Procesor Intel® Core i5 4. generacja z 2,0 GHz

RAM 8 GB

Obsługiwane urządzenia
wejścia/wyjścia

• 2 złącza USB 2.0
• 3 złącza USB 3.0
• Wyrównanie potencjałów
• Wejście S-Video
• 2 połączenia LAN 1 Gbit/s
• CVBS
• DVI-I

Pamięć masowa Wewnętrzny dysk twardy SSD 2,5" 240 GB

Dźwięk Głośnik wbudowany w podstawę wózka monitora

Wyświetlacz 21,5", rozdzielczość FHD

Ekran dotykowy Ekran dotykowy bazujący na technologii pojemnościowej

Bezpiecznik
5 × 20 mm
6,3 A / 250 V
T H

Konwerter DVI

Informacje podano w ulotce z instrukcjami firmy Brainlab, Converter Kit DVI to S-Video (zestaw
konwertera DVI do S-Video).

Wózek kamery

Parametr techniczny Wartość

Napięcie na wejściu 100–240 V AC

Częstotliwość 50/60 Hz

Pobór mocy 1,6 A przy 100 V / 0,8 A przy 240 V AC

Bezpiecznik
5 × 20 mm
1,6 A / 250 V
T H

Zasilacz jednostki wykrywającej EM

Parametr techniczny Wartość

Napięcie AC na wejściu 100–240 V AC

Parametry techniczne
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Parametr techniczny Wartość

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie DC na wyjściu 26 V DC

Pobór mocy
1,22 A przy 100 V AC
0,68 A przy 240 V AC

Jednostka wykrywająca EM

Parametr techniczny Wartość

Napięcie na wejściu 26 V DC

Pobór mocy 40 W

Dokładność wykrywania 0,5 mm RMS (średnia kwadratowa)

Konwerter DVI

Informacje podano w ulotce z instrukcjami firmy Brainlab, Converter Kit DVI to S-Video (zestaw
konwertera DVI do S-Video).

ZGODNOŚĆ I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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10.4 Zgodność
10.4.1 Emisje elektromagnetyczne

Środowisko elektromagnetyczne

System Kick 2 jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym opisanym w
poniższej tabeli.
Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie, aby systemy były używane w takim środowisku.

Przenośny sprzęt do komunikacji o częstotliwości radiowej

Ostrzeżenie
Przenośny sprzęt do komunikacji o częstotliwości radiowej (w tym urządzenia peryferyjne,
takie jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) powinien być używany nie bliżej niż 30 cm
od dowolnej części wózka monitora, w tym także przewodów określonych przez firmę
Brainlab. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia jakości pracy.

Oświadczenie

Stacja nawigacyjna Kick 2 jest przeznaczona wyłącznie do użytku w profesjonalnych
placówkach służby zdrowia. Poniżej znajduje się wykaz wszystkich odnośnych testów i norm
dotyczących emisji, a także stosowanych poziomów zgodności:

Test emisji Norma Poziom zgodności

Przewodzone i wypromie-
niowane emisje o częs-
totliwości radiowej

CISPR 11
Grupa 1
Klasa A

Zakłócenia harmoniczne IEC 61000-3-2 Klasa A

Wahania napięcia, migo-
tanie IEC 61000-3-3 Zgodny

UWAGA: Charakterystyka emisji urządzenia sprawia, że jest ono odpowiednie do użycia w
obszarach przemysłowych i szpitalach (CISPR 11, klasa A). Jeśli jest używane w środowisku
mieszkalnym (gdzie zwykle wymagana jest klasa B wg CISPR 11), urządzenie może nie
zapewniać odpowiedniej ochrony usług komunikacyjnych o częstotliwości radiowej. Może zajść
konieczność podjęcia przez użytkownika środków zaradczych, takich jak zmiana lokalizacji lub
orientacji urządzenia. 

Ostrzeżenie
Systemu nie należy używać w bezpośredniej bliskości innych urządzeń ani stawiać na tych
urządzeniach. Jeżeli nie da się tego uniknąć, prawidłowe działanie sprzętu musi zostać
zweryfikowane w konfiguracji, w której będzie on użytkowany.

Zgodność
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10.4.2 Ogólna odporność elektromagnetyczna

Środowisko elektromagnetyczne

System Kick 2 jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym opisanym w
kolejnych podrozdziałach.
Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie, aby systemy były używane w takim środowisku.

Deklaracja odporności elektromagnetycznej

Tabele w poniższych podrozdziałach dostarczają informacji zgodnych z oświadczeniem
odporności elektromagnetycznej przedstawionym przez producenta.

ZGODNOŚĆ I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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10.4.3 Odporność elektromagnetyczna

Testy odporności elektromagnetycznej

Stacja nawigacyjna Kick 2 jest przeznaczona wyłącznie do użytku w profesjonalnych
placówkach służby zdrowia. Poniżej znajduje się wykaz wszystkich odnośnych testów i norm
dotyczących odporności, a także stosowanych poziomów zgodności:

Badanie odporności Norma IEC 60601-1-2 Po-
ziom testu

Poziom zgodności

Wyładowania elektrosta-
tyczne – kontakt

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Wyładowania elektrosta-
tyczne – powietrze

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Promieniowane pole elek-
tromagnetyczne o częstot-
liwości radiowej

IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz do 2,7 GHz
80% AM przy 1 kHz

3 V/m
80 MHz do 2,7 GHz
80% AM przy 1 kHz

Pobliskie pola od bezprze-
wodowych urządzeń ko-
munikacyjnych o częstotli-
wości radiowej 2450 MHz

IEC 61000-4-3

28 V/m 28 V/m

Pobliskie pola od bezprze-
wodowych urządzeń ko-
munikacyjnych o częstotli-
wości radiowej – 5240
MHz, 5500 MHz, 5785
MHz

9 V/m 9 V/m

Szybkozmienne zakłóce-
nia przejściowe – port
wejściowy zasilania prą-
dem przemiennym IEC 61000-4-4

±2 kV
Częstość powtarza-
nia 100 kHz

±2 kV
Częstość powtarzania
100 kHz

Szybkozmienne zakłóce-
nia przejściowe – porty
wejścia/wyjścia sygnału

±1 kV
Częstość powtarza-
nia 100 kHz

±1 kV
Częstość powtarzania
100 kHz

Przepięcie – port wejścia
zasilania prądem prze-
miennym linia-linia

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Przepięcie – port wejścia
zasilania prądem prze-
miennym linia-ziemia

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

Przepięcie – porty wejścia/
wyjścia linia-ziemia ±2 kV ±2 kV

Przewodzone zakłócenia
indukowane przez częstot-
liwości radiowe

IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz do 80
MHz
6 V
80% AM przy 1 kHz

3 V
0,15 MHz do 80 MHz
6 V
80% AM przy 1 kHz

Pola magnetyczne o częs-
totliwości prądu IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz lub 60 Hz

30 A/m
50 Hz lub 60 Hz

Odporność elektromagnetyczna
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Badanie odporności Norma IEC 60601-1-2 Po-
ziom testu

Poziom zgodności

Spadki napięcia
IEC 61000-4-11

0% Ut; 0,5 cyklu
przy 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° i 315°
0% Ut; 1 cykl i 70%
Ut; 25/30 cykli
jedna faza przy 0°

Zgodny

Przerwy w dostawie napię-
cia 0% Ut; 250/300 cykli Zgodny

UWAGA: Przy wyższych poziomach ESD urządzenie może zostać trwale uszkodzone. 

Częstotli-
wość tes-
towa
(MHz)

Pasmo
(MHz)

Serwis Modulacja Maksi-
mum
(W)

Odległość
(m)

Poziom
zgodności
pod wzglę-
dem od-
porności
(V/m)

385 380–390 TETRA 400
Modulacja im-
pulsowa
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430–470
GMRS 460,
FRS 460

FM
Odchylenie ±5
1 kHz sinus

2 0,3 28

710

704–787 Pasmo LTE
13, 17

Modulacja im-
pulsowa
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800–960

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

Modulacja im-
pulsowa
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1720

1700–
1990

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

Modulacja im-
pulsowa
217 Hz

2 0,3 28

1845

1970

2450
2400–
2570

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

Modulacja im-
pulsowa
217 Hz

2 0,3 28

5240
5100–
5800

WLAN 802.11
a/n

Modulacja im-
pulsowa
217 Hz

0,2 0,3 95500

5785

ZGODNOŚĆ I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Badanie od-
porności

Poziom testu
IEC 60601

Poziom zgod-
ności

Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Przewodzone
promieniowa-
nie o częstot-
liwości radio-
wej wg IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz do 80
MHz

3 V

Przenośne i mobilne urządzenia do komunikacji
wykorzystujące częstotliwości radiowe powinny
być stosowane nie bliżej dowolnej części stacji
nawigacyjnej Kick 2, w tym także przewodów,
niż zalecana odległość separacji obliczona na
podstawie równania właściwego dla częstotli-
wości nadajnika.
Zalecana odległość:

d 1 2 P,= 80 MHz do 800 MHz

d 2 3 P,= 800 MHz do 2,5 GHz

Wypromienio-
wane promie-
niowanie o
częstotliwości
radiowej wg
IEC
61000-4-3

3 V/m 80
MHz do 2,5
GHz

3 V/m

Gdzie P jest maksymalną znamionową mocą
wyjściową nadajnika w watach (W) według pro-
ducenta nadajnika, a d jest zalecaną odległością
separacji w metrach (m).
Natężenia pól stacjonarnych nadajników radio-
wych, zgodnie z oceną pola elektromagnetycz-
nego w ośrodkua, powinny być niższe niż po-
ziom zgodnościb w każdym zakresie częstotli-
wości.
Zakłócenia mogą występować w pobliżu urzą-
dzeń oznaczonych następującym symbolem:

UWAGA: W przypadku częstotliwości 80 MHz i 800 MHz należy stosować wyższe zakresy częs-
totliwości. 

UWAGA: Te wytyczne mogą nie dotyczyć wszystkich sytuacji. Na rozprzestrzenianie się pola
elektromagnetycznego ma wpływ pochłanianie i odbijanie przez budynki, przedmioty i ludzi. 
a Trudno jest przewidzieć teoretycznie z odpowiednią dokładnością natężenia pól stacjonarnych
nadajników radiowych, takich jak stacje bazowe dla telekomunikacji radiowej (komórkowej/
bezprzewodowej), naziemnych przenośnych odbiorników radiowych, amatorskich radiostacji,
transmisji radiowej AM i FM i transmisji telewizyjnej. Dla dokładnej oceny środowiska elektro-
magnetycznego w otoczeniu stacjonarnych transmiterów radiowych jest potrzebne przeprowa-
dzenie oceny pola elektromagnetycznego w ośrodku. Jeśli zmierzone natężenie pola w miejscu,
gdzie wykorzystywany jest system Kick 2, przekracza odpowiedni poziom zgodności dla częs-
totliwości radiowych, stację nawigacyjną Kick 2 należy obserwować w celu zweryfikowania po-
prawności działania. Jeśli zauważone zostanie nieprawidłowe działanie, konieczne może być
wdrożenie dodatkowych środków, takich jak zmiana orientacji lub lokalizacji systemu Kick 2.
b Powyżej zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz, natężenia pola powinny być niższe niż
3 V/m.

Odporność elektromagnetyczna

166 Instrukcja obsługi systemu uwzględniająca informacje techniczne Wyd. 1.5 Stacja nawigacyjna Kick 2



10.4.4 Sprzęt do komunikacji radiowej

Środowisko elektromagnetyczne

Przenośne urządzenia komunikacyjne pracujące z częstotliwością radiową mogą wpływać na
działanie systemów.
System Kick 2 jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, gdzie
wypromieniowywane zakłócenia o częstotliwości radiowej są kontrolowane.
Użytkownik systemu Kick 2 może pomóc zapobiegać zakłóceniom elektromagnetycznym przez
utrzymywanie minimalnej odległości pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do
komunikacji o częstotliwości radiowej (nadajnikami) a stacją nawigacyjną Kick 2 zgodnie z
poniższymi zaleceniami, na podstawie maksymalnej mocy na wyjściu urządzenia do komunikacji.

Ostrzeżenie
Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne pracujące na częstotliwościach radiowych
(RF) mogą wpływać na działanie jednostki wykrywającej EM.

Odległość separacji

Zalecane odległości separacji pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do komunikacji o
częstotliwości radiowej a stacją nawigacyjną Kick 2:

Znamionowa moc
wyjściowa nadajnika
(W)

Wielkość odstępu w zależności od częstotliwości nadajnika (m)

150 kHz do 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz do 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz do 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

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej nieujętej w powyższym
zestawieniu zalecana odległość separacji d w metrach (m) może zostać określona przy użyciu
równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P oznacza maksymalną znamiono-
wą moc wyjściową nadajnika podaną w watach (W) według oznaczenia producenta.
UWAGA: W przypadku częstotliwości 80 MHz i 800 MHz należy stosować odległości separacji
odpowiadające wyższym zakresom częstotliwości. 

UWAGA: Te wytyczne mogą nie dotyczyć wszystkich sytuacji. Na rozprzestrzenianie się pola
elektromagnetycznego ma wpływ pochłanianie i odbijanie przez budynki, przedmioty i ludzi. 

Ostrzeżenie
Ten sprzęt był badany pod kątem odporności na wypromieniowane zakłócenia o
częstotliwości radiowej (RF) jedynie dla wybranych częstotliwości, a użycie go w pobliżu
nadajników o innych częstotliwościach może skutkować nieprawidłowym działaniem. (IEC
60601-1-2 2014-02 wydanie 4.0 klauzula 5.2.2.5 b)

Ostrzeżenie
Niezadbanie o to, aby sprzęt był użytkowany w określonego typu ekranowanej lokalizacji,
może prowadzić do pogorszenia jakości działania sprzętu, zakłóceń z innym sprzętem lub
zakłóceń usług radiowych. (IEC 60601-1-2 2014-02 wydanie 4.0 klauzula 5.2.2.2 a)

ZGODNOŚĆ I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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10.4.5 Przetestowane przewody

Zastosowanie określonych przewodów

Ostrzeżenie
Stosowanie akcesoriów, przetworników i przewodów innych niż określone (z wyjątkiem
przewodów sprzedawanych przez firmę Brainlab jako części zamienne) może skutkować
zwiększeniem emisji lub zmniejszeniem odporności urządzenia, co doprowadzi do
nieprawidłowego działania.

Specyfikacje przewodów

Przewody do nawigacji Kick 2, które były badane pod kątem zgodności względem emisji i
odporności:

Przewód Parametr techniczny

Pobór Dostarczany przez Brainlab, 4 m długości

Wyrównanie potencjałów Dostarczany przez Brainlab, 5 m długości

Przewód danych i zasilający
EM Dostarczany przez Brainlab, 5 m długości

S-Video 2 współosiowe przewody BNC, izolowane, z zakończeniem, 75
omów; 30 m długości

CVBS Współosiowy przewód BNC, izolowany, z zakończeniem, 75
omów; 30 m długości

Sieć szpitalna Dostarczany przez Brainlab, 5 m długości

Mikroskop Dostarczany przez Brainlab, 5 m długości

Przetestowane przewody
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10.4.6 Sieć szpitalna

Informacje ogólne

Użytkownicy muszą identyfikować, analizować, oceniać i kontrolować zagrożenia, które mogą
wystąpić podczas podłączenia stacji nawigacyjnej Kick 2 do sieci lub złącza danych, do którego
podłączone są inne urządzenia.
Sieci bezprzewodowe muszą być zgodne z definicjami normy IEEE 802.11b/g/n/ac.
Wprowadzanie zmian do sieci / parowania danych może wprowadzić nowe czynniki ryzyka
wymagające dodatkowej analizy. Zmiany te mogą obejmować m.in.:
• Zmiany w konfiguracji
• Podłączenie lub odłączenie dodatkowego sprzętu
• Aktualizacja lub rozbudowanie podłączonego sprzętu

Przepływ informacji w sieci

Połączenie pomiędzy urządzeniem a siecią szpitalną umożliwia:
• Przesyłanie danych pacjentów z systemu lub do systemu
• Zdalny dostęp do informacji wyświetlanych na wyświetlaczu
• Przesyłanie strumienia danych, nagrywanie i udostępnianie sesji w zależności od aplikacji

Brainlab uruchomionej na urządzeniu oraz integracji z siecią szpitalną
Do celów przesyłania danych pacjentów stacja nawigacyjna Kick 2 odbiera dane ze szpitalnego
serwera sieciowego (np. serwera PACS).
W celu dostępu zdalnego, przesyłania strumienia danych, nagrywania i współdzielenia sesji
stacja nawigacyjna Kick 2 przesyła dane do klienta streamingu w sieci szpitalnej.

Wymagania sieci szpitalnej

Wymaganie Wartości

Szerokość pasma

• Minimum: 2 Mbit/s (np. do transferu danych)
• Zalecane: 10–50 Mbit/s (np. do przesyłania strumienia danych i dostępu

zdalnego)
• Optymalne: 100 Mbit/s – 1 Gbit/s (np. do udostępniania sesji)

Opóźnienie
• Maksymalne: ≤ 100 ms
• Zalecane: ≤ 25 ms
• Optymalne: ≤ 2 ms

Bezpieczeństwo

• Urządzenie należy podłączać tylko do zabezpieczonych sieci
• Sieć chroniona przed niepożądanym dostępem (np. weryfikacja użyt-

kownika, firewall itp.)
• Sieć chroniona przed złośliwym oprogramowaniem
• Protokół internetowy (TCP/IP)

Środki ostrożności dotyczące sieci

Przesyłanie strumienia z zawartością wyświetlaną w stacji nawigacyjnej Kick 2 lub korzystanie z
funkcji współdzielenia sesji może powodować silne obciążenie sieci szpitalnej.

Podczas włączania stacji nawigacyjnej Kick 2 do bezprzewodowej sieci szpitalnej należy
wybrać odpowiednie szyfrowanie (WPA2 lub wyższe), aby chronić dane pacjentów przed
nieautoryzowanym dostępem.

ZGODNOŚĆ I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Potencjalne zagrożenia związane z awarią sieci

Jeżeli sieć szpitalna lub sprzęganie danych nie spełnia wymagań wymienionych w tym
podrozdziale, mogą mieć miejsce następujące niebezpieczne sytuacje:
• Pacjent leczony w nieprawidłowy sposób z powodu:

- Awarii sieci podczas transferu danych pacjenta
- Niechcianego oprogramowania (np. wirusów) sprawiających, że komputer błędnie przeliczy

dane
• Niezamierzone narażenie pacjenta na anestetyki lub promieniowanie z powodu awarii sieci

podczas transferu danych pacjenta

Sieć szpitalna
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10.5 Wtyczki zasilania

Informacje ogólne

System Kick 2 jest wyposażony w odpowiednią wtyczkę zasilającą, właściwą dla regionu
użytkowania.

Stosowanie określonych przewodów zasilających

Ostrzeżenie
Odpowiednie uziemienie można uzyskać tylko, jeśli system jest podłączony do gniazdka
oznaczonego „Hospital Only” („do zastosowania wyłącznie w szpitalach”) lub jego
odpowiednika („Hospital Grade” w Ameryce Północnej). Podłączać główną wtyczkę
wyłącznie do gniazdka z prawidłowym uziemieniem. Nie stosować przedłużaczy, które
mogą powodować pogorszenie stopnia ochrony.

ZGODNOŚĆ I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Wtyczki zasilania
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11 KONSERWACJA
11.1 Inspekcje
11.1.1 Przegląd

Zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji podanych w tym poradniku, aby zapewnić bezpieczne
przeprowadzenie rutynowych czynności konserwacyjnych.

Ostrzeżenie
Nie wolno dokonywać inspekcji ani czynności konserwacyjnych, gdy stacja nawigacyjna
Kick 2 jest używana do leczenia pacjenta.
Aby zapewnić funkcjonalność i bezpieczeństwo, stację nawigacyjną Kick 2 należy poddawać
regularnym inspekcjom.
Zaleca się zamawianie przeglądu w ramach konserwacji zapobiegawczej w firmie Brainlab co rok,
aby zweryfikować dokładność wykrywania jednostki wykrywającej EM.

Utrzymywanie zgodności z wymogami dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych

Aby utrzymać podstawowe bezpieczeństwo w odniesieniu do zakłóceń elektromagnetycznych,
należy regularnie sprawdzać, czy:
• Z urządzeniem używane są jedynie wskazane przewody
• Wszystkie przewody są w dobrym stanie i nie mają uszkodzeń (np. nie jest widoczne

ekranowanie)
• Połączenia ze złączami przewodów są ciasne i (gdzie to możliwe) zabezpieczone
• Urządzenie jest prawidłowo uziemione

Odstęp czasowy

Firma Brainlab zaleca wykonywanie inspekcji co rok. Jeśli podpisano umowę serwisową, firma
Brainlab automatycznie dokona corocznej inspekcji. Jeśli takiej umowy nie podpisano, prosimy o
kontakt z firmą Brainlab w celu umówienia inspekcji.

Autoryzacja

Jedynie firma Brainlab i/lub autoryzowani partnerzy mogą serwisować lub naprawiać
system i sprzęt.

Ostrzeżenie
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym: W stacji nawigacyjnej Kick 2 nie ma elementów,
które może naprawić użytkownik. Nie należy zdejmować żadnych pokryw.

KONSERWACJA
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Przed użyciem systemu

Jeśli system nie był używany przez dłuższy czas, przed rozpoczęciem leczenia pacjenta należy
sprawdzić, czy działa prawidłowo.

Powiązane tematy

Przygotowanie do czyszczenia na str. 123

Inspekcje
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11.1.2 Okresy inspekcji

Cotygodniowa

Element Inspekcja

Okablowanie i złącza Kontrola wizualna (sprawdzenie pod kątem uszkodzeń, skręceń,
pęknięć).

Czyszczenie Sprawdź rozdział dotyczący czyszczenia.

Jednostka wykrywająca
EM

• Wzrokowe sprawdzenie okablowania jednostki wykrywającej EM
pod kątem skręcenia, pęknięć itp.

• Wzrokowe sprawdzenie wszystkich złączy pod kątem uszkodzeń.
• Wzrokowe sprawdzenie wszystkich części obudowy pod kątem

uszkodzeń, takich jak pęknięcia itp.
• Sprawdzenie pod kątem ogólnych uszkodzeń fizycznych.

Comiesięczna

Element Inspekcja

Elementy ogólne
• Sprawdzenie pod kątem uszkodzeń fizycznych
• Sprawdzenie czytelności oznaczeń i płytek znamionowych
• Działanie podłączenia innego sprzętu (np. mikroskopu)

Wózek monitora

• Funkcjonalność
• Stabilność mocowania monitora oraz brak zarysowań na ekranie

dotykowym
• Włącznik zasilania
• Dioda zasilania
• Połączenie USB
• Połączenie sieciowe
• Sprawdzić, czy nie ma poluzowanych lub brakujących śrub

Koła i hamulce Funkcjonalność

Kamera

• Funkcjonalność
• Kontrola wizualna (zużycia)
• Obie soczewki powinny być czyste, niezarysowane i nieuszkodzo-

ne w żaden inny sposób

Wózek kamery Sprawdzić, czy nie ma poluzowanych lub brakujących śrub

Powiązane tematy

Czyszczenie wózka monitora na str. 129

KONSERWACJA
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11.1.3 Coroczne inspekcje przeprowadzane przez firmę Brainlab

Rozmieszczenie

• Jeśli podpisano umowę serwisową, firma Brainlab automatycznie dokona corocznej inspekcji.
• Jeśli takiej umowy nie podpisano, prosimy o kontakt z firmą Brainlab w celu umówienia

inspekcji.

Zakres

Inspekcja obejmuje wszystkie elementy i funkcje oraz części określone w formularzu inspekcji
bezpieczeństwa.

Punkty corocznej inspekcji

Element Inspekcja

Wózek monitora

• Test działania urządzenia
• Test mechanicznego systemu nośnego (stojaki, kółka i blokady)
• Wymiana filtra powietrza
• Test bezpieczeństwa elektrycznego

Wózek kamery

• Test działania kamery
• Test działania uchwytu kamery
• Test działania całego wózka
• Test mechanicznego systemu nośnego (stojaki, kółka i blokady)

Jednostka wykrywająca
EM

Weryfikacja dokładności przez pomoc techniczną firmy Brainlab
Test działania urządzenia
Test bezpieczeństwa elektrycznego

Powiązane tematy

Normy elektryczne na str. 151
Test bezpieczeństwa elektrycznego – elektryczny system medyczny na str. 145

Coroczne inspekcje przeprowadzane przez firmę Brainlab

176 Instrukcja obsługi systemu uwzględniająca informacje techniczne Wyd. 1.5 Stacja nawigacyjna Kick 2



11.2 Wymiana filtra powietrza

Autoryzacja

Jedynie Brainlab, autoryzowani partnerzy i wyszkoleni technicy szpitalni mogą wymieniać filtr
powietrza.

Odstęp między wymianami

Filtr powietrza w wózku monitora musi być wymieniany raz w roku. Jeśli podpisano umowę
serwisową, firma Brainlab automatycznie dokona wymiany filtra powietrza.
Jeśli takiej umowy nie podpisano, prosimy o kontakt z firmą Brainlab w celu zamówienia wymiany
filtra powietrza.

Filtry zamienne

Należy używać jedynie zamiennych filtrów powietrza dostarczanych przez firmę Brainlab.
Zamienne filtry dostarczane są połączone z pokrywą wentylacyjną (tj. razem z filtrem wymieniana
jest cała pokrywa).

Sposób wymiany filtra powietrza

①

Rysunek 73  

Krok

1. Nacisnąć zatrzaski ①, aby zdjąć pokrywę.

2. Wymienić pokrywę na nową, upewniając się, że zatrzaski blokują się prawidłowo.

KONSERWACJA
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11.3 Nieprawidłowe działanie i zwrot – instrukcje

Uszkodzenie lub awaria systemu

Nie należy kontynuować używania systemu, jeżeli:
• Przewód zasilający jest uszkodzony lub postrzępiony lub wtyczka jest uszkodzona
• Na urządzenie rozlała się ciecz
• System nie działa prawidłowo pomimo przestrzegania instrukcji
• Wózek został przewrócony lub osłona została uszkodzona
• Wydajność elementów systemu ulega znaczącemu pogorszeniu, wskazując na konieczność

serwisowania systemu
• Z systemu wyciekają płyny
• Z systemu ulatnia się dym

Jeśli na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat błędu, należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab. Nie używać systemu.

Reagowanie w przypadku uszkodzenia lub awarii

Krok

1. Wyłączyć system.

2. Odłączyć system od gniazdka sieciowego.

3. Skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

4. Nakleić na sprzęcie notkę informacyjną taką, jak „NIE UŻYWAĆ”, aby upewnić się, że
sprzęt nie zostanie użyty.

Jeżeli mimo znalezienia usterki w sprzęcie system wciąż będzie użytkowany, wzrasta ryzyko
spowodowania urazu u pacjenta.

Nieprawidłowe działanie i zwrot – instrukcje
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11.3.1 Instrukcje dotyczące zwrotów

Zgłaszanie uszkodzonego sprzętu

Wszystkie uszkodzone elementy powinny być natychmiast zgłaszane pomocy technicznej firmy
Brainlab.
Pomoc techniczna firmy Brainlab będzie pytać o:
• Numery artykułu dla elementu (podane na tabliczce systemu)
• Opis problemu

Naprawa i serwis

Pomoc techniczna firmy Brainlab:
• Przedstawi szacunkowy koszt naprawy lub wymiany
• Poinformuje o przewidywanym czasie wyłączenia urządzenia z użytkowania do czasu naprawy

(z reguły do 48 godzin)

Demontaż elementów

Uszkodzone elementy można demontować jedynie wtedy, gdy prosi o to pomoc techniczna firmy
Brainlab.

Adresy do zwrotów

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Niemcy

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
Japonia

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

Jak zwracać elementy

Krok

1. Odpowiednio zabezpieczyć element przed dodatkowymi uszkodzeniami przez jego owi-
nięcie i bezpieczne zapakowanie.

2. Wypełnić i zwrócić formularz, który został wysłany użytkownikowi faksem lub dołączony
do części zamiennej.

3. Zakleić paczkę taśmą.

4. Wysłać uszkodzony element na odpowiedni adres lub postępować według wskazówek
podanych przez pomoc techniczną firmy Brainlab.

KONSERWACJA
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Instrukcje dotyczące zwrotów
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12 ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

12.1 Rozwiązywanie problemów związanych z
Kick 2

Naprawa i serwis

Nie należy podejmować prób naprawy systemu. W razie pytań dotyczących naprawy i serwisu
prosimy o kontakt z działem pomocy firmy Brainlab.

Zasilanie wózka monitora, wózka kamery lub jednostki wykrywającej EM

Zdarzenie Możliwa przyczyna

Brak zasilania wózka monitora, wózka kame-
ry lub jednostki wykrywającej EM

Sprawdzić, czy przewód zasilania sieciowego
jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania.

Wyświetlacz z ekranem dotykowym

Monitor zawiera dwie główne części funkcjonalne, które mają wpływ na działanie ekranu:
• Sam ekran
• Podświetlenie

Zdarzenie Możliwa przyczyna

Niektóre piksele (z których składa się wyświet-
lany obraz) mogą popsuć się wraz z upływem
czasu.

Możliwe, że konieczna będzie wymiana wy-
świetlacza.

Funkcjonalność ekranu dotykowego

Zdarzenie Możliwa przyczyna

Dotyk nie działa.
• Kontroler dotyku nie działa
• Sterownik kontrolujący pozycję kursora

myszki nie działa

Kamera

Istnieje kilka możliwych zdarzeń przypisywanych błędom komunikacji z kamerą IR.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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Zdarzenie Objawy Możliwe przyczyny

Zmniejszenie kąta
widzenia kamery

• Ograniczone pole wi-
dzenia na potrzeby na-
wigacji.

• Diody LED soczewek
kamery nie świecą.

• Przegrzewanie
• Starzenie się kamery
• Promieniowanie IR z innego urządzenia po-

woduje zakłócenia (np. pulsoksymetr)
• Powierzchnie na sali operacyjnej mogą odbi-

jać promieniowanie IR (np. paski odblaskowe
na odzieży)

Brak zasilania Kamera nie wydaje dźwię-
ku podczas uruchamiania.

• Problem z okablowaniem
• Problem z elektroniką

Brak komunikacji
Kamera nie wydaje dźwię-
ku podczas uruchamiania
aplikacji.

• Błąd komunikacji między stacją bazową a
wózkiem kamery: Sprawdzić okablowanie

• Niewłaściwa konfiguracja oprogramowania

Brak prawidłowe-
go wykrywania
markerów sferycz-
nych

Oprogramowanie wyświet-
la niezidentyfikowane sza-
re markery sferyczne w
polu widzenia kamery.

• Promieniowanie IR z innego urządzenia po-
woduje zakłócenia (np. pulsoksymetr)

• Powierzchnie na sali operacyjnej mogą odbi-
jać promieniowanie IR (np. paski odblaskowe
na odzieży)

UWAGA: W razie problemów z kamerą należy skontaktować się z działem pomocy technicznej
firmy Brainlab. 

Jednostka wykrywająca EM

Zdarzenie Objawy Możliwe przyczyny

Brak zasilania

Jednostka wykrywająca
EM nie wydaje dźwięku
podczas uruchamiania, a
dioda LED zasilania nie
włącza się.

Sprawdzić, czy przewód zasilający jest prawid-
łowo podłączony do zasilacza EM.

Sprawdzić, czy przełącznik zasilania na zasila-
czu EM jest ustawiony w pozycji włączenia
(zielona dioda LED na zasilaczu świeci się).

Upewnić się, że zasilacz jest podłączony do
przewodu jednostki wykrywającej EM oraz że
przewód jest podłączony oboma złączami do
jednostki wykrywającej EM.

Brak komunikacji

Jednostka wykrywająca
EM nie wydaje dźwięku
podczas uruchamiania
aplikacji.

Sprawdzić okablowanie pomiędzy wózkiem
monitora a jednostką wykrywającą EM.

Niewłaściwa konfiguracja oprogramowania.

Brak wykrywania
Oprogramowanie wyświet-
la przekreślony symbol
generatora pola EM.

Sprawdzić okablowanie pomiędzy generato-
rem pola EM a stacją bazową EM.

Brak wykrywania
instrumentów EM

Dioda LED portu instru-
mentów EM nie świeci się.

Sprawdzić okablowanie pomiędzy stacją bazo-
wą EM a instrumentem EM.
Jeśli okablowanie jest prawidłowe, a stacja ba-
zowa EM ma zasilanie (zielona dioda LED za-
silania), należy wyłączyć stację bazową EM za
pomocą przełącznika zasilania sieciowego na
zasilaczu EM. Odczekać co najmniej pięć se-
kund, a następnie ponownie włączyć zasilanie
za pomocą przełącznika sieciowego.

Dioda LED portu instru-
mentów EM jest burszty-
nowa.

Sprawdzić, czy oprogramowanie działa prawid-
łowo.

Upewnić się, że nie przekroczono zalecanej
liczby cykli sterylizacji instrumentu EM.

Rozwiązywanie problemów związanych z Kick 2
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Zdarzenie Objawy Możliwe przyczyny

Upewnić się, że podłączony jest właściwy in-
strument EM firmy Brainlab (informacje doty-
czące zgodnych instrumentów EM podano w
instrukcji obsługi instrumentu).

Dioda LED portu instru-
mentów EM jest zielona,
ale symbol instrumentu
EM nie jest wyświetlany.

Upewnić się, że instrument znajduje się w ob-
rębie wykrywanej objętości.

Przerywane wy-
krywanie instru-
mentu

Podczas poruszania in-
strumentem EM symbol in-
strumentu EM w oprogra-
mowaniu nie jest wyświet-
lany w sposób ciągły.

Upewnić się, że instrumenty EM są idealnie w
obrębie wykrywanej objętości generatora pola
EM, nie na krawędzi wykrywanej objętości.

Sprawdzić pod kątem obecności metalowych
obiektów obcych, które mogą zakłócać pole
elektromagnetyczne (np. instrumentów ferro-
magnetycznych).

Symbol instrumentu EM w
oprogramowaniu przemie-
szcza się, mimo że instru-
ment EM jest trzymany
nieruchomo.

Zakłócenia elektromagnetyczne z innych pobli-
skich urządzeń elektrycznych zaburzają pracę
jednostki wykrywającej EM. Należy odsunąć
pobliskie urządzenia na większą odległość.

Wykrywany instrument z elementem zasilanym
silnikiem (np. shaver) zakłóca wykrywanie, gdy
wykorzystywany jest silnik. Nie należy polegać
na informacjach dotyczących wykrywania, gdy
wykorzystywany jest element wyposażony w
silnik.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
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