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1

INFORMACJE OGÓLNE

1.1

Dane teleadresowe

Pomoc techniczna
Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:
Region

Telefon i faks

E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południowa

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

us.support@brainlab.com

Brazylia

Tel.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Wielka Brytania

Tel.: +44 1223 755 333

Hiszpania

Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskojęzyczne

Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa

Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

Japonia

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

support@brainlab.com

Koordynacja projektu u klienta
Z zespołem koordynatora projektu u klienta w sprawach związanych z instalacją wstępną można
kontaktować się, pisząc na adres
• rt.coordination@brainlab.com
lub
• us.rt.coordination@brainlab.com (dotyczy tylko klientów w Stanach Zjednoczonych)

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

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

1.2

Informacje prawne

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

Informacje patentowe
Niniejszy produkt może być objęty jednym lub kilkoma patentami lub może oczekiwać na objęcie
ochroną patentową. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://
www.brainlab.com/patent/

Znaki towarowe firmy Brainlab
• ExacTrac® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub
Stanach Zjednoczonych.
• Brainlab® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub
Stanach Zjednoczonych.

Znaki towarowe firm innych niż Brainlab
• Microsoft® i Windows® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
• iGUIDE®, HexaPOD® i MOSAIQ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Elekta.

Oznaczenie CE
• Oznaczenie CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania Dyrektywy Rady 93/42 EWG, czyli dyrektywy o wyrobach medycznych
(MDD).
• W rozumieniu zasad ustalonych przez dyrektywę dotyczącą wyrobów medycznych system ExacTrac jest produktem klasy IIb.
UWAGA: Ważność etykiety CE można potwierdzić wyłącznie dla produktów wytworzonych przez
firmę Brainlab.

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

Program kontroli radiacyjnej produktów elektronicznych (EPRC, Electronic Product Radiation Control)
(wyłącznie Stany Zjednoczone)
Zgodnie z klasyfikacją produktów w odniesieniu do wyrobów medycznych, przygotowaną przez
Centrum Urządzeń i Zdrowia Radiologicznego (ang. Center for Devices and Radiological Health)
amerykańskiej agencji FDA ExacTrac jest zdefiniowany jako medyczny system do radioterapii
wykorzystujący cząstki naładowane (kod produktu IYE).
Na podstawie 21 CFR (Code of Federal Regulations Title 21, Kodeks rozporządzeń federalnych,
część 21) CDRH, systemu nie dotyczą żadne normy wydajności ani wymagania dotyczące
ogólnego zdrowia radiologicznego (21 CFR 1000–1005).
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Instrukcje dotyczące utylizacji
Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) znajdują się na stronie:
www.brainlab.com/sustainability
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Symbole

1.3

Symbole

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

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

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

Symbole na sprzęcie
Symbol

Opis
Część typu B wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta
UWAGA: Części wchodzące w kontakt z ciałem pacjenta zwykle są nieprzewodzące i można je natychmiast odsunąć od pacjenta.
Przestroga
UWAGA: Użytkownik powinien zapoznać się z instrukcjami obsługi pod kątem
ważnych informacji ostrzegawczych, takich jak ostrzeżenia i środki ostrożności,
które z wielu powodów nie mogą być przedstawione na samym wyrobie medycznym.

Numer seryjny producenta

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

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

Producent

Prawo Federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia
wyłącznie lekarzom lub na ich zamówienie
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Symbol

Opis
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
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Przeznaczenie

1.4

Przeznaczenie

Zalecenia dotyczące używania
ExacTrac jest przeznaczony do użytku w celu układania pacjentów w dokładnie zdefiniowanym
punkcie w obszarze wiązki terapeutycznej akceleratora medycznego do radiochirurgii
stereotaktycznej lub zabiegów radioterapii, w celu leczenia zmian, guzów i schorzeń w dowolnym
obszarze ciała, gdy wskazane jest zastosowanie terapii radiacyjnej. ExacTrac może być także
wykorzystywany do monitorowania pozycji pacjenta podczas leczenia.

Docelowy użytkownik
Urządzenie jest użytkowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. System może być
użytkowany wyłącznie przez personel medyczny, który przeszedł specjalne szkolenie pod kątem
danego zastosowania, jak poniżej:
Stanowisko

Wykształcenie

Czynności

Radioterapeuta

Edukacja, szkolenie

Główny schemat postępowania

Radioterapeuta onkolog/lekarz

Lekarz ze stopniem
doktora

Zatwierdzanie fuzji, inicjalizacja pacjenta

Fizyk medyczny / fizyk

Doktorat w dziedzinie
fizyki medycznej

Zapewnianie jakości systemu, manipulacja danymi

(Ta klasyfikacja zależy od specyficznych wymagań/regulacji obowiązujących w danym kraju i
może różnić się od powyższej klasyfikacji.)
Ostrzeżenie
Elementy systemu i akcesoria może obsługiwać wyłącznie przeszkolony personel
medyczny.

Informacje przedinstalacyjne
Zdecydowanie zaleca się przeczytanie tego dokumentu przed przystąpieniem do głównej
instalacji systemu. Klient odpowiada za ukończenie wszystkich czynności wstępnych/
przedmontażowych w celu zapewnienia prostej, terminowej instalacji systemu. Ponadto bardzo
istotne jest przekazanie firmie Brainlab wszelkich informacji odnoszących się do uwarunkowań
elektrycznych i przestrzennych panujących w szpitalu.
Na końcu niniejszego dokumentu znajduje się lista kontrolna, którą można wykorzystać do
zapewnienia, że wszystkie ujęte na niej wymagania są spełnione i sfinalizowane.
Jeżeli podwykonawca ma wykonać wymagane czynności wstępne/przedmontażowe, klient
odpowiada za dostarczenie mu kompletu informacji przedinstalacyjnych, w tym wszystkich
ostrzeżeń.
Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie komponenty i elementy opisane w tym dokumencie
wchodzą w skład każdego zainstalowanego systemu. Pomoc techniczna firmy Brainlab udziela
szczegółowych informacji oraz wskazówek w przypadku braku możliwości spełnienia pewnych
warunków.

Znane przeciwwskazania
Ostrzeżenie
Promieniowanie wykorzystywane do obrazowania i leczenia może potencjalnie działać
niekorzystnie na aktywne wszczepialne urządzenia medyczne i aktywne urządzenia
medyczne noszone na ciele. Należy skontaktować się z producentem takich urządzeń, aby
uzyskać dodatkowe informacje, a po napromienieniu należy sprawdzić poprawność
działania urządzenia.
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Docelowe środowisko stosowania
ExacTrac jest przeznaczony do stosowania w środowisku profesjonalnych placówek służby
zdrowia.

Ostrożne postępowanie ze sprzętem
Komponenty zestawu i akcesoria zawierają precyzyjne elementy mechaniczne. Należy się z
nimi obchodzić ostrożnie.

Weryfikacja wiarygodności
Ostrzeżenie
Przed przystąpieniem do leczenia pacjenta należy zweryfikować wiarygodność wszystkich
informacji wprowadzanych i do systemu i z niego uzyskanych.
Ostrzeżenie
Nie wolno modyfikować tego urządzenia.
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Dokumentacja

1.5

Dokumentacja

Adresaci
Niniejsza instrukcja planowania w placówkach służby zdrowia ma służyć jako pomoc w
skutecznym i prawidłowym wdrożeniu systemu ExacTrac w połączeniu z akceleratorem liniowym.
Instrukcja została opracowana z myślą o klientach (w szczególności klientach, którzy zakupili
bądź zamierzają zakupić system ExacTrac), jak również wszystkich członkach klinicznych
zespołów architektonicznych, budowlanych i doradczych, którzy są zaangażowani w proces
planowania i wdrażania systemu ExacTrac lub jego części.
Instrukcja ma być przekazywana wszystkim zainteresowanym stronom wraz z rozpoczęciem
procesu planowania i odpowiednio szczegółowo objaśniona. Należy dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję i wystarczająco poznać system przed przystąpieniem do planowania jego
wdrożenia.
Ta instrukcja planowania w placówkach służby zdrowia zawiera ważne informacje o
obowiązkach wszystkich zaangażowanych stron, jak również szczegółowy opis instalacji. Należy
zwracać szczególną uwagę na podane w nim ostrzeżenia i przestrogi.

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

14
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2

OMÓWIENIE SYSTEMU

2.1

Wprowadzenie

Odpowiedzialność klienta
Odpowiedzialność za wszystkie przygotowania konstrukcyjne, takie jak wzmocnienie elementów
montowanych na dachu, sufitów, nadbudówek lub innych powiązanych elementów leży po stronie
klienta.
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Najważniejsze cechy techniczne

2.2

Najważniejsze cechy techniczne

Elementy pracujące w zakresie podczerwieni
Na elementy pracujące w zakresie podczerwieni składają się:
• montowany podsufitowo system kamer termowizyjnych i wideo
• naścienny monitor z ekranem dotykowym (standardowy)
• pomieszczenie sterowni z monitorem, klawiaturą i myszą
• szafka przeznaczona na komputer, zasilacze, zabezpieczenia przeciwporażeniowe,
elektroniczne układy sterowania i przedłużacze (szafka komputera ExacTrac)

Elementy systemu rentgenowskiego
Na elementy systemu rentgenowskiego składają się:
• dwie lampy rentgenowskie wpuszczone w podłogę pomieszczenia z akceleratorem liniowym
• dwa montowane na suficie detektory wykonane z krzemu amorficznego (panele płaskie
ExacTrac)
• konsola ExacTrac
• podwójny generator promieniowania rentgenowskiego o mocy 65 kW ze zintegrowanym
modułem transformatora

Elementy dodatkowe – Elekta
Do niektórych elementów opcjonalnych należą:
• montowany podsufitowo monitor z ekranem dotykowym ułatwiający pracę (opcjonalnie,
standardem jest rozwiązanie naścienne)

16
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3

PARAMETRY PLACÓWKI
SŁUŻBY ZDROWIA

3.1

Wprowadzenie

Kontekst
System ExacTrac wymaga instalacji wyłącznie w bunkrze ochronnym przeznaczonym na
medyczne akceleratory do radioterapii o stabilnym fundamencie. Wibracje muszą być
utrzymywane na minimalnym poziomie, ponieważ wpływają na dokładność systemu wykrywania.
System ExacTrac nie jest przeznaczony do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem.
Ponadto systemu nie wolno umieszczać w pobliżu materiałów palnych, takich jak lotne anestetyki,
detergenty lub gazy endogenne. Przestrzegać miejscowych przepisów, aby unikać wybuchowych
mieszanek gazowych tworzących się podczas użytkowania i czyszczenia.
Upewnić się, że objętość wykrywana systemu kamery termowizyjnej ExacTrac nie jest
redukowana/modyfikowana przez inne urządzenia po zaakceptowaniu systemu ExacTrac.
Nie instalować oprawy podsufitowej i ramy urządzenia w miejscu bezpośredniego przepływu
powietrza z klimatyzacji lub systemu ogrzewania.
UWAGA: ExacTrac nie jest kompatybilny z wąskimi osłonami Elekta. Akcelerator liniowy musi
mieć bramkowy statyw, aby zapewnić zgodność z systemem ExacTrac, ponieważ nie wolno
umieszczać żadnego obciążenia na obudowach rentgenowskich.
Ekspozycja na wysokie dawki promieniowania neutronowego może prowadzić do
powtarzających się awarii i trwałego uszkodzenia sprzętu komputerowego oraz elementów
elektronicznych. W placówkach medycznych, w których pacjenci będą poddawani działaniu
energii 10 MV lub większej, nie umieszczać szafki komputera w sali terapeutycznej,
ponieważ nie jest on przystosowany do ekspozycji na wysokie dawki promieniowania
neutronowego.
Systemu nie wolno narażać na działanie wilgoci. Wilgoć może doprowadzić do zniszczenia
systemu i zwarć.
Ostrzeżenie
Nie instalować żadnych elementów elektronicznych opisanych w niniejszej instrukcji
planowania w placówkach służby zdrowia (np. monitorów, szafek, świateł ostrzegawczych,
skrzynek rozdzielczych) w zasięgu wiązki pierwotnej akceleratora liniowego.
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Wytyczne dotyczące warunków przechowywania i użytkowania

3.2

Wytyczne dotyczące warunków przechowywania
i użytkowania

Informacje ogólne
System ExacTrac przechowywać i użytkować w warunkach wymienionych w tabelach poniżej.
UWAGA: Jeżeli pewne części systemu stoją w wodzie lub została ona na nie rozlana (np. na
generator promieniowania RTG), wyłączyć urządzenie i generator oraz skontaktować się z
pomocą techniczną firmy Brainlab.

Warunki przechowywania
Parametr

Warunki przechowywania

Temperatura otoczenia

Od -10°C do 50°C

Wilgotność

Od 15% do 90%, bez kondensacji

Ciśnienie atmosferyczne

Od 700 hPa do 1060 hPa

Parametr

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

Od 10°C do 40°C

Wilgotność

Od 10% do 75%, bez kondensacji

Ciśnienie atmosferyczne

Od 795 hPa do 1060 hPa

Warunki pracy
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3.3

Elekta: omówienie sali terapeutycznej

Przykładowa konfiguracja
Wszystkie główne elementy i pozycje systemu ExacTrac w bunkrze ochronnym zostały opatrzone
etykietą z numerem ułatwiającym orientację.
Poniższa ilustracja stanowi przegląd głównych elementów systemu w sali terapeutycznej
(schemat nieprzeznaczony do skalowania).
Podwójny
generator RTG

System chłodzenia wodą
Podstawa i gantry
Wyłączenie
awaryjne
0.0

2.0a

Obudowa
podłogowa
z lampą RTG
(prawa strona)

Obudowa podłogowa
z lampą RTG
(strona lewa)
2.1a

2.0b

2.1b

2.2a

2.2b

Lasery

Detektor
płaskopanelowy
(lewa strona)

Izocentrum

L

Wiązka pierwotna

L

2.3b

Detektor
płaskopanelowy
(prawa strona)
2.3a

Naścienny
monitor z ekranem
dotykowym
(standardowy)

Stół terapeutyczny
0.1

System kamer
termowizyjnych
i wideo

1.2
radius 2445
iBeam evo
Blat stołu

Sufitowy monitor z
ekranem dotykowym
(opcja)

1.1

L

1.2

Światło
ostrzegawcze
RTG

Skrzynka rozdzielcza
w pomieszczeniu
1.3

2.5b
Konsola ExacTrac

Wyłączenie
awaryjne

2.4

Wyłączenie awaryjne
Wtyczka sieciowa
(zapewniana
przez szpital)
Światło ostrzegawcze
RTG
2.5a

Skrzynka
rozdzielcza
w sterowni

4.0

Szafka
komputera

1.6

1.5

1.0

Przestrzeń robocza w sterowni

Rysunek 1
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Okablowanie

3.4

Okablowanie

Informacje dotyczące okablowania
Wszystkie elementy rozmieścić tak, aby w miarę możliwości stosować jak najkrótsze kable.
Ustalić prawidłową długość kabla zasilającego lampę RTG niezbędnego do podłączenia
generatora RTG do lamp RTG. Uwzględnić dodatkowe 3 m na okablowanie w generatorze RTG i
szafce komputera, aby uniknąć zbyt dużego napięcia pomiędzy kablami a punktami obwodu.
W większości placówek szpitalne i lokalne przepisy dotyczące elektryczności wymagają, aby
kable systemu ExacTrac poprowadzić w kanałach instalacyjnych. W poniższej tabeli podano
wymagania dotyczące tych kanałów.
UWAGA: Firma Brainlab nie wymaga umieszczania kabli systemu ExacTrac w kanałach
instalacyjnych. Jednak niektóre z dostarczonych kabli nie są atestowane do stosowania w
komorach rozprężnych. Dlatego też w przypadku niektórych klientów może zachodzić
konieczność instalacji wszystkich kabli w kanałach instalacyjnych.
Ostrzeżenie
Klient odpowiada za uzyskanie zezwoleń instalacyjnych wynikających z odnośnych norm
obowiązujących lokalnie lub regionalnie. Może to wpływać na specyfikacje tras kablowych,
zasilania sieciowego i kabli do przesyłu danych, połączeń ekwipotencjalnych i miejsca
instalacji elementów systemu.
Ostrzeżenie
Należy pamiętać o możliwym wpływie na rozwiązania techniczne z zakresu ochrony
przeciwpożarowej (atest do stosowania w komorach rozprężnych) podczas instalacji kabli i
elementów systemu. Kanały instalacyjne przeznaczone na kable oraz same kable
instalować tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia i nie były narażone na uszkodzenie.
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3.4.1

Elekta: kanały instalacyjne do kabli

Informacje dotyczące ewentualnej modernizacji w przyszłości
W przypadku modernizacji w przyszłości konieczne może być zainstalowanie dodatkowego
przewodu wodnego między lampą rentgenowską a systemem chłodzenia wodą. Jeśli wymagają
tego miejscowe przepisy, należy rozważyć wykonanie osobnych kanałów instalacyjnych na kable
elektryczne i przewody wodne podczas przygotowania instalacji.
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Elekta: kanały instalacyjne do kabli

Przykładowa konfiguracja sali terapeutycznej
Poniższa ilustracja przedstawia kanały instalacyjne przeznaczone na kable (schemat
nieprzeznaczony do skalowania).
Podstawa i gantry System chłodzenia wodą

Podwójny generator RTG

0.0

2.0a

2.0b

X ø 100 mm

Skrzynka
CITB

S ø 75 mm
P ø 25 mm
M ø 130 mm

M ø 130 mm
Punkt
uziemienia

E ø 50 mm
①

2.2a

②

A ø 75 mm

2.2b

K ø 25 mm

Izocentrum

Wiązka pierwotna

L

L

Panel płaski
Panel płaski

2.3b

T ø 50 mm

I ø 25 mm
(opcjonalnie)

2.3a

1.2

1.2

1.1

Kamera termowizyjna

G2 ø 50 mm

H2 ø 25 mm
H1 ø 50 mm

G1 ø 50 mm
(opcjonalnie)

C ø 50 mm

L

B1 ø 75 mm
B2 ø 75 mm
Światło
ostrzegawcze

Skrzynka
rozdzielcza
w pomieszczeniu

2.5b

1.3

O ø 25 mm
Konsola ExacTrac
2.4

Sieć
szpitalna
4.0

Światło ostrzegawcze

Przestrzeń robocza
w sterowni

U ø 25 mm

1.0

2.5a

Skrzynka rozdzielcza
w sterowni
1.5

1.6

D2 ø 75 mm
D1 ø 75 mm

Szafka komputera

Przestrzeń robocza w sterowni

= ø 25 mm
= ø 50 mm
= ≥ ø 75 mm

Rysunek 2
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Przykładowa sala terapeutyczna – widok z boku
Poniższa ilustracja przedstawia kanały instalacyjne widoczne z boku (schemat nieprzeznaczony
do skalowania).

M
2.2a

E

Sala terapeutyczna

1.2

A

1.2

Kamera
iGUIDE

D2

2.4

1.6
1.0

4.0

NSS / Elekta

O

H1

U

C

2.5a

Przestrzeń
robocza
w sterowni

D1

B2

1.5

B1

G2

2.5b

1.3

G1

opcjonalnie

H2

1.1

2.3a

T

2.3b

0.1

2.1a

2.1b

0.0

2.2b

2.0b

= ø ≥ 75 mm

= ø 50 mm

= ø 25 mm

S

2.0a

0.2

Skrzynka CITB

X

System chłodzenia wodą

Rysunek 3
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Elekta: kanały instalacyjne do kabli

Opis kanałów instalacyjnych
Sym- Od
bol

Do

Długość Średnica
kabla
kabla

Największa średnica
wtyczki

Minimalna średnica
kanału

30 m

6 mm

35 mm

50 mm (kabel niskiego
napięcia)

A

Szafka kompu- Szafka generatora 1
tera (1.0)
(2.0a)

B1

Skrzynka rozdzielcza
Szafka kompuw pomieszczeniu
30 m
tera (1.0)
(1.3)

9, 10 mm

Bez wtyczki

75 mm (kabel niskiego
napięcia)

B21)

Skrzynka rozdzielcza
Szafka kompuw pomieszczeniu
30 m
tera (1.0)
(1.3)

5, 6 mm

35 mm

75, 100 mm (kabel niskiego napięcia)

C1)

Szafka kompu- Detektory płaskopatera (1.0)
nelowe (2.3a/2.3b)

40 m

2 x 8 mm

31 x 15 mm

50 mm (kable niskiego
napięcia)

D1

Szafka kompu- Skrzynka rozdzielcza
30 m
tera (1.0)
w sterowni (1.5)

9, 10 mm

Bez wtyczki

75 mm (kable niskiego
napięcia)

D2

Szafka kompu- Skrzynka rozdzielcza
30 m
tera (1.0)
w sterowni (1.5)

5, 11 mm

53 mm

75 mm (kabel niskiego
napięcia)

E2)

Szafka kompu- Skrzynka CITB (0.2)
tera (1.0)
dla urządzeń Elekta

6 mm

35 mm

50 mm (kabel niskiego
napięcia)

G1

Skrzynka rozdzielcza w pomieszczeniu
(1.3)

Opcjonalnie: montowany podsufitowo
8m
ekran dotykowy (1.2)

4, 5,9, 2 x 7
35 mm
mm

50 mm (kabel niskiego
napięcia)

G2

Skrzynka rozdzielcza w pomieszczeniu
(1.3)

Standard: ekran dotykowy naścienny
(1.2)

8m

5,9, 2 x
7 mm

35 mm

50 mm (kabel niskiego
napięcia)

H1

Szafka kompuSystem kamery (1.1)
tera (1.0)

30 m

7, 8 mm

35 mm

50 mm (kable niskiego
napięcia)

H2

Skrzynka rozdzielcza w pomieszczeniu
(1.3)

System kamery (1.1)

Nie dot.

5 mm

Bez wtyczki

25 mm

I

Skrzynka rozdzielcza w pomieszczeniu
(1.3)

Alternatywnie: Punkt
uziemienia PE

Nie dot.

9 mm

Bez wtyczki

25 mm

K

Szafka kompuPunkt uziemienia PE
tera (1.0)

Nie dot.

9 mm

Bez wtyczki

25 mm

M3)

Strona lewa: obudoSzafka generawa podłogowa 1
tora 1 (2.0a)
(2.1a)

30 m

11, 15,
18 m

6, 8, 13, 2 x Średnica: 70 mm Dłu17 mm
gość wtyczki: 180 mm

130 mm [kanał: 100
mm] (kable wysokiego
napięcia, kabel stojana, kabel uz. och., kabel ILK, łagodne łuki)

UWAGA: Przewody wodne i przewody doprowadzające HE z możliwością modernizacji w przyszłości.

M3)

Strona prawa: obuSzafka generadowa podłogowa 2
tora 2 (2.0b)
(2.1b)

11, 15,
18 m

9, 12, 2 ×
17 mm

Średnica: 70 mm Długość wtyczki: 180 mm

130 mm [kanał: 100
mm] (kable wysokiego
napięcia, kabel stojana, kabel uz. och., kabel ILK, łagodne łuki)

UWAGA: Przewody wodne i przewody doprowadzające HE z możliwością modernizacji w przyszłości.
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Sym- Od
bol

Do

Długość Średnica
kabla
kabla

Największa średnica
wtyczki

Minimalna średnica
kanału

O

Światło ostrzegaSzafka kompuwcze RTG 1 i 2
tera (1.0)
(2.5a/2.5b)

30 m
+ 30 m

4 mm

Bez wtyczki

25 mm (kable niskiego
napięcia)

P

Szafka generaPunkt uziemienia PE
tora 1 (2.0a)

Nie dot.

9 mm

Bez wtyczki

25 mm

S

Szafka genera- Szafka generatora 2
tora 1 (2.0a)
(2.0b)

5 m (op2 x 6, 24
cjonalnie
mm
20 m)

35 mm

75 mm (kable niskiego
i wysokiego napięcia
w tym samym kanale
instalacyjnym, łagodne
łuki)

T

Skrzynka rozdzielcza w pomieszczeniu
(1.3)

Nie dot.
+9m

2 x 9 mm

Przewód napowietrzny 50 mm (kabel niskiego
+ 35 mm
napięcia)

U

Szafka kompuSieć szpitalna (4.0)
tera (1.0)

4m

5 mm

14 mm

Szafka genera- System chłodzenia
tora 1 (2.0a)
wodą

1 x 4 mm,
Maks. 29 1 x 5 mm,
(40 –
1 x 10 mm
długość
kabla M) 4 x 20 mm

X

Detektory płaskopanelowe (2.3a/2.3b)

25 mm

3 x przewód napowietrzny
100 mm
Średnica: 53 mm, długość wtyczki: 100 mm

1)

Okablowanie z szafki komputera do zasilacza w pomieszczeniu i paneli płaskich można
poprowadzić razem w jednym kanale instalacyjnym 100 mm.
2)

W zależności od konfiguracji systemu wymagany jest jeden lub dwa kable.

3)

Kanał instalacyjny 130 mm jest wymagany od generatora 1 do obudowy podłogowej 1
(oznaczenie „a”) i od generatora 2 do obudowy podłogowej 2 (oznaczenie „b”). Jeżeli generatory 1
i 2 znajdują się bezpośrednio jeden przy drugim, kable obu lamp RTG można umieścić w jednym
kanale. W takim przypadku odseparować kable wysokiego napięcia od kabli do przesyłu danych.
W przypadku modernizacji w przyszłości konieczne może być zainstalowanie dodatkowego
przewodu wodnego między lampą rentgenowską a systemem chłodzenia wodą. Jeśli wymagają
tego miejscowe przepisy, należy rozważyć wykonanie osobnych kanałów instalacyjnych na kable
elektryczne i przewody wodne podczas przygotowania instalacji.
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Elekta: system okablowania

3.4.2

Elekta: system okablowania

Okablowanie funkcjonalne do systemów Elekta
Poniższa ilustracja przedstawia okablowanie funkcjonalne (bez zasilania sieciowego, instalacji w
budynku i uziemienia ochronnego) dla systemów Elekta:
UWAGA: Do pełnej integracji z systemem Elekta konieczne jest podłączenie kabla kat. 5 (np.
kabla krosowego 18562-37 CAT5E SFTP 30 m) do Elekta NSS.
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1.1

Kamera Kamera
wideo termowizyjna

1

61a

27

2.3a

Panel
płaski a

60a

NSS / Elekta

61b

2.3b

Panel
płaski b

60b

Pojedynczy
moduł KVM

1.3

1.2

Monitor
w pomieszczeniu

15

Zasilanie
elektryczne

16

Adapter
synchr. użytk.

17

Zasilanie
elektryczne

Połączenie

Zdalne
KVM

2

Zasilacz
USB

Skrzynka rozdzielcza
danych/zasilania
w pomieszczeniu

8d

Zasilanie
elektryczne

B

3

D
LAN3 LAN4

21

1.6

Monitor
w sterowni

2.4

Konsola
ExacTrac

1.5

20

Element
ET
COM

Skrzynka
rozdzielcza
danych/zasilania
w sterowni
Przedłużacz
DVI KVM

60c

Element
ET ILK

ITU

Wideo

DVI

Karta
graficzna
KVM

Klawiatura, kable wideo i myszy

Element
ET POW

Przedłużacz
DVI KVM

C

Połączenie

A

10

Element
ET DXR

2.0a

11

Element
ET
LIN

COM COM COM COM COM COM
3
4
PWR IN
1
2

Szafka komputera

Stacja robocza ExacTrac

1.0

Generator RTG

Urządzenie do
przechwytywania
USB USB USB USB
LAN1 klatek wideo

Przedłużacz 5 m

2.0b

Generator RTG

ExacTrac

19

Elekta
CITB

2.5a

2.5b

Światło
Światło
ostrzegawcze a ostrzegawcze b

2.2a

12C, 12D,
Lampa
13B, 14B RTG a

12A, 12B, Lampa
RTG b
13A, 14A

2.2b

8C

0.2
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Elekta: specyfikacje dotyczące kabli

3.4.3

Elekta: specyfikacje dotyczące kabli

Luz kablowy (długość przedłużenia)
Luz kablowy różni się w zależności od kabla i jest niezbędny dla każdego z nich. Aby uzyskać
więcej informacji, skontaktować się z koordynatorem ds. placówki w firmie Brainlab, chyba że w
niniejszym dokumencie podano inaczej.

Kable ExacTrac instalowane przez firmę Brainlab

Najw. wymiar
wtyczki
[mm]

Dostawa z
przesyłką główną

Moduł

HVT/(+)

2.2a

Lampa/
anoda (+)

11/15/1
8

17

180 x
70

x

XR

Lampa mocy 150 kV

12B

Kabel wysokiego napięcia
XR

M

2.0a

HVT/(-)

2.2a

Lampa/
katoda (-)

11/15/1
8

17

180 x
70

x

XR

Lampa mocy 150 kV

12C

Kabel wysokiego napięcia
XR

M

2.0b

HVT/(+)

2.2b

Lampa/
anoda (+)

11/15/1
8

17

180 x
70

x

XR

Lampa mocy 150 kV

12D

Kabel wysokiego napięcia
XR

M

2.0b

HVT/(-)

2.2b

Lampa/
katoda (-)

11/15/1
8

17

180 x
70

x

XR

Lampa mocy 150 kV

13A

Kabel stojana
HSS

M

2.0a

Szafka generatora

2.2a

Lampa/
stojan

Rodzaj kabla

Średnica kabla
[mm]

Dostawa z
zestawem przedinstalacyjnym

PUNKT KOŃCOWY
(element, wtyczka,
kabel)

2.0a

Maks. dł.
kabla [m]

PUNKT KOŃCOWY

Wtyczka w PUNKCIE KOŃC.

PUNKT POCZĄTKOWY
(element, wtyczka,
kabel)

M

Uwaga na
kierunek kabla

PUNKT POCZĄTKOWY

Kabel wysokiego napięcia
XR

Nazwa kabla

12A

Nr referencyjny

Kanał instalacyjny
Odniesienie

Wtyczka w PUNKCIE POCZ.

Następująca tabela stanowi przegląd wszystkich kabli systemu ExacTrac, które muszą być
rozprowadzone przez firmę Brainlab; podano punkty początkowe i końcowe, oraz wielkość i
prawidłową orientację kabli. Wszystkie pozostałe kable wchodzące w skład instalacji w budynku
dla blokad systemu nie zostały tu uwzględnione.

x

Zaślepiona
śruba,
końcówka
+ otwarte
końce

Otwarte
końce

11/15/1
8

13

25 x 45
x 35

x

XR

Zasilanie
stojana
lampy

Otwarte
końce

11/15/1
8

13

25 x 45
x 36

x

XR

Zasilanie
stojana
lampy

13B

Kabel stojana
HSS

M

2.0b

Szafka generatora

2.2b

Lampa/
stojan

x

Zaślepiona
śruba,
końcówka
+ otwarte
końce

14A

Kabel HE i blokady

M

2.0a

Szafka generatora

2.2a

Lampa

x

Zaślepiona
śruba,
końcówka

9-pin.
AMP

11/15/1
8

8

15 x 18
x 25

x

XR

Lampa dane ILK

14B

Kabel HE i blokady

M

2.0b

Szafka generatora

2.2b

Lampa

x

Zaślepiona
śruba,
końcówka

9-pin.
AMP

11/15/1
8

8

15 x 18
x 26

x

XR

Lampa dane ILK

27

Kabel krosowy
kat. 5E

U

1.0

Poł. WS/LAN

4.0

NSS

RJ45

RJ45

4

5

14 x 11

x

38

PEQ, 2,5 mm2

M

2.0

2.2a

2)

9

Nie dot.

x

XR

PEQ

39

mm2

2.2b

2)

9

Nie dot.

x

XR

PEQ

9

9

35

XR

Zasilanie
FP

61A

28

PEQ, 2,5

Kabel odbiornika ET FP

M

T

2.0

1.3

Zasilanie elektryczne

2.3

Zasilanie
FP

x

4-pinowa
+
SubD

8-pinowa

x

Krosowanie
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x

XR

Rodzaj kabla

35

Moduł

9

Dostawa z
przesyłką główną

9

Dostawa z
zestawem przedinstalacyjnym

8-pinowa

Najw. wymiar
wtyczki
[mm]

4-pinowa
+
SubD

Średnica kabla
[mm]

x

Maks. dł.
kabla [m]

Zasilanie
FP

Wtyczka w PUNKCIE KOŃC.

2.3

Wtyczka w PUNKCIE POCZ.

Zasilanie elektryczne

Uwaga na
kierunek kabla

1.3

PUNKT KOŃCOWY
(element, wtyczka,
kabel)

PUNKT POCZĄTKOWY
(element, wtyczka,
kabel)

T

PUNKT KOŃCOWY

PUNKT POCZĄTKOWY

Kabel odbiornika ET FP

Kanał instalacyjny
Odniesienie

61B

Nazwa kabla

Nr referencyjny

PARAMETRY PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA

Zasilanie
FP

UWAGA: W niektórych przypadkach kierunek kabla ma znaczenie. Informacje na ten temat
zawiera kolumna „Uwaga na kierunek kabla”.

Kable systemu ExacTrac instalowane przez wykonawcę

Najw. wymiar
wtyczki
[mm]

Dostawa z
zestawem przedinstalacyjnym

Moduł

Rodzaj kabla

35

x

IR

Wideo

30

5

14 x 11

x

IR

Krosowanie

MĘSKA

30

9

31 x 15

x

IR

Przedłużacz
do monitora z
wyśw. dotykowym

Adapter

MĘSKA

30

7

x

IR

Dane/zasilanie

x

MĘSKA

ŻEŃSKA

30

9

31 x 15

x

ILK

Szeregowe

Skrzynka
rozdzielcza IR

x

ŻEŃSKA

MĘSKA

30

9

31 x 15

x

XR

Szeregowe

2.0a

Interfejs
podw./X1

x

ŻEŃSKA

MĘSKA

30

11

53

x

XR

Dane, synchr.
xr

Dystryb.
wst.

2.0b

Dystryb.
podrz.

Przył. do gen.
2

20

25

x

XR

Zasilanie

2.0a

Interfejs
podw./X23

2.0b

NAG2/X1
1

ŻEŃSKA

MĘSKA

20

6

35

x

XR

Dane

S

2.0a

Interfejs
podw./X25

2.0b

BUS2/X2
8

RJ45

RJ45

20

5

14 x 11

x

XR

Krosowanie

G

1.3

KVM (w
pomieszczeniu)

1.2

Połączenie VGA

ŻEŃSKA

MĘSKA

8

7

IR

Wyśw. dotyk.
VGA

PUNKT KOŃCOWY
(element, wtyczka,
kabel)

1.0

Podw. KVM

1.3

KVM (w
pomieszczeniu)

Przedł. szeregowe ET

B1

1.0

COM 3

1.3

Kabel 16

x

ŻEŃSKA

4

Adapter USB
na podczerwień ET

H

1.0

USB B

1.1

Kamera
Spectra

x

8C

Kabel KVM ET

E

1.0

ET LIN/
Elekta

0.2

Skrzynka
CITB

8D

Wyzw. FP

C

1.0

Port COM
stacji roboczej

1.3

10

Kabel panelu
sterowania
RTG 30 m
(UL)

A

1.0

Generator
DXR/XR

11

Kabel do
podw. połączenia z generatorem ET

S

2.0a

11A

Kabel do
podw. połączenia z generatorem ET

S

11B

Kabel do
podw. połączenia z generatorem ET

15

Kabel wyśw.
dotyk. VGA ET

1

H

2

Kabel KVM ET

3

Uwaga na
kierunek kabla

PUNKT KOŃCOWY

B1

Kanał instalacyjny
Odniesienie

Adapter
C wideo

Nazwa kabla

1.1

Nr referencyjny

PUNKT POCZĄTKOWY
(element, wtyczka,
kabel)

7-pinowa
gruba

PUNKT POCZĄTKOWY

7-pinowa
cienka

1.0

Urządzenie
do przechwytywania sygnału
wideo

Kabel wideo
ET

x

x

x

Dostawa z
przesyłką główną

Średnica kabla
[mm]
8

Wtyczka w PUNKCIE KOŃC.

30

Wtyczka w PUNKCIE POCZ.

Maks. dł.
kabla [m]

Następująca tabela stanowi przegląd wszystkich kabli systemu ExacTrac, które muszą być
rozprowadzone przez wykonawcę; podano punkty początkowe i końcowe, oraz wielkość i
prawidłową orientację kabli. Wszystkie pozostałe kable wchodzące w skład instalacji w budynku
dla blokad systemu nie zostały tu uwzględnione.

x
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Zasilanie
mon. dotyk.

1.2

Podłączenie
zasilania

19A

Kabel światła
ostrzegawczego ET

O

1.0

Światło ostrzeg.
DXR/XR

2.5a

Łącznik
świecznikowy

2.5b

Łącznik
świecznikowy

1.5

Skrzynka
w sterowni

19B

Kabel światła
ostrzegawczego ET

O

1.0/
2.5a

* Światło
ostrzegawcze
DXR/XR
* Łącznik
świecznikowy

20

Kabel konsoli
ET

D1

1.0

ILK/konsola

30

Zas., maks. 3
× 16 mm2

/

1.0

31

Zas., maks. 5
× 25 mm2

/

32

Zas., 3 × 2,5
mm2

33

x

MĘSKA

Kabel

7

x

IR

Sygnałowy do
monitora z wyśw. dotykowym

8

6

x

IR

Zasilanie mon.
dot. 12 V

30

4

x

XR

Dane

30

4

x

XR

Dane

AutP/X
R

Dane

Rodzaj kabla

1.3

8

Moduł

G

MĘSKA

Dostawa z
przesyłką główną

Przedłuż. kabla zasilającego
ET dotyk.

ŻEŃSKA

Dostawa z
zestawem przedinstalacyjnym

17

x

Najw. wymiar
wtyczki
[mm]

Złącze
RS232

Średnica kabla
[mm]

1.2

Maks. dł.
kabla [m]

PUNKT KOŃCOWY
(element, wtyczka,
kabel)

Kabel 3

Wtyczka w PUNKCIE KOŃC.

PUNKT KOŃCOWY

1.3

Wtyczka w PUNKCIE POCZ.

PUNKT POCZĄTKOWY
(element, wtyczka,
kabel)

G

Uwaga na
kierunek kabla

PUNKT POCZĄTKOWY

Kabel przesyłu
danych dotyk.
ET

Nazwa kabla

16

Nr referencyjny

Kanał instalacyjny
Odniesienie

Elekta: specyfikacje dotyczące kabli

x

MĘSKA

ŻEŃSKA

30

11

53

x

DP

c

c

c

c

c

c

c

c

IR

Zasilanie

2.0

DP

c

c

c

c

c

c

c

c

XR

Zasilanie

B2

1.0

1.3

1)

10

Nie dot.

x

IR

Zasilanie

Zas., 3 × 2,5
mm2

D2

1.0

1.5

1)

10

Nie dot.

x

IR

Zasilanie

34

PEQ, 16 mm2

K

1.0

Uz.
och.

2)

9

Nie dot.

x

IR

PEQ

35

PEQ, 16 mm2

B2

1.0

1.3

2)

9

Nie dot.

x

IR

PEQ

36

mm2

1.0

1.5

2)

9

Nie dot.

x

IR

PEQ

2)

9

Nie dot.

x

XR

PEQ

PEQ, 16

D2

37

PEQ, 16 mm2

P

2.0

Uz.
och.

40

PEQ, 2,5 mm2

H

1.3

1.1

3)

4

Nie dot.

x

IR

PEQ

41

PEQ, 2,5 mm2

G

1.3

1.2

3)

4

Nie dot.

x

IR

PEQ

42

PEQ, 2,5

mm2

T

1.3

2.3a

3)

4

Nie dot.

x

XR

PEQ

43

PEQ, 2,5 mm2

T

1.3

2.3b

3)

4

Nie dot.

x

XR

PEQ

60A

Kabel krosowy
ET CAT 6, 40
m

C

1.0

Karta sieciowa st.
rob.

2.3a

Dane FP

RJ45

RJ45

40

6

20 x 20

x

XR

Dane FP

60B

Kabel krosowy
ET CAT 6, 40
m

C

1.0

Karta sieciowa st.
rob.

2.3b

Dane FP

RJ45

RJ45

40

6

20 x 20

x

XR

Dane FP

60C

Kabel krosowy
ET CAT 6, 40
m

D1

1.0

Karta graf.
st. rob. DVI

1.5

Sterownia DVI
KVM

RJ45

RJ45

40

6

20 x 20

x

XR

Krosowanie

Dodatkowe informacje odnoszące się do tabeli
Skróty:
• St. rob.: stacja robocza
• c: Kable zasilające niedostarczane przez firmę Brainlab
• 1) Uwzględniono łącznie 60 m kabla
• 2) Uwzględniono łącznie 70 m kabla typu 16 mm2
• 3) Uwzględniono łącznie 50 m kabla typu 2,5 mm2
• DP: rozdzielnica elektryczna
• PEG: punkt uziemienia ochronnego
30
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Dodatkowe informacje o kablach
• Kabel 3: etykieta kabla 3 z oznaczeniem „Monitor” z boku szafki komputera.
• Kabel 4: kabel adaptera USB IR jest wyposażony w urządzenie do łączenia zasilania i danych,
które musi być przechowywane z zachowaniem ostrożności i chronione przed kurzem i pyłem
oraz wstrząsami i uderzeniami.
• Kabel 8C: kabel 8C należy oznaczyć „CITB” po stronie szafki komputera i „BL ETX” po stronie
CITB. Nie wolno podłączać kabla, dopóki nie zakończy się aktualizacja oprogramowania
ExacTrac.
• Kabel 8D: etykieta kabla 8D z oznaczeniem „FP Trigger” z boku szafki komputera.
• Kable 15, 16 i 17: w przypadku zamówienia monitora podsufitowego z wyświetlaczem
dotykowym kable 15, 16 i 17 są dostarczane jako fabrycznie zainstalowane w ramieniu
monitora.
UWAGA: W niektórych przypadkach kierunek kabla ma znaczenie. Informacje na ten temat
zawiera kolumna „Uwaga na kierunek kabla”.

Maksymalna długość kabli
NSS / Elekta

Elekta
CITB

0.2

Ø 50 mm

①

Ø 25 mm

30 metrów

30 metrów

①

③
ExacTrac
1.0

Szafka
komputera

②

2.5a

1.1

2.3a

2.3b

Światło
ostrzegawcze a

System
kamery

Panel
płaski a

Panel
płaski b

40 metrów

①

③

Skrzynka
rozdzielcza
danych/zasilania
w sterowni

②

②

Obudowa podłogowa a

Obudowa podłogowa b

2.1a

2.1b

①

Zewnętrzny
moduł
Bluetooth

3.2

Monitor w
pomieszczeniu

1.2

30 metrów

Ø 75 mm

1.5

Ø 75 mm

Ø 25 mm

③

①

Ø 75 mm

5 metrów

Ø 50 mm

20 metrów

2.0b

5 metrów

30 metrów

Ø 75 mm

5 metrów

2.0a

Ø 130 mm

②

Ø 50 mm

Ø 50 mm

Ø 50 mm

②

①

③

18 metrów

①

Skrzynka
rozdzielcza
danych/zasilania
w pomieszczeniu

Generator
RTG

Ø 130 mm

①

1.3

9 metrów

30 metrów
Ø 50 mm

①
9 metrów

30 metrów

Ø 25 mm

①

Generator
RTG

18 metrów

30 metrów
Ø 100 mm

③

1.4

2.5b

Przestrzeń robocza w sterowni

Światło
ostrzegawcze b

Rysunek 5
① w tym punkcie kabel o dł. 30 cm
② w tym punkcie kabel o dł. 1 m
③ w tym punkcie kabel o dł. 2 m
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Elekta: specyfikacje dotyczące kabli

*
**

Ø XX mm

XX m

* Ø XX mm: minimalna średnica kanału
* XX m: maksymalna długość kabli

32
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3.5

Szafki na podwójny generator RTG HFE 601 CL

Odległości od szafek generatora RTG
Dokładna długość kabli musi zostać określona przez szpital.
• Możliwe długości kabli pomiędzy generatorem a lampami RTG: 11, 15 i 18 m.
UWAGA: Do obu lamp podłączać kable o równej długości.
• Możliwe długości kabli pomiędzy obiema szafkami generatora: 2,5 m.
UWAGA: Firma Brainlab może dostarczyć kabel o długości 5 m lub 20 m do podłączenia
szafek generatora na życzenie, jeśli nie ma możliwości zainstalowania generatorów w
odległości 2,5 m.
• Jeśli planowane jest przygotowanie systemu chłodzenia na potrzeby ewentualnej rozbudowy w
przyszłości, system chłodzenia musi być umieszczony w odległości 40 m od lamp
rentgenowskich.

Połączenia szafki generatora RTG

2.0b)
or 2 (
t
a
r
e
Gen
tor 1

ra
Gene

)
(2.0a

Rysunek 6
• Interfejsy zewnętrzne (zasilanie i wejście danych kontrolnych) są dozwolone tylko w przypadku
szafki generatora 1.
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Szafki na podwójny generator RTG HFE 601 CL

• Lampa RTG 1 (lewa strona gantry, patrząc od przodu gantry) musi być podłączona do szafki
generatora 1 (oznaczonej na schematach jako „a”).
• Lampa RTG 2 (prawa strona gantry, patrząc od przodu gantry) musi być podłączona do szafki
generatora 2 (oznaczonej na schematach jako „b”).
• Oba generatory zapewniają dodatkowe sygnały świetlne dotyczące mocy generatora oraz
promieniowania. Sygnały te mogą być sprzężone poprzez instalację w budynku.

Dane techniczne szafki generatora RTG
Element

Opis

1510 mm

550 mm x 550 mm x 1510 mm (każda szafka).

170 mm

Wymiary

80 mm

450 mm

480 mm

480 mm

1100 mm

W celu wykonania czynności serwisowych szafka jest wysuwana do
przodu. Wolny obszar serwisowy powinien wynosić 800 mm.

ok. 800 mm

450 mm

550 mm

Obszar serwisowy i dostęp
do kabli

①
① Dostęp do kabli od góry lub dołu szafki (wariant lewostronny/
prawostronny).

34
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Element

Masa
(z kółkami)

Opis
• Podwójny generator bez zintegrowanego transformatora: 320 kg
• Podwójny generator ze zintegrowanym transformatorem o mocy
208–400 V: 390 kg
• Podwójny generator ze zintegrowanym transformatorem o mocy
420/440/480–400 V: 370 kg
• Podwójny generator ze zintegrowanym transformatorem Delta o
mocy 200/210/220/208–400 V (gwiazda): 460 kg
• Pojedyncza szafka bez zintegrowanego transformatora: 160 kg
Przymocować panel tylny każdej szafki generatora RTG do ściany
zgodnie ze szykiem nawierceń. Każdy panel tylny waży maksymalnie 25 kg, zależnie od konfiguracji.
Zależnie od rodzaju i stanu ściany zastosować kotwy (niedostarczane przez firmę Brainlab), przestrzegając lokalnych przepisów.

Mocowanie naścienne panelu tylnego
180 mm 180 mm
1454 mm

1000 mm

214 mm

Lokalizacja

Wybierając odległość pomiędzy obiema szafkami, uwzględnić długość kabla łączącego szafki.
• Standard: 2,5 m
• Opcjonalnie: 20 m

Ostrzeżenie
Nie umieszczać szafek w zasięgu wiązki pierwotnej akceleratora liniowego.
Ostrzeżenie
Generator RTG EDITOR HFe nie jest przeznaczony do pracy w środowisku gazów palnych
lub miejscach, w których występuje zagrożenie wybuchem (np. w pobliżu cieczy, palnych
anestetyków, środków dezynfekujących, aerozoli lub w środowisku bogatym w tlen). Klient
musi spełniać wszystkie odnośne przepisy dotyczące tworzenia się palnych
niebezpiecznych mieszanek gazów podczas leczenia i oczyszczania ciała pacjenta.
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System chłodzenia wodą

3.6

System chłodzenia wodą

Dane kontaktowe
System chłodzenia wodą jest konieczny w przypadku potencjalnych przyszłych modernizacji. W
celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z zespołem ds. koordynacji
projektu w placówce:
• rt.coordination@brainlab.com lub
• us.rt.coordination@brainlab.com (dotyczy tylko klientów w Stanach Zjednoczonych)

36
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3.7

Szafka komputera ExacTrac

Informacje ogólne
Szafka komputera systemu ExacTrac jest dostępna z dwóch stron i służy do przechowywania
stacji roboczej, zasilaczy, zabezpieczeń przeciwporażeniowych, interfejsów elektronicznych i
przedłużaczy.
Poniższa ilustracja przedstawia szafkę komputera systemu ExacTrac (widok z przodu i z tyłu).

Rysunek 7
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Szafka komputera ExacTrac

1780 mm

Dane techniczne szafki komputera systemu ExacTrac

610 mm

810 mm
880 mm

②

②

①
Rysunek 8
① Dostęp do kabli od dołu szafki
② Dostęp serwisowy
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Element

Opis

Wymiary

Tylko szafka: 810 mm x 610 mm x 1780 mm.
Szafka i uchwyty na drzwiach: 880 mm x 650 mm x
1780 mm.

Masa

250 kg.

Lokalizacja

Szafkę można umieścić, stawiając ją przy ścianie dłuższym
bokiem. Drzwi można otwierać z dowolnej strony, zależnie
od ich mocowania.

Mocowanie naścienne

W regionach zagrożonych trzęsieniami ziemi szafka komputerowa musi być przymocowana do ściany. Wraz z szafką
dostarczany jest kątownik mocujący.

Połączenie sieciowe

Kabel krosowy kat. 5E (lub wyższej), dł. 4 m, kabel nr 27.

Poziom hałasu

Od 42 dB do 49 dB.
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Ostrzeżenie
Unikać stawiania szafki w sali terapeutycznej. Jeżeli nie można tego uniknąć, ustawić
szafkę w maksymalnej możliwej odległości od akceleratora liniowego i upewnić się, że
szafka pozostaje poza zasięgiem wiązki pierwotnej akceleratora.
Ekspozycja na wysokie dawki promieniowania neutronowego może prowadzić do
powtarzających się awarii i trwałego uszkodzenia sprzętu komputerowego oraz elementów
elektronicznych. W placówkach medycznych, w których pacjenci będą poddawani działaniu
energii 10 MV lub większej, nie umieszczać szafki komputera w sali terapeutycznej,
ponieważ nie jest on przystosowany do ekspozycji na wysokie dawki promieniowania
neutronowego.
UWAGA: Zapewnić wystarczającą odległość przed zamontowaniem szafki komputera.
UWAGA: W przypadku ograniczonej przestrzeni istnieje możliwość ustawienia szafki po
okablowaniu w taki sposób, aby tylne drzwi serwisowe znajdowały się obok ściany (odległość
100 mm).
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Rozpraszanie ciepła

3.8

Rozpraszanie ciepła

Obliczenie
Obliczenia służące do określenia rozpraszania ciepła opierają się na:
• 1000 BTU/godz. = 293 W
• 1 W = 3,412 BTU/godz.

Podwójny generator RTG X i lampy
W trybie gotowości rozpraszanie ciepła dla podwójnego generatora RTG i lamp wynosi ok. 250 W
(853 BTU/godz.).
W przypadku układu klimatyzacji stosować 400 W (1365 BTU/godz.): 100 W na każdy generator
(łącznie: 2) plus 100 W na każdą lampę (łącznie: 2) = 400 W.

Szafka komputera i wszystkie elementy systemu
Pomiar: 406 W (1386 BTU/godz.)
Do układu klimatyzacji użyć: 500 W (1706 BTU/godz.)
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4

OBUDOWY PODŁOGOWE

4.1

Obudowy podłogowe 12" (standard)

Informacje ogólne
Lampy RTG znajdują się w specjalnie zaprojektowanych obudowach podłogowych wyposażonych
w stopki poziomujące, dzięki którym możliwa jest regulacja ustawienia.

①
Nr

②

Opis

①

Obudowa podłogowa 12" z pokrywą aluminiową na pokrywie drewnianej.

②

Obudowa podłogowa 12" z widoczną pokrywą drewnianą wspierającą pokrywę aluminiową (widok od spodu).
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Obudowy podłogowe 12" (standard)

Wyjście kabli
Używać tylko zapewnionego wyjścia kablowego ①:

①

Rysunek 9

Widok z góry i z tyłu
Śruby poziomujące (3x)

Szczegół A
380 mm
„A”

40

Kotwy unoszące (3x)

7

Ø 16 mm

m
m

Otwory do
mocowania (3x)

576 mm

Krawędź odl.

mm

m

0m

Ø

13

176 mm 138 mm

Ø 16

314 mm

Ø 16 mm

668 mm

Rysunek 10
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4.1.1

Elekta: wymiary zagłębień i widoki boczne obudów podłogowych 12″

Umiejscowienie oraz wymiary zagłębień

Punkty
mocowania
akceleratora
liniowego

Kanał instalacyjny
do kabli*

Kanał instalacyjny
do kabli*

Podkładki ramy
wspornika ściany
tylnej

min. 780

min. 780

Ściana tylna Elekta

865

± 7 mm

45

45°
11
7

9

±

10

m

m

1630

750

m

801 ± 7 mm

m

Izocentrum

1500

Rysunek 11
• * Kanał instalacyjny przeznaczony na kable powinien idealnie być wykonany z rury ze
sztywnego PCV o minimalnej średnicy wewnętrznej wynoszącej 100 mm i maksymalnej
średnicy zewnętrznej wynoszącej 130 mm.
• Po ustawieniu obudowy wlać beton do otworu, tak aby aluminiowa podłoga spoczywała na
stabilnym podłożu betonowym o grubości wynoszącej minimum 10 mm z każdej strony.
• Bezwzględna minimalna głębokość zagłębienia nad całą powierzchnią powinna wynosić 310
mm.
• Powierzchnia zagłębienia musi być równa, aby wyregulować ustawienie obudów podłogowych.
• Ciemne kółka powyżej oznaczają położenia postaw akceleratora liniowego.

Widok zagłębienia z boku

+ 20
330 - 20 mm

133 mm

①

Rysunek 12
① Wykończona podłoga
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Elekta: wymiary zagłębień i widoki boczne obudów podłogowych 12″

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Obowiązkiem klienta jest uzyskanie zgody i/lub oficjalnego pozwolenia wydanego przez
analityka ds. obciążeń przed przystąpieniem do wycinania zagłębień na obudowy
podłogowe z uwagi na zmianę statyki konstrukcji budowlanej.
Ostrzeżenie
Jeżeli akcelerator liniowy jest już zainstalowany, upewnić się, że rama podstawy
akceleratora liniowego nie została uszkodzona w trakcie wykonywania zagłębień.
Ostrzeżenie
Do czasu instalacji obudowy podłogowej pusty otwór wymaga oznaczenia za pomocą
znaków ostrzegawczych lub przykrycia.
Ostrzeżenie
Aluminiowa pokrywa musi spoczywać na stabilnym podłożu (betonowym) o grubości
minimum 10 mm.
Ostrzeżenie
Wszystkie wymiary dotyczące ustawiania obudów podłogowych opierają się na wysokości
izocentrum wynoszącej 1245 ± 20 mm (linia wykończonej podłogi – izocentrum).
Ostrzeżenie
Dokładna wartość zależy od rodzaju akceleratora liniowego. Informacje na ten temat
zawiera odnośna dokumentacja. Jeżeli pozycja pionowego izocentrum nie mieści się w
zakresie tolerancji, skontaktować się z firmą Brainlab.
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4.1.2

Elekta: instalacja obudów podłogowych RTG 12″

Instalacja – widok z góry

①

m

m

Podstawa akceleratora
liniowego

± 7 mm

45°

że

m
tru
e
ni

en

ło
po

oc

Iz

ne

al

845

e
Id

± 7 mm

45

909

Id

ea

ln

e

po

ło

że

ni

m

m

e

10

)

Iz
o

m

m

±

5

ce

10

64

m
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nt

±

0
24

(1
8
12

Rysunek 13
① Pozycja idealna dla obudowy podłogowej 12".
UWAGA: Pozycja w najgorszym przypadku: ze względu na nieprawidłową instalację zagłębień
obudowa podłogowa musi zostać obrócona w zagłębieniu w celu uzyskania jej prawidłowej
pozycji. Możliwości rotacji w zagłębieniu są bardzo ograniczone. Maksymalne odchylenie linii „od
końcówki obudowy podłogowej do środka ściany tylnej obudowy” w izocentrum wynosi 25 mm.
Ostrzeżenie
Wymiarem określającym jest dokładna odległość między izocentrum a końcówką obudowy
podłogowej pod kątem 45°.

Elekta: etapy instalacji
Krok
1.

Upewnić się przed zalaniem betonu, że wszystkie otwory są zaślepione (zaklejone). Beton nie może przeciekać do obudów.
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Elekta: instalacja obudów podłogowych RTG 12″

Krok
2.

Umieścić obudowy podłogowe ET w zagłębieniach.

330 mm

305 mm

①

① Wykończona podłoga
Ostrzeżenie
Obudowa podłogowa ET 12" jest ciężka (ok. 40 kg). Przestrzegać właściwych
przepisów BHP.
Ostrzeżenie
Do unoszenia obudowy używać haków. Nigdy nie stosować ościeżnicy kątowej.
3.

Używać śrub regulacyjnych ① do wypoziomowania obudowy podłogowej w prawidłowym
położeniu poziomym i do ustalania wysokości obudowy umieszczonej w zagłębieniu.
Przykręcić obudowę podłogową do podłogi w otworze mocującym ②, a w razie konieczności także do ścian.
W obudowie pozostawić woreczek foliowy ze śrubami (obudowa lampy szafirowej) i taśmą uszczelniającą. Śruby będą potrzebne podczas instalacji.
UWAGA: Pod obudową można umieścić niewielkie arkusze blachy, aby uniknąć wkręcania śrub regulacyjnych w beton. Metalowe arkusze można znaleźć w opakowaniu.

①
②

4.

Po wykonaniu regulacji metalowa krawędź powinna być równa z wykończoną podłogą.
①

②

③

① Metalowa krawędź
② Beton
③ Wykończona podłoga
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Krok
5.

Na obudowie umieścić płytę pokrywy drewnianej ① i drewniany wkład ②.
UWAGA: Pozostawić aluminiowy wkład w okienku ③ przymocowany do drewnianej pokrywy, ponieważ będzie potrzebny podczas instalacji. Aluminiowy wkład do okienka jest
dostarczany w folii bąbelkowej.

①

②

③

Ostrzeżenie
Zamocować drewnianą pokrywę śrubami.
6.

Umieścić najpierw jedną połowę, a następnie drugą połowę zabezpieczającej pokrywy
kartonowej na pokrywie drewnianej. Wsunąć brzegi pod metalową krawędź ①.

①
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Elekta: instalacja obudów podłogowych RTG 12″

Krok
7.

Za pomocą taśmy izolacyjnej połączyć dwie połowy pokrywy zabezpieczającej.

8.

Wlać szybkoschnący beton do szczeliny wokół obudowy podłogowej do poziomu wykończonej podłogi.
①

> 10 mm

330 mm

②

① Wypełnienie betonem
② Wykończona podłoga
Ostrzeżenie
Na stabilnym (betonowym) podłożu musi spoczywać co najmniej 10 mm krawędzi pokrywy aluminiowej.
Ostrzeżenie
Obudowa podłogowa ET musi być przymocowana w otworze kotwami (niedostarczanymi przez firmę Brainlab) i osadzona w betonie.
Ostrzeżenie
Stosować tylko materiał mineralny. Nie stosować wypełnień chemicznych.
9.

48

Tylna ściana akceleratora liniowego Elekta musi być zamontowana powyżej obudów podłogowych ET. Aby umożliwić serwisowanie lamp rentgenowskich w przyszłości, należy
przeciąć drewnianą pokrywę przed zakończeniem końcowej instalacji tylnej ściany.
Jeśli to możliwe, należy przeciąć pokrywę podczas instalacji tylnej ściany, rysując na podłodze linię oznaczającą tylną ścianę.
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Krok
10.

Jeśli nie można przeciąć drewnianej pokrywy podczas instalacji tylnej ściany, należy przeciąć ją w domyślnym miejscu (340 mm) Pokazana jest najbardziej wysunięta do przodu
linia podziału, czyli linia domyślna dla pokrywy drewnianej.

①
① Minimum 340 mm.
Należy rozdzielić jedynie drewnianą pokrywę, nie zaś pokrywę aluminiową,
ponieważ jest ona wystarczająco cienka, aby usunąć ją jako jeden element
na czas serwisowania. Ważne jest, aby obudowa podłogowa pozostała wodoszczelna.
UWAGA: Wartość graniczna masy pokrywy obudowy podłogowej to nadal 100 kg.
11.

Wewnętrzny statyw Elekta jest mocowany do sufitu, jeśli zainstalowany jest system ExacTrac.
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Elekta: instalacja obudów podłogowych RTG 12″

Krok
12.

50

Właściwe pozycjonowanie statywów ściany tylnej opisane jest w projekcie ściany tylnej
akceleratora Elekta.
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4.1.3

Niestandardowe wyjście kabli

Informacje ogólne

185

Może zachodzić konieczność (np. w przypadku aktualizacji) poszerzenia wyjścia kabli w
obudowach podłogowych 12".
Na poniższej ilustracji przedstawiono dozwolony obszar dostosowywania wyjścia kabli w tylnej
ścianie obudów podłogowych.

480

Rysunek 14
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Niestandardowe wyjście kabli
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5

MOCOWANIA SUFITOWE I
NAŚCIENNE

5.1

Wprowadzenie

Informacje ogólne
Firma Brainlab zapewnia wszystkie części sprzętowe, z wyjątkiem śrub do sufitów betonowych,
ponieważ lokalne warunki i konstrukcja budynku mogą być różne. Szpital lub wykonawca
odpowiada za:
• Instalacje wszystkich mocowań sufitowych i naściennych zgodnie z miejscowymi przepisami
BHP.
• Zapewnienie odpowiedniego mocowania śrubami i kotwami zgodnie z miejscowymi przepisami.
• Zaświadczenie o prawidłowości instalacji poprzez podpisanie oświadczenia o zgodności
podczas procedury zatwierdzania. Idealnie oświadczenie o zgodności powinno być podpisane
przed przystąpieniem do instalacji.

Maksymalna wysokość robocza

2000

①

3250

3100

Ostrzeżenie
Jeżeli zachodzi konieczność stania na poziomie wyższym niż 2 m nad podłogą, korzystać z
rusztowania.

②
③

Rysunek 15
①: Maksymalna wysokość robocza bez rusztowania.
②: Maksymalna wysokość płyty interfejsu systemu ExacTrac i skrzynki rozdzielczej w
pomieszczeniu.
③: Maksymalna wysokość sufitu podwieszanego.

Instrukcja planowania w placówkach służby zdrowia Wyd. 1.1 ExacTrac – akceleratory liniowe Elekta Wer. 6.5

53

Elekta: sufitowe elementy montażowe

5.2

Elekta: sufitowe elementy montażowe

Rodzaje mocowań sufitowych
Lista mocowań sufitowych systemu ExacTrac:
• obudowa sufitowa do monitora z ekranem dotykowym (opcja)
• dwa elementy montażowe do paneli płaskich
• mocowanie sufitowe do systemu z jedną kamerą
• jedna skrzynka rozdzielcza w pomieszczeniu
UWAGA: Mocowania sufitowe paneli płaskich i systemu kamery są identyczne.
Jeżeli obiekty nieruchome utrudniają montaż, można zastosować interfejsy dla
wyposażenia firmy Brainlab.

Ograniczenia wysokości

50–150 mm

(dolna krawędź
płyty interfejsu)

Zalecane maksymalne wysokości sufitu (nienadające się do skalowania)

sufit betonowy

sufit podwieszany

2.3a
2.3b
0.0

0.1

min. 1900 mm

1.2

min. 2700 mm
maks. 3100 mm

Kamera
iGUIDE

min. 2000 mm

maks. 4000 mm

1.1

2.1a

2.1b

2.2a

2.2b

Rysunek 16
System ExacTrac wymaga tej samej minimalnej wysokości sufitu co gantry akceleratora
liniowego. Jeżeli wysokość betonowego sufitu jest niższa niż wysokość wymagana dla
gantry akceleratora liniowego, należy skontaktować się z firmą Brainlab.
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Wymagania specjalne w zakresie wysokości
W przypadku sufitów betonowych wyższych niż dozwolona wysokość maksymalna konieczna jest
dodatkowa konstrukcja w celu zachowania następujących maksymalnych wysokości montażu
(mierzonych od wykończonej podłogi).
Element

Wysokość maksymalna

Mocowanie sufitowe ramienia monitora

4000 mm

Mocowanie sufitowe systemu kamery

4000 mm

Mocowanie sufitowe paneli płaskich

4000 mm

Element

Wysokość minimalna

Wysokość maksymalna

Sufit podwieszany

2700 mm

3100 mm

UWAGA: W przypadku sufitów podwieszanych typu zamknięty mono block niezbędne są otwory
serwisowe o wymiarach co najmniej 30 × 30 cm, a także kanał instalacyjny dla kabli (o średnicy
≥ 75 mm) w celu zapewnienia dostępu do mocowań sufitowych.
Sufity podwieszane nie powinny znajdować się na wysokości wyższej niż zalecana
wysokość maksymalna (3100 mm); w przeciwnym razie konieczne jest zasłonięcie
wszystkich widocznych części mocowań sufitowych.
Minimalna wysokość konstrukcji (odległość pomiędzy sufitem betonowym a płytą
interfejsu) mocowań sufitowych systemu ExacTrac wynosi 150 mm. Jeżeli jakiekolwiek
części mocowań sufitowych są widoczne z uwagi na sposób instalacji sufitu
podwieszanego, zachodzi konieczność ich zasłonięcia.
Minimalna wysokość komory (odległość pomiędzy sufitem betonowym a podwieszanym)
skrzynki rozdzielczej pomieszczenia wynosi 175 mm, chociaż zaleca się 240 mm w celu
zapewnienia optymalnego dostępu serwisowego.
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Elekta: sufitowe elementy montażowe

Zakres ruchu mocowań sufitowych

Widok części
Profil ALU

Sufit podwieszany

Panel płaski i osłona
kamery termowizyjnej

30 cm x 30 cm
min. otwarcia

R

Zakres ruchu
,5
99 profilu ALU

300

R 220,5

Zakres ruchu
dolnej płyty interfejsu

Widok od dołu

300
Rysunek 17
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5.3

Mocowanie systemów detektorów
płaskopanelowych Elekta

Informacje ogólne dotyczące montażu
Element

Opis

Masa

50 kg.

Współczynnik bezpieczeństwa

Cztery (konstrukcja musi udźwignąć ciężar 200 kg).
Sześć (dwie do uchwytu sufitowego, cztery do unoszenia
kabli).
Do mocowania kątownika do sufitu użyć otworu 17 mm.
60 mm

100 mm

Wymagane śruby

150 mm

Ø 18 mm

Uchwyt sufitowy

50 mm

15 mm

88 mm

Ø1

7m
m

Kątownik sufitowy lin

W przypadku rur, HVAC, linii gazów medycznych lub innych
obiektów stałych utrudniających montaż w określonym miejscu mocowanie sufitowe systemu ExacTrac może znaleźć się
Dokładność montażu w przypad- 50 mm bliżej izocentrum lub 50 mm dalej od niego.
ku systemu kamery termowizyjnej
Płyta interfejsu charakteryzuje się tą samą orientacją co profil
pionowy. Szczeliny znajdują się w położeniu prostopadłym
do linii środkowej.

Dokładność montażu w przypadku systemu detektora płaskopanelowego

W przypadku rur, HVAC, linii gazów medycznych lub innych
obiektów stałych utrudniających montaż w określonym miejscu mocowanie sufitowe systemu ExacTrac nie może znaleźć
się bliżej izocentrum, ale może być ustawione w maksymalnej odległości 30 mm od izocentrum.
Ponadto uchwyty (płyta sufitu) można obracać o 90°. W
przeciwnym razie elementy uniemożliwiające instalację uchwytów sufitowych do paneli płaskich muszą zostać przemieszczone lub skierowane inaczej.
Płyta interfejsu musi być przymocowana do profilu pod kątem
45°. Szczeliny płyty muszą znajdować się w położeniu prostopadłym do linii biegnącej w kierunku izocentrum.
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Mocowanie systemów detektorów płaskopanelowych Elekta

Pozycjonowanie uchwytów sufitowych
Poniższa ilustracja przedstawia od góry, jak uchwyty sufitowe powinny być rozmieszczone w
przypadku kamery i podwieszenia paneli płaskich.

C

Izocentrum

A

B

Uchwyty sufitowe
paneli płaskich

2110 ± 50 mm

C
10°

Uchwyty sufitowe
kamery

90°

Alternatywne położenie
dla kamery iGUIDE

260 mm

210 mm

Zalecane położenie dla kamery
iGUIDE. Jeśli to możliwe, z
uniwersalnym mocowaniem ELEKTA.

Rysunek 18
• A = 1900 mm
• B = 850 mm
• C = 600 mm
UWAGA:
• Wszystkie pomiary wykonywano od izocentrum.
• Najpierw wyznaczyć punkt montażowy na podłodze.
• Za pomocą pionu lub wskaźnika laserowego przenieść wymiary na sufit betonowy.
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Otwór w suficie

350

②

300

600

300

600

①
Rysunek 19
① Obszar na suficie podwieszanym musi pozostawać dostępny ze względu na ewentualną
rozbudowę systemu w przyszłości.
② Izocentrum.
UWAGA: Jednostki są podane w mm.
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Montaż sufitowej płyty interfejsu

5.4

Montaż sufitowej płyty interfejsu

Instalacja standardowa
Na poniższej ilustracji przedstawiono prawidłowe mocowanie lin górnej płyty interfejsu do
mocowania sufitowego.

Rysunek 20

Nieprawidłowe mocowanie lin do górnej płyty interfejsu
Na poniższej ilustracji przedstawiono nieprawidłowe mocowanie lin górnej płyty interfejsu do
mocowania sufitowego.
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Rysunek 21
Ostrzeżenie
Nie stosować asymetrycznych szyków kołowych.

Instalacja w placówkach ze stalowymi szynami w suficie
Na poniższej ilustracji przedstawiono prawidłowe mocowanie lin górnej płyty interfejsu do
mocowania sufitowego w placówkach z szyną stalową na suficie:

Rysunek 22

Konfiguracje mocowań sufitowych
Poniższa ilustracja przedstawia widok boczny mocowań sufitowych z wymiarami.
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Montaż sufitowej płyty interfejsu

sufit betonowy

a

l = zmienna

< 45°

①

y = 50–150 mm
< 1950 mm

sufit podwieszony

Izocentrum
Rysunek 23
Ostrzeżenie
Odległość wynosząca y = 50–150 mm pomiędzy dolną krawędzią płyty interfejsu
mocowania sufitowego systemu ExacTrac ① a górną krawędzią sufitu podwieszanego
musi być zachowana na potrzeby instalacji i regulacji ustawienia urządzeń firmy Brainlab.
Ostrzeżenie
Wysokość maksymalna pomiędzy płytą interfejsu a izocentrum nie może przekraczać 1950
mm. W przypadku wysokości izocentrum wynoszącej 1245 mm wysokość maksymalna
płyty interfejsu nad wykończoną podłogą wynosi 3245 mm.

Napinacze lin
Stosować napinacze w celu zapewnienia właściwego naprężenia lin, jeżeli do instalacji mocowań
sufitowych używane są profile (l > 80 mm).

Rysunek 24
Konfiguracje mocowań sufitowych zależące od odległości pomiędzy sufitem betonowym a
podwieszanym.

62

Konfiguracja a

I

Profile

Liny

Kątowniki sufitowe lin

S

< 470 mm

50–300 mm

1

2

2

L

> 470 mm

300–2000 mm

1–2

4

4
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Instrukcje instalacyjne dotyczące różnych konfiguracji
Konfiguracja

Instrukcja

②
l
a
50–150 mm

①
20 Nm (4 x M8)

S

① Sufit podwieszany
② Sufit betonowy
• Stosować tylko górne profile pionowe.
• Profile przyciąć możliwie prosto.
• Przyciąć cztery śruby gwintowane M8 do profilu i zamontować płytę interfejsu.
• Dokręcić śruby, stosując określony moment obrotowy.
• Istnieje możliwość pominięcia lin napinających. Konieczne jest jednak zainstalowanie lin po każdej stronie w charakterze zabezpieczenia mechanicznego.
UWAGA: Powiadomić firmę Brainlab, jeżeli „a” jest krótsze niż 150 mm, ponieważ
konstrukcja może być widoczna.
Ostrzeżenie
Nie używać napinaczy lin ani nie stosować naprężenia w przypadku liny bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie
Pętlę liny przymocować co najmniej trzema obejmami.
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Montaż sufitowej płyty interfejsu

Konfiguracja

Instrukcja

< 45°

sufit betonowy

l

a

z = l + 20 mm

50–150 mm

sufit podwieszany

L

20 Nm (4 x M8)
Zastosować jeden lub dwa profile pionowe, w zależności od odległości „l”.
• Jeżeli l = 1000 mm lub więcej, zastosować dwa profile. Przyciąć każdy z nich w
połowie długości pomiędzy płytą interfejsu a sufitem betonowym i zmontować
dwa profile z czterema płytami łączącymi. Przykręcić każdą płytę łączącą za
pomocą czerech śrub.
UWAGA: Przyciąć profil(-e) możliwie prosto.
• Jeżeli używany jest tylko jeden profil, przyciąć cztery śruby gwintowane M8 do
profilu i zamontować płytę interfejsu. Dokręcić śruby, stosując określony moment obrotowy wynoszący 20 Nm. Zamocować kątowniki sufitowe lin zgodnie
ze schematem.
UWAGA: Kąt pomiędzy napinaczem liny a sufitem może być mniejszy niż 45°,
jeżeli zachodzi taka konieczność (np. kątowniki z dala od uchwytu sufitowego).
Ostrzeżenie
Pętlę liny przymocować co najmniej trzema obejmami.
Ostrzeżenie
Napinacze lin zamocować dopiero po zastosowaniu właściwego napięcia.
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5.4.1

Elekta: stalowe szyny sufitowe

Instalowanie mocowania sufitowego do szyny stalowej za pomocą zacisku do szyn ExacTrac (opcjonalnie)
Poniższy rysunek przedstawia wymiary obsługiwanych teowników (np. HE-200 = norma
europejska, a W 8" = norma amerykańska):

70–205 mm

+5

t = 15 -10 mm

Rysunek 25
Ostrzeżenie
Zacisk szyny stalowej ExacTrac można wykorzystać tylko w przypadku, gdy wymiary szyny
stalowej są w dopuszczalnym zakresie.
Poniższy rysunek przedstawia zacisk do szyny stalowej ExacTrac przygotowany do instalacji:
Śruba zacisku
Pręt dystansowy
Stały profil U

Ruchomy profil U

Śruba ze
szczeliną T
Śruba mocująca

Rysunek 26
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Elekta: stalowe szyny sufitowe

Należy zdefiniować, która konfiguracja będzie odpowiednia
Krok
1.

Zmierzyć odległość „a” pomiędzy szyną stalową a sufitem podwieszanym.

Sufit betonowy

Stalowy zacisk
dwuteownika ET

x
Płyta interfejsu ET

a

50–150 mm

Sufit podwieszany

2.

66

Przeciąć i zainstalować mocowanie sufitowe zgodnie ze standardowymi konfiguracjami S
lub L.
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Krok
3.

Dodatkowe instrukcje dotyczące wyłącznie konfiguracji S:
• Włożyć cztery dostarczone śruby T do wyznaczonych otworów przed zamontowaniem
zacisku sufitowego do dwuteownika.
• Zabezpieczyć zacisk dwiema linami zamocowanymi diagonalnie do sufitu (podobnie
jak w przypadku liny mocującej w krótkim mocowaniu sufitowym).
Sufit betonowy
szyna stalowa

a
Sufit podwieszany

Śruba ze
szczeliną T

UWAGA: W tej konfiguracji zacisk szyny stalowej jest mocowany do dwuteownika. Mocowanie sufitowe nie jest wykorzystywane.

Mocowanie zacisku szyny stalowej do dwuteownika
Ostrzeżenie
Nie należy stać pod zaciskiem szyny stalowej podczas instalacji.
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Elekta: stalowe szyny sufitowe

Krok
1.

Dostosować zacisk do wielkości dwuteownika.
Zacisk szyny stalowej jest wstępnie zmontowany tak, aby pasował na dwuteownik w rozmiarze S. W przypadku większych dwuteowników należy usunąć śruby mocujące ze stałego profilu U i przesunąć je do środkowych otworów w przypadku rozmiaru M lub do
zewnętrznych otworów w przypadku rozmiaru L.
• Poluzować śruby mocujące ruchomego profilu U, aż będzie można je łatwo przesuwać
w szczelinach.
• Odkręcić śruby zacisku najdalej, jak to możliwe, bez wykręcania ich.
• Zacisk szyny stalowej można dostosować do następujących wielkości:
- Sdwuteownik: 70–120 mm (wstępnie zmontowany)
- Mdwuteownik: 120–170 mm
- Ldwuteownik: 170–205 mm
Ruchomy profil U

Stały profil U

L dwuteownik

M dwuteownik
S dwuteownik

2.

68

Przesunąć stały profil U zacisku na dwuteownik.
UWAGA: Jeśli odległość między dwuteownikiem a sufitem podwieszonym jest zbyt duża,
zainstalowanie zacisku może być trudne. W takim wypadku należy zamontować mocowanie sufitowe do zacisku przed instalacją.
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Krok
3.

Dostosować położenie ruchomego profilu U, dociskając zacisk szyny stalowej do dwuteownika i dokręcając śruby zacisku ręcznie, a następnie za pomocą śrubokrętu.

Ostrzeżenie
Zacisk szyny stalowej musi ściśle pasować do dwuteownika, tak aby żaden
ruch nie był możliwy.
4.

Dokręcić wszystkie śruby, stosując określony moment obrotowy wynoszący 20 Nm.

20 Nm

20 Nm
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Elekta: stalowe szyny sufitowe

Mocowanie bufora końcowego do szyny stalowej
Należy zamocować bufor końcowy (tj. W20340), aby uniknąć ewentualnej kolizji między
łańcuchem do podnoszenia Elekta a mocowaniem kamery na szynie stalowej.
Poniższy rysunek przedstawia pozycje mocowania dla uniwersalnego bufora końcowego i
mocowania ExacTrac:

100

Uniwersalny bufor
końcowy W20340

Mocowanie urządzeń ET do
systemu kamery ET
wraz z zaciskiem sufitowym ET

Rysunek 27
Poniższy rysunek przestawia schemat uniwersalnego bufora końcowego W20340:

Wariant A

Rysunek 28
Ostrzeżenie
Elementy zaciskowe w kształcie klinów (2) muszą zostać umieszczone na elemencie ze
stali walcowanej, ponieważ nie pełnią one funkcji zaciskowej.
Krok
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1.

Przykręcić dwie najbardziej wewnętrzne nakrętki zabezpieczające (7), nakrętki (5) i podkładki (6) po każdej stronie gwintowanego pręta (4).
Należy zapewnić jednakową odległość od każdego końca.

2.

Znaleźć płyty końcowe (1) i umieścić je po lewej i prawej stronie pręta gwintowanego (4),
jak pokazano, a następnie zamocować do kołnierza szyny.

3.

Zainstalować 2 elementy zaciskowe (2) po każdej stronie pręta gwintowanego (4).
Następnie ręcznie nakręcić podkładki (6), nakrętki (5) i nakrętki blokujące (7) po obu stronach pręta.

4.

Umieścić gumowe bufory (3) w miejscu, gdzie najlepiej będą pochłaniały wstrząsy pochodzące od wózka.
Dostępnych jest wiele otworów, co zapewnia różne konfiguracje mocowania.
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Krok
5.

Przesuwać bufor wzdłuż elementu ze stali walcowanej i zamocować go 100 mm od mocowania urządzeń ExacTrac (patrz powyżej).

6.

Dokręcić najbardziej zewnętrzne nakrętki (5) po obu stronach jednakowo. Upewnić się, że
płytki boczne (1) są w kontakcie z belką.

7.

Delikatnie dokręcić wewnętrzne nakrętki (5) względem płyt bocznych (1).

8.

Dokręcić zewnętrzne nakrętki (5), stosując moment obrotowy 35 Nm, i ostatecznie dokręcić nakrętki blokujące (7).

9.

Jeśli to konieczne, odciąć końce pręta gwintowanego (4).

10.

Sprawdzić stabilność końcówki, dosuwając wózek do bufora końcowego i upewniając się,
że funkcjonuje prawidłowo.
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Sufitowy monitor z ekranem dotykowym (opcja)

5.5

Sufitowy monitor z ekranem dotykowym (opcja)

Informacje ogólne o instalacji
17-calowy monitor z ekranem dotykowym mocowany jest do sufitu z lewej lub prawej strony
obszaru stołu terapeutycznego (patrz ilustracja poniżej). Obszar ruchu jest wyznaczany przez
maksymalne rozciągnięcie ramienia wynoszące 1910 mm. Rotację można ograniczyć za pomocą
ogranicznika.

Rysunek 29

Element

Opis

Masa

99 kg.

Czynnik bezpieczeństwa

Musi być zdefiniowany na piśmie zgodnie z miejscowymi warunkami bezpieczeństwa przez szpitalnego analityka ds. obciążeń.

Śruby

Konieczne jest zapewnienie czterech śrub do mocowania sufitowego, zgodnie z miejscowymi przepisami.

Lokalizacja

Ostrzeżenie
Żaden z wyżej wymienionych elementów pomieszczenia nie może znajdować się w zasięgu wiązki pierwotnej akceleratora liniowego.

Zasilanie/
Połączenie do przesyłu danych

Lokalizacja w skrzynce rozdzielczej w pomieszczeniu.

Odległość

Odległość pomiędzy ramieniem sprężynowym a wykończoną podłogą musi wynosić od 2,0–2,2 m.
Odległość w przedziale 2,1–2,2 m wymaga konsultacji i zgody klienta.

UWAGA: Jeżeli nie zamówiono wersji z montażem sufitowym, dostarczona będzie domyślnie
wersja monitora z ekranem dotykowym do montażu naściennego.
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Wymiary mocowania sufitowego i masa
Poniższa ilustracja przedstawia wymiary i masę ramienia sufitowego w konfiguracji z minimalną
odległością 2,0 m.

Płyta sufitowa

1842 mm
890 mm

285 mm

3315 mm

maks. 4000 mm

Płyta interfejsu

2000 mm

70 mm

67 kg

22 kg

10 kg

Masa części
pionowych

Masa
ramienia

Masa
przymocowana

Rysunek 30
UWAGA: Płyta sufitowa i górne lampy pomiędzy płytą sufitową a płytą interfejsu akceptowane są
tylko dla wysokości sufitu betonowego wynoszącej > 3400 mm.
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Sufitowy monitor z ekranem dotykowym (opcja)

Wymiary górnej płyty sufitowej (kolor czerwony)

70 m

m

otwory (6x) do gwintowanych
prętów do płyty interfejsu

Ø4

otwory (4x) do mocowania
płyty do sufitu

6 x 60°
t = 15 mm
M16 (6x)
460 mm

90°

m

m

m

22

mm

50

m

Ø 230

523 mm

Rysunek 31

Wymiary dolnej płyty sufitowej (kolor czarny)
otwory (6x) do gwintowanych
prętów do płyty sufitowej

m

M16 (6x)

6 x 60°

Ø

27

0

m

0,5

Ø2

30

mm

Ø5
20

otwory (6x) na gwintowane
pręty Brainlab
(instalacja dolnej części)
t = 15 mm

Rysunek 32

Wysokość montażowa płyty interfejsu
Wysokość instalacji płyty interfejsu (czarny) jest czynnikiem determinującym dla zapewnienia
wysokości 2000 mm dla ramienia sprężynowego.
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Wysokość sufitu
betonowego

Wysokość płyty interfejsu

Rodzaj rury
pionowej

< 2,45 m

Mocować bezpośrednio do sufitu

300 mm

Uwagi
Wysokość poniżej 1,9 m, dlatego
rura pionowa wymaga przycięcia
do 300 mm.
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Wysokość sufitu
betonowego

Wysokość płyty interfejsu

Rodzaj rury
pionowej

2,45–2,75 m

Mocować bezpośrednio do sufitu

300–500 mm

Rura pionowa wymaga odpowiedniego przycięcia.

2,75–3,1 m

Mocować bezpośrednio do sufitu

500 mm

Nie dot.

3,1–3,4 m

Mocować bezpośrednio do sufitu

800 mm

Nie dot.

800 mm

Przyciąć rury i gwintowane śruby
ramy sufitowej, aby dopasować je
do tego pomiaru. Przyciąć śruby
gwintowane na wysokości o 100
mm dłuższej niż rury.

Nie dot.

Konieczne jest przygotowanie dodatkowych niestandardowych
konstrukcji, aby spełnić wymogi
dotyczące wysokości płyty interfejsu lub wysokości odstępu > 2,1
m. Informacje o możliwych rozwiązaniach można uzyskać od firmy Brainlab.

3,4–4,0 m

> 4,0 m

3,315 ± 10 mm

Nie dot.

Uwagi

Zalecana pozycja monitora sufitowego
• Firma Brainlab zaleca umieszczanie monitora mocowanego na suficie w odległości wzdłużnej
wynoszącej 1800 + 500 mm i bocznej wynoszącej 1250 + 500 mm od izocentrum.
Umiejscowienie zależy od innych zamontowanych na suficie obiektów.
• Firma Brainlab zaleca umiejscowienie monitora sufitowego z boku stołu terapeutycznego, który
to bok znajduje się naprzeciwko wejścia do bunkra ochronnego.
• Ryzyko kolizji z gantry istnieje nadal, ale nie jest już tak duże ze względu na ramię
sprężynowe. Niemniej jednak odległość wzdłużna nie powinna być mniejsza niż 1,5 m.
• Monitor będzie sięgał obszaru zasięgu wiązki pierwotnej. Dlatego też zachodzi potrzeba
poinstruowania personelu o konieczności parkowania monitora w bezpiecznym położeniu.
• Dostosować maksymalną odległość pomiędzy czarną płytą interfejsu (na wysokości sufitu
podwieszanego) a montowaną na suficie skrzynką rozdzielczą do dostępnej długości kabla 4 m
pomiędzy dwoma urządzeniami.
• Ramię poziome nie może wchodzić w kolizję z kamerą. Aby tego uniknąć, nie instalować
równocześnie ramienia na tej samej wysokości co kamera i w odległości od izocentrum
mniejszej niż 1250 mm.
• Ustawić monitor sufitowy tak, aby nie była możliwa żadna mechaniczna kolizja z kamerą
iGUIDE.
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Sufitowy monitor z ekranem dotykowym (opcja)

Poniższa ilustracja przedstawia zalecaną pozycję monitora sufitowego.
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5.5.1

Instalacja ramy sufitowej

Informacje ogólne
Rama sufitowa jest niezbędna tylko w przypadku sufitów betonowych o wysokości > 3,4 m.
Ostrzeżenie
Sufit i płyty instalacyjne wymagają instalacji przez specjalistów w dziedzinie wiercenia i
cięcia betonu. Klient odpowiada za wybór elementów złącznych zgodnie z tabelami
„współczynnika obciążenia” (podręcznik instalacyjny Ondal) i bezpieczne wykonanie
mocowań.

Zawartość pakietu instalacyjnego

• 1 płyta sufitowa (①, 26 kg)
• 3 śruby gwintowane: M16 x 900
• 3 rury: średnica zewn. = 48 mm, długość =
800 mm
• 6 krążków mocujących
• 6 podkładek sprężystych
• 6 śrub z łbem sześciokątnym: M16
• podkładki
• 1 płyta interfejsu (②)
②

①

Instalacja ramy sufitowej
Krok
1.

Zainstalować płytę sufitową (lub płytę interfejsu w przypadku sufitów o niskiej wysokości)
na suficie betonowym.
• Nawiercić cztery otwory zgodnie z szykiem nawierceń płyty (np. wykonanym z materiału opakowaniowego).
• Zastosować cztery kotwy do dużych obciążeń.
• Zabezpieczyć płytę za pomocą czterech elementów złącznych wskazanych przez szpitalnego analityka ds. obciążeń.
• Dokręcić elementy złączne zgodnie z ich specyfikacjami.

2.

Obliczyć długość rur i gwintowanych śrub (dłuższych o +100 mm) i przyciąć do rozmiaru
wg. płaszczyzny równoległej i wymagań kątowych.
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Instalacja ramy sufitowej

Krok
3.

Wkręcić nakrętkę z łbem sześciokątnym ok. 25 mm na śrubę gwintowaną i zainstalować
podkładkę sprężystą, a następnie przykręcić górny krążek mocujący.
Ostrzeżenie
Dokręcić do końca śruby gwintowane; w przeciwnym razie ramię sprężynowe może spaść.

4.

Wsunąć rurę na śrubę i przykręcić dolny krążek mocujący do rury aż do końca.

Ostrzeżenie
Nie zezwalać nikomu na stanie pod rurami podczas ich instalacji, zanim nie
zostanie zamontowana płyta interfejsu, ponieważ dolny krążek mocujący nie
mocuje rury w bezpieczny sposób.
5.

78

Przymocować płytę interfejsu do płyty sufitowe za pomocą podkładki, podkładki sprężystej i śruby z łbem sześciokątnym. Dokręcić nakrętki z łbem sześciokątnym, stosując moment obrotowy wynoszący 100 Nm. Posłużyć się kluczem dynamometrycznym w rozmiarze 24.
Bardziej szczegółowe opisy instalacji można znaleźć w instrukcji instalacji dostarczonej
wraz z pakietem.
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5.6

Naścienny monitor z ekranem dotykowym
(standardowy)

Informacje ogólne
Mocowanie naścienne jest dostarczane domyślnie, chyba że klient zamówił ramię sufitowe.

zalecana wysokość instalacji: 1500

483

Wymiary

292

parter

Rysunek 34
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Naścienny monitor z ekranem dotykowym (standardowy)

Mocowanie naściennego monitora z ekranem dotykowym do ściany
Krok
1.

Użyć kotw i śrub (4x) odpowiednich do rodzaju ściany (np. kotwy i śruby do płyt gipsowokartonowych).

①

① 48,5 cm.
Ostrzeżenie
Przymocować mocowanie ścienne monitora do trwałej ściany.
2.

80

Do ramienia przymocować adapter płyty 100 mm VESA.
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Krok
3.

Zamknąć kanał kabli za pomocą dostarczonych osłon (przycinanych do rozmiaru).
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Sufitowa skrzynka rozdzielcza w pomieszczeniu

5.7

Sufitowa skrzynka rozdzielcza w pomieszczeniu

Informacje ogólne

Szyk nawierceń
Skrzynka rozdzielcza w
pomieszczeniu
Nawiercone otwory 6 mm

Skrzynka

Pokrywa górna

70 mm

272 mm

572 mm

Obszar
serwisowy

Rysunek 35
Poniższa tabela zawiera informacje na temat szyku nawierceń i wymaganej przestrzeni
serwisowej w przypadku skrzynki dystrybucyjnej w pomieszczeniu.

82

Element

Opis

Wymiary

600 x 300 x 170 mm (dł. x szer. x gł.).

Masa

9 kg (pełne wyposażenie).

Czynnik bezpieczeństwa

Cztery (zob. miejscowe przepisy).

Odporność materiału na
ogień

UL 94 V-2.

Środki przeciwpożarowe

Zgodnie z miejscowymi przepisami.

Śruby

Konieczne jest zapewnienie czterech śrub do mocowania sufitowego, zgodnie z miejscowymi przepisami.
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Element

Opis

Lokalizacja

Skrzynka rozdzielcza w pomieszczeniu (1.3) powinna być zainstalowana tak, aby wyjście kabla (krawędź skrzynki):
• znajdowało się w odległości maksymalnej 4 m od czarnej płyty
interfejsu ramienia sufitowego monitora (1.2) lub
• w odległości maksymalnej 7 m od mocowania ściennego ramienia naściennego monitora (1.2)
• w odległości maksymalnej 7 m od paneli płaskich
Jeżeli kabli nie można poprowadzić bezpośrednio, zaplanować odpowiednio krótszą odległość pomiędzy dwoma powiązanymi urządzeniami.

Ostrzeżenie
Nie umieszczać skrzynki rozdzielczej w zasięgu wiązki pierwotnej akceleratora liniowego.
Ostrzeżenie
Aby zapobiec urazom podczas instalacji i serwisowania, nie umieszczać skrzynki
rozdzielczej bezpośrednio nad podstawą akceleratora liniowego.
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Sufitowa skrzynka rozdzielcza w pomieszczeniu
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6

STEROWNIA

6.1

Skrzynka rozdzielcza w sterowni

Informacje ogólne

Skrzynka

Szyk nawierceń
Sterownia
Skrzynka rozdzielcza
Nawiercone otwory 6 mm

Pokrywa górna

70 mm

272 mm

422 mm

Obszar serwisowy

Rysunek 36
Poniższa tabela zawiera informacje na temat szyku nawierceń i wymaganej przestrzeni
serwisowej w przypadku skrzynki dystrybucyjnej w sterowni.
Element

Opis

Wymiary

450 x 300 x 170 mm (dł. x szer. x wys.).

Masa

6 kg (pełne wyposażenie).

Czynnik bezpieczeństwa

Zgodnie z miejscowymi przepisami.

Odporność materiału na
ogień

UL 94 V-2.

Środki przeciwpożarowe

Zgodnie z miejscowymi przepisami.
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Skrzynka rozdzielcza w sterowni

86

Element

Opis

Śruby

Konieczne jest zapewnienie czterech śrub do mocowania naściennego, zgodnie z miejscowymi przepisami.

Lokalizacja

Skrzynka rozdzielcza w sterowni powinna znajdować się w pobliżu
modułu sterowania konsoli (np. pod biurkiem). Długość kabla od
zasilacza do przestrzeni roboczej wynosi maksymalnie 5 m.
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6.2

Przestrzeń robocza w sterowni

Informacje ogólne

Rysunek 37

Element

Opis

Wyposażenie

Klawiatura, mysz, 19-calowy monitor z płaskim ekranem, konsola
systemu ExacTrac (do zasilania systemu, ekspozycji na promieniowanie RTG i zdalnego włączania ruchu).

Lokalizacja

Usilnie zaleca się, aby przestrzeń robocza systemu ExacTrac oraz
przestrzeń robocza akceleratora liniowego znajdowały się jak najbliżej sterowni. Umożliwia to operatorom płynniejszą integrację
schematów postępowania.

Wymagana przestrzeń

Ok. 700 mm, jak przedstawiono na ilustracji, a dodatkowo przestrzeń dla stacji roboczej (stacja robocza przygotowania i przeglądu).

Złącza zasilania/przepływu
danych

Znajdują się w skrzynce rozdzielczej w sterowni.
Konieczne jest zapewnienie dwóch wtyczek kabla zasilania i jednej
wtyczki sieciowej.

Instrukcja planowania w placówkach służby zdrowia Wyd. 1.1 ExacTrac – akceleratory liniowe Elekta Wer. 6.5

87

Przestrzeń robocza w sterowni
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7

WYMAGANIA
ELEKTRYCZNE

7.1

Generator RTG

Informacje ogólne
W skład podwójnego generatora wchodzą dwa pojedyncze zasilacze o dużej mocy, które w trybie
gotowości charakteryzują się niskim poborem energii. Podczas ekspozycji tylko jeden zasilacz o
dużej mocy jest aktywny. Maksymalne zużycie energii podwójnego generatora jest takie samo jak
w przypadku pojedynczego, z tym, że generator podwójny charakteryzuje się błyskawicznym i
automatycznym przełączaniem lampy.
Zużycie energii jest wysokie w przypadku, gdy obrazowanie za pomocą systemu ExacTrac kV
przebiega jednocześnie z podawaniem MV. Dlatego konieczne są dwa oddzielne bezpieczniki dla
każdego z dwóch systemów.

Generator HFe 601: konfiguracja podwójna
Element

Opis

Maksymalna moc znamionowa (dla użytkowni- 65 kW.
ka)

Napięcie wejściowe

Generator HFe bez zintegrowanego transformatora można podłączać bezpośrednio do:
• połączenia „w gwiazdę” 400 V prądu przemiennego (3 fazy + zer.)
Sieć TN (topologia gwiazdy) zapewnia pięć wymaganych linii (L1, L2, L3, N, PE), które muszą być podłączone (400 V faza-faza i 230 V zer.-faza). Wymóg minimalny: topologia gwiazdy (3 fazy + zer.). W tym przypadku uziemienie ochronne musi być podłączone niezależnie
od listwy uziemienia generatora do lokalnego punktu uziemienia.
Firma Brainlab zapewnia dwa zintegrowane transformatory w przypadku sieci TN, ale napięcie różni się od 400 V:
• 208 V prądu przemiennego (gwiazda) TN
• 420 V/440 V/480 V prądu przemiennego gwiazda TN
Firma Brainlab zapewnia jeden zintegrowany transformator dla specjalnej sieci zasilania delta:
• 208 V prądu przemiennego delta (głównie w Japonii)
Klient musi określić normalne napięcie i typ sieci (gwiazda lub delta).
Jeżeli żaden z zapewnionych transformatorów zintegrowanych nie jest właściwy, klient odpowiada za zapewnienie sieci o topologii gwiazdy 400 V.
Sieć IT może być używana, jeżeli zapewnia linię zerową.

Połączenie

5 linii, trzy fazy, zero (N), uziemienie ochronne maks. 35 mm2. Zaleca się cienki drut i osłonięte końcówki kablowe.

Bezpieczniki sieci zasila- Zasilanie sieciowe: 400 V; 420 V/440 V/480 V; 208 V.
nia w instalacji w budynBezpiecznik zwłoczny (A): 50 A; 50 A; 100 A.
ku
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Generator RTG

Element

Opis

Częstotliwość

50 Hz/60 Hz ± 1 Hz.

Maks. regulacja linii

+5%, -10% przy 400 V.

Maks. dozwolony opór
na fazę

0,2 Ω.

Pobór mocy

Tryb gotowości: 0,15 kVA.
Nominalny pobór mocy (dla dostawcy energii): 35 kVA.
Ekspozycja (maks.): 75 kVA.

Współczynnik mocy cos
φ (dla dostawcy energii)

0,9.

Prąd wejściowy przy pełnym wyjściu znamiono112 A przy 400 V.
wym na fazę przez 0,2
sekundy
UWAGA: Nie wolno używać bezpieczników różnicowoprądowych z wyłącznikiem
nadmiarowoprądowym (MCCB) na linii zasilania generatora RTG, ponieważ może nastąpić awaria
z powodu braku równowagi obciążenia fazowego. Brak równowagi obciążenia fazowego może
wynikać z następujących przyczyn:
• Podczas uruchamiania generator RTG pobiera około 2 kW w trybie wolnym i 4 kW w fazie
szybkiej pracy stojana, która dotyczy tylko fazy 1. Następnie podczas aktywacji wiązki pojawia
się napięcie związane z maksymalną prędkością i wysokim poborem mocy do 65 kW,
dotyczące wszystkich faz (ok. 2 ms).
• Podczas przygotowywania, czasu oczekiwania i czasu wychodzenia z wysokiej prędkości (30 s
po ekspozycji) moc 4 kW dotyczy tylko fazy 1 (jak podczas uruchamiania).

90
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7.2

Zasilanie szafki komputera

Połączenia kabli
Konieczne jest zapewnienie połączenia szafki komputera z siecią elektryczną (L1, N, uziemienie
ochronne). Zastosować kabel o średnicy wg szacowanego maksymalnego nominalnego prądu
wejścia, IN, jak określono w tabeli poniżej.
Podłączyć moduł transformatora separacyjnego (w szafce komputera) poprzez zaciski kabli.
Zaciski wejściowe nadają się do przekroju drutu w zakresie od 2,5 mm2/14 AWG do
16 mm2/6 AWG. Wymagane są kable bez osłon na końcówkach. Kabel powinien sięgać dolnej
części komputera plus 3 m zapasu.
Firma Brainlab wymaga kategorii ochrony przeciwprzepięciowej II wg normy IEC 60664-1.
Obsługiwane napięcie wejściowe UN

Maks. prąd wejścia IN

Zalecany przekrój drutu

100, 110, 115, 120 V
(każdy ±5%)

60 Hz

30–32 A

≥ 10 mm2 (7 AWG)

200, 220, 230, 240 V
(każdy ±5%)

50 Hz

13–16 A

≥ 2,5 mm2 (14 AWG)

Stały pobór mocy: ok. 500 W.
Ostrzeżenie
Potencjał ochronny uziemienia przewodnika PE pochodzący od wejścia zasilania musi
przenosić taki sam potencjał PE co akcelerator liniowy, aby uniknąć powstawania prądów
wyrównujących potencjał pomiędzy akceleratorem liniowym a systemem ExacTrac.

Główny przełącznik wejścia zasilania szafki komputera
W celu wykonania czynności serwisowych i konserwacyjnych w obrębie systemu ExacTrac
(szafka komputera) obowiązkowy jest główny przełącznik wejścia zasilania z dwoma
przełączeniowymi stykami do równoczesnego przerywania obu linii (L i N). Odstęp pomiędzy
stykami musi wynosić co najmniej 3 mm. Główne obciążenie sieci zasilania to moduł
transformatora separacyjnego systemu ExacTrac. Przełącznik główny powinien móc zarządzać
wysokim prądem rozruchowym w przypadku włączonego zasilania, ponieważ jest to wymagane
do zamierzonych obciążeń indukcyjnych (np. transformatorów i silników elektrycznych). Firma
Brainlab nie dostarcza tego przełącznika.
Maksymalny prąd rozruchowy wynosi 8 x IN.
Ostrzeżenie
Bezpieczniki: klient musi zabezpieczyć wejście zasilania systemu ExacTrac (szafka
komputera) adekwatnymi bezpiecznikami, zgodnie z znamionowym wejściem zasilania
(IN/UN) i powyższymi parametrami.
Oznaczanie przełączników
Przełączniki zasilania systemu muszą być odpowiednio oznaczone, aby można było odróżnić
takie systemy jak:
• szafka komputera systemu ExacTrac firmy Brainlab
• generatory RTG systemu ExacTrac firmy Brainlab
• akcelerator liniowy itd.

Ogranicznik przepięć wejścia zasilania szafki komputera
W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej/rozruchowej musi być
zainstalowany ogranicznik przepięć CB (np. IEC 61643-1, klasa II), jak pokazano poniżej, w linii
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Zasilanie szafki komputera

zasilania wejścia (zwykle w głównej skrzynce rozdzielczej pomieszczenia), o ile nie jest już
zapewniony przez główną sieć zasilania szpitalnego.

Rysunek 38
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7.3

Zasilanie elektryczne systemu i okablowanie
uziemienia ochronnego

Informacje ogólne
Materiał okablowania sieci zasilania/uziemienia ochronnego (PE) w systemie ExacTrac
(dostarczony przez firmę Brainlab) jest zgodny z globalnym zharmonizowanym certyfikatem
„HAR” i dedykowanymi certyfikatami na rynek Ameryki Płn./Kanady.
W przypadku, gdy zapewnione certyfikaty są niewystarczające dla instalacji (np. regionalne
przepisy lub miejscowe aspekty instalacji), klient odpowiada za zapewnienie odpowiedniego
materiału okablowania. W takim przypadku należy odnieść się do poniższej tabeli, która podaje
niezbędne parametry techniczne materiału okablowania Brainlab.
UWAGA: Nie wszystkie zapewniane przez firmę Brainlab materiały kabli są atestowane do
stosowania w komorach rozprężnych.
UWAGA: Oznaczyć wejście fazy ExacTrac, aby uniknąć pomyłek pomiędzy produktami.
Opis

Parametry obowiązkowe
• 3 x 2,5 mm2 (3 x 14 AWG)

Przewód zasilania
sieciowego
(60 m)

• Zakres Ø kabla min. –
maks.: 4–10 mm
• UN > 250 V prądu przemiennego
• 1 x 16 mm2 (1 x 6 AWG)

Kabel uziemienia
ochronnego (PE)
(70 m)

• Zakres Ø kabla min. –
maks.: 4–10 mm
• UN > 250 V prądu przemiennego
• 1 x 2,5 mm2 (1 x 14 AWG)

Kabel uziemienia
ochronnego (PE)
(50 m)

• Zakres Ø kabla min. –
maks.: 3,5–10 mm
• UN > 250 V prądu przemiennego

Parametry ogólne

Zatwierdzenia

• Kolory przewodników: czarny/biały, z nadrukiem, zielony/żółty
• Kolor osłony kabla: szary
• Ø kabla: 9,6 mm
• Utest = 3000 V prądu przemiennego

• H05VV5-F HAR, HD21.13
• CSA-AWM I A/B II A/B

• Kolor przewodnika:
• Zielony/żółty
• Ø kabla: 8,9 mm
• Utest = 3000 V prądu przemiennego

• UL Style 1063 MTW, UL rec.
• AWM-Style 1015
• CSA: TEW
• (VDE 0281/HD 21)

• Kolor przewodnika:
• Zielony/żółty
• Ø kabla: 3,7 mm
• Utest = 3000 V prądu przemiennego

• UL Style 1063 MTW, UL rec.
• AWM-Style 1015
• CSA: TEW
• HAR: H07V-K, X07V-K
• (VDE 0281/HD 21)

Plan okablowania
Klient musi zainstalować kable zasilania i uziemienia ochronnego pomiędzy szafką komputera a
skrzynkami rozdzielczymi zasilania, a także podłączyć kable uziemienia ochronnego pomiędzy
każdym elementem systemu a listwą uziemienia (punkt uziemienia), zgodnie z poniższą tabelą.
UWAGA: Wszystkie kable muszą być elastyczne.
Nr kabla

Rodzaj kabla

Początek docel.

Koniec docel.

Przekrój poprzeczny drutu

32

Zasilanie sieciowe
(faza, zero, uziemienie)

Szafka komputera (1.0)

Skrzynka rozdzielcza w
pomieszczeniu (1.3)

3 x 2,5 mm² (14
AWG)

33

Zasilanie sieciowe
(faza, zero, uziemienie)

Szafka komputera (1.0)

Skrzynka rozdzielcza w
sterowni (1.5)

3 x 2,5 mm² (14
AWG)
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Nr kabla

Rodzaj kabla

Początek docel.

Koniec docel.

Przekrój poprzeczny drutu

34

Uz. och.

Szafka komputera (1.0)

Listwa uziemienia
ochronnego (sala terapeutyczna)

16 mm2 (6 AWG)

35

Uz. och.

Szafka komputera (1.0)

Skrzynka rozdzielcza w
pomieszczeniu (1.3)

16 mm2 (6 AWG)

36

Uz. och.

Szafka komputera (1.0)

Skrzynka rozdzielcza w
sterowni (1.5)

16 mm2 (6 AWG)

37

Uz. och.

Generator RTG 1 (2.0a)

Listwa uziemienia
ochronnego (sala terapeutyczna)

16 mm2 (6 AWG)

-

Uz. och.

Listwa uziemienia
Skrzynka rozdzielcza w pomieszczeochronnego (sala teraniu (1.5)
peutyczna)

16 mm2 (6 AWG)

42/43

Uz. och.

Mocowania sufitowe paneli płaskich
(2.3a/2.3b)

Skrzynka rozdzielcza w
pomieszczeniu (1.3)

2,5 mm² (14 AWG)

41

Uz. och.

Mocowanie sufitowe/naścienne ekra- Skrzynka rozdzielcza w
nu dotykowego (1.2)
pomieszczeniu (1.3)

2,5 mm² (14 AWG)

40

Uz. och.

Mocowanie sufitowe systemu kamery Skrzynka rozdzielcza w
(1.1)
pomieszczeniu (1.3)

2,5 mm² (14 AWG)

Ostrzeżenie
Klient odpowiada za uzyskanie zezwoleń na instalację w placówce służby zdrowia
wynikających z odnośnych norm obowiązujących lokalnie lub regionalnie. Może to mieć
wpływ na wybór tras kabli, parametrów kabli elektrycznych i do przesyłu danych,
połączenia z uziemieniem ochronnym, a także wybór lokalizacji instalacji elementów
systemu. Możliwy jest wpływ na rozwiązania techniczne z zakresu ochrony
przeciwpożarowej (atest do stosowania w komorach rozprężnych) podczas instalacji kabli i
elementów systemu.
UWAGA: Przeciągnąć kable z odpowiednim zapasem aż do osiągnięcia elementów końcowych.
Zapewnić 300 mm zapasu w obu skrzynkach rozdzielczych zasilania.
UWAGA: Jeżeli generator(-y) znajdują się w pomieszczeniu innym niż terapeutyczne, oba
pomieszczenia muszą mieć ten sam potencjał.
UWAGA: Jeżeli szafka komputera znajduje się poza salą terapeutyczną i jej obudowa musi być
uziemiona lokalnie, różnica potencjałów pomiędzy lokalnym uziemieniem ochronnym a
uziemieniem ochronnym sali terapeutycznej nie może przekraczać 24 V prądu przemiennego lub
60 V prądu stałego.
UWAGA: Zakłada się prawidłowe uziemienie ochronne akceleratora liniowego i stołu
terapeutycznego. Uziemienie ochronne jest zwykle określane za pomocą schematów okablowania
elektrycznego akceleratora liniowego lub zostało zdefiniowane przez elektryka szpitalnego.
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1.4

③

Rozdz.
ENERGII

Monitor
w sterowni

Listwa
uziemienia
ochronnego

1.5

ITU

Listwa
uziemienia
ochronnego

2.0a

Generator
RTG

Sala terapeutyczna
Listwa uziemienia
ochronnego (odnies.)

Sala terapeutyczna
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Bariera systemu

2.1b

Obudowa
podłogowa b

1.1

0.1
Stół terapeutyczny
akceleratora liniowego

2.2b

Lampa
RTG b

2.3a

Pacjent

2.3b

Panel płaski
b

Rozdz.
ENERGII

Listwa uziemienia
ochronnego

Skrzynka rozdzielcza
przesyłu danych/
zasilania w
pomieszczeniu

Panel płaski
a

Bariera izolacyjna

Uz. och.3 2,5 mm2

Uz. och. opcj.

Uz.och. 16 mm²

1.3

Zasilanie ET 230 V

0.0

Sufitowy
(opcja)

Akcelerator liniowy

1.2

Montaż
naścienny

Elementy ET są izolowane

innych systemów, takich jak
② od
AKCELERATOR LINIOWY
Monitor w
pomieszczeniu

Uz. och.3 2,5 mm2

Uz. och. 16 mm2
Poziom podłoża pacjenta i innych systemów (AKCELERATOR LINIOWY) – nie w zakresie systemu ExacTrac

Obudowa
podłogowa a 2.1a

2.2a

Uz. och.³ 2,5 mm²
Lampa
RTG a

①

System kamery
Kamera
Kamera
termowizyjna
wideo

Zasilanie

Uz. och.³ 2,5 mm²

Listwa
uziemienia ochronnego

Sterownia

Szafka komputera

Wewnętrzna półka

Dystrybucja
energii elektrycznej

Listwa
uziemienia
ochronnego

2.0b

Zasilanie 3-faz.

Zasilanie 1-faz.

Generator
RTG

Zasilanie

Skrzynka rozdzielcza
przesyłu
danych/zasilania w
sterowni

Sala terapeutyczna

Zasilanie ET 230 V

Generator ET 400 V,
w tym Uz. och.

1.0

Uz. och. 16 mm2

Uz.och. 16 mm²

Zintegrowany
transformator

Listwa uziemienia
ochronnego
w sterowni

Zasilanie ET 230 V

ExacTrac

Uz. och. 16 mm2

Uz. och.3 2,5 mm2

7.4

Uz. och.3 2,5 mm2

Uz. och. opcj.

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne i uziemienie ochronne

Zasilanie elektryczne i uziemienie ochronne (szafka komputera poza bunkrem ochronnym)

Rysunek 39

① Alternatywa: uziemić skrzynkę rozdzielczą w pomieszczeniu, podłączając ją bezpośrednio do
listwy w sali terapeutycznej.
② Elementy ET są izolowane od mocowania sufitowego.

③ Monitor kontrolny jest uziemiony kablem zasilającym.

95

1.4

③

Rozdz.
ENERGII

Monitor
w
sterowni

Listwa uziemienia
ochronnego

Listwa
uziemienia
ochronnego

2.0b

Generator
RTG

Sala terapeutyczna

Listwa
uziemienia
ochronnego

2.0a

Generator
RTG

Listwa uziemienia
ochronnego
(referencyjna)

Dystrybucja
energii elektrycznej

2

2.1b

Obudowa
podłogowa b

1.1

0.1

②

0.0

Akcelerator liniowy

Montaż
(opcja)
naścienny 1.2

Sufitowy

Monitor w
pomieszczeniu

Uz. och.3 2,5 mm2

Uz. och. 16 mm²
Poziom podłoża pacjenta i innych systemów (AKCELERATOR LINIOWY) – nie w zakresie systemu ExacTrac

Pacjent

2.3b

2.3a

Stół terapeutyczny
akceleratora liniowego

2.2b

Lampa
RTG b

Panel
płaski b

Panel
płaski b

Bariera izolacyjna

Listwa uziemienia Rozdz.
ochronnego
ENERGII

pomieszczeniu

Skrzynka rozdzielcza

1.3 przesyłu danych/zasilania w

Zasilanie ET 230 V

Uz. och.3 2,5 mm2

Uz. och. opcj.

Bariera systemu

2.1a

Obudowa
podpodłogowa a

Lampa
2.2a
RTG a

Uz. och.³ 2,5 mm²

Sala terapeutyczna

①

System kamery
Kamera
Kamera
termowizyjna wideo

Zasilanie

Uz. och.³ 2,5 mm²

ITU
Listwa uziemienia
ochronnego

Uz. och. 16 mm

Szafka komputera

Wewnętrzna półka

Sala terapeutyczna

Zasilanie

Skrzynka rozdzielcza
1.5 przesyłu danych/
zasilania w sterowni

Zasilanie 1-faz.

Generator ET 400 V,
w tym uz. och.

Listwa uziemienia
ochronnego
w sterowni

Zasilanie ET 230 V

Zintegrowany
transformator

1.0

Uz. och. 16 mm²

Uz. och. 16 mm²

Zasilanie 3-faz.

ExacTrac

Uz. och. 16 mm²

Uz. och.3 2,5 mm2
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Uz. och.3 2,5 mm2

Uz. och. opcj.

Zasilanie elektryczne i uziemienie ochronne

Zasilanie elektryczne i uziemienie ochronne (szafka komputera w bunkrze ochronnym)

Rysunek 40

① Alternatywa: uziemić skrzynkę rozdzielczą w pomieszczeniu, podłączając ją bezpośrednio do
listwy w sali terapeutycznej.
② Elementy ET są izolowane od mocowania sufitowego.

③ Monitor kontrolny jest uziemiony kablem zasilającym.
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Sterownia

Zasilanie ET 230 V

BLOKADY SYSTEMU I SYGNAŁY STANU

8

BLOKADY SYSTEMU I
SYGNAŁY STANU

8.1

Elekta: przegląd blokad

Informacje ogólne
W poniższej tabeli podano, które blokady są opcjonalne, a które obowiązkowe dla systemu
ExacTrac. Światła ostrzegawcze traktowane są jako sygnały stanu. Szczegółowe opisy znajdują
się w kolejnych rozdziałach.
UWAGA: W przypadku instalacji w pewnych krajach europejskich (np. we Francji, Wielkiej
Brytanii) właściwy organ zajmujący się medycyną nuklearną może wymagać dodatkowego
wskaźnika świetlnego w celu sygnalizacji, że generator jest pod napięciem.
Dostępność interfejsu akcele- Zatrzymanie
ratora liniowego innego pro- awaryjne
ducenta (1)

WYŁĄCZENIE
awaryjne (2)

Wiązka na żądanie, drzwi i światła ostrzegawcze

Tak

Akcelerator liniowy

ZEWN

Akcelerator liniowy

Informacje dotyczące tylko Japonii:

Obow.

Opc.

Obow.

Objaśnienia do tabeli
• ZEWN = ZEWNĘTRZNY: klient odpowiada za instalację w budynku. Dane techniczne podano
w kolejnych rozdziałach i oznaczono skrótem „ZEWN”.
• Akcelerator liniowy: sygnały i blokady są dostępne bezpośrednio z poziomu interfejsu
akceleratora liniowego. Dane techniczne podano w kolejnych rozdziałach i oznaczono
„Akcelerator liniowy”.
• Obow.: obowiązkowo.
• Opc.: opcjonalnie.
• (1) Skrzynka CITB-ET oferuje interfejs innego producenta możliwy do odczytania przez system
ExacTrac, a niekiedy umożliwiający też zapis sygnałów stanu i blokad. Skrzynka CITB-ET jest
warunkiem koniecznym do zainstalowania systemu ExacTrac z akceleratorami liniowymi
Elekta.
• (2) Definicje EMO ExacTrac wyłączenia awaryjnego i zatrzymania awaryjnego.
Należy ustalić z przedstawicielem firmy Elekta, czy interfejs innej firmy jest już dostępny czy ma
zostać udostępniony w wyniku modernizacji Elekta. Poniżej podane są ogólne wytyczne:
• Akceleratory liniowe Elekta są zawsze dostarczane z tak zwaną „skrzynką CITB” (0.2) poza
samym statywem akceleratora liniowego.
UWAGA: Kabel interfejsu 8C do systemu ExacTrac firmy Brainlab (1.0) jest podłączony do kilku
zacisków w skrzynce CITB (0.2) za pośrednictwem specjalnego kabla adapterowego
dostarczanego przez firmę Brainlab.
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UWAGA: Ten interfejs może być wykorzystywany jedynie z oprogramowaniem ExacTrac w wersji
co najmniej 6.1.
System ExacTrac można instalować w różnych konfiguracjach wyłączania awaryjnego, zależnie
od miejscowych przepisów i zakupionych funkcji produktu (konfiguracji systemu).
Zwykle sygnał jest określany ogólnie jako „wyłączenie awaryjne” lub „EMO” (skrót od ang.
Emergency-off). Rozróżniając WYŁĄCZENIE awaryjne od ZATRZYMANIA awaryjnego, szafka
komputera systemu ExacTrac jedynie zapewnia i wymaga funkcji zatrzymanie awaryjne.
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8.2

Blokada ZATRZYMANIA awaryjnego

Informacje ogólne
Jeżeli miejscowe przepisy żądają lub wymagają całkowitego zamknięcia systemu („awaryjnego
WYŁĄCZENIA zasilania systemu”), oprócz obowiązkowego obwodu awaryjnego ZATRZYMANIA
zasilania w szafce komputera systemu ExacTrac (1.0) i szafce generatora (2.0) musi być
zainstalowany obwód zewnętrzny. Więcej informacji zawierają następujące części.
Ostrzeżenie
Obowiązkowa jest możliwość ZATRZYMANIA awaryjnego z poziomu wejścia blokady
zewnętrznej (instalacja w budynku) lub z poziomu interfejsu akceleratora liniowego. Obwód
WYŁĄCZENIA awaryjnego jedynie poprzez zasilanie systemu jest niewystarczający.

Efekty ZATRZYMANIA awaryjnego (wyniki EMO)
ZATRZYMANIE awaryjne systemu ExacTrac zapobiega ryzyku, które mogłoby wystąpić wskutek
zagrożeń wynikających z zamierzonych stanów operacyjnych. Poniższa tabela zawiera informacje
na temat skutku użycia przycisku EMO w systemie ExacTrac.
Zamierzona operacja Ryzyko

Zagrożenie

Przemieszczenie pacjenta poprzez stół terapeutyczny akceleratora liniowego kontrolowany przez system
ExacTrac

System ExacTrac naPacjent zostaje uwiętychmiast zatrzymuje
ziony przez poruszająruch stołu terapeutyczce się części.
nego.

Operator systemu
ExacTrac nie rozpoznaje mechanicznej
kolizji podczas ruchu.

Operator systemu
Ekspozycja na promie- ExacTrac nie zauwaniowanie RTG dla loża, że w sali terapeukalizacji pacjenta
tycznej znajdują się ludzie.

Niezamierzona ekspozycja dodatkowych
osób na promieniowanie RTG w sali terapeutycznej.

Skutek naciśnięcia
przycisku EMO

System ExacTrac natychmiast zatrzymuje
ekspozycję podwójnego generatora.

UWAGA: Szafka komputera systemu ExacTrac i stacje robocze, a także urządzenia o bardzo
niskim napięciu pozostają pod napięciem w przypadku ZATRZYMANIA awaryjnego. Generatory
RTG przechodzą do trybu gotowości.
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Elekta: źródła zapewniające sygnały wejściowe EMO systemu ExacTrac

8.2.1

Elekta: źródła zapewniające sygnały wejściowe EMO systemu ExacTrac

Informacje ogólne
Każdego rodzaju ryzyko operacyjne w przypadku instalacji w jednym pomieszczeniu powinno być
eliminowane poprzez ten sam łańcuch przycisków wyłączenia awaryjnego. Dlatego też system
ExacTrac 6 nie jest wyposażony w oddzielny przycisk ani bezpośredni interfejs użytkownika na
potrzeby WYŁĄCZENIA awaryjnego. Zamiast tego system ExacTrac oferuje interfejs do
podłączania się do różnych scentralizowanych obwodów WYŁĄCZENIA awaryjnego.
Skrzynka CITB-ET jest wymagana do zainstalowania systemu ExacTrac z urządzeniami Elekta.
Żadna instalacja w budynku nie jest wymagana. Serwis firmy Brainlab podłączy system ExacTrac
do skrzynki CITB-ET, aby uzyskać scentralizowany sygnał awaryjnego WYŁĄCZENIA.
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8.2.2

Blokada ZATRZYMANIA awaryjnego Elekta

Specyfikacje
Sygnał blokady awaryjnego zatrzymania jest zawsze uzyskiwany bezpośrednio z systemu
akceleratora liniowego Elekta.
Element

Opis

Okablowanie

Łączony kabel blokady: wymagany jest dostarczany przez firmę Brainlab ekranowany przedłużacz 9-żyłowy SUB-D o maksymalnej długości 30 m (kabel 8C) do połączenia skrzynki
CITB systemu akceleratora liniowego (0.2) z szafką systemu ExacTrac (1.0).

Wymagania dotyczące
WYŁĄCZENIA awaryjnego

W tej konfiguracji instalacja jest obowiązkowa.

Interfejs na szafce syste- Zasady logiczne sygmu ExacTrac
nalizacji

W przypadku wyłączenia awaryjnego akcelerator liniowy Elekta wyłącza przesył sygnału w kablu. To zdarzenie jest wykrywane przez
system ExacTrac.

Typ złącza

9-żyłowe elementy standardowe SUB-D.

Separacja galwaniczna

Interfejs ILK po stronie Brainlab jest odseparowany zgodnie z normą
IEC 60601-1 dla S.F.C: 250 V prądu przemiennego (bezpieczeństwo
elektryczne urządzeń medycznych).

Przykładowy obwód podłączenia systemu ExacTrac do skrzynki CITB – EMO na akceleratorach liniowych Elekta
Szafka ExacTrac

Elekta CITB

Skrzynka elektroniczna ET
Skrzynka ET LIN IF

EMO
+ inne sygnały

Kabel
8C

EMO
+ inne sygnały

Połączenie ETX

Połączenie LINAC

Element ET LIN

Rysunek 41
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Awaryjne WYŁĄCZENIE zasilania systemu – ETX Elekta

8.3

Awaryjne WYŁĄCZENIE zasilania systemu – ETX
Elekta

Informacje ogólne
Można dodatkowo zainstalować WYŁĄCZENIE awaryjne zasilania systemu, jeżeli lokalne władze
wymagają, aby system ExacTrac był całkowicie zamykany podczas „WYŁĄCZENIA awaryjnego”.
W takim przypadku system ExacTrac będzie natychmiast wyłączał zasilanie po każdym
naciśnięciu przycisku awaryjnego.
Ostrzeżenie
Obowiązkowo oprócz obwodu WYŁĄCZENIA awaryjnego zasilania systemu należy
instalować podane wyżej sygnały ZATRZYMANIA awaryjnego.
WYŁĄCZENIE awaryjne zasilania systemu zapewnia, że w razie WYŁĄCZENIA awaryjnego
zatrzymywane jest ryzyko związane z ruchem i promieniowaniem RTG, ale też następuje
całkowite odseparowanie systemu od napięcia sieciowego.
Całe zasilanie systemu ExacTrac (szafka komputera (1.0) i szafka generatora RTG (2.0a))
powinno być podłączone do obwodu WYŁĄCZENIA awaryjnego. W ten sposób system ExacTrac
będzie natychmiast odcięty od zasilania po każdym naciśnięciu przycisku awaryjnego.
Klient lub wykonawca będą odpowiedzialni za zaprojektowanie i zapewnienie obwodu i
przycisków WYŁĄCZENIA awaryjnego zasilania systemu.
Poniższa ilustracja przedstawia przykładowy obwód la blokady WYŁĄCZENIA awaryjnego
zasilania systemu.

1-faz. – szyny sieci zasilającej – 3-faz.

Instalacja w budynku
Obwód wyłączenia awaryjnego

Szafka ExacTrac

Szafka generatora RTG 1
(główna)

Szafka generatora RTG 2
(podrzędna)

Rysunek 42
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8.4

Blokada statusu włączenia wiązki KV

Informacje ogólne
Status wiązki może być wykorzystywany (jest to obowiązkowe w Japonii) do hamowania
promieniowania KV systemu ExacTrac, aby zapobiec jednoczesnemu napromienieniu z dwóch
systemów (system rentgenowski Elekta i system rentgenowski ExacTrac).
Element

Opis

Okablowanie

Łączony kabel blokady: Firma Brainlab dostarcza ekranowany przedłużacz 9-żyłowy SUB-D
o maksymalnej maksymalnego 30 m (kabel 8C) do połączenia skrzynki CITB systemu akceleratora liniowego (0.2) z szafką systemu ExacTrac (1.0).
UWAGA: Te źródła blokad są podłączone do i połączone z blokadą drzwi ExacTrac po stronie ExacTrac.
UWAGA: Poruszenie stolikiem HexaPOD wycofuje energię z linii, a tym samym zapobiega
promieniowaniu z systemu ExacTrac.

Wymagania dotyczące
statusu wiązki

Instalacja jest obowiązkowa tylko w Japonii.
Zasady logiczne sygnalizacji

Interfejs na szafce systeTyp złącza
mu ExacTrac

Gdy system Elekta (promieniowanie rentgenowskie w zakresie KV)
wysyła promieniowanie, akcelerator liniowy Elekta wyłącza przesył
sygnału w kablu, co jest wykrywane przez system ExacTrac.
9-żyłowe elementy standardowe SUB-D.

Separacja galwaniczna

Interfejs ILK po stronie Brainlab jest odseparowany zgodnie z normą
IEC 60601-1 dla S.F.C: 250 V prądu przemiennego (bezpieczeństwo
elektryczne urządzeń medycznych).

Przykładowy obwód dla połączenia systemu ExacTrac ze skrzynką CITB: status włączenia wiązki
Elekta CITB

Szafka ExacTrac
Skrzynka elektroniczna ET

Skrzynka ET LIN IF

DOOR +
inne sygnały

Kabel
8C

DOOR,
RAD ON KV,
TABLE LOCK +
inne sygnały

Połączenie ETX

Połączenie LINAC

Element ET LIN

Rysunek 43
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Blokada komendy hamowania wiązki MV

8.5

Blokada komendy hamowania wiązki MV

Informacje ogólne
ExacTrac może zahamować wiązkę MV akceleratora liniowego Elekta w celach związanych ze
schematem postępowania (podczas układania pacjenta). Dodatkowo wiązkę MV można
przerwać, gdy system ExacTrac wejdzie w fazę akwizycji rentgenogramów, aby zapobiec
jednoczesnemu napromienianiu wiązką MV Elekta oraz KV ExacTrac w celach związanych z
prawodawstwem w Japonii.
Element

Opis

Okablowanie

Łączony kabel blokady: Firma Brainlab dostarcza ekranowany przedłużacz 9-żyłowy SUB-D
o maksymalnej maksymalnego 30 m (kabel 8C) do połączenia skrzynki CITB systemu akceleratora liniowego (0.2) z szafką systemu ExacTrac (1.0).
Kabel jest podłączony do wkładki LIN systemu ExacTrac.

Wymagania dotyczące
statusu wiązki

Instalacja jest obowiązkowa tylko w Japonii.
Zasady logiczne sygnalizacji

Interfejs na szafce syste- Typ złącza
mu ExacTrac
Separacja galwaniczna

ExacTrac może przerwać powiązaną pętlę blokady Elekta, aby zahamować promieniowanie MV akceleratora liniowego Elekta.
9-żyłowe elementy standardowe SUB-D.
Interfejs ILK po stronie Brainlab jest odseparowany zgodnie z normą
IEC 60601-1 dla S.F.C: 250 V prądu przemiennego (bezpieczeństwo
elektryczne urządzeń medycznych).

Przykładowy obwód dla połączenia systemu ExacTrac ze skrzynką CITB: Wiązka włączona
Szafka ExacTrac

Elekta CITB

Skrzynka elektroniczna ET

Połączenie LINAC

Wstrzymanie MV
+ inne sygnały

Kabel
8C

Wstrzymanie MV
+ inne sygnały

Połączenie ETX

Skrzynka ET LIN IF

Element ET LIN

Rysunek 44
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8.6

Światło ostrzegawcze ExacTrac

Informacje ogólne
Światła ostrzegawcze ExacTrac ostrzegają użytkownika, że w oprogramowaniu ExacTrac
użytkownik może aktywować ekspozycję rentgenowską na pewnych etapach schematu
postępowania w ramach pozycjonowania (np. gdy możliwe jest napromienienie promieniowaniem
rentgenowskim) za pomocą przycisku wyzwalania lub napromieniania na konsoli rentgenowskiej
ExacTrac.

Odpowiedzialność
Klient odpowiada za:
• sprawdzenie przed instalacją, czy światła ostrzegawcze RTG są zgodne z lokalnymi
przepisami bezpieczeństwa
• podjęcie decyzji o tym, czy światła ostrzegawcze RTG powinny lub nie powinny być
instalowane i gdzie powinny się znajdować
• instalację kabli i skrzynek świateł ostrzegawczych RTG
Firma Brainlab odpowiada za:
• podłączenie świateł ostrzegawczych do systemu ExacTrac
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Elekta: dostępne alternatywy

8.6.1

Elekta: dostępne alternatywy

Alternatywy
Klient może wybrać spośród następujących alternatyw.
• Alternatywa A: użyć świateł ostrzegawczych systemu ExacTrac (dołączonych do przesyłki
przedinstalacyjnej).
• Alternatywa B: zapewnić własną instalację świateł ostrzegawczych dla systemu ExacTrac.
Alternatywa C: wykorzystać światła ostrzegawcze kV Elekta, które mogą (jednocześnie, jeśli
jest to właściwe):
- ostrzegać, że wiązka KV akceleratora Elekta jest włączona.
- sygnalizować, że ekspozycja rentgenowska w systemie ExacTrac jest możliwa.
UWAGA: Firma Brainlab zaleca zastosowanie alternatywy B, nie zaś C, aby uniknąć
wykorzystania tego samego światła do dwóch różnych funkcji.
Możliwe jest połączenie alternatywy A + alternatywy B + alternatywy C. Jednak nie jest możliwe
połączenie alternatywy B i alternatywy C.
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8.6.2

Światła ostrzegawcze

Alternatywa A: światło ostrzegawcze ExacTrac
Dwa moduły świateł ostrzegawczych systemu ExacTrac dołączone są do zestawu
przedinstalacyjnego.

Rysunek 45

Element

Opis

Wymiary

135 mm x 170 mm x 100 mm (szer. x wys. x gł.).

Masa

Ok. 0,7 kg (pełne wyposażenie).

Czynnik bezpieczeństwa Zgodnie z miejscowymi przepisami.
Śruby

Liczba śrub i plastikowych kotw ściennych do sztywnych ścian: 4 (każda).
Części mocujące dostarczone wraz ze światłami ostrzegawczymi.

Okablowanie

Długość kabla: 2 x 30 m.
Światła ostrzegawcze są instalowane równolegle.
Światło ostrzegawcze w pomieszczeniu może służyć jako punkt rozdzielczy dla światła ostrzegawczego w sterowni.

Interfejs na szafce syste- Element DXR systemu ExacTrac, złącze „światło ostrzegawcze XR” (w przypadku podwójmu ExacTrac
nego generatora).
Światło ostrzegawcze
1

W bunkrze ochronnym musi być zainstalowane światło ostrzegawcze w pomieszczeniu, tak aby było wyraźnie widoczne dla wszystkich użytkowników systemu.

Światło ostrzegawcze
2

Światło ostrzegawcze w sterowni musi być zainstalowane nad wejściem do bunkra ochronnego lub w innym dobrze widocznym miejscu.

Lokalizacja
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Światła ostrzegawcze

Alternatywa B: Światło ostrzegawcze zapewnione przez szpital – ZEWN
Element

Opis

Czynnik bezpieczeństwa

Zgodnie z miejscowymi przepisami.

Okablowanie

Zintegrować okablowanie świateł ostrzegawczych z instalacją w budynku. Zapewnić co najmniej
kabel sterowania do podłączenia do szafki komputera systemu ExacTrac (1.0).

Wymagania dotyczące świateł ostrzegawczych

Klient odpowiada za spełnienie miejscowych wymagań dotyczących wyglądu światła ostrzegawczego.
Jeżeli oczekuje się, że światło ostrzegawcze powinno migać, klient musi zapewnić obwód elektryczny generujący fazy okresowe. Światło ostrzegawcze systemu ExacTrac o promieniowaniu
RTG jest sygnałem stały w czasie trwania stanu aktywnego.

Interfejs na szafce
systemu ExacTrac

Sygnalizacja

Interfejs zapewnia separowany przełącznik z dwoma stykami, które są zamknięte w przypadku aktywowanego ostrzeżenia.

Elektryczne wartości maksymalne

Prąd: 500 mA.
Napięcie 24 V prądu przemiennego/prądu stałego.

Wyprowadzenie
styku

Końcówka 1: styk przełącznika 1 (pierwsza górna pozycja).
Końcówka 2: styk przełącznika 2.

Typ złącza

Podłączany zespół zacisków z systemem zwalniania naprężenia dla pojedynczego drutu.
Styk Phoenix, nr artykułu: MC 1.5/8-STF-3.81, dla drutów pojedynczych 0,14–
1,5 mm2 = 28 AWG – 16 AWG.

Interfejs ILK EXT po stronie Brainlab jest odseparowany zgodnie z normą IEC
Separacja galwa60601-1 dla S.F.C: 250 V prądu przemiennego (bezpieczeństwo elektryczne
niczna
urządzeń medycznych).
W bunkrze ochronnym musi być zainstalowane światło ostrzegawcze w poŚwiatło ostrzegamieszczeniu, tak aby było wyraźnie widoczne dla wszystkich użytkowników
Zalecenia dotyczą- wcze 1
systemu.
ce lokalizacji świateł
ostrzegawczych
Światło ostrzega- Światło ostrzegawcze w sterowni musi być zainstalowane nad wejściem do
wcze 2
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bunkra ochronnego lub w innym dobrze widocznym miejscu.
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Przykładowe wyjście ostrzegawcze RTG obwodu do instalacji w budynku
Instalacja w budynku

Szafka ExacTrac
Skrzynka elektroniczna ET

Obwód świateł ostrzegawczych
klienta

Złącze ILK EXT

Element ET ILK
ILK15 0V Ref 12
ILK15 12 V DC 11
MV_IsOff 0 V Ref 10
MV_IsOff 12V Ref
9
Pomocn. 12 V DC 8
Pomocn. 0 V Ref
7
6
DOOR 0 V Ref
DOOR 12 V DC 5
EMO 0 V Ref
4
EMO 12 V DC 3
OSTRZ. XR 2 2
OSTRZ. XR 1 1

Maks. 24 V

Rysunek 46
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Sygnały zasilania podwójnego generatora

8.7

Sygnały zasilania podwójnego generatora

Informacje ogólne
Obie szafki generatora RTG zapewniają wyjście dla podłączenia zewnętrznej kontrolki zasilania.
Wyjście jest aktywne tak długo, jak długo włączona jest odpowiednia szafka. Sygnał może być
wymagany do spełnienia wymagań w niektórych krajach.

Odpowiedzialność
Klient odpowiada za:
• sprawdzenie przed instalacją, czy kontrolki zasilania podwójnego generatora RTG są zgodne z
lokalnymi przepisami bezpieczeństwa
• podjęcie decyzji o tym, czy kontrolki zasilania podwójnego generatora RTG powinny lub nie
powinny być instalowane i gdzie powinny się znajdować
• instalację kontrolek zasilania podwójnego generatora RTG, kabli, zasilania lamp i interfejsu w
kierunku interfejsu generatora
Firma Brainlab odpowiada za:
• przetestowanie ogólnej funkcji kontrolek generatora, jak określono podczas planowania

Parametry wyjścia kontrolki zasilania podwójnego generatora
Element

Opis

Czynnik bezpieczeństwa

Informacje znajdują się w miejscowych przepisach.

Okablowanie

Zintegrować okablowanie kontrolki zasilania generatora z instalacją w budynku. Instalacja klienta musi obejmować także kabel służący do podłączenia do szafek generatora (obie szafki zapewniają identyczny interfejs).

Wymagania dotyczące kontrolki

Klient odpowiada za spełnienie miejscowych wymagań dotyczących wyglądu
kontrolki.

Interfejs szafki systemu ExacTrac
Zasady logiczne sygnalizacji

Światło kontrolki zasilania generatora jest sygnałem ciągłym podczas trwania
stanu aktywnego. Interfejs zapewnia separowany przełącznik z dwoma stykami, które są zamknięte w przypadku aktywowanego ostrzeżenia.

Elektryczne wartości maksymalne

Prąd: 1 A.
Napięcie: 24 V prądu przemiennego / prądu stałego.
Kostki zaciskowe w szafce generatora. Pozostawić przewody z otwartymi
końcówkami, aby inżynierowie serwisowi firmy Brainlab mogli podłączyć końcówki z szafki.

Typ złącza

Maksymalny rozmiar: 1,5 mm2 = 28 AWG – 16 AWG.
Separacja galwaniczna
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Styki przełącznika są galwanicznie separowane od obwodów generatora wg
normy IEC 60601-1 dla S.F.C: 250 V prądu przemiennego (bezpieczeństwo
elektryczne urządzeń medycznych).
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Przykładowe wyjście wskaźnika generatora RTG obwodu do instalacji w budynku

Szafka generatora podwójnego ExacTrac 1

Instalacja w budynku

Rozdzielnica tylna

Obwód kontrolki
klienta

Interfejs wskaźnika zasilania

Maks. 24 V AC
Końcówki śrub
Kontakt COM
Kontakt NO

1
2

Kontrolka
zasilania
generatora

Szafka generatora podwójnego ExacTrac 2
Rozdzielnica tylna
Interfejs wskaźnika zasilania
Końcówki śrub
Kontakt COM
Kontakt NO

1
2
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Sygnały promieniowania podwójnego generatora

8.8

Sygnały promieniowania podwójnego generatora

Informacje ogólne
Obie szafki generatora RTG zapewniają wyjście dla podłączenia zewnętrznej kontrolki
promieniowania. Wyjście jest aktywne tak długo, jak długo odpowiednia szafka emituje
promieniowanie RTG. Ponadto wyjście można skonfigurować tak, aby pozostała aktywne przez
czas dłuższy, co najmniej pięć sekund. Sygnał może być wymagany do spełnienia wymagań w
niektórych krajach.
Wyjście wskaźnika promieniowania podwójnego generatora jest aktywne tylko w czasie emisji
promieniowania. Natomiast światło ostrzegawcze systemu ExacTrac staje się aktywne tuż po
tym, jak aplikacja główna uruchamia krok schematu postępowania, w którym kolejna czynność
użytkownika może rozpocząć emisję promieniowania.

Odpowiedzialność
Klient odpowiada za:
• sprawdzenie przed instalacją, czy kontrolki RTG są zgodne z lokalnymi przepisami
bezpieczeństwa
• podjęcie decyzji o tym, czy światła ostrzegawcze powinny lub nie powinny być instalowane i
gdzie powinny się znajdować, a także o ich kolorze
• instalację świateł ostrzegawczych, kabli, zasilania lamp i interfejsu w kierunku interfejsu
generatora
Firma Brainlab odpowiada za:
• przetestowanie ogólnej funkcji kontrolek generatora, jak określono podczas planowania

Parametry wyjścia wskaźnika promieniowania podwójnego generatora
Element

Opis

Czynnik bezpieczeństwa

Informacje znajdują się w miejscowych przepisach.

Okablowanie

Zintegrować okablowanie wskaźnika promieniowania generatora z instalacją
w budynku. Instalacja klienta musi obejmować także kabel służący do podłączenia do szafek generatora (obie szafki zapewniają identyczny interfejs).

Wymagania dotyczące kontrolki

Klient odpowiada za spełnienie miejscowych wymagań dotyczących wyglądu
kontrolki.

Interfejs szafki systemu ExacTrac

Zasady logiczne sygnalizacji

Wyjście wskaźnika promieniowania generatora jest sygnałem ciągłym podczas trwania stanu aktywnego. Interfejs zapewnia separowany przełącznik z
dwoma stykami, które są zamknięte w przypadku aktywowanego ostrzeżenia.

Elektryczne wartości maksymalne

Prąd: 1 A.
Napięcie: 24 V prądu przemiennego / prądu stałego.
Kostki zaciskowe w szafce generatora. Pozostawić przewody z otwartymi
końcówkami, aby inżynierowie serwisowi firmy Brainlab mogli podłączyć końcówki z szafki.

Typ złącza

Maksymalny rozmiar: 1,5 mm2 = 28 AWG – 16 AWG.
Separacja galwaniczna
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Styki przełącznika są galwanicznie separowane od obwodów generatora wg
normy IEC 60601-1 dla S.F.C: 250 V prądu przemiennego (bezpieczeństwo
elektryczne urządzeń medycznych).
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Przykładowe wyjście wskaźnika generatora RTG obwodu do instalacji w budynku

Szafka generatora podwójnego ExacTrac 1

Instalacja w budynku

Rozdzielnica tylna
Interfejs wskaźnika promieniowania

Obwód kontrolki
klienta
Maks. 24 V AC

Obwód
wydłużenia
czasu 5 sek.

Końcówki śrub
Kontakt COM
Kontakt NO

1
2

Kontrolka
promieniowania
generatora

Szafka generatora podwójnego ExacTrac 2
Rozdzielnica tylna
Interfejs wskaźnika promieniowania

Obwód
wydłużenia
czasu 5 sek.

Końcówki śrub
Kontakt COM
Kontakt NO

1
2
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Sygnały promieniowania podwójnego generatora
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9

WYMAGANIA SIECIOWE

9.1

Elekta: połączenie sieciowe

Informacje ogólne
Wszystkie stacje robocze systemu ExacTrac powinny być podłączone do sieci szpitalnej za
pomocą standardowej łączności LAN 100 Mb/s. W pobliżu szafki komputera powinno znaleźć się
gniazdo sieciowe. Firma Brainlab zapewnia kabel sieciowy o długości 4 m.
Poniższa ilustracja przedstawia typową konfigurację sieciową dla
ExacTrac:

Sieć ELEKTA

AKCELERATOR
LINIOWY

Stacja robocza
leczenia
ExacTrac

Sieć
szpitalna
Stacja robocza
przygotowania
i przeglądu
ExacTrac

NSS: ELEKTA
– zapora ogniowa

Dane DICOM
np. CBCT

Dane pacjenta
lokalizowane

Szpitalny
system R&V

System
planowania

Internet
Zatwierdzanie
fuzji

Dostęp
zdalny

Komputer
z VNC

Wsparcie
techniczne
iHelp
firmy Brainlab

Rysunek 47
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Elekta: połączenie sieciowe

Połączenie sieciowe
Połączenie sieciowe jest niezbędne do:
• importu i eksportu danych pacjenta, zależnie od konfiguracji nawet w czasie rzeczywistym
• integracji interfejsu sieciowego akceleratora liniowego
Ostrzeżenie
Konieczne jest zapewnienie stabilnego, niezawodnego i bezpiecznego środowiska/
połączenia sieciowego, aby zagwarantować bezpieczne i wydajne korzystanie z systemu
ExacTrac.

Wydajność sieci
• Szybkość sieci powinna wynosić co najmniej 10 Mbit/s (firma Brainlab zaleca 1 Gbit/s).
• Czas odpowiedzi powinien być krótszy niż 100 ms.
• Sieć powinna być w pełni włączona.
Firma Brainlab zaleca stosowanie zewnętrznej zapory sieciowej. Zapewnienie bezpieczeństwa
sieciowego leży po stronie odnośnej odpowiedzialnej organizacji.

Skaner antywirusowy
Firma Brainlab zaleca korzystanie z najnowszego skanera antywirusowego. Klient lub
odpowiedzialna organizacja odpowiada za instalację i konserwację, i musi brać pod uwagę
zalecenia firmy Brainlab.
Szczegółowe informacje podano w Klinicznej instrukcji obsługi.

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych o leczeniu
Z poziomu karty Import/Export można utworzyć kopię zapasową danych o leczeniu i umieścić ją w
folderze zewnętrznym, aby w razie potrzeby możliwe było ich późniejsze przywrócenie. Wszystkie
dane pacjenta można przechowywać na dysku zewnętrznym lub na serwerze, jeżeli jest dostępny.
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10 SKRZYNKA EXACTRAC
LIN IF
10.1 Wymogi związane z instalacją skrzynki ET
LIN IF
Informacje ogólne
Skrzynka ET LIN IF to zewnętrzna elektryczna skrzynka instalacyjna interfejsów Brainlab do
podłączenia blokad do systemu Elekta. Należy umieścić skrzynkę ET LIN IF w pobliżu elementów
interfejsu Elekta i połączyć kablem łączonym (8C) do szafki systemu ExacTrac.

Instalowanie skrzynki ET LIN IF
Ostrzeżenie
Przed instalacją wyłączyć niebezpieczne napięcia w CITB, szczególnie > 25 V DC i 60 V AC.
Jeśli napięcia nie można wyłączyć, należy zapytać elektryka firmy Elekta lub szpitala o
źródło napięcia.
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Wymogi związane z instalacją skrzynki ET LIN IF

Krok
1.

Zidentyfikować skrzynkę CITB Elekta, która zawiera dwie płyty obwodów, i ustalić, gdzie
umieścić skrzynkę ExacTrac LIN IF ① (numer wyrobu: 46130-09).
Umieścić skrzynkę LIN IF wewnątrz skrzynki Elekta CITB, jak pokazano na rysunku. Jeśli
nie ma skrzynki CITB lub nie można jej zmodyfikować, należy zamontować skrzynkę LIN
IF w pobliżu płyt interfejsu Elekta CITB, aby wykonać krótkie i mechanicznie bezpieczne
połączenie przewodowe.

①

Ostrzeżenie
Należy pamiętać o obszarze z potencjalnie niebezpiecznym napięciem w
skrzynce Elekta CITB podczas instalowania skrzynki ET IN IF (etap 2: obszar
pod symbolem ostrzegawczym).
2.

Schemat instalacji zamocowany do skrzynki pomoże zidentyfikować elementy z zasilaniem sieciowym.
Należy wyłączyć wszystkie części podłączone do zasilania sieciowego przed zainstalowaniem skrzynki LIN IF. W zależności od źródła zasilania sieciowego prowadzącego do
skrzynki Elekta CITB konieczne może być skontaktowanie się z elektrykiem szpitala i/lub
z inżynierem firmy Elekta.

Przed rozpoczęciem wiercenia należy zabezpieczyć elementy elektroniczne
plastikowym workiem i taśmą klejącą, aby uniknąć opadania drobin z wiercenia do skrzynki CITB.
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Krok
3.

Wywiercić cztery otwory o średnicy 4,5 mm w obudowie CITB, aby zamocować skrzynkę
LIN IF. Użyć skrzynki jako wzoru nawiertów podczas zaznaczania. Dobrym położeniem
jest umieszczenie skrzynki LIN IF 1 cm od góry i 12 cm od boku CITB, a otwory należy
umieścić w wewnętrznej górnej części CITB.
Należy użyć narzędzi do wiercenia dołączonych do zestawu wyposażenia.

1 cm
12 cm
Wzór nawiercania
skrzynka ExacTrac
LIN IF 4613-09

4.

Zamocować skrzynkę do śrub, używając podkładek gładkich i z ząbkami.
Zamontować do zielonego/żółtego kabla uziemiającego pierścieniowe zaciski elektryczne
M4 i M6.
UWAGA: Zielony/żółty kabel pełni funkcję ekranu, nie uziemienia ochronnego.
Zamocować kabel uziemiający na jednej ze śrub mocujących skrzynki LIN IF i jednej ze
śrub uziemiających skrzynki CITB.
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Wymogi związane z instalacją skrzynki ET LIN IF

Krok
5.

Wyjąć kabel Elekta z PL 7 (terminal klucza sprzętowego).
Zamocować płaski kabel Brainlab (numer wyrobu: 46130-19) od skrzynki LIN IF do PL 7
płyty rozszerzeń CITB (SUBD25).
Ponownie podłączyć kabel klucza sprzętowego Elekta do pozostałego gniazda SUBD
kabla płaskiego Brainlab.
Zamocować płaski kabel Brainlab taśmą klejącą i opaskami do kabli z dołączonego zestawu wyposażenia.

W skrzynce LIN IF nie są dozwolone żadne sygnały ELV (extra low voltage,
bardzo niskie napięcie) przekraczające sygnały interfejsu. Nie wolno podłączać niebezpiecznych napięć przekraczających poziom ELV (25 V DC lub 60
V AC) do skrzynki LIN IF. Jeśli na interfejsie podłączone są napięcia sieciowe, należy zaplanować zastosowanie obwodu przekaźnika, który odizoluje
skrzynkę LIN IF od niebezpiecznych napięć.
6.

Podłączyć pozostałe blokady pojedynczymi przewodami do terminali śrubowych w
skrzynce LIN IF.
Podłączyć można następujące sygnały w zależności od wymaganej instalacji:
• BEAM INH: obowiązkowy dla terminali iGUIDE oraz CITB, DOOR3.
• ROOM DOORS: opcjonalny, zwykle za pomocą płaskiego kabla.
• EMO: opcjonalny, zwykle za pomocą płaskiego kabla.
• ExacTrac XR WARN: opcjonalny, zwykle niepodłączony.
XR WARN zapewnia niskonapięciowy
przełącznik dla sygnału „ExacTrac
Do CITB:
KV ready for exposure”
terminale śrubowe DOOR3

Użyte blokady:
– EM STOP 2 STATUS
– DOORS 1 STATUS
– KV LAMP + TBL LOCK
Klucz sprzętowy Elekta
1023955-01 musi być
podłączony ze względu
na stosowanie połączeń
mostkowanych
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XR
WARN
EMO

BEAM INH

Do CITB: Podłączenie PL7
Do ExacTrac,
element LIN:
podłączenie „LINAC”

ROOM DOORS
Od iGUIDE ect.:
podłączenie blokady
DOOR3
Terminale śrubowe dla EMO, ROOM DOORS
nieużywane, jeśli kabel płaski PL7 jest
podłączony
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Krok
7.

Podłączyć pozostałe pojedyncze przewody blokad do obwodów Elekta CITB za pomocą
terminali śrubowych.
45

Promieniowanie kV
WŁĄCZONE
46

30

Gotowe światło
ostrzegawcze

29

Zdalne uruchomienie
chłodzenia wodą

33

}

Doprowadzić
do interfejsu
klienta PCB

Klient dostarcza

Lampa obszaru
kontrolowanego

(opcja)

34

7
5

6

(Opcjonalnie: światła ostrzegawcze Elekta i ET połączone
za pomocą przekaźnika – należy pamiętać o podłączeniu
napięcia sieciowego tutaj)

Klient dostarcza

31
28

35
32

!

Klient dostarcza

43

42

Klient dostarcza

41

Klient dostarcza

37

Promieniowanie WŁĄCZONE

40

Klient dostarcza

36
39

Neutralne

Fluorescencyjne

}

Klient dostarcza

110 V

38

Wolframowe

240 V
44

PL1

Światła
w pomieszczeniu

Lasery

przez światła
w pomieszczeniu
(opcja)

27

26
25

Lasery
(opcja)

Promieniowanie WYŁĄCZONE

Drzwi pomieszczenia 3
(opcja)
Generator kV
Drzwi pomieszczenia 2A

24
23

Drzwi pomieszczenia 2B
22
21

20
19

Drzwi neutronowe
(opcja)
Drzwi pomieszczenia 2A

18
17

Drzwi pomieszczenia 2B
16
15

Drzwi pomieszczenia 1
14
13

Drzwi pomieszczenia 1
12
11

10
9

8
4

Potwierdzanie
(opcja)
Wyszukiwanie
(opcja)

ZATRZYMANIE awaryjne
Przełączniki
3
2

Zakończenie zewnętrzne
(opcja)
1

UWAGA: Obowiązkowe jest podłączenie terminali DOOR3 do funkcji HAMOWANIA
WIĄZKI MV.
UWAGA: Opcjonalnie można połączyć sygnał Promieniowanie kV WŁĄCZONE z ZEWNĘTRZNYM ŚWIATŁEM OSTRZEGAWCZYM. Należy unikać napięcia sieciowego w każdym przypadku, gdy następuje łączenie z sygnałami ExacTrac. W takim wypadku należy
zaplanować przekaźnik niskiego napięcia.
UWAGA: Nie należy podłączać tu sygnałów DOOR1 oraz ZATRZYMANIE AWARYJNE,
ponieważ są już ujęte w podłączeniu za pomocą płaskiego kabla do PL 7.
8.

Zebrać przewody w wiązkę za pomocą obejm i opasek do kabli ①.
Oznaczyć przewody etykietami z flagami, aby oznaczyć połączenie przewodowe ②.

①

②
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Wymogi związane z instalacją skrzynki ET LIN IF
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11 ZGODNOŚCI
11.1 Oświadczenie dotyczące zgodności wydane
przez szpital lub wykonawcę
Formularz oświadczenia
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI WYDANE PRZEZ SZPITAL LUB WYKONAWCĘ
___________________________________

(Nazwa szpitala lub wykonawcy)

(Nazwa i adres wielkimi literami)
niniejszym potwierdza (zaznaczyć symbolem ✓ odpowiednie punkty), że:
☐ instalacja elektryczna w obiekcie działa i jest zgodna z odnośnymi standardami bezpieczeństwa,
☐ użyto właściwej liczby lin, obejm lin i napinaczy lin do mocowań sufitowych.
Ponadto oświadcza, że wszystkie niżej wymienione elementy wyposażenia montowane sufitowo
zainstalowano zgodnie z odpowiednimi miejscowymi przepisami i parametrami przedinstalacyjnymi firmy Brainlab, opisanymi w Instrukcji planowania systemu ExacTrac w placówkach
służby zdrowia:
☐ mocowanie sufitowe kamery termowizyjnej (IR)
☐ mocowania sufitowe detektorów płaskopanelowych
☐ górna część ramienia monitora sufitowego
☐ skrzynka rozdzielcza w sterowni
☐ skrzynka rozdzielcza w pomieszczeniu
☐ obudowy podłogowe
W razie wystąpienia jakiejkolwiek niezgodności niżej podpisany bierze pełną odpowiedzialność
za wszelkie ewentualne zdarzenia z nią związane, jakie mogą wystąpić w przyszłości.

___________________________________

___________________________________

Przedstawiciel szpitala lub Wykonawca

Data

Imię i nazwisko wielkimi literami

___________________________________

___________________________________
Przedstawiciel szpitala / Wykonawca
Podpis
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Władze

11.2

Władze

Szwecja
Wymóg władz szwedzkich nakazuje, aby firma Brainlab potwierdziła, że klient posiada ważną
licencję wydaną przez organy władzy (Strålsäkerhetsmyndigheten) zgodnie z S-137
Tillstandsvilkor 16.
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12 ANEKS
12.1 Elekta: zestaw przedinstalacyjny
Informacje ogólne
Sprawdzić przesyłkę pod kątem kompletności.
Odłożyć do przechowania nadwyżkę materiałów i przekazać je pracownikom pomocy technicznej
firmy Brainlab podczas instalacji systemu ExacTrac.

Zestaw przedinstalacyjny termowizyjny/XR
Poniższa tabela zawiera listę elementów wchodzących w skład zestawu przedinstalacyjnego
termowizyjnego/XR.
Nr części

Opis

Liczba

49302C

Zestaw instalacyjny
zasilania ET

1

49367

Adapter USB na podczerwień ET 30 m

1

47103

Kabel krosowy ET kat.
3
6 40 m, czarny

Ilustracja
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Elekta: zestaw przedinstalacyjny
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Nr części

Opis

Liczba

49202-6

Kabel wideo ET

1

49025A

Przedłużacz szeregowy ET

2

49360A/-B

Mocowanie sufitowe
ET

3

49351

Mocowanie ramienia
sufitowego ET (opcja)
Tylko przy zamówieniu 1
sufitowego monitora z
ekranem dotykowym

49352

Płyta interfejsu ramienia sufitowego ET (opcja)
1
Tylko przy zamówieniu
sufitowego monitora z
ekranem dotykowym

49371B

Stalowy zacisk dwuteownika ET

Ilustracja

1
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Nr części

Opis

Liczba

W20340

Uniwersalny bufor
końcowy

1

10900-92A

Mocowanie ścienne
ET do monitora (domyślnie)
Niedołączone przy za- 1
mówieniu sufitowego
monitora z ekranem
dotykowym

49341

Kabel VGA dotyk. ET
(domyślnie)
Niedołączone przy za- 1
mówieniu sufitowego
monitora z ekranem
dotykowym

49342

Kabel przesyłu danych
ET dotyk. (domyślnie)
Niedołączone przy za- 1
mówieniu sufitowego
monitora z ekranem
dotykowym

Ilustracja
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Nr części

Opis

Liczba

49301-09

Kabel zasilający ET
dotyk. (domyślnie)
Niedołączone przy za- 1
mówieniu sufitowego
monitora z ekranem
dotykowym

49545

Światło ostrzegawcze
ET

49541

Kabel panelu sterowa1
nia RTG (UL)

46133-01

Kabel konsoli ET

1

49445-02

Opaska kabla ET na
100 mm (1 szt.)

50

49826-04

Kabel do podłączenia
podw. generatora ET
(20 m)

1

Ilustracja

1
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Obudowa podłogowa ExacTrac X-Ray 12"
Nr części

Opis

Liczba

49373

Podstawa
obudowy
podłogowej
12" ET

2

49374

Osłona obudowy podło2
gowej 12"
ET

Ilustracja
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Standardowa lista wysyłkowa Elekta

12.2

Standardowa lista wysyłkowa Elekta

Wysyłka przedinstalacyjna
Opis

Wymiary (mm)

Masa (kg)

Skrzynie

Obudowa podłogowa 12"

1200 x 800 x 450

60

1

Zestaw przedinstalacyjny

1200 x 800 x 1200

Ok. 150

1

Wysyłka w ramach głównej instalacji
Opis

Wymiary (mm)

Masa (kg)

Skrzynie

Podstawowy system komputerowy

950 x 880 x 1930

286

1

Osprzęt medyczny

1200 x 800 x 1200

150

1

Osprzęt medyczny

1200 x 800 x 1200

110

1

Podwójny generator RTG

1750 × 680 × 1020 (w przybliżeniu)

250 (w przybliżeniu)

2

Lampy RTG, zintegrowany
transformator i okablowanie

1750 × 680 × 1020 (w przybliżeniu)

245 (w przybliżeniu)

1

Ostrzeżenie
Lampy RTG wymagają ostrożnego obchodzenia się. Należy przewozić je i zawsze
przechowywać z odpowiednim oznaczeniem na skrzyni, aby chronić szkło przed
popękaniem wskutek mechanicznych wstrząsów i uderzeń. Ogólnie unikać mechanicznych
wstrząsów.
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12.3

Klasyfikacja kabli

Informacje ogólne
Poniższa tabela podaje szczegółowe informacje o rodzajach kabli, które mogą być wymagane
przez organy nadzorujące.
Nr art.

Nazwa

Rodzaj
osłony

Lista UL Style AWM
uznawane
przez UL

Zastosowanie w systemie ExacTrac

Klasyfikacja

49541

Kabel panelu
sterowania
RTG

24 V prą250 V
du stałego

PUR

CMX

#

Komunikacja

Klasa II

49302-03

Zestaw kabli
zasilających
ET4 (zasilanie
elektryczne 3
× 2,5 mm2)

230 V
prądu
600 V
przemiennego

#

21098/ 2587

Zasilanie z
bezpiecznikiem, niskonapięciowe

PVC

Klasa I

49302-03

Zestaw kabli
zasilających
ET4 (uziem.
2,5 mm²)

Nie dot.

600 V

PVC

#

1015

Uziemienie
ochronne

#

49302-03

Zestaw kabli
zasilających
ET4 (uziem.
16 mm²)

Nie dot.

600 V

PVC

#

1015

Uziemienie
ochronne

#

49073

Kabel KVM ET < 15 V

125 V

PVC

CMR

#

Komunikacja

Klasa II

49025A

Przedł. szeregowe ET

< 15 V

30 V

PVC

#

2502

Komunikacja

Klasa II

49341-10

Kabel wyśw.
< 15 V
dotyk. VGA ET

30 V

PVC

#

20276/ 2990

Wideo

Klasa II

49342

Kabel przesyłu
danych dotyk. < 15 V
ET

300 V

PVC

#

2095

Komunikacja

Klasa II

49301-09

Przedłuż. kab12 V prąla zasilającego
300 V
du stałego
ET dotyk.

PVC

#

2464

Zasilanie,
bardzo niskie
napięcie

Klasa II

49202-6

Kabel wideo
ET

PVC

#

2464

Wideo

Klasa II

49367

Adapter USB
na podczerwień ET

49525-11A

Kabel RTG
wysokiego na- 70 kV
pięcia UL 11 m

Kabel stojana
49526-26A
RTG 11 m

49545

Napięcie Napięcie
przyłożo- znamione
nowe

< 15 V

< 15 V

300 V

150 V

PVC

CL2

#

Kabel obwodu el. o ograKlasa II
niczonej
energii

75 kV

PVC

#

(E187096)

RTG, wysokie
#
napięcie

2839

Napęd silnika
z bezpieczniKlasa I
kiem, niskonapięciowy

#

Kabel obwodu el. o ograKlasa II
niczonej
energii

230 V
prądu
600 V
przemiennego

Kabel światła
12 V prąostrzegawcze300 V
du stałego
go ET

PVC

PVC

#

CL2P
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Klasyfikacja kabli

Nr art.

Nazwa

Napięcie Napięcie
przyłożo- znamione
nowe

Rodzaj
osłony

Lista UL Style AWM
uznawane
przez UL

Zastosowanie w systemie ExacTrac

Klasyfikacja

46133-01

Kabel konsoli
ET

24 V prą250 V
du stałego

PUR

CMX

#

Komunikacja

Klasa II

49776-10

Kabel krosowy
< 15 V
RTM

250 V

PUR

CMX

#

Komunikacja

Klasa II

49776-10

Kabel krosowy
< 15 V
RTM

250 V

PUR

CMX

#

Komunikacja

Klasa II

18562-37

Kabel krosowy
< 15 V
kat. 5e

125 V

PVC

#

2835

Komunikacja
sieciowa

#

47103

Kabel krosowy
ET kat. 6, 40
< 15 V
m, czarny

125 V

PUR

#

#

Komunikacja
sieciowa

#

47104

Kabel odbiorni24 V prąka płaskopa300 V
du stałego
nelowego ET

PUR

#

2464

Zasilanie,
ELV

Klasa II

49842-11

Kabel RTG HE 24 V prą300 V
i blokady 11 m du stałego

PVC

#

2464

Przełącznik
temperatury
lampy, dane

#

49841-11

Kabel STOJANA HSS RTG
11 m

400 V
prądu
600 V
przemiennego

PVC

#

#

Stojan lampy

#
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12.4

Elekta: podsumowanie przedinstalacyjne
dotyczące obiektu

12.4.1

Przegląd sieci zasilającej i blokady

Sugestie dotyczące instalacji
Niniejszy przegląd zawiera sugestie na temat spełniania wymogów systemu ExacTrac z
poprzednich rozdziałów. Miejscowe wymagania i określone potrzeby klienta mogą prowadzić do
różnych rozwiązań w zakresie wdrażania przełączania zasilania i sygnałów wejściowych oraz
wyjściowych blokad.
Poniższa ilustracja przedstawia przykład schematu elektrycznego dla wstępnie zainstalowanych
obwodów zasilania i blokad.
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Z obwodu
WYŁĄCZENIA
awaryjnego

(*)

Wył.

Fi
0,03 A

230 V
prądu
przemiennego

przekrój poprzeczny
drutu: maks. 25 mm²

przekrój poprzeczny
drutu:
2,5 ... maks. 16 mm²

Szafka komputera

(**)

1.0

400 V AC
L1, L2, L3, N i G

Wł.

Kabel
elastyczny

230 V prądu przemiennego
L, N i G

Wł.

Kabel
elastyczny

Wył.

Zabezpieczenie
przed
przepięciem
Typ 2 / klasa II

Fi
0,03 A

F 50 A / 50 Hz
wolny ruch

24 V prądu stałego
230 V
prądu
przemiennego

ExacTrac
Wiązka włączona

Generator RTG

(****)

K
Y
Z
R
P

ExacTrac
RTG w użyciu

przekrój poprzeczny
drutu: 1 mm²

F 16 A /
50 Hz

przekrój poprzeczny
drutu: 1 mm²

24 V prądu stałego

24 V prądu stałego

Światła ostrzegawcze klienta
Generator RTG pod napięciem

Generator RTG ExacTrac
pod napięciem

Światła ostrzegawcze
klienta Wiązka włączona

2.0a

(***)

①

D
A
Ł

230 V
prądu
przemiennego

przekrój poprzeczny
drutu: 1 mm²

134
Światła ostrzegawcze klienta
ExacTrac RTG w użyciu

Sieć TN (topologia gwiazdy)

1.0

(*****)

Szafka
komputera

(**)

ELEKTA
CITB-ET

230 V
prądu
przemiennego

Światła ostrzegawcze bunkra

①

230 V
prądu
przemiennego

24 V prądu stałego

Elekta: podsumowanie przedinstalacyjne dotyczące obiektu
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① Dostarczane przez klienta, w tym okablowanie do połączenia punktu w komputerze i szafki
generatora RTG, z 3-metrowym zapasem.
(*) Wyłączenie zasilania nie jest wymogiem instalacyjnym w przypadku systemu ExacTrac.
Należy sprawdzić, czy lokalne przepisy tego wymagają.
(**) ExacTrac może też podawać sygnał DC 12 woltów. Możliwość użycia świateł ostrzegawczych
bunkra ochronnego zamiast świateł ostrzegawczych dostarczonych z ExacTrac.
(***) Opcja do podłączenia generatorów RTG do świateł ostrzegawczych bunkra ochronnego.
(****) Opcjonalna wiązka na sygnał. Minimalny czas sygnału można zmieniać.
(*****) Sygnał „Wiązka włączona” pochodzi z szafki komputera [1.0] a sygnał „Nie wchodzić” /
„Generator pod napięciem” z głównego generatora RTG [2.0a]. Należy zduplikować ten schemat
dla każdego światła ostrzegawczego.
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Elekta: przegląd średnic drutu w kablach uziemienia i funkcjonalnych

12.4.2

Elekta: przegląd średnic drutu w kablach uziemienia i funkcjonalnych

Sugestie dotyczące instalacji
Niniejszy przegląd zawiera sugestie na temat spełniania minimalnych wymogów systemu
ExacTrac z poprzednich rozdziałów. Miejscowe wymagania i określone potrzeby klienta mogą
prowadzić do różnych rozwiązań w zakresie średnic drutów do linii elektrycznych, kabli uziemienia
ochronnego i kabli blokad. Konieczne jest zapewnienie kabla sieci LAN dla właściwej klasy
szybkości połączenia Ethernet.

Elast.

12 woltów

12 woltów

1 mm²

1 mm²

L1, L2, L3, N, G / maks. 25 mm²

Światła
ostrzegawcze
bunkra

Wł.

Multipleks 3 × 1 mm²

Multipleks 3 × 1 mm²

D
A
Ł
Wył.

Wł.

Wył.

Szafka
generatora

Skrzynka rozdzielcza
Skrzynka rozdzielcza
zasilania w pomieszczeniu zasilania w sterowni

1.3

Obudowa
podłogowa 2
2.1a

1.5

2,5 mm²

1.0

2.0b

2.0a
2,5 mm²

Szafka
komputera

16 mm²

Szafka
generatora

L, N, G / 2,5 mm²

16 mm²

P

16 mm²

16 mm²

K
Y
Z
R

①

Światła
ostrzegawcze
bunkra

Elast.

Multipleks 6 × 1 mm²

Szyna referencyjna
uziemienia
Maksimum 3 m od
szafki komputera

L, N, G / 2,5 mm²

AKCELERATOR
LINIOWY

L, N, G / min. 2,5 mm² / maks. 16 mm²

1 mm²

12 woltów

230 V 400 V

16 mm²

Światła
ostrzegawcze
bunkra

Generator RTG
ExacTrac
ExacTrac
pod napięciem Wiązka włączona

16 mm²

ExacTrac
RTG w użyciu

Szyna referencyjna
uziemienia bunkra
ochronnego

Szyna referencyjna uziemienia znajduje się w pomieszczeniu,
gdzie mieści się szafka komputera ET (1.0).
Dostępna do prac serwisowych

Rozmiary drutów szafki komputera akceleratora liniowego (szafka komputera poza bunkrem ochronnym)

Obudowa
podłogowa 1
2.1b

Rysunek 49
① Dostarczane przez klienta, w tym okablowanie (z zapasem 3-metrowym) do punktu połączenia
w komputerze i szafce generatora RTG.
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Rozmiary drutów szafki komputera akceleratora liniowego (szafka komputera w bunkrze ochronnym)

Generator
RTG ExacTrac ExacTrac
pod napięciem Wiązka włączona

230 V 400 V

R
P

Skrzynka rozdzielcza
zasilania w pomieszczeniu
1.3

1 mm²

L1, L2, L3, N, G / maks. 25 mm²

D
ŁA
Wł.

Wł.

Wył.

Szafka
generatora
2.0b

2,5 mm²

2,5 mm²

16 mm²

2.0a
L, N, G / 2,5 mm²

1.0

12 woltów

Szafka
generatora

L, N, G / 2,5 mm²

Szafka
komputera

Elast.

16 mm²

K
Y
Z
16 mm²

①

Wył.

Światła
ostrzegawcze
bunkra

12 woltów

Multipleks 3 × 1 mm²

Szyna referencyjna uziemienia
Maksimum 3 m od
szafki komputera

Światła
ostrzegawcze
bunkra

Elast.

Multipleks 6 × 1 mm²

AKCELERATOR LINIOWY

16 mm²

1 mm²

L, N, G / min. 2,5 mm² / maks. 16 mm²

12 woltów

Multipleks 3 × 1 mm²

Światła
ostrzegawcze
bunkra

1 mm²

ExacTrac
RTG w użyciu

Szyna referencyjna
uziemienia
bunkra ochronnego

Skrzynka rozdzielcza
zasilania w sterowni

Obudowa
podłogowa 2

Obudowa
podłogowa 1

2.1a

1.5

2.1b

Rysunek 50
① Dostarczane przez klienta, w tym okablowanie (z zapasem 3-metrowym) do punktu połączenia
w komputerze i szafce generatora RTG.
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Elekta: przegląd średnic drutu w kablach uziemienia i funkcjonalnych

Szyna uziemienia

Przełącznik zasilania

138
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12.4.3

Zasilanie generatora (skrzynka rozdzielcza)

Plan okablowania skrzynki rozdzielczej
Zapewnić skrzynkę rozdzielczą i podłączyć zasilanie (5 linii: L1, L2, L3, N, PE) do generatora.
Kabel powinien sięgać dolnej części generatora plus 3 m zapasu, a przekrój nie powinien
przekraczać 35 mm² (4 AWG).
UWAGA: Skrzynka rozdzielcza nie jest obowiązkowa do obsługi generatora i systemu
pozycjonowania pacjenta. Jednak ze względu na bezpieczeństwo elektryczne, stosowne
miejscowe przepisy i wygodę pracy, taka skrzynka jest zalecana.
Poniższa ilustracja przedstawia plan okablowania skrzynki rozdzielczej zgodnie z przepisami
niemieckimi. Konstrukcję tej skrzynki rozdzielczej można modyfikować, aby spełnić wymagania
ujęte w miejscowych przepisach.
L1
L2
L3
N
Uz. och.
F1
F2

K1
0,03 A

F3

N

Uz.
och.

L1 L2 L3 N Uz. och.

S0

X1
Generator

Rysunek 51

F1: bezpieczniki generatora
Bezpieczniki generatora F1 stanowią część instalacji w budynku i montowane są w skrzynce
rozdzielczej. Bezpieczniki są małe w porównaniu do prądu i mocy operacyjnej. Może to stać w
opozycji do średnicy przekroju kabli zasilających wybranych dla żądanego oporu zasilania.
UWAGA: Generator(-y) RG mogą przyjmować taki prąd jedynie przez krótki czas.
Zasilanie sieciowe

Bezpiecznik zwłoczny A

380/400 V

50

420/440/480 V

50
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Zasilanie generatora (skrzynka rozdzielcza)

Zasilanie sieciowe

Bezpiecznik zwłoczny A

208/220 V

100

F2: bezpiecznik sterowania
Bezpiecznik sterowania F2 stanowi część instalacji w budynku i jest montowany w skrzynce
rozdzielczej.
Obwód pomocniczy do sterowania głównym stycznikiem zasilania musi być zabezpieczony
bezpiecznikiem 10 A lub wyłącznikiem zabezpieczającym.

S0: przełącznik instalacyjny / przełącznik WYŁĄCZENIA awaryjnego
Przełącznik instalacyjny jest częścią instalacji w budynku i jest podłączony do skrzynki
rozdzielczej.
UWAGA: Przełącznik musi być zamontowany w pobliżu konsoli sterowania generatora.

K1: główny stycznik
Główny stycznik jest elementem instalacji w budynku i jest montowany w skrzynce rozdzielczej.
Jeden stycznik 63 A ze stykiem pomocniczym i cewką zalecany jest do generatora podwójnego
EDITOR HFe.

F3: wyłącznik zabezpieczający przed prądem upływu
Wyłącznik zabezpieczający przed prądem upływu jest częścią instalacji w budynku i jest
montowany w skrzynce rozdzielczej.
Do generatora podwójnego EDITOR HFe zalecany jest jeden/prądu stałego ELCB (wyłącznik
zabezpieczający przed prądem upływu) z prądem upływu 30 mA.
Zasilanie

ELCB

380/400 V

63 A

420/440/480 V

63 A

208/220 V

100 A

N: główny pręt punktu zerowego
Główny pręt punktu zerowego stanowi część instalacji w budynku i jest montowany w skrzynce
rozdzielczej.

PE: główna szyna uziemienia ochronnego
Główna szyna uziemienia ochronnego jest częścią instalacji w budynku i jest montowana w
skrzynce rozdzielczej.

X1: kostka połączeniowa transferowa
Obszar przekroju kabla zasilającego, który łączy skrzynkę rozdzielczą z generatorem RTG, nie
może przekraczać 35 mm² ze względu na rozmiar końcówek wejściowych na panelu
połączeniowym generatora. Zaleca się użycie kabla o cienkich drutach z osłoniętymi końcówkami
kablowymi.
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12.5

Rodzaje sieci zasilania elektrycznego

Informacje ogólne

C

B

A

TRÓJFAZOWY, O TOPOLOGII
GWIAZDY CZTEROPRZEWODOWY
ZEROWY UZIEMIONY

D

E

TRÓJFAZOWY, O TOPOLOGII
GWIAZDY CZTEROPRZEWODOWY
PRZEWÓD ZEROWY
NIEPODŁĄCZONY DO UZIEMIENIA

G

F

DWUFAZOWY, O TOPOLOGII
GWIAZDY TRÓJPRZEWODOWY
ZEROWY UZIEMIONY

K

TRÓJFAZOWY, O TOPOLOGII OTWARTA
DELTA CZTEROPRZEWODOWY
UZIEMIONY PUNKT ŚR. FAZY

L

N

TRÓJFAZOWY, O TOPOLOGII OTWARTA
DELTA CZTEROPRZEWODOWY
UZIEMIONE SKRZYŻOWANIE FAZ

M
JEDNOFAZOWY
DWUPRZEWODOWY
UZIEMIONY KONIEC FAZY

JEDNOFAZOWY
TRÓJPRZEWODOWY
PUNKT ŚR. UZIEMIONY

TRÓJFAZOWY, O TOPOLOGII
DELTA TRÓJPRZEWODOWY

J

H

TRÓJFAZOWY, O TOPOLOGII
DELTA CZTEROPRZEWODOWY
UZIEMIONY PUNKT ŚR. FAZY

TRÓJFAZOWY, O TOPOLOGII
GWIAZDY TRÓJPRZEWODOWY
PUNKT ZEROWY UZIEMIONY

TRÓJFAZOWY, O TOPOLOGII GWIAZDY
TRÓJPRZEWODOWY

JEDNOFAZOWY
DWUPRZEWODOWY
NIEUZIEMIONY ZEROWY

P
V

AV

JEDNOPRZEWODOWY
UZIEMIONY ZWROTNY (SWER)

PRĄD STAŁY
TRÓJPRZEWODOWY

Rysunek 52
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Polityka IT, wygaszacz ekranu (Elekta)

12.6

Polityka IT, wygaszacz ekranu (Elekta)

Informacje ogólne
Możliwe ustawienia polityki IT szpitala wymagają ostrożności. Wszystkie ustawienia wygaszacza
ekranu, ekranu uśpienia i blokady muszą być wyłączone. Ustawienia te są niekiedy
konfigurowane poprzez grupową politykę szpitalnego działu IT i dlatego są niedostępne z
poziomu stacji roboczej systemu ExacTrac.
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13 PRZEDINSTALACYJNE
LISTY KONTROLNE
13.1 Obudowy podłogowe
Przedinstalacyjna lista kontrolna
Nazwa i adres szpitala:

Data:

Zadanie

Lista zadań

1

Obudowy podłogowe

Rozdział

1.1

Oznaczyć zagłębienie na
podłodze.

4.1.2

1.2

Wykonać zagłębienie.

4.1.2

1.3

Dolna powierzchnia zagłębienia musi być wyrównana
i musi znajdować się nie
głębiej niż 33 cm.

4.1.2

1.4

Wyrównać i wypoziomować
obudowy podłogowe.

4

1.5

Przymocować obudowy
podłogowe do podłoża. Firma Brainlab NIE DOSTARCZA kotew.

4

1.6

Zainstalować kanały instalacyjne (min. średnica wewn.
100 mm, maks. średnica
zewn. 130 mm, preferowane
rury ze sztywnego PVC) od 4
obudów podłogowych do
kabla przez tylną ścianę
bunkra ochronnego --> połączenie z generatorem.

1.7

Wylanie betonu.

4

1.8

Wykończona podłoga.

4

1.9

Odpowiedzialność

Przechowanie aluminiowych
pokryw obudów podłogo4
wych do czasu końcowej instalacji.

Brainlab

Kiedy

Uwagi

Klient

Osłony końcowe są przechowywane podczas instalacji systemu. Muszą znajdować się w bezpiecznym
miejscu aż do ich zainstalowania przez zespół firmy
Brainlab.
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Uchwyty sufitowe

13.2

Uchwyty sufitowe

Przedinstalacyjna lista kontrolna
Nazwa i adres szpitala:

Data:

Zadanie

Lista zadań

Odpowiedzialność

2

Uchwyty sufitowe

Rozdział

2.1

Zaznaczyć pozycję kotw na
suficie.

5.2

2.2

Usunąć przeszkody / zapewnić alternatywne platfor- 5
my do kotwienia.

2.3

Zapewnić kotwy.

5.2

2.4

Zmontować i zamocować
uchwyty sufitowe:
mocowanie kamery termowizyjnej; 200 kg.

5.3

2.5

Zmontować i zamocować
uchwyty sufitowe:
mocowanie paneli płaskich
(x 2); 200 kg.

5.3

2.6

Zamocować płytki kątowników do lin stalowych (x 4);
konfiguracja L.

5.3

2.7

Zmontować i zamocować
uchwyty sufitowe.

5.3

2.8

Zmontować i zamocować
mocowanie monitora naściennego; 10 kg lub ramię
monitora sufitowego; 400
kg.

5.5

2.9

Zmontować i zamocować
skrzynkę rozdzielczą w pomieszczeniu; 6 kg.

5.6

2.10

Zamocować skrzynkę rozdzielczą w sterowni; 6 kg.

6.1

2.11

Zmontować i zamocować
światła ostrzegawcze firmy
Brainlab (1 kg) i/lub światła
ostrzegawcze klienta.

8.6.2

2.12

Klient lub wykonawca muszą podpisać dokument
„Oświadczenie o zgodności”
dotyczący zgodności mocowania wszystkich mocowań
11
sufitowych i obudów podłogowych z odpowiednimi
miejscowymi przepisami i
parametrami przedinstalacyjnymi firmy Brainlab.
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Brainlab

Kiedy

Uwagi

Klient

Wykonawca musi zapewnić
właściwe kotwy zdolne
utrzymać ciężar uchwytów
sufitowych.

Oświadczenie o zgodności
złożone przez wykonawcę
jest obowiązkowe w celu zamknięcia protokołów odbioru.
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PRZEDINSTALACYJNE LISTY KONTROLNE

Nazwa i adres szpitala:
Zadanie

Lista zadań

2

Uchwyty sufitowe

Data:
Odpowiedzialność
Rozdział

2.13

Dostosować sufit podwieszany do nowych otworów
(z uchwytów sufitowych).

2.14

W przypadku, gdy odległość
pomiędzy sufitem betonowym a podwieszanym nie
jest wystarczająca do wykonania wszystkich mocowań 5.1.1
sufitowych systemu ExacTrac (< 15 cm), klient odpowiada za zapewnienie odpowiedniej osłony.

2.15

Przechowywanie kabli firmy
Brainlab do chwili końcowej
instalacji.

5.1.1

12.1

Brainlab

Kiedy

Uwagi

Klient
Finalne umiejscowienie
sprzętu podwieszającego firmy Brainlab nie może być
dokładne aż do zakończenia
instalacji. Sufit podwieszany
wymaga adaptacji po zakończeniu instalacji dokonanej
przez firmę Brainlab.

Kable firmy Brainlab do
przesyłu danych są dostarczane wraz z uchwytami sufitowymi. Muszą być przechowywane w bezpiecznym
miejscu do momentu instalacji lub pociągnięcia.
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Infrastruktura elektryczna

13.3

Infrastruktura elektryczna

Przedinstalacyjna lista kontrolna
Nazwa i adres szpitala:
Zadanie

Lista zadań

3

Infrastruktura elektryczna

Data:
Odpowiedzialność
Rozdział

Brainlab

Kiedy

Uwagi

Klient

3.1

Zapewnić skrzynkę rozdziel7 i 12.4
czą zasilania.

Przed instalacją

Skrzynka dystrybucyjna zasilania musi przekazywać
energię elektryczną i – jeżeli
dotyczy – wymagane sygnały do sprzętu ExacTrac. Obwód wł./wył. powinien umożliwiać bezpieczne włączanie
i wyłączanie zasilania sprzętu.

3.2

Zapewnić zasilacz awaryjny
(UPS) do systemu ETX.

Przed instalacją

W przypadku zakłóceń szpitalnej sieci elektrycznej.

Przed instalacją

Poprzez dostarczenie schematów skrzynki rozdzielczej
zasilania, która ma zostać
zamontowana, firma Brainlab może gwarantować spełnienie wymagań określonych dla systemu ExacTrac.

7

3.3

Zapewnić schematy skrzynki rozdzielczej zasilania.

3.4

Zapewnić linię energetyczną
dla urządzenia ExacTrac:
generator: 35 kVA (nominalnie 35 kVA z pikiem 75 kVA 7.1
podczas ekspozycji
(0,2ms)), szafka komputera:
5 kVA.

Przed instalacją

3.5

Potwierdzić, że sieć TN (topologia gwiazdy) jest dostępna.

Przed instalacją

3.6

Potwierdzić, że maksymalna
regulacja linii mieści się w
7.1
podanym zakresie: +5% /
-10% przy 400 V.

Przed instalacją

3.7

Zapewnić giętki kabel zasilający (3-faz. + neutr. + uziemienie ochronne), 50/60 Hz;
maksymalny przekrój drutu
35 mm2 (AWG 4) do dolnej
części generatora RTG z co
najmniej 2-metrowym zapa7.1
sem.
Wybrać napięcie:
• 400 V,
• 420 V,
• 208 V lub
• Inne

Przed instalacją
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7 i 12.4

7.1 i 12.5
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PRZEDINSTALACYJNE LISTY KONTROLNE

Nazwa i adres szpitala:

Data:

Zadanie

Lista zadań

Odpowiedzialność

3

Infrastruktura elektryczna

3.8

Potwierdzić, że maksymalna
regulacja linii mieści się w
podanym zakresie: 200 V,
7.2
220 V, 230 V, 240 V (każde
±5%).

Przed instalacją

3.9

Zapewnić elastyczny kabel
zasilający (1-faz. + neutr. +
uziemienie ochronne),
50/60 Hz; przekrój drutu od
2,5 mm2 (AWG 14) do 16
mm2 (AWG 6) do dolnej
części generatora RTG z co
najmniej 2-metrowym zapasem.
Wybrać napięcie:
• 240 V,
• 230 V,
• 120 V lub
• Inne

7.2

Przed instalacją

3.10

Ze względów bezpieczeństwa:
w pobliżu szafki komputera
wymaga się instalacji izolatora elektrycznego.

7.2 i 12.4

Przed instalacją

3.11

Ze względów bezpieczeństwa:
wymaga się instalacji izola- 7.1 i 12.4
tora elektrycznego w pobliżu
generatora RTG.

Przed instalacją

3.12

Podłączenie sieci energetycznej do szafki komputera
i generatora RTG musi być
7
wykonane przez elektryka
klienta przy wsparciu technika firmy Brainlab.

Podczas
instalacji

3.13

Szyna referencyjna uziemienia: musi być zainstalowana
przez klienta w pobliżu szafki generatora RTG lub szafki 7.4
komputera; podłączyć do
niej wszystkie kable uziemiające firmy Brainlab.

Przed instalacją

3.14

Kabel szyny uziemienia 16
mm2 pomiędzy szyną referencyjną uziemienia a szafką komputera.

7.3 i 7.4

Przed instalacją

3.15

Kabel szyny uziemienia 16
mm² pomiędzy szyną refe7.3 i 7.4
rencyjną uziemienia a generatorem RTG.

Przed instalacją

Rozdział

Brainlab

Kiedy

Uwagi

Klient

Linie energetyczne pomiędzy izolatorem elektrycznym
a generatorem RTG i szafką
komputera muszą być elastyczne, z co najmniej 2-metrowym zapasem.
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Infrastruktura elektryczna

Nazwa i adres szpitala:

Data:

Zadanie

Lista zadań

Kiedy

Uwagi

3

Infrastruktura elektryczna

Rozdział

3.16

Blokada drzwi: zapewnić
styk bezpotencjałowy w
drzwiach. Okablowanie od
styku drzwi do szafki komputera (opcja).

8.1

Przed instalacją

Minimum 2 m zapasu.

3.17

Zatrzymanie awaryjne: zapewnić normalny styk zamknięty. W razie naciśnięcia
dowolnego przycisku awa8.1 i 8.2
ryjnego styk musi być otwarty. Okablowanie do szafki
komputera.

Przed instalacją

Minimum 2 m zapasu.

3.18

System ExacTrac w użyciu:
szafka komputera systemu
ExacTrac zapewnia styk
bezpotencjałowy, który pozostaje zamknięty, gdy sys8.6
tem ExacTrac jest w trybie
akwizycji RTG. Opcjonalnie:
można zapewnić sygnał
12 V, gdy system ExacTrac
jest w trakcie akwizycji RTG.

Przed instalacją

Klient odpowiada za zapewnienie i instalację światła
sygnałowego i powiązanego
zasilacza oraz okablowania
z co najmniej 2-metrowym
zapasem.

3.19

ExacTrac Wiązka włączona:
generator systemu ExacTrac zapewnia styk bezpotencjałowy, który pozostaje
8,8
zamknięty w czasie generowania wiązki. Sygnał może
być przedłużony do maksymalnie 5 sekund.

Przed instalacją

Klient odpowiada za zapewnienie i instalację światła
sygnałowego i powiązanego
zasilacza oraz okablowania
z co najmniej 2-metrowym
zapasem.

3.20

Generator systemu ExacTrac włączony: Generator
systemu The ExacTrac zapewnia styk bezpotencjało- 8.7
wy, który pozostaje zamknięty, gdy generator RTG
jest pod napięciem.

Przed instalacją

Klient odpowiada za zapewnienie i instalację światła
sygnałowego i powiązanego
zasilacza oraz okablowania
z co najmniej 2-metrowym
zapasem.

3.21

Sygnał włączonej wiązki akceleratora liniowego: normalny styk zamknięty, podłączony do czerwonego
światła bunkra ochronnego.
8.1
Styki przekaźnikowe pozostają otwarte, gdy czerwone
światło bunkra ochronnego
jest włączone. Okablowanie
do szafki komputera.

Przed instalacją

Minimum 2 m zapasu.
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Odpowiedzialność
Brainlab

Klient
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PRZEDINSTALACYJNE LISTY KONTROLNE

Nazwa i adres szpitala:

Data:

Zadanie

Lista zadań

Odpowiedzialność

Kiedy

Uwagi

3

Infrastruktura elektryczna

Rozdział

3.22

Sygnał wyłączonej wiązki
akceleratora liniowego: normalny styk otwarty, podłączony do zielonego światła
bunkra ochronnego. Styki
przekaźnikowe pozostają
zamknięte, gdy zielone
światło bunkra ochronnego
jest włączone. Okablowanie
do szafki komputera.

8.1

Przed instalacją

Minimum 2 m zapasu.

3.23

WYŁĄCZENIE awaryjne: w
razie naciśnięcia dowolnego
przycisku awaryjnego zasi- 8.1 i 8.3
lanie systemu ExacTrac
musi zostać odcięte.

Przed instalacją

Klient odpowiada za ustalenie, czy miejscowe przepisy
wymagają wyłączenia awaryjnego, czy dotyczy ono generatora RTG, szafki komputera, czy też obu tych elementów.

3.24

Wszystkie kable do przesyłu
sygnałów muszą być zapewnione wraz z kablem ty- 8
pu multipleks o maksymalnym przekroju drutu 1 mm2.

Przed instalacją

Minimum 2 m zapasu.

3.25

Zapewnić standardową
wtyczkę do kabla zasilającego 230 V w pobliżu szafki
komputera.

Przed instalacją

Dla celów serwisowych.

3.26

Pociągnąć kable firmy
Brainlab do prawidłowych
pozycji.

3.27

Klient LUB wykonawca muszą podpisać dokument
„Oświadczenie o zgodności”
dotyczący instalacji elektrycznej w obiekcie zgodnie 11
z właściwymi przepisami
miejscowymi i parametrami
przedinstalacyjnymi firmy
Brainlab.

3.4

Brainlab

Klient

Przed instalacją
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Kanały instalacyjne

13.4

Kanały instalacyjne

Przedinstalacyjna lista kontrolna
Nazwa i adres szpitala:

Data:

Zadanie

Lista zadań

4

Kanały instalacyjne

Rozdział

4.1

Od szafki komputera do paneli płaskich.

3.4.2

Przed instalacją

4.2

Od szafki komputera do kamery termowizyjnej.

3.4.2

Przed instalacją

4.3

Od szafki komputera do
skrzynki rozdzielczej w pomieszczeniu.

3.4.2

Przed instalacją

4.4

Od szafki komputera do
skrzynki rozdzielczej w sterowni.

3.4.2

Przed instalacją

4.5

Od szafki komputera do
świateł ostrzegawczych.

3.4.2

Przed instalacją

4.6

Od szafki komputera do akceleratora liniowego.

3.4.2

Przed instalacją

4.7

Od szafki komputera do generatorów RTG.

3.4.2

Przed instalacją

4.8

Od generatorów RTG do od3.4.2
powiedniej lampy RTG.

Przed instalacją

4.9

Od generatorów RTG do
planowanej lokalizacji chłod- 3.4.2
nicy wody.

Przed instalacją

4.10

Z planowanej chłodnicy wody do każdej obudowy podłogowej.

3.4.2

Przed instalacją

4.11

Od skrzynki rozdzielczej w
pomieszczeniu do paneli
płaskich.

3.4.2

Przed instalacją.

4.12

Od skrzynki rozdzielczej w
pomieszczeniu do monitora
w pomieszczeniu.

3.4.2

Przed instalacją
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Odpowiedzialność
Brainlab

Kiedy

Uwagi

Klient

Linie zasilania i sygnałowe.
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PRZEDINSTALACYJNE LISTY KONTROLNE

13.5

Logistyka

Przedinstalacyjna lista kontrolna
Nazwa i adres szpitala:
Zadanie

Lista zadań

5

Logistyka

5.1

Zorganizowany obszar dostawy.

Data:
Odpowiedzialność
Rozdział

12.2

Brainlab

Kiedy

Klient
Przed pracami poprzedzającymi instalację.

Ścieżka dostarczania wolna
od przeszkód.

Przed pracami poprzedzającymi instalację.

5.3

Ochrona poinformowana.

Przed pracami poprzedzającymi instalację.

5.4

Zorganizowany magazyn na
czas poprzedzający instala- 3.2 i 12.2
cję.

Przed pracami poprzedzającymi instalację.

5.5

Przestrzeń do przechowywania akcesoriów systemu
ExacTrac w bunkrze
ochronnym.

Przed pracami poprzedzającymi instalację.

5.6

Zorganizowana zbiórka pustych opakowań.

Przed pracami poprzedzającymi instalację.

5.7

Umieścić szafkę komputera
i generatory RTG w miejscu
instalacji.

Podczas
instalacji.

5.2

Uwagi
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Integracja AKCELERATORA LINIOWEGO i TPS

13.6

Integracja AKCELERATORA LINIOWEGO i TPS

Przedinstalacyjna lista kontrolna
Nazwa i adres szpitala:
Zadanie

Lista zadań

6

Integracja akceleratora liniowego i TPS

Data:
Odpowiedzialność
Rozdział

Brainlab

Kiedy

Uwagi

Klient

6.1

Zorganizować wsparcie firm
Elekta lub Varian oraz wymagane elementy do inte9 i 10.1
gracji systemu ExacTrac z
akceleratorem liniowym.

Podczas
instalacji.

6.2

Poinformować firmę Brainlab o R&V i TPS, które mają
być używane z systemem
ExacTrac.

Przed pracami poprzedzającymi instalację.

6,3

Zorganizować wsparcie administratora TPS w celu
konfiguracji węzłów importu/
eksportu systemu DICOM.

Podczas
instalacji.

6.4

Sprawdzić zgodność pomiędzy blatem stołu Brainlab a
urządzeniami unieruchamiającymi innych producentów.

Przed pracami poprzedzającymi instalację.

Klient powinien upewnić się
u producentów urządzeń
unieruchamiających i zawnioskować o niezbędne
zmiany w systemie indeksowania.

Wyrównanie laserów i
przedniego wskaźnika.

Przed pracami poprzedzającymi instalację.

Prawidłowe wyrównanie laserów i przedniego wskaźnika jest wymagane do instalacji systemu ExacTrac.

6.5
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13.7

Lista kontrolna IT

Przedinstalacyjna lista kontrolna
Nazwa i adres szpitala:

Data:

Zadanie

Lista zadań

Odpowiedzialność

7

IT

Rozdział

7.1

Zainstalować wtyczkę sieciową RJ 45 nie dalej niż
2 m od szafki komputera.

9

Przed instalacją

7.2

Zapewnić serwer zewnętrzny do utworzenia na nim fol9
deru pacjenta systemu
ExacTrac.

Przed instalacją

Brainlab

Kiedy

Uwagi

Klient

7.3

Wypełnić kwestionariusz
przedinstalacyjny IT i wysłać
go do firmy Brainlab.

Przed instalacją

7.4

Otworzyć porty zapory w celu umożliwienia zdalnego
9
wsparcia technicznego
(iHelp).

Przed instalacją

7.5

Upewnić się, że administrator IT jest dostępny, aby wykonać integrację stacji robo- 9
czych ExacTrac w sieci
szpitalnej.

Podczas
instalacji

7.6

Zapewnić w sterowni połączenie z siecią Internet dla
celów serwisowych (opcja).

Przed instalacją

Klient musi wysłać wypełniony formularz przedinstalacyjny IT do firmy Brainlab w
celu jego analizy co najmniej cztery tygodnie przez
rozpoczęciem instalacji.

PODPISY
___________________________________

___________________________________

Przedstawiciel Klienta

Data

___________________________________

___________________________________

Przedstawiciel firmy Brainlab

Data
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Lista kontrolna IT

154

Instrukcja planowania w placówkach służby zdrowia Wyd. 1.1 ExacTrac – akceleratory liniowe Elekta Wer. 6.5

INDEKS

INDEKS
D
Dokumentacja............................................................................ 14

E
Elementy opcjonalne.................................................................. 16
Elementy pracujące w zakresie podczerwieni............................16
Elementy systemu rentgenowskiego..........................................16

I
Instrukcje dotyczące utylizacji...................................................... 9

M
Mocowania sufitowe
Konfiguracje............................................................................61
Wymagania specjalne w zakresie wysokości......................... 55
Zalecana pozycja monitora sufitowego.................................. 75

N
Numery pomocy technicznej........................................................ 7

O
Odpowiedzialność klienta...........................................................15

S
Skaner antywirusowy................................................................116

Ś
Światło ostrzegawcze ExacTrac...............................................107
Światło ostrzegawcze zapewnione przez szpital......................108

Z
Zrównoważony rozwój..................................................................9
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)....................... 9
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