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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Kontaktní údaje

Podpora

Pokud v této příručce nebudete moci najít požadované informace nebo pokud máte nějaké dotazy
či problémy, obraťte se na technickou podporu společnosti Smith+Nephew:

Oblast Telefon a fax E-mail

Globální podpora
Telefon: +1 833 766
2846
Fax: +1 763 452 4980

CustomerSupport.Robotics@smith-nephew.com

Očekávaná provozní životnost

Pokud není uvedeno výslovně jinak, je zajištěna provozní životnost osmi let.

Připomínky uživatelů

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

Výrobce

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

Kontakt na výrobce

Oblast Telefon a fax E-mail

USA, Kanada, střední a Jižní
Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Velká Británie Telefon: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španělsko Telefon: +34 900 649 115

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

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa
Telefon: +49 89 991568
1044
Fax: +49 89 991568 811

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Oblast Telefon a fax E-mail

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

Kontaktní údaje
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1.2 Právní informace

Autorská práva

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

Ochranné známky společnosti Brainlab

• Brainlab® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.
• Buzz® Navigation (Ceiling-Mounted) je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG

v Německu a/nebo USA.
• Curve® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.
• Kick® je registrovaná ochranná známka společnosti Brainlab AG v Německu a/nebo USA.
• iHelp® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.

Ochranné známky jiných společností

Smith & Nephew, Smith+Nephew a logo jsou registrované ochranné známky společnosti Smith
+Nephew plc.

Informace o patentech

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

Označení CE

Označení CE znamená, že příslušný produkt společnosti Brainlab vyhovuje zá-
kladním požadavkům směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích
(„MDD“).
HIP7 je produkt třídy IIa podle pravidel stanovených MDD.

Pokyny k likvidaci

Když chirurgický nástroj dosáhne konce své funkční životnosti, očistěte ho od veškerých
biologických materiálů / biologicky nebezpečných prvků a bezpečně nástroj zlikvidujte v souladu s
platnými zákony a předpisy.

Elektrického a elektronického zařízení se zbavujte tak, aby to bylo v souladu s místní-
mi zákony. Informace týkající se směrnice WEEE (odpadní elektrická a elektronická
zařízení) nebo příslušných látek, které by mohly být přítomny v lékařském zařízení, na-
leznete na adrese:
www.brainlab.com/sustainability

Hlášení incidentů souvisejících s produktem

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Prodej v USA

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

Právní informace
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1.3 Symboly

Varování

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

Výstraha

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

Poznámky

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

Symboly na hardwarových součástech

Na systému lze najít následující symboly.

Symbol Vysvětlení

Upozornění
POZNÁMKA: uživatel je povinen přečíst si v návodu k použití důležité varovné infor-
mace, jako jsou varování a bezpečnostní opatření, která z různých důvodů nemohou
být uvedena na samotném zdravotnickém prostředku. 

Nepoužívejte opakovaně
POZNÁMKA: označuje zdravotnický prostředek, který je určen na jedno použití nebo
k použití u jednoho pacienta během jediného zákroku. 

Nesterilní
POZNÁMKA: označuje zdravotnický prostředek, který nebyl podroben procesu steri-
lizace. 

Neprovádět opětovnou sterilizaci
POZNÁMKA: označuje zdravotnický prostředek, který nelze opakovaně sterilizovat. 

Sterilizováno ethylenoxidem

Je-li poškozené balení, nepoužívat

Uchovávejte mimo sluneční světlo

Uchovávejte v suchu

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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Symbol Vysvětlení

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

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

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

Množství položek v balení

Číslo šarže výrobce

Sériové číslo výrobce

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

Datum použitelnosti
POZNÁMKA: datum musí být vyjádřeno podle normy ISO 8601 jako RRRR-MM-DD. 

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

Výrobce

Pověřený zástupce v EU

IPXX

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

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

Prostudujte si návod k použití

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

Obsah nebo přítomnost přírodního latexu
POZNÁMKA: přítomnost přírodního kaučuku nebo suchého přírodního latexu jako
konstrukčního materiálu ve zdravotnickém prostředku nebo obalu zdravotnického
prostředku. 

Symboly
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Symbol Vysvětlení

Nepyrogenní

Značí, že zařízení je vhodné pouze pro stejnosměrný proud

Obsahuje RF vysílač pro provoz

Zařízení třídy II

Jednoznačná identifikace zařízení

Viz návod k použití nebo informační brožura

Zdravotnický prostředek

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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1.4 Použití systému

Účel použití

Tato Příručka k použití nástrojů je určena pro použití s programem Brainlab kyčel a obsahuje
informace o tom, jak požadované nástroje sestavovat a bezpečně je používat při operacích.
Systém HIP7 je určen pro intraoperativní obrazem řízenou lokalizaci, která umožňuje minimálně
invazivní chirurgický úkon. Propojuje ruční sondu sledovanou pomocí systému snímajícího
pasivní markery-reflexní kuličky s počítačovým virtuálním obrazovým prostorem na základě
předoperačních obrazových dat pacienta zpracovávaných platformami Brainlab IGS nebo na
základě individuálního 3D modelu kosti pacienta, který je vytvářen akvizicí různých orientačních
bodů na povrchu kosti.
Systém je určen k použití při takových zdravotních obtížích, u nichž může být vhodný
stereotaktický chirurgický zákrok a u nichž lze podle CT, RTG či MR modelu anatomické struktury
identifikovat referenční souvislost s rigidní anatomickou strukturou, jako je například dlouhá kost
nebo obratel. Systém pomáhá chirurgovi přesně navigovat neboli navádět endoprotézu kyčelního
kloubu do preoperativně nebo intraoperativně naplánované polohy.
Mezi příklady ortopedických operativních zákroků patří mimo jiné:
• Totální náhrada kloubu
• Minimálně invazivní ortopedická operace

Místo použití

Aplikace by měla být používána na operačním sále.
Specifické podmínky okolního prostředí během operace, skladování nebo přepravy jsou
definovány v této příručce nebo v odpovídající uživatelské dokumentaci k platformě.

Opatrné zacházení s technickým vybavením

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

Použití systému
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1.5 Školení a dokumentace

Školení

Před použitím systému se všichni uživatelé musí zúčastnit povinného školení pořádané
autorizovaným zástupcem společnosti Smith+Nephew k zajištění bezpečného a správného
používání.

Podpora s dohledem

Před použitím systému pro chirurgické postupy, kdy se považuje počítačem podporovaná
navigace vysoce důležitá, proveďte dostatečný počet kompletních procedur společně se
zástupcem společnosti Smith+Nephew.

Odpovědnost

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

Prostudování uživatelských příruček

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

Dostupné uživatelské příručky

POZNÁMKA: dostupné uživatelské příručky se liší v závislosti na jednotlivých produktech
společnosti Brainlab. Máte-li nějaké dotazy týkající se obdržených uživatelských příruček,
kontaktujte podporu společnosti Smith+Nephew. 

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelské příručky k pro-
gramu

• Přehled plánování léčby a obrazem řízené navigace.
• Popis nastavení systému na operačním sále.
• Podrobné pokyny k používání programu.

Příručky k obsluze hardwa-
ru

Podrobné informace o zařízení pro radioterapii a chirurgické zá-
kroky, který se obvykle definuje jako velké složité přístroje.

Příručky k použití nástrojů Podrobné pokyny k zacházení s nástroji.

Příručka pro čištění, dezin-
fekci a sterilizaci Podrobnosti o čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů.

Příručka k obsluze systému Podrobné informace o nastavení systému.

Technická příručka Podrobné technické informace o systému včetně specifikací a
souladu s normami.

Systémová a technická uži-
vatelská příručka Kombinuje obsah příručky k obsluze systému a technické příručky.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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2 PŘEHLED NÁSTROJŮ
2.1 Zacházení s nástroji

Správné zacházení

Varování
Nástroje popisované v tomto návodu k použití jsou vysoce přesné a citlivé zdravotnické
prostředky. Je třeba s nimi zacházet nanejvýše opatrně. Pokud vám nástroj upadne nebo
se jinak poškodí, ihned se spojte se společností Smith+Nephew a požádejte o radu, jak
postupovat. Zanedbání této zásady by mohlo vést k závažnému poranění pacienta.

Varování
Poškozené či zkorodované nástroje nepoužívejte.

Varování
Před operací naplánujte rozmístění na operačním sále. Kamera musí mít neustále ničím
nerušený záběr na reflexní kuličky, jinak se mohou objevit registrační a navigační
nepřesnosti.

Sterilizace

Varování
Není-li uvedeno jinak, před použitím je nutné nástroje sterilizovat. Podrobnosti uvádíme v
Příručce pro čištění, dezinfekci a sterilizaci.

Varování
Pokud náhodou odstraníte nějaký sterilní nástroj ze sterilní zóny, je nutné jej sterilizovat
znovu.

Bezpečnost MR

Není-li uvedeno jinak, používat nástroje při MR není bezpečné.

PŘEHLED NÁSTROJŮ
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2.1.1 Používání fixačních pinů

Všeobecné informace

Umístění fixačního pinu do struktury kosti je standardní minimálně invazivní chirurgický zákrok s
nízkým rizikem. Slouží k vytvoření stabilního základu pro připevnění referencí a provádění
navigace.
Protože je však zapotřebí incize, před tím, než budete pokračovat, si pečlivě přečtěte následující
informace.

Rizika

Varování
Protože umístění fixačního pinu vyžaduje incizi, může nastat jedna nebo více z
následujících komplikací: infekce, lokalizovaná bolest, krvácení, léze cév nebo nervů,
fraktura kosti nebo trombóza. Umístění fixačního pinu do kloubní jamky může také
způsobit léze vnitřností.

Preventivní opatření

Varování
V některých případech mohou být fixační piny umístěny pomocí automatické vrtačky,
zachovejte však maximální kontrolu nad hloubkou vrtu tím, že použijete nejnižší rychlost
vrtáku.

Varování
Používejte pouze závitový fixační pin se specifikovaným průměrem. Použití fixačního pinu
s nesprávným průměrem by mohlo vést k nestabilnímu upevnění.

Varování
Abyste zajistili stabilní upevnění, upevňujte fixační pin bikortikálně (pokud je to možné).

Používání fixačních pinů
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2.1.2 Dostupné nástroje

Obecné nástroje

Obrázek Název

Jednorázové reflexní kuličky

Jednorázové Schanzovy šrouby

Jednorázové sterilní dotykové pero
POZNÁMKA: není podrobně uvedeno v této uživatelské pří-
ručce. Další informace naleznete v letáku s pokyny. 

Adaptér pinů pro připojení AO

Ukazovátka

Obrázek Název

Prodloužené ukazovátko pro kyčel

Jednorázové připínací dálkové ovládání

Nožní spínač

Obrázek Název

Nožní spínač (USB)

PŘEHLED NÁSTROJŮ
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Úhloměr pánve

Obrázek Název

Úhloměr pánve

Reference / kostní fixátory, X-Press

Obrázek Název

Reference geometrie T - X-Press

Kostní fixátor jednopinový, X-Press (velikost S/M/L)

Klíč na páteřní svorky a jednopinový kostní fixátor X-
Press

Kostní fixátor, dvoupinový, Flip-Flop, X-Press

Dostupné nástroje
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Reference - Femur

Obrázek Název

Bezpinová reference femuru

Jednorázové Schanzovy šrouby 3,5 mm / 14 mm

Šestihranný šroubovák, 2,5 mm, s upínacím pouzd-
rem

Vrták, 2,5 mm, pro rozhraní AO

Adaptér nástroje

Obrázek Název

Reference StarLock pro univerzální zavaděč acetabu-
la

Zavaděče acetabula

Obrázek Název

Univerzální rovný zavaděč acetabula

Univerzální offsetový zavaděč acetabula

PŘEHLED NÁSTROJŮ
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Obrázek Název

Vložka pro univerzální zavaděč acetabula

Dostupné nástroje
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3 OBECNÉ NÁSTROJE
3.1 Jednorázové reflexní kuličky

Informace o jednorázových reflexních kuličkách

Obrázek 1  

Produkt Počet kusů Číslo výrobku Dostupný od

Jednorázové reflexní kuličky 90 (30 x 3) 41773 Brainlab a NDI

Jednorázové reflexní kuličky se připevňují k referencím a nástrojům, aby systému umožnily
detekci polohy pacienta a nástrojů v chirurgickém poli.

Varování
Navigační systémy Brainlab se mohou používat pouze s výše uvedenými reflexními
kuličkami. Použití jiných reflexních kuliček může ovlivnit přesnost navigace, což
představuje pro pacienta riziko.

Kdy připevnit reflexní kuličky

Reflexní kuličky připevňujte k nástrojům a referencím před kalibrací nebo použitím při operaci.

Zajištění sterility

Reflexní kuličky se dodávají sterilní. Nelze je opětovně sterilizovat a po každém použití je musíte
zlikvidovat.

Varování
Jednorázové reflexní kuličky znovu nesterilizujte, protože to snižuje jejich přesnost a
představuje riziko pro pacienta. Reflexní kuličky jsou určeny pouze na jedno použití.

OBECNÉ NÁSTROJE
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3.1.1 Používání reflexních kuliček

Zajištění přesnosti navigace

Přesnost navigace je kriticky závislá na stavu použitých reflexních kuliček.

Varování
Před použitím všech reflexních kuliček zkontrolujte, že reflexní povrch je v dobrém stavu a
neloupe se.

Varování
Používejte pouze reflexní kuličky, které jsou čisté a suché. Vlhké nebo zašpiněné reflexní
kuličky musíte před použitím buď vyčistit, nebo je rovnou vyměnit.

Varování
Nepoužívejte poškozené nebo deformované reflexní kuličky, protože to by mohlo zkazit
navigaci, a vést tak k riziku poranění pacienta.

Varování
Upravte rozmístění operačního sálu před operací tak, aby měla kamera ničím nerušený
záběr na všechny reflexní kuličky na adaptérech nástrojů a referencích. Reflexní kuličky
nezakrývejte ani nemaskujte, protože tak můžete znemožnit navigaci nebo její přesnost.

Jak připevnit reflexní kuličky

Obrázek 2  

Krok

Reflexní kuličku rukou pevně přišroubujte ke každému upevňovacímu kolíčku nástroje.

Kontrola pevného připevnění

Varování
Reflexní kuličky utáhněte na kolíčku tak, aby mezi kuličkou a patou kolíčku nezbývalo
žádné volné místo. Není-li reflexní kulička v této pozici pevně dotažena, nepoužívejte ji.

Varování
Musíte-li k zašroubování reflexní kuličky na kolíček vyvíjet nadměrnou sílu, kuličku vyřaďte
a použijte novou.

Používání reflexních kuliček
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Varování
Používáte-li reflexní kuličky na chvějících se nebo vibrujících nástrojích či v blízkosti
takových nástrojů, pravidelně reflexní kuličky kontrolujte, zda zůstávají pevně dotažené.

Čištění reflexních kuliček

Varování
K čištění zašpiněných reflexních kuliček používejte pouze jemnou látku zvlhčenou sterilní
vodou. Každá reflexní kulička musí být před použitím naprosto suchá.

Varování
Pokud vyčistíte nebo vyměníte reflexní kuličku na nástroji či referenci, než začnete nástroj
nebo referenci používat, ověřte přesnost navigace.

OBECNÉ NÁSTROJE
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3.2 Jednorázové Schanzovy šrouby

Přehled

Obrázek 3  

Produkt Typ Číslo výrobku

Jednorázové Schanzovy
šrouby

3,2 mm x 100 mm (10 kusů) 54922

(AO) 4 mm x 125 mm (10 kusů) 54908

(AO) 5 mm x 175 mm (10 kusů) 54909

3 mm / 100 mm (10 kusů) 54900

4 mm / 130 mm (10 kusů) 54901

5 mm / 150 mm (10 kusů) 54902

5 mm / 200 mm (10 kusů) 54903

Jednorázové Schanzovy šrouby se používají k připevnění kostních fixátorů nebo řezných bloků
přímo na kost pacienta.

Varování
Schanzovy šrouby připevňujte pouze ke kostním strukturám, nikdy ne ke tkáním ani k
částem nervového systému.

Varování
Používejte pouze Schanzovy šrouby Brainlab.

Sterilita

Schanzovy šrouby se dodávají nesterilní a před použitím je nutné je sterilizovat. Nelze je
opětovně sterilizovat a po každém použití je musíte zlikvidovat.

Varování
Jednorázové Schanzovy šrouby znovu nesterilizujte, protože to představuje riziko pro
pacienta.

Jednorázové Schanzovy šrouby
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3.3 Adaptér pinů pro připojení AO (54932)

Přehled

Obrázek 4  

Adaptér pinů pro připojení AO umožňuje snadné a rychlé nastavení kompatibilních
Schanzových šroubů prostřednictvím standardní AO spojky s jakoukoliv vrtačkou.

Kompatibilní Schanzovy šrouby

Produkt Typ Číslo výrobku

Jednorázové Schanzovy
šrouby 3,2 mm x 100 mm (10 kusů) 54922

Související odkazy

Jednorázové Schanzovy šrouby na straně 24

OBECNÉ NÁSTROJE
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Adaptér pinů pro připojení AO (54932)
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4 UKAZOVÁTKA
4.1 Používání ukazovátek
4.1.1 Zacházení s ukazovátky

Funkce ukazovátka

Ukazovátka slouží:
• K provádění registrace pacienta ukazovátkem.
• K ověření přesnosti registrace.

Podrobné pokyny, jak používat ukazovátka, naleznete ve vaší Uživatelské příručce k programu.
POZNÁMKA: ukazovátka jsou předběžně nakalibrována. Můžete je používat bez nutnosti další
kalibrace. 

Správné zacházení s ukazovátky

Varování
Během registrace a navigace musí být na kameře neustále vidět reflexní kuličky aktivního
ukazovátka.

Varování
Jestliže vám program navrhne nějaké ukazovátko pro určitý krok registrace, použijte jej.

Softwarová kompatibilita

Vaše Uživatelská příručka k programu uvádí ukazovátka podporovaná vaším navigačním
programem Brainlab.

UKAZOVÁTKA
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4.1.2 Udržení přesnosti ukazovátka

Skladování

Každé ukazovátko se dodává s pouzdrem na ukazovátka, které má za úkol zabránit poškození
ukazovátka a zajistit jeho maximální přesnost.

Ukazovátka vždy sterilizujte a uchovávejte je v příslušných pouzdrech ukazovátek.

Kontrola přesnosti ukazovátka pomocí pouzdra ukazovátka

① ②

Obrázek 5  

Pokud je ukazovátko nepoškozené, jeho hrot ① se kryje s odpovídajícím protikusem v pouzdře
ukazovátka ②.

Varování
Před každým použitím zkontrolujte přesnost ukazovátka. Zkontrolujte, zda se hrot
ukazovátka kryje s protikusem v pouzdru ukazovátka.

Udržení přesnosti ukazovátka
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4.2 Ukazovátko pro kyčel

Přehled

Ukazovátka mají zakulacené hroty tvaru kulové výseče. Díky tomu se hroty ukazovátek nemohou
zachytit na kosti ani měkké tkáni. Výsledkem je hladší pohyb po povrchu kosti během registrace a
plánování.
POZNÁMKA: pro snazší identifikaci má každé ukazovátko jinou barvu konce rukojeti. 

Prodloužené ukazovátko pro kyčel (53108)

Obrázek 6  

Prodloužené ukazovátko pro kyčel je rovné ukazovátko s dlouhým dříkem. Umožňuje během
registračního postupu u objemnějších pacientů snazší akvizici bodu v hlubších oblastech, jako je
například dno acetabula. Má červený barevný indikátor.

UKAZOVÁTKA
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4.3 Jednorázové připínací dálkové ovládání (53153)
4.3.1 Přehled

Všeobecné informace

Obrázek 7  

Jednorázové připínací dálkové ovládání umožňuje aktivní registraci pacienta a řízení softwaru
v kombinaci se stávajícími ukazovátky Brainlab. 
Jednorázové připínací dálkové ovládání je aktivní, neinvazivní zařízení na jedno použití, které
se dodává sterilní ve sterilním balení.

Podporovaná ukazovátka

Jednorázové připínací dálkové ovládání lze používat s prodlouženým ukazovátkem pro
kyčel.

Jednorázové připínací dálkové ovládání (53153)
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4.3.2 Připevnění jednorázového připínacího dálkového ovládání

Přehled zařízení

① ④②③

Obrázek 8  

Č. Komponenta Funkce

① Ovládací tlačítko Aktivuje infračervenou kontrolku LED.

② Infračervená kontrolka LED Kamera ji detekuje, pro lidské oko je však neviditelná.

③ Zelená stavová kontrolka LED Indikuje stav a funkčnost baterie.

④ Středový otvor Rozhraní pro upevnění k ukazovátku.

Zajištění sterility

Varování
Jednorázové připínací dálkové ovládání se dodává sterilní. Pokud se nějaká ze sterilních
součástí během rozbalování nebo klinického použití dostane do kontaktu s nesterilním
prostředím, okamžitě zařízení zlikvidujte.

Před použitím

Krok

1. Vyjměte jednorázové připínací dálkové ovládání z jeho sterilního balení.

2. Proveďte kontrolu funkce - stiskněte ovládací tlačítko ① a ověřte, že:
• Svítí stavová LED kontrolka ③.
• V oknu kamery na navigační obrazovce se jako barevný blesk ukazuje infračervená

kontrolka LED ②.

Varování
Před otevřením sterilního balení ověřte, že nemá prošlou expirační dobu a že není
poškozené. Má-li prošlou exspirační dobu nebo je-li poškozené, jednorázové připínací
dálkové ovládání nepoužívejte a ihned jej zlikvidujte.

Varování
Jestliže si všimnete, že se uvnitř sterilního balení nalézá vyteklá kapalina z baterie,
neotvírejte ho a jednorázového připínacího dálkového ovládání se ihned zbavte.

Nepoužívat, je-li poškozený obal.

UKAZOVÁTKA
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Jak připevnit jednorázové připínací dálkové ovládání k ukazovátku

④

⑤

①

②
③

Obrázek 9  

Krok

1. Jednorázové připínací dálkové ovládání připevníte tím, že jeho středový otvor ② umí-
stíte přes vyznačený upevňovací pin ① na rukojeti ukazovátka.
POZNÁMKA: před připevněním zvažujte polohu v závislosti na tom, zda je uživatel levák
④ nebo pravák ⑤.
 

2. Zacvakněte jednorázové připínací dálkové ovládání až na doraz do rukojeti ukazovát-
ka.

3. Připevněte k ukazovátku reflexní kuličky ③.

POZNÁMKA: při používání ukazovátka vám doporučujeme ukazovátko s jednorázovým
připínacím dálkovým ovládáním držet mezi palcem, ukazovákem a prostředníkem a ovládací
tlačítko tisknout palcem. 

Správné připevnění

Naplánujte polohu jednorázového připínacího dálkového ovládání podle toho, zda ho bude
používat levák nebo pravák, i podle rozmístění operačního sálu před operací. Kamera musí
mít ničím nerušený záběr na reflexní kuličky a infračervenou kontrolku LED.

Nezapomeňte jednorázové připínací dálkové ovládání řádně připevnit k upevňovacímu pinu
na ukazovátku a jednorázovou reflexní kuličku zcela zašroubovat, dokud mezi kuličkou a
úpatím pinu nezbude žádný prostor.

Připevnění jednorázového připínacího dálkového ovládání
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4.3.3 Používání jednorázového připínacího dálkového ovládání

Všeobecné informace

Stisknete-li ovládací tlačítko, aktivuje se infračervená kontrolka LED, kterou potom může sledovat
kamera na navigačním systému.
Infračervená kontrolka LED se zobrazuje jako barevný blesk v okně kamery na navigační
obrazovce. Signál infračervené kontrolky LED lze použít k různým funkcím (v závislosti na
softwarové aplikaci), například akvizici povrchových bodů během registrace.
POZNÁMKA: během používání se ujistěte, že je infračervená LED kontrolka vidět na kameře a
není kontaminovaná, například krví. 

Před použitím infračervené kontrolky LED ověřte její funkci tím, že zkontrolujete stavovou
kontrolku LED na jednorázovém připínacím dálkovém ovládání a oknu kamery na navigační
obrazovce.

Další informace

Více informací o používání jednorázového připínacího dálkového ovládání v kombinaci se
softwarem naleznete v odpovídající Uživatelské příručce k programu.

Správné zacházení s nástrojem

Varování
Při aktivaci jednorázového připínacího dálkového ovládání během akvizice bodu se vždy
ujistěte, že je hrot ukazovátka v kontaktu s pacientem nebo kostí.

Netlačte na plášť jednorázového připínacího dálkového ovládání v místě, kde se nachází
LED kontrolky.

Pravidla bezpečnosti

Varování
Při aktivaci ovládacího tlačítka jednorázového připínacího dálkového ovládání se nedívejte
zblízka přímo do infračervené kontrolky LED.

UKAZOVÁTKA
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4.3.4 Po použití

Správné zacházení během likvidace

Varování
Nepoužívejte znovu baterii ani ji nevyměňujte a po použití nevkládejte jednorázové
připínací dálkové ovládání do autoklávu. To by způsobilo zničení zařízení a vážné
poškození autoklávu nebo poranění pacienta a uživatele.

Varování
Jakákoliv modifikace zařízení je zakázána.

Jednorázové připínací dálkové ovládání nesmíte zcela ponořit do žádné kapaliny.

Jednorázové připínací dálkové ovládání obsahuje primární lithiový článek. Po použití
zvažte dezinfekci zařízení a zbavujte se ho zvlášť. Chcete-li zlikvidovat elektronické
součástky a primární lithiový článek zařízení, vyhledejte si k tomu pokyny pro likvidaci
odpadu u vašeho ministerstva ochrany životního prostředí.

Snímání a likvidace jednorázového připínacího dálkového ovládání

Varování
Jednorázové připínací dálkové ovládání je zařízení na jedno použití, které nelze sterilizovat.
Po použití jej sejměte z ukazovátka a zlikvidujte.

Krok

1. Po použití sejměte jednorázové připínací dálkové ovládání z ukazovátka.

2. Před jeho likvidací mu očistěte všechny plochy pomocí povrchového desinfekčního pro-
středku.

3.

①
③
②

Je-li to zapotřebí, otevřete plášť u vrubu ① pomocí malého ostrého nástroje a vyjměte
baterii ③ a elektronické součástky ② k oddělené likvidaci.

Po použití
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4.3.5 Technické údaje

Rozměry a hmotnost

Rozměry Hodnota

Výška 17,3 mm

Délka 53,9 mm

Šířka 27,0 mm

Hmotnost 12 g

Elektrické údaje

Specifikace Popis

Napájení 3voltový primární lithiový článek CR2032

Spotřeba energie Max. 36 mW

Proud 12 mA, stejnosměrný (DC)

Elektrická bezpečnost Vyhovuje normě IEC 60601-1

Kontrolky

Specifikace Infračervená kontrolka LED Stavová kontrolka

Vlnová délka 870 nm 570 nm

Zorný úhel při intenzitě
50 % 120° 120°

Fotobiologická bezpeč-
nost Soulad s normou IEC 62471 Soulad s normou IEC 62471

Plášť

Specifikace Popis

IP klasifikace IP44 podle normy IEC 60529 (chráněno před částicemi > 1 mm a proti
stříkajícím kapalinám)

Materiály Polyamid 12

Ekologické údaje

Specifikace Podmínky skladování Provozní podmínky

Teplota 0 až 30 °C 10 až 40 °C

Vlhkost 15 % až 80 % pod rosným bo-
dem 20 až 80 % pod rosným bodem

Tlak 700 hPa až 1 060 hPa 700 hPa až 1 060 hPa

Likvidace Podle pokynů ministerstva životního prostředí

UKAZOVÁTKA
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Sterilita a použitelnost

Specifikace Popis

Stav sterility Sterilní

Metoda Ethylenoxid

Skladovatelnost Tři roky

Využitelnost Jednorázové použití

Technické údaje
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4.3.6 Elektromagnetická kompatibilita a emise

Elektromagnetická kompatibilita: Prohlášení

U lékařských elektrických zařízení je nutné zvažovat speciální bezpečnostní opatření s ohledem
na elektromagnetickou kompatibilitu. Zařízení lze instalovat a používat pouze v souladu s
odpovídajícími předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu, které popisuje tato uživatelská
příručka.
Přenosná či mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení mohou ovlivnit zamýšlenou funkci
tohoto lékařského elektrického zařízení.

Elektromagnetické prostředí

Jednorázové připínací dálkové ovládání je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí
upřesněném v tabulkách, které jsou uvedeny v této části.
Zákazník nebo uživatel by měli zaručit, aby se jednorázové připínací dálkové ovládání
používalo právě v takovém prostředí.

Rušení emisemi rádiových frekvencí

Jednorázové připínací dálkové ovládání využívá RF energii výhradně k interním funkcím.
Z toho důvodu jsou radiofrekvenční emise velmi nízké a není příliš pravděpodobné, že by mohly
způsobit nějakou interferenci v blízkých elektronických zařízeních.

Prohlášení

Pokyny a prohlášení výrobce ohledně elektromagnetických emisí:

Test emisí Kompliance Elektromagnetické prostředí - pokyny

Emise radiových frek-
vencí CISPR 11

Skupina 1, třída
B Jednorázové připínací dálkové ovládání se hodí

pro použití ve všech budovách včetně domácích a ta-
kových, které jsou přímo napojeny na veřejnou roz-
vodnou síť zásobující budovy sloužící pro domácí
účely.

Harmonické emise
IEC 61000-3-2 Nevzt.

Kolísání napětí / emi-
se blikání IEC
61000-3-3

Nevzt.

UKAZOVÁTKA
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4.3.7 Elektromagnetická imunita

Elektromagnetické prostředí

Jednorázové připínací dálkové ovládání je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí
upřesněném v tabulkách, které jsou uvedeny v této části.
Zákazník nebo uživatel by měli zaručit, aby se jednorázové připínací dálkové ovládání
používalo právě v takovém prostředí.

Prohlášení o elektromagnetické imunitě

Tabulky v následujících částech poskytují pokyny a prohlášení výrobce, které se týkají
elektromagnetické imunity.

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-8

Test odolnosti Úroveň testu a kom-
pliance podle IEC
60601

Elektromagnetické prostředí - pokyny

Elektrostatický vý-
boj IEC 61000-4-2

6 kV kontakt,
±8 kV vzduch

Podlahy by měly být ze dřeva, betonu nebo kera-
mických dlaždiček.
Jestliže podlahy pokrývá syntetický materiál, rela-
tivní vlhkost by měla být alespoň 30 %.

Magnetické pole
síťového kmitočtu
(50/60 Hz) IEC
61000-4-8

3 A/m

Magnetická pole síťového kmitočtu by se měla na-
cházet na úrovních charakteristických pro typické
umístění v typickém komerčním nebo nemocnič-
ním prostředí.

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

Test odolnosti IEC 60601
Úroveň testu

Úroveň kom-
pliance

Elektromagnetické prostředí - pokyny

Přenosná a mobilní rádiová komunikační
zařízení by se neměla používat blíže kte-
rékoli části jednorázového připínacího
dálkového ovládání, včetně kabelů, než
je doporučený odstup vypočtený pomocí
rovnice platné pro frekvenci vysílače. Do-
poručený odstup:

Vedené RF IEC
61000-4-6

3 Veff 150 kHz
až 80 MHz 3 V 1,2 * √P

Vyzařované RF
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz
až 2,5 GHz 3 V/m

1,2 * √P (80 MHz až 800 MHz)

2,3 * √P (800 MHz až 2,5 GHz)

kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle výrobce vysílače a d
je doporučený odstup v metrech (m).b

Síly pole z pevných rádiových vysílačů, určené elektromagnetickým průzkumem lokalitya, by mě-
ly být menší než stanovená úroveň pro soulad s normou v každém frekvenčním rozsahu.b

V blízkosti zařízení označeného tímto symbolem může docházet k interferencím.

Elektromagnetická imunita
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Test odolnosti IEC 60601
Úroveň testu

Úroveň kom-
pliance

Elektromagnetické prostředí - pokyny

POZNÁMKA: u 80 MHz a 800 MHz platí vyšší rozsah frekvencí. 

POZNÁMKA: tyto pokyny nemusí platit za všech situací. Šíření elektromagnetických vln ovlivňují
absorpce a odrazivost struktur, objektů a osob. 
a Síly pole z pevných vysílačů, jako jsou základové stanice pro rádiové (mobilní/bezšňůrové) te-
lefony a pozemní mobilní vysílací stanice, vysílání AM a FM rozhlasu a TV vysílání, nelze teore-
ticky přesně předvídat. Chcete-li vyhodnotit elektromagnetické prostředí z hlediska pevných RF
vysílačů, zvažte elektromagnetický průzkum pracoviště. Jestliže naměřená síla pole v místě, kde
se používá jednorázové připínací dálkové ovládání, překračuje příslušnou úroveň RF kom-
pliance výše, měli byste ověřit správnou funkci jednorázového připínacího dálkového ovládá-
ní pozorováním. Zaznamenáte-li nějakou nestandardní funkci, může být zapotřebí provést pří-
davná opatření, jako je například jednorázové připínací dálkové ovládání přesměrovat/přemí-
stit.
b Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz by měly být síly pole nižší než [V1] V/m.

UKAZOVÁTKA
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4.3.8 Radiofrekvenční komunikační přístroje

Efekt na zařízení

Přenosné a mobilní RF komunikační přístroje mohou jednorázové připínací dálkové ovládání
negativně ovlivňovat.

Elektromagnetické prostředí

Jednorázové připínací dálkové ovládání je určeno k použití v elektromagnetickém prostředí s
regulovaným rušením vyzařovanými RF vlnami.
Zákazník nebo uživatel jednorázového připínacího dálkového ovládání může přispět k
prevenci elektromagnetického rušení.
Stačí proto udržovat minimální odstup mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními přístroji
(vysílači) a jednorázovým připínacím dálkovým ovládáním, jak je to doporučeno níže, v
souladu s maximálním výstupním výkonem komunikačních přístrojů.

Odstupy

Hodnoty odstupu mezi přenosnými a mobilními radiofrekvenčními komunikačními přístroji a
jednorázovým připínacím dálkovým ovládáním:

Jmenovitý maximální
výstupní výkon vysílače

Odstup podle frekvence vysílače m

W
150 kHz až 80 MHz
1,2 * √P

80 MHz až 800 MHz
1,2 * √P

800 MHz až 2,5 GHz
2,3 * √P

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

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,20 1,20 2,30

10 3,80 3,80 7,30

100 12,00 12,00 23,00

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

POZNÁMKA: tyto pokyny nemusí platit za všech situací. Šíření elektromagnetických vln ovlivňují
absorpce a odrazivost struktur, objektů a osob. 

Radiofrekvenční komunikační přístroje
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4.4 Nožní spínač (USB) (18460)

Přehled

Obrázek 10  

Nožní spínač (USB) umožňuje registraci pacienta s omezenou interakcí s dotykovým displejem. 
Nožní spínač (USB) používá USB připojení k navigačnímu systému (např. Curve nebo Kick).
POZNÁMKA: nožní spínač se po zapojení aktivuje automaticky. 

Funkce pedálu nožního spínače

Pedál Funkce

Modrá Zaregistruje orientační body nebo vybere prvek označený modře.

Žlutá Vybere prvek označený žlutě.

Černá Cyklicky přepíná mezi ovladatelnými prvky v navigaci a plánování.

Jak používat nožní spínač

Více informací o používání nožního spínače (USB) v kombinaci se softwarem naleznete v
příslušné Uživatelské příručce k programu.

UKAZOVÁTKA
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Nožní spínač (USB) (18460)
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5 ÚHLOMĚR PÁNVE
5.1 Měrka pro pánev (52876)

Informace o úhloměru pánve

Obrázek 11  

Úhloměr pánve Brainlab se používá k definování vzdálenosti na charakteristických bodech spina
iliaca anterior superior pro navigaci kyčelního kloubu pomocí navigačního systému Brainlab. Tyto
údaje jsou potřebné pro definici pánve a navigaci kyčelních implantátů.
Úhloměr pánve je určen k použití před operací na intaktní kůži. Stupeň přesnosti zařízení je
stanoven na ±1 mm.
Úhloměr pánve není určen k použití s jinými aplikacemi nebo měřeními.

Zařízení se smí používat pouze na intaktní pokožce. Pokud dojde ke kontaktu s krví,
sterilizujte jej.

ÚHLOMĚR PÁNVE
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Jak se úhloměr pánve používá

①

②

Obrázek 12  

Krok

1. Nahmatejte oba orientační body spina iliaca anterior superior ①.
POZNÁMKA: bod spina iliaca anterior superior na operované straně musí být získán po-
mocí ukazovátka během registrace orientačních bodů. Zajistěte, abyste referencovali stej-
ný bod během registrace, který byl referencován pomocí nabídky Úhloměr pánve. 

2. Umístěte značky Úhloměr pánve nad definované orientační body spina iliaca anterior su-
perior ①.

3. Zaznamenejte si hodnotu zobrazenou v kontrolním okně ②.
Zadejte tuto hodnotu během konfigurace pracovního postupu.

Úhloměr pánve je vysoce přesné a citlivé zařízení. Zacházejte s ním nanejvýš opatrně,
abyste zachovali přesnost kalibrace. Pokud vám spadnou nebo se poškodí, ihned se spojte
se společností Smith+Nephew a požádejte o radu, jak postupovat dále.

Měrka pro pánev (52876)
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6 REFERENCE, X-PRESS
6.1 Přehled nástrojů

Informace o referenci X-Press

Reference X-Press jsou upevňovací systémy referencí, které mají:
• Nastavitelný kloub, pomocí něhož lze pro referenci najít optimální pozici vůči zornému poli

kamery.
• Mechanismus rychlého upevnění, který umožňuje odstranit referenci X-Press kdykoliv během

operace, kdy není aktivně zapotřebí, a zase ji vrátit do stejné pozice. Díky tomu nedojde ke
ztrátě registračních informací.

Součástmi úplné funkční reference X-Press jsou:
• reference (geometrický tvar T), která umožňuje sledování kosti pacienta
• kostní fixátor (jednopinový nebo dvoupinový), který vytváří rozhraní mezi referencí a kostí
• jeden nebo dva Schanzovy šrouby

Varování
Součásti X-Press jsou citlivé zdravotnické prostředky. Po připevnění kostních fixátorů X-
Press nebo referencí k pacientovi na ně nepůsobte silou ani jimi nekruťte.

Varování
Pokud se reference X-Press z nějakého důvodu během chirurgického zákroku uvolní,
zacházejte s ní s maximální opatrností. Poškození pinů reflexních kuliček by mohlo vést k
nepřesné navigaci a poranění pacienta.

REFERENCE, X-PRESS
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Sestavená reference X-Press

①

Obrázek 13  

Č. Reference X-Press

① Geometrický tvar T, připevněná ke kostnímu fixátoru s dvěma piny

POZNÁMKA: kteroukoliv referenci lze použít buď v kombinaci s kostním fixátorem
jednopinovým, X-Press, nebo kostním fixátorem dvoupinovým, Flip-Flop, X-Press. 

Přehled nástrojů
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6.1.1 Reference, sady X-Press

O sadách

Součásti reference X-Press lze objednávat buď zvlášť, nebo jako součást sady pro danou
aplikaci.
Konkrétní součásti sady reference X-Press závisí na zamýšlené chirurgické proceduře.

Součásti sady reference X-Press

③

①

②

④

Obrázek 14  

Č. Komponenta

① Klíč na páteřní svorky a jednokolíkový kostní fixátor X-Press (52424)

② Jednopinový kostní fixátor X-Press: S (52421), M (52422) a L (52423)

③
Reference geometrie T - X-Press (52410)
• Reference geometrie T - X-Press (52412)
• Fixační jednotka reference pro referenci X-Press (52414)

④ Kostní fixátor dvoupinový, Flip-Flop, X-Press (52429)

REFERENCE, X-PRESS
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6.2 Kostní fixátory, X-Press
6.2.1 Přehled

Všeobecné informace

Kostní fixátory poskytují rozhraní mezi referencemi X-Press a kostí. Připevňují se ke kosti pomocí
Schanzových šroubů.

Kostní fixátor jednopinový nebo dvoupinový, Flip-Flop, X-Press musí být používán s
referencí X-Press.

Kostní fixátory umísťujte tak, aby zarovnání reference nepřekáželo při použití jiných
nástrojů, jako je například připevnění řezacího bloku a jeho adaptéru.

Při umísťování Schanzových šroubů do reference mějte na zřeteli velikost komponent.
Pokud během implantace dojde ke kolizi, musí být reference odstraněna. Vždy ponechte
dostatek prostoru tak, aby byla umožněna incize, polohování implantátu a frézování,
rašplování nebo vrtání acetabula bez nutnosti přemísťovat reference.

Dostupné kostní fixátory

① ②

Obrázek 15  

Č. Kostní fixátor

① Jednopinový X-Press

② Dvoupinový, Flip-Flop, X-Press

Kostní fixátory, X-Press
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6.2.2 Použití Schanzových šroubů s kostními fixátory

Před použitím

Procedura týkající se fixačních pinů je podrobněji popsána v části Související odkazy.

Otočení kostních fixátorů na Schanzových šroubech

① ②

Obrázek 16  

Č. Kostní fixátor Je otočení možné?

① Jednopinový X-Press Ano, před fixací

② Dvoupinový, Flip-Flop, X-Press Ne

Varování
Schanzovy šrouby připevňujte pouze ke kostním strukturám, nikdy ne ke tkáním ani k
částem nervového systému.

Dvoupinový kostní fixátor Flip-Flop, X-Press nepodporuje otočení kolem Schanzova
šroubu. Proto věnujte pozornost natočení kostního fixátoru a reference ještě před tím, než
zavedete Schanzovy šrouby do kosti. Zajistíte tak viditelnost reflexních kuliček na kameře.

Protože kostní jednopinový fixátor X-Press lze otočit kolem osy Schanzova šroubu,
umístěte zahrocenou trubici přímo na povrch kosti, aniž byste perforovali měkkou tkáň.
Mějte to na paměti při provádění incize před fixací Schanzova šroubu.

Požadovaná velikost Schanzova šroubu

Kostní fixátor Požadovaný průměr Schanzova šroubu a číslo výrobku

Jednopinový X-Press 5 mm (54902 / 54903 / 54909)

REFERENCE, X-PRESS
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Kostní fixátor Požadovaný průměr Schanzova šroubu a číslo výrobku

Dvoupinový, Flip-Flop, X-Press

• 3 mm (54900)
• 3,2 mm (54922)
• 4 mm (54901 / 54908)

Kombinace těchto typů šroubů je také možná

POZNÁMKA: 3,2 mm Schanzovy šrouby jsou kompatibilní s Adaptérem pinů pro připojení AO
(54932). 

Varování
Používejte pouze kostní fixátory se závitovými Schanzovými šrouby, které mají výše
uvedené průměry. Délka závitu musí umožňovat bikortikální fixaci.

Varování
Unikortikální fixace nebo použití tenčích Schanzových šroubů, než jsou specifikované, by
mohlo mít za následek buď nestabilní připevnění, nebo by se při upevňování kostního
fixátoru mohl Schanzův šroub nechtěně vytáhnout ven z kosti.

Varování
Nepoužívejte delší Schanzovy šrouby, než které jsou specifikované, protože by se mohly
ohnout nebo zdeformovat, což povede k nepřesné navigaci a riziku poranění pacienta.

Varování
Při umísťování Schanzových šroubů se vyhněte vícenásobným vrtům, protože tím oslabíte
kost a můžete zvýšit riziko pooperační zátěžové fraktury. Jakmile dosáhnete protilehlého
konce kortikální kosti, přestaňte Schanzův šroub zavrtávat.

Související odkazy

Používání fixačních pinů na straně 16

Použití Schanzových šroubů s kostními fixátory
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6.2.3 Používání jednopinového kostního fixátoru X-Press

Součásti

Kostní fixátor jednopinový X-Press má tři velikosti: S (52421), M (52422) a L (52423). Pro
proceduru zvolte vhodnou velikost.

① ② ③ ④ ⑤

Obrázek 17  

Č. Komponenta

① Vložka

②
Fixační šroub
POZNÁMKA: fixační šroub se dodává jako náhradní část, a pokud nefunguje optimálně,
měli byste jej vyměnit. 

③ Trakční matice

④ Zahrocená trubice

⑤ Propojovací destička

REFERENCE, X-PRESS
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Jak sestavit kostní fixátor

Kostní fixátory byste měli rozebírat pouze kvůli čištění. Pro účely sterilizace je znovu sestavte a
poté je uchovávejte sestavené v příslušném sterilizačním boxu.

①

②

③

④

Obrázek 18  

Krok

1. Přišroubujte fixační šroub ② do vložky ①.

2. Přišroubujte trakční matici ③ do vložky ①.

3. Přišroubujte ① + ② + ③ do zahrocené trubice ④.

POZNÁMKA: na každé části je vyryto číslo dílu pro snadnou identifikaci. 

Používání jednopinového kostního fixátoru X-Press
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Jak připevnit kostní fixátor

①
②

③

Obrázek 19  

Krok

1. Posuňte složený kostní fixátor přes Schanzův šroub ③.

2. Připevněte ke kostnímu fixátoru referenci.
Mezi trakční maticí ② a vložkou nesmí zbývat žádný volný prostor.
Zkontrolujte, že momentální poloha kostního fixátoru umožňuje potřebnou orientaci refe-
rence.

3. Upevněte kostní fixátor tím, že utáhnete fixační šroub ① klíčem.

4. Utáhněte trakční matici ② klíčem.

Bezpečné připojení

Varování
Je-li kvůli připevnění kostního fixátoru nutné na kosti provést malou incizi, umístěte do
incize nejprve Schanzův šroub. Poté můžete nasunout kostní fixátor přes Schanzův šroub
směrem dolů k povrchu kosti. Zabráníte tak tomu, aby zahrocená trubice zbytečně odírala
okolní měkkou tkáň.

Připevnění jednopinového kostního fixátoru

Varování
Před utažením jednopinového kostního fixátoru X-Press na Schanzově šroubu připevněte
referenci X-Press a nastavte ji tak, aby ji měla kamera zcela v zorném poli.

REFERENCE, X-PRESS
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Varování
Nikdy neodšroubovávejte Schanzův šroub, je-li jednopinový kostní fixátor X-Press stále
připevněný, protože to povede k výrazné abrazi kortiky. Zvažte to pouze v případě, že
zařízení nelze odstranit pomocí standardní procedury.

Varování
Než začnete s registrací pacienta, zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně utažené.
Jakýkoliv pohyb kostního fixátoru během registrace pacienta nebo po ní bude mít za
následek nepřesnou navigaci.

Používání jednopinového kostního fixátoru X-Press
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6.2.4 Kostní fixátor dvoupinový, Flip-Flop, X-Press (52429)

Všeobecné informace

Kostní fixátor dvoupinový, Flip-Flop, X-Press má:
• upínací zařízení ve tvaru klínku, pomocí kterého jej můžete pevně připevnit ke dvěma

Schanzovým šroubům zavedeným do kosti,
• oboustranná propojovací destička pro připevnění reference X-Press.

Součásti

②

③

①

Obrázek 20  

Č. Komponenta

① Aretační knoflík

② Otvory pro připevnění k Schanzovým šroubům

③ Propojovací destička

Umístění Schanzova šroubu

Varování
Nepoužívejte propojovací destičku ③ na kostním fixátoru jako šablonu pro umístění
Schanzova šroubu. Vzniklé opotřebování povede k nepřesné navigaci a následnému
poranění pacienta.

Schanzovy šrouby musíte při použití dvoupinového kostního fixátoru Flip-Flop, X-Press
umístit do správné vzdálenosti od sebe. Odhadnout správné umístění můžete pomocí
otvorů kostního fixátoru. Jsou-li Schanzovy šrouby příliš blízko u sebe nebo naopak příliš
daleko od sebe, během připevňování fixátoru může dojít k jejich distenzi, což je nenávratně
poškodí.

REFERENCE, X-PRESS
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6.2.5 Používání nástroje dvoupinová vrtací šablona X-Press (52425 volitelné)

O vrtací šabloně

Vrtací šablona vám umožňuje při připevňování dvoupinového kostního fixátoru X-Press zavést do
kosti Schanzovy šrouby ve správné vzdálenosti od sebe.
Nachází se na ní tři páry vrtných otvorů, které lze použít se Schanzovými šrouby v následujících
kombinacích:
• 3 mm a 3 mm průměr,
• 3 mm a 4 mm průměr,
• 4 mm a 4 mm průměr.

Vrtací šablona

① ②

Obrázek 21  

Č. Komponenta

① Vrtací šablona se zavedenými Schanzovými šrouby

② Spárované vrtné otvory na vrtací šabloně (zde jsou zakroužkovány 3 mm otvory)

Jak používat vrtací šablonu

Krok

1. Naplánujte požadovanou orientaci reference. Mějte přitom na paměti, že reflexní kuličky
musí být neustále vidět na kameře.

2. Využijte spárované otvory ② na dvoupinové vrtací šabloně X-Press jako vodítko, aby-
ste zavrtali do kosti dva Schanzovy šrouby ① téměř paralelně k sobě.

Varování
Nepoužívejte vrtací šablonu se Schanzovými šrouby, které mají speciální rozhraní pro
rychloupínání (např. AO rychloupínání). Konce šroubů jsou větší než otvory šablony, takže
není možné vrtnou šablonu odstranit.

Používání nástroje dvoupinová vrtací šablona X-Press (52425 volitelné)
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6.2.6 Připevňování dvoupinového kostního fixátoru Flip-Flop, X-Press

Před použitím

Kostní dvoupinový fixátor Flip-Flop, X-Press lze dostatečně utáhnout rukou.

Chcete-li zabránit poškození Schanzových šroubů, při vrtání šroubů přímo skrze příslušné
otvory dvoupinového kostního fixátoru Flip-Flop, X-Press se ujistěte, že je uvolněn aretační
knoflík.

Jak připevnit kostní fixátor

①

②

Obrázek 22  

Krok

1. Posuňte složený fixátor přes Schanzův šroub ①.
POZNÁMKA: pokud je to nutné, může být fixátor převrácen, protože rozhraní reference
může být použito na obou stranách. 

2. Zkontrolujte, že momentální poloha kostního fixátoru umožňuje potřebnou orientaci refe-
rence.

3. Ručně utáhněte aretační knoflík ②.

Bezpečné připojení

Varování
Dvoupinový kostní fixátor Flip-Flop, X-Press byste měli připevňovat k Schanzovým
šroubům na kostních strukturách, které jsou pokryté tenkou tkání. Používejte pouze
Schanzovy šrouby od společnosti Brainlab. Jsou-li šrouby příliš krátké, překryvná tkáň
může být příliš silná na stabilní fixaci.

Varování
Nepřipojujte kostní dvoupinový fixátor Flip-Flop, X-Press ke kostním oblastem pod silnými
svaly. Při připojování kostního fixátoru se vyvarujte perforace svalové tkáně. Nadměrný
pohyb svalů může způsobit ohnutí kolíčku. Tím se nenávratně poškodí Schanzův šroub a
sníží přesnost navigace.

REFERENCE, X-PRESS
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Připevnění dvoupinového kostního fixátoru

Varování
Pro optimální stabilitu připevňujte kostní dvoupinový fixátor Flip-Flop, X-Press co nejblíže
k povrchu kosti nebo tkáně.

Varování
Před registrací pacienta pevně utáhněte aretační knoflík.

Varování
Při použití Schanzových šroubů se speciálním rozhraním pro rychloupínání (jako je
například rychloupínání AO) nepoužívejte vrtací šablonu, protože konec šroubu je větší než
otvory vrtací šablony, kterou by proto nešlo po vrtání odstranit.

Chcete-li dosáhnout pevného spojení a zabránit poškození kostního fixátoru, připevňujte
jej pouze k těm částem Schanzových šroubů, které mají kruhový průřez.

Bezpečné odstranění

Nelze-li z nějakého důvodu kostní fixátor ze Schanzových šroubů sejmout, šrouby lze
přeříznout pod fixátorem a odšroubovat zvlášť.

Připevňování dvoupinového kostního fixátoru Flip-Flop, X-Press
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6.3 Reference, X-Press
6.3.1 Přehled reference X-Press

Sestavené reference

①

Obrázek 23  

Č. Reference

① T geometrie (52410)

Zajistěte, aby byla geometrie T umístěna správně a pouze na pánvi.

REFERENCE, X-PRESS
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Jak sestavit referenci X-Press

②

①

Obrázek 24  

Krok

Přišroubujte šroub svorky ② k mechanismu rychlého upínání ①.

Reference, X-Press
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6.3.2 Připevňování a snímání reference

Přehled

Reference je připojeno pomocí vyrovnávacích pinů a fixačních háčků na fixátoru kosti a sestava je
zajištěna na místě pomocí rychlých upevňovacích prvků.

Jak připevnit referenci ke kostnímu fixátoru

①

②

③

Obrázek 25  

Tento postup platí jak pro jednopinové, tak i dvoupinové kostní fixátory.

Krok

1. Stisknutím stran svorky rychlého upevnění ① otevřete čelisti svorky.

2. Vložte kotvicí kolíčky ② mechanismu rychlého upevnění do odpovídajících otvorů ③ na
propojovací destičce kostního fixátoru (šipka).

3. Uvolněte svorku mechanismu rychlého upevnění a zkontrolujte, zda kotvicí kolíčky pevně
sedí v odpovídajících vrubech propojovací destičky.

Varování
Jestliže nelze kolíčky reference zcela zasunout do propojovací destičky, ihned požádejte
pracovníky společnosti Smith+Nephew o radu, jak pokračovat. Použití poškozeného
zařízení by mohlo vést k vážnému poranění pacienta.

Po připevnění

POZNÁMKA: po připevnění kostních fixátorů nebo referencí k pacientovi na ně nepůsobte silou
ani jimi nekruťte. 

REFERENCE, X-PRESS
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Odpojování reference

Chcete-li sejmout referenci, stiskem otevřete čelisti svorky a zdvihněte referenci přímo nahoru z
propojovací destičky.

Varování
Pokud snímáte referenci během chirurgického zákroku, používejte pouze mechanismus
rychlého upevnění. Neuvolňujte matku šroubu na kostním fixátoru.

Varování
Pokud se reference X-Press z nějakého důvodu během chirurgického zákroku uvolní,
zacházejte s ní s maximální opatrností. Poškození kolíčků reflexních kuliček by mohlo vést
k nepřesné navigaci a poranění pacienta.

Varování
Referenci lze během řezání pilkou odebrat a minimalizovat riziko pohybu.

Použití nadměrné síly na šroub (např. pomocí kleští) by mohlo způsobit jeho zlomení.

Připevňování a snímání reference
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6.3.3 Příprava na registraci

Optimalizace viditelnosti referencí

Systém nástroj identifikuje podle geometrického uspořádání reflexních kuliček na jeho reference.
Aby mohl systém nástroj identifikovat, reflexní kuličky musí být v ničím neblokovaném záběru
kamery. Zorný úhel kamery, který nejlépe podporuje identifikaci reference, je kolmý k rovině
procházející středy všech reflexních kuliček na referenci.

Obrázek 26  

Kamera má nejvyšší schopnost rozpoznat referenci tehdy, jestliže je rovina vedoucí skrze
reflexní kuličky na referenci kolmá k zornému směru kamery.

Jak nastavit orientaci reference

Pomocí nastavitelného kloubu reference X-Press nasměrujte referenci tak, aby na ni měla
kamera z hlediska sledování co nejlepší záběr.

①

②

Obrázek 27  

Krok

1. Uvolněte šroub svorky mechanismu rychlého upevnění ①.

2. Nastavte vertikální polohu reference tím, že ji zvednete nebo posunete dolů kolem kloubu
svorky mechanismu rychlého upevnění.

REFERENCE, X-PRESS
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Krok

3. Nastavte referenci stranově, nakloňte ji otočením kolem dříku.

4. Utáhněte ručně šroub svorky mechanismu rychlého upevnění. Zkontrolujte, že výčnělky
kloubu se nachází v drážkách.

Nastavitelný kloub lze adekvátně upevnit ručním otočením aretačního šroubu.
Nepoužívejte žádné nástroje, protože byste tak mohli poškodit součásti.

Před registrací

Připevněte k referenci reflexní kuličky. Další informace naleznete v sekci souvisejících odkazů.

Varování
Pravidelně kontrolujte, zda reflexní kuličky zůstávají k referenci pevně připevněné.

Varování
Před registrací pacienta utáhněte šrouby nastavitelných kloubů. Jakýkoliv pohyb reference
X-Press během registrace pacienta nebo po ní bude mít za následek nepřesnou navigaci.

Varování
Před registrací zkontrolujte, zda je rozsah pohybu dostatečný a kostní fixátor se nedostane
do vážné kolize s tkání. Hrozí-li kolize s tkání, rozšiřte incizi tak, abyste snížili případné
napětí tkáně na kostním fixátoru. Pokud tak neučiníte, může dojít k ohnutí nebo uvolnění
kostního fixátoru, což způsobí, že navigace bude nepřesná.

Související odkazy

Používání reflexních kuliček na straně 22

Prevence postavení výčnělků proti sobě

Obrázek 28  

Pro bezpečné připojení je nutné, aby výčnělky na nastavitelných kloubech reference přiléhaly do
odpovídajících drážek, nikoliv proti protilehlým výčnělkům.

Příprava na registraci
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Prevence nestabilního zarovnání kloubu

① ②

Obrázek 29  

Správnou stabilní polohu druhého kloubu ① poznáte podle slyšitelného cvaknutí.
Druhý kloub nesmíte polohovat ani utahovat v nestabilní poloze ②.

REFERENCE, X-PRESS
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Příprava na registraci
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7 BEZPINOVÁ REFERENCE
FEMURU

7.1 Přehled nástrojů

O referenci

Bezpinová reference femuru v umožňuje během chirurgického zákroku stanovit délku dolní
končetiny a změnu offsetu léčeného femuru. Tato měření se pořizují bez přídavných pinů nebo
incizí.

Bezpinová reference femuru (52400)

①

②

③

Obrázek 30  

Č. Komponenta Vysvětlení

① Reference Umožňuje sledování pacienta

② Základová deska Poskytuje základnu, pomocí které se reference připevňuje k noze

③ Fixační šroub se špi-
čatou koncem

Zavádí se propíchnutím skrze sterilní roušku a připevňuje referen-
ci k základové desce

BEZPINOVÁ REFERENCE FEMURU
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Součásti

Číslo výrob-
ku

Komponenta Vysvětlení

52400-01

Bezpinová reference femuru (referen-
ce)

Reference používaná pro sledování
pacienta.

52477

Jednorázové Schanzovy šrouby 3,5
mm / 14 mm

Šrouby se používají jako reference
pro registraci orientačního bodu pro-
ximálního femuru.

54916

Šestihranný šroubovák, 2,5 mm, s upí-
nacím pouzdrem

Šroubovák se používá k montáži jed-
norázových Schanzových šroubů
3,5 mm / 14 mm.

54919

Vrták, 2,5 mm, pro rozhraní AO

Používá se pro vrtání otvoru do kosti
před vložením jednorázových kost-
ních šroubů 3,5 mm / 14 mm.

Přehled nástrojů
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7.2 Připevnění základové desky a reference

Příprava

Před připevněním bezpinové reference femuru připravte pacienta na chirurgický zákrok a
umístěte jej v souladu s rozmístěním operačního sálu.
Při plánování orientace reference mějte na paměti, že reflexní kuličky musí být neustále vidět na
kameře.

Připevnění reflexních kuliček

Pokud ještě nejsou připevněny, pevně přišroubujte reflexní kuličky k upevňovacím pinům
reference. Další informace naleznete v sekci souvisejících odkazů.

Umístění základové desky

①

②

Obrázek 31  

Č. Komponenta

① Sterilní prostředí po registraci pánve

② Operovaná strana

Související odkazy

Používání reflexních kuliček na straně 22

BEZPINOVÁ REFERENCE FEMURU
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Jak se připevní bezhřebová reference femuru

①

Obrázek 32  

Krok

1. Vytvořte sterilní prostředí kolem pánve pacienta a stehenní oblasti na operované straně.

2. Umístěte základní desku na distální stranu stehna na operované straně, aby bylo možné
připojit referenci co nejvzdáleněji.

3. Připevněte základní desku ke stehnu pomocí sterilní samolepicí roušky ①.

4. Omotejte kolem nohy roušku, dokud nebude základová deska stabilně upevněna ke steh-
nu.

5. Proděravte roušku špičatým hrotem fixačního šroubu a zajistěte pomocí šroubu referenci.
POZNÁMKA: roušku proděravte poblíž závitů základové desky. Protože základová deska
je sterilní, neovlivní se tím sterilita. 

Použití samolepicí roušky

Základová deska je zpočátku k pacientovi připevněna proužky samolepicí pásky. Pro závěrečné
upevnění můžete roušku nohy přetáhnout přes základovou desku.
Samolepicí rouška neslouží k vytváření sterilního prostředí, ale k připevnění základové desky k
stehnu pacienta.

Zajištění připevnění reference

Varování
Základovou desku musíte k pacientovi pevně připevnit tak, aby se nemohla naklonit. Její
náklon by mohl způsobit nepřesnou navigaci.

Varování
Aby u místa, kde se zařízení připevňuje ke stehnu pacienta, nedocházelo k proleženinám,
příliš roušku neutahujte.

Připevnění základové desky a reference
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8 ADAPTÉRY NÁSTROJE
8.1 Používání adaptérů

Optimalizace úhlu reference pro sledování

Systém nástroj identifikuje podle geometrického uspořádání reflexních kuliček na jeho sledovací
referenci.
Aby mohl systém nástroj identifikovat, reflexní kuličky musí být v ničím neblokovaném záběru
kamery. Zorný úhel kamery, který nejlépe podporuje identifikaci reference, je kolmý k rovině
procházející středy všech reflexních kuliček na referenci.

①

②

Obrázek 33  

Viditelnost nástrojů lze optimalizovat:
• optimální umístění kamery na operačním sále (viz Uživatelská příručka k programu);
• upravením polohy referencí na nástrojích tak, aby kamera během navigace zabírala jejich celé

geometrické uspořádání.

Č. Komponenta

① Optimální zorný úhel

② Nejméně efektivní zorný úhel

ADAPTÉRY NÁSTROJE
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8.2 Reference StarLock pro univerzální zavaděč
acetabula (55085)

O referenci StarLock pro univerzální zavaděč acetabula

Reference StarLock pro univerzální zavaděč acetabula umožňuje rychlé připevnění i
odstranění sledovací reference pomocí bajonetového konektoru.
Je kompatibilní s předem nakalibrovanými nástroji nebo nástroji jiných výrobců, k nimž byla
základna adaptéru StarLock připevněna.

Reference StarLock pro univerzální zavaděč acetabula

①

②

Obrázek 34  

Č. Komponenta

① Sledovací reference

② Upínací pouzdro

Jak připojit referenci StarLock pro univerzální zavaděč acetabula

①

②

③

④

Obrázek 35  

Krok

1. Zasuňte - dřík Reference StarLock pro univerzální zavaděč acetabula ② do základny
③ tak, aby se vyryté šipky nacházely proti sobě.

Reference StarLock pro univerzální zavaděč acetabula (55085)
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Krok

2. Zatlačte dolů upínací pouzdro ①, otočte jím ve směru hodinových ručiček a pak je uvol-
něte tak, aby se pojistné čepy uchytily ve slotech bajonetu ④.

3. Ověřte, že mezi nástrojem a adaptérem není vidět žádná mezera.

Varování
Základnu adaptéru StarLock byste neměli znečistit krví ani buněčnou tkání.

ADAPTÉRY NÁSTROJE
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9 CHIRURGICKÉ NÁSTROJE
9.1 Univerzální offsetový zavaděč acetabulární

jamky (52856)

Přehled

Obrázek 36  

Univerzální offsetový zavaděč acetabula umožňuje navigované umisťování implantátu
acetabulární jamky skrze malou incizi. Jeho odsazený design umožňuje minimálně invazivní
přenos nárazové síly přímo na kloubní jamku. 
Univerzální offsetový zavaděč acetabula přichází s vyměnitelnými závitovými hroty a
koncovkami, které ho přizpůsobují k použití s různými druhy implantátů jamky.
Další informace naleznete v seznamu kompatibilita rozhraní v části Související odkazy.
Má upevňovací základnu pro připevnění Reference StarLock pro univerzální zavaděč
acetabula, to pak umožňuje počítačem řízené sledování nástroje během chirurgického zákroku.

Zacházení s nástroji

Varování
Pokud univerzální offsetový zavaděč acetabula poškodíte nebo upustíte na podlahu, již ho
nadále nesmíte používat. Ihned se spojte se společností Smith+Nephew a požádejte o radu,
jak postupovat.

Související odkazy

Vložka pro univerzální zavaděč acetabulární jamky (52855) na straně 91
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Zajištění kompatibility

Varování
Chcete-li zajistit kompatibilitu závitových hrotů a koncovek u nových implantátů, pokud
obdržíte nový standardní zavaděč (a nové implantáty), obraťte se na společnost Smith
+Nephew.

Součásti

① ② ④⑤⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩③

⑪ ⑫

Obrázek 37  

Č. Komponenta

① Nos: místo pro zavádění pro specifické koncovky implantátu

② Vrub pro zarovnávací piny hřídele hrotu

③ Uvolňovací páčka pro hřídel hrotu

④ Hřídel hrotu s ergonomickým knoflíkem (modrý)

⑤ Západka

⑥ Uvolňovací páčka pro západku

⑦ Upevňovací základna pro referenci StarLock pro univerzální zavaděč acetabula

⑧ Rukojeť

⑨ Koncovka

⑩ Závitový hrot

⑪ Závit

⑫ Pojistná matice

Univerzální offsetový zavaděč acetabulární jamky (52856)
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9.1.1 Sestavování a rozebírání univerzálního zavaděče acetabula s offsetem

Obecné použití

Vyměnitelné závitové hroty univerzálního acetabulárního zavaděče s offsetem jsou určeny k
použití se specifickými implantáty.
Procedura pro výměnu závitového hrotu je podrobněji popsána v části Související odkazy.
Ujistěte se, že je k zavaděči připevněn závitový hrot kompatibilní s implantátem.

Varování
Nezapomeňte připevnit správný závitový hrot a koncovku pro daný implantát. Použití
nekompatibilního závitového hrotu nebo koncovky může vést k tomu, že implantát
neuvolníte ze zavaděče.

Jak uvolnit západku

①

②

Obrázek 38  

Krok

1. Stiskněte uvolňovací páčku západky ① a zdvihnutím hřídele hrotu uvolněte západku z
hřídele.

2. Posunujte těleso západky ② k modrému knoflíku hřídele, dokud se nebude západka po
hřídeli volně pohybovat nahoru a dolu.

Jak uvolnit zavaděč

②

③

Obrázek 39  

Krok

1. Podržte stlačenou uvolňovací západku hřídele ② a přitáhněte hřídel zpátky (směrem k ru-
kojeti zavaděče) a nahoru, abyste uvolnili zarovnávací piny z vrubů ③.

CHIRURGICKÉ NÁSTROJE
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Krok

2. Zdvihněte hřídel nahoru a ohněte ji v prvním kloubu (šipka) tak, abyste uvolnili hrot z nosu
a uvolnili hřídel z tělesa zavaděče. Hrot by měl nyní viset nezávislý na nosu.

Jak sejmout a vyměnit závitový hrot

Obrázek 40  

Krok

1. Odšroubujte pojistnou matici závitového hrotu.

2. Vysuňte starý hrot ven z koncového kloubu hřídele.

3. Zaveďte do koncového kloubu hřídele nový hrot.

4. Jakmile bude hrot zcela zaveden, rukou utáhněte pojistnou matici.

Jak znovuzavést hrot do zavaděče

Krok

1. Ohněte hřídel v obou kloubech a zasuňte hrot do nosu zavaděče.

2. Narovnejte západku hřídele a tlačte ji dolu směrem k dříku zavaděče, dokud pojistné piny
nezapadnou na místo v zarovnávacích vrubech.
Hrot by měl nyní vyčnívat z nosu zavaděče.

3. Připojte koncovku specifickou pro daný implantát tím, že ji zatlačíte na nos zavaděče, do-
kud se neozve cvaknutí.
Zavaděč je nyní připraven k připevnění implantátu.

Jak sejmout a vyměnit koncovku

Krok

1.

Chcete-li sejmout koncovku, jemně ji uvolněte z nosu zavaděče.

2.

Chcete-li koncovku vyměnit, natlačte ji na nos zavaděče, dokud se neozve cvaknutí.

Sestavování a rozebírání univerzálního zavaděče acetabula s offsetem
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9.1.2 Připevnění a zajištění implantátu na zavaděči

Než začnete

Varování
Neutáhněte příliš. Přetažení může zničit závit hrotu zavaděče a znesnadnit uvolnění
implantátu.

Jak připevnit implantát

Krok

1. Není-li západka uvolněna, uvolněte západku.

2.

Zaveďte hrot zavaděče do středového (závitového) otvoru implantátu.

3. Zašroubujte hrot zavaděče do implantátu tím, že otočíte modrý knoflík na konci hřídele
hrotu po směru hodinových ručiček.

4.

Až bude implantát na hrotu zavaděče, zasuňte znovu do odpovídajícího otvoru západku.

5.

Zapojte západku tím, že jemně zatlačíte na hřídel. Měli byste uslyšet tři cvaknutí.
I po třech cvaknutích by se měl implantát při otočení modrého knoflíku hřídele stále volně
otáčet.

Připevnění a zajištění implantátu na zavaděči
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9.1.3 Kroky před impakcí

Před impakcí

Pořadí vašich dalších kroků závisí na typu implantátu, který používáte.

Možnosti

Pokud nepotřebujete implantátem otáčet pro zarovnání, poté vaším dalším krokem bude:
• Zajistit implantát na zavaděči
• Připevnit referenci StarLock pro univerzální zavaděč acetabula k zavaděči
• Zavést implantát do těla pacienta
• Provést impakci

Pokud používáte implantát s otvory na šrouby a budete muset implantát zarovnávat jeho otáče-
ním, poté vaším dalším krokem bude:
• Připevnit referenci StarLock pro univerzální zavaděč acetabula k zavaděči
• Zavést implantát do těla pacienta a zarovnat otvory na šrouby otáčením modrého knoflíku

proti směru hodinových ručiček
• Zajistit implantát na zavaděči
• Provést impakci

Varování
Zaznamenáte-li nějaké potíže při šroubování implantátu na zavaděč, pokračujte v
proceduře pomocí vašeho standardního zavaděče (bez navigace) a neprodleně informujte
společnost Smith+Nephew.

Zajištění implantátu na zavaděči

Zajištění implantátu na zavaděči snižuje tlak ze závitů implantátu, takže se během impakce
nestrhnou.

Varování
Před impakcí nezapomeňte implantát na zavaděči zajistit. Jestliže to neprovedete, síla
impakce může zničit závity zavaděče nebo implantátu, což znesnadní či dokonce znemožní
odstranění implantátu ze zavaděče.

Krok

Chcete-li zajistit implantát na zavaděči, přitlačte pevně hřídel na těleso zavaděče, dokud nebude
možné implantát otáčet pomocí modrého knoflíku.
Po zajištění implantátu můžete provést impakci.

Použití reference StarLock pro univerzální zavaděč acetabulární jamky

Chcete-li umožnit počítačem řízené sledování zavaděče během chirurgického zákroku, musíte
připevnit referenci StarLock pro univerzální zavaděč acetabula.

Varování
Při navigaci nástroje musí být všechny reflexní kuličky na referenci StarLock pro
univerzální zavaděč acetabula vidět na kameře.

CHIRURGICKÉ NÁSTROJE
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Než zahájíte navigaci, ujistěte se, že Reference StarLock pro univerzální zavaděč acetabula
je správně připojena k zavaděči a že obě čočky kamery mohou detekovat reflexní kuličky.

Kroky před impakcí
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9.1.4 Uvolnění implantátu po impakci

Informace

Následující kroky ukazují, jak uvolnit implantát po impakci.

Jak uvolnit implantát

Krok

1. Stiskněte uvolňovací páčku západky. Mechanismus západky se uvolní.

2. Odšroubujte hrot zavaděče zcela z implantátu - otáčejte modrým knoflíkem na hřídeli proti
směru hodinových ručiček.

3. Vytáhněte zavaděč ven.

CHIRURGICKÉ NÁSTROJE
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9.2 Univerzální Rovný zavaděč acetabula (52858)

Přehled

Obrázek 41  

Univerzální rovný zavaděč acetabula umožňuje navigované umisťování implantátu acetabulární
jamky skrze malou incizi.
Univerzální rovný zavaděč acetabula přichází s vyměnitelnými závitovými hroty a koncovkami,
které ho přizpůsobují k použití s různými druhy implantátů jamky.
Další informace naleznete v seznamu kompatibilita rozhraní v části Související odkazy.
Má odpojitelnou upevňovací základnu pro připojení k referenci StarLock pro univerzální
zavaděč acetabula, což umožňuje počítačem řízené sledování nástroje během chirurgického
zákroku.

Zacházení s nástroji

Varování
Pokud univerzální rovný zavaděč acetabula poškodíte nebo upustíte na podlahu, již ho
nadále nesmíte používat. Ihned se spojte se společností Smith+Nephew a požádejte o radu,
jak postupovat.
Koncovky a závitové hroty univerzálního rovného acetabulárního zavaděče s offsetem
přizpůsobují zavaděč k použití s různými druhy implantátů.
Před použitím zavaděče k němu připevněte správný hrot a koncovku pro zamýšlený implantát.

Související odkazy

Vložka pro univerzální zavaděč acetabulární jamky (52855) na straně 91

Zajištění kompatibility

Varování
Chcete-li zajistit kompatibilitu závitových hrotů a koncovek u nových implantátů, pokud
obdržíte nový standardní zavaděč (a nové implantáty), obraťte se na společnost Smith
+Nephew.

Univerzální Rovný zavaděč acetabula (52858)
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Součásti

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨

③
Obrázek 42  

Č. Komponenta

① Nos - místo zavádění pro - specifické koncovky implantátu

② Manipulační matice (modrá)

③ Křídlová matice

④ Upevňovací základna pro referenci StarLock pro univerzální zavaděč acetabula

⑤ Rukojeť (modrá)

⑥ Koncovka

⑦ Závitový hrot

⑧ Pojistná matice

⑨ Závit

Jak sestavit univerzální zavaděč acetabula, přímý

Krok

1.

Uvolněte manipulační matici tak, že ji otočíte proti směru hodinových ručiček a posunete
západku hřídele, dokud nebude konec zcela viditelný.

CHIRURGICKÉ NÁSTROJE
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Krok

2.

Zaveďte do koncového kloubu západky hřídele implantát hrot se závitem.

3.

Jakmile je hrot zcela zasunut do koncového kloubu, pevně dotáhněte pojistnou matici a
zajistěte hrot.

4.

Na závit našroubujte modrou manipulační matici ve směru hodinových ručiček a otočte o
několik otáček.

5.

Připojte koncovku specifickou pro daný implantát tím, že ji zatlačíte na impaktor, dokud se
neozve cvaknutí.

6.

Montážní základnu pro univerzální rovný zavaděč acetabula umístěte ve správné
orientaci a zajistěte křídlovou maticí.

Univerzální Rovný zavaděč acetabula (52858)
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9.2.1 Zavádění a odstraňování koncovky zavaděče

Všeobecné informace

Koncovky a závitové hroty univerzálního rovného acetabulárního zavaděče s offsetem
přizpůsobují zavaděč k použití s různými druhy implantátů. 
Před použitím zavaděče k němu připevněte správný hrot a koncovku pro zamýšlený implantát.

Jak zavádět a odstranit koncovku

Krok

1.

Připojte koncovku specifickou pro daný implantát tím, že ji zatlačíte na impaktor, dokud se
neozve cvaknutí (pouze symetrická koncovka).

2.

Chcete-li sejmout koncovku, jemně ji uvolněte z nosu zavaděče.

CHIRURGICKÉ NÁSTROJE
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9.2.2 Připevnění a zajištění implantátu na zavaděči (symetrická koncovka)

Než začnete

Varování
Neutáhněte příliš. Přetažení může zničit závit hrotu zavaděče a znesnadnit uvolnění
implantátu.

Jak připevnit implantát

Krok

1.

Nastavením manipulační matice se ujistěte, že je závit závitové špičky zcela viditelný.

2.

Zaveďte hrot zavaděče do středového (závitového) otvoru implantátu.

3.

S implantátem na špičce zavaděče zajistěte implantát šroubem manipulační matice ot-
áčením ve směru hodinových ručiček.

Připevnění a zajištění implantátu na zavaděči (symetrická koncovka)
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9.2.3 Kroky před impakcí

Použití reference StarLock pro univerzální zavaděč acetabulární jamky

Chcete-li umožnit počítačem řízené sledování zavaděče během chirurgického zákroku, musíte
připevnit referenci StarLock pro univerzální zavaděč acetabula.

Varování
Při navigaci nástroje musí být všechny reflexní kuličky na referenci StarLock pro
univerzální zavaděč acetabula vidět na kameře.

Než zahájíte navigaci, ujistěte se, že Reference StarLock pro univerzální zavaděč acetabula
je správně připojena k zavaděči a že obě čočky kamery mohou detekovat reflexní kuličky.

Před impakcí

Krok

1. Připevněte referenci StarLock pro univerzální zavaděč acetabula k upevňovací základ-
ně zavaděče.

2. Zaveďte implantát do těla pacienta.

3. Vyrovnejte otvory pro šrouby implantátu podle potřeby otáčením zavaděče.

4. Pokud Reference StarLock pro univerzální zavaděč acetabula není na kameře viditel-
ná, mírně povolte křídlovou matici, otočte montážní základnu pomocí nástroje StarLock,
abyste zlepšili viditelnost, pak znovu přitáhněte křídlovou matici.

Varování
Před impakcí nezapomeňte implantát na zavaděči zajistit. Jestliže to neprovedete, síla
impakce může zničit závity zavaděče nebo implantátu, což znesnadní či znemožní
odstranění implantátu ze zavaděče.

Varování
Zaznamenáte-li nějaké potíže při šroubování implantátu na zavaděč, pokračujte v
proceduře pomocí vašeho standardního zavaděče (bez navigace) a neprodleně informujte
společnost Smith+Nephew.

Varování
Před impakcí ověřte, že je manipulační matice zcela utažená. Pokud nástroj nezajistíte,
snižuje se přesnost navigace.

CHIRURGICKÉ NÁSTROJE
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9.2.4 Uvolnění implantátu po impakci

Informace

Následující kroky ukazují, jak uvolnit implantát po impakci.

Jak uvolnit implantát po impakci

Krok

1.

Odemkněte implantát zašroubováním manipulační matice proti směru hodinových ruči-
ček.

2.

Odšroubujte úplně hrot zavaděče z implantátu - otáčejte zavaděčem proti směru hodino-
vých ručiček.

3.

Zavaděč vytáhněte.

Uvolnění implantátu po impakci
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9.3 Vložka pro univerzální zavaděč acetabulární
jamky (52855)

9.3.1 Přehled

Obrázek 43  

Vložka pro univerzální zavaděč acetabula je vyměnitelná vložka pro použití s univerzálním
rovným zavaděčem acetabula a univerzální offsetový zavaděč acetabula pro použití se
specifickými acetabulárními jamkami v závislosti na výrobci.

Kompatibilita rozhraní

Lékařské zařízení / výrobce Katalogové číslo Brainlab Závit / koncovka

DePuy: 52855-03 -

• Pinnacle
52855-33/
52855-61

7/16-20UNF/
Kónický, 12 mm

Smith & Nephew: 52855-04 -

• Reflection
• R3

52855-34/
52855-65

3/8-16UNC/
Hemisferický, PPSU

• EP-FIT 52855-40/
52855-65 M6/Hemisferický, PPSU

Zajištění kompatibility

Používáte-li zkušební jamky v kombinaci se standardním zavaděčem acetabulární jamky,
používejte tyto zkušební jamky k ověření kompatibility závitového hrotu a koncovky u
odpovídajícího implantátu.

Varování
Před použitím zavaděče je k němu nutno připevnit správný hrot a koncovku pro zamýšlený
implantát.

Varování
Chcete-li zajistit kompatibilitu závitových hrotů a koncovek u nových implantátů, pokud
obdržíte nový standardní zavaděč (a nové implantáty), obraťte se na společnost Smith
+Nephew.
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Vložka pro univerzální zavaděč acetabulární jamky (52855)
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