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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Στοιχεία επικοινωνίας

Yποστήριξη

Αν δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτόν τον οδηγό ή έχετε ερωτήσεις
ή προβλήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab:

Περιοχή Τηλέφωνο και φαξ Email

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς,
Κεντρική και Νότια Αφρική

Τηλ.: +1 800 597 5911
Φαξ: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Βραζιλία Τηλ.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

ΗΒ Τηλ.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ισπανία Τηλ.: +34 900 649 115

Γαλλία και γαλλόφωνες περιο-
χές Τηλ.: +33 800 676 030

Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευ-
ρώπη

Τηλ.: +49 89 991568 1044
Φαξ: +49 89 991568 811

Ιαπωνία
Τηλ.: +81 3 3769 6900
Φαξ: +81 3 3769 6901

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Η Brainlab παρέχει οκτώ χρόνια σέρβις για τον Curve Dual Navigation Station. Η Brainlab
παρέχει τουλάχιστον πέντε έτη σέρβις για τη μονάδα ΗΜ παρακολούθησης. Κατά τη διάρκεια
αυτών των περιόδων, παρέχονται ανταλλακτικά καθώς και επιτόπια υποστήριξη.

Σχόλια

Παρά την προσεκτική ανασκόπηση, αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να περιέχει σφάλματα.
Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση user.guides@brainlab.com εάν έχετε προτάσεις για
βελτίωση.

Κατασκευαστής

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Γερμανία
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1.2 Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος
εγχειριδίου χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Brainlab.

Εμπορικά σήματα της Brainlab

• Η επωνυμία Brainlab® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και τις ΗΠΑ.
• Η επωνυμία Curve™ είναι εμπορικό σήμα της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και στις ΗΠΑ.

Εμπορικά σήματα τρίτων κατασκευαστών εκτός Brainlab

• Η επωνυμία Intel® είναι σήμα κατατεθέν της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
• Η επωνυμία Xeon® είναι σήμα κατατεθέν της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Αυτό το προϊόν μπορεί να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή
εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση:
www.brainlab.com/patent.

Σήμανση CE

Η σήμανση CE υποδεικνύει ότι τα προϊόντα της Brainlab συμμορφώνονται πλή-
ρως με τις βασικές προδιαγραφές της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων («η MDD»).
Σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην MDD, το Curve και η μονάδα ΗΜ
παρακολούθησης είναι προϊόντα κατηγορίας IIb.

Οδηγίες για την απόρριψη

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται μόνο σύμφωνα με
τις νομοθετικές διατάξεις. Για πληροφορίες σχετικά με την οδηγία AHHE (Απόβλητα Ει-
δών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
www.brainlab.com/sustainability

Πωλήσεις στις ΗΠΑ

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής
από ή κατόπιν εντολής ιατρού.

Καταχώρηση, Αξιολόγηση και Έγκριση Χημικών Ουσιών (REACH)

Ο REACH είναι ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τη διαχείριση των χημικών ουσιών, ο οποίος τέθηκε
σε ισχύ για να βελτιώσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από
κινδύνους που μπορεί να παρουσιάζουν οι χημικές ουσίες. Η αναγνώριση μιας ουσίας ως ουσία
που εγείρει πολύ μεγάλη ανησυχία και η συμπερίληψή της στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών για
τον REACH δημιουργεί ορισμένες νομικές υποχρεώσεις για τους εισαγωγείς, τους παραγωγούς
και τους προμηθευτές ενός προϊόντος που περιέχει την εν λόγω ουσία. Η Brainlab ζητά από τους
προμηθευτές να ενημερώνουν σχετικά με το εάν και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται ουσίες από

Νομικές πληροφορίες
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τη λίστα στα προϊόντα τους. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που
ακολουθούνται δυνάμει του REACH από την Brainlab, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:
www.brainlab.com/sustainability

Δήλωση συμμόρφωσης με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (Federal Communications Commission,
FCC)

Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής
συσκευής Κλάσης A, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών της FCC. Τα όρια αυτά έχουν
σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία ενάντια σε επιβλαβείς παρεμβολές όταν ο
εξοπλισμός τίθεται σε λειτουργία σε εμπορικό περιβάλλον. Ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί
και δύναται να ακτινοβολήσει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές
στις ραδιοεπικοινωνίες. Η χρήση αυτού του εξοπλισμού σε κατοικημένη περιοχή είναι πιθανό να
προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, περίπτωση στην οποία ο χρήστης θα κληθεί να διορθώσει τις
εν λόγω παρεμβολές με δικά του έξοδα.

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το μέρος που φέρει την
υποχρέωση συμμόρφωσης θα μπορούσε να καταστήσει άκυρη την έγκριση που έχει λάβει
ο χρήστης για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις
ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Η παρούσα συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς
παρεμβολές, και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που
λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν μη επιθυμητή
λειτουργία.
Η μονάδα WLAN που περιέχεται σε αυτό το προϊόν δεν είναι προσβάσιμη από τους τελικούς
χρήστες. Το αναγνωριστικό FCC της μονάδας WLAN αναγράφεται στην ετικέτα WLAN που είναι
επικολλημένη στη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης. Σε περίπτωση σχετικών ερωτήσεων,
επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.3 Σύμβολα

Προειδοποιήσεις

Προειδοποίηση
Οι προειδοποιήσεις υποδεικνύονται από τριγωνικά σύμβολα προειδοποίησης.
Περιλαμβάνουν κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια, οι οποίες αφορούν σε πιθανό
τραυματισμό, θάνατο ή άλλες σοβαρές συνέπειες που σχετίζονται με τη χρήση ή την
εσφαλμένη χρήση της συσκευής.

Επισημάνσεις προσοχής

Οι επισημάνσεις προσοχής υποδεικνύονται από κυκλικά σύμβολα προσοχής. Περιέχουν
σημαντικές πληροφορίες οι οποίες αφορούν σε ενδεχόμενες δυσλειτουργίες της συσκευής,
αστοχία της συσκευής, βλάβη της συσκευής ή υλικές ζημιές.

Σημειώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σημειώσεις παρουσιάζονται με πλάγια γραφή και περιέχουν επιπλέον χρήσιμες
πληροφορίες. 

Σύμβολα στα εξαρτήματα υλικού εξοπλισμού

Στο σύστημα μπορεί να βρείτε τα παρακάτω σύμβολα:

Σύμβολο Επεξήγηση

Κλάση 2 ασύρματο LAN

Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)

Ισοδυναμικότητα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον προσδιορισμό των ακροδεκτών που, όταν συνδέονται με-
ταξύ τους, φέρνουν τα διάφορα μέρη ενός εξοπλισμού ή ενός συστήματος στο
ίδιο δυναμικό, χωρίς απαραίτητα να είναι το δυναμικό γείωσης. 

IPXY
Προστασία έναντι εισχώρησης σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529
X = Προστασία έναντι εισχώρησης στερεών σωματιδίων
Y = Προστασία έναντι εισχώρησης υγρών

Μην επαναχρησιμοποιείτε
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται για μία
χρήση ή για χρήση σε έναν ασθενή κατά τη διάρκεια μίας μόνο διαδικασίας. 

Σύμβολα
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Σύμβολο Επεξήγηση

Να μην αποστειρώνεται εκ νέου

Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο

Μην το χρησιμοποιείτε όταν η συσκευασία δεν είναι ακέραιη

Να φυλάσσεται μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία

Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος

Ποσότητα συμπεριλαμβανόμενων αντικειμένων

Κωδικός παρτίδας κατασκευαστή

Σειριακός αριθμός κατασκευαστή

Ημερομηνία λήξης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ημερομηνία εκφράζεται όπως στο ISO 8601 με τη μορφή ΕΕΕΕ-
ΜΜ-ΗΗ. 

Ημερομηνία κατασκευής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ημερομηνία εκφράζεται όπως στο ISO 8601 με τη μορφή ΕΕΕΕ-
ΜΜ-ΗΗ. 

Κατασκευαστής

Κίνδυνος παγίδευσης του χεριού ή άλλων μερών του σώματος στον εξοπλισμό

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Σύμβολο Επεξήγηση

Μην κοιτάζετε απευθείας τη δέσμη λέιζερ ή μην κατευθύνετε τη δέσμη λέιζερ
στο πρόσωπο ή στα μάτια του ασθενούς

Ακτινοβολία λέιζερ που εκπέμπεται από το διάφραγμα
Μην κοιτάζετε απευθείας στη δέσμη
Προϊόν λέιζερ Κατηγορίας 2
μέγιστη έξοδος 1mW μήκος κύματος 635 nm

Συσκευή ραδιοεκπομπών

Συμβουλευτείτε τη συνοδευτική τεκμηρίωση

Όταν το D και η γραμμή από κάτω του είναι ευθυγραμμισμένα, η κάμερα είναι
κάθετη προς τη βάση της κάμερας τροχήλατης βάσης

Δείκτες στα σημεία συγκράτησης για τον προσδιορισμό της θέσης ακινητοποίη-
σης

Ο δείκτης υποδεικνύει τη σωστή θέση μεταφοράς για το ύψος του τηλεσκοπι-
κού ορθοστάτη

Μετακινείτε την κάμερα τροχήλατης βάσης μόνο σε θέση μεταφοράς

Μετακινείτε τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης μόνο σε θέση μεταφο-
ράς

Οπτική υπόδειξη: πώς να συνδέσετε/αποσυνδέσετε το σύστημα

Κίνδυνος κλίσης: Μην μετακινείτε το συστήμα όταν τα φρένα είναι ασφαλισμένα
ή εάν η συσκευή φράζεται από εμπόδια

Σύμβολα
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Σύμβολο Επεξήγηση

Ισχυρό μαγνητικό πεδίο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.4 Χρήση του συστήματος

Προβλεπόμενη χρήση

Το σύστημα Curve είναι μια πλατφόρμα πλοήγησης που χρησιμοποιείται για απεικονιστικά
καθοδηγούμενη χειρουργική (IGS) και περιλαμβάνει:
• Ένα σύστημα παρακολούθησης (οπτικό ή ηλεκτρομαγνητικό)
• Μια μονάδα υπολογιστή που εκτελεί το λογισμικό
• Οθόνες για την προβολή της πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένης λειτουργικότητας αφής για
αλληλεπίδραση του χρήστη με το λογισμικό

Τόπος χρήσης

Το σύστημα είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο, στη χειρουργική αίθουσα
νοσοκομείου.
Κανένα εξάρτημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον χειρουργικού εξοπλισμού υψηλής
συχνότητας.

Πληθυσμός ασθενών

Ο πληθυσμός ασθενών συνίσταται σε ασθενείς που θα μπορούσαν να λάβουν θεραπεία μέσω του
λογισμικού εφαρμογής της Brainlab που διατίθεται για αυτή τη συσκευή απεικονιστικά
καθοδηγούμενης χειρουργικής (IGS).
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο σχετικό Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού.

Προφίλ χρήστη

Παρακάτω αναφέρονται οι προβλεπόμενοι χρήστες του συστήματος και περιγράφονται
αντιστοίχως τα καθήκοντά τους:
• Η κλινική ομάδα (π.χ. νοσηλευτικό προσωπικό) είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του Curve στη
χειρουργική αίθουσα, την εγκατάσταση και την προετοιμασία του συστήματος για
αποστειρωμένη χρήση πριν από τη χειρουργική επέμβαση με συνεχή έλεγχο της στειρότητας
κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, καθώς επίσης για το κλείσιμο, την τακτοποίηση
και την αποθήκευση του συστήματος μετά τη χειρουργική επέμβαση.

• Η κλινική ομάδα (π.χ. χειρουργοί) είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση της κλινικής
εγκατάστασης και τη χρήση του Curve υπό συνθήκες αποστείρωσης (αλληλεπίδραση με το
λογισμικό εφαρμογής και το υλικό της Brainlab) κατά τη διάρκεια απεικονιστικά
καθοδηγούμενης χειρουργικής.

• Ο καθαριστής είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό και την αποθήκευση της συσκευής.
• Ο τεχνικός ιατρικού εξοπλισμού της Brainlab είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση της
συσκευής Brainlab, καθώς και για τη συντήρηση, την επισκευή και την υποστήριξη του
συστήματος.

• Ο τεχνικός ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της
ηλεκτρικής ασφάλειας των εγκατεστημένων συσκευών και την επικοινωνία με την Brainlab σε
περίπτωση που χρειαστεί πρόσθετη υποστήριξη.

Συχνότητα χρήσης

Η συχνότητα χρήσης ορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1-6 και κυμαίνεται από μία
φορά τον μήνα έως αρκετές φορές την εβδομάδα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι τεχνικές προδιαγραφές των εξαρτημάτων υλικού του Curve υπόκεινται σε αλλαγές ως
αποτέλεσμα των τεχνικών εξελίξεων.

Χρήση του συστήματος
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Προσεκτικός χειρισμός υλικού εξοπλισμού

Προειδοποίηση
Μόνο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό πρέπει να χειρίζεται τα εξαρτήματα του
συστήματος και τα παρελκόμενα συστήματα οργάνων.

Αναθεώρηση αληθοφάνειας

Προειδοποίηση
Πριν από τη θεραπεία του ασθενούς, αναθεωρήστε την αληθοφάνεια όλων των
πληροφοριών που καταχωρίζονται στο σύστημα ή εξέρχονται από αυτό.

Προσεκτικός χειρισμός του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Τα εξαρτήματα του συστήματος και ο περιφερειακός εξοπλισμός αποτελούνται από
μηχανικά μέρη ακριβείας. Χειριστείτε τα με προσοχή.

Περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού (MR)

Προειδοποίηση
Το σύστημα Curve δεν έχει δοκιμαστεί σε περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού (MR) και
επομένως ταξινομείται ως μη ασφαλές σε περιβάλλον MR.

Συντήρηση συστήματος

Μην εκτελείτε επιθεωρήσεις ή εργασίες συντήρησης ενώ το Curve χρησιμοποιείται για τη
θεραπεία του ασθενούς.

Εφαρμοζόμενα εξαρτήματα

Ανάλογα με το λογισμικό κλινικής εφαρμογής που εκτελείται στο Curve, τα εφαρμοζόμενα
εξαρτήματα ενδέχεται να συνδυάζονται με την πλατφόρμα σε επίπεδο συστήματος. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση Brainlab για αυτό το εξάρτημα.

Ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα (ME)

Προειδοποίηση
Ο πρόσθετος εξοπλισμός που συνδέεται στον ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό πρέπει να
συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα πρότυπα IEC ή ISO (π.χ. το πρότυπο IEC 60950 για
εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων και το πρότυπο IEC 60601-1 για ιατρικό εξοπλισμό).
Επιπλέον, όλες οι διαμορφώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τα
συστήματα ιατρικού ηλεκτρικού εξοπλισμού (βλ. πρότυπο IEC 60601-1-1 ή πρόταση 16 της
έκδοσης 3.1 του προτύπου IEC 60601-1, αντίστοιχα). Όποιος συνδέει πρόσθετο εξοπλισμό
στο σύστημα Curve, διαμορφώνει ένα ιατρικό σύστημα και, επομένως, είναι υπεύθυνος για
τη συμμόρφωση του συστήματος με τις απαιτήσεις για ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα.
Έχετε υπόψη ότι η τοπική νομοθεσία υπερισχύει των απαιτήσεων που αναφέρονται
παραπάνω. Σε περίπτωση αμφιβολιών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το
τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η χρήση πολύπριζου δεν επιτρέπεται. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.5 Εκπαίδευση και τεκμηρίωση

Εκπαίδευση από τη Brainlab

Πριν από τη χρήση του συστήματος, όλοι οι χρήστες πρέπει να παρακολουθήσουν το
υποχρεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που διεξάγεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
Brainlab, για να εξασφαλιστεί η ασφαλής και κατάλληλη χρήση.

Επιτηρούμενη υποστήριξη

Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα για χειρουργικές επεμβάσεις, όπου η υποβοηθούμενη από
υπολογιστή πλοήγηση θεωρείται ύψιστης σημασίας, προσομοιώστε έναν επαρκή αριθμό πλήρων
επεμβάσεων μαζί με έναν εκπρόσωπο της Brainlab.

Ευθύνη

Προειδοποίηση
Το συγκεκριμένο σύστημα παρέχει μόνο βοήθεια στον χειρουργό και δεν υποκαθιστά ή
αντικαθιστά την εμπειρία ή/και την ευθύνη του χειρουργού κατά τη χρήση του. Πρέπει να
υπάρχει πάντα η δυνατότητα εκτέλεσης των διαδικασιών από τον χρήστη χωρίς τη βοήθεια
του συστήματος.
Μόνο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό μπορεί να χειριστεί τα εξαρτήματα του συστήματος και τον
περιφερειακό εξοπλισμό.

Αυξημένος χρόνος στη χειρουργική αίθουσα

Τα συστήματα πλοήγησης της Brainlab είναι ευαίσθητος τεχνικός εξοπλισμός. Ανάλογα με τη
διαμόρφωση της χειρουργικής αίθουσας, την τοποθέτηση του ασθενούς, τις διάρκειες και την
πολυπλοκότητα των υπολογισμών, η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης με χρήση πλοήγησης
ενδέχεται να διαφέρει. Εναπόκειται στον χρήστη να αποφασίσει εάν μια ενδεχόμενη παράταση
είναι αποδεκτή για τον αντίστοιχο ασθενή και την αντίστοιχη θεραπεία.

Ανάγνωση εγχειριδίων χρήσης

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει πολύπλοκο ιατρικό λογισμικό ή ιατρικές συσκευές που πρέπει να
χρησιμοποιούνται με προσοχή.
Είναι επομένως σημαντικό όλοι οι χρήστες του συστήματος, των εργαλείων ή του λογισμικού:
• Να διαβάσουν προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του εξοπλισμού
• Να έχουν πρόσβαση στο εγχειρίδιο αυτό ανά πάσα στιγμή

Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης

Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τον τρόπο χρήσης του συστήματος και παρέχει
τεχνικά στοιχεία. Η παράβλεψη των πληροφοριών σε αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης
(συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων και επισημάνσεων προσοχής) θεωρείται μη
φυσιολογική χρήση.

Διαθέσιμα εγχειρίδια χρήσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα διαθέσιμα εγχειρίδια χρήσης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν Brainlab. Αν έχετε
απορίες σχετικά με τα εγχειρίδια χρήσης που λάβατε, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της
Brainlab. 

Εκπαίδευση και τεκμηρίωση
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Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα

Εγχειρίδια χρήσης λογισμι-
κού

• Επισκόπηση του σχεδιασμού θεραπείας και της απεικονιστικά
καθοδηγούμενης πλοήγησης

• Περιγραφή της ρύθμισης του συστήματος χειρουργικής αίθου-
σας

• Λεπτομερείς οδηγίες λογισμικού

Εγχειρίδια χρήσης ηλεκτρο-
μηχανολογικού εξοπλισμού

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον ακτινοθεραπευτικό και
χειρουργικό υλικό εξοπλισμό, που κατά βάση περιλαμβάνει μεγά-
λα, περίπλοκα εργαλεία

Εγχειρίδια χρήσης εργα-
λείων Λεπτομερείς οδηγίες για τον χειρισμό των εργαλείων

Οδηγός καθαρισμού, απο-
λύμανσης και αποστείρω-
σης

Λεπτομέρειες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης εργα-
λείων

Εγχειρίδιο χρήσης συστή-
ματος Λεπτομερείς πληροφορίες ρύθμισης του συστήματος

Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης Λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες για το σύστημα, συμπεριλαμ-
βανομένων των προδιαγραφών και των συμβατοτήτων

Εγχειρίδια χρήσης συστή-
ματος και τεχνικά εγχειρίδια

Συνδυάζει τα περιεχόμενο του εγχειριδίου χρήσης συστήματος και
του τεχνικού εγχειριδίου χρήσης

Συναρμολόγηση εργαλείου

Αν χρησιμοποιούνται εργαλεία με αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εργαλεία είναι
συναρμολογημένα σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Εκπαίδευση και τεκμηρίωση
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2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.1 Εξαρτήματα συστήματος

Ορολογία

Ο Curve Dual Navigation Station αναφέρεται ως «σύστημα Curve» σε αυτό το εγχειρίδιο
χρήσης. Αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
• Μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης Curve Dual
• Κάμερα τροχήλατης βάσης Curve Dual
• Μονάδα ΗΜ παρακολούθησης

Συντομογραφία

Το UPS χρησιμοποιείται ως συντόμευση του όρο «αδιάλειπτη παροχή ρεύματος» στο παρόν
εγχειρίδιο χρήσης.

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα Curve είναι μια πλατφόρμα πλοήγησης που χρησιμοποιείται για απεικονιστικά
καθοδηγούμενη χειρουργική και αποτελείται από τα εξής:
• Μια μονάδα κάμερας
• Μια μονάδα ιατρικού υπολογιστή για την εκτέλεση λογισμικού
• Μονάδες προβολής με οθόνη αφής για την εμφάνιση της πλοήγησης και αλληλεπίδραση του
χρήστη με το λογισμικό

• Ένα σύστημα παρακολούθησης
• Προαιρετική μονάδα ΗΜ παρακολούθησης

Μονάδα ΗΜ παρακολούθησης

Η μονάδα ΗΜ παρακολούθησης αποτελείται από δύο κύρια συστατικά, τον ΗΜ σταθμό βάσης
και τη γεννήτρια ΗΜ πεδίου. Ο ΗΜ σταθμός βάσης πρέπει να είναι στερεωμένος στη
χειρουργική τράπεζα. Η γεννήτρια ΗΜ πεδίου πρέπει να στερεωθεί στην πλάκα στερέωσης ή
στον βραχίονα τοποθέτησης όταν χρησιμοποιείται.

Οπτική παρακολούθηση

Η οπτική παρακολούθηση επιτυγχάνεται με μια μονάδα κάμερας η οποία εκπέμπει και ανιχνεύει
αναλαμπές υπέρυθρου φωτός.
• Ανακλαστικά στοιχεία, τα οποία είναι στερεωμένα σε συστοιχίες αναφοράς στον ασθενή και στα
συστήματα οργάνων, αντανακλούν τα σήματα υπερύθρων πίσω στη μονάδα κάμερας.

• Τα σήματα που αντανακλώνται από τα ανακλαστικά στοιχεία λαμβάνονται και ψηφιοποιούνται
από κάθε φακό της κάμερας από μια διαφορετική γωνία.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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• Το λογισμικό χρησιμοποιεί την είσοδο της κάμερας για τον υπολογισμό των σχετικών
τρισδιάστατων θέσεων των οργάνων και των συστοιχιών αναφοράς του ασθενούς.

Βάση της ηλεκτρομαγνητικής παρακολούθησης

Η ηλεκτρομαγνητική (ΗΜ) παρακολούθηση χρησιμοποιεί μια γεννήτρια πεδίου για τη δημιουργία
ενός γνωστού όγκου κυμαινόμενου μαγνητικού πεδίου. Αυτό το πεδίο επάγει τάση σε πηνία που
βρίσκονται στο εσωτερικό των ΗΜ οργάνων. Από το σθένος και τη φάση των επαγόμενων
τάσεων, υπολογίζεται η θέση του οργάνου εντός της περιοχής ενδιαφέροντος. Οι εφαρμογές
λογισμικού Brainlab χρησιμοποιούν αυτή την είσοδο μονάδας παρακολούθησης για να
εμφανίσουν την τρισδιάστατη θέση των ΗΜ οργάνων σε σχέση με την ΗΜ αναφορά ασθενούς.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Πρέπει να λαμβάνονται και να τίθενται σε εφαρμογή ειδικά μέτρα προφύλαξης σε σχέση με την
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (HMΣ) σύμφωνα με τις πληροφορίες ΗΜΣ που παρέχονται στο
παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
Η ίδια η συσκευή δεν προσφέρει ουσιώδη απόδοση κατά τον ορισμό του IEC 60601-1. Ωστόσο η
επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών μπορεί να μειώσουν τα χαρακτηριστικά απόδοσης
της συσκευής, όπως:
• Καμία λειτουργία ή περιορισμένη λειτουργία της συσκευής
• Περιορισμένος όγκος παρακολούθησης

Εξαρτήματα συστήματος
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Εξαρτήματα συστήματος

②

①

③

④

⑥

⑧

⑦

⑤

Εικόνα 1  

Αρ. Εξάρτημα

① Κάμερα τροχήλατης βάσης

② Κάμερα

③ Οθόνες αφής 27"

④ Μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης

⑤ Βραχίονας τοποθέτησης γεννήτριας ΗΜ πεδίου

⑥ ΗΜ σταθμός βάσης

⑦ Πλάκα στερέωσης γεννήτριας ΗΜ πεδίου

⑧ Γεννήτρια ΗΜ πεδίου

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Σχετικοί σύνδεσμοι

Βραχίονες τροχήλατης βάσης και μονάδες προβολής Σελίδα 33
Κάμερα Σελίδα 61
Εξαρτήματα μονάδας ΗΜ παρακολούθησης Σελίδα 79

Εξαρτήματα συστήματος
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2.2 Ρύθμιση συστήματος
2.2.1 Οπτική παρακολούθηση Curve

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα Curve είναι ένα σύστημα σχεδιασμού και πλοήγησης με οπτική παρακολούθηση με
χειρισμό μέσω οθόνης αφής για προεγχειρητική και ενδοεγχειρητική χρήση.
• Η μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης και η κάμερα τροχήλατης βάσης παραδίδονται
προεγκατεστημένες και έτοιμες για χρήση.

• Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος είναι κατάλληλα για παρατεταμένη χρήση κατά τη διάρκεια
χειρουργικών επεμβάσεων.

• Χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα του συστήματος σε εσωτερικούς χώρους, σε χειρουργική
αίθουσα.

Αποστειρωμένο πεδίο

Το σύστημα Curve δεν είναι αποστειρωμένο.

Προειδοποίηση
Μην αφήσετε την κάμερα, τις μονάδες προβολής ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του
συστήματος Curve να εισέλθει στο αποστειρωμένο πεδίο.

Παρεμβολές

Αν το υπέρυθρο φως της κάμερας παρεμβάλλεται στη λειτουργία άλλων συσκευών, αλλάξτε τη
θέση αυτών των συσκευών ή/και της κάμερας, για να επιλυθεί το ζήτημα της παρεμβολής.
Το σύστημα παράγει ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα οποία ενδέχεται να παρεμβάλλονται στη
λειτουργία άλλου ευαίσθητου εξοπλισμού, ενώ μπορεί και η λειτουργία του ίδιου του συστήματος
να υπονομεύεται από άλλα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Το Curve χρειάζεται ειδικά μέτρα προφύλαξης σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
(ΗΜΣ) και η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες
HMΣ που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Προειδοποίηση
Για λόγους HMΣ, μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα του συστήματος παρακείμενα ή
στοιβαγμένα σε άλλον εξοπλισμό. Αν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, εξακριβώστε ότι το
σύστημα Curve λειτουργεί κανονικά.

Ασφάλεια για χρήση σε περιβάλλον MR

Προειδοποίηση
Το σύστημα Curve δεν έχει ελεγχθεί για χρήση σε περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού
(MR).

Ασφαλής τοποθέτηση του συστήματος

Βήμα

1. Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη και την κάμερα πριν από την είσ-
οδο στη χειρουργική αίθουσα.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Βήμα

2. Μετακινήστε τον εξοπλισμό στη χειρουργική αίθουσα.

3. Γείρετε το σύστημα έτσι ώστε:
• Το λογότυπο Curve στη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης έχει κατεύθυνση
προς τον ασθενή

• Το πάνελ χρήστη και το πάνελ συνδέσεων, καθώς επίσης ο σύνδεσμος της κάμερας
τροχήλατης βάσης έχει κατεύθυνση αντίθετη από τον ασθενή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε την κάμερα, τις μονάδες προβολής ή οποιοδήποτε άλλο μέ-
ρος του συστήματος Curve απευθείας πάνω από τον ασθενή. 

4. Ασφαλίστε όλα τα φρένα της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης και της κάμερας
τροχήλατης βάσης.

5. Μετακινήστε τις μονάδες προβολής στη θέση που επιθυμείτε.

6. Ασφαλίστε όλους τους μηχανισμούς ασφάλισης στους βραχίονες των μονάδων προβολής.

7. Μετακινήστε την κάμερα στη θέση που επιθυμείτε.

8. Συνδέστε όλα τα καλώδια στο πάνελ συνδέσεων.

Προειδοποίηση
Διασφαλίστε ότι το σύστημα εγκαθίσταται με τέτοιον τρόπο, ώστε ο ασθενής να μην μπορεί
να αγγίξει ή να έρθει σε επαφή με τον εξοπλισμό.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διαμορφώσεις χειρουργικής αίθουσας Σελίδα 26
Τοποθέτηση μονάδων προβολής Σελίδα 38
Κλείδωμα μονάδων προβολής Σελίδα 40
Πάνελ και αερισμός συστήματος Σελίδα 41
Προσαρμογή της θέσης κάμερας Σελίδα 70
Ασφάλιση και απασφάλιση των φρένων Σελίδα 107
Σύνδεση σε σταθμό της κάμερας τροχήλατης βάσης και της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης
Σελίδα 110
Σωστή διαδικασία μεταφοράς Σελίδα 121

Ρύθμιση συστήματος
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2.2.2 Ρύθμιση συστήματος Curve EM

Γενικές πληροφορίες

Η μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης και η μονάδα ΗΜ παρακολούθησης παραδίδονται
προεγκατεστημένες και έτοιμες για χρήση. Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος είναι κατάλληλα για
παρατεταμένη χρήση κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Τοποθέτηση μονάδων προβολής Σελίδα 38
Πάνελ και αερισμός συστήματος Σελίδα 41
Σύνδεση ΗΜ οργάνων Σελίδα 89
Ασφάλιση και απασφάλιση των φρένων Σελίδα 107
Σύνδεση σε σταθμό της κάμερας τροχήλατης βάσης και της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης
Σελίδα 110
Σωστή διαδικασία μεταφοράς Σελίδα 121
Μεταφορά της μονάδα ΗΜ παρακολούθησης σε θήκες μεταφοράς Σελίδα 125

Ασφαλής τοποθέτηση του συστήματος

Βήμα

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης
πριν από την είσοδο στη χειρουργική αίθουσα.

2. Μετακινήστε τον εξοπλισμό στη χειρουργική αίθουσα.

3. Τοποθετήστε τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης στη χειρουργική αίθουσα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε τη μονάδα προβολής ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της μονά-
δας προβολής τροχήλατης βάσης απευθείας πάνω από τον ασθενή. 

4. Ασφαλίστε όλα τα φρένα στη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης.

5. Αποσυσκευάστε και συναρμολογήστε τη μονάδα παρακολούθησης EM.

6. Μετακινήστε τη μονάδα προβολής στη θέση που επιθυμείτε.

7. Συνδέστε όλα τα καλώδια στο πάνελ συνδέσεων της μονάδας προβολής τροχήλατης
βάσης.

8. Συνδέστε τα ΗΜ όργανα στον ΗΜ σταθμό βάσης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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2.2.3 Διαμορφώσεις χειρουργικής αίθουσας

Γενικές πληροφορίες

Τα παρακάτω παραδείγματα ρύθμισης είναι μόνο ενδεικτικά. Για λεπτομερείς περιγραφές όσον
αφορά τη ρύθμιση, ανατρέξτε στο σχετικό Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού.

Ρύθμιση του Curve - Παράδειγμα 1

Εικόνα 2  

Και οι δύο μονάδες προβολής είναι στραμμένες προς τον χρήστη για βελτιωμένη αλληλεπίδραση
με το λογισμικό.

Διαμορφώσεις χειρουργικής αίθουσας
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Ρύθμιση του Curve - Παράδειγμα 2

Εικόνα 3  

Μέγιστη επέκταση της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης:
• Δυνατότητα χρήσης δεύτερης οθόνης αφής (π.χ. για μη αποστειρωμένη αλληλεπίδραση
λογισμικού)

• Μέγιστη απόσταση μεταξύ ασθενούς και του σώματος της μονάδας προβολής τροχήλατης
βάσης

Παράδειγμα ρύθμισης του Curve EM

Για λεπτομερείς περιγραφές όσον αφορά τη ρύθμιση, ανατρέξτε στο σχετικό Εγχειρίδιο χρήσης
λογισμικού.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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2.3 Ορθός χειρισμός του συστήματος

Ορθός χειρισμός

Προειδοποίηση
Πριν από τη χειρουργική επέμβαση, ελέγξτε το σύστημα για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα
εξαρτήματα λειτουργούν σωστά. Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό αν υποψιάζεστε ότι
έχει υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημιά.

Προειδοποίηση
Μην κάθεστε ή μην στέκεστε όρθιοι πάνω στη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης ή στην
κάμερα τροχήλατης βάσης.

Ασφάλεια ασθενούς

Προειδοποίηση
Τα εξαρτήματα του συστήματος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχονται σε άμεση
φυσική επαφή με τον ασθενή.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Προειδοποίηση
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης μόνιμης ζημιάς στο σύστημα, μην εκθέτετε
τις μονάδες προβολής, τον υπολογιστή, την κάμερα ή την κάμερα τροχήλατης βάσης σε
υπερβολική υγρασία.

Προειδοποίηση
Μην αγγίζετε τον ασθενή και τυχόν μέρη του συστήματος ή ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ταυτόχρονα, εξαιτίας της πιθανότητας βλάβης λόγω ηλεκτροστατικής εκκένωσης.

Προειδοποίηση
Συνδέετε τον Curve Dual Navigation Station μόνο σε παροχή ρεύματος δικτύου που φέρει
προστατευτική γείωση.

Μην αγγίζετε τις ηλεκτρικές επαφές ή τα βύσματα.

Κινητά μέρη

Εικόνα 4  

Προσέξτε να μην μαγκώσετε τα δάχτυλα ή άλλα μέρη του σώματος σε κινητά μέρη του
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σημείων συγκράτησης που σημειώνονται με
το παραπάνω σύμβολο προειδοποίησης.

Ορθός χειρισμός του συστήματος
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Τροποποίηση

Μην κάνετε οποιουδήποτε είδους τροποποίηση στο σύστημα Curve. Μόνο πιστοποιημένο
προσωπικό της Brainlab μπορεί να τροποποιεί το σύστημα.

Προειδοποίηση
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να συναρμολογήσετε εξαρτήματα του
συστήματος. Η αλλαγή του συστήματος Curve ή η χρήση του πέραν της προβλεπόμενης
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής βλάβης στον ασθενή, στον χρήστη
ή κάποιον τρίτο.

Κάμερα και μονάδα προβολής

Η κάμερα και οι μονάδες προβολής είναι ευαίσθητα ηλεκτρικά συστήματα υψηλής
ακριβείας. Φροντίστε να τα χειρίζεστε με προσοχή.

Κατάλληλη τοποθέτηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στο σύστημα Curve, σε άλλον εξοπλισμό ή σε
άτομα, φροντίστε να μετακινείτε, να ακινητοποιείτε και να θέτετε το σύστημα σε λειτουργία στην
κατάλληλη, ανάλογα με την περίπτωση, θέση.
Μην τοποθετείτε την κάμερα τροχήλατης βάσης, τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης ή
τυχόν μέρη αυτής πάνω από τον ασθενή.

Προειδοποίηση
Το σύστημα βάσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε επίπεδες επιφάνειες.

Συσκευές ραδιοεκπομπών συστήματος

Το σύστημα Curve είναι διαθέσιμο με WLAN IEEE 802.11n/ac για επικοινωνία WiFi, η οποία
μπορεί να ρυθμιστεί σε enabled (ενεργοποιημένη) ή disabled (απενεργοποιημένη) από
προεπιλογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επικοινωνία WiFi μπορεί να απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τους τοπικούς
περιορισμούς ή σε αναμονή έγκρισης. Ελέγξτε την πλακέτα στοιχείων για το σύμβολο της
συσκευής ραδιοεκπομπών για να επιβεβαιώσετε αν είναι ενεργοποιημένες οι συσκευές
ραδιοεκπομπών. Αν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab για
περισσότερες πληροφορίες. 

Ραδιοπαράσιτα

Προειδοποίηση
Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαράσιτα ή να διαταράξει τη λειτουργία
άλλου παρακείμενου εξοπλισμού. Ενδέχεται να είναι απαραίτητη η λήψη ειδικών
περιοριστικών μέτρων, όπως η αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της συσκευής ή
η θωράκιση της θέσης.

Προειδοποίηση
Λοιπός εξοπλισμός εντός της χειρουργικής αίθουσας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές
στο σύστημα Curve, ακόμα και αν συμμορφώνεται με τα πρότυπα CISPR ως προς τις
εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων.

Η επικοινωνία μέσω φορητού και κινητού εξοπλισμού ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να
επηρεάσει τον εξοπλισμό.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Περιορισμοί περιβάλλοντος

Προειδοποίηση
Τα εξαρτήματα του συστήματος δεν είναι κατάλληλα για χρήση παρουσία εύφλεκτων
αναισθητικών μειγμάτων που περιέχουν αέρα, οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου.

Μην επιτρέπετε υγρά να εισχωρούν στα εξαρτήματα του συστήματος.

Μην τοποθετείτε εξαρτήματα του συστήματος σε ασταθές έδαφος, όπου το σύστημα θα
μπορούσε να ανατραπεί και να υποστεί σοβαρή ζημιά.

Προστατευτικά καλύμματα

Φυλάσσετε τα προστατευτικά καλύμματα σε καθαρό και στεγνό μέρος κατά τη διάρκεια της
χειρουργικής επέμβασης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Προδιαγραφές περιβάλλοντος Σελίδα 170
Χαρακτηριστικά συστήματος Σελίδα 171

Ορθός χειρισμός του συστήματος
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3 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

3.1 Εξαρτήματα

Εξαρτήματα μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης

③
④

⑥

⑨
②
①

⑤

⑦

⑧

Εικόνα 5  

Αρ. Εξάρτημα

① Τροχοί με εκτροπέα καλωδίων και φρένα σε δύο πλευρές

② UPS

③ Ιατρική υπολογιστική μονάδα

④ Παροχή ρεύματος

⑤ Άγκιστρα αποθήκευσης καλωδίων

⑥ Ρυθμιζόμενος βραχίονας μονάδας παρακολούθησης

⑦ Μονάδα παρακολούθησης με οθόνη αφής

⑧ Λαβή μεταφοράς

⑨ Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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Πίσω πάνελ και πάνελ ήχου

①

③

④②

Εικόνα 6  

Αρ. Εξάρτημα

① Καπάκι αποθήκευσης

② Πάνελ συνδέσεων

③ Πάνελ χρήστη

④ Πάνελ ήχου

Σχετικοί σύνδεσμοι

Τοποθέτηση μονάδων προβολής Σελίδα 38
Πάνελ και αερισμός συστήματος Σελίδα 41
Πάνελ ήχου Σελίδα 47
Καλωδίωση Σελίδα 51
Φρένα μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης Σελίδα 108
Μεταφορά του συστήματος Σελίδα 119

Εξαρτήματα
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3.2 Βραχίονες τροχήλατης βάσης και μονάδες
προβολής

3.2.1 Μονάδες προβολής

Γενικές πληροφορίες

Η μονάδα παρακολούθησης τροχήλατης βάσης είναι εξοπλισμένη με μία ή δύο οθόνες αφής.
Οι επιλογές προβολής ποικίλλουν ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού και τις προτιμήσεις
χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού.
Το σύστημα Curve διαθέτει δύο οθόνες αφής, με τις οποίες είναι δυνατοί πολλοί συνδυασμοί για
την εμφάνιση του λογισμικού Brainlab, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών πηγών δεδομένων.

Δεν προορίζεται για διαγνωστική χρήση

Προειδοποίηση
Η οθόνη αφής του Curve δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN EN 6868 και δεν
προορίζεται για διαγνωστική χρήση. Οι εικόνες βίντεο δεν είναι κατάλληλες για
διαγνωστική χρήση.

Εξαρτήματα μονάδας προβολής

①

Εικόνα 7  

Αρ. Εξάρτημα

① Ηχείο για ήχους συστήματος (δεν φαίνεται στην εικόνα)

Χρήση οθόνης αφής

• Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, οι οθόνες αφής είναι πάντα ενεργοποιημένες και
διαθέσιμες για χρήση.

• Αναγνωρίζεται μόνο μία αλληλεπίδραση τη φορά.
• Ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται, η εισαγωγή δεδομένων σε μία οθόνη αφής
ενδέχεται να επηρεάσει αυτό που εμφανίζεται στην άλλη (βλ. σχετικό Εγχειρίδιο χρήσης
λογισμικού).

• Τοποθετήστε τις μονάδες προβολής κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην εμποδίζουν την
επέμβαση ή τις κινήσεις του προσωπικού της χειρουργικής αίθουσας.

• Ελέγξτε την ποιότητα της οθόνης πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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Προειδοποίηση
Με τις οθόνες αφής πρέπει να αλληλεπιδρά μόνο ένα άτομο τη φορά. Η ταυτόχρονη
εισαγωγή δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνείες.

Καθαρίστε τις οθόνες αφής πριν από τη χρήση.

Προστασία επιφάνειας οθόνης αφής

Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε οθόνες αφής που έχουν υποστεί ζημιά. Ελέγχετε πάντοτε την
κατάσταση της οθόνης αφής προτού ξεκινήσετε μια διαδικασία.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία στην οθόνη αφής.

Εξαρτήματα βραχίονα μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης

④
①

② ③

Εικόνα 8  

Αρ. Εξάρτημα

① Άνω βραχίονας

② Σημείο συγκράτησης μονάδας προβολής

③ Αρθρωτός βραχίονας

④ Κάτω βραχίονας

Μην στερεώνετε ή μην κρεμάτε τίποτα στους βραχίονες της μονάδας προβολής
τροχήλατης βάσης. Μπορεί να προκληθεί ανατροπή της τροχήλατης βάσης.

Μην στερεώνεστε στους βραχίονες της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ορθός χειρισμός του συστήματος Σελίδα 28

Βραχίονες τροχήλατης βάσης και μονάδες προβολής
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3.2.2 Εύρος κίνησης

Ύψος μονάδας προβολής

Οι μονάδες προβολής μπορούν να τοποθετηθούν:
• Περίπου 1-1,5 m πάνω από το έδαφος.
• Με περιστροφή 30° - 60° ανάλογα με το ιδανικό ύψος για τη χειρουργική διαμόρφωση.

1445 mm±50° (± 2°)

980 mm

Εικόνα 9  

Βραχίονες τροχήλατης βάσης

• Ο κάτω βραχίονας μπορεί να περιστραφεί 330° γύρω από το κεντρικό σημείο συγκράτησης της
μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης με περιορισμένη περιοχή 30° στο πίσω μέρος της
συσκευής.

• Ο άνω βραχίονας έχει περιορισμένη περιοχή περίπου 90° μεταξύ των δύο βραχιόνων για να
αποτρέπεται η πρόσκρουση των μονάδων προβολής και ο ενδεχόμενος τραυματισμός του
χρήστη. Λάβετε υπόψη ότι η κίνηση του ενός βραχίονα μπορεί επίσης να μετακινήσει τον άλλο
βραχίονα όταν εισέλθει στην περιορισμένη περιοχή.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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165°165°

90° 90°

Εύρος κίνησης
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Αρθρωτός βραχίονας

165°

165°

Εικόνα 10  

Περιστροφή μονάδας προβολής

Οι οθόνες μπορούν να περιστραφούν 180° γύρω από τον κατακόρυφο άξονα οθόνης.

90° 90°

Εικόνα 11  

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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3.2.3 Τοποθέτηση μονάδων προβολής

Προφυλάξεις

Προειδοποίηση
Μετακινήστε προσεκτικά τους βραχίονες της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης για να
αποφύγετε το μάγκωμα των δακτύλων ή άλλων μερών του σώματος μεταξύ των στοιχείων
των βραχιόνων της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης ή άλλων σημείων συγκράτησης
του συστήματος.

Προειδοποίηση
Κατά τη μετακίνηση μίας μονάδας προβολής, πρέπει να γνωρίζετε ότι η δεύτερη μονάδα
προβολής μπορεί επίσης να κινείται ακούσια.

Προειδοποίηση
Τα χρώματα της οθόνης αφής ενδέχεται να εμφανίζονται αλλοιωμένα εάν η οθόνη δεν
τοποθετηθεί σωστά. Η γραμμή όρασης του χρήστη πρέπει να είναι κάθετη προς την οθόνη
αφής, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα χρώματα προβάλλονται σωστά.

Κινητά μέρη

Φροντίστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην παγιδευτούν τα δάκτυλά σας ή άλλα μέρη του
σώματός σας κατά την τοποθέτηση των μονάδων προβολής. Τα σημεία συγκράτησης της
μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης στα οποία μπορεί να παγιδευτούν μέρη του σώματος
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Βραχίονας μονάδας προβολής για κίνηση του αρ-
θρωτού βραχίονα επάνω/κάτω

Βραχίονας μονάδας προβολής για περιστροφή
του αρθρωτού βραχίονα

Άξονας βραχίονα μονάδας προβολής

Τοποθέτηση μονάδων προβολής
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Επισκόπηση της τυποποιημένης διαδικασίας τοποθέτησης

Ακολουθήστε αυτά τα σημεία της τυποποιημένης διαδικασίας όταν προσαρμόζετε τη θέση της
μονάδας προβολής:
• Μετακινήστε τον κάτω βραχίονα πριν από τον άνω βραχίονα
• Μετακινήστε πρώτα τα εσωτερικά σημεία συγκράτησης, με κατεύθυνση προς τα έξω
• Ακολουθήστε τη διαδικασία που εμφανίζεται στις ετικέτες της θέσης ακινητοποίησης
• Βεβαιωθείτε ότι δεν θα προκληθεί τραυματισμός σε κανέναν ή ζημιά στον εξοπλισμό (π.χ. αν η
δεύτερη μονάδα προβολής κινηθεί κατά λάθος)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Μεταφορά και θέση ακινητοποίησης Σελίδα 112

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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3.2.4 Κλείδωμα μονάδων προβολής

Πότε εφαρμόζεται το κλείδωμα

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί ασφάλισης του βραχίονα της τροχήλατης βάσης είναι καλά
κλεισμένοι:
• Πριν χρησιμοποιήσετε τις οθόνες αφής
• Πριν από τη σύνδεση του συστήματος
• Πριν από τη μεταφορά

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα μονάδων προβολής και βραχιόνων τροχήλατης βάσης

①

Εικόνα 12  

Βήμα

1. Γυρίστε το κουμπί ασφάλισης ① αριστερόστροφα έως ότου το σχετικό σημείο συγκράτη-
σης να κινείται εύκολα.

2. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θέση, γυρίστε το κουμπί ασφάλισης ① δεξιόστροφα για να
κλειδώσετε τη μονάδα προβολής ή τον βραχίονα της τροχήλατης βάσης.

3. Ελέγξτε με απαλές κινήσεις ότι η μονάδα προβολής/ο βραχίονας τροχήλατης βάσης δεν
κινούνται όταν τα αγγίζετε.
Σφίξτε το κουμπί ασφάλισης αν η μονάδα προβολής/ο βραχίονας τροχήλατης βάσης εξα-
κολουθούν να κινούνται.

Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα, κλειδώστε τα σημεία συγκράτησης της μονάδας
προβολής τροχήλατης βάσης στην απαιτούμενη θέση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
ασφάλισης για να αποφευχθεί τυχόν ακούσια κίνηση.

Κλείδωμα μονάδων προβολής

40 Εγχειρίδια χρήσης συστήματος και τεχνικά εγχειρίδια Αναθ. 1.0 Curve Dual Navigation Station Έκδ. 1.2



3.3 Πάνελ και αερισμός συστήματος
3.3.1 Πίσω πάνελ

Πάνελ χρήστη

①

② ④③

⑥

⑤

⑦
Εικόνα 13  

Αρ. Εξάρτημα

① Μονάδα ανάγνωσης CD/DVD

② Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

③ Λυχνία LED UPS

④ Λυχνία LED σφάλματος

⑤ Διακόπτης Mains power (κεντρικής παροχής ρεύματος)

⑥ Θύρες USB

⑦ Θύρα ΗΜ παρακολούθησης

Συμβατότητα CD/DVD

Είναι δυνατή η ανάγνωση των παρακάτω τύπων CD/DVD:
• Μορφή δίσκου mastered
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R 3,95GB
• DVD-R 4,7GB Authoring
• DVD-R 4,7GB γενικής χρήσης
• DVD-RW
• DVD+R 8,5GB (Double Layer)
• DVD+RW 4,7GB
• DVD-RAM 4,7GB
Είναι δυνατή η εγγραφή των παρακάτω τύπων CD/DVD:
• DVD 4,7GB (DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM)

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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• Double Layer±R
• CD-R
• CD-RW

Εισάγετε μόνο τυπικά CD/DVD διαμέτρου 120 mm. Μην εισάγετε CD/DVD ακανόνιστου
σχήματος.

Πάνελ συνδέσεων

①

②

③ ④

⑤

⑥

Εικόνα 14  

Αρ. Εξάρτημα

①
Είσοδος απεικόνισης 2 (Imaging Input 2):
• Είσοδος DVI
• Είσοδος SDI 2

②

Είσοδος απεικόνισης 1 (Imaging Input 1):
• Είσοδος S-Video
• Είσοδος composite 1
• Είσοδος SDI 1

③ Θύρα οθόνης

④ USB

⑤

Δεδομένα:
• Δίκτυο νοσοκομείου
• Ενδοεγχειρητικά δεδομένα
• Παρακολούθηση

⑥
Μικροσκόπιο:
• HUD
• Επικοινωνία

Πάνελ και αερισμός συστήματος
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Συνδέσεις με συσκευές τρίτων κατασκευαστών

Θύρα Παράδειγμα Χειρισμός

Είσοδος/
έξοδος DVI

Απευθείας είσοδος μέσω DVI. Μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν χάλκινα καλώδια για την είσοδο σήματος.
Εφαρμόστε σφιχτά τις βίδες για να ασφαλίσει ο σύνδε-
σμος του καλωδίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε χάλκινο καλώδιο DVI υψη-
λής ποιότητας (μέγ. 5 m) για να συνδέσετε τις πηγές DVI
ή μια οθόνη DVI. 

Είσοδος SDI Συνδέστε την ψηφιακή είσοδο από πηγή SD ή HD SDI ή
composite (CVBS) μέσω ομοαξονικού καλωδίου 10 m με
σύνδεσμο BNC για αλληλεπίδραση με βίντεο λογισμικού
Brainlab.
Σπρώξτε το αρσενικό βύσμα στο θηλυκό βύσμα, έτσι
ώστε τα δύο μικρά προεξέχοντα κουμπιά που φέρει το
θηλυκό βύσμα να ασφαλίσουν στις σπειροειδείς οπές του
αρσενικού βύσματος. Στρέψτε τη διάταξη bayonet δεξιό-
στροφα για να ασφαλίσει το βύσμα στη θέση του.
Για να αφαιρέσετε το καλώδιο, στρέψτε τη διάταξη
bayonet του αρσενικού βύσματος αριστερόστροφα και
μετά τραβήξτε το.

Είσοδος
composite

USB

Θύρες USB για σύνδεση παθητικών συσκευών USB 2.0
και 3.0 για τη μεταφορά δεδομένων των ασθενών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη συνδέετε προσαρμογείς δικτύου ή καλώ-
δια επέκτασης USB στις θύρες USB. 

Δίκτυο νοσο-
κομείου

Γαλβανικά μονωμένη θύρα Ethernet για σύνδεση στο δί-
κτυο του νοσοκομείου ή σε πηγές μετάδοσης ενδοεγχει-
ρητικών δεδομένων (καλώδιο δικτύου ελάχ. Cat 5e RJ45
για δίκτυο μέγ. 1 GB).
Στο κάτω μέρος υπάρχει μια προεξοχή ασφάλισης, η
οποία ασφαλίζει στη θέση της κατά τη σύνδεση στην
υποδοχή. Για να αφαιρέσετε το βύσμα, πιέστε την προε-
ξοχή ασφάλισης και στη συνέχεια τραβήξτε προς τα έξω.

Ενδοεγχειρη-
τικά δεδομένα

Είσοδος S-
Video

Συνδέστε την πηγή S-Video με ένα ομοαξονικό καλώδιο
(μέγ. 10 m) με βύσμα Mini-DIN 4 Hosiden για τη σύνδεση
του συστήματος σε μια πηγή βίντεο.
Ευθυγραμμίστε σωστά την πλαστική επισημασμένη λαβή
προτού συνδέσετε το καλώδιο. Ο σύνδεσμος αυτός δεν
μπορεί να ασφαλίσει κατά την εισαγωγή του.
Χρησιμοποιήστε μόνο συνδέσμους Mini-DIN Hosiden 4
ακίδων. Παρόμοιοι σύνδεσμοι μπορεί να φαίνεται ότι ται-
ριάζουν, αλλά θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά
στον εξοπλισμό.

Μικροσκόπιο

Συνδέετε τα μικροσκόπια χρησιμοποιώντας μόνο κατάλ-
ληλα καλώδια της Brainlab.
Συνδέστε το καλώδιο συνδέοντας όλους τους συνδέ-
σμους (DVI-I, USB, CVBS) στην αντίστοιχη θύρα. Για λε-
πτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση μι-
κροσκοπίου, ανατρέξτε στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο χρή-
σης εργαλείων.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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Θύρα Παράδειγμα Χειρισμός

Θύρα οθόνης

Συνδέστε μια οθόνη με θύρα οθόνης χρησιμοποιώντας
ένα καλώδιο Display Port 1.2 (μέγ. μήκους 5 m για
1.920 x 1.080/60 Hz και μέγ. μήκους 3,6 m για
3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz).
Για να βγάλετε το καλώδιο, πατήστε την ασφάλεια του
συνδέσμου και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο.

USB

Πραγματοποιήστε σάρωση των μονάδων flash USB με λογισμικό ανίχνευσης ιών προτού
τις συνδέσετε στο σύστημα.

Συνδέστε μόνο παθητικές συσκευές USB στο σύστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, η ασφάλεια
και η αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού δεν είναι εγγυημένες.

Περιορισμοί σύνδεσης εξοπλισμού στα πάνελ

Το Curve EM είναι ένα ιατρικό ηλεκτρικό σύστημα που αποτελείται από τη μονάδα προβολής
τροχήλατης βάσης και τη μονάδα όργανα παρακολούθησης.
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η χρήση πολύπριζου δεν επιτρέπεται.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ενδείξεις λυχνίας LED Σελίδα 50
Σύνδεση της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης στη μονάδα παρακολούθησης τροχήλατης βάσης
Σελίδα 86
Ενεργοποίηση του συστήματος Σελίδα 99

Πάνελ και αερισμός συστήματος
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3.3.2 Σύνδεση LAN

Σύνδεση LAN

Ανάλογα με την εφαρμογή Brainlab που εκτελείται στο σύστημα και την ενσωμάτωση στο δίκτυο
του νοσοκομείου, η σύνδεση ενός συστήματος στο δίκτυο επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων
ασθενών, την απομακρυσμένη πρόσβαση, τη μετάδοση ροής και την κοινή χρήση συνεδριών.

Συνδέετε μόνο συσκευές συμβατές με το πρότυπο IEC στις θύρες LAN.

Θύρες LAN

Οι θύρες LAN υποστηρίζουν:
• Συνδέσεις 10 Mbps, 100 Mbps και 1.000 Mbps
• Αυτόματες διαμορφώσεις MDI/MDI-X

① ②

Εικόνα 15  

Λυχνία LED Κατάσταση Ένδειξη

Λυχνία LED ACT/
LINK ①

Σβηστή Χωρίς σύνδεση

Σταθερά αναμμένο
με πορτοκαλί χρώ-
μα

Σε σύνδεση

Αναβοσβήνει με
πορτοκαλί χρώμα Δραστηριότητα δεδομένων

Λυχνία LED ταχύτη-
τας ②

Σβηστή Σύνδεση 10 Mbps

Πορτοκαλί Σύνδεση 100 Mbps

Πράσινο Σύνδεση 1 Gbps

Περιβάλλον δικτύου

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι προστατευμένο ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
(π.χ. εξακρίβωση ταυτότητας χρήστη, τείχος προστασίας) και κακόβουλο λογισμικό. Σε
αντίθετη περίπτωση, η λειτουργία του συστήματος δεν μπορεί να είναι εγγυημένη λόγω
πιθανών μολύνσεων από κακόβουλο λογισμικό.

Προειδοποίηση
Θέτετε το σύστημα σε λειτουργία μόνο σε ασφαλή περιβάλλοντα δικτύου.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

Εγχειρίδια χρήσης συστήματος και τεχνικά εγχειρίδια Αναθ. 1.0 Curve Dual Navigation Station Έκδ. 1.2 45



Ασύρματη σύνδεση LAN

Ενδέχεται να είναι δυνατή η σύνδεση του συστήματος στο δίκτυο του νοσοκομείου μέσω
ασύρματης σύνδεσης LAN. Η διαθεσιμότητα της ασύρματης σύνδεσης LAN εξαρτάται από την
περιοχή σας.
Τα δίκτυα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ορισμούς του προτύπου 802.11n/ac.
Σε περίπτωση κακής σύνδεσης ή απουσίας ασύρματης σύνδεσης, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο
LAN. Για τη μεταφορά δεδομένων ασθενών, μπορείτε να χρησιμοποιήστε π.χ. μονάδες flash USB.
Η ασύρματη επικοινωνία του συστήματος ενδέχεται να παρεμβάλλεται στη λειτουργία άλλων
παρακείμενων ασύρματων συσκευών. Επαληθεύστε την ορθή λειτουργία της ασύρματης
σύνδεσης του συστήματος και άλλων απαραίτητων συσκευών πριν από την επέμβαση.

Σύνδεση LAN
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3.3.3 Πάνελ ήχου

Πριν από τη χρήση

Το Curve παρέχει μια υποδοχή για τη σύνδεση φορητής συσκευής για αναπαραγωγή ήχου.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής MP3, απενεργοποιείτε πάντα το ηχοσύστημα
για να αποφύγετε ξαφνικούς ή απρόσμενους δυνατούς θορύβους ή/και για να μην
αναστατώσετε τα άτομα στο χειρουργείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε προστατευτικό γύρω από τη φορητή συσκευή πρέπει να αφαιρεθεί πριν
τοποθετηθεί στο πάνελ ήχου. 

Εξαρτήματα

①

②

③

④

⑤
Εικόνα 16  

Αρ. Εξάρτημα

① Χειριστήρια έντασης ήχου

② Στάνταρ σύνδεσμος ήχου για φορητή συσκευή

③

Κλιπ συγκράτησης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδέστε μόνο τη συγκεκριμένη συσκευή που αντιστοιχεί στο ενσωματωμένο
κλιπ συγκράτησης. Αν δεν είστε βέβαιοι ποια συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί, επικοι-
νωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab. 

④ Κουμπί σίγασης

⑤ Λυχνία LED σίγασης

Χρήση σταθμού σύνδεσης

Ελέγξτε τους τοπικούς περιορισμούς για το αν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κινητό
τηλέφωνο ως πηγή μουσικής στη χειρουργική αίθουσα. Αν χρησιμοποιείτε κινητό
τηλέφωνο για αναπαραγωγή MP3, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεφώνου έχει
απενεργοποιηθεί (λειτουργία αεροπλάνου) για την αποφυγή προβλημάτων με την
απόδοση.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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Προειδοποίηση
Αλλάξτε το κινητό σας τηλέφωνο σε λειτουργία αεροπλάνου χωρίς να ενεργοποιήσετε ξανά
την ασύρματη επικοινωνία όταν το χρησιμοποιείτε ως πηγή μουσικής με τον εξοπλισμό,
προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση προβλημάτων στην απόδοση.

Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε συσκευές αναπαραγωγής MP3 όταν βρίσκεται σε εξέλιξη
χειρουργική επέμβαση, καθώς ενδέχεται να προκληθούν έντονες παρεμβολές ήχου.

Προειδοποίηση
Μην συνδέετε συσκευή αναπαραγωγής MP3 όταν είναι συνδεδεμένη στην κεντρική παροχή
ρεύματος.

Μην αφήνετε ένα καλώδιο AUX συνδεδεμένο στον σταθμό σύνδεσης χωρίς να υπάρχει
συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής MP3, καθώς η ανοιχτή σύνδεση μπορεί να οδηγήσει
σε έντονες παρεμβολές ήχου.

Το ηχοσύστημα μπορεί να κάνει άλματα κατά την αναπαραγωγή ή να πάθει βλάβη λόγω
ηλεκτροστατικής εκκένωσης στα κουμπιά ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση,
απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής MP3. Μετά την
επανεκκίνηση του συστήματος Curve, το ηχοσύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό για την
επόμενη συνεδρία.

Λυχνία LED

Η μπλε λυχνία LED στο πάνελ ήχου υποδεικνύει αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης.

Χρώμα Κατάστα-
ση

Επεξήγηση

Μπλε
Σβηστή Το ηχοσύστημα είναι έτοιμο για χρήση.

Σταθερά
αναμμένη

Η σίγαση είναι ενεργοποιημένη. Δεν ακούγονται ήχοι από τη συνδεδε-
μένη συσκευή.

Στερεοφωνική υποδοχή

Συνδέστε μια εξωτερική παθητική πηγή μουσικής μέσω καλωδίου ήχου (έως 3 m) στη
στερεοφωνική υποδοχή 3,5 mm.

Πάνελ ήχου
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3.3.4 Αερισμός συστήματος

Περιοχές αερισμού

①

②
Εικόνα 17  

Αρ. Περιοχή αερισμού

① Πίσω μέρος της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης (εξαγωγή)

② Κάτω μέρος της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης (εισαγωγή αέρα)

Εξασφάλιση αερισμού

Μη φράζετε ή καλύπτετε τις οπές εξαερισμού που διαθέτει το σύστημα τοποθετώντας, για
παράδειγμα, καλύμματα. Πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα διαμέσου
των θυρίδων εξαερισμού για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και την αποφυγή
υπερθέρμανσης.

Μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά ή επάνω σε καλοριφέρ ή συσσωρευτή ή σε σημείο
άμεσης έκθεσης στο ηλιακό φως. Τοποθετήστε τον υπολογιστή σε μικρό περίβλημα μόνο
αν αερίζεται επαρκώς.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

Εγχειρίδια χρήσης συστήματος και τεχνικά εγχειρίδια Αναθ. 1.0 Curve Dual Navigation Station Έκδ. 1.2 49



3.3.5 Ενδείξεις λυχνίας LED

Λυχνία LED ρεύματος δικτύου

Χρώμα Κατάσταση Επεξήγηση

Μπλε

Σβηστή Το ρεύμα δικτύου είναι απενεργοποιημένο. Ασφαλές για αποσύνδεση
του συστήματος.

Σταθερά
αναμμένη

Το ρεύμα δικτύου είναι ενεργοποιημένο. Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα
είναι απενεργοποιημένα (πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να τα
ενεργοποιήσετε).

Λυχνία LED ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Χρώμα Κατάσταση Επεξήγηση

Πράσινο

Σβηστή Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα είναι απενεργοποιημένα.

Αναβοσβή-
νει

Γίνεται εκκίνηση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Προτού χρησιμο-
ποιήσετε το σύστημα, περιμένετε μέχρι η λυχνία LED να ανάψει στα-
θερά.

Σταθερά
αναμμένη

Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα είναι ενεργοποιημένα. Το σύστημα είναι
έτοιμο για χρήση.

Λυχνία LED UPS

Χρώμα Κατάσταση Επεξήγηση

Πορτοκαλί

Σβηστή Το σύστημα δεν εκτελείται στο UPS.

Αναβοσβή-
νει

Το σύστημα εκτελείται στο UPS.
Αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, το σύστημα μπορεί να λει-
τουργήσει για πέντε λεπτά στο UPS. Μετά από αυτό το χρονικό διά-
στημα θα κλείσει αυτόματα.

Σταθερά
αναμμένη Η μπαταρία φορτίζεται.

Λυχνία LED σφάλματος

Χρώμα Κατάσταση Επεξήγηση

Κόκκινο
Σβηστή Δεν έχουν εντοπιστεί δυσλειτουργίες.

Σταθερά
αναμμένη

Εντοπίστηκαν δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήρι-
ξης της Brainlab.

Λυχνία LED CD/DVD

Χρώμα Κατάσταση Επεξήγηση

Πράσινο
Σβηστή Δεν υπάρχει πρόσβαση σε CD/DVD ή δεν έχει εισαχθεί CD/DVD.

Αναβοσβή-
νει Γίνεται πρόσβαση στο CD/DVD.

Ενδείξεις λυχνίας LED
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3.4 Καλωδίωση
3.4.1 Σύνδεση καλωδίου

Ασφαλής χειρισμός καλωδίων

Προειδοποίηση
Μην τεντώνετε ή τραβάτε τα καλώδια.

Προειδοποίηση
Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε καλώδια όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.

Προειδοποίηση
Μην περνάτε πάνω από καλώδια στο σύστημα.

Προειδοποίηση
Ελέγξτε ότι τα καλώδια είναι σε καλή κατάσταση πριν από τη χρήση του συστήματος.

Αποσυνδέστε και αποθηκεύστε όλα τα καλώδια στο καπάκι αποθήκευσης ή σα άγκιστρα
καλωδίων όταν το σύστημα δεν χρησιμοποιείται ή προτού το μετακινήσετε. Μην τραβάτε τα
καλώδια.

Διασφαλίστε ότι τα καλώδια είναι επαρκώς χαλαρά κατά τη σύνδεσή τους. Μην τεντώνετε ή
καταπονείτε τα συνδεμένα καλώδια.

Καλώδιο ισοστάθμισης δυναμικού (κίτρινο/πράσινο)

• Ισοσταθμίζει τις διαφορές δυναμικού μεταξύ διαφορετικών μεταλλικών μερών που μπορεί να
αγγίζονται ταυτόχρονα

• Μειώνει τις διαφορές δυναμικού που μπορεί να προκύψουν μεταξύ των ιατρικών ηλεκτρικών
συσκευών και άλλων αγώγιμων μερών λοιπών αντικειμένων κατά τη διάρκεια χειρουργικής
επέμβασης

Προειδοποίηση
Προτού χρησιμοποιήσετε το σύστημα, συνδέστε το καλώδιο ισοστάθμισης δυναμικού στη
μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης και στην αντίστοιχη επιτοίχια πρίζα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Καλωδίωση Σελίδα 63

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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Σύνδεση καλωδίου ισοστάθμισης δυναμικού

① ②

Εικόνα 18  

Βήμα

1. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου ισοστάθμισης δυναμικού ② στη θύρα ισοστάθμισης δυ-
ναμικού της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης ①.

2. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου ισοστάθμισης δυναμικού σε μια κατάλληλη επιτοίχια
πρίζα.

Σύνδεση καλωδίου παροχής ρεύματος δικτύου

① ②

Εικόνα 19  

Καλωδίωση
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Βήμα

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος δικτύου ② στη θύρα εισόδου ρεύματος της μονάδα προ-
βολής τροχήλατης βάσης ①, διασφαλίζοντας ότι οι εγκοπές είναι σωστά ευθυγραμμι-
σμένες κατά την εισαγωγή του φις.

2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος δικτύου σε επιτοίχια πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος δικτύου από το σύστημα, πιέστε το κίτρινο
κουμπί απασφάλισης, έπειτα τραβήξτε τον σύνδεσμο προς τα έξω. 

Ελέγξτε τη ρύθμιση της τάσης ρεύματος πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος δικτύου σε επιτοίχια
πρίζα.

Αφαιρείτε πάντοτε το καλώδιο παροχής ρεύματος δικτύου από την επιτοίχια πρίζα πρώτα,
προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο από το σύστημα.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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3.4.2 Αποθήκευση καλωδίων

Καπάκι αποθήκευσης

Αν ένα καλώδιο αποσυνδεθεί και από τις δύο τροχήλατες βάσεις, συσκευάστε προσεκτικά το
καλώδιο και αποθηκεύστε το στο καπάκι αποθήκευσης.

Άγκιστρα καλωδίων

Αν ένα καλώδιο παραμείνει συνδεδεμένο σε μια τροχήλατη βάση, συσκευάστε προσεκτικά το
καλώδιο και κρεμάστε το από τα άγκιστρα καλωδίων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εξαρτήματα Σελίδα 31

Αποθήκευση καλωδίων
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3.5 UPS
3.5.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης είναι εξοπλισμένη με μια αδιάλειπτη παροχή ρεύματος
(UPS) που τροφοδοτεί το σύστημα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του UPS. Επικοινωνήστε με το τμήμα
υποστήριξης της Brainlab αν απαιτείται απενεργοποίηση του UPS. 

Ρευματοδοτούμενα εξαρτήματα

Αν η κεντρική παροχή ρεύματος χαθεί κατά τη χρήση του συστήματος Curve, η μονάδα
παρακολούθησης τροχήλατης βάσης και η κάμερα τροχήλατης βάσης τροφοδοτούνται για
πέντε λεπτά το μέγιστο (όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη).
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη φόρτιση, η μπαταρία ενδέχεται να μην λειτουργήσει για
τον μέγιστο χρόνο των πέντε λεπτών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Περαιτέρω επιθεωρήσεις Σελίδα 193

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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3.5.2 Σήματα UPS

Γενικές πληροφορίες

Όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος, το UPS εκπέμπει σήματα για να δείξει ότι το σύστημα λειτουργεί
από μια περιορισμένη εσωτερική πηγή ισχύος.

Κατάσταση συστήματος

Η ενδεικτική λυχνία LED στο πάνελ χρήστη, καθώς και τα σήματα ήχου του UPS, υποδεικνύουν
την κατάσταση του συστήματος.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις λυχνίες LED συστήματος περιλαμβάνονται στο
Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος.

Προειδοποίηση
Κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος, το UPS επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας
του συστήματος για πέντε λεπτά το μέγιστο. Ακούγεται ένα γρήγορο ηχητικό σήμα και η
λυχνία LED του UPS αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Το νοσοκομείο είναι υπεύθυνο για
την εγκατάσταση οποιωνδήποτε άλλων, πρόσθετων συστημάτων προειδοποίησης, ώστε
το προσωπικό στη χειρουργική αίθουσα να ειδοποιείται ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί σε
περιορισμένη πηγή ισχύος.

Επεξήγηση σημάτων

Σήμα Αιτία Σχόλιο

Το UPS εκπέμπει γρήγο-
ρα ηχητικά σήματα

Διακοπή ρεύματος
Τα σήματα υποδεικνύουν ότι το σύστημα λει-
τουργεί με περιορισμένη εσωτερική πηγή
ισχύος.Η λυχνία LED αναβοσβή-

νει με πορτοκαλί χρώμα

Η λυχνία LED ανάβει στα-
θερά με πορτοκαλί χρώ-
μα

Η μπαταρία φορτί-
ζει

Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη και
δεν μπορεί να υποστηρίξει τον μέγιστο χρόνο
των πέντε λεπτών της ισχύος αναμονής.

Παρατεταμένα ηχητικά
σήματα που ακολουθού-
νται από σύντομα ηχητικά
σήματα

Η μπαταρία είναι
άδεια

Η μπαταρία είναι εντελώς άδεια. Απενεργοποιή-
στε το σύστημα έως ότου αποκατασταθεί η πα-
ροχή ρεύματος. Ενεργοποιήστε ξανά το σύστη-
μα και αφήστε το UPS να φορτίσει για τουλάχι-
στον δύο ώρες.

Σήματα UPS
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3.5.3 Μπαταρία UPS

Έλεγχος μπαταρίας

Ελέγχετε τακτικά την μπαταρία.

Απόρριψη μπαταρίας

Οι φύσιγγες αντικατάστασης μπαταριών διευκολύνουν τη φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση
μπαταριών και πρέπει να πληρούν όλους τους εθνικούς κανονισμούς για την απόρριψη
μπαταριών.

Προειδοποίηση
Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε μπαταρίες από το UPS. Οι μπαταρίες
μπορούν να αλλάζονται μόνο από την Brainlab ή από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες.
Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σωστά ή να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους
κανονισμούς του ιδρύματός σας και την τοπική νομοθεσία. Για την απόρριψη και την
αντικατάσταση μπαταριών, διευθετήστε μια συνάντηση με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab.

Προδιαγραφές μπαταριών

Προδιαγραφή Περιγραφή

Χρόνος επανα-
φόρτισης Δύο ώρες (πλήρης φόρτιση).

Χρόνος λειτουρ-
γίας Πέντε λεπτά το μέγιστο.

Διάρκεια ζωής
μπαταρίας

Κανονίστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab για την αντικατάσταση της
μπαταρίας UPS κάθε τρία χρόνια (αν επιθεωρείται τακτικά).

Τύπος μπαταρίας
Το UPS αποτελείται από δύο ρυθμιζόμενες με βαλβίδα μπαταρίες μολύ-
βδου-οξέος των 12 V, 12 A που δεν χρειάζονται συντήρηση και είναι σχεδια-
σμένες έτσι ώστε να μην επιτρέπουν διαρροή ή υπερχείλιση.

Φόρτιση του UPS

Για να βελτιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής του UPS, πρέπει να αποφορτίζεται πλήρως και
να επαναφορτίζεται μία φορά κάθε τρεις μήνες.

Βήμα

1. Αποφορτίστε την μπαταρία αποσυνδέοντας το ρεύμα δικτύου από την πρίζα ενώ το σύ-
στημα λειτουργεί.
Περιμένετε μέχρι να κλείσει το σύστημα (το πολύ πέντε λεπτά).

2. Ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα και επαναλάβετε το βήμα 1 έως ότου η λειτουργία του
συστήματος να τερματιστεί αυτόματα, εκπέμποντας παρατεταμένα ηχητικά σήματα που
ακολουθούνται από σύντομα ηχητικά σήματα.
Η μπαταρία είναι τώρα άδεια.

3. Για επαναφόρτιση, συνδέστε το σύστημα και ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.
Αφήστε το σύστημα να φορτίσει για δύο ώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη
φόρτιση του UPS, ωστόσο αν χαθεί η παροχή ρεύματος, η ισχύς αναμονής θα διαρκέσει λιγότερο
από πέντε λεπτά. 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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Μπαταρία UPS
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4 ΚΑΜΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ
ΒΑΣΗΣ

4.1 Εξαρτήματα τροχήλατης βάσης
4.1.1 Κάμερα τροχήλατης βάσης

Εξαρτήματα

④

⑦

②

⑧

③

⑥

⑤

①

Εικόνα 20  

Αρ. Εξάρτημα

① Βάση κάμερας τροχήλατης βάσης

② Λαβή μεταφοράς με άγκιστρα καλωδίων

③ Τηλεσκοπικός ορθοστάτης

④ Λαβή προσαρμογής ύψους

⑤ Μονάδα ελέγχου κινητήρα

⑥ Μηχανοκίνητη άρθρωση

⑦ Κάμερα

ΚΑΜΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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Αρ. Εξάρτημα

⑧ Λαβή κάμερας

Βάση κάμερας τροχήλατης βάσης

①

②
③
④

⑤

⑥

Εικόνα 21  

Αρ. Εξάρτημα

① Τροχοί με εκτροπέα καλωδίων και φρένα σε δύο πλευρές

② Μονάδα ελέγχου κάμερας

③ Μικροί τροχοί με φρένα στη μία πλευρά

④ Σύνδεση καλωδίου κάμερας

⑤ Μηχανισμός απασφάλισης σύνδεσης

⑥ Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για κινητήρες κάμερας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κάμερα Σελίδα 61
Καλωδίωση Σελίδα 63
Προσαρμογή της θέσης κάμερας Σελίδα 70
Ασφάλιση και απασφάλιση των φρένων Σελίδα 107
Μεταφορά του συστήματος Σελίδα 119
Καθαρισμός του συστήματος Curve Σελίδα 133

Εξαρτήματα τροχήλατης βάσης
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4.1.2 Κάμερα

Εξαρτήματα κάμερας

④

①

②

③

Εικόνα 22  

Αρ. Εξάρτημα

① Μηχανισμός απασφάλισης λέιζερ (πίσω μέρος λαβής, δεν είναι ορατό)

② Λέιζερ τοποθέτησης

③ Φακός

④ Φίλτρο διάταξης φωτισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάμερα δεν περιέχει μέρη που επισκευάζονται από τον χρήστη. 

Συστοιχία λυχνιών LED υπερύθρων

Η συστοιχία λυχνιών LED υπερύθρων βρίσκεται γύρω από τον εσωτερικό δακτύλιο των φακών.
Η συστοιχία λυχνιών LED υπερύθρων είναι ένα «προϊόν LED κατηγορίας I».
Μην κοιτάζετε απευθείας στη συστοιχία λυχνιών LED υπερύθρων σε απόσταση μικρότερη από
15 cm.

Προδιαγραφές ισχύος

Προδιαγραφή Τιμή

Τάση 18-32 Vdc

Κατανάλωση ισχύος 13,5 W

Προδιαγραφές λέιζερ τοποθέτησης

Η κάμερα περιέχει λέιζερ τοποθέτησης κατηγορίας II ②.

Προδιαγραφή Τιμή

Μήκος κύματος 635 nm

Μέγιστη έξοδος 1 mW

ΚΑΜΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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Προδιαγραφή Τιμή

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα

• ANSI Z136.1 (2000)
• IEC 60825-1 (2001)
• Πρότυπα FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 και 1040.11

(εκτός από αποκλίσεις σύμφωνα με το Laser Notice No.
50, της 26ης Ιουλίου 2001)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Καθαρισμός του συστήματος Curve Σελίδα 133

Κάμερα
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4.2 Καλωδίωση
4.2.1 Προσάρτημα καλωδίου

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα Curve προσφέρει ενσύρματη επικοινωνία κάμερας με τη μονάδα προβολής
τροχήλατης βάσης. Η διαδικασία καλωδίωσης περιγράφεται παρακάτω.

Προφυλάξεις καλωδίωσης

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο κάμερας δεν είναι συνδεδεμένο σε καμία άλλη συσκευή εκτός από τη
μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης.

Αποσύνδεση του καλωδίου κάμερας

Εικόνα 23  

Όταν αποσυνδέετε καλώδια, μην περιστρέφετε το φις. Πιάστε το φις, όχι το καλώδιο, και
τραβήξτε το προς τα έξω.
Αποθηκεύστε το καλώδιο της κάμερας στα άγκιστρα της κάμερας τροχήλατης βάσης, ακόμα και
όταν χρησιμοποιείτε μια κάμερα τροχήλατης βάσης με ασύρματη επικοινωνία κάμερας.

Σύνδεση καλωδίου κάμερας

Βήμα

1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης είναι απενεργοποιημένη.

2. Συνδέστε το καλώδιο κάμερας στη θύρα κάμερας, στη μονάδα προβολής τροχήλατης
βάσης.

3. Συνδέστε το καλώδιο κάμερας στη θύρα κάμερας, στην κάμερα τροχήλατης βάσης.

4. Τραβήξτε ελαφρά το καλώδιο σε κάθε άκρο για να ελέγξετε αν ο μηχανισμός ασφάλισης
είναι ενεργοποιημένος.

5. Συνδέστε την παροχή ρεύματος δικτύου στη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης και
στην πρίζα.

6. Ενεργοποιήστε το σύστημα ενεργοποιώντας τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης.

ΚΑΜΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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4.3 Χρήση της κάμερας
4.3.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η κάμερα τροχήλατης βάσης:
• Δίνει τη δυνατότητα για κινητή τοποθέτηση της κάμερας
• Επιτρέπει την προσαρμογή της γωνίας και του ύψους της κάμερας
• Επικοινωνεί με τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης μέσω σύνδεσης με καλώδιο

Ασφαλής χρήση

Μόνο ένα άτομο πρέπει να χειρίζεται την κάμερα τροχήλατης βάσης τη δεδομένη χρονική
στιγμή.
Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα και όλα τα μέρη της κάμερας τροχήλατης βάσης
λειτουργούν σωστά και υπάρχει επαρκής χώρος για τη μετακίνηση της κάμερας.
Μην χρησιμοποιείτε ενεργά ασύρματα όργανα που δεν ορίζονται από την Brainlab. Μην
χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα ενεργά ασύρματα όργανα ταυτόχρονα. Ενδέχεται να
εδραιωθεί επικοινωνία με ενεργά ασύρματα όργανα (π.χ. Z-touch) ακόμα και όταν η κάμερα είναι
σε κατάσταση προθέρμανσης.

Μην προσαρτάτε ή αναρτάτε κάποιο αντικείμενο στην κάμερα τροχήλατης βάσης, διότι
υπάρχει κίνδυνος ανατροπής της κάμερας τροχήλατης βάσης.

Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα τροχήλατης βάσης εάν υπάρχει ορατή βλάβη σε καλώδια.

Προειδοποίηση
Κατά τη ρύθμιση της κάμερας τροχήλατης βάσης, προσέξτε να μην τη γείρετε τόσο που
υπάρχει πιθανότητα ανατροπής.

Μην τοποθετείτε την κάμερα τροχήλατης βάσης σε ανισόπεδες επιφάνειες. Σε αντίθετη
περίπτωση, θα μπορούσε να μετακινηθεί μόνη της, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.

Συμβατότητα

Χρησιμοποιήστε την κάμερα τροχήλατης βάσης μόνο με εγκεκριμένα συστήματα πλοήγησης της
Brainlab.
Χρησιμοποιείτε μόνο το αποστειρωμένο κάλυμμα λαβής της κάμερας που καθορίζεται από την
Brainlab για την κάμερα τροχήλατης βάσης.

Προειδοποίηση
Μην κάνετε οποιουδήποτε είδους αλλαγή στα εξαρτήματα της κάμερας. Αλλαγές στον
εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στον ασθενή, στον χρήστη ή σε
τρίτους.

Απόλυτες μετρήσεις

Η κάμερα δεν προορίζεται για απόλυτες μετρήσεις. Η κάμερα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τη
σχετική θέση των παρακολουθούμενων οργάνων.

Χρήση της κάμερας
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Προσεκτικός χειρισμός

Η κάμερα είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη οπτική συσκευή. Να τη χειρίζεστε με προσοχή.

Βλάβες και καθαριότητα

Προειδοποίηση
Πριν από τη διαδικασία, επιθεωρείτε πάντοτε την κάμερα για καθαριότητα και πιθανή
βλάβη. Μη χρησιμοποιείτε την κάμερα εάν παρουσιάζει βλάβη ή εάν υπάρχουν τυχόν
χαρακιές στον εσωτερικό δακτύλιο των φακών.

Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε κάμερα τροχήλατης βάσης αν δεν συγκρατεί σταθερά την κάμερα στη
θέση της.

Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα αν το φίλτρο διάταξης φωτισμού ή οι φακοί δεν είναι
καθαροί.

Ροή αέρα

Προειδοποίηση
Μην εμποδίζετε τη φυσιολογική ροή του αέρα γύρω από την κάμερα (π.χ. με τοποθέτηση
καλυμμάτων). Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον λειτουργίας της κάμερας
πέραν των συνιστώμενων ορίων της. Μην επιχειρήσετε να προστατεύσετε ή να καλύψετε
την κάμερα με μεθόδους μη εγκεκριμένες από την Brainlab.

Ενεργοποίηση της κάμερας

Όταν η κάμερα τροχήλατης βάσης και η μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης είναι
συνδεδεμένες, η κάμερα τροχήλατης βάσης τροφοδοτείται μόλις ενεργοποιηθεί η μονάδα
προβολής τροχήλατης βάσης.

Χρόνος προθέρμανσης

Κάθε φορά που η κάμερα ενεργοποιείται, γενικά απαιτεί ένα χρόνο προθέρμανσης δύο λεπτών.
Αν η κάμερα είναι αποθηκευμένη σε χαμηλές θερμοκρασίες, ο χρόνος προθέρμανσης μπορεί να
είναι μεγαλύτερος.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ενεργοποίηση του συστήματος Σελίδα 99

ΚΑΜΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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4.3.2 Εύρος κίνησης

Γενικές πληροφορίες

Προειδοποίηση
Εκτιμήστε το εύρος κίνησης του τηλεσκοπικού βραχίονα και βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή
χώρο για να μην συγκρουστεί με την οροφή, εξοπλισμό ή άτομα.

Εύρος κίνησης κάμερας τροχήλατης βάσης

160°

520 mm

Εικόνα 24  

• Παρέχει απόσταση τουλάχιστον 520 mm από τη βάση (όταν ρυθμίζεται σε ύψος 2.300 mm)
• Παρέχει περιστροφή 160° γύρω από τον ορθοστάτη

Εύρος κίνησης
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Ύψος κάμερας τροχήλατης βάσης

650 mm

2530 mm

Εικόνα 25  

Οι παρακάτω ελάχιστες και μέγιστες τιμές ύψους αναφέρονται στο εύρος κίνησης της κάμερας
τροχήλατης βάσης.

ΚΑΜΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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Εύρος κίνησης κάμερας

90°

30°

90°

Εικόνα 26  

Το εύρος κίνησης της κάμερας είναι ως εξής:
• Μπορεί να περιστραφεί 90° προς μία κατεύθυνση
• Μπορεί να καμφθεί σε γωνία 30° προς τα επάνω και 90° προς τα κάτω

Εύρος κίνησης
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4.3.3 Θέση λειτουργίας

Υποδείξεις για τη θέση

Σε περίπτωση παρεμβολών σε άλλες συσκευές, οι οποίες προκαλούνται από το υπέρυθρο φως
που εκπέμπεται από την κάμερα, αλλάξτε τη θέση της κάμερας ή/και της επηρεαζόμενης
συσκευής μέχρι να μην υπάρχουν παρεμβολές.
Αντανακλάσεις του υπέρυθρου φωτός (π.χ. από καλύμματα ή γυαλιστερές επιφάνειες) ενδέχεται
να προκαλούν παρεμβολές στη δυνατότητα της κάμερας για σωστή παρακολούθηση των
οργάνων. Το ίδιο ενδέχεται να ισχύει για το υπέρυθρο φως της κάμερας το οποίο μπορεί να
δημιουργεί παρεμβολές σε άλλες συσκευές (π.χ. παλμικά οξύμετρα, συστήματα τηλεχειριστηρίων
ή μικροσκόπια ευαίσθητα στην υπέρυθρη ακτινοβολία).

Ασφαλής τοποθέτηση

Ασφαλίστε τα φρένα και των τεσσάρων τροχών όταν η κάμερα τροχήλατης βάσης βρίσκεται στη
θέση λειτουργίας.
Μην τοποθετείτε την κάμερα τροχήλατης βάσης ή τυχόν μέρη της πάνω από τον ασθενή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Φρένα κάμερας τροχήλατης βάσης Σελίδα 109
Σύνδεση σε σταθμό της κάμερας τροχήλατης βάσης και της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης
Σελίδα 110

Τοποθέτηση κάμερας τροχήλατης βάσης σε θέση λειτουργίας

Βήμα

1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα τροχήλατης βάσης βρίσκεται σε θέση μεταφοράς.

2. Χρησιμοποιώντας τη λαβή μεταφοράς, μετακινήστε κάμερα τροχήλατης βάσης στην επι-
θυμητή θέση.

3. Ασφαλίστε τα φρένα και των τεσσάρων τροχών.

4. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της κάμερας.

5. Κρατήστε τη λαβή της κάμερας και μετακινήστε τον βραχίονα της κάμερας στη θέση που
επιθυμείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πνευματικό ελατήριο της άρθρωσης της κάμερας διατηρεί την κάμερα στην
επιθυμητή θέση. 

6. Συνδέστε το καλώδιο της κάμερας στη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης.

7. Προσαρμόστε το αποστειρωμένο κάλυμμα της λαβής κάμερας στη λαβή της κάμερας.

ΚΑΜΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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4.3.4 Προσαρμογή της θέσης κάμερας

Πριν ξεκινήσετε

Μην στερεώνεστε στον βραχίονα της κάμερας.

Σημεία συγκράτησης συστήματος

Προειδοποίηση
Όταν προσαρμόζετε τον βραχίονα της τροχήλατης βάσης, προσέξτε να μην μαγκώσετε τα
δάχτυλα ή άλλα μέρη του σώματος κατά λάθος στα σημεία συγκράτησης του συστήματος.

Κινητά μέρη

Φροντίστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην παγιδευτούν τα δάκτυλά σας ή άλλα μέρη του
σώματός σας κατά την τοποθέτηση της κάμερας τροχήλατης βάσης. Τα σημεία συγκράτησης
της κάμερας τροχήλατης βάσης στα οποία μπορεί να παγιδευτούν μέρη του σώματός σας
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Ορθοστάτης κάμερας τρο-
χήλατης βάσης

Άξονας κάμερας

Βραχίονας και ορθοστάτης
κάμερας

Προσαρμογή της θέσης κάμερας
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Πεδίο προβολής κάμερας

Εικόνα 27  

Τοποθετήστε την κάμερα έτσι ώστε το πεδίο λειτουργίας να βρίσκεται στο κέντρο του πεδίου
προβολής της κάμερας. Η βέλτιστη απόσταση εργασίας είναι 1,2 έως 1,6 m από την κάμερα μέχρι
το πεδίο λειτουργίας.
Αν δεν βρίσκονται όργανα στο πεδίο προβολής της κάμερας, τότε δεν είναι δυνατή η
παρακολούθησή τους.
Το λογισμικό πλοήγησης εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου του πεδίου προβολής της κάμερας
(ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού) και σας βοηθάει να καθορίσετε την καλύτερη
θέση της κάμερας.

Προειδοποίηση
Η ακρίβεια μέτρησης σε επίπεδο κάθετο προς την κατεύθυνση θέασης της κάμερας είναι
υψηλότερη από την ακρίβεια κατά την κατεύθυνση θέασης της κάμερας. Λάβετέ το υπόψη
κατά την τοποθέτηση της κάμερας.

Προειδοποίηση
Μην τοποθετείτε διαφανή ή ημιδιαφανή υλικά (όπως λεπτό έλασμα ή γυαλί) ανάμεσα στην
κάμερα και στα όργανα που παρακολουθούνται.

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα έντονα ανακλαστικά στοιχεία ή πηγές φωτός δεν εμποδίζουν την
ορατότητα της κάμερας. Τα τεχνικά σφάλματα που προκαλούνται από αντανακλάσεις
μπορούν να μειώσουν την ακρίβεια, ειδικά κατά την καταγραφή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εξαρτήματα τροχήλατης βάσης Σελίδα 59
Αποστειρωμένη χρήση Σελίδα 102

Μη αυτόματη προσαρμογή της κάμερας

Η κεφαλή της κάμερας μπορεί να προσαρμοστεί κατακόρυφα, οριζόντια και να περιστραφεί 90°.

ΚΑΜΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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Βήμα

1. Κρατήστε τη λαβή κάμερας ή το αποστειρωμένο κάλυμμα της λαβής κάμερας και μετακι-
νήστε την κάμερα στη θέση που επιθυμείτε.

2. Χρησιμοποιήστε το λέιζερ τοποθέτησης βοηθητικά για την προσαρμογή.

3. Αφήστε τη λαβή της κάμερας.
Η κάμερα θα παραμείνει στη θέση της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab αν έχετε δυσκολία με τη
ρύθμιση της θέσης της κάμερας. 

Λέιζερ τοποθέτησης

②①

Εικόνα 28  

Πιέστε τον μηχανισμό απελευθέρωσης ① για να ενεργοποιήσετε το λέιζερ τοποθέτησης.
Το λέιζερ τοποθέτησης επισημαίνεται με τις λέξεις «LASER APERTURE» ②.
Μην καλύπτετε το διάφραγμα λέιζερ.

Προειδοποίηση
Μην κοιτάζετε απευθείας στο διάφραγμα εκπομπής λέιζερ. Η μονάδα λέιζερ κατηγορίας II
της κάμερας εκπέμπει ορατή ακτινοβολία η οποία ενδέχεται να είναι επιβλαβής για το
ανθρώπινο μάτι. Αν κοιτάζετε απευθείας την εκπομπή της διόδου λέιζερ από κοντινή
απόσταση μπορεί να προκληθεί βλάβη στα μάτια.

Προειδοποίηση
Χρήση του λέιζερ τοποθέτησης εκτός από αυτή που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο
ενδέχεται να οδηγήσει σε επιβλαβή έκθεση σε ακτινοβολία.

Προειδοποίηση
Μην στρέφετε το λέιζερ τοποθέτησης απευθείας στα μάτια του ασθενούς ή των χρηστών.
Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι κάποιες κινήσεις των χρηστών ενδέχεται να
περιορίζονται κατά τη διάρκεια της επέμβασης και οι ασθενείς ενδέχεται να μην έχουν τη
δυνατότητα π.χ. να κλείσουν τα μάτια τους ή να στρέψουν το κεφάλι τους προς την
αντίθετη κατεύθυνση από το λέιζερ που εκπέμπεται.

Προσαρμογή της θέσης κάμερας
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Προσαρμογή της κάμερας με μηχανοκίνητα χειριστήρια

Βήμα

1. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης για κινητήρες κάμερας στην κάμερα τρο-
χήλατης βάσης.

2. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στο λογισμικό για να προσαρμόσετε την κάμερα:
Ακούγεται ένας ήχος ως επιβεβαίωση της κίνησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η κίνηση της μηχανοκίνητης κάμερας δεν λειτουργεί, ελέγξτε τον διακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της κάμερας τροχήλατης βάσης. 

Ασφαλής χειρισμός

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι έχει δοθεί επαρκής χώρος για να επιτρέπεται η κίνηση της μηχανοκίνητης
κάμερας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Απαιτείται επίβλεψη κατά την κίνηση της
κάμερας για να διασφαλιστεί ότι η κάμερα δεν θα έρθει σε επαφή με άλλο εξοπλισμό ή
άτομα.

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση της μηχανοκίνητης κάμερας λειτουργεί σωστά πριν ξεκινήσετε
τη χειρουργική επέμβαση.

Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα προσαρμογής της μηχανοκίνητης κάμερας αν τα
καλώδια είναι εμφανώς κατεστραμμένα.

Προειδοποίηση
Μην τοποθετείτε την κάμερα πάνω από τον ασθενή.

Προειδοποίηση
Κατά την προσαρμογή της θέσης της κάμερας λάβετε υπόψη ότι η κάμερα τροχήλατης
βάσης ή μέρη αυτής ενδέχεται να κινηθούν ακούσια.

Προειδοποίηση
Τα εξαρτήματα της μονάδας κάμερας είναι ευαίσθητα οπτικά όργανα ακριβείας. Πτώση ή
απότομη κίνηση της κάμερας μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένη βαθμονόμηση.

Προειδοποίηση
Μην αγγίζετε τους φακούς της κάμερας. Λεκέδες στους φακούς είναι δυνατό να
παραμορφώσουν την παρακολούθηση.

Συνέχιση χωρίς μηχανοκίνητη προσαρμογή

Αν αποτύχει η κίνηση της μηχανής (π.χ. μη ανταποκρινόμενη ή μη ελεγχόμενη κίνηση) κατά τη
διάρκεια μιας διαδικασίας:

ΚΑΜΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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Βήμα

Απενεργοποιήστε την κάμερα χρησιμοποιώντας το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
① και επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Brainlab.

①

Εικόνα 29  

Μπορείτε να συνεχίσετε τη χειρουργική επέμβαση, χρησιμοποιώντας χειροκίνητη προσαρμογή της
κάμερας αν είναι απαραίτητο. Η παρακολούθηση δεν επηρεάζεται.

Περιστροφή της κάμερας

②①

Εικόνα 30  

Βήμα

Ενώ κρατάτε τη λαβή της κάμερας ①, τραβήξτε το κουμπί περιστροφής ② και περιστρέψτε την
κάμερα 90°.
Αφήστε το κουμπί περιστροφής, αφού βεβαιωθείτε ότι ασφαλίζει στη θέση του.

Προσαρμογή της θέσης κάμερας
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Προσαρμογή ύψους της κάμερας τροχήλατης βάσης

①

Εικόνα 31  

Βήμα

1. Πατήστε το κουμπί απασφάλισης ①.

2. Σπρώξτε προς τα πάνω ή τραβήξτε προς τα κάτω τη λαβή για να ρυθμίσετε τον τηλεσκο-
πικό ορθοστάτη.

Προειδοποίηση
Κατά τη προσαρμογή του ύψους της κάμερας, προσέξτε καθώς ο αιωρούμενος βραχίονας
μπορεί να κινηθεί ακούσια.

ΚΑΜΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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4.4 Ενδεικτικές λυχνίες LED και ακουστικά σήματα

Εικόνα

① ③②

Εικόνα 32  

Αρ. Εξάρτημα

① Λυχνία LED λειτουργίας

② Λυχνία LED κατάστασης

③ Λυχνία LED σφάλματος

Ενδείξεις λυχνίας LED

Λυχνία LED Κατάσταση Ένδειξη

Λυχνία LED λει-
τουργίας ①

Αναβοσβήνει με
πράσινο χρώμα Η κάμερα προθερμαίνεται.

Σταθερά αναμμέ-
νη με πράσινο
χρώμα

Η κάμερα είναι έτοιμη για χρήση.

Σβηστή

• Η κάμερα τροχήλατης βάσης δεν λειτουργεί.
• Αν το σύστημα λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι κάμερα τροχή-
λατης βάσης είναι συνδεδεμένη.

• Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab αν
η κάμερα τροχήλατης βάσης λειτουργεί σωστά, αλλά η
λυχνία LED λειτουργίας παραμένει σβηστή (ακόμα και αν
η πλοήγηση εξακολουθεί να είναι δυνατή).

Λυχνία LED κα-
τάστασης ②

Σταθερά αναμμέ-
νη με πράσινο
χρώμα

Έχει επιτευχθεί σύνδεση επικοινωνίας.

Σβηστή Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab.

Λυχνία LED
σφάλματος ③

Σβηστή Δεν εντοπίστηκε σφάλμα.

Ενδεικτικές λυχνίες LED και ακουστικά σήματα
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Λυχνία LED Κατάσταση Ένδειξη

Αναβοσβήνει με
πορτοκαλί χρώ-
μα

• Εντοπίστηκε σφάλμα.
• Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Brainlab (ακόμα και
αν η πλοήγηση εξακολουθεί να είναι δυνατή).

Σταθερά αναμμέ-
νη με πορτοκαλί
χρώμα

• Σφάλμα κάμερας.
• Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Brainlab (ακόμα και
αν η πλοήγηση εξακολουθεί να είναι δυνατή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν υπάρχει σήμα από τη λυχνία LED λειτουργίας ή τη λυχνία LED κατάστασης,
επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Brainlab (ακόμα και αν η πλοήγηση εξακολουθεί να είναι
δυνατή). 

Ηχητικά σήματα

Η κάμερα εκπέμπει δύο χαρακτηριστικούς ήχους («μπιπ») όταν:
• Πραγματοποιείται επαναφορά
• Εφαρμόζεται παροχή ρεύματος στο σύστημα
• Γίνεται σύνδεση με το λογισμικό της Brainlab

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δυσλειτουργίες και οδηγίες για την επιστροφή Σελίδα 196

ΚΑΜΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
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Ενδεικτικές λυχνίες LED και ακουστικά σήματα
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5 ΜΟΝΑΔΑ ΗΜ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

5.1 Εξαρτήματα μονάδας ΗΜ παρακολούθησης

Γενικές πληροφορίες

Προειδοποίηση
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να συναρμολογήσετε εξαρτήματα της
μονάδας ΗΜ παρακολούθησης.

Προειδοποίηση
Για να διατηρηθεί η ακρίβεια παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της καθορισμένης
διάρκειας ζωής, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται έλεγχος ακρίβειας της μονάδας ΗΜ
παρακολούθησης κάθε 3 χρόνια από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Brainlab.

Μην αποστειρώνετε τη μονάδα ΗΜ παρακολούθησης ή τα εξαρτήματά της.

Προειδοποίηση
Τα εξαρτήματα της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης δεν είναι κατάλληλα για χρήση
παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών μειγμάτων που περιέχουν αέρα, οξυγόνο ή υποξείδιο
του αζώτου.

Εξαρτήματα

④

③

②

①

Αρ. Εξάρτημα

① ΗΜ σταθμός βάσης

② Πλάκα στερέωσης γεννήτριας ΗΜ πεδίου

③ Γεννήτρια ΗΜ πεδίου

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
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Αρ. Εξάρτημα

④ Βραχίονας τοποθέτησης γεννήτριας ΗΜ πεδίου

Εξαρτήματα ΗΜ σταθμού βάσης

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Εικόνα 33  

Αρ. Εξάρτημα

① Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

② Λυχνίες LED ΗΜ οργάνου

③ Λυχνία LED λειτουργίας

④ Θύρες ΗΜ οργάνου

⑤ Θύρα επέκτασης εργαλείου (δεν χρησιμοποιείται)

⑥ Θύρα συστήματος πλοήγησης

⑦ Θύρα γεννήτρια ΗΜ πεδίου

Εξαρτήματα μονάδας ΗΜ παρακολούθησης
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5.2 Ρύθμιση της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης
5.2.1 Επισκόπηση

Προφυλάξεις

Προειδοποίηση
Μην αποσυνδέετε τη γεννήτρια ΗΜ πεδίου κατά την παρακολούθηση. Κάτι τέτοιο ενέχει
κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας, ο οποίος ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Προειδοποίηση
Η μονάδα ΗΜ παρακολούθησης δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον MR, καθώς το
μαγνητικό πεδίο της γεννήτριας ΗΜ πεδίου ενδέχεται να επηρεάσει τον μαγνητικό
τομογράφο και το αντίστροφο.

Προειδοποίηση
Μην τυλίγετε το καλώδιο της γεννήτριας ΗΜ πεδίου, καθώς παράγει ηλεκτρικό ρεύμα
αρκετά ισχυρό για να δημιουργήσει μαγνητικό πεδίο όταν το καλώδιο βρίσκεται σε κυκλικό
σχηματισμό. Αυτό το μαγνητικό πεδίο μπορεί να διαταράξει το μαγνητικό πεδίο της
γεννήτριας ΗΜ πεδίου με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η ακρίβεια του συστήματος.

Προειδοποίηση
Τα ενσωματωμένα υπολογιστικά ηλεκτρονικά και οι εφαρμοζόμενοι αλγόριθμοι της
μονάδας ΗΜ παρακολούθησης δεν έχουν ασφάλεια single-fault (ότι ποτέ δεν πρόκειται να
συμβούν δύο σφάλματα ταυτόχρονα) όσον αφορά τη λειτουργική ασφάλεια και συνεπώς
ενδέχεται να αποτύχουν κατά τη λειτουργία.

Μην ρίχνετε τη γεννήτρια ΗΜ πεδίου και μην την υποβάλλετε σε προσκρούσεις. Η φυσική
ζημιά στη γεννήτρια πεδίου μπορεί να μεταβάλλει τη βαθμονόμηση. Ενημερώστε το τμήμα
υποστήριξης της Brainlab σε περίπτωση που η γεννήτρια ΗΜ πεδίου είχε εμπλακεί σε
πρόσκρουση.

Διαταραχές

Ένα όργανο που παρακολουθείται με μηχανοκίνητο στοιχείο (π.χ. ξυριστική μηχανή) μπορεί να
παρέμβει στην παρακολούθηση κατά τη χρήση του κινητήρα. Μην βασίζεστε στις πληροφορίες
παρακολούθησης ενώ χρησιμοποιούνται μηχανοκίνητα όργανα.

Προειδοποίηση
Η ακρίβεια του συστήματος μπορεί να επηρεαστεί δυσμενώς από διαταραχές του
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου από άλλα αντικείμενα εντός της αίθουσας, από παρακείμενα
μεταλλικά αντικείμενα ή από παρακείμενη (εντός 10 m) άλλη γεννήτρια ΗΜ πεδίου σε
λειτουργία.

Προειδοποίηση
Μετά τη ρύθμιση, πρέπει να επιβεβαιώνετε πάντα ότι η ακρίβεια του συστήματος είναι
επαρκής για την προγραμματισμένη διαδικασία, καθώς η επίδραση αντικειμένων που
διαταράσσουν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο δεν μπορεί να αποφευχθεί εντελώς.

Προειδοποίηση
Λόγω της αρχής λειτουργίας της ηλεκτρομαγνητικής παρακολούθησης, ενδέχεται άλλος
παρακείμενος εξοπλισμός να διαταράξει την παρακολούθηση. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι
το ΗΜ όργανο δεν παρακολουθείται πλέον για σύντομο χρονικό διάστημα. Ίσως χρειαστεί
να αλλάξετε τη θέση του άλλου παρακείμενου εξοπλισμού για να συνεχιστεί η
παρακολούθηση.

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
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5.2.2 Ρύθμιση της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης

Θήκες μεταφοράς της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης

③②

①

Εικόνα 34  

Αρ. Εξάρτημα

① Μη αποστειρωμένη θήκη μεταφοράς

② Κάτω επίπεδο

③ Επάνω επίπεδο

Ρύθμιση της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης
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Γεννήτρια ΗΜ πεδίου με πλάκα στερέωσης και βραχίονα τοποθέτησης

①

③

④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

②

Εικόνα 35  

Η γεννήτρια ΗΜ πεδίου μπορεί να συνδεθεί είτε στην πλάκα στερέωσης είτε στον βραχίονα
τοποθέτησης κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Αρ. Εξάρτημα

① Διεπαφή στερέωσης για βραχίονα τοποθέτησης της γεννήτριας ΗΜ πεδίου

② Μηχανισμός απασφάλισης για βραχίονα τοποθέτησης της γεννήτριας ΗΜ πεδίου

③ Βραχίονας τοποθέτησης γεννήτριας ΗΜ πεδίου

④ Μηχανισμός απασφάλισης για πλάκα στερέωσης της γεννήτριας ΗΜ πεδίου

⑤ Διεπαφή στερέωσης για πλάκα στερέωσης της γεννήτριας ΗΜ πεδίου

⑥ Πλάκα στερέωσης γεννήτριας ΗΜ πεδίου

⑦ Προσάρτημα ιμάντα Velcro

⑧ Ιμάντας Velcro

⑨ Γεννήτρια ΗΜ πεδίου

⑩ Τεμάχιο στερέωσης γεννήτριας ΗΜ πεδίου

Ελέγξτε την πλάκα στερέωσης της γεννήτριας ΗΜ πεδίου και τον βραχίονα τοποθέτησης
για ορατές ενδείξεις ζημιάς πριν από τη χρήση και μην τη χρησιμοποιείτε αν έχει υποστεί
ζημιά.

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
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ΗΜ σταθμός βάσης με ανάρτηση στήριξης

①

②

Εικόνα 36  

Αρ. Εξάρτημα

① Ράγα χειρουργικής τράπεζας

② Ανάρτηση τοποθέτησης ΗΜ σταθμού βάσης

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε μόνο αναρτήσεις τοποθέτησης που περιλαμβάνονται στην αποστολή για
τα εξαρτήματα της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης.

Ελέγξτε την ανάρτηση τοποθέτησης της γεννήτριας πεδίου για ορατές ενδείξεις ζημιάς πριν
από τη χρήση και μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο εξοπλισμό.

Μην αποστειρώνετε την ανάρτηση τοποθέτησης της γεννήτριας πεδίου.

Προφυλάξεις καλωδίωσης

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιήστε μόνο τα καλώδια ρεύματος που παρέχονται από την Brainlab για την
παροχή ρεύματος στη μονάδα ΗΜ παρακολούθησης. Μην επεκτείνετε τα καλώδια
ρεύματος.

Προειδοποίηση
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: Μην αγγίζετε τα βύσματα των καλωδίων όταν η μονάδα
προβολής τροχήλατης βάσης είναι ενεργοποιημένη.

Προειδοποίηση
Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε καλώδια όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι το ΗΜ καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο σε καμία άλλη συσκευή εκτός από
τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης.

Ρύθμιση της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης
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Προειδοποίηση
Μην τεντώνετε ή τραβάτε τα καλώδια με δύναμη. Μην κάνετε σύνδεση ή αποσύνδεση
ασκώντας δύναμη.

Προειδοποίηση
Κατά τη ρύθμιση της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης προσέξτε ώστε τα καλώδια να μην
περνούν απευθείας από τις προγραμματισμένες θέσεις του προσωπικού στη χειρουργική
αίθουσα.

Διασφαλίστε ότι τα καλώδια είναι επαρκώς χαλαρά κατά τη σύνδεσή τους. Μην τεντώνετε ή
καταπονείτε τα συνδεμένα καλώδια.

Μην τοποθετείτε το καλώδιο της γεννήτριας ΗΜ πεδίου μέσα στον όγκο μέτρησης και μην
το τυλίγετε γύρω από τη γεννήτρια ΗΜ πεδίου, καθώς μπορεί να δημιουργήσει μαγνητική
παρεμβολή που επηρεάζει αρνητικά την ακρίβεια του συστήματος.

Ρύθμιση της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης

Βήμα

1. Χρησιμοποιήστε τη θήκη μεταφοράς για να μετακινήσετε τα εξαρτήματα της μονάδας ΗΜ
παρακολούθησης στη χειρουργική αίθουσα.
Αποσυσκευάστε κάθε στοιχείο από τη θήκη μεταφοράς με τη σειρά που είναι αποθηκευ-
μένα εντός της θήκης.

2. Τοποθετήστε την πλάκα στερέωσης της γεννήτριας ΗΜ πεδίου επάνω στη χειρουργική
τράπεζα, στερεώνοντάς την με τους δύο ιμάντες Velcro.
Τοποθετήστε την πλάκα στερέωσης της γεννήτριας ΗΜ πεδίου έτσι ώστε το σταυρόνημα
να βρίσκεται εκεί που θα είναι το κεφάλι του ασθενούς.

3. Αφαιρέστε τη μη αποστειρωμένη θήκη οργάνων από τη θήκη μεταφοράς, τοποθετώντας
την σε μια μη αποστειρωμένη επιφάνεια.

4. Αφαιρέστε το πάνω επίπεδο της θήκης μεταφοράς τοποθετώντας το σε σημείο όπου θα
παραμείνει καθαρό και στεγνό.

5. Στερεώστε τη γεννήτρια ΗΜ πεδίου στην πλάκα στερέωσης της γεννήτριας ΗΜ πεδίου
εισάγοντας το τεμάχιο στερέωσης στην αντίστοιχη διεπαφή στερέωσης. Ακούγεται ένα
κλικ όταν η γεννήτρια ΗΜ πεδίου έχει στερεωθεί σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η κίτρινη λωρίδα στη γεννήτρια ΗΜ πεδίου βλέπει τον ασθενή κατά τη
συναρμολόγηση.
Τοποθετήστε το καλώδιο στο πάτωμα με τρόπο που να μην περιορίζει την κίνηση του
προσωπικού στην χειρουργική αίθουσα.

6. Αφαιρέστε τον ΗΜ σταθμό βάσης από το κάτω επίπεδο της θήκης μεταφοράς, στη συν-
έχεια συνδέστε τα καλώδια ρεύματος και δεδομένων στον ΗΜ σταθμό βάσης.

7. Συνδέστε το καλώδιο της γεννήτρια ΗΜ πεδίου στον ΗΜ σταθμό βάσης.

8. Αναρτήστε τον ΗΜ σταθμό βάσης στη ράγα της χειρουργικής τράπεζας χρησιμοποιώ-
ντας την ανάρτηση τοποθέτησης.

9. Συνδέστε το ΗΜ καλώδιο στη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης Curve.

10. Αντικαταστήστε το πάνω επίπεδο της θήκης μεταφοράς και αποθηκεύστε τη θήκη σε ση-
μείο όπου δεν εμποδίζει, και όπου θα παραμείνει καθαρή και στεγνή.

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
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5.2.3 Σύνδεση της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης στη μονάδα παρακολούθησης
τροχήλατης βάσης

Ενεργοποίησης της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης

Όταν η μονάδα ΗΜ παρακολούθησης και η μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης είναι
συνδεδεμένες, η μονάδα ΗΜ παρακολούθησης τροφοδοτείται μόλις ενεργοποιηθεί η μονάδα
προβολής τροχήλατης βάσης.

Σημείωσης για την ασφάλεια

Όταν αποσυνδέετε το ΗΜ καλώδιο, μην περιστρέφετε το φις. Πιάστε το φις, όχι το καλώδιο,
και τραβήξτε το προς τα έξω.

Προειδοποίηση
Αποσυνδέετε πάντα το ΗΜ καλώδιο ρεύματος από τη μονάδα ΗΜ παρακολούθησης πριν
συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το ΗΜ καλώδιο δεδομένων ή το καλώδιο γεννήτριας ΗΜ
πεδίου.

Σύνδεση της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης στη μονάδα παρακολούθησης τροχήλατης βάσης

①

②

Εικόνα 37  

Βήμα

1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης είναι απενεργοποιημένη.

2. Συνδέστε το βύσμα δεδομένων του ΗΜ καλωδίου στη θύρα του συστήματος πλοήγησης
του ΗΜ σταθμού βάσης ②.

3. Συνδέστε το φις ρεύματος του ΗΜ καλωδίου στη θύρα εισόδου ρεύματος του ΗΜ σταθ-
μού βάσης ①.

Σύνδεση της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης στη μονάδα παρακολούθησης τροχήλατης βάσης
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Βήμα

4. Για σύνδεση στη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης Curve:
• Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή USB με την μπλε ετικέτα ③ στο πάνελ χρή-
στη της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης Curve.

③
• Συνδέστε τον ΗΜ σύνδεσμο ρεύματος στη θύρα κάμερας στο πάνελ συνδέσεων της
μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης Curve ④.

④

5. Συνδέστε την παροχή ρεύματος δικτύου στη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης και
στην πρίζα.

Αποσύνδεση των καλωδίων του ΗΜ σταθμού βάσης

① ② ③

Εικόνα 38  

Βήμα

1. Εντοπίστε τον σύνδεσμο bayonet στα καλώδια του ΗΜ σταθμού βάσης (π.χ. ΗΜ όργα-
να, καλώδια συστήματος πλοήγησης ή θύρας επέκτασης εργαλείου) ①.

2. Τραβήξτε ξανά το άκρο bayonet για να απασφαλίσετε τον σύνδεσμο ②.

3. Τραβήξτε τον σύνδεσμο ③.

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
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Αποσύνδεση της ΗΜ ισχύος από το Curve

① ② ③

Εικόνα 39  

Βήμα

1. Πώς να αποσυνδέσετε τον σύνδεσμο ρεύματος στον ΗΜ σταθμό βάσης ①.

2. Πιέστε τον μηχανισμό απελευθέρωσης στο επάνω μέρος του συνδέσμου ②.

3. Τραβήξτε τον σύνδεσμο ③.

Σύνδεση της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης στη μονάδα παρακολούθησης τροχήλατης βάσης
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5.2.4 Σύνδεση ΗΜ οργάνων

Προφυλάξεις

Προειδοποίηση
Μην τοποθετείτε καλώδια ΗΜ οργάνων εντός 30 mm από το καλώδιο της γεννήτρια ΗΜ
πεδίου. Αν τοποθετηθεί τόσο κοντά, ιδιαίτερα παράλληλα, το καλώδιο ΗΜ οργάνου μπορεί
να υποστεί ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η ακρίβεια του
συστήματος.

Σύνδεση των ΗΜ οργάνων

① ②

④

⑤

③

Εικόνα 40  

Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τα ΗΜ όργανα, να χρησιμοποιείτε πάντα το ένα χέρι για να
συνδέσετε/αποσυνδέσετε το όργανο και το άλλο για να σταθεροποιήσετε τον ΗΜ σταθμό βάσης
προκειμένου να αποτραπεί η μετακίνηση ή η αποσύνδεσή του από τη ράγα της χειρουργικής
τράπεζας.

Βήμα

1. Συνδέστε το ΗΜ όργανο σε οποιαδήποτε ελεύθερη θύρα ΗΜ οργάνων ① (που βρίσκεται
στη δεξιά πλευρά του ΗΜ σταθμού βάσης ③) έως ότου ασφαλίσει το βύσμα.
Βεβαιωθείτε ότι η κόκκινη ένδειξη στο βύσμα ταιριάζει με την ένδειξη στην υποδοχή ②.

2. Αν ο ΗΜ σταθμός βάσης τροφοδοτείται με ρεύμα (η λυχνία LED ισχύος ④ είναι αναμμέ-
νη), ανάβει η αντίστοιχη λυχνία LED κατάστασης οργάνου με πορτοκαλί χρώμα ⑤.

3. Όταν το ΗΜ όργανο αναγνωρίζεται από το λογισμικό ως έγκυρο, το χρώμα της λυχνίας
LED αλλάζει από πορτοκαλί σε πράσινο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα διαθέσιμα ΗΜ όργανα περιγράφονται στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο χρήσης
εργαλείων. 

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
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5.3 Χρήση της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης
5.3.1 Επισκόπηση

Προφυλάξεις

Προειδοποίηση
Η μονάδα ΗΜ παρακολούθησης δεν έχει σχεδιαστεί ή δοκιμαστεί για χρήση κατά τη
διάρκεια ή μετά από καρδιακή απινίδωση. Η καρδιακή απινίδωση μπορεί να επηρεάσει
την ακρίβεια του συστήματος ή να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα.

Προειδοποίηση
Μην στερεώνετε ή μην κρεμάτε τίποτα στα εξαρτήματα της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης.

Προειδοποίηση
Μην στηρίζεστε στα εξαρτήματα της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης.

Μην χρησιμοποιείτε σπρέι αερολύματος κοντά στη μονάδα ΗΜ παρακολούθησης, καθώς
ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα.

Προειδοποίηση
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να συναρμολογήσετε εξαρτήματα της
μονάδας ΗΜ παρακολούθησης. Η αλλαγή της μονάδα ΗΜ παρακολούθησης ή η χρήση της
πέραν της προβλεπόμενης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόσκληση σοβαρής
βλάβης στον ασθενή, στον χρήστη ή σε κάποιον τρίτο.

Χρήση της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης
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5.3.2 Τοποθέτηση εξαρτημάτων

Τοποθέτηση του ΗΜ σταθμού βάσης

Ο ΗΜ σταθμός βάσης μπορεί να τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές της κλίνης του ασθενούς
μέσω της ράγας της τράπεζας. Επιλέξτε μια διαμόρφωση στην οποία η καλωδίωση του ΗΜ
σταθμού βάσης, ειδικά η καλωδίωση των ΗΜ οργάνων, ταιριάζει στη ροή εργασίας σας και δεν
θα επηρεάζει άτομα ή άλλο εξοπλισμό.
Ο ΗΜ σταθμός βάσης πρέπει να τοποθετηθεί εκτός της περιοχής στην οποία ο χειρουργός
σκοπεύει να χειρουργήσει και εκτός της περιοχής που θεωρείται αποστειρωμένη. Τα εξαρτήματα
της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης δεν είναι αποστειρωμένα.

Προειδοποίηση
Μην αφήνετε τυχόν εξαρτήματα της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης να εισχωρούν στο
αποστειρωμένο πεδίο.

Προειδοποίηση
Μην τοποθετείτε τον ΗΜ σταθμό βάσης και τον σταθμό πλοήγησης σε απόσταση μικρότερη
των 60 cm από τη γεννήτρια ΗΜ πεδίου, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τον όγκο
παρακολούθησης ή την ακρίβεια του συστήματος.

Τοποθέτηση της γεννήτριας ΗΜ πεδίου

Εικόνα 41  

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
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Εικόνα 42  

Η γεννήτρια ΗΜ πεδίου μπορεί να τοποθετηθεί και εκατέρωθεν της κεφαλής του ασθενούς.
Επιλέξτε μια ρύθμιση στην οποία η γεννήτρια ΗΜ πεδίου δεν παρεμβαίνει στη θέση του
χειρουργού.
Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο στήριγμα κεφαλής για τον ασθενή.

Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε τη γεννήτρια ΗΜ πεδίου εντός 200 mm από τοποθετημένο
βηματοδότη. Το μαγνητικό πεδίο που παράγεται από τη γεννήτρια ΗΜ πεδίου μπορεί να
επηρεάσει τη λειτουργία του βηματοδότη.

Οπές εξαερισμού

②

④

① ③

Εικόνα 43  

Τοποθέτηση εξαρτημάτων
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Η γεννήτρια ΗΜ πεδίου δεν απαιτεί ενεργή ψύξη. Ο ΗΜ σταθμός βάσης χρησιμοποιεί δύο
ανεμιστήρες για να κρυώσει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στο εσωτερικό.

Προειδοποίηση
Μην φράσσετε στις οπές εξαερισμού του ΗΜ σταθμό βάσης.

Αρ. Εξάρτημα

① Αριστερή πλευρά του ΗΜ σταθμού βάσης

② Έξοδος αέρα

③ Πίσω πλευρά του ΗΜ σταθμού βάσης

④ Εισαγωγή αέρα

Κάλυμμα

Εικόνα 44  

Μπορείτε να καλύψετε τη γεννήτρια ΗΜ πεδίου και τον ΗΜ σταθμό βάσης, εφόσον δεν
επηρεάζεται η ροή αέρα του ΗΜ σταθμού βάσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι, εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί το κάλυμμα, το κάλυμμα ίσως
χρειαστεί να μετακινηθεί για να ελέγξετε τις λυχνίες LED στο μπροστινό μέρος του ΗΜ σταθμού
βάσης ή για τη σύνδεση/αποσύνδεση ΗΜ των οργάνων. 

Τοποθέτηση του ορθοστάτη

Προειδοποίηση
Μετακινήστε προσεκτικά τη χειρουργική τράπεζα αφού ρυθμίσετε τα εξαρτήματα της
μονάδας ΗΜ παρακολούθησης, καθώς η αλλαγή της θέσης ή η κλίση της χειρουργικής
τράπεζας ενδέχεται να μετακινήσει τα εξαρτήματα και να τραβήξει τα συνδεδεμένα καλώδια.

Προειδοποίηση
Μην μετακινείτε τη γεννήτρια ΗΜ πεδίου κατά την παρακολούθηση ενός οργάνου ή
αναφοράς, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της πλοήγησης.

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
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5.3.3 Τοποθέτηση ασθενούς

Πριν ξεκινήσετε

Διατηρήστε τη μονάδα ΗΜ παρακολούθησης σε λειτουργία για περίπου 10 λεπτά πριν
χρησιμοποιήσετε το σύστημα.

Προειδοποίηση
Εκτός από την αναφορά ασθενούς, όλα τα αντικείμενα πρέπει να αφαιρεθούν από το
παραγόμενο ΗΜ πεδίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί τυχόν μεταλλικά αντικείμενα (π.χ.
σκουλαρίκια).

Προειδοποίηση
Μην αγγίζετε τον ασθενή και τυχόν μέρη του συστήματος ή ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ταυτόχρονα.

Προειδοποίηση
Μην τοποθετείτε τη μονάδα ΗΜ παρακολούθησης ή μέρη της πάνω στον ασθενή!

Πεδίο προβολής ΗΜ παρακολούθησης

③②

①

④

⑤

Εικόνα 45  

Ο όγκος πλοήγησης ξεκινά στα 50 mm από το μπροστινό μέρος της γεννήτριας ΗΜ πεδίου. Η
βέλτιστη απόσταση εργασίας είναι μεταξύ 100 και 350 mm από το μπροστινό μέρος της
γεννήτριας ΗΜ πεδίου.

Αρ. Εξάρτημα

① Επάνω

Τοποθέτηση ασθενούς
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Αρ. Εξάρτημα

② Πλάι

③ Πίσω

④ Διαθέσιμος όγκος πλοήγησης

⑤ Ιδανικός όγκος πλοήγησης

Τοποθέτηση ασθενούς

Εικόνα 46  

Τοποθετείτε πάντα τον ασθενή στην εσωτερική περιοχή που σημειώνεται παραπάνω, καθώς
προσφέρει την καλύτερη ακρίβεια παρακολούθησης. Η ακρίβεια της παρακολούθησης μειώνεται
αν τα όργανα κρατούνται στην εξωτερική περιοχή.
Το λογισμικό πλοήγησης εμφανίζει μια προειδοποίηση αν τα όργανα φτάσουν στην εξωτερική
περιοχή (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού) για να αποφύγετε την εργασία σε αυτήν
την περιοχή.
Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο στήριγμα κεφαλής για τον ασθενή για να ρυθμίσετε την κεφαλή σε
ένα επίπεδο όπου η πρόσοψη της γεννήτριας ΗΜ πεδίου καλύπτει περίπου την περιοχή
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των ΗΜ οργάνων.

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
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5.4 Ενδεικτικές λυχνίες LED και ακουστικά σήματα

Εικόνα

①

②

Εικόνα 47  

Αρ. Εξάρτημα

① Λυχνία LED λειτουργίας

② Λυχνίες LED κατάστασης οργάνου

Ενδείξεις λυχνίας LED

Λυχνία LED Κατάσταση Ένδειξη

Λυχνία LED λει-
τουργίας ①

Πράσινο Η μονάδα ΗΜ παρακολούθησης είναι ενεργοποιημένη και
έτοιμη για χρήση.

Σβηστή

• Η μονάδα ΗΜ παρακολούθησης δεν είναι ενεργοποιη-
μένη.

• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα προβολής τροχήλατης
βάσης είναι ενεργοποιημένη και ότι όλα τα καλώδια είναι
σωστά συνδεδεμένα.

• Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab αν
η μονάδα ΗΜ παρακολούθησης είναι ενεργοποιημένη
και το ΗΜ καλώδιο παροχής ρεύματος είναι σωστά συνδε-
δεμένο, αλλά η λυχνία LED λειτουργίας παραμένει σβη-
σμένη.

Λυχνία LED κα-
τάστασης οργά-
νου ②

Πορτοκαλί Ένα ΗΜ όργανο είναι συνδεδεμένο, αλλά δεν έχει ακόμη αρ-
χικοποιηθεί από το λογισμικό της Brainlab.

Πράσινο Ένα ΗΜ όργανο είναι συνδεδεμένο και έτοιμο για χρήση.

Σβηστή

• Κανένα ΗΜ όργανο δεν είναι συνδεδεμένο στη θύρα με
τον αντίστοιχο αριθμό.

• Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab αν
είναι συνδεδεμένο ένα ΗΜ όργανο, η μονάδα προβολής
τροχήλατης βάσης και ο ΗΜ σταθμός βάσης είναι ενερ-
γοποιημένα, αλλά η λυχνία LED παραμένει σβηστή.

Ενδεικτικές λυχνίες LED και ακουστικά σήματα
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Ηχητικά σήματα

Η μονάδα ΗΜ παρακολούθησης εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα όταν:
• Πραγματοποιείται επαναφορά.
• Εφαρμόζεται παροχή ρεύματος στο σύστημα.
• Γίνεται σύνδεση με το λογισμικό της Brainlab.

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
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Ενδεικτικές λυχνίες LED και ακουστικά σήματα
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6 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

6.1 Ενεργοποίηση του συστήματος

Εξαρτήματα ισχύος

Τα εξαρτήματα ισχύος βρίσκονται στο πάνελ χρήστη.

①

④

② ③

Εικόνα 48  

Αρ. Εξάρτημα

① Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

② Λυχνία LED λειτουργίας

③ Λυχνία LED Mains power (ρεύματος δικτύου)

④ Διακόπτης Mains power (κεντρικής παροχής ρεύματος)

Παροχή ρεύματος

Προειδοποίηση
Λειτουργήστε το σύστημα χρησιμοποιώντας την πηγή ισχύος που επισημαίνεται στην
πλακέτα στοιχείων. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της διαθέσιμης ισχύος,
συμβουλευτείτε την τεχνική υποστήριξη της Brainlab ή την εταιρεία ηλεκτροδότησης της
περιοχής σας. Η χρήση λανθασμένης πηγής ισχύος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή
βλάβη στο σύστημα.

Προειδοποίηση
Ελέγξτε τη ρύθμιση της τάσης ρεύματος πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος δικτύου σε
επιτοίχια πρίζα.

Προειδοποίηση
Εδραιώστε ή διακόψτε μια ηλεκτρική σύνδεση μόνο όταν όλες οι συνδεόμενες συσκευές
είναι πλήρως απενεργοποιημένες.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Η λειτουργία του συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο χρησιμοποιώντας το καλώδιο
παροχής ρεύματος δικτύου που παρέχεται με το σύστημα.

Αν το σύστημα έχει απενεργοποιηθεί, περιμένετε τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν το
ενεργοποιήσετε ξανά. Διαφορετικά, το υψηλό ρεύμα εισόδου μπορεί να ενεργοποιήσει τον
διακόπτη κυκλώματος.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σύνδεση καλωδίου παροχής ρεύματος δικτύου Σελίδα 52
Ενδείξεις λυχνίας LED Σελίδα 50

Ενεργοποίηση του Curve

Βήμα

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα καλώδια έχουν συνδεθεί στο πάνελ συνδέσεων.

2. Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος δικτύου στη μονάδα προβολής τροχήλατης
βάσης.

3. Ενεργοποιήστε τον διακόπτης κεντρικής παροχής ρεύματος ④.

4. Το σύστημα εκκινείται αυτόματα.

Ενεργοποίηση του συστήματος
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6.2 Τερματισμός λειτουργίας του συστήματος

Επαναφορά

Βήμα

Για να επαναφέρετε τον υπολογιστή (αν το σύστημα έχει παγώσει ή δεν έχει κλείσει εντελώς) πα-
τήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ① για πέντε δευτερόλεπτα.

Περίοδοι αναμονής

Όταν αποσυνδέετε το σύστημα από την τάση γραμμής, περιμένετε τουλάχιστον 10
δευτερόλεπτα προτού το επανασυνδέσετε.

Μην απενεργοποιείτε το σύστημα όταν γίνεται εκκίνηση. Διαφορετικά, τα αρχεία
διαμόρφωσης και άλλα δεδομένα του σκληρού δίσκου ενδέχεται να υποστούν ζημιά ή να
χαθούν.

Έκτακτη ανάγκη

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μόνο, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη κεντρικής παροχής
ρεύματος και αποσυνδέστε το αποσπώμενο καλώδιο παροχής ρεύματος δικτύου για να μονώσετε
τον εξοπλισμό από το δίκτυο τροφοδοσίας. Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με UPS, μην
αποσυνδέετε μόνο το αποσπώμενο καλώδιο παροχής ρεύματος δικτύου, αλλά γυρίζετε επίσης
πάντα τον διακόπτη κεντρικής παροχής ρεύματος στη ρύθμιση απενεργοποίησης για να
αποσυνδέσετε όλη την παροχή ρεύματος δικτύου.

Διακοπή ρεύματος

Προειδοποίηση
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το UPS επιτρέπει τη συνέχιση λειτουργίας του
συστήματος για πέντε λεπτά το μέγιστο. Εφαρμόστε ρεύμα δικτύου ή τερματίστε τη
λειτουργία του συστήματος για να αποφύγετε τη μη αναστρέψιμη απώλεια δεδομένων.

Τερματισμός λειτουργίας

Βήμα

1. Τερματίστε τη λειτουργία του συστήματος χρησιμοποιώντας το λογισμικό.

2. Όταν η ενδεικτική λυχνία αναμονής σβήσει, απενεργοποιήστε τον διακόπτη κεντρικής πα-
ροχής ρεύματος ④.

3. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED παροχής ρεύματος δικτύου σβήσει, αποσυνδέστε και τοπο-
θετήστε σε ασφαλές σημείο όλα τα καλώδια, τις συσκευές αποθήκευσης και τις συσκευές
αναπαραγωγής MP3.

4. Αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος δικτύου από τη μονάδα προβολής τροχή-
λατης βάσης.

Η χρήση του διακόπτη κεντρικής παροχής ρεύματος πριν απενεργοποιηθεί πλήρως ο
εξοπλισμός μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη απώλεια δεδομένων.

Κλείστε την παροχή ρεύματος δικτύου προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε καλώδια.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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6.3 Αποστειρωμένη χρήση
6.3.1 Αποστειρωμένο κάλυμμα λαβής κάμερας

Σκοπός

Το αποστειρωμένο κάλυμμα λαβής κάμερας τοποθετείται στη λαβή της κάμερας για να
επιτρέψει την ενδοεγχειρητική τοποθέτηση της κάμερας χωρίς να διακυβεύεται το
αποστειρωμένο πεδίο.

Στειρότητα

Μην χρησιμοποιείτε το αποστειρωμένο κάλυμμα λαβής κάμερας αν η συσκευασία έχει
ανοίξει.

Βεβαιωθείτε πριν από το άνοιγμα ότι η ημερομηνία λήξης στην αποστειρωμένη
συσκευασία δεν έχει παρέλθει. Αν το προϊόν έχει λήξει, απορρίψτε το αμέσως.

Προειδοποίηση
Το αποστειρωμένο κάλυμμα λαβής κάμερας παραδίδεται αποστειρωμένο. Αν το κάλυμμα
έρθει σε επαφή με μη αποστειρωμένο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της αποσυσκευασίας ή
της χρήσης, πρέπει να απορριφθεί αμέσως.

Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε το αποστειρωμένο κάλυμμα λαβής κάμερας αν έχει σκιστεί ή
καταστραφεί κατά την τοποθέτηση.

Αφαίρεση της συσκευασίας

Εικόνα 49  

Βήμα

1. Ζητήστε από ένα δεύτερο άτομο να ανοίξει τη συσκευασία.

2. Βγάλτε το αποστειρωμένο κάλυμμα λαβής κάμερας από τη συσκευασία.

Αποστειρωμένη χρήση
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Σύνδεση/αφαίρεση του αποστειρωμένου καλύμματος λαβής κάμερας

①

②

③

Εικόνα 50  

Βήμα

Για την προσάρτηση του αποστειρωμένου καλύμματος λαβής κάμερας ②, τοποθετήστε το
πάνω από τη λαβή της κάμερας ① μέχρι να μπει στη θέση του.

Για την αφαίρεση του ποστειρωμένου καλύμματος λαβής κάμερας ② από τη λαβή της κάμερας
①, τραβήξτε το κάλυμμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφύγετε την επαφή με το καλώδιο της κάμερας ③ όταν προσαρμόζετε την κάμερα
διατηρώντας την αποστείρωση. 

Επαληθεύστε ότι το αποστειρωμένο κάλυμμα λαβής κάμερας έχει εφαρμόσει καλά.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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6.3.2 Αποστειρωμένο κάλυμμα μονάδας προβολής

Γενικές πληροφορίες

Η μονάδα προβολής μπορεί να καλυφθεί χρησιμοποιώντας το αποστειρωμένο κάλυμμα μονάδας
προβολής που παρέχεται από την Brainlab.
Το κάλυμμα σας επιτρέπει να αποκτάτε ενδοεγχειρητικά πρόσβαση στις λειτουργίες λογισμικού και
να τοποθετείτε τη μονάδα προβολής κατά τη διάρκεια της επέμβασης διατηρώντας την ασηψία του
αποστειρωμένου πεδίου. Το κάλυμμα οθόνης 27" (19903-40) προορίζεται για χρήση με την οθόνη
Curve.

Συσκευασία

Το κάλυμμα μονάδας προβολής παραδίδεται αποστειρωμένο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία του
καλύμματος δεν έχει τρύπες ή σκισίματα.

Προειδοποίηση
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία του
καλύμματος. Αν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει, απορρίψτε το κάλυμμα και μην το
χρησιμοποιήσετε.

Μην χρησιμοποιείτε το κάλυμμα αν η συσκευασία φέρει σκισίματα.

Curve με κάλυμμα

Εικόνα 51  

Λειτουργία οθόνης αφής με το κάλυμμα

Προειδοποίηση
Μην αγγίζετε το κάλυμμα με αιχμηρά εργαλεία.

Απόρριψη

Απορρίψτε το κάλυμμα μετά τη χρήση.

Αποσυσκευασία του καλύμματος

Βήμα

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία δεν είναι τρυπημένη.

2. Ξεκολλήστε τη σφράγιση του καλύμματος για να το ανοίξετε.

3. Βγάλτε το κάλυμμα από τη συσκευασία υπό συνθήκες ασηψίας.

Αποστειρωμένο κάλυμμα μονάδας προβολής
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Προειδοποίηση
Το κάλυμμα παραδίδεται αποστειρωμένο. Εάν η εξωτερική πλευρά του καλύμματος έρθει
σε επαφή με μη αποστειρωμένο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της αποσυσκευασίας ή της
κλινικής χρήσης, πρέπει να απορριφθεί.

Κάλυψη μονάδας προβολής

Βήμα

1. Κρατήστε το κάλυμμα με τα χέρια σας προς τα αριστερά και δεξιά του βέλους προσανατο-
λισμού ①.

2. Τοποθετήστε το φύλλο του καλύμματος πάνω από τη μονάδα προβολής, ώστε το βέλος
κατεύθυνσης να βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας προβολής και να έχει φορά προς
τα κάτω ②.

Ασφάλιση καλύμματος

Βήμα

1. Αφαιρέστε την αυτοκόλλητη επένδυση από τις αυτοκόλλητες λωρίδες στο επάνω μέρος
του καλύμματος και επικολλήστε τις στο πίσω μέρος της μονάδας προβολής.
Επαναλάβετε μέχρι και οι τρεις λωρίδες να έχουν επικολληθεί στο πίσω μέρος της μονά-
δας προβολής.

2. Αφαιρέστε την αυτοκόλλητη επένδυση από μία από τις αυτοκόλλητες λωρίδες στο κάτω
μέρος του καλύμματος και επικολλήστε την στον ορθοστάτη της μονάδας προβολής.
Επαναλάβετε για τη δεύτερη αυτοκόλλητη λωρίδα στο κάτω μέρος του καλύμματος.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Αποστειρωμένο κάλυμμα μονάδας προβολής
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7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
7.1 Ασφάλιση και απασφάλιση των φρένων

Γενικές πληροφορίες

Κάθε τροχός διαθέτει ξεχωριστό φρένο ποδιού, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και να
ακινητοποιηθεί με ασφάλεια.

Προειδοποίηση
Ασφαλίστε πλήρως όλα τα φρένα κατά την αποθήκευση, ακινητοποίηση ή λειτουργία των
τροχήλατων βάσεων.

Πριν τη μεταφορά

Προειδοποίηση
Απασφαλίστε όλα τα φρένα προτού μετακινήσετε το σύστημα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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7.1.1 Φρένα μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης

Γενικές πληροφορίες

Η μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης έχει φρένα και στους τέσσερις τροχούς.
Τα πεντάλ των φρένων στους τροχούς της μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης είναι
προσβάσιμα από δύο πλευρές.

Ασφάλιση/απασφάλιση φρένων

① ②

③

Εικόνα 52  

Επιλογές

Για την ασφάλιση, ωθήστε τον ποδομοχλό του φρένου ③ προς τα κάτω με το πόδι σας μέχρι να
ασφαλίσει στη θέση κλειδώματος ①.

Για την απασφάλιση, ωθήστε τον ποδομοχλό του φρένου ③ προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει
στη θέση ξεκλειδώματος ②.

Φρένα μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης
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7.1.2 Φρένα κάμερας τροχήλατης βάσης

Γενικές πληροφορίες

Η κάμερα τροχήλατης βάσης έχει φρένα και στους τέσσερις τροχούς.
Τα πεντάλ των φρένων στους μεγάλους πίσω τροχούς είναι προσβάσιμα από δύο πλευρές, όπως
και για τους τροχούς της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης. Τα πεντάλ των φρένων στους
μικρούς μπροστινούς τροχούς (παρακάτω εικόνες) είναι προσβάσιμα μόνο από τη μία πλευρά.

Ασφάλιση/απασφάλιση φρένων

①

③

②

Εικόνα 53  

Επιλογές

Για την ασφάλιση, ωθήστε τον ποδομοχλό του φρένου ③ προς τα κάτω με το πόδι σας μέχρι να
ασφαλίσει στη θέση κλειδώματος ①.

Για την απασφάλιση, ωθήστε τον ποδομοχλό του φρένου ③ προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει
στη θέση ξεκλειδώματος ②.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Εγχειρίδια χρήσης συστήματος και τεχνικά εγχειρίδια Αναθ. 1.0 Curve Dual Navigation Station Έκδ. 1.2 109



7.2 Σύνδεση σε σταθμό της κάμερας τροχήλατης
βάσης και της μονάδας προβολής τροχήλατης
βάσης

7.2.1 Πριν ξεκινήσετε

Γενικές πληροφορίες

Τα προστατευτικά καλύμματα της μονάδας προβολής και της κάμερας πρέπει να χρησιμοποιείται
κατά τη σύνδεση σε σταθμό, τη μεταφορά και την αποθήκευση για την προστασία των ευαίσθητων
εξαρτημάτων από τυχόν ζημιά.

Μην καλύπτετε την κάμερα προβολής ή τις μονάδες προβολής με προστατευτικά
καλύμματα όταν λειτουργεί το σύστημα. Διαφορετικά το σύστημα μπορεί να υπερθερμανθεί
και να προκληθεί σοβαρή βλάβη. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα έχει απενεργοποιηθεί και ότι
έχει κρυώσει πλήρως προτού τοποθετήσετε τα προστατευτικά καλύμματα.

Καθαρίστε τις οθόνες αφής προτού τοποθετήσετε τα προστατευτικά καλύμματα των
μονάδων προβολής.

Κάλυμμα μονάδας προβολής (μπροστά)

Εικόνα 54  

Πίσω κάλυμμα μονάδας προβολής

①
Εικόνα 55  

Σύνδεση σε σταθμό της κάμερας τροχήλατης βάσης και της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης
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Τοποθέτηση προστατευτικού καλύμματος στις μονάδες προβολής

Βήμα

1. Τερματίστε τη λειτουργία του συστήματος, απενεργοποιήστε αποσυνδέστε το.

2. Μόλις η μονάδα προβολής κρυώσει, εφαρμόστε το προστατευτικό κάλυμμα.

3. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα εδράζεται σωστά στη μονάδα προβολής.

4. Ασφαλίστε τους ιμάντες Velcro ① στο πίσω μέρος του προστατευτικού καλύμματος της
μονάδας προβολής.

Τοποθέτηση προστατευτικού καλύμματος στην κάμερα

②①

Εικόνα 56  

Βήμα

1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα τροχήλατης βάσης είναι στερεωμένη στη θέση ακινητοποίη-
σης και η κάμερα είναι απενεργοποιημένη και έχει κρυώσει τελείως.

2. Τραβήξτε το προστατευτικό κάλυμμα της κάμερας ① πάνω από την κάμερα.

3. Ασφαλίστε την κάμερα στον ορθοστάτη κάμερας χρησιμοποιώντας τον ιμάντα Velcro στο
προστατευτικό κάλυμμα ②.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα, η κάμερα τροχήλατης βάσης πρέπει να
βρίσκεται σε θέση μεταφοράς/αποθήκευσης. 

Προειδοποίηση
Η κάμερα πρέπει να ασφαλίζεται με τον ιμάντα στο προστατευτικό κάλυμμα για να
αποφεύγεται η ακούσια κίνηση κατά τη μεταφορά.

Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κάμερα
τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν από την τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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7.2.2 Μεταφορά και θέση ακινητοποίησης

Ετικέτα προειδοποίησης

Η ετικέτα προειδοποίησης απεικονίζει τη σωστή θέση ακινητοποίησης και μεταφοράς για την
κάμερα τροχήλατης βάσης όταν είναι συνδεδεμένη στη μονάδα προβολής τροχήλατης
βάσης.
Βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες προβολής είναι κλειδωμένες στη θέση που υποδεικνύεται στην ετικέτα
προειδοποίησης.

Εικόνα 57  

Προφυλάξεις

Μεταφέρετε την κάμερα τροχήλατης βάσης μόνο στη θέση μεταφοράς. Υπάρχει το ενδεχόμενο ο
βραχίονας με πρόβολο που βρίσκεται σε έκταση να κινηθεί απρόσμενα προς τα έξω όταν
σταματήσει η κίνηση.
Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη λαβή στον ορθοστάτη για να περιστρέψετε τον
βραχίονα της κάμερας, καθώς ο βραχίονας έχει μεγάλη ακτίνα, και η κάμερα θα μπορούσε να
έρθει σε επαφή με άλλο εξοπλισμό ή άτομα.

Προειδοποίηση
Αν η κάμερα τροχήλατης βάσης δεν βρίσκεται στη σωστή θέση μεταφοράς ενώ κινείται, μια
απότομη στάση μπορεί να προκαλέσει την ταλάντωση του βραχίονα της κάμερας.

Μεταφορά και θέση ακινητοποίησης
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Τοποθέτηση της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης

Βήμα

1. Περιστρέψτε τον (κάτω) βραχίονα προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στην ετικέτα
ακινητοποίησης έως ότου η ετικέτα να ευθυγραμμιστεί με την αντίστοιχη ετικέτα στον ορ-
θοστάτη της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να έχετε υπόψη ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση που έχει ως αποτέλεσμα ο
άνω βραχίονας να κινείται όταν η γωνία μεταξύ των δύο βραχιόνων είναι 90°. 

2. Γείρετε τον αρθρωτό βραχίονα όσο το δυνατόν ψηλότερα.

3. Μετακινήστε το εσωτερικό σημείο συγκράτησης του αρθρωτού βραχίονα προς την κατεύ-
θυνση που υποδεικνύεται στην ετικέτα ακινητοποίησης έως ότου η ετικέτα ευθυγραμμιστεί
με την αντίστοιχη ετικέτα στον βραχίονα επέκτασης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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Βήμα

4. Περιστρέψτε το σημείο περιστροφής του βραχίονα προς την κατεύθυνση που υποδεικνύε-
ται στην ετικέτα ακινητοποίησης έως ότου η ετικέτα να ευθυγραμμιστεί με την αντίστοιχη
ετικέτα στον αρθρωτό βραχίονα.

5. Ο κάτω βραχίονας βρίσκεται τώρα στην τελική θέση.

6. Στερεώστε όλες τις βιδωτές διατάξεις ασφάλισης σε αυτόν τον βραχίονα για αποφυγή τυ-
χόν ακούσιας κίνησης.

7. Επαναλάβετε τα βήματα 1-6 με τον άνω βραχίονα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επαναλάβετε το βήμα 1, αν ακολουθείτε την κατεύθυνση που αναφέρε-
ται στην ετικέτα ακινητοποίησης. Αν ο βραχίονας σταματήσει πριν την τελική θέση, μετακι-
νήστε τον άνω βραχίονα κατά 90° προς την αντίθετη κατεύθυνση και οι ετικέτες ακινητο-
ποίησης θα ευθυγραμμιστούν. 

8. Τότε η μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης βρίσκεται στην τελική θέση.

Μεταφορά και θέση ακινητοποίησης
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Τοποθέτηση της κάμερας τροχήλατης βάσης

③

①

②

Εικόνα 58  

Βήμα

1. Απασφαλίστε τον τηλεσκοπικό ορθοστάτη πατώντας το κουμπί απασφάλισης στη λαβή
①.

2. Εντοπίστε τη θέση της ετικέτας ακινητοποίησης στον ορθοστάτη ③.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο ορθοστάτης βρίσκεται σε χαμηλή θέση, η ετικέτα ακινητοποίησης μπορεί
να είναι καλυμμένη. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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Βήμα

3. Χρησιμοποιήστε ένα ή δύο χέρια για να μετακινήσετε τον ορθοστάτη προς τα πάνω ή
προς τα κάτω έως ότου η ετικέτα ακινητοποίησης να ευθυγραμμιστεί με το σταθερό τμήμα
του ορθοστάτη.

4. Χρησιμοποιήστε τη λαβή της κάμερας ② για να διπλώσετε τον βραχίονα της κάμερας έως
ότου ευθυγραμμιστεί σταθερά με τον ορθοστάτη.

5. Χρησιμοποιήστε τη λαβή της κάμερας ② για να περιστρέψετε την κάμερα προς τα αριστε-
ρά (όταν στέκεστε πίσω από την τροχήλατη βάση).

6. Χρησιμοποιήστε το προστατευτικό κάλυμμα της κάμερας για να ασφαλίσετε την κάμερα
και να σταθεροποιήσετε τη θέση.

Μεταφορά και θέση ακινητοποίησης
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7.2.3 Διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης από σταθμό

Τελική θέση σύνδεσης

Εικόνα 59  

Σύνδεση των τροχήλατων βάσεων του Curve

Βήμα

1. Φέρτε την κάμερα τροχήλατης βάσης και τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης
στις αντίστοιχες θέσεις στάθμευσης.

2. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόστηκαν τα φρένα της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης.

3. Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός ασφάλισης είναι ανοιχτός.
Αν ο μηχανισμός ασφάλισης έχει εφαρμοστεί κατά λάθος, ανοίξτε τον πατώντας το πεντάλ
απασφάλισης προς τα κάτω.

4. Ωθήστε την κάμερα τροχήλατης βάσης μέσα στη μονάδα προβολής τροχήλατης βά-
σης, έτσι ώστε ο μπροστινός άξονας της κάμερας τροχήλατης βάσης να περικλείει τον
μπροστινό άξονα της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης έως ότου ακούσετε ότι ο
μηχανισμός ασφάλισης έχει μπει στη θέση του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να μετακινείτε πάντα την κάμερα τροχήλατης βάσης μέσα στη
μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης και όχι το αντίστροφο. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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Έλεγχος για σωστή σύνδεση σε σταθμό

① ②

Εικόνα 60  

Πριν μετακινήσετε το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένο.

Βήμα

1. Βεβαιωθείτε ότι το πεντάλ σύνδεσης έχει βγει προς τα έξω και είναι ορατό ①.

2. Τραβήξτε προσεκτικά μία τροχήλατη βάση για να βεβαιωθείτε ότι οι δύο τροχήλατες βά-
σεις κινούνται μαζί.

3. Αν κατά τα παραπάνω βήματα διαπιστωθεί ότι οι τροχήλατες βάσεις δεν είναι σταθερά
συνδεδεμένες, ωθήστε προς τα κάτω το πεντάλ απασφάλισης της σύνδεσης, έτσι ώστε να
βρίσκεται στη θέση «αποσύνδεσης» ②.

4. Συνδέστε ξανά τις τροχήλατες βάσεις.

Αποσύνδεση των τροχήλατων βάσεων του Curve

Βήμα

1. Ωθήστε το πεντάλ σύνδεσης προς τα κάτω ② για να ανοίξει ο μηχανισμός ασφάλισης.

2. Τραβήξτε την κάμερα τροχήλατης βάσης μακρυά από τη μονάδα προβολής τροχήλα-
της βάσης.

Διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης από σταθμό
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7.3 Μεταφορά του συστήματος
7.3.1 Απαιτήσεις

Πριν ξεκινήσετε

Η μεταφορά του συστήματος πρέπει να επιβλέπεται από τουλάχιστον ένα άτομο για να
αποφευχθούν προσκρούσεις με άλλο εξοπλισμό, δομές ή άτομα.

Προειδοποίηση
Μετακινήστε τις τροχήλατες βάσεις μόνο όταν βρίσκονται σε ασφαλή θέση μεταφοράς.

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βιδωτές διατάξεις ασφάλισης στους βραχίονες της μονάδας
παρακολούθησης είναι καλά ασφαλισμένες.

Προειδοποίηση
Ανοίξτε όλα τα φρένα πριν μετακινήσετε το σύστημα. Μην επιχειρήσετε να μετακινήσετε τη
μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης ή την κάμερα τροχήλατης βάσης όταν οι τροχοί είναι
ασφαλισμένοι, διότι σε διαφορετική περίπτωση οι τροχήλατες βάσεις μπορεί να
ανατραπούν.

Προειδοποίηση
Μετακινήστε αργά το μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης και την κάμερα τροχήλατης
βάσης μπρος-πίσω για να βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένες με ασφάλεια.

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι η προβλεπόμενη διαδρομή δεν έχει εμπόδια. Αποφύγετε τα κατώφλια ή
αντικείμενα που ενδέχεται να βρίσκονται στο δάπεδο. Μην περνάτε πάνω από τα καλώδια
του συστήματος κατά τη μεταφορά.

Αποφύγετε τις δονήσεις

Μην μετακινείτε το σύστημα όταν είναι ενεργοποιημένο. Η έκθεση του συστήματος σε ισχυρούς
κραδασμούς ή προσκρούσεις μπορεί να προκαλέσει ζημιά και να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη
απώλεια δεδομένων.

Αποφύγετε τις δονήσεις και τα χτυπήματα κατά τη μετακίνηση και την αποθήκευση.

Επίπεδη επιφάνεια

Η ταχύτητα μεταφοράς του συνδεδεμένου συστήματος αυξάνεται σε επιφάνειες με κλίση. Οι
επιφάνειες με κλίση ενδέχεται να προκαλέσουν την ανατροπή του συστήματος.

Προειδοποίηση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να μετακινήσετε ή να ακινητοποιήσετε την πλατφόρμα σε
οποιαδήποτε θέση (των βραχιόνων συστήματος και της κάμερας τροχήλατης βάσης) σε
κεκλιμένο έδαφος έως 5°.
• Μπορείτε να μετακινήσετε ή να ακινητοποιήσετε το σύστημα στο έδαφος με κλίση πάνω
από 5° μόνο αν η πλατφόρμα βρίσκεται σε θέση μεταφοράς.

• Το σύστημα δεν μπορεί να μετακινηθεί ή να ακινητοποιηθεί σε καμία θέση αν το έδαφος
έχει κλίση πάνω από 10°.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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Aκούσια κίνηση

Προειδοποίηση
Κατά τη μετακίνηση της κάμερας τροχήλατης βάσης, προσέξτε ότι ο αιωρούμενος
βραχίονας μπορεί να κινηθεί ακούσια.

Ασφαλής μετακίνηση

Προειδοποίηση
Τραβήξτε προσεκτικά το συνδεδεμένο σύστημα. Μετακινείτε το σύστημα σε ελεγχόμενη
ταχύτητα περπατήματος.

Προειδοποίηση
Το σύστημα πρέπει να μετακινηθεί από ένα άτομο. Αν χρειαστεί βοήθεια από δεύτερο
άτομο, μην ωθείτε και τραβάτε ταυτόχρονα. Προσέξτε κατά τη μεταφορά ώστε να μην
μαγκωθούν τα δάχτυλα ή άλλα μέρη του σώματος στα σημεία συγκράτησης του
συστήματος.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης από σταθμό Σελίδα 117

Μεταφορά του συστήματος
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7.3.2 Σωστή διαδικασία μεταφοράς

Μετά τη μεταφορά

Προειδοποίηση
Μη μεταφέρετε ή μην αποθηκεύετε το σύστημα εκτός των καθοριζόμενων περιβαλλοντικών
συνθηκών. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί απώλεια της ακρίβειας
βαθμονόμησής της.
Μετά τη μεταφορά ή την αφαίρεση από τον χώρο αποθήκευσης, περιμένετε μέχρι το σύστημα να
προσαρμοστεί στη θερμοκρασία δωματίου πριν τεθεί σε λειτουργία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης από σταθμό Σελίδα 117
Προδιαγραφές περιβάλλοντος Σελίδα 170

Μεταφορά του συστήματος

①

Εικόνα 61  

Βήμα

Τραβήξτε το συνδεδεμένο σύστημα από τη λαβή ①.

Μεταφορά του συστήματος Curve EM

Βήμα

1. Χρησιμοποιήστε τη θήκη μεταφοράς ① για να μεταφέρετε τα εξαρτήματα της μονάδας
ΗΜ παρακολούθησης.

2. Χρησιμοποιήστε τη λαβή ② για να μεταφέρετε τη μονάδα προβολής τροχήλατης βά-
σης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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Πρέπει να αποθηκεύετε και να μεταφέρετε πάντα τα εξαρτήματα της μονάδας ΗΜ
παρακολούθησης όπως συνιστάται από την Brainlab.

Πώς να ξεπεράσετε τυχόν εμπόδια κατά τη μεταφορά

Εάν δεν υπάρχει μια καθαρή, επίπεδη οδός διέλευσης (π.χ. αναπόφευκτη διακύμανση βάθους
μεταξύ των αιθουσών), ακολουθήστε τη διαδικασία παρακάτω για να ξεπεράσετε τα συγκεκριμένα
εμπόδια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία ισχύει για διαφοροποιήσεις βάθους 8 mm-20 mm. 

Βήμα

1. Διατηρώντας τις τροχήλατες βάσεις σε θέση μεταφοράς, αποσυνδέστε τη μονάδα προ-
βολής τροχήλατης βάσης και την κάμερα τροχήλατης βάσης, έτσι ώστε να μετακινού-
νται ξεχωριστά.

2. Σύρετε την κάμερα τροχήλατης βάσης στο σημείο διαφοροποίησης του βάθους, κατόπιν
ανασηκώστε με προσοχή τη λαβή ενώ την τραβάτε πάνω από το σκαλοπάτι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε να μην ανασηκώσετε υπερβολικά την τροχήλατη βάση, καθώς
υπάρχει κίνδυνος ανατροπής. 

3. Σύρετε τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης στο σημείο διαφοροποίησης του βά-
θους, κατόπιν ανασηκώστε με προσοχή τη λαβή ενώ την τραβάτε πάνω από το σκαλοπά-
τι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε να μην ανασηκώσετε υπερβολικά την τροχήλατη βάση, καθώς
υπάρχει κίνδυνος ανατροπής. 

4. Συνδέστε ξανά τις τροχήλατες βάσεις συνεχίζοντας με τη μεταφορά.

Σωστή διαδικασία μεταφοράς
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7.4 Ακινητοποίηση και αποθήκευση
7.4.1 Ακινητοποίηση

Γενικές πληροφορίες

Όταν το σύστημα δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε πάντοτε τις τροχήλατες βάσεις στη θέση
ασφαλούς μεταφοράς και ακινητοποίησης.

Ασφαλής ακινητοποίηση

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι τα φρένα όλων των τροχών έχουν ασφαλίσει στη θέση τους όταν η
τροχήλατη βάση είναι ακινητοποιημένη.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κλείδωμα μονάδων προβολής Σελίδα 40
Μεταφορά και θέση ακινητοποίησης Σελίδα 112

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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7.4.2 Αποθήκευση

Ασφαλής αποθήκευση

Κατά την αποθήκευση του συστήματος, διατηρείτε πάντα τις τροχήλατες βάσεις συνδεδεμένες μαζί
στην ασφαλή θέση μεταφοράς και ακινητοποίησης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Μεταφορά και θέση ακινητοποίησης Σελίδα 112
Προδιαγραφές περιβάλλοντος Σελίδα 170

Αποθήκευση
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7.4.3 Μεταφορά της μονάδα ΗΜ παρακολούθησης σε θήκες μεταφοράς

Γενικές πληροφορίες

Μεταφέρετε το Curve με τις θήκες του.

Προετοιμασία της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης για φύλαξη

Βήμα

1. Τερματίστε τη λειτουργία του συστήματος.

2. Αποσυνδέστε το ΗΜ καλώδιο παροχής ρεύματος για το Curve.

3. Αποσυνδέστε το ΗΜ καλώδιο από τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης.

4. Αφαιρέστε το πάνω επίπεδο της θήκης μεταφοράς και φυλάξτε το μέσα στο επάνω κουτί ή
κάπου όπου θα παραμείνει καθαρό και στεγνό.

Συσκευασία της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης με πλάκα στερέωσης σε θήκες μεταφοράς

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

Εικόνα 62  

Βήμα

1. Αφαιρέστε τον ΗΜ σταθμό βάσης από τη χειρουργική τράπεζα.

2. Αποσυνδέστε το καλώδιο της γεννήτριας ΗΜ πεδίου και τους δύο συνδέσμους του ΗΜ
καλωδίου από τον HM σταθμό βάσης.
Αποθηκεύστε τον ΗΜ σταθμό βάσης στο κάτω επίπεδο της θήκης μεταφοράς ④.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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Βήμα

3. Ενώ κρατάτε τη γεννήτρια ΗΜ πεδίου ③, τραβήξτε τον μηχανισμό απασφάλισης ② που
βρίσκεται στην πλάκα στερέωσης της γεννήτρια HM πεδίου ① για να διαχωρίσετε τη
γεννήτρια HM πεδίου.
Αποθηκεύστε τη γεννήτρια ΗΜ πεδίου στο κάτω επίπεδο της θήκης μεταφοράς ⑤.

4. Αποθηκεύστε όλα τα καλώδια στο κάτω επίπεδο της θήκης μεταφοράς ⑥.

5. Αντικαταστήστε το επάνω επίπεδο της θήκης μεταφοράς ⑧.

6. Βγάλτε τους ιμάντες Velcro της πλάκας στερέωσης της γεννήτριας ΗΜ πεδίου και φυ-
λάξτε τους στο επάνω επίπεδο της θήκης μεταφοράς ⑨.

7. Τοποθετήστε τα μη αποστειρωμένα όργανα στη θήκη μη αποστειρωμένων οργάνων ⑪.

8. Τοποθετήστε τη θήκη μη αποστειρωμένων οργάνων ⑪ στη θήκη μεταφοράς ⑩.

Συσκευασία της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης με τον βραχίονα τοποθέτησης σε θήκες μεταφοράς

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

Εικόνα 63  

Βήμα

1. Αφαιρέστε τον ΗΜ σταθμό βάσης από τη χειρουργική τράπεζα.

2. Αποσυνδέστε το καλώδιο της γεννήτριας ΗΜ πεδίου και τους δύο συνδέσμους του ΗΜ
καλωδίου από τον HM σταθμό βάσης.
Αποθηκεύστε τον ΗΜ σταθμό βάσης στο κάτω επίπεδο της θήκης μεταφοράς ④.

3. Ενώ κρατάτε τη γεννήτρια ΗΜ πεδίου ③, τραβήξτε τον μηχανισμό απασφάλισης ② που
βρίσκεται στην βραχίονα τοποθέτησης της γεννήτριας ΗΜ πεδίου ① για να διαχωρίσετε
τη γεννήτρια ΗΜ πεδίου.
Αποθηκεύστε τη γεννήτρια ΗΜ πεδίου στο κάτω επίπεδο της θήκης μεταφοράς ⑤.

4. Αποθηκεύστε όλα τα καλώδια στο κάτω επίπεδο της θήκης μεταφοράς ⑥.

5. Αντικαταστήστε το επάνω επίπεδο της θήκης μεταφοράς ⑧.

Μεταφορά της μονάδα ΗΜ παρακολούθησης σε θήκες μεταφοράς
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Βήμα

6. Αποθηκεύστε τον βραχίονα τοποθέτησης της γεννήτριας ΗΜ πεδίου στο επάνω επίπεδο
της θήκης μεταφοράς ⑨.

7. Τοποθετήστε τα μη αποστειρωμένα όργανα στη θήκη μη αποστειρωμένων οργάνων ⑪.

8. Τοποθετήστε τη θήκη μη αποστειρωμένων οργάνων ⑪ στη θήκη μεταφοράς ⑩.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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7.4.4 Αποθήκευση μεγάλης διάρκειας

Γενικές πληροφορίες

Προτού και αφότου τοποθετήσετε το σύστημα στον χώρο αποθήκευσης για παρατεταμένη χρονική
περίοδο, πρέπει να ακολουθηθούν κάποια βήματα, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Νομικές πληροφορίες Σελίδα 8
Οδηγίες καθαρισμού Σελίδα 131
Απαιτήσεις επαναληπτικού ελέγχου Σελίδα 151

Αποθήκευση για 1-6 μήνες

Προτού αποθηκεύσετε το σύστημα για έναν έως έξι μήνες:

Βήμα

1. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του UPS είναι πλήρως φορτισμένη.

2. Αποσυνδέστε όλα τα εξωτερικά καλώδια και φυλάξτε τα μαζί με τον εξοπλισμό.

3. Σκεπάστε την κάμερα και τις μονάδες προβολής με τα προστατευτικά καλύμματα.

4. Φυλάσσετε τον εξοπλισμό σε ξηρό μέρος με θερμοκρασία που κυμαίνεται από 21 °C έως
30 °C.

Ανάκτηση εξοπλισμού που είναι αποθηκευμένος για 3 μήνες

Προτού χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό που ήταν αποθηκευμένος για περίπου τρεις μήνες:

Βήμα

1. Καθαρίστε τον εξοπλισμό.

2. Επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία του UPS.

3. Εκκινήστε το σύστημα και εξακριβώστε ότι λειτουργεί σωστά πριν από τη χρήση του για
χειρουργική επέμβαση.

Αποθήκευση για 6 μήνες ή περισσότερο

Προτού αποθηκεύσετε το σύστημα για έξι μήνες ή περισσότερο:

Βήμα

1. Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab για να αφαιρέσετε την μπαταρία του
UPS από τον εξοπλισμό.

2. Αποσυνδέστε όλα τα εξωτερικά καλώδια και φυλάξτε τα μαζί με τον εξοπλισμό.

3. Σκεπάστε την κάμερα και τις μονάδες προβολής με τα προστατευτικά καλύμματα.

4. Φυλάσσετε τον εξοπλισμό σε ξηρό μέρος με θερμοκρασία που κυμαίνεται από 21 °C έως
30 °C.

Αποθήκευση μεγάλης διάρκειας
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Ανάκτηση εξοπλισμού που είναι αποθηκευμένος για 6 μήνες

Προτού χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό που ήταν αποθηκευμένος για έξι μήνες ή περισσότερο:

Βήμα

1. Καθαρίστε τον εξοπλισμό.

2. Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab για να εγκαταστήσετε μια νέα
μπαταρία UPS.

3. Επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία του UPS.

4. Διενεργήστε επαναληπτικούς ελέγχους για να επαληθεύσετε την ασφάλεια και την αποτε-
λεσματικότητα του εξοπλισμού.

5. Εκκινήστε το σύστημα και εξακριβώστε ότι λειτουργεί σωστά πριν από τη χρήση του για
χειρουργική επέμβαση.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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Αποθήκευση μεγάλης διάρκειας
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8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
8.1 Οδηγίες καθαρισμού
8.1.1 Απαιτήσεις

Πριν ξεκινήσετε

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία του συστήματος έχει τερματιστεί πλήρως και ότι έχει
αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία δικτύου, προτού ξεκινήσετε τον καθαρισμό.

Προειδοποίηση
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: Πριν από και κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών καθαρισμού
και απολύμανσης, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παρακολούθησης (οπτική ή
ηλεκτρομαγνητική) είναι αποσυνδεδεμένη από τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης.

Μη αυτόματη απολύμανση

Μην χρησιμοποιείτε μεθόδους αυτόματου καθαρισμού και απολύμανσης για τα εξαρτήματα του
συστήματος Curve.

Μην εκθέτετε το σύστημα Curve άμεσα σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV), καθώς μπορεί να
προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό.

Δεν ενδείκνυται η αποστείρωση

Μην αποστειρώνετε τα εξαρτήματα του συστήματος Curve.

Δεν ενδείκνυται η χρήση υγρών

Αν τα υγρά έρθουν σε επαφή με τον αφρό που περιβάλλει το πλαίσιο της μονάδας προβολής και
την οθόνη αφής, ενδέχεται να υπάρχουν προσωρινές δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργικότητα
της οθόνης αφής.
Η λειτουργικότητα της οθόνης αφής θα επανέλθει στο φυσιολογικό αφού στεγνώσει ο αφρός,
ωστόσο συνιστάται να αποφεύγεται η επαφή υγρών με τον αφρό, ιδίως κατά τον καθαρισμό.

Μην ψεκάζετε διαλύτες καθαρισμού ή άλλα υγρά απευθείας στο πλέγμα του ηχείου ή στις
θυρίδες εξαερισμού.

Φροντίστε να μην εισέλθουν υγρά στα εξαρτήματα του συστήματος Curve, καθώς αυτό θα
μπορούσε να καταστρέψει το εξάρτημα και/ή τα ηλεκτρονικά μέρη.

Χρησιμοποιείτε μόνο ελαφρώς βρεγμένο πανί για τον καθαρισμό. Άλλες μέθοδοι θα
μπορούσαν να επιτρέψουν την εισχώρηση υγρών στο σύστημα και να προκαλέσουν ζημιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
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Συμβατότητα απολυμαντικού

Οι ακόλουθοι τύποι απολυμαντικών είναι συμβατοί με όλα τα εξαρτήματα του συστήματος Curve,
εκτός από την κάμερα:

Τύπος απολυμαντικού Παράδειγμα

Με βάση την αλκοόλη Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Με βάση την αλκυλαμίνη Incidin Plus 2%

Με βάση το ενεργό οξυγόνο Perform

Με βάση την αλδεϋδη/το χλωριούχο άλας Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο απολυμαντικά επιφανειών που κυκλοφορούν στην αγορά της
χώρας σας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα απολυμαντικά επιφανειών μπορεί να αφήσουν κατάλοιπα. Αυτά μπορούν να
αφαιρεθούν εύκολα με στεγνό πανί. 

Οδηγίες καθαρισμού
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8.1.2 Καθαρισμός του συστήματος Curve

Μην χρησιμοποιείτε

• Όξινους διαλύτες
• Καυστικούς διαλύτες με τιμή pH άνω του 9,5
Ακολουθείτε πάντοτε πιστά τις οδηγίες του παρασκευαστή του απολυμαντικού.

Η χρήση διαφορετικών υγρών καθαρισμού, απολυμαντικών πανακίων ή διαδικασιών
καθαρισμού από αυτά που καθορίζονται ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό.
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο απολυμαντικά πιστοποιημένα από την Brainlab,
προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στο σύστημα.

Διαστήματα καθαρισμού της κάμερας

Καθώς η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης της κάμερας, η Brainlab δεν
μπορεί να δώσει γενικές συστάσεις σχετικά με τα διαστήματα καθαρισμού. Αυτό αποτελεί ευθύνη
του χρήστη.
Επιθεωρείτε τακτικά την καθαρότητα του φίλτρου διάταξης φωτισμού και των φακών, αλλά
καθαρίστε τα μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Μετά τον καθαρισμό

Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο τηλεσκοπικός ορθοστάτης της κάμερας τροχήλατης
βάσης είναι τελείως στεγνός προτού συμπτύξετε τον ορθοστάτη.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Τερματισμός λειτουργίας του συστήματος Σελίδα 101

Καθαρισμός της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης

Βήμα

1. Τερματίστε τη λειτουργία του συστήματος, κλείστε την κεντρική παροχή και αποσυνδέστε
το.

2. Με εξαίρεση τις οθόνες αφής και τα κίτρινα πάνελ της μονάδας προβολής τροχήλατης
βάσης, καθαρίζετε όλες τις άλλες επιφάνειες ① χρησιμοποιώντας απολυμαντικό για επι-
φάνειες.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού.

3. Καθαρίστε προσεκτικά τις διασυνδέσεις, διασφαλίζοντας ότι δεν εισέρχονται υγρά στο σύ-
στημα.

4. Καθαρίστε τα κίτρινα πάνελ της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης με απολυμαντι-
κό για επιφάνειες χωρίς οινόπνευμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση άλλων απολυμαντικών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα κίτρινα πά-
νελ. 

5. Καθαρίστε την οθόνη αφής ② με ένα πανάκι που δεν αφήνει χνούδι, χρησιμοποιώντας
ένα απολυμαντικό επιφανειών που δεν αφήνει λεκέδες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
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Καθαρισμός της κάμερας τροχήλατης βάσης

Βήμα

1. Μετά τον τερματισμό λειτουργίας της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης αποσυν-
δέστε το καλώδιο της κάμερας.

2. Με εξαίρεση την κάμερα, καθαρίστε όλες τις άλλες επιφάνειες χρησιμοποιώντας ένα απο-
λυμαντικό για επιφάνειες.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε να μη μεταφέρετε υπολείμματα από τη θήκη της κάμερας στα φίλ-
τρα και τους φακούς της διάταξης φωτισμού. 

3. Καθαρίστε προσεκτικά τις διασυνδέσεις, διασφαλίζοντας ότι δεν εισέρχονται υγρά στο σύ-
στημα.

Καθαρισμός του φακού και του φίλτρου της διάταξης φωτισμού

Βήμα

1. Μετά τον τερματισμό λειτουργίας της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης αποσυν-
δέστε το καλώδιο της κάμερας.

2. Αφαιρέστε τη σκόνη τα φίλτρα και τους φακούς της διάταξης φωτισμού χρησιμοποιώντας
ένα εξάρτημα καθαρισμού σκόνης για φωτογραφικούς φακούς (βούρτσα).
Σκουπίστε προσεκτικά την επιφάνεια μόνο προς μία κατεύθυνση τραβώντας τη βούρτσα
κατά μήκος της επιφάνειας.

3. Σκουπίστε προσεκτικά την επιφάνεια των φίλτρων και των φακών της διάταξης φωτισμού
με απολυμαντικά πανάκια που περιέχουν 70% ισοπροπανόλη ή Meliseptol. Ακολουθήστε
τις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού.
• Καθαρίστε το κάλυμμα της κάμερας με ένα απολυμαντικό επιφανειών.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού.
• Προσέξτε να μη μεταφέρετε υπολείμματα από την κάμερα στα φίλτρα και τους φακούς
της διάταξης φωτισμού.

• Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή της κάμερας με τα πανάκια.

4. Καθαρίστε τα φίλτρα και τους φακούς της διάταξης φωτισμού με ένα διάλυμα καθαρισμού
φακών του εμπορίου για φακούς πολλαπλών στρώσεων (όπως το AR66) και ένα καθαρό
υφασμένο πανί καθαρισμού οπτικών από μικροΐνες (όπως το Hitecloth).
Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή του διαλύματος καθαρισμού φακών με τα φίλτρα
και τους φακούς της διάταξης φωτισμού.

Προειδοποίηση
Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα χαρτιού για τον καθαρισμό. Τα προϊόντα χαρτιού ενδέχεται να
προκαλέσουν χαρακιές στα φίλτρα της διάταξης φωτισμού.

Προειδοποίηση
Το σύστημα πρέπει να απενεργοποιηθεί εντελώς και να αποσυνδεθεί από την κεντρική
παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.

Μην αποστειρώνετε την κάμερα.

Καθαρισμός του συστήματος Curve
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Καθαρισμός της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης

Βήμα

1. Μετά τον τερματισμό λειτουργίας της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης, αποσυν-
δέστε τα καλώδια στον ΗΜ σταθμό βάσης.

2. Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες του περιβλήματος με ένα απολυμαντικό για επιφάνειες.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού.

3. Καθαρίστε προσεκτικά τις διασυνδέσεις, διασφαλίζοντας ότι δεν εισέρχονται υγρά στο σύ-
στημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ψεκάζετε υγρά απευθείας στις οπές εξαερισμού του ΗΜ σταθμού βά-
σης. 

4. Σκουπίστε την πλάκα στερέωσης της γεννήτριας ΗΜ πεδίου ή τον βραχίονα
τοποθέτησης και απομακρύνετε τη σκόνη και τα υπολείμματα του τεμαχίου στερέωσης
της γεννήτριας ΗΜ πεδίου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
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8.1.3 Προστατευτικό κάλυμμα για μονάδες προβολής

Εικόνα

Εικόνα 64  

Μην χρησιμοποιείτε

• Όξινους διαλύτες
• Καυστικούς διαλύτες με τιμή pH άνω του 9,5

Καθαρισμός των προστατευτικών καλυμμάτων

Βήμα

1. Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης.

2. Χρησιμοποιείτε ένα απολυμαντικό για επιφάνειες για τον καθαρισμό της επιφάνειας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο ελαφρώς βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τις επιφά-
νειες. Μην αφήνετε το προστατευτικό κάλυμμα να εμβαπτιστεί σε απολυμαντικό. 

3. Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες των προστατευτικών καλυμμάτων. Μην καθαρίζετε
τις εσωτερικές επιφάνειες του καλύμματος.

4. Αφήστε τα προστατευτικά καλύμματα να στεγνώσει πλήρως προτού τα τοποθετήσετε στο
σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ένα κάλυμμα που έχει ακαθαρσίες δεν μπορεί να καθαριστεί ικανοποιητικά
ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, αντικαταστήστε το με ένα καινούργιο κάλυμμα. 

Μην πλένετε, βρέχετε, σιδερώνετε ή αποστειρώνετε τα προστατευτικά καλύμματα.

Προστατευτικό κάλυμμα για μονάδες προβολής
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8.1.4 Προστατευτικό κάλυμμα για κάμερα

Εικόνα

Εικόνα 65  

Μην χρησιμοποιείτε

• Όξινους διαλύτες
• Καυστικούς διαλύτες με τιμή pH άνω του 9,5

Καθαρισμός των προστατευτικών καλυμμάτων

Βήμα

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από την κάμερα τροχήλατης βάσης.

2. Χρησιμοποιείτε ένα απολυμαντικό για επιφάνειες για τον καθαρισμό της επιφάνειας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο ελαφρώς βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τις επιφά-
νειες. Μην αφήνετε το προστατευτικό κάλυμμα να βραχεί ή να εμβαπτιστεί σε απολυμαντι-
κό. 

3. Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες του προστατευτικού καλύμματος. Μην καθαρίζετε τις
εσωτερικές επιφάνειες του καλύμματος.

4. Αφήστε το προστατευτικό κάλυμμα να στεγνώσει πλήρως προτού το τοποθετήσετε στο
σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ένα κάλυμμα που έχει ακαθαρσίες δεν μπορεί να καθαριστεί ικανοποιητικά
ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, αντικαταστήστε το με ένα καινούργιο κάλυμμα. 

Μην πλένετε, βρέχετε, σιδερώνετε, απολυμαίνετε ή αποστειρώνετε τα προστατευτικά καλύμματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
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8.1.5 Θήκες μεταφοράς

Καθαρισμός των θηκών μεταφοράς

Βήμα

1. Χρησιμοποιείτε καθαρό νερό για τον καθαρισμό της επιφάνειας.

2. Εάν είναι απαραίτητο, απολυμάνετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα απολυμαντικό
επιφανειών, ακολουθώντας τις συστάσεις του παρασκευαστή του απολυμαντικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο ελαφρώς βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε και να απο-
λυμάνετε τις επιφάνειες. Μην αφήνετε οι θήκες μεταφοράς να βραχούν με ή να εμβαπτι-
στούν σε απολυμαντικό. 

3. Καθαρίζετε και απολυμαίνετε μόνο τις εξωτερικές επιφάνειες των θηκών μεταφοράς. Μην
καθαρίζετε ή απολυμαίνετε τις εσωτερικές επιφάνειες των θηκών.

4. Αφήστε τις θήκες μεταφοράς να στεγνώσουν πλήρως προτού τοποθετήσετε τα μέρη του
συστήματος σε αυτές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού στεγνώσουν, τα απολυμαντικά επιφανειών μπορεί να αφήσουν λεκέδες. 

Θήκες μεταφοράς
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9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

9.1 Εισαγωγή

Πληροφορίες κεφαλαίου

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων για τα κύρια εξαρτήματα του
συστήματος Curve:
• Μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης
• Μονάδα προβολής
• UPS
• Κάμερα τροχήλατης βάσης
• Μονάδα ΗΜ παρακολούθησης
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να σας παράσχει συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου να
αναγνωρίσετε πιθανά προβλήματα και να τα κοινοποιήσετε στο τμήμα υποστήριξης της Brainlab.

Επισκευή και σέρβις

Προειδοποίηση
Μην επιχειρήσετε να κάνετε σέρβις στο σύστημά σας. Επικοινωνήστε με το τμήμα
υποστήριξης της Brainlab για ερωτήσεις σχετικά με την επισκευή και το σέρβις.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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9.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων: Μονάδα προβολής
τροχήλατης βάσης

Παροχή ισχύος στη μονάδα προβολής τροχήλατης φάσης

Συμβάν Πιθανή αιτία

Η μονάδα προβολής τροχήλα-
της βάσης δεν τροφοδοτείται με
ρεύμα

Ελέγξτε ότι το καλώδιο παροχής ρεύματος δικτύου είναι σω-
στά συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης
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9.3 Αντιμετώπιση προβλημάτων: Μονάδα προβολής
9.3.1 Εμφάνιση στην οθόνη αφής

Γενικές πληροφορίες

Αυτά είναι τα κύρια λειτουργικά μέρη της μονάδας προβολής που επηρεάζουν την εμφάνιση:
• Η ίδια η οθόνη
• Ο οπίσθιος φωτισμός

Οθόνη μονάδας προβολής

Η οθόνη είναι το ενεργό μέρος της μονάδας προβολής.

Συμβάν Σχόλιο

Μερικά εικονοστοιχεία (από τα οποία
αποτελούνται οι προβαλλόμενες εικόνες)
μπορεί να χαθούν με την πάροδο του
χρόνου.

Η οθόνη μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση.

Οπίσθιος φωτισμός

Ο οπίσθιος φωτισμός φωτίζει ομοιόμορφα το φόντο της ενεργής οθόνης, έτσι ώστε τα
εικονοστοιχεία να είναι ορατά.

Συμβάν Σχόλιο

Η οθόνη είναι μαύρη.
Ο οπίσθιος φωτισμός μπορεί να χρειαστεί να αντικα-
τασταθεί (οι οπίσθιοι φωτισμοί έχουν συνήθως καθορι-
σμένη διάρκεια ζωής πέντε ετών).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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9.3.2 Οθόνη αφής

Λειτουργικότητα οθόνης αφής

Συμβάν Σχόλιο

Μη λειτουργικότητα οθόνης αφής
• Ο ελεγκτής αφής δεν λειτουργεί ή
• Το πρόγραμμα οδήγησης που ελέγχει τον δείκτη του
ποντικιού δεν λειτουργεί.

Η θέση του δείκτη στην οθόνη δεν αντι-
στοιχεί στο τμήμα της οθόνης που αγγί-
χθηκε

Η βαθμονόμηση του δείκτη έχει χαθεί. Επικοινωνήστε
με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab.

Οθόνη αφής
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9.3.3 Οθόνες ένδειξης σφάλματος

Μηνύματα ειδοποίησης οθόνης

Μήνυμα Επεξήγηση

No Signal!

Το σύστημα ελέγχει για διαθέσιμα σήματα. Οι πληροφορίες
εξαφανίζονται μετά από λίγα δευτερόλεπτα και είτε η εικόνα εμ-
φανίζεται είτε το σήμα της οθόνης έχει σφάλμα. Σε περίπτωση
σφάλματος επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της
Brainlab.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εγχειρίδια χρήσης συστήματος και τεχνικά εγχειρίδια Αναθ. 1.0 Curve Dual Navigation Station Έκδ. 1.2 143



9.4 Αντιμετώπιση προβλημάτων: UPS
9.4.1 Ηχητικά σήματα UPS

Σήματα

Συμβάν Πιθανή αιτία

Το UPS εκπέμπει περιστασιακά ένα ηχη-
τικό σήμα, αλλά το σύστημα λειτουργεί
κανονικά.

Το UPS μεταφέρει για λίγο το σύστημα στην εναλλα-
κτική πηγή ισχύος λόγω προβλημάτων τροφοδοσίας
(συνήθως έξοδος τάσης, υπερτάσεις ή αιχμές).
Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική καθώς προστα-
τεύει το σύστημα από μη φυσιολογικές τάσεις του κεν-
τρικού δικτύου.

Το UPS εκπέμπει ένα παρατεταμένο
ηχητικό σήμα ακολουθούμενο από σύν-
τομα ηχητικά σήματα και, στη συνέχεια,
η λειτουργία του συστήματος τερματίζε-
ται.

Η μπαταρία UPS είναι εντελώς άδεια. Φορτίστε πλή-
ρως το UPS πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το σύστημα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: UPS
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9.4.2 Ενδεικτικές λυχνίες LED UPS και κατάσταση συστήματος

Επισκόπηση

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πορτοκαλί λυχνία LED της μπαταρίας του
UPS, που βρίσκεται στο πάνελ χρήστη της μονάδας προβολής τροχήλατης βάσης.

Ενδεικτική λυχνία LED UPS

Κατάσταση Υποδεικνύει

Αναβοσβήνει Το σύστημα εκτελείται στο UPS

Σταθερά αναμμένη Η μπαταρία φορτίζει

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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9.5 Αντιμετώπιση προβλημάτων: Κάμερα
τροχήλατης βάσης

Συμβάντα της κάμερας

Υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα συμβάντα στα οποία μπορεί να οφείλονται σφάλματα επικοινωνίας
που έχουν σχέση με την κάμερα υπερύθρων.

Συμβάν Συμπτώματα Πιθανές αιτίες

Μείωση της έντα-
σης ήχου της κά-
μερας

• Περιορισμένο πεδίο
προβολής για πλοήγη-
ση

• Οι λυχνίες LED στον
φακό της κάμερας δεν
ανάβουν

• Υπερθέρμανση
• Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ της μονάδας
προβολής και κάμερας τροχήλατης βάσης

• Το υπέρυθρο φως από άλλη συσκευή προκα-
λεί παρεμβολές (π.χ. παλμικό οξύμετρο)

• Επιφάνειες στη χειρουργική αίθουσα αντανα-
κλούν ακούσια υπέρυθρο φως (π.χ. ανακλα-
στικές λωρίδες σε ενδυμασία)

Δεν υπάρχει ρεύ-
μα

Η κάμερα δεν εκπέμπει
χαρακτηριστικό ήχο
(«μπιπ») κατά την εκκίνη-
ση

• Πρόβλημα με την εσωτερική καλωδίωση
• Πρόβλημα με την εξωτερική καλωδίωση

Δεν υπάρχει επι-
κοινωνία

Η κάμερα δεν εκπέμπει
χαρακτηριστικό ήχο
(«μπιπ») κατά την εκκίνη-
ση εφαρμογής

• Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ μονάδας
προβολής και κάμερας τροχήλατης βάσης:
Ελέγξτε την καλωδίωση

Δεν γίνεται σωστή
παρακολούθηση
των σφαιρών επι-
σήμανσης

Το λογισμικό εμφανίζει μη
αναγνωρίσιμες γκρι σφαί-
ρες επισήμανσης στο πε-
δίο προβολής της κάμε-
ρας

• Το υπέρυθρο φως από άλλη συσκευή προκα-
λεί παρεμβολές (π.χ. παλμικό οξύμετρο)

• Επιφάνειες στη χειρουργική αίθουσα αντανα-
κλούν ακούσια υπέρυθρο φως (π.χ. ανακλα-
στικές λωρίδες σε ενδυμασία)

Ο έλεγχος του
κινητήρα της κάμε-
ρας δεν λειτουργεί

Το πάτημα των μηχανοκί-
νητων κουμπιών ελέγχου
της κάμερας δεν μετακινεί
την κάμερα

• Ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίη-
σης του κινητήρα είναι στη θέση απενεργο-
ποίησης: Γυρίστε το διακόπτη στη θέση ενερ-
γοποίησης

• Σφάλμα επικοινωνίας: Ελέγξτε την καλωδίωση
• Αν η πράσινη λυχνία LED κατάστασης της κά-
μερας είναι σβηστή, η επικοινωνία δεν είναι
δυνατή: Επανεκκινήστε τη συσκευή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε προβλήματα με την κάμερα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της
Brainlab. 

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Κάμερα τροχήλατης βάσης
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9.6 Αντιμετώπιση προβλημάτων: Μονάδα ΗΜ
παρακολούθησης

Συμβάντα της μονάδας ΗΜ παρακολούθησης

Συμβάν Συμπτώματα Πιθανές αιτίες

Δεν υπάρχει ρεύ-
μα

Η μονάδα ΗΜ
παρακολούθησης δεν εκ-
πέμπει ηχητικό σήμα κατά
την εκκίνηση και η λυχνία
LED παροχής ρεύματος
παραμένει σβηστή.

Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση είναι σωστά συν-
δεδεμένη στην ΗΜ ισχύ.

Ελέγξτε ότι ο διακόπτης κεντρικής παροχής
ρεύματος του Curve βρίσκεται στη θέση ενερ-
γοποίησης.

Επαληθεύστε ότι η παροχή ρεύματος είναι συν-
δεδεμένη στο καλώδιο μονάδα ΗΜ
παρακολούθησης και ότι το καλώδιο είναι
συνδεδεμένο και στους δύο συνδέσμους στη
μονάδα ΗΜ παρακολούθησης.

Δεν υπάρχει επι-
κοινωνία

Η μονάδα ΗΜ
παρακολούθησης δεν εκ-
πέμπει ηχητικό σήμα
(«μπιπ») κατά την εκκίνη-
ση εφαρμογής.

Ελέγξτε την καλωδίωση μεταξύ μονάδα προ-
βολής τροχήλατης βάσης και μονάδα ΗΜ
παρακολούθησης.

Εσφαλμένη διαμόρφωση παραμέτρων λογισμι-
κού.

Χωρίς παρακολού-
θηση

Το λογισμικό εμφανίζει ένα
σύμβολο γεννήτριας ΗΜ
πεδίου με διαγραφή.

Ελέγξτε την καλωδίωση μεταξύ της γεννήτριας
ΗΜ πεδίου και του ΗΜ σταθμού βάσης.

Δεν γίνεται παρα-
κολούθηση των
ΗΜ οργάνων

Η λυχνία LED της θύρας
ΗΜ οργάνων είναι σβη-
σμένη.

Ελέγξτε την καλωδίωση από τον ΗΜ σταθμό
βάσης στο ΗΜ όργανο.
Αν η καλωδίωση είναι σωστή και ο ΗΜ σταθ-
μός βάσης τροφοδοτείται (πράσινη ενδεικτική
λυχνία LED), απενεργοποιήστε τον ΗΜ σταθμό
βάσης χρησιμοποιώντας τον διακόπτη κεντρι-
κής παροχής ρεύματος στο Curve. Περιμένετε
τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα και, στη συν-
έχεια, επαναφέρετε την παροχή ρεύματος.

Η λυχνία LED της θύρας
ΗΜ οργάνων είναι πορτο-
καλί.

Ελέγξτε ότι το λογισμικό της εφαρμογής λει-
τουργεί σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει υπέρβαση των
κύκλων αποστείρωσης του ΗΜ οργάνου.

Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο κατάλληλο
ΗΜ όργανο της Brainlab (ανατρέξτε στο Εγχει-
ρίδιο χρήσης εργαλείων για συμβατά ΗΜ όρ-
γανα).

Η λυχνία LED θύρας ΗΜ
οργάνων είναι πράσινη,
αλλά το σύμβολο ΗΜ ορ-
γάνου δεν εμφανίζεται.

Βεβαιωθείτε ότι το όργανο βρίσκεται μέσα στον
όγκο παρακολούθησης.

Διαλείπουσα πα-
ρακολούθηση ορ-
γάνου

Κατά τη μετακίνηση του
ΗΜ οργάνου, το σύμβολο
ΗΜ οργάνου στο λογισμι-
κό δεν εμφανίζεται συν-
εχώς.

Βεβαιωθείτε ότι τα ΗΜ όργανα βρίσκονται ιδα-
νικά μέσα στον όγκο παρακολούθησης της γεν-
νήτρια ΗΜ πεδίου και όχι στην άκρη του
όγκου παρακολούθησης.

Ελέγξτε για μεταλλικά ξένα αντικείμενα που εν-
δέχεται να διαταράσσουν το ηλεκτρομαγνητικό
πεδίο (π.χ. σιδηρομαγνητικά όργανα).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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Συμβάν Συμπτώματα Πιθανές αιτίες

Το σύμβολο ΗΜ οργάνου
στο λογισμικό κινείται αν
και το ΗΜ όργανο διατη-
ρείται σταθερό.

Οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από άλλες
κοντινές ηλεκτρικές συσκευές παρεμβαίνουν
στους αλγόριθμους ΗΜ παρακολούθησης. Με-
τακινήστε τον παρακείμενο εξοπλισμό πιο μα-
κριά.

Ένα όργανο που παρακολουθείται με μηχανο-
κίνητο στοιχείο (π.χ. ξυριστική μηχανή) παρεμ-
βαίνει στην παρακολούθηση κατά τη χρήση του
κινητήρα. Μην βασίζεστε στις πληροφορίες πα-
ρακολούθησης ενώ χρησιμοποιείται το μηχανο-
κίνητο στοιχείο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Μονάδα ΗΜ παρακολούθησης
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10 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

10.1 Ταξινόμηση

Ταξινόμηση - Curve Dual Navigation Station

Ο Curve Dual Navigation Station ταξινομείται ως εξοπλισμός κατηγορίας I σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 60601-1 και πρέπει να ελέγχεται ανάλογα.

Ταξινόμηση Ορισμός

Κατηγορία I

Αναφέρεται στην ταξινόμηση του εξοπλισμού όσον αφορά την προστασία
από ηλεκτροπληξία. Μέσα προστασίας παρέχονται για μεταλλικά προσπελά-
σιμα μέρη ή μεταλλικά εσωτερικά μέρη, όπως σύνδεση στην προστατευτική
γείωση (PE).

Ταξινόμηση - Μονάδα ΗΜ παρακολούθησης

Η μονάδα ΗΜ παρακολούθησης ταξινομείται ως εξοπλισμός κατηγορίας I σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 60601-1 και πρέπει να ελέγχεται ανάλογα.

Ταξινόμηση Ορισμός

Κατηγορία I

Αναφέρεται στην ταξινόμηση του εξοπλισμού όσον αφορά την προστασία
από ηλεκτροπληξία. Μέσα προστασίας παρέχονται για μεταλλικά προσπελά-
σιμα μέρη ή μεταλλικά εσωτερικά μέρη, όπως σύνδεση στην προστατευτική
γείωση (PE).

Ταξινόμηση - Θύρες ΗΜ οργάνου

Οι θύρες ΗΜ οργάνου ταξινομούνται ως τύπου BF σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1 και
πρέπει να ελέγχονται ανάλογα.

Ταξινόμηση Ορισμός

Τύπος BF

Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου F που πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις
αυτού του προτύπου όσον αφορά την παροχή υψηλότερου βαθμού προστα-
σίας έναντι της ηλεκτροπληξίας σε σύγκριση με τον βαθμό προστασίας που
παρέχεται από τα εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου Β.

Απαιτήσεις ασφάλειας

Προειδοποίηση
Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, o Curve Dual Navigation Station
πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος δικτύου που φέρει προστατευτική γείωση.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Η ασφάλεια του συνδέσμου γραμμής πρέπει να έχει ονομαστική τιμή 16 A.

Ταξινόμηση
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10.2 Απαιτήσεις επαναληπτικού ελέγχου
10.2.1 Επισκόπηση

Διάστημα

Ο επαναληπτικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά κάθε χρόνο.

Για την παρατεταμένη ασφάλεια του εξοπλισμού, απαιτείται η διενέργεια ετήσιου ελέγχου
ηλεκτρολογικής ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62353.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τοπικοί κανονισμοί και απαιτήσεις υπερισχύουν του εν λόγω προτύπου, σε
περίπτωση διαφοροποίησης. Εναλλακτικά, ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 60601-1. 

Πεδίο εφαρμογής

Η δοκιμή πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προσδιορίζονται στη φόρμα επιθεώρησης
ασφάλειας. Εκτός από τη φόρμα επιθεώρησης ασφάλειας, η επιθεώρηση ασφάλειας περιλαμβάνει
επίσης τις περαιτέρω επιθεωρήσεις που περιγράφονται στην ενότητα Συντήρηση.
Επίσης, το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης της Brainlab ή εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες πρέπει
να καθαρίζουν τακτικά τα φίλτρα εισαγωγής αέρα και να αλλάζουν την μπαταρία όταν είναι
απαραίτητο.

Επιθεωρήσεις από προσωπικό που δεν ανήκει στην Brainlab

Μόνο εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό επιτρέπεται να εκτελεί ελέγχους
ηλεκτρολογικής ασφάλειας.
Ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο μηχανικό, ο οποίος:
• έχει ειδικευτεί στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων ασφάλειας σε ηλεκτρικό ιατρικό εξοπλισμό
• είναι εξοικειωμένος με τις πληροφορίες ασφάλειας του προϊόντος και τις οδηγίες σχετικά με το
προϊόν και έχει διαβάσει και κατανοήσει τα εγχειρίδια χρήσης

• είναι ενημερωμένος σχετικά με τους τρέχοντες τοπικούς κανονισμούς αναφορικά με την
πρόληψη βιομηχανικών και μη βιομηχανικών ατυχημάτων

• ενημερώνει αμέσως την Brainlab γραπτώς στην περίπτωση που ο εξοπλισμός δεν θεωρηθεί
ασφαλής

Επιθεωρήσεις από το τμήμα υποστήριξης της Brainlab

• Αν δεν υπάρχει κάποιο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο στην τοποθεσία του πελάτη, το
προσωπικό υποστήριξης της Brainlab θα πραγματοποιήσει αυτήν την επιθεώρηση
λαμβάνοντας καθορισμένη αμοιβή.

• Αν χρειάζεστε έναν ειδικό της Brainlab, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab.

Σχετικοί σύνδεσμοι
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Περαιτέρω επιθεωρήσεις Σελίδα 193

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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10.2.2 Βήματα ελέγχου

Προαπαιτούμενα ελέγχου

Κατά την εκτέλεση επαναληπτικών ελέγχων:
• Εκτελείτε τα απαιτούμενα βήματα των δοκιμών με τη σειρά που ορίζεται.
• Μετρήστε όλες τις περιοχές του συστήματος που υποδεικνύονται στα κεφάλαια που
ακολουθούν.

• Το αποτέλεσμα όλων των ελέγχων πρέπει να είναι επιτυχές προτού η συσκευή θεωρηθεί
ασφαλής.

• Η βαθμονόμηση της συσκευής μέτρησης πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά τη χρονική στιγμή
της μέτρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή μέτρησης πρέπει να παραμένει συνδεδεμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του
κύκλου μέτρησης. Σε περίπτωση αποσύνδεσης ενόσω η μέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, η συσκευή
μέτρησης αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον σύνδεση και θα χρειαστεί να επαναλάβετε ολόκληρο
τον έλεγχο. 

Αν η συσκευή δεν περάσει τον έλεγχο, πρέπει να επισκευαστεί από το προσωπικό υποστήριξης
της Brainlab. Μετά την επισκευή, επαναλάβετε ολόκληρο τον έλεγχο ηλεκτρολογικής ασφάλειας
από την αρχή.

Έντυπο επιθεώρησης ασφάλειας

• Εκτυπώστε ή φωτοτυπήστε το έντυπο επιθεώρησης ασφάλειας.
• Σημειώστε τα αποτελέσματα της επιθεώρησης.
• Συγκρίνετε τις τιμές μέτρησης με τις κρίσιμες τιμές από τη φόρμα επιθεώρησης ασφάλειας για
να προσδιορίσετε αν το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν επιτυχές.

• Φυλάσσετε το έντυπο στο πλαίσιο της τήρησης αρχείου για τις επιθεωρήσεις.

Σχετικοί σύνδεσμοι
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Απαιτούμενα βήματα ελέγχου

Βήμα

1. Διενέργεια οπτικής επιθεώρησης.

2. Έλεγχος αντίστασης προστατευτικής γείωσης.

3. Έλεγχος ρεύματος διαρροής εξοπλισμού.

4. Ελέγξτε το ρεύμα διαρροής του εφαρμοζόμενου εξαρτήματος (τύπος BF) (για προαιρετική
μονάδα ΗΜ παρακολούθησης).

5. Εκτέλεση λειτουργικού ελέγχου.

6. Αναφορά και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

7. Έλεγχος και προετοιμασία του συστήματος για φυσιολογική χρήση.

Βήματα ελέγχου
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10.2.3 Έντυπο επιθεώρησης ασφάλειας - Επαναληπτικοί έλεγχοι

Βήματα ελέγχου προς εκτέλεση

Βήμα Οδηγίες και συνθήκες

Οπτική επιθεώρηση

Ελέγξτε όλα τα σχετικά καλώδια για παραμορφώσεις, φθαρμένη μόνωση
και ανοιχτές καλωδιώσεις. Μετακινήστε και τυλίξτε τα καλώδια γύρω από
το χέρι σας για να τεντώσετε ελαφρώς τη μόνωση. Οποιαδήποτε ορατή
φθορά δεν είναι αποδεκτή.
Για να διατηρήσετε τη βασική ασφάλεια όσον αφορά τις ηλεκτρομαγνητι-
κές παρεμβολές, ελέγχετε τακτικά για τα εξής:
• Με τη συσκευή χρησιμοποιούνται μόνο τα καθορισμένα καλώδια χρή-
σης

• Όλα τα καλώδια έχουν το σωστό σχήμα και δεν είναι κατεστραμμένα
(π.χ. δεν φαίνεται η θωράκιση)

• Οι συνδέσεις στους συνδέσμους καλωδίων είναι σφιχτές (όπου είναι δυ-
νατό) και σταθερές

• Η συσκευή συνδέεται στη γείωση με αξιόπιστο τρόπο
Ελέγξτε τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης, την κάμερα τροχή-
λατης βάσης και τη μονάδα ΗΜ παρακολούθησης (αν υπάρχει) για
ορατές ζημιές, σπασμένα καλώδια και κενές γραμμές. Εξαιρουμένων των
θυρίδων εξαερισμού, δεν θα πρέπει να μπορείτε να δείτε στο εσωτερικό
των τροχήλατων βάσεων. Φθαρμένα καλώδια, ανοιχτές καλωδιώσεις ή
ορατότητα στο εσωτερικό της συσκευής δεν αποτελούν αποδεκτές κατα-
στάσεις.
Ελέγξτε τις ενδεικτικές λυχνίες LED (στη μονάδα προβολής τροχήλατης
βάσης, την κάμερα τροχήλατης βάσης και τη μονάδα ΗΜ
παρακολούθησης (προαιρετικά)) για εντοπισμένα σφάλματα.
Αν ανιχνευθούν τυχόν ζημιές, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας, κατα-
χωρίστε το συμβάν και επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Brainlab.

Αντίσταση προστα-
τευτικής γείωσης

Συνδέστε τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης στην παροχή ρεύ-
ματος δικτύου χρησιμοποιώντας το αυθεντικό καλώδιο ρεύματος δικτύου
που παρέχεται από την Brainlab. Εάν διαθέτετε πολλά καλώδια ρεύματος
δικτύου για τη συσκευή σας, επαναλάβετε αυτόν τον έλεγχο για κάθε κα-
λώδιο ξεχωριστά.
Ελέγξτε την αντίσταση της προστατευτικής γείωσης σύμφωνα με το
πρότυπο IEC 62353:2014 κεφάλαιο 5.3.2.2 χρησιμοποιώντας μια συ-
σκευή μέτρησης που έχει τη δυνατότητα παροχής ρεύματος ελάχιστης
έντασης 200 mA σε αντίσταση 500 mΩ. Εκτελέστε τη μέτρηση για ένα
δευτερόλεπτο. Η τάση ανοικτού κυκλώματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
24 V.

Ρεύμα διαρροής εξο-
πλισμού
(Οπτική παρακολού-
θηση)

Συνδέστε τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης και την κάμερα
τροχήλατης βάσης χρησιμοποιώντας το καλώδιο κάμερας. Συνδέστε τη
μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης στην παροχή ρεύματος δικτύου
χρησιμοποιώντας το αυθεντικό καλώδιο ρεύματος δικτύου που παρέχεται
από την Brainlab.
Ελέγξτε το ρεύμα διαρροής του εξοπλισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC
62353:2014 κεφάλαιο 5.3.3.2.3 χρησιμοποιώντας την επονομαζόμενη
«διαφορική μέθοδο» λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω επιπρόσθετες
προϋποθέσεις:
• Οι μετρήσεις εκτελούνται στην τάση του ρεύματος δικτύου.
• Οι μετρήσεις εκτελούνται και στις δύο θέσεις του βύσματος σύνδεσης
στο ρεύμα δικτύου, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Κατά τη μέτρηση των διαφορετικών θέσεων του βύσματος σύνδεσης στο
ρεύμα δικτύου, καταγράψτε την υψηλότερη τιμή.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Βήμα Οδηγίες και συνθήκες

Ρεύμα διαρροής εξο-
πλισμού
(ΗΜ παρακολούθη-
ση)

Συνδέστε τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης και τη μονάδα ΗΜ
παρακολούθησης χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα καλώδια σύνδεσης.
Συνδέστε τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης στην παροχή ρεύ-
ματος δικτύου χρησιμοποιώντας το αυθεντικό καλώδιο ρεύματος δικτύου
που παρέχεται από την Brainlab.
Ελέγξτε το ρεύμα διαρροής του εξοπλισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC
62353:2014 κεφάλαιο 5.3.3.2.3 χρησιμοποιώντας την επονομαζόμενη
«διαφορική μέθοδο» λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω επιπρόσθετες
προϋποθέσεις:
• Οι μετρήσεις εκτελούνται στην τάση του ρεύματος δικτύου.
• Οι μετρήσεις εκτελούνται και στις δύο θέσεις του βύσματος σύνδεσης
στο ρεύμα δικτύου, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Κατά τη μέτρηση των διαφορετικών θέσεων του βύσματος σύνδεσης στο
ρεύμα δικτύου, καταγράψτε την υψηλότερη τιμή.

Ρεύμα διαρροής
εφαρμοζόμενου
εξαρτήματος (τύπος
BF)
(ΗΜ παρακολούθη-
ση μόνο)

Συνδέστε τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης και τη μονάδα ΗΜ
παρακολούθησης χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα καλώδια σύνδεσης.
Συνδέστε τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης στη μονάδα
ελέγχου χρησιμοποιώντας το αυθεντικό καλώδιο ρεύματος δικτύου που
παρέχεται από την Brainlab.
Ελέγξτε το ρεύμα διαρροής του εξοπλισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC
62353:2014 κεφάλαιο 5.3.4.3.2 χρησιμοποιώντας την επονομαζόμενη
«εναλλακτική μέτρηση», βλ. την Εικόνα 9 στο IEC 62353.

Λειτουργικός έλεγ-
χος
(Οπτική παρακολού-
θηση)

• Ενεργοποιήστε το σύστημα Curve.
• Ελέγξτε ότι οι ενδεικτικές λυχνίες LED (στη μονάδα προβολής τροχή-
λατης βάσης και την κάμερα) δεν εμφανίζουν εντοπισμένα σφάλματα.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες LED,
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος.

• Εκκινήστε την εφαρμογή λογισμικού.
• Παρακολουθήστε με ακρίβεια ένα όργανο της Brainlab.

Λειτουργικός έλεγ-
χος
(ΗΜ παρακολούθη-
ση)

• Ενεργοποιήστε το σύστημα Curve.
• Ελέγξτε ότι οι ενδεικτικές λυχνίες LED (στη μονάδα προβολής τροχή-
λατης βάσης και τη μονάδα παρακολούθησης EM) δεν εμφανίζουν
εντοπισμένα σφάλματα. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εν-
δεικτικές λυχνίες LED, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος.

• Εκκινήστε την εφαρμογή λογισμικού.
• Παρακολουθήστε με ακρίβεια ένα όργανο ΗΜ της Brainlab.

Αναφορά και αξιολό-
γηση αποτελεσμά-
των

Συντάξτε μια αναφορά και αποφανθείτε για την ασφάλεια και την αποτελε-
σματικότητα της συσκευής.

Έλεγχος κα προετοι-
μασία για φυσιολογι-
κή χρήση

Μόλις ο έλεγχος ολοκληρωθεί, ελέγξτε ότι έχει γίνει επαναφορά του συ-
στήματος Curve στις συνθήκες που απαιτούνται για φυσιολογική χρήση
προτού τεθεί εκ νέου σε λειτουργία.
Αφαιρέστε όλες τις συσκευές που έχουν συνδεθεί (π.χ. γραμμές μέτρη-
σης).

Κρίσιμες τιμές

Βήμα ελέγχου Κανονικές συνθήκες

Αντίσταση προστατευτικής γείωσης ≤ 0,3 Ω

Ρεύμα διαρροής εξοπλισμού ≤ 500 µA

Ρεύμα διαρροής εφαρμοζόμενου εξαρτήματος
(ΗΜ παρακολούθηση μόνο) Εναλλακτική μέτρηση ≤ 5 mA

Έντυπο επιθεώρησης ασφάλειας - Επαναληπτικοί έλεγχοι
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Διαστάσεις αναφοράς

Στον πίνακα εισαγάγετε τις μεμονωμένες τιμές μέτρησης για κάθε σημείο μέτρησης που απαιτείται.
Εισαγάγετε τις μέγιστες τιμές μέτρησης στον παρακάτω πίνακα:

Βήμα ελέγχου Κανονικές συνθήκες Επιτυχής;

Αντίσταση προστατευτικής γείωσης

Ρεύμα διαρροής εξοπλισμού

Ρεύμα διαρροής εφαρμοζόμενου εξαρτήματος
(ΗΜ παρακολούθηση μόνο)

Σειριακός αριθμός συσκευής μέτρησης: ________________________
Βαθμονόμηση σε ισχύ έως (ημερομηνία): __________________________
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις (ημερομηνία):_________________από:
__________________________________

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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10.3 Πραγματοποίηση ελέγχων
10.3.1 Αντίσταση προστατευτικής γείωσης

Γενικές πληροφορίες

Συνδέστε το άκρο της συσκευής μέτρησης με τα αγώγιμα μέρη που απεικονίζονται στον παρακάτω
πίνακα και μετρήστε την αντίσταση.
Εάν το αποτέλεσμα ενός ελέγχου δεν είναι επιτυχές, η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί από το
προσωπικό υποστήριξης της Brainlab. Μετά την επισκευή, επαναλάβετε ολόκληρο τον έλεγχο
ηλεκτρολογικής ασφάλειας από την αρχή.

Αντίσταση προστατευτικής γείωσης

Ελεγχόμενο σημείο Τιμή μέτρησης Έλεγχος
επιτυχής;

Θύρα ισοστάθμισης δυναμι-
κού

Βίδα συγκράτησης οθόνης

Δεύτερη βίδα συγκράτησης
οθόνης

Πραγματοποίηση ελέγχων
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10.3.2 Ρεύμα διαρροής εξοπλισμού

Γενικές πληροφορίες

Συνδέστε το άκρο της συσκευής μέτρησης με τα αγώγιμα μέρη που απεικονίζονται στον πίνακα και
μετρήστε το ρεύμα διαρροής.

Σημεία μέτρησης ρεύματος διαρροής εξοπλισμού

Ελεγχόμενο σημείο Τιμή μέτρησης Έλεγχος
επιτυχής;

Βίδα συγκράτησης οθόνης

Δεύτερη βίδα συγκράτησης
οθόνης

Αριστερή βίδα στον εσωτερι-
κό σύνδεσμο άρθρωσης

Αριστερή βίδα στον εσωτερι-
κό σύνδεσμο άρθρωσης του
δεύτερου βραχίονα

Αριστερή βίδα στον κεντρικό
σύνδεσμο του αρθρωτού
βραχίονα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Ελεγχόμενο σημείο Τιμή μέτρησης Έλεγχος
επιτυχής;

Βίδα στην αριστερή πλευρά
της λαβής μεταφοράς της
μονάδας προβολής τροχή-
λατης βάσης

Υποδοχή Composite-In (είσ-
οδος σύνθετου σήματος) στο
πάνελ συνδέσεων

Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

Βίδα στον αρθρωτό στρο-
φέας περιστροφής κάμερας

Αρθρωτός στροφέας σταθε-
ρού βήματος

Σύνδεσμος καλωδίου κάμε-
ρας στο πλάι της κάμερας
τροχήλατης βάσης

Βίδα στην αριστερή πλευρά
της λαβής μεταφοράς της
κάμερας τροχήλατης βά-
σης

Βίδα στην αριστερή πλευρά
του ορθοστάτη σταθερο-
ποίησης στη λαβή μεταφο-
ράς της κάμερας τροχήλα-
της βάσης

Ρεύμα διαρροής εξοπλισμού
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Ελεγχόμενο σημείο Τιμή μέτρησης Έλεγχος
επιτυχής;

Υποδοχή τροφοδοσίας σε
συνδυασμένο καλώδιο πα-
ροχής ρεύματος και δεδομέ-
νων
(για προαιρετική μονάδα
ΗΜ παρακολούθησης)

Γεννήτρια ΗΜ πεδίου στον
ΗΜ σταθμό βάσης
(για προαιρετική μονάδα
ΗΜ παρακολούθησης)

Υποδοχή τροφοδοσίας στον
ΗΜ σταθμό βάσης
(για προαιρετική μονάδα
ΗΜ παρακολούθησης)

Ανάρτηση στον ΗΜ σταθμό
βάσης
(για προαιρετική μονάδα
ΗΜ παρακολούθησης)

Θύρα ΗΜ οργάνου στον ΗΜ
σταθμό βάσης (SIP/SOP
για εφαρμοζόμενο εξάρτημα
τύπου BF)
(για προαιρετική μονάδα
ΗΜ παρακολούθησης)

Βίδα περιβλήματος στο κά-
λυμμα του ΗΜ σταθμού βά-
σης
(για προαιρετική μονάδα
ΗΜ παρακολούθησης)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εγχειρίδια χρήσης συστήματος και τεχνικά εγχειρίδια Αναθ. 1.0 Curve Dual Navigation Station Έκδ. 1.2 159



10.3.3 Ρεύμα διαρροής εφαρμοζόμενου εξαρτήματος (τύπος BF) (για προαιρετική
μονάδα ΗΜ παρακολούθησης)

Γενικές πληροφορίες

Τα παρακάτω σημεία ορίζονται για τη μονάδα ΗΜ παρακολούθησης.
Απαιτείται προσαρμογέας για την ΗΜ μονάδα σύνδεσης. Αυτός ο προσαρμογέας πρέπει να έχει
όλους τους συνδέσμους σε βραχυκύκλωμα στο βύσμα.
Χρησιμοποιήστε την εναλλακτική μέτρηση του προτύπου IEC 62353:2014 Κεφάλαιο 5.3.4.3.2 και
συνδέστε το εφαρμοζόμενο μέρος στην υποδοχή εισόδου της συσκευής μέτρησης.
Για παράδειγμα:

Εικόνα 66  

Σημείο μέτρησης

Ελεγχόμενο σημείο Τιμή μέτρησης Έλεγχος
επιτυχής;

Βύσμα προσαρμογέα στην
ΗΜ μονάδα σύνδεσης (με-
τρήστε και τις τέσσερις πρί-
ζες)

Ρεύμα διαρροής εφαρμοζόμενου εξαρτήματος (τύπος BF) (για προαιρετική μονάδα ΗΜ παρακολούθησης)
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10.4 Έλεγχος ηλεκτρολογικής ασφάλειας - Ιατρικός
ηλεκτρικός εξοπλισμός

Διάστημα

Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός κατά την ανάπτυξη ενός ιατρικού ηλεκτρικού συστήματος σύμφωνα
με το πρότυπο IEC 60601-1 ή το πρότυπο IEC 60601-1-1, αντίστοιχα.
Επαναλάβετε αυτόν τον έλεγχο κάθε φορά που αλλάζει η ρύθμιση του ιατρικού ηλεκτρικού
συστήματος, π.χ. μετά από επισκευή ενός ή όλων των εξαρτημάτων του εξοπλισμού συνδυαστικά
ή μετά την αλλαγή εξαρτημάτων εξοπλισμού, όπως καλώδια.
Για την παρατεταμένη ασφάλεια των μεμονωμένων μερών του εξοπλισμού και του συνδυασμού
αυτών, απαιτείται η διενέργεια ετήσιου ελέγχου ηλεκτρολογικής ασφάλειας.

Πεδίο εφαρμογής

Η δοκιμή πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προσδιορίζονται στη φόρμα επιθεώρησης
ασφάλειας. Εκτός από τη φόρμα επιθεώρησης ασφάλειας, η επιθεώρηση ασφάλειας περιλαμβάνει
επίσης τις περαιτέρω επιθεωρήσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο Συντήρηση.

Επιθεωρήσεις από προσωπικό που δεν ανήκει στην Brainlab

Μόνο εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό επιτρέπεται να εκτελεί ελέγχους
ηλεκτρολογικής ασφάλειας.
Ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο μηχανικό, ο οποίος:
• έχει ειδικευτεί στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων ασφάλειας σε ηλεκτρικό ιατρικό εξοπλισμό
• είναι εξοικειωμένος με τις πληροφορίες ασφάλειας του προϊόντος και τις οδηγίες σχετικά με το
προϊόν και έχει διαβάσει και κατανοήσει τα εγχειρίδια χρήσης

• είναι ενημερωμένος σχετικά με τους τρέχοντες τοπικούς κανονισμούς αναφορικά με την
πρόληψη βιομηχανικών και μη βιομηχανικών ατυχημάτων

• ενημερώνει αμέσως την Brainlab γραπτώς στην περίπτωση που ο εξοπλισμός δεν θεωρηθεί
ασφαλής

Επιθεωρήσεις από προσωπικό της Brainlab

• Αν δεν υπάρχει κάποιο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο στην τοποθεσία του πελάτη, το
προσωπικό υποστήριξης της Brainlab θα πραγματοποιήσει αυτήν την επιθεώρηση
λαμβάνοντας καθορισμένη αμοιβή.

• Αν χρειάζεστε έναν ειδικό της Brainlab, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab.

Σχετικοί σύνδεσμοι
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Επιθεωρήσεις Σελίδα 191

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εγχειρίδια χρήσης συστήματος και τεχνικά εγχειρίδια Αναθ. 1.0 Curve Dual Navigation Station Έκδ. 1.2 161



10.4.1 Έλεγχος ιατρικών ηλεκτρικών συστημάτων

Προφυλάξεις κατά τον έλεγχο

• Ο περιγραφόμενος έλεγχος αφορά μόνο τον εξοπλισμό της Brainlab και όχι τον συνδεδεμένο
εξοπλισμό. Ακολουθήστε επιπρόσθετα την περιγραφή που παρέχεται από τον κατασκευαστή
της συνδεδεμένης συσκευής.

• Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι σε κατάσταση λειτουργίας: Κατά τη διάρκεια της μέτρησης,
όλοι οι διακόπτες που τροφοδοτούνται με ρεύμα δικτύου πρέπει να είναι σε θέση λειτουργίας
(ON).

• Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται τόσο σε φυσιολογικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες απλού
σφάλματος.

Κατευθυντήριες οδηγίες ελέγχου

Κατά την εκτέλεση του ελέγχου, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:
• Πραγματοποιήστε τα απαιτούμενα βήματα ελέγχου με τη σειρά που ορίζεται παραπάνω
• Μετρήστε όλες τις περιοχές του συστήματος που υποδεικνύονται στα κεφάλαια που
ακολουθούν

• Όλοι οι έλεγχοι πρέπει να είναι επιτυχείς
• Η βαθμονόμηση της συσκευής μέτρησης πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά τη χρονική στιγμή
της μέτρησης

• Πραγματοποιήστε όλους τους ελέγχους σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1:2005
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή μέτρησης πρέπει να παραμένει συνδεδεμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του
κύκλου μέτρησης. Σε περίπτωση αποσύνδεσης ενόσω η μέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, η συσκευή
μέτρησης αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον σύνδεση και θα χρειαστεί να επαναλάβετε ολόκληρο
τον έλεγχο. 

Εάν το αποτέλεσμα ενός ελέγχου δεν είναι επιτυχές, η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί από το
προσωπικό υποστήριξης της Brainlab. Μετά την επισκευή, επαναλάβετε ολόκληρο τον έλεγχο
ηλεκτρολογικής ασφάλειας από την αρχή.

Έντυπο επιθεώρησης ασφάλειας

• Εκτυπώστε ή φωτοτυπήστε το έντυπο επιθεώρησης ασφάλειας.
• Σημειώστε τα αποτελέσματα της επιθεώρησης.
• Φυλάσσετε το έντυπο στο πλαίσιο της τήρησης αρχείου για τις επιθεωρήσεις.

Σχετικοί σύνδεσμοι
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Απαιτούμενα βήματα ελέγχου

Βήμα

1. Διενέργεια οπτικής επιθεώρησης.

2. Έλεγχος ρεύματος επαφής.

3. Εκτέλεση λειτουργικού ελέγχου.

4. Αναφορά και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

5. Έλεγχος και προετοιμασία του συστήματος για φυσιολογική χρήση.

Έλεγχος ιατρικών ηλεκτρικών συστημάτων
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10.4.2 Έντυπο επιθεώρησης ασφάλειας - Ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα

Έλεγχοι που πρέπει να πραγματοποιηθούν

Βήμα ελέγχου Οδηγίες και συνθήκες

Οπτική επιθεώρηση

Ελέγξτε όλα τα σχετικά καλώδια για παραμορφώσεις, φθαρμένη μόνωση
και ανοιχτές καλωδιώσεις. Μετακινήστε και τυλίξτε τα καλώδια γύρω από
το χέρι σας για να τεντώσετε ελαφρώς τη μόνωση. Οποιαδήποτε ορατή
φθορά δεν είναι αποδεκτή.
Ελέγξτε τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης και την κάμερα τρο-
χήλατης βάσης για ορατή ζημιά, καλώδια που έχουν υποστεί κάμψη και
ανοιχτές καλωδιώσεις. Εξαιρουμένων των θυρίδων εξαερισμού, δεν θα
πρέπει να μπορείτε να δείτε στο εσωτερικό των τροχήλατων βάσεων.
Φθαρμένα καλώδια, ανοιχτές καλωδιώσεις ή ορατότητα στο εσωτερικό της
συσκευής δεν αποτελούν αποδεκτές καταστάσεις.
Ελέγξτε τις ενδεικτικές λυχνίες LED (στη μονάδα προβολής τροχήλατης
βάσης και την κάμερα) για εντοπισμένα σφάλματα.
Αν ανιχνευθούν τυχόν ζημιές, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας, κατα-
χωρίστε το συμβάν και επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Brainlab.

Ρεύμα επαφής
(Οπτική παρακολού-
θηση)

Συνδέστε τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης και την κάμερα
τροχήλατης βάσης χρησιμοποιώντας το καλώδιο κάμερας και συνδέστε
τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης στην παροχή ρεύματος δι-
κτύου χρησιμοποιώντας το αυθεντικό καλώδιο ρεύματος δικτύου που πα-
ρέχεται από την Brainlab.
Τοποθετήστε τη συσκευή που πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε κατάσταση
λειτουργίας, όπως περιγράφεται από τον κατασκευαστή της συσκευής.
Συνδέστε το απαιτούμενο καλώδιο για να δημιουργήσετε το ιατρικό ηλεκ-
τρικό σύστημα μεταξύ των δύο συσκευών και ενεργοποιήστε και τις δύο
συσκευές.
Πραγματοποιήστε τη δοκιμή για το ρεύμα επαφής του εξοπλισμού σύμφω-
να με το IEC 60601-1:2005 κεφάλαιο 16.6.1 σε συνθήκες κανονικής λει-
τουργίας και συνθήκες απλού σφάλματος. Η διακοπή μιας οποιασδήποτε
μη μόνιμα εγκατεστημένης σύνδεσης γείωσης προστασίας θεωρείται κα-
τάσταση απλού σφάλματος.

Ρεύμα επαφής
(ΗΜ παρακολούθη-
ση)

Συνδέστε τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης και τη μονάδα ΗΜ
παρακολούθησης (προαιρετικά) χρησιμοποιώντας τα καλώδια σύνδεσης
και συνδέστε τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης στην παροχή
ρεύματος δικτύου χρησιμοποιώντας το αυθεντικό καλώδιο ρεύματος δι-
κτύου που παρέχεται από την Brainlab.
Τοποθετήστε τη συσκευή που πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε κατάσταση
λειτουργίας, όπως περιγράφεται από τον κατασκευαστή της συσκευής.
Συνδέστε το απαιτούμενο καλώδιο για να δημιουργήσετε το ιατρικό ηλεκ-
τρικό σύστημα μεταξύ των δύο συσκευών και ενεργοποιήστε και τις δύο
συσκευές.
Πραγματοποιήστε τη δοκιμή για το ρεύμα επαφής του εξοπλισμού σύμφω-
να με το IEC 60601-1:2005 κεφάλαιο 16.6.1 σε συνθήκες κανονικής λει-
τουργίας και συνθήκες απλού σφάλματος. Η διακοπή μιας οποιασδήποτε
μη μόνιμα εγκατεστημένης σύνδεσης γείωσης προστασίας θεωρείται κα-
τάσταση απλού σφάλματος.

Λειτουργικός έλεγ-
χος
(Οπτική παρακολού-
θηση)

• Ενεργοποιήστε το σύστημα Curve.
• Ελέγξτε ότι οι ενδεικτικές λυχνίες LED (στη μονάδα προβολής τροχή-
λατης βάσης και την κάμερα) δεν εμφανίζουν εντοπισμένα σφάλματα.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες LED,
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος.

• Εκκινήστε την εφαρμογή λογισμικού.
• Παρακολουθήστε με ακρίβεια ένα όργανο της Brainlab.
• Επαληθεύστε ότι το ιατρικό ηλεκτρικό σύστημα που δημιουργήθηκε,
πράγματι λειτουργεί.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Βήμα ελέγχου Οδηγίες και συνθήκες

Λειτουργικός έλεγ-
χος
(ΗΜ παρακολούθη-
ση)

• Ενεργοποιήστε το σύστημα Curve.
• Ελέγξτε ότι οι ενδεικτικές λυχνίες LED (στη μονάδα προβολής τροχή-
λατης βάσης και τη μονάδα ΗΜ παρακολούθησης (προαιρετικά)) δεν
εμφανίζουν εντοπισμένα σφάλματα. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετι-
κά με τις ενδεικτικές λυχνίες LED, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης
συστήματος.

• Εκκινήστε την εφαρμογή λογισμικού.
• Παρακολουθήστε με ακρίβεια ένα ΗΜ όργανο της Brainlab.

Αναφορά και αξιολό-
γηση αποτελεσμά-
των

Συντάξτε μια αναφορά και αποφανθείτε για την ασφάλεια και την αποτελε-
σματικότητα της συσκευής.

Έλεγχος κα προετοι-
μασία για φυσιολογι-
κή χρήση

Μόλις ο έλεγχος ολοκληρωθεί, ελέγξτε ότι έχει γίνει επαναφορά του συ-
στήματος Curve στις συνθήκες που απαιτούνται για φυσιολογική χρήση
προτού τεθεί εκ νέου σε λειτουργία.
Αφαιρέστε όλες τις συσκευές που έχουν συνδεθεί (π.χ. γραμμές μέτρη-
σης).

Κρίσιμες τιμές

Βήμα ελέγχου Κανονικές συνθήκες Κατάσταση απλού σφάλματος

Ρεύμα επαφής < 100 µA ≤ 500 µA

Διαστάσεις αναφοράς

Στον πίνακα εισαγάγετε τις μεμονωμένες τιμές μέτρησης για κάθε σημείο μέτρησης που απαιτείται.
Εισαγάγετε τη μέγιστη τιμή μέτρησης στον παρακάτω πίνακα:

Βήμα ελέγχου Κανονικές συνθήκες Κατάσταση απλού σφάλ-
ματος

Επιτυχής;

Ρεύμα επαφής

Σειριακός αριθμός συσκευής μέτρησης: ________________________
Βαθμονόμηση σε ισχύ έως (ημερομηνία): ________________________
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις (ημερομηνία):_________________από:
__________________________________

Έντυπο επιθεώρησης ασφάλειας - Ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα
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10.4.3 Ρεύμα επαφής για ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα

Γενικές πληροφορίες

Κατά τη δοκιμή για το ρεύμα επαφής στα ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα επαναλαμβάνονται κάποια
από τα βήματα της καθιερωμένης διαδικασίας ελέγχου του ρεύματος διαρροής του εξοπλισμού.

Επισκόπηση ελέγχου

Συνδέστε το άκρο της συσκευής μέτρησης με το αγώγιμα μέρος και μετρήστε το ρεύμα διαρροής.

Μέτρηση σημείων ελέγχου στη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης και στην κάμερα τροχήλατης βάσης

Ελεγχόμενο σημείο Τιμή μέτρησης Έλεγχος
επιτυχής;

Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

Υποδοχή Composite-In (είσ-
οδος σύνθετου σήματος) στο
πάνελ συνδέσεων

Σύνδεση του συστήματος
παρακολούθησης στο πάνελ
συνδέσεων

Βίδα στον αρθρωτό στρο-
φέας περιστροφής κάμερας

Αρθρωτός στροφέας σταθε-
ρού βήματος

Βίδα στην αριστερή πλευρά
της λαβής μεταφοράς της
κάμερας τροχήλατης βά-
σης

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Ελεγχόμενο σημείο Τιμή μέτρησης Έλεγχος
επιτυχής;

Βίδα στην αριστερή πλευρά
του ορθοστάτη σταθερο-
ποίησης στη λαβή μεταφο-
ράς της κάμερας τροχήλα-
της βάσης

Σύνδεσμος καλωδίου κάμε-
ρας στο πλάι της κάμερας
τροχήλατης βάσης

Μέτρηση σημείων ελέγχου στη μονάδα ΗΜ παρακολούθησης

Τα παρακάτω σημεία ελέγχου ρεύματος επαφής ορίζονται για τη μονάδα ΗΜ παρακολούθησης
σε συνδυασμό με τη μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης.

Σημείο μέτρησης

Υποδοχή τροφοδοσίας σε συνδυασμένο καλώδιο παροχής
ρεύματος και δεδομένων
(για προαιρετική μονάδα ΗΜ παρακολούθησης)

Γεννήτρια ΗΜ πεδίου στον ΗΜ σταθμό βάσης
(για προαιρετική μονάδα ΗΜ παρακολούθησης)

Υποδοχή τροφοδοσίας στον ΗΜ σταθμό βάσης
(για προαιρετική μονάδα ΗΜ παρακολούθησης)

Ανάρτηση στον ΗΜ σταθμό βάσης
(για προαιρετική μονάδα ΗΜ παρακολούθησης)

Θύρα ΗΜ οργάνου στον ΗΜ σταθμό βάσης (SIP/SOP για
εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου BF)
(για προαιρετική μονάδα ΗΜ παρακολούθησης)

Ρεύμα επαφής για ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα
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Σημείο μέτρησης

Βίδα περιβλήματος στο κάλυμμα του ΗΜ σταθμού βάσης
(για προαιρετική μονάδα ΗΜ παρακολούθησης)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ρεύμα διαρροής εξοπλισμού Σελίδα 157

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Ρεύμα επαφής για ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα
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11 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

11.1 Ηλεκτρικά πρότυπα

Πιστοποιητικά και εγκρίσεις

Πιστοποιητικό/έγκριση

Πιστοποιητικά
IEC 60601-1
UL 60601-1
EN 60601-1

Έγκριση ηλεκτρικού προτύπου
κατά EN 60601-1 (IEC 601-1) Curve Dual Navigation Station: Επίπεδο προστασίας I

IEC 529 IPX20

IEC 60529
IP20: Σύστημα Curve EM (εκτός από ΗΜ σταθμό βάσης)
IP21: ΗΜ σταθμός βάσης

Χαρακτηριστικά ισχύος - Βόρεια Αμερική

Στη Βόρεια Αμερική: εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε ρεύμα 240 V, συνδέετε τη μονάδα μόνο
σε πρίζα μεσαίας λήψης με τάση παροχής ρεύματος 240 V.
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11.2 Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Τοπικοί περιορισμοί

• Αποθηκεύστε και λειτουργήστε το σύστημα σε θέσεις προστατευμένες από υγρασία, άνεμο,
ηλιακό φως, σκόνη, συνθήκες αλατότητας και παρουσία θείου.

• Μην αποθηκεύετε τα συστήματα σε κοντινή απόσταση με χημικά προϊόντα ή αέριο.
• Μην εκθέτετε τα συστήματα σε άμεση υπεριώδη ακτινοβολία.

Απαιτήσεις ως προς το υψόμετρο

• Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το σύστημα χαρακτηρίζεται κατάλληλο για χρήση σε υψόμετρο
< 3.000 μέτρων.

• Μεταφέρετε ή αποθηκεύστε το σύστημα σε υψόμετρο < 6.000 μέτρων.

Χρόνος προσαρμογής

Ο χρόνος προσαρμογής έως ότου η χρήση να είναι δυνατή μετά από αποθήκευση σε ακραίες
καταστάσεις προσδιορίζεται σε τουλάχιστον μία ώρα.

Μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης και κάμερα τροχήλατης βάσης

Οι παρακάτω προδιαγραφές περιβάλλοντος ισχύουν για το σύστημα Curve:

Προδιαγραφή Συνθήκες μεταφοράς/αποθήκευ-
σης

Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία -10 °C έως 50 °C 10 °C έως 30 °C

Υγρασία 10% έως 90%, χωρίς συμπύκνωση 30% έως 75% χωρίς συμπύκνωση

Πίεση 500 hPa έως 1.060 hPa 700 hPa έως 1.060 hPa

Curve EM

Οι παρακάτω προδιαγραφές περιβάλλοντος ισχύουν για το σύστημα Curve EM:

Προδιαγραφή Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία 10 °C έως 30 °C

Υγρασία 30% έως 75%, χωρίς συμπύκνωση

Πίεση 700 hPa έως 1.060 hPa

Προδιαγραφή Συνθήκες μεταφοράς/αποθήκευσης

Θερμοκρασία -10 °C έως 45 °C (για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 15 εβδο-
μάδες)

Υγρασία 10% έως 90%, χωρίς συμπύκνωση

Πίεση 500 hPa έως 1.060 hPa

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές μεταφοράς/αποθήκευσης ισχύουν όταν το σύστημα φυλάσσεται στις θήκες
μεταφοράς. 

Προδιαγραφές περιβάλλοντος
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11.3 Χαρακτηριστικά συστήματος
11.3.1 Φυσικές ιδιότητες

Κάμερα τροχήλατης βάσης

Προδιαγραφή Τιμή

Βάρος 87,5 kg

Αποτύπωμα 726 x 725 mm

Μέγ. ύψος 2.530 mm

Μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης

Προδιαγραφή Τιμή

Βάρος 120 kg

Αποτύπωμα 757 x 757 mm

Ύψος 1.499 mm

ΗΜ σταθμός βάσης

Εικόνα 67  

Προδιαγραφή Τιμή

Ύψος 350 mm

Πλάτος 200 mm

Μήκος 100 mm

Βάρος 2,5 kg
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Γεννήτρια ΗΜ πεδίου

Εικόνα 68  

Προδιαγραφή Τιμή

Ύψος 200 mm

Πλάτος 200 mm

Μήκος 71 mm

Βάρος 2,8 kg

Πλάκα στερέωσης γεννήτριας ΗΜ πεδίου

Εικόνα 69  

Προδιαγραφή Τιμή

Ύψος 121 mm

Πλάτος 300 mm

Μήκος 428 mm

Βάρος 2 kg

Χαρακτηριστικά συστήματος
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Βραχίονας γεννήτριας ΗΜ πεδίου

Εικόνα 70  

Προδιαγραφή Τιμή

Ύψος 748 mm

Πλάτος 110 mm

Μήκος 88 mm

Βάρος 4 kg
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Προσαρμογέας οργάνου

Εικόνα 71  

Προδιαγραφή Τιμή

Διάμετρος 19 mm

Μήκος 65 mm

Βάρος 0,026 kg

Χαρακτηριστικά συστήματος
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11.3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα προβολής τροχήλατης βάσης και ιατρική υπολογιστική μονάδα

Προδιαγραφή Τιμή

Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά

Είσοδος ρεύματος AC
100-120 V ± 10%
200-240 V ± 10%

Συχνότητα 50-60 Hz

Κατανάλωση ισχύος
3 A στα 100 Vac
1,5 A στα 240 Vac
Μέγ. 7,5 A

Μπαταρία CMOS Μπαταρία ιόντων λιθίου 3 V CR2032.

Επεξεργαστής Intel Xeon 3.700 MHz.

RAM 16 GB.

Υποστηριζόμενες είσοδοι/
έξοδοι (η διαθεσιμότητα εξαρ-
τάται από τη διαμόρφωση του
συστήματος)

• 4 υποδοχές USB 2.0, 2 υποδοχές USB 3.0
• Ισοστάθμιση δυναμικού
• Κάμερα
• 2 είσοδοι βίντεο SDI, 1 είσοδος βίντεο CVBS
• Είσοδος S-Video
• 2 υποδοχές Gigabit Ethernet
• 1 είσοδος DVI

Συσκευές μαζικής αποθήκευ-
σης Εσωτερικός σκληρός δίσκος 2,5" 512 GB.

Ήχος
• Ηχεία ενσωματωμένα στην οθόνη
• Στερεοφωνικό σύστημα με σταθμό φόρτισης

Οθόνη

Οθόνη TFT LCD 27", 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
Η κάρτα γραφικών δίνει ένα προοδευτικό σήμα συνεχούς ροής.
Το τρισδιάστατο (3D) περιεχόμενο δημιουργείται από λογισμικό
(μπορεί να απαιτείται επιπρόσθετο λογισμικό). Μια εξωτερική
οθόνη πρέπει να υποστηρίζει τεχνολογία 3D γραμμής προς
γραμμή (line by line) για τη σωστή προβολή του τρισδιάστατου
περιεχομένου.

Οθόνη αφής Προβολική χωρητική οθόνη.

Βάρος 120 kg.

Κάμερα τροχήλατης βάσης

Προδιαγραφή Τιμή

Τάση εισόδου 24 VDC

Ακρίβεια παρακολούθησης 0,3 mm RMS (μέση τετραγωνική τιμή)

Προδιαγραφές ασύρματου LAN για συσκευές με FCC ID Q87-WUSB6300

Προδιαγραφή Τιμή

Ζώνες συχνοτήτων 2,4 GHz και 5 GHz

Διαμόρφωση δεδομένων DSSS, OFDM για 2,4 MHz και OFDM για 5 GHz

Εύρος συχνοτήτων 2.400-2.483,5 MHz / 5.725-5.850 MHz

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εγχειρίδια χρήσης συστήματος και τεχνικά εγχειρίδια Αναθ. 1.0 Curve Dual Navigation Station Έκδ. 1.2 175



Προδιαγραφή Τιμή

Μέγιστη αγόμενη ισχύς εξόδου
Για ζώνη 2,4 MHz: 18,86 dBm
Για ζώνη 5 GHz: 21,87 dBm

Προδιαγραφές ασύρματου LAN για συσκευές χωρίς FCC ID

Προδιαγραφή Τιμή

Ζώνες συχνοτήτων 2,4 GHz και 5 GHz

Εύρος συχνοτήτων 2.400-2.462 MHz / 5.150-5.350 MHz / 5.725-5.825 MHz

Μέγιστη αγόμενη ισχύς εξόδου
Πρότυπο 802.11g/n: 16 dBm
Πρότυπο 802.11a: 15 dBm

Μονάδα ΗΜ παρακολούθησης

Προδιαγραφή Τιμή

Τάση εισόδου 24 VDC

Ακρίβεια παρακολούθησης 0,5 mm RMS (μέση τετραγωνική τιμή)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
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11.4 Συμμόρφωση
11.4.1 Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Τα συστήματα Curve προορίζονται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται
στον παρακάτω πίνακα.
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει τη χρήση των συστημάτων σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Δήλωση

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή σχετικά με τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές:

Δοκιμή εκπομπών Πρότυπο Επίπεδο συμμόρφωσης

Εκπομπές αγώγιμων και ακτινο-
βολούμενων ραδιοσυχνοτήτων CISPR 11

Ομάδα 1
Κλάση A

Αρμονική παραμόρφωση IEC 61000-3-2 Κλάση A

Διακυμάνσεις τάσης / τρεμόσβη-
μα IEC 61000-3-3 Συμμορφώνεται

Τα χαρακτηριστικά εκπομπών αυτού του εξοπλισμού τον καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε
βιομηχανικές περιοχές και νοσοκομεία (CISPR 11 κλάση A). Αν χρησιμοποιείται σε οικιακό
περιβάλλον (για το οποίο κανονικά απαιτείται CISPR 11 κατηγορίας B), ο παρών εξοπλισμός
ενδέχεται να μην παράσχει ικανοποιητική προστασία σε υπηρεσίες επικοινωνίας
ραδιοσυχνοτήτων. Ο χρήστης ενδέχεται να πρέπει να λάβει μέτρα μετριασμού, όπως αλλαγή της
θέσης ή του προσανατολισμού του εξοπλισμού.

Προειδοποίηση
Αυτό το σύστημα προορίζεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες του τομέα της υγείας.
Μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαράσιτα ή να διαταράξει τη λειτουργία παρακείμενου
εξοπλισμού. Ενδέχεται να απαιτείται ο μετριασμός της επίδρασης αλλάζοντας τον
προσανατολισμό ή τη θέση του συστήματος ή θωρακίζοντας την τοποθεσία.

Προειδοποίηση
Το σύστημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα σε ή σε άμεση επαφή με άλλον
εξοπλισμό. Εάν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, πρέπει να επαληθευτεί η φυσιολογική
λειτουργία του στη διαμόρφωση στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
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11.4.2 Γενική ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Τα συστήματα Curve προορίζονται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται
στις παρακάτω ενότητες.
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει τη χρήση των συστημάτων σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Δήλωση περί ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας

Οι πίνακες στις παρακάτω ενότητες παρέχουν καθοδήγηση σύμφωνα με τη δήλωση περί
ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας του κατασκευαστή.

Γενική ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
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11.4.3 Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία, σύστημα Curve

IEC 60601-1-2

Το σύστημα Curve προορίζεται για χρήση μόνο σε επαγγελματικά κέντρα υγειονομικής
περίθαλψης. Παρακάτω παρατίθενται όλες οι εφαρμόσιμες δοκιμές ατρωσίας και τα πρότυπα,
όπως επίσης και τα χρησιμοποιούμενα επίπεδα συμμόρφωσης:

Δοκιμή ατρωσίας Πρότυπο Επίπεδο δοκιμής
IEC 60601-1-2

Επίπεδο συμμόρφω-
σης

Ηλεκτροστατική εκκένωση
- επαφή

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Ηλεκτροστατική εκκένωση
- αέρας

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία
ακτινοβολούμενων ραδιο-
συχνοτήτων

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz έως 2,7
GHz
80% διαμόρφωση
εύρους (AM) σε 1
kHz

3 V/m
80 MHz έως 2,7 GHz
80% διαμόρφωση εύ-
ρους (AM) σε 1 kHz

Ταχεία ηλεκτρική μετάβα-
ση/ριπή - θύρα εισόδου
ρεύματος AC

IEC 61000-4-4

±2 kV
Ρυθμός επανάληψης
100 kHz

±2 kV
Ρυθμός επανάληψης
100 kHz

Ταχεία ηλεκτρική μετάβα-
ση/ριπή - θύρες εισόδου/
εξόδου σήματος

±1 kV
Ρυθμός επανάληψης
100 kHz

±1 kV
Ρυθμός επανάληψης
100 kHz

Υπέρταση - θύρα εισόδου
ρεύματος AC γραμμή
προς γραμμή

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Υπέρταση - θύρα εισόδου
ρεύματος AC γραμμή
προς έδαφος

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

Αγώγιμες διαταραχές προ-
καλούμενες από ραδιοσυ-
χνότητες

IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz έως 80
MHz
6 Vα

80% διαμόρφωση
εύρους (AM) σε 1
kHz

3 V
0,15 MHz έως 80 MHz
6 Vα

80% διαμόρφωση εύ-
ρους (AM) σε 1 kHz

Μαγνητικό πεδίο συχνότη-
τας ρεύματος IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz έως 60 Hz

30 A/m
50 Hz έως 60 Hz

α Δοκιμάστηκε μόνο σε συχνότητες ISM.

Συχνότητα
δοκιμής
(MHz)

Ζώνη
(MHz)

Υπηρεσία Διαμόρφωση Μέγιστη
(W)

Απόστα-
ση
(m)

Επίπεδο
συμμόρ-
φωσης με
τα όρια
ατρωσίας
(V/m)

385 380-390 TETRA 400
Παλμική δια-
μόρφωση
18 Hz

1,8 0,3 27

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εγχειρίδια χρήσης συστήματος και τεχνικά εγχειρίδια Αναθ. 1.0 Curve Dual Navigation Station Έκδ. 1.2 179



Συχνότητα
δοκιμής
(MHz)

Ζώνη
(MHz)

Υπηρεσία Διαμόρφωση Μέγιστη
(W)

Απόστα-
ση
(m)

Επίπεδο
συμμόρ-
φωσης με
τα όρια
ατρωσίας
(V/m)

450 430-470
GMRS 460,
FRS 460

FM
±5 απόκλιση
1 kHz ημίτονο

2 0,3 28

710

704-787 Ζώνη LTE 13,
17

Παλμική δια-
μόρφωση
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800-960

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

Παλμική δια-
μόρφωση
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1.720

1.700-
1.990

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

Παλμική δια-
μόρφωση
217 Hz

2 0,3 28

1.845

1.970

2.450
2.400-
2.570

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

Παλμική δια-
μόρφωση
217 Hz

2 0,3 28

5.240
5.100-
5.800

WLAN 802.11
a/n

Παλμική δια-
μόρφωση
217 Hz

0,2 0,3 95.500

5.785

Προειδοποίηση
O εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε δοκιμές για ατρωσία σε ακτινοβολούμενες
ραδιοσυχνότητες μόνο σε επιλεγμένες συχνότητες και η χρήση παρακείμενων εκπομπών
σε άλλες συχνότητες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ορθή λειτουργία του.

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

Δοκιμή
ατρωσίας

Επίπεδο
δοκιμής IEC
60601

Επίπεδο συμ-
μόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες

Αγώγιμες
ραδιοσυχνότη
τες IEC
61000-4-6

3 Vrms
150 kHz έως
80 MHz

3 V

Φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας
με χρήση ραδιοσυχνοτήτων δεν πρέπει να χρη-
σιμοποιείται σε απόσταση από οποιοδήποτε μέ-
ρος του συστήματος Curve, συμπεριλαμβανο-
μένων των καλωδίων του, μικρότερη από τη
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού που υπο-
λογίζεται βάσει της εξίσωσης που ισχύει για τη
συχνότητα του πομπού.
Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού:

Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία, σύστημα Curve
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Δοκιμή
ατρωσίας

Επίπεδο
δοκιμής IEC
60601

Επίπεδο συμ-
μόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες

d = 1,17√P

d = 1,17√P 80 MHz έως 800 MHz

d = 2,3√P 800 MHz έως 2,5 GHz

Ακτινοβολού-
μενες
ραδιοσυχνότη
τες, IEC
61000-4-3

3 V/m
80 MHz έως
2,4 GHz

3 V/m

Όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξό-
δου του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τον
κατασκευαστή του πομπού και d είναι η συν-
ιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m).
Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς πο-
μπούς ραδιοσυχνοτήτων, όπως υπολογίζονται
από μια ηλεκτρομαγνητική επιτόπια επιθεώρη-
σηα, θα πρέπει να είναι μικρότερες από το επί-
πεδο συμμόρφωσηςβ σε κάθε εύρος συχνοτή-
των.
Ενδέχεται να υπάρξουν παρεμβολές κοντά σε
εξοπλισμό που φέρει το ακόλουθο σύμβολο:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνότητας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η
ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντι-
κείμενα και ανθρώπους. 
α Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμούς βάσης για ραδιοτηλέφωνα
(κινητά/ασύρματα) και χερσαίους κινητούς ασυρμάτους, ερασιτεχνικούς ραδιοσταθμούς, σταθ-
μούς ραδιοφωνικής μετάδοσης AM και FM και τηλεοπτικής μετάδοσης, δεν μπορούν να προβλε-
φθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για να εκτιμηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που δημιουργεί-
ται από σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ηλεκτρο-
μαγνητικής μελέτης στην περιοχή της εγκατάστασης. Αν η μετρούμενη ένταση πεδίου στη θέση
στην οποία χρησιμοποιείται το σύστημα Curve υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ρα-
διοσυχνοτήτων που αναφέρεται παραπάνω, το σύστημα Curve θα πρέπει να υποβληθεί σε πα-
ρακολούθηση για να επιβεβαιωθεί η φυσιολογική λειτουργία του. Αν παρατηρηθεί μη φυσιολογι-
κή απόδοση, ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα, όπως η αλλαγή του προ-
σανατολισμού ή της θέσης του συστήματος Curve.
β Στο εύρος συχνοτήτων από 150 kHz έως 80 MHz, οι εντάσεις πεδίου θα πρέπει να είναι μικρό-
τερες από 3 V/m.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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11.4.4 Εξοπλισμός επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες μπορεί να επηρεάσει τα
συστήματα.
Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνιών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων
περιφερικών συσκευών, όπως καλώδια κεραιών και εξωτερικές κεραίες) πρέπει να
χρησιμοποιείται σε ελάχιστη απόσταση 30 cm από οποιοδήποτε μέρος του Curve
συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που καθορίζονται από την Brainlab. Διαφορετικά, μπορεί
να υποβαθμιστεί η απόδοση του συστήματος.

Αποστάσεις διαχωρισμού

Το σύστημα Curve προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο οι
διαταραχές λόγω ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων είναι ελεγχόμενες.
Το σύστημα Curve μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής
διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στον φορητό και τον κινητό εξοπλισμό επικοινωνίας
με ραδιοσυχνότητες (πομπούς) και το σύστημα Curve όπως συνιστάται παρακάτω, ανάλογα με τη
μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.

Ονομαστική μέγιστη
ισχύς εξόδου του πο-
μπού (W)

Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού
(m)

150 kHz έως 80 MHz

d 1.17 P=

80 MHz έως 800 MHz

d 1.17 P=

800 MHz έως 2,5 GHz

d 2.3 P=

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Για πομπούς με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου που δεν αναγράφεται παραπάνω, η συνιστώμε-
νη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να καθοριστεί με την εξίσωση που ισχύει για
τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε watt
(W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο
εύρος συχνότητας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η
ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντι-
κείμενα και ανθρώπους. 

Εξοπλισμός επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες
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11.4.5 Ελεγμένα καλώδια

Χρήση καθορισμένων καλωδίων

Προειδοποίηση
Η χρήση παρελκόμενων και καλωδίων διαφορετικών των υποδεικνυόμενων,
(εξαιρουμένων των καλωδίων που πωλούνται από την Brainlab ως ανταλλακτικά), μπορεί
να οδηγήσει σε αύξηση των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών ή μείωση της
ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα τη μη ορθή λειτουργία του.
Για σταθμό πλοήγησης θα ισχύουν τα ακόλουθα: Τα καλώδια τύπου S-Video που παρέχονται από
τον χρήστη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με φερρίτη και στα δύο άκρα (π.χ. Würth Electronic αρ.
καταλόγου 742 711 31 ή ισοδύναμο). Τα καλώδια τύπου USB που παρέχονται από τον χρήστη
πρέπει να είναι εφοδιασμένα με φερρίτη και στα δύο άκρα (π.χ. Würth Electronic αρ. καταλόγου
742 712 22 ή ισοδύναμο).

Προδιαγραφές καλωδίων

Τα καλώδια του συστήματος Curve που έχουν ελεγχθεί για συμμόρφωση ως προς τις
ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και την ατρωσία:

Καλώδιο Προδιαγραφή

Καλώδιο κάμερας τροχήλατης
βάσης Curve Παρέχεται από την Brainlab

Καλώδιο ρεύματος Παρέχεται από την Brainlab

Καλώδιο ισοστάθμισης δυνα-
μικού Παρέχεται από την Brainlab

SDI 1 x ομοαξονικό καλώδιο με βύσμα BNC, θωρακισμένο, τερματι-
σμένο, 75 Ω

DVI 1 καλώδιο DVI-D 24 AWG, θωρακισμένο, τερματισμένο, 100 Ω

Θύρα οθόνης 1 καλώδιο DisplayPort 1.2 30 AWG, θωρακισμένο, τερματισμένο,
100 Ω

Δίκτυο νοσοκομείου («Εν-
δοεγχειρητικά δεδομένα») Παρέχεται από την Brainlab

Μικροσκόπιο Παρέχεται από την Brainlab

Καλώδιο δεδομένων ΗΜ
σταθμού βάσης Παρέχεται από την Brainlab

Καλώδιο ισχύος ΗΜ σταθμού
βάσης Παρέχεται από την Brainlab

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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11.4.6 Υποστηριζόμενες αναλύσεις και σύνδεσμοι

Υποστηριζόμενες αναλύσεις σήματος εισόδου

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι υποστηριζόμενες αναλύσεις εισόδου για κάθε
διαθέσιμη είσοδο.
Σήματα που δεν εμπίπτουν στις καθορισμένες αναλύσεις ενδέχεται να μην υποστηρίζονται. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση του σήματος εισόδου, επικοινωνήστε με το
τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brainlab.

Είσοδος απεικόνι-
σης

Χρωματική
κωδικοποίηση

Σύνδεσμος Τύπος σήματος Μορφή

Είσοδος S-Video
PAL

Mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Είσοδος composite
PAL

BNC CVBS
576i/25

NTSC 480i/29,97

Είσοδος SDI YCbCr BNC

HD-SDI

720p/50 Hz

720p/60 Hz

1080i/25 Hz

1080i/30 Hz

1080p/25 Hz

1080p/30 Hz

3G-SDI

1080p/50 Hz

1080p/59,94 Hz

1080p/60 Hz

Είσοδος DVI RGB 8 bit DVI-I Single-Link DVI-D

640 x 480 στα 60 Hz

800 x 600 στα 60 Hz

1.024 x 768 στα 60
Hz

1.280 x 720 στα 60
Hz

1.280 x 1.024 στα 60
Hz

1.920 x 1.080 στα 60
Hz

1.920 x 1.200 στα 60
Hz

480p/60 Hz

576p/50 Hz

720p/50 Hz

1080p/50 Hz

Είσοδος DVI RGB/YCbCr HD-15 RGB/YCbCr
Επικοινωνήστε με το
τμήμα υποστήριξης
της Brainlab

Υποστηριζόμενες αναλύσεις και σύνδεσμοι
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Υποστηριζόμενες αναλύσεις σήματος εξόδου

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι υποστηριζόμενες αναλύσεις του σήματος εξόδου
για την έξοδο οθόνης που είναι διαθέσιμη στο Curve.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση του σήματος εξόδου, επικοινωνήστε με το
τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brainlab.

Οθόνες Χρωματική
κωδικοποίηση

Σύνδεσμος Τύπος σήματος Μορφή

Έξοδος οθόνης RGB 8 bit Θύρα οθόνης DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 στα 60
Hz

1.920 x 1.080 στα 60
Hz

3.840 x 2.160 στα 30
Hz

3.840 x 2.160 στα 60
Hz

Μικροσκόπιο

RGB 8 bit DVI-I Single-Link DVI-D 1.920 x 1.080 στα 60
Hz

RGB/YCbCr DVI-I RGB/YCbCr
1.024 x 768/60 Hz

1.280 x 1.024/60 Hz

Υποστηριζόμενοι σύνδεσμοι βίντεο εισόδου

Είσοδος απεικόνι-
σης

Σύνδεσμοι Τύπος σήματος Εμπέδηση (Ω)

Είσοδος S-Video Mini-DIN YC 75

Είσοδος composite BNC CVBS 75

Είσοδος SDI BNC SDI, HD-SDI, 3G-SDI 75

Είσοδος DVI DVI-I
Single-Link DVI-D 100

RGB/YCbCr 75

Υποστηριζόμενοι σύνδεσμοι βίντεο εξόδου

Οθόνες Σύνδεσμοι Τύπος σήματος Εμπέδηση (Ω)

Έξοδος οθόνης Θύρα οθόνης DisplayPort 1.2 100

Μικροσκόπιο DVI-I
Single-Link DVI-D
(MCU μόνο) 100

RGB/YCbCr 75

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εγχειρίδια χρήσης συστήματος και τεχνικά εγχειρίδια Αναθ. 1.0 Curve Dual Navigation Station Έκδ. 1.2 185



11.4.7 Δίκτυο νοσοκομείου

Γενικές πληροφορίες

Οι χρήστες πρέπει να αναγνωρίζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να ελέγχουν τους κινδύνους
που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη σύνδεση του συστήματος Curve σε σύζευξη δικτύου ή
δεδομένων όπου είναι συνδεδεμένος άλλος εξοπλισμός.
Η πραγματοποίηση αλλαγών στο δίκτυο/σύζευξη δεδομένων θα μπορούσε να εισάγει νέους
κινδύνους που απαιτούν επιπρόσθετη ανάλυση. Σε αυτές τις αλλαγές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά,
οι εξής:
• Αλλαγές στη διαμόρφωση
• Σύνδεση ή αποσύνδεση επιπρόσθετου εξοπλισμού
• Ενημέρωση ή αναβάθμιση του συνδεδεμένου εξοπλισμού

Απαιτήσεις δικτύου νοσοκομείου

Απαίτηση Τιμή

Εύρος ζώνης

• Ελάχιστη: 2 Mbit/s (π.χ. για μεταφορά δεδομένων ασθενούς)
• Συνιστώμενη: 10-50 Mbit/s (π.χ. για μετάδοση ροής και απομακρυσμένη
πρόσβαση)

• Βέλτιστη: 100 Mbit/s - 1Gbit/s (π.χ. για κοινή χρήση συνεδριών)

Λανθάνων χρόνος
• Ελάχιστη: ≤ 100 ms
• Συνιστώμενη: ≤ 25 ms
• Βέλτιστη: ≤ 2 ms

Ασφάλεια

• Συνδέετε τον εξοπλισμό μόνο σε ασφαλές δίκτυο
• Δίκτυο προστατευμένο ενάντια σε ανεπιθύμητη πρόσβαση (π.χ. εξακρί-
βωση ταυτότητας χρήστη, τείχος προστασίας κ.λπ.)

• Δίκτυο προστατευμένο ενάντια σε κακόβουλο λογισμικό
• Ασφαλές ασύρματο δίκτυο

Προφυλάξεις ως προς το δίκτυο

Κατά την ενσωμάτωση του συστήματος Curve σε ένα ασύρματο δίκτυο νοσοκομείου,
επιλέξτε μια κατάλληλη κρυπτογράφηση (π.χ. WPA2) για να προστατεύσετε τα δεδομένα
των ασθενών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Η μετάδοση σε ροή του περιεχομένου προβολής του συστήματος Curve ή η αξιοποίηση
της δυνατότητας κοινής χρήσης των συνεδριών μπορεί να δημιουργήσει υψηλό φόρτο
κίνησης στο δίκτυο του νοσοκομείου.

Πιθανοί κίνδυνοι λόγω της αποτυχίας του δικτύου

Οι παρακάτω επικίνδυνες καταστάσεις θα μπορούσαν να προκύψουν αν το δίκτυο του
νοσοκομείου ή η σύζευξη δεδομένων δεν πληρούν τις απαιτήσεις που απαριθμούνται παραπάνω:
• Μη σωστή θεραπεία ασθενούς λόγω:

- Παραβίασης σύνδεσης WLAN
- Κακόβουλου λογισμικό (π.χ. ιοί) που ευθύνεται για τον λανθασμένο υπολογισμό δεδομένων
από τον Η/Υ

• Ανεπιθύμητη έκθεση του ασθενούς σε αναισθητικά ή ακτινοβολία λόγω:
- Αδυναμίας μεταφοράς δεδομένων ασθενούς στον εξοπλισμό λόγω καθυστέρησης από
μεγάλο αριθμό ασύρματων συσκευών στο ίδιο εύρος συχνοτήτων (π.χ. 2,4 GHz / 5 GHz)

- Αποτυχίας του δικτύου κατά τη μεταφορά των δεδομένων του ασθενούς

Δίκτυο νοσοκομείου
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11.5 Βύσματα ισχύος

Γενικές πληροφορίες

Το σύστημα Curve διατίθεται εξοπλισμένο με ένα συγκεκριμένο βύσμα ισχύος, κατάλληλο για την
εκάστοτε περιοχή χρήσης του συστήματος.

Χρήση καθορισμένων καλωδίων ρεύματος

Χρησιμοποιήστε μόνο τα καλώδια ρεύματος που παρέχονται από την Brainlab. Μην
επεκτείνετε τα καλώδια ρεύματος.

Προειδοποίηση
Η αξιόπιστη γείωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε έναν
αντίστοιχο υποδοχέα που φέρει την επισήμανση «Hospital Only» (Νοσοκομείο μόνο)
(«Hospital Grade» στη Βόρεια Αμερική) Εισάγετε το βύσμα ρεύματος δικτύου μόνο σε
πρίζα με γείωση προστασίας. Μην καταργείτε την προστατευτική δράση χρησιμοποιώντας
ένα καλώδιο επέκτασης.

Τοπικά βύσματα ισχύος (παραδείγματα)

Βύσμα ισχύος Περιοχή

ΕΕ

Ελβετία

ΗΒ

ΗΠΑ

Αυστραλία

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Βύσμα ισχύος Περιοχή

Νότια Αφρική

Βύσματα ισχύος

188 Εγχειρίδια χρήσης συστήματος και τεχνικά εγχειρίδια Αναθ. 1.0 Curve Dual Navigation Station Έκδ. 1.2



11.6 Μονάδες flash USB

Γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα flash USB για τη μεταφορά δεδομένων ασθενούς
μεταξύ των σταθμών σχεδιασμού και πλοήγησης της Brainlab.

Χειρισμός μονάδων flash USB

Όταν χρησιμοποιείτε μια μονάδα flash USB, μην αγγίζετε απευθείας τον σύνδεσμο USB
(μεταλλικό μέρος της μονάδας flash USB).

Οι μονάδες flash USB είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην ηλεκτροστατική εκκένωση.
Χειριστείτε τες με προσοχή για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Μονάδες flash USB
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12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
12.1 Επιθεωρήσεις
12.1.1 Επισκόπηση

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Η διάρκεια ζωής του συστήματος Curve εξαρτάται από παράγοντες όπως η μέθοδος και η
διάρκεια κάθε χρήσης, καθώς και ο χειρισμός του μηχανήματος μεταξύ των χρήσεων. Ο
προσεκτικός λειτουργικός έλεγχος και η επιθεώρηση του συστήματος Curve πριν από τη χρήση
είναι ο καλύτερος τρόπος προσδιορισμού του τέλους της διάρκειας ζωής του.
Το τέλος της διάρκειας ζωής κατά κανόνα καθορίζεται από φθορά και βλάβη λόγω χρήσης. Στο
πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης, ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης.

Διασφάλιση ασφάλειας και λειτουργικότητας

Το σύστημα θα πρέπει να συντηρείται και να επιθεωρείται τακτικά για να διασφαλίζεται η
λειτουργικότητα, η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και η ασφάλεια.
Μην εκτελείτε επιθεωρήσεις ή εργασίες συντήρησης ενώ το Curve χρησιμοποιείται για τη
θεραπεία του ασθενούς.

Διάστημα

Μία φορά το χρόνο πρέπει να πραγματοποιείται λεπτομερής επιθεώρηση από το τμήμα
υποστήριξης της Brainlab.

Εξουσιοδοτημένα άτομα

Μόνο η Brainlab ή/και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες επιτρέπεται να επισκευάζουν το σύστημα και
τον εξοπλισμό.

Προειδοποίηση
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: Δεν υπάρχουν μέρη που επισκευάζονται από τον χρήστη. Μην
αφαιρείτε τα καλύμματα. Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από
εκπαιδευμένους τεχνικούς ή να παραπέμπονται στην Brainlab.

Πριν από τη χρήση του συστήματος

Εάν το σύστημα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξακριβώστε ότι όλα
λειτουργούν κανονικά προτού ξεκινήσετε τη θεραπεία του ασθενούς.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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12.1.2 Ετήσια επιθεώρηση της Brainlab

Εξουσιοδοτημένα άτομα

Μόνο οι τεχνικοί υποστήριξης της Brainlab είναι εξουσιοδοτημένοι να πραγματοποιούν ετήσιους
ελέγχους.

Προγραμματισμός

• Αν έχετε υπογράψει σύμβαση συντήρησης, η Brainlab πραγματοποιεί αυτόματα την ετήσια
επιθεώρηση.

• Αν δεν έχετε υπογράψει σύμβαση συντήρησης, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της
Brainlab για να προγραμματίσετε την επιθεώρηση.

Πεδίο εφαρμογής

Η συγκεκριμένη επιθεώρηση καλύπτει όλα τα εξαρτήματα και τις λειτουργίες καθώς και τα στοιχεία
που καθορίζονται στο έντυπο επιθεώρησης ασφάλειας.

Ετήσια επιθεώρηση της Brainlab
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12.1.3 Περαιτέρω επιθεωρήσεις

Εξουσιοδοτημένα άτομα

Για την πραγματοποίηση των επιθεωρήσεων που ακολουθούν εξουσιοδοτημένο είναι μόνο το
εξειδικευμένο κλινικό προσωπικό.

Εβδομαδιαία

Εξάρτημα Επιθεώρηση

Καλωδίωση Οπτικός έλεγχος (εξετάστε για ζημιά, ρωγμές).

Καθαρισμός Ανατρέξτε στο κεφάλαιο για τον καθαρισμό.

Φόρτιση μπαταρίας UPS
(μονάδα προβολής
τροχήλατης βάσης)

Η μπαταρία UPS φορτίζεται κάθε φορά που η μονάδα συνδέεται στην
κεντρική παροχή ρεύματος.

Μονάδα ΗΜ παρακο-
λούθησης

• Οπτική επιθεώρηση όλων των καλωδίων της μονάδας ΗΜ παρακο-
λούθησης για συστροφές, ρωγμές κ.λπ.

• Οπτική επιθεώρηση όλων των συνδέσμων για ζημιές
• Οπτική επιθεώρηση όλων των μερών του περιβλήματος για ζημιές,
όπως ρωγμές κ.λπ.

• Επιθεώρηση για γενική, υλική ζημιά

Μηνιαίως

Εξάρτημα Επιθεώρηση

Γενικά εξαρτήματα

• Επιθεώρηση για υλική ζημιά
• Πλακέτες σήμανσης και στοιχείων αναγνώσιμες
• Λειτουργία σύνδεσης σε εξοπλισμό τρίτου κατασκευαστή (π.χ. μικρο-
σκόπιο)

Τροχοί και φρένα (μο-
νάδα προβολής τρο-
χήλατης βάσης και
κάμερα τροχήλατης
βάσης)

Λειτουργικότητα.

Κάμερα

• Λειτουργικότητα
• Οπτική επιθεώρηση (φθορά και βλάβη)
• Και οι δύο φακοί είναι καθαροί και δεν παρουσιάζουν γρατζουνιές ή
άλλη βλάβη

Μονάδα προβολής
τροχήλατης βάσης

• Λειτουργικότητα
• Σταθερότητα συγκράτησης μονάδας προβολής και απουσία χαρακιών
στην οθόνη αφής

• Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και διακόπτης ρεύματος δι-
κτύου

• Λυχνία LED λειτουργίας
• DVD/CD ROM
• Σύνδεση USB
• Σύνδεση στο δίκτυο

Μονάδα προβολής
τροχήλατης βάσης
και κάμερα τροχήλα-
της βάσης

Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν χαλαρές βίδες ή δεν λείπουν βίδες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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Εξάρτημα Επιθεώρηση

UPS

Ελέγξτε την κατάσταση του κωδικού UPS.
Πραγματοποιήστε προσομοιωμένη δοκιμή συσκότισης για να επιβε-
βαιώσετε ότι το UPS μπορεί να μεταβεί από την κεντρική παροχή στην
τροφοδοσία μπαταρίας ως εξής:
• Συνδέστε τα καλώδια του συστήματος.
• Εκκινήστε το σύστημα Curve.
• Όταν το λογισμικό είναι έτοιμο για χρήση, αποσυνδέστε το τροφοδοτι-
κό του συστήματος.

• Το σύστημα θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Το UPS εκπέμπει
τακτικά ηχητικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία LED υποδεικνύει ότι η
μπαταρία είναι ενεργοποιημένη.

Μονάδα ΗΜ παρακο-
λούθησης

Επαλήθευση ακρίβειας παρακολούθησης (ανατρέξτε στο σχετικό Εγχει-
ρίδιο χρήσης λογισμικού).

Κάθε τρεις μήνες

Εξάρτημα Επιθεώρηση

UPS

• Αποφορτίστε την μπαταρία αποσυνδέοντας το ρεύμα από την πρίζα
ενώ το σύστημα λειτουργεί.

• Περιμένετε μέχρι να κλείσει το σύστημα (το πολύ πέντε λεπτά).
• Συνδέστε το ρεύμα και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.
• Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία έως ότου η λειτουργία του συστή-
ματος τερματιστεί αμέσως μετά την αποσύνδεση του ρεύματος και το
σύστημα εκπέμψει ένα παρατεταμένο χαρακτηριστικό ήχο «μπιπ»
ακολουθούμενο από σύντομα «μπιπ». Η μπαταρία είναι τώρα άδεια.

• Φορτίστε πλήρως την μπαταρία συνδέοντας το σύστημα και ενεργο-
ποιώντας τον διακόπτη ρεύματος δικτύου για δύο ή περισσότερες
ώρες.

Για να βελτιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του UPS, συνιστάται να
αποφορτίζετε πλήρως την μπαταρία μία φορά κάθε τρεις μήνες.

Ετήσια

Εξάρτημα Επιθεώρηση

Κάμερα τροχήλατης
βάσης

• Λειτουργικός έλεγχος κάμερας
• Λειτουργικός έλεγχος λαβής κάμερας
• Λειτουργικός έλεγχος ολόκληρης της τροχήλατης βάσης
• Έλεγχος μηχανικού συστήματος υποστήριξης (βραχίονας, τροχοί και
μηχανισμοί ασφάλισης)

Μονάδα προβολής
τροχήλατης βάσης

• Λειτουργικός έλεγχος συσκευής
• Έλεγχος μηχανικού συστήματος υποστήριξης (βραχίονας, τροχοί και
μηχανισμοί ασφάλισης)

Μονάδα ΗΜ παρακο-
λούθησης

• Επαλήθευση ακρίβειας από το τμήμα υποστήριξης της Brainlab
• Λειτουργικός έλεγχος συσκευής

Σύστημα • Έλεγχος ηλεκτρολογικής ασφάλειας

Σχετικοί σύνδεσμοι

UPS Σελίδα 55
Οδηγίες καθαρισμού Σελίδα 131

Περαιτέρω επιθεωρήσεις

194 Εγχειρίδια χρήσης συστήματος και τεχνικά εγχειρίδια Αναθ. 1.0 Curve Dual Navigation Station Έκδ. 1.2



Απαιτήσεις επαναληπτικού ελέγχου Σελίδα 151

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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12.2 Δυσλειτουργίες και οδηγίες για την επιστροφή
12.2.1 Δυσλειτουργίες

Βλάβη ή αστοχία συστήματος

Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα εάν:
• Το καλώδιο ή το βύσμα ισχύος έχει υποστεί ζημιά ή φθορά
• Έχει χυθεί υγρό μέσα στη συσκευή
• Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης
• Μια τροχήλατη βάση έχει ανατραπεί ή κάποιο κάλυμμα έχει υποστεί ζημιά
• Τα εξαρτήματα του συστήματος παρουσιάζουν εμφανή μείωση στην απόδοση, επισημαίνοντας
την ανάγκη για σέρβις

• Υπάρχει διαρροή υγρού από το σύστημα
• Το σύστημα βγάζει καπνό
• Οι λυχνίες LED υποδεικνύουν σφάλμα
Αν ένα μήνυμα σφάλματος εμφανιστεί στην οθόνη αφής ή αν οι ενδεικτικές λυχνίες LED
σφάλματος είναι αναμμένες, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab. Μη
χρησιμοποιείτε το σύστημα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ενδείξεις λυχνίας LED Σελίδα 50
Ενδεικτικές λυχνίες LED και ακουστικά σήματα Σελίδα 96

Ενέργειες σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας

Βήμα

1. Απενεργοποιήστε το σύστημα.

2. Αποσυνδέστε το σύστημα από την επιτοίχια πρίζα.

3. Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Brainlab.

4. Επικολλήστε ένα κατάλληλο σημείωμα στον εξοπλισμό, όπως «ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ-
ΤΑΙ» ώστε να αποτρέψετε πιθανή ακούσια χρήση του.

Δυσλειτουργίες και οδηγίες για την επιστροφή
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12.2.2 Οδηγίες σχετικά με την επιστροφή

Αναφορά εξοπλισμού που έχει υποστεί ζημιά

Η ύπαρξη ελαττωματικών εξαρτημάτων πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο τμήμα υποστήριξης της
Brainlab.
Το τμήμα υποστήριξης της Brainlab θα σας ζητήσει:
• Τον σειριακό αριθμό του συστήματος (αναγράφεται στην πλακέτα στοιχείων της μονάδας
προβολής τροχήλατης βάσης)

• Τον σειριακό αριθμό του εξαρτήματος, όπως αναγράφεται πάνω στο εξάρτημα (μονάδα
προβολής τροχήλατης βάσης ή κάμερα τροχήλατης βάσης ή ΗΜ σταθμός βάσης ή
γεννήτρια ΗΜ πεδίου)

• Μια περιγραφή του προβλήματος

Επισκευή και αντικατάσταση

Τμήμα υποστήριξης της Brainlab:
• Θα εκτιμήσει το κόστος για την επισκευή ή την αντικατάσταση και θα σας ενημερώσει σχετικά
• Σας ενημερώνει σχετικά με πότε το σύστημά σας αναμένεται να είναι ξανά λειτουργικό

(συνήθως εντός 48 ωρών)

Αφαίρεση εξαρτημάτων

Αφαιρέστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα μόνο αν σας δοθεί σχετική οδηγία από το τμήμα
υποστήριξης της Brainlab.

Διευθύνσεις επιστροφής

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Γερμανία

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

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

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Χονγκ Κονγκ

Επιστροφή εξαρτημάτων

Βήμα

1. Προστατέψτε το εξάρτημα από περαιτέρω ζημιά τυλίγοντάς το και συσκευάζοντάς το με
ασφάλεια.

2. Συμπληρώστε και στείλτε πίσω τη φόρμα που σας στάλθηκε με φαξ ή αυτή που συνόδευε
το ανταλλακτικό εξάρτημα.

3. Ασφαλίστε με ταινία το κουτί.

4. Αποστείλατε το ελαττωματικό εξάρτημα στη σχετική διεύθυνση επιστροφής προϊόντων ή
ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνει το τμήμα υποστήριξης της Brainlab.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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Οδηγίες σχετικά με την επιστροφή
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