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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Στοιχεία επικοινωνίας

Τεχνική υποστήριξη

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτό το εγχειρίδιο, ή εάν έχετε
προβλήματα ή απορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Smith+Nephew:

Περιοχή Τηλέφωνο και φαξ Email

Παγκόσμια Τεχνι-
κή Υποστήριξη

Τηλ: +1 833 766 2846
Φαξ: +1 763 452 4980

CustomerSupport.Robotics@smith-nephew.com

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Εκτός αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά, παρέχονται οκτώ έτη ζωής.

Σχόλια

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

Κατασκευαστής

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

Επικοινωνία με τον Κατασκευαστή

Περιοχή Τηλέφωνο και φαξ Email

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς,
Κεντρική και Νότια Αμερική

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

us.support@brainlab.com

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

Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ισπανία Τηλ: +34 900 649 115

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

Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευ-
ρώπη

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Περιοχή Τηλέφωνο και φαξ Email

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

Στοιχεία επικοινωνίας
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1.2 Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

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

Εμπορικά σήματα της Brainlab

• Η επωνυμία Brainlab® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη Γερμανία ή/και τις ΗΠΑ.
• Η επωνυμία Buzz® Navigation (Ceiling-Mounted) είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG στη
Γερμανία ή/και τις ΗΠΑ.

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

Εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην Brainlab

Οι επωνυμίες Smith & Nephew, Smith+Nephew και το λογότυπο είναι σήματα κατατεθέντα της
Smith+Nephew plc.

Πληροφορίες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας

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

Σήμανση CE

Η ετικέτα CE δηλώνει ότι το προϊόν Brainlab συμμορφώνεται με τις βασικές
απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΕΚ (οδηγία περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων/
MDD).
Το λογισμικό HIP7 είναι ένα προϊόν κατηγορίας IIα σύμφωνα με τις αρχές που
έχουν οριστεί στην MDD.

Οδηγίες απόρριψης

Μετά το πέρας της διάρκειας ζωής ενός χειρουργικού εργαλείου, καθαρίστε το εργαλείο από κάθε
βιοϋλικό/βιολογικό κίνδυνο και απορρίψτε το με ασφάλεια, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και
κανονισμούς.

Απορρίψτε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-
τάξεις. Για πληροφορίες σχετικά με την οδηγία AHHE (Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκ-
τρονικού εξοπλισμού) ή σχετικές ουσίες που θα μπορούσαν να υπάρχουν στον ιατρικό
εξοπλισμό, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.brainlab.com/sustainability

Αναφορά συμβάντων που σχετίζονται με το προϊόν

Πρέπει να αναφέρετε τυχόν σοβαρά συμβάντα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με αυτό το
προϊόν της Brainlab και, εάν εντός της Ευρώπης, στην αντίστοιχη εθνική αρμόδια αρχή για τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Πωλήσεις στις ΗΠΑ

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

Νομικές πληροφορίες
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1.3 Σύμβολα

Προειδοποιήσεις

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

Επισημάνσεις προσοχής

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

Σημειώσεις

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

Σύμβολα στα εξαρτήματα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Τα παρακάτω σύμβολα βρίσκονται στο σύστημα.

Σύμβολο Επεξήγηση

Προσοχή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται τις οδηγίες χρήσης για σημαντι-
κές προειδοποιητικές πληροφορίες, όπως προειδοποιήσεις και προφυλάξεις, οι
οποίες δεν είναι δυνατόν να αναγράφονται, για διαφόρους λόγους, επάνω στο ιατρο-
τεχνολογικό προϊόν. 

Να μην επαναχρησιμοποιείται
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται για μία χρή-
ση, ή για χρήση σε έναν μεμονωμένο ασθενή κατά τη διάρκεια μίας διαδικασίας. 

Μη αποστειρωμένο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που δεν έχει υποβληθεί σε
διαδικασία αποστείρωσης. 

Να μην αποστειρώνεται εκ νέου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που δεν θα πρέπει να υπο-
βάλλεται σε εκ νέου αποστείρωση. 

Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο

Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί βλάβη

Να φυλάσσεται μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Σύμβολο Επεξήγηση

Να διατηρείται στεγνό

Όριο θερμοκρασίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει τα όρια της θερμοκρασίας στην οποία το ιατροτεχνολογικό
προϊόν μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια. 

Όριο υγρασίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει το εύρος της υγρασίας στην οποίο το ιατροτεχνολογικό
προϊόν μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια. 

Όριο ατμοσφαιρικής πίεσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει το εύρος της ατμοσφαιρικής πίεσης στην οποία το ιατροτε-
χνολογικό προϊόν μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια. 

Ποσότητα των προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται

Κωδικός παρτίδας κατασκευαστή

Σειριακός αριθμός κατασκευαστή

Αριθμός αναφοράς (προϊόντος)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει τον αριθμό προϊόντος της Brainlab. 

Ημερομηνία λήξης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ημερομηνία θα εκφράζεται ως ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ, σύμφωνα με το ISO
8601. 

Ημερομηνία κατασκευής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ημερομηνία θα εκφράζεται ως ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ, σύμφωνα με το ISO
8601. 

Κατασκευαστής

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

IPXX

Βαθμός προστασίας από εισχώρηση
• Προστασία έναντι ξένων στερεών (αριθμοί 0 έως 6, ή γράμμα X).
• Προστασία έναντι ξένων υγρών (αριθμοί 0 έως 9, ή γράμμα X).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το γράμμα X αναγράφεται σε περίπτωση που δεν έχουν συλλεχθεί
επαρκή δεδομένα για την εκχώρηση ενός βαθμού προστασίας. 

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής
από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού

Σύμβολα
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Σύμβολο Επεξήγηση

Περιεκτικότητα ή παρουσία λάτεξ από φυσικό καουτσούκ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρουσία φυσικού καουτσούκ ή λάτεξ από φυσικό καουτσούκ ξηρής
μορφής ως υλικό κατασκευής εντός του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή της συσκευα-
σίας του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

Μη πυρετογόνο

Υποδεικνύει ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος μόνο για συνεχές ρεύμα

Περιέχει πομπό ραδιοσυχνοτήτων για λειτουργία

Εξοπλισμός Κατηγορίας ΙΙ

Μοναδικό αναγνωριστικό προϊόντος

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών ή στο φυλλάδιο

Ιατρική συσκευή

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.4 Χρήση του συστήματος

Προβλεπόμενος σκοπός

Το παρόν Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων προορίζεται για χρήση με το λογισμικό της Brainlab για
επεμβάσεις ισχίου και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη συναρμολόγηση και την ασφαλή χρήση
των απαραίτητων εργαλείων στο χειρουργείο.
Το σύστημα HIP7 προορίζεται για χρήση ως ενδοεγχειρητικό σύστημα εντοπισμού με
απεικονιστική καθοδήγηση, με σκοπό τη διεξαγωγή ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Συνδέει
έναν ελεύθερο ανιχνευτή, ο οποίος παρακολουθείται από ένα σύστημα αισθητήρων παθητικού
δείκτη, με έναν χώρο εικόνων ενός εικονικού υπολογιστή είτε σε δεδομένα προεγχειρητικής
εικόνας ασθενούς που υποβάλλονται σε επεξεργασία από πλατφόρμες Brainlab IGS είτε σε ένα
μεμονωμένο τρισδιάστατο μοντέλο οστού του ασθενούς, το οποίο δημιουργείται με τη λήψη
πολλαπλών επικέντρων επάνω στην οστική επιφάνεια.
Το σύστημα ενδείκνυται για οποιαδήποτε πάθηση στην οποία ενδεχομένως η εφαρμογή
στερεοτακτικής χειρουργικής μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής και αποτελεσματική και για
οποιαδήποτε περίπτωση όπου η αναφορά σε μια άκαμπτη ανατομική δομή, όπως τα μακρά οστά
ή οι σπόνδυλοι, μπορεί να προσδιοριστεί με ανατομικό μοντέλο που βασίζεται σε CT, ακτίνες Χ,
MR. Το σύστημα βοηθά τον χειρουργό στην ακριβή πλοήγηση σε μια ενδοπρόθεση ισχίου στην
προεγχειρητικά ή ενδοεγχειρητικά σχεδιασμένη θέση.
Ενδεικτικά παραδείγματα ορθοπεδικών χειρουργικών επεμβάσεων:
• Ολική αντικατάσταση άρθρωσης
• Ελάχιστα επεμβατική ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση

Τόπος χρήσης

Η εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιείται σε χειρουργική αίθουσα/σουίτα.
Οι ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη λειτουργία, την αποθήκευση ή τη μεταφορά
καθορίζονται είτε στον παρόντα οδηγό είτε στην αντίστοιχη τεκμηρίωση χρήσης της πλατφόρμας.

Προσεκτικός χειρισμός του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

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

Χρήση του συστήματος
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1.5 Εκπαίδευση και τεκμηρίωση

Εκπαίδευση

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

Επιτηρούμενη υποστήριξη

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

Ευθύνη

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

Ανάγνωση εγχειριδίων χρήσης

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

Διαθέσιμα εγχειρίδια χρήσης

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

Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα

Εγχειρίδια χρήσης λογισμι-
κού

• Επισκόπηση του σχεδιασμού θεραπείας και της απεικονιστικά
καθοδηγούμενης πλοήγησης

• Περιγραφή της ρύθμισης του συστήματος χειρουργικής αίθου-
σας

• Λεπτομερείς οδηγίες λογισμικού

Εγχειρίδια χρήσης ηλεκτρο-
μηχανολογικού εξοπλισμού

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

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

Οδηγός καθαρισμού, απο-
λύμανσης και αποστείρω-
σης

Λεπτομέρειες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης εργα-
λείων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο χρήσης συστή-
ματος Λεπτομερείς πληροφορίες ρύθμισης του συστήματος

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

Εγχειρίδια χρήσης συστή-
ματος και τεχνικά εγχειρίδια

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

Εκπαίδευση και τεκμηρίωση
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2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

2.1 Χειρισμός εργαλείου

Σωστός χειρισμός

Προειδοποίηση
Τα εργαλεία που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης είναι εξαιρετικά ακριβείς και
ευαίσθητες ιατρικές συσκευές και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.
Εάν ρίξετε κάτω ή προκαλέσετε άλλου είδους φθορά σε ένα εργαλείο, επικοινωνήστε
αμέσως με τη Smith+Nephew για συμβουλές σχετικά με το πώς θα συνεχίσετε. Σε αντίθετη
περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός στον ασθενή.

Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα ή διαβρωμένα εργαλεία.

Προειδοποίηση
Σχεδιάστε τη ρύθμιση της χειρουργικής αίθουσας πριν από την επέμβαση. Η κάμερα
πρέπει να έχει ανεμπόδιστη οπτική επαφή με όλες τις σφαίρες επισήμανσης, καθώς σε
αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκύψουν ανακρίβειες στην καταγραφή και την
πλοήγηση.

Αποστείρωση

Προειδοποίηση
Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, τα εργαλεία πρέπει να αποστειρώνονται πριν από τη
χρήση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό καθαρισμού, απολύμανσης και
αποστείρωσης.

Προειδοποίηση
Αν ένα αποστειρωμένο εργαλείο βρεθεί ακούσια εκτός του αποστειρωμένου πεδίου, θα
πρέπει να αποστειρωθεί εκ νέου.

Ασφάλεια για χρήση σε μαγνητικό συντονισμό (MR)

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, θεωρήστε ότι τα εργαλεία δεν είναι ασφαλή για χρήση
με μαγνητικό συντονισμό.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
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2.1.1 Χρήση καρφίδων καθήλωσης

Γενικές πληροφορίες

Η τοποθέτηση μιας καρφίδας καθήλωσης στις οστικές δομές είναι μια τυπική, ελάχιστα
επεμβατική, χαμηλού κινδύνου διαδικασία που απαιτείται για τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης
για την προσάρτηση των συστοιχιών αναφοράς και την πραγματοποίηση της πλοήγησης.
Ωστόσο, καθώς απαιτείται τομή, διαβάστε τις ακόλουθες πληροφορίες προσεκτικά πριν
συνεχίσετε.

Κίνδυνοι

Προειδοποίηση
Καθώς η τοποθέτηση μιας καρφίδας καθήλωσης απαιτεί τομή, ενδέχεται να προκύψουν μία
ή περισσότερες από τις παρακάτω επιπλοκές: λοίμωξη, τοπικός πόνος, αιμορραγία, βλάβη
αιμοφόρων αγγείων ή νεύρων, κάταγμα οστού ή θρόμβωση. Τοποθέτηση μιας καρφίδας
καθήλωσης στην κοτύλη ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στα σπλάχνα.

Προφυλάξεις

Προειδοποίηση
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καρφίδες καθήλωσης μπορούν να τοποθετηθούν με τη
χρήση αυτόματου τρυπανιού, ωστόσο, χρησιμοποιείτε τη χαμηλότερη ταχύτητα διάτρησης
για τη διατήρηση του μέγιστου ελέγχου στο βάθος διάτρησης.

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε μόνο καρφίδα καθήλωσης με σπείραμα με την καθορισμένη διάμετρο. Η
χρήση καρφίδας καθήλωσης με εσφαλμένη διάμετρο πιθανόν να οδηγήσει σε μη σταθερή
προσάρτηση.

Προειδοποίηση
Για τη διασφάλιση μιας σταθερής προσάρτησης, η καρφίδα καθήλωσης θα πρέπει να
διαπερνά αμφίπλευρα τον οστικό φλοιό, όπου αυτό είναι δυνατό.

Χρήση καρφίδων καθήλωσης
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2.1.2 Διαθέσιμα εργαλεία

Γενικά εργαλεία και συσκευές

Εικόνα Όνομα

Αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας χρήσης

Βίδες Schanz μίας χρήσης

Στείρα γραφίδα αφής μίας χρήσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρή-
σης. Ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο οδηγιών για περισ-
σότερες πληροφορίες. 

Προσαρμογέας οδηγού καρφίδας για ζεύξη AO

Δείκτες

Εικόνα Όνομα

Επιμηκυσμένος δείκτης για χρήση στο ισχίο

Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης

Ποδοδιακόπτης

Εικόνα Όνομα

Ποδοδιακόπτης (USB)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
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Κηδεμόνας για την πύελο

Εικόνα Όνομα

Κηδεμόνας για την πύελο

Συστοιχίες αναφοράς/συσκευές καθήλωσης οστών, X-Press

Εικόνα Όνομα

Συστοιχία αναφοράς γεωμετρίας Τ X-Press

Συσκευή καθήλωσης οστών 1 καρφίδας X-Press,
μέγεθος S/M/L

Κλειδί για σφιγκτήρες σπονδυλικής στήλης και συ-
σκευή καθήλωσης οστών 1 καρφίδας X-Press

Συσκευή καθήλωσης οστών 2 καρφίδων, δισταθής
πολυδονητής, X-Press

Διαθέσιμα εργαλεία
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Συστοιχία αναφοράς - Μηριαίο οστό

Εικόνα Όνομα

Συστοιχία αναφοράς άνευ καρφίδων στο μηριαίο
οστό

Βίδες οστού μίας χρήσης 3,5 mm / 14 mm

Κατσαβίδι εξάγωνης κεφαλής 2,5 mm με περίβλημα
λαβής

Κάνουλα καλύμματος 2,5 mm με διεπαφή
συναρμογής AO

Προσαρμογέας εργαλείων

Εικόνα Όνομα

Συστοιχία αναφοράς StarLock για κρουστικό κυπέλιο
γενικής χρήσης

Κρουστικά κυπέλια

Εικόνα Όνομα

Ευθύ κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης

Κρουστικό κυπέλιο με μετατόπιση γενικής χρήσης

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
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Εικόνα Όνομα

Εισαγωγέας για κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης

Διαθέσιμα εργαλεία
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3 ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

3.1 Αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης
μίας χρήσης

Σχετικά με τις αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας χρήσης

Εικόνα 1  

Προϊόν Τεμάχια Αρ. προϊό-
ντος

Διαθέσιμο από

Αντανακλαστικές σφαίρες επισήμαν-
σης μίας χρήσης 90 (30 x 3) 41773 Brainlab και NDI

Γίνεται προσάρτηση αντανακλαστικών σφαιρών επισήμανσης μίας χρήσης σε συστοιχίες
αναφοράς και εργαλεία, προκειμένου το σύστημα να ανιχνεύσει τη θέση του ασθενούς και των
εργαλείων στο χειρουργικό πεδίο.

Προειδοποίηση
Τα συστήματα πλοήγησης Brainlab μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο με τις ανωτέρω
σφαίρες επισήμανσης. Η χρήση άλλων σφαιρών επισήμανσης μπορεί να επηρεάσει την
ακρίβεια πλοήγησης, θέτοντας τον ασθενή σε κίνδυνο.

Χρόνος προσάρτησης των σφαιρών επισήμανσης

Προσαρτήστε τις σφαίρες επισήμανσης σε εργαλεία και συστοιχίες πριν από τη βαθμονόμηση ή
χρήση τους στο χειρουργείο.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
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Διασφάλιση στειρότητας

Οι σφαίρες επισήμανσης παραλαμβάνονται αποστειρωμένες. Δεν μπορούν να αποστειρωθούν εκ
νέου και πρέπει να απορρίπτονται μετά τη χρήση.

Προειδοποίηση
Μην αποστειρώνετε εκ νέου τις αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας χρήσης, διότι
έτσι μειώνεται η ακρίβεια και τίθεται σε κίνδυνο ο ασθενής. Οι αντανακλαστικές σφαίρες
επισήμανσης προορίζονται για μία και μοναδική χρήση.

Αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μίας χρήσης
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3.1.1 Χρήση των σφαιρών επισήμανσης

Διασφάλιση της ακρίβειας πλοήγησης

Η ακρίβεια της πλοήγησης εξαρτάται σημαντικά από την κατάσταση των σφαιρών επισήμανσης
που χρησιμοποιούνται.

Προειδοποίηση
Επαληθεύστε πριν από τη χρήση ότι η αντανακλαστική επιφάνεια όλων των σφαιρών
επισήμανσης είναι σε καλή κατάσταση και δεν ξεφλουδίζεται.

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρές και στεγνές σφαίρες επισήμανσης. Οι υγρές ή λερωμένες
σφαίρες επισήμανσης θα πρέπει να καθαριστούν και να στεγνωθούν πριν από την
περαιτέρω χρήση τους ή να αντικατασταθούν.

Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικές ή παραμορφωμένες σφαίρες επισήμανσης, καθώς κάτι
τέτοιο ενδέχεται να επηρεάσει την πλοήγησης, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο τον
ασθενή.

Προειδοποίηση
Προετοιμάστε τη χειρουργική αίθουσα πριν από τη χειρουργική επέμβαση για να
βεβαιωθείτε ότι η κάμερα έχει ανεμπόδιστη οπτική επαφή με όλες τις σφαίρες
επισήμανσης στους προσαρμογείς εργαλείων και τις συστοιχίες αναφοράς. Μην καλύπτετε
τις σφαίρες επισήμανσης, καθώς η πλοήγηση δεν θα είναι δυνατή ή μπορεί να είναι
ανακριβής.

Τρόπος προσάρτησης των σφαιρών επισήμανσης

Εικόνα 2  

Βήμα

Βιδώστε σφιχτά με το χέρι μια σφαίρα επισήμανσης σε κάθε καρφίδα προσάρτησης του εργα-
λείου.

Διασφάλιση ασφαλούς προσάρτησης

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι οι σφαίρες επισήμανσης μπορούν να βιδωθούν στην καρφίδα χωρίς να
υπάρχει κενό μεταξύ της σφαίρας και της βάσης της καρφίδας. Μην χρησιμοποιείτε
σφαίρες επισήμανσης που δεν μπορούν να προσαρτηθούν με ασφάλεια σε αυτή τη θέση.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
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Προειδοποίηση
Αν χρειάζεται υπερβολικά μεγάλη δύναμη για να βιδώσετε μια σφαίρα επισήμανσης στην
καρφίδα της, απορρίψτε την εν λόγω σφαίρα επισήμανσης και αντικαταστήστε την με μια
νέα.

Προειδοποίηση
Αν χρησιμοποιείτε σφαίρες επισήμανσης πάνω ή κοντά σε ταλαντευόμενα ή δονούμενα
εργαλεία, θα πρέπει να ελέγχετε τις σφαίρες επισήμανσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα
για να βεβαιωθείτε ότι εξακολουθούν να είναι προσαρτημένες με ασφάλεια.

Καθαρισμός των σφαιρών επισήμανσης

Προειδοποίηση
Για να καθαρίσετε την επιφάνεια των λερωμένων σφαιρών επισήμανσης, χρησιμοποιήστε
μόνο ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με αποστειρωμένο νερό. Βεβαιωθείτε ότι η
καθαρισμένη σφαίρα επισήμανσης έχει στεγνώσει εντελώς πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Προειδοποίηση
Σε περίπτωση καθαρισμού ή αντικατάστασης μιας σφαίρας επισήμανσης τοποθετημένης
σε εργαλείο ή συστοιχία αναφοράς, επαληθεύστε την ακρίβεια πλοήγησης πριν
συνεχίσετε.

Χρήση των σφαιρών επισήμανσης
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3.2 Βίδες Schanz μίας χρήσης

Επισκόπηση

Εικόνα 3  

Προϊόν Τύπος Αρ. προϊό-
ντος

Βίδες Schanz μίας χρήσης

3,2 mm x 100 mm (10 τεμάχια) 54922

(AO) 4 mm x 125 mm (10 τεμάχια) 54908

(AO) 5 mm x 175 mm (10 τεμάχια) 54909

3 mm / 100 mm (10 τεμάχια) 54900

4 mm / 130 mm (10 τεμάχια) 54901

5 mm / 150 mm (10 τεμάχια) 54902

5 mm / 200 mm (10 τεμάχια) 54903

Οι βίδες Schanz μίας χρήσης χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση των συσκευών καθήλωσης
οστών ή των μπλοκ τομής απευθείας στο οστό του ασθενούς.

Προειδοποίηση
Προσαρτήστε βίδες Schanz μόνο σε δομές οστού και ποτέ σε ιστό ή μέρη του νευρικού
συστήματος.

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε μόνο βίδες Schanz της Brainlab.

Στειρότητα

Οι βίδες Schanz παρέχονται μη αποστειρωμένες και πρέπει να αποστειρώνονται πριν από τη
χρήση. Δεν μπορούν να αποστειρωθούν εκ νέου και πρέπει να απορρίπτονται μετά τη χρήση.

Προειδοποίηση
Μην αποστειρώνετε εκ νέου τις βίδες Schanz μίας χρήσης, διότι έτσι τίθεται σε κίνδυνο ο
ασθενής.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
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3.3 Προσαρμογέας οδηγού καρφίδας για ζεύξη AO
(54932)

Επισκόπηση

Εικόνα 4  

Ο Προσαρμογέας οδηγού καρφίδας για ζεύξη ΑΟ επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη ρύθμιση
των συμβατών βιδών Schanz μέσω τυπικής ζεύξης AO σε οποιοδήποτε τρυπάνι.

Συμβατές βίδες Schanz

Προϊόν Τύπος Αρ. προϊό-
ντος

Βίδες Schanz μίας χρήσης 3,2 mm x 100 mm (10 τεμάχια) 54922

Σχετικοί σύνδεσμοι

Βίδες Schanz μίας χρήσης Σελίδα 27

Προσαρμογέας οδηγού καρφίδας για ζεύξη AO (54932)
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4 ΔΕΙΚΤΕΣ
4.1 Χρήση των δεικτών
4.1.1 Χειρισμός δεικτών

Λειτουργικότητα δεικτών

Οι δείκτες χρησιμοποιούνται:
• Για την εκτέλεση καταγραφής ασθενή μέσω δεικτών
• Για την επαλήθευση της διατήρησης της ακρίβειας καταγραφής
Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης των δεικτών παρέχονται στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δείκτες είναι προβαθμονομημένοι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περαιτέρω
βαθμονόμηση. 

Ορθός χειρισμός δεικτών

Προειδοποίηση
Οι σφαίρες επισήμανσης του ενεργού δείκτη πρέπει να είναι ορατές από την κάμερα καθ’
όλη τη διάρκεια της καταγραφής και της πλοήγησης.

Προειδοποίηση
Εάν ένας δείκτης υποδεικνύεται από το λογισμικό για ένα βήμα καταγραφής,
χρησιμοποιήστε τον συγκεκριμένο δείκτη.

Συμβατότητα λογισμικού

Στο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού αναφέρονται οι δείκτες που υποστηρίζονται από το λογισμικό
πλοήγησης της Brainlab που διαθέτετε.

ΔΕΙΚΤΕΣ
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4.1.2 Διατήρηση της ακρίβειας του δείκτη

Αποθήκευση

Κάθε δείκτης διατίθεται με έναν μετρητή που χρησιμεύει για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στον
δείκτη και τη διασφάλιση της μέγιστης ακρίβειας.

Οι δείκτες πρέπει πάντα να αποστειρώνονται και να αποθηκεύονται στα ειδικά ένθετα στον
μετρητή δείκτη.

Έλεγχος της ακρίβειας δείκτη με τη χρήση του μετρητή δείκτη

① ②

Εικόνα 5  

Σε περίπτωση που ένας δείκτης δεν έχει υποστεί βλάβη, η μύτη του ① ευθυγραμμίζεται με τα
αντίστοιχα ομόλογα στοιχεία του μετρητή ②.

Προειδοποίηση
Ελέγξτε την ακρίβεια του δείκτη πριν από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι η μύτη του δείκτη
είναι ευθυγραμμισμένη με το ομόλογο στοιχείο στον μετρητή δείκτη.

Διατήρηση της ακρίβειας του δείκτη
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4.2 Δείκτης για χρήση στο ισχίο

Επισκόπηση

Οι μύτες των δεικτών είναι στρογγυλευμένες με μορφή μερικής σφαίρας, αποτρέποντας την
αγκίστρωση σε οστό ή μαλακό ιστό και επιτρέποντας την ομαλότερη κίνηση κατά μήκος της
επιφάνειας του οστού κατά τις διαδικασίες καταγραφής και σχεδιασμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ευκολότερη αναγνώριση, κάθε δείκτης έχει διαφορετική χρωματική ένδειξη στο
άκρο της λαβής. 

Επιμηκυσμένος δείκτης για χρήση στο ισχίο (53108)

Εικόνα 6  

Ο Επιμηκυσμένος δείκτης για χρήση στο ισχίο είναι ένας ευθύς δείκτης με μακρύτερο
στέλεχος. Επιτρέπει την ευκολότερη λήψη στοιχείου σε ασθενείς μεγαλύτερης σωματικής
διάπλασης και βαθύτερες περιοχές, όπως η βάση της κοτύλης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
καταγραφής. Διαθέτει ένδειξη κόκκινου χρώματος.

ΔΕΙΚΤΕΣ
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4.3 Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης (53153)
4.3.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Εικόνα 7  

Το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης επιτρέπει την ενεργή καταγραφή του ασθενούς
και τον έλεγχο του λογισμικού σε συνδυασμό με τους υπάρχοντες δείκτες Brainlab. 
Το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης είναι ένα ενεργό, μη επεμβατικό προϊόν και
παρέχεται αποστειρωμένο σε αποστειρωμένη συσκευασία.

Υποστηριζόμενοι δείκτες

Το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον Επιμηκυσμένο
δείκτη για χρήση στο ισχίο.

Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης (53153)
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4.3.2 Προσάρτηση του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας χρήσης

Επισκόπηση προϊόντος

① ④②③

Εικόνα 8  

Αρ. Εξάρτημα Λειτουργία

① Κουμπί ελέγχου Ενεργοποιεί τη λυχνία LED υπέρυθρων

② Λυχνία LED υπέρυθρων Ανιχνεύεται από την κάμερα αλλά δεν είναι ορατή με γυ-
μνό μάτι

③ Πράσινη λυχνία LED κατάστα-
σης

Υποδεικνύει την κατάσταση και τη λειτουργικότητα της
μπαταρίας

④ Κεντρικό άνοιγμα Διεπαφή προσάρτησης στον δείκτη

Διασφάλιση στειρότητας

Προειδοποίηση
Το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης παρέχεται αποστειρωμένο. Αν οποιοδήποτε
αποστειρωμένο εξάρτημα έρθει σε επαφή με μη αποστειρωμένο περιβάλλον κατά την
αφαίρεσή του από τη συσκευασία ή κατά την κλινική χρήση, απορρίψτε αμέσως το προϊόν.

Πριν από τη χρήση

Βήμα

1. Αφαιρέστε το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης από την αποστειρωμένη συ-
σκευασία του.

2. Πραγματοποιήστε έλεγχο λειτουργικότητας πιέζοντας το κουμπί ελέγχου ① και διασφαλί-
ζοντας ότι:
• Η ένδειξη της λυχνίας LED κατάστασης ③ είναι ενεργοποιημένη
• Η λυχνία LED υπέρυθρων ② εμφανίζεται ως έγχρωμη εναλλασσόμενη φωτεινή ένδειξη
στην προβολή κάμερας της οθόνης πλοήγησης

Προειδοποίηση
Πριν ανοίξετε την αποστειρωμένη συσκευασία, επαληθεύστε ότι δεν έχει παρέλθει η
ημερομηνία λήξης και ότι η συσκευασία δεν είναι κατεστραμμένη. Σε περίπτωση που έχει
παρέλθει η ημερομηνία λήξης ή εντοπίζετε φθορά, μην χρησιμοποιείτε το Συνδεόμενο
τηλεχειριστήριο μίας χρήσης και απορρίψτε το άμεσα.

ΔΕΙΚΤΕΣ
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Προειδοποίηση
Εάν παρατηρείται διαρροή μπαταρίας εντός της αποστειρωμένης συσκευασίας, μην την
ανοίξετε και απορρίψτε αμέσως το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης.

Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί βλάβη.

Τρόπος προσάρτησης του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας χρήσης στον δείκτη

④

⑤

①

②
③

Εικόνα 9  

Βήμα

1. Προσαρτήστε το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης τοποθετώντας το κεντρικό
άνοιγμα ② πάνω από την ενδεικνυόμενη καρφίδα προσάρτησης ① στη λαβή του δείκτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη σύνδεση, εξετάστε τη θέση ανάλογα με το εάν ο χρήστης είναι ④
αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας ⑤.
 

2. Ασφαλίστε πλήρως το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης επάνω στη λαβή του
δείκτη.

3. Προσαρτήστε τις σφαίρες επισήμανσης ③ στον δείκτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη χρήση του δείκτη, προτείνεται να κρατάτε τον δείκτη με το Συνδεόμενο
τηλεχειριστήριο μίας χρήσης μεταξύ του αντίχειρα, του δείκτη και του μέσου, πιέζοντας το κουμπί
ελέγχου με τον αντίχειρα. 

Διασφάλιση ορθής προσάρτησης

Σχεδιάστε την τοποθέτηση του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας χρήσης κατάλληλα για
αριστερόχειρα ή δεξιόχειρα χρήστη, καθώς και σύμφωνα με τη ρύθμιση της χειρουργικής
αίθουσας πριν από την επέμβαση. Η κάμερα πρέπει να έχει ανεμπόδιστη οπτική επαφή με
τις αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης και τη λυχνία LED υπέρυθρων.

Βεβαιωθείτε ότι το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης είναι κατάλληλα
προσαρτημένο στην καρφίδα προσάρτησης επάνω στον δείκτη και ότι η Αντανακλαστική
σφαίρα επισήμανσης μίας χρήσης είναι πλήρως βιδωμένη ώστε να μην υπάρχει κανένα
κενό μεταξύ της σφαίρας και της βάσης της καρφίδας.

Προσάρτηση του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας χρήσης
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4.3.3 Χρήση του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας χρήσης

Γενικές πληροφορίες

Όταν πιέζετε το κουμπί ελέγχου, ενεργοποιείται η λυχνία LED υπέρυθρων και μπορεί να
παρακολουθηθεί από την κάμερα στο σύστημα πλοήγησης.
Η λυχνία LED υπέρυθρων εμφανίζεται ως έγχρωμη εναλλασσόμενη φωτεινή ένδειξη στην
προβολή κάμερας της οθόνης πλοήγησης. Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού, το σήμα της
λυχνίας LED υπέρυθρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες λειτουργίες, για παράδειγμα, για
τη λήψη στοιχείων επιφάνειας κατά την καταγραφή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED υπέρυθρων είναι ορατή από την κάμερα
και ότι δεν έχει μολυνθεί (π.χ., με αίμα). 

Επαληθεύστε τη λειτουργικότητα της λυχνίας LED υπέρυθρων πριν από τη χρήση,
ελέγχοντας τη λυχνία LED κατάστασης στο Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης και
την προβολή κάμερας στην οθόνη πλοήγησης.

Πρόσθετες πληροφορίες

Συμβουλευτείτε το αντίστοιχο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας χρήσης σε συνδυασμό με το
λογισμικό.

Ορθός χειρισμός εργαλείου

Προειδοποίηση
Κατά τη λήψη στοιχείων, να επιβεβαιώνετε πάντα ότι η μύτη του δείκτη βρίσκεται σε επαφή
με τον ασθενή ή με το οστό κατά την ενεργοποίηση του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου
μίας χρήσης.

Μην πιέζετε το περίβλημα του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας χρήσης στο σημείο που
βρίσκονται οι λυχνίες LED.

Θέματα ασφάλειας

Προειδοποίηση
Μην κοιτάτε απευθείας τη λυχνία LED υπέρυθρων του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας
χρήσης από κοντινή απόσταση όταν είναι ενεργοποιημένο το κουμπί ελέγχου.

ΔΕΙΚΤΕΣ
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4.3.4 Μετά τη χρήση

Ορθός χειρισμός κατά την απόρριψη

Προειδοποίηση
Μην επαναχρησιμοποιείτε ή αντικαθιστάτε την μπαταρία και μην τοποθετείτε σε
αυτόκαυστο το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης μετά τη χρήση. Κάτι τέτοιο θα
καταστρέψει το προϊόν και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον εξοπλισμό του
αυτόκαυστου ή τραυματισμό του ασθενή και του χρήστη.

Προειδοποίηση
Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στη συσκευή.

Μην εμβυθίζετε πλήρως το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης σε οποιοδήποτε
υγρό.

Το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης περιέχει πρωτογενή στοιχεία λιθίου. Εξετάστε
το ενδεχόμενο απολύμανσης του προϊόντος μετά τη χρήση και της απόρριψή του χωριστά.
Για την απόρριψη των περιεχόμενων ηλεκτρονικών μερών και πρωτογενών στοιχείων
λιθίου, συμβουλευτείτε την τοπική υπηρεσία αποβλήτων και προστασίας του
περιβάλλοντος για τυχόν ειδικούς περιορισμούς απόρριψης.

Αποσύνδεση και απόρριψη του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας χρήσης

Προειδοποίηση
Το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης είναι ένα προϊόν μίας χρήσης και δεν μπορεί
να αποστειρωθεί. Αφαιρέστε το από τον δείκτη και απορρίψτε το μετά τη χρήση.

Βήμα

1. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης από τον δεί-
κτη.

2. Πριν από την απόρριψη, καθαρίστε όλες τις επιφάνειες με ένα απολυμαντικό επιφανειών.

3.

①
③
②

Εάν απαιτείται, ανοίξτε το περίβλημα στην εγκοπή ① με ένα μικρό αιχμηρό εργαλείο και
αφαιρέστε την μπαταρία ③ και τα ηλεκτρονικά μέρη ② για χωριστή απόρριψη.

Μετά τη χρήση
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4.3.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις και βάρος

Διάσταση Τιμή

Ύψος 17,3 mm

Μήκος 53,9 mm

Πλάτος 27,0 mm

Βάρος 12 g

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

Χαρακτηριστικά Περιγραφή

Τροφοδοσία ισχύος 3 V πρωτογενές στοιχείο λιθίου CR2032

Κατανάλωση ισχύος Μέγ. 36 mW

Ρεύμα 12 mA, συνεχές ρεύμα (DC)

Ηλεκτρολογική ασφάλεια Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60601-1

Λυχνίες LED

Χαρακτηριστικά Λυχνία LED υπέρυθρων Λυχνία LED κατάστασης

Μήκος κύματος 870 nm 570 nm

Γωνία προβολής σε έντα-
ση 50% 120° 120°

Φωτοβιολογική ασφάλεια Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC
62471

Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC
62471

Περίβλημα

Χαρακτηριστικά Περιγραφή

Ταξινόμηση IP Κατηγορία IP44 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529 (προστασία από
σωματίδια > 1 mm και από πιτσίλισμα από υγρά)

Υλικά Πολυαμίδιο 12

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφή Συνθήκες αποθήκευσης Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία 0 °C έως 30 °C 10 °C έως 40 °C

Υγρασία 15% έως 80% χωρίς συμπύκνω-
ση

20% έως 80% χωρίς συμπύκνω-
ση

Πίεση 700 hPa έως 1.060 hPa 700 hPa έως 1.060 hPa

Απόρριψη Σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς περί απο-
βλήτων

ΔΕΙΚΤΕΣ
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Ασηψία και καταλληλότητα χρήσης

Χαρακτηριστικά Περιγραφή

Κατάσταση ασηψίας Αποστειρωμένο

Μέθοδος Αιθυλενοξείδιο

Διάρκεια ζωής Τρία έτη

Καταλληλότητα χρήσης Για μία χρήση

Τεχνικά χαρακτηριστικά
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4.3.6 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και εκπομπές

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: Δήλωση

Για τα ιατροτεχνολογικά ηλεκτρικά προϊόντα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικά μέτρα
ασφάλειας σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Η εγκατάσταση και η χρήση των
προϊόντων είναι εφικτή μόνο με βάση τις αντίστοιχες οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
Τα φορητά ή κινητά προϊόντα ραδιοσυχνοτήτων (RF) μπορούν να επηρεάσουν την προβλεπόμενη
λειτουργικότητα του ιατροτεχνολογικού ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον που καθορίζεται στους πίνακες της παρούσας ενότητας.
Ο πελάτης ή ο χρήστης του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας χρήσης θα πρέπει να
διασφαλίσει τη χρήση του σε τέτοιο περιβάλλον.

Παρεμβολές εκπομπών ραδιοσυχνοτήτων (RF)

Το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης χρησιμοποιεί αποκλειστικά ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων (RF) για εσωτερικές λειτουργίες.
Για τον λόγο αυτό, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων (RF) είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανόν
να προκαλέσουν οποιαδήποτε παρεμβολή σε κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Δήλωση

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή σχετικά με τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές:

Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες

Εκπομπές ραδιοσυ-
χνοτήτων (RF)
CISPR 11

Ομάδα 1
Κατηγορία B

Το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης είναι
κατάλληλο για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, συ-
μπεριλαμβανομένων των οικιακών εγκαταστάσεων και
των απευθείας συνδεδεμένων στο δημόσιο δίκτυο πα-
ροχής ρεύματος χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια
τα οποία χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Εκπομπές αρμονικών
IEC 61000-3-2 Δεν ισχύει

Διακυμάνσεις τάσης/
εκπομπές
αναλαμπών IEC
61000-3-3

Δεν ισχύει

ΔΕΙΚΤΕΣ
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4.3.7 Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον που καθορίζεται στους πίνακες της παρούσας ενότητας.
Ο πελάτης ή ο χρήστης του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας χρήσης θα πρέπει να
διασφαλίσει τη χρήση του σε τέτοιο περιβάλλον.

Δήλωση ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας

Οι πίνακες στις ακόλουθες ενότητες παρέχουν τις οδηγίες και τη δήλωση του κατασκευαστή
σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ατρωσία.

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

Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής και
Επίπεδο
συμμόρφωσης IEC
60601

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες

Ηλεκτροστατική
εκκένωση (ESD)
IEC 61000-4-2

6 kV μέσω επαφής
±8 kV μέσω του αέρα

Το δάπεδο πρέπει να είναι από ξύλο, τσιμέντο ή
κεραμικά πλακίδια.
Αν το δάπεδο είναι καλυμμένο με συνθετικό υλικό,
η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
30%.

Μαγνητικό πεδίο
συχνότητας ισχύος
(50/60 Hz) IEC
61000-4-8

3 A/m

Τα επίπεδα των μαγνητικών πεδίων συχνότητας
ισχύος πρέπει να είναι χαρακτηριστικά μιας τυπι-
κής τοποθεσίας σε ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκο-
μειακό περιβάλλον.

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

Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο
δοκιμής IEC
60601

Επίπεδο συμ-
μόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδη-
γίες

Ο φορητός και ο κινητός εξοπλισμός επι-
κοινωνίας με χρήση ραδιοσυχνοτήτων
(RF) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε
απόσταση από οποιοδήποτε μέρος του
Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας
χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των κα-
λωδίων, μικρότερη από τη συνιστώμενη
απόσταση διαχωρισμού που υπολογίζεται
βάσει της εξίσωσης που ισχύει για τη συ-
χνότητα του αναμεταδότη. Συνιστώμενη
απόσταση διαχωρισμού:

Αγόμενες
ραδιοσυχνότητες,
IEC 61000-4-6

3 Veff 150 kHz
έως 80 MHz 3 V 1,2 * √P

Ακτινοβολούμενες
ραδιοσυχνότητες
(RF), IEC
61000-4-3

3 V/m 80 MHz
έως 2,5 GHz 3 V/m

1,2 * √P (80 MHz έως 800 MHz)

2,3 * √P (800 MHz έως 2,5 GHz)

Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
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Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο
δοκιμής IEC
60601

Επίπεδο συμ-
μόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδη-
γίες

όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του αναμεταδότη σε Watt (W) σύμφωνα με τον
κατασκευαστή του αναμεταδότη και d είναι η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα
(m).β

Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς αναμεταδότες ραδιοσυχνοτήτων, όπως υπολογίζονται
από μια ηλεκτρομαγνητική επιτόπια επιθεώρησηα, θα πρέπει να είναι μικρότερες από το επίπεδο
συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτων.β

Ενδέχεται να υπάρξουν παρεμβολές κοντά σε εξοπλισμό που φέρει αυτό το σύμβολο.

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητι-
κή διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και αν-
θρώπους. 
α Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς αναμεταδότες, όπως σταθμούς βάσης για ραδιοτηλέ-
φωνα (κινητά/ασύρματα) και χερσαίους κινητούς ασυρμάτους, ερασιτεχνικούς ραδιοσταθμούς,
σταθμούς ραδιοφωνικής μετάδοσης AM και FM και τηλεοπτικής μετάδοσης, δεν μπορούν να
προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για να εκτιμηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που δη-
μιουργείται από σταθερούς αναμεταδότες ραδιοσυχνοτήτων (RF), θα πρέπει να εξεταστεί το εν-
δεχόμενο επιτόπιας ηλεκτρομαγνητικής μελέτης. Εάν η μετρούμενη ένταση πεδίου στην τοποθε-
σία στην οποία χρησιμοποιείται Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης υπερβαίνει το
ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων (FR) που αναφέρεται παραπάνω, το Συνδεό-
μενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης θα πρέπει να υποβληθεί σε παρακολούθηση για να επαλη-
θευτεί η φυσιολογική λειτουργία του. Εάν παρατηρηθεί μη φυσιολογική απόδοση, ενδέχεται να
χρειαστεί να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα, όπως ο αναπροσανατολισμός ή η ανατοποθέτηση
του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας χρήσης.
β Στο εύρος συχνοτήτων από 150 kHz έως 80 MHz, οι εντάσεις πεδίου θα πρέπει να είναι μικρό-
τερες από [V1] V/m.

ΔΕΙΚΤΕΣ

Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων Αναθ. 1.3 Ισχίο 41



4.3.8 Εξοπλισμός επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων (RF)

Επιπτώσεις στο προϊόν

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσει το
Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης.

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Το Συνδεόμενο τηλεχειριστήριο μίας χρήσης προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον στο οποίο οι διαταραχές λόγω ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων (RF) είναι
ελεγχόμενες.
Ο πελάτης ή ο χρήστης του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας χρήσης μπορεί να αποτρέψει
τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
Αυτό επιτυγχάνεται με διατήρηση μιας ελάχιστης απόστασης μεταξύ του φορητού και κινητού
εξοπλισμού ραδιοσυχνοτήτων (RF) (αναμεταδότες) και του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας
χρήσης, όπως συνιστάται παρακάτω, σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού
επικοινωνίας.

Αποστάσεις διαχωρισμού

Αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων
και του Συνδεόμενου τηλεχειριστηρίου μίας χρήσης:

Ονομαστική μέγιστη
ισχύς εξόδου του αναμε-
ταδότη

Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του
αναμεταδότη m

W
150 kHz έως 80 MHz
1,2 * √P

80 MHz έως 800
MHz
1,2 * √P

800 MHz έως 2,5
GHz
2,3 * √P

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

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

1 1,20 1,20 2,30

10 3,80 3,80 7,30

100 12,00 12,00 23,00

Για αναμεταδότες με ονομαστική μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν αναγράφεται παραπάνω, η συν-
ιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της εξίσωσης
που ισχύει για τη συχνότητα του αναμεταδότη, όπου P είναι η ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου
του αναμεταδότη σε Watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του αναμεταδότη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο
εύρος συχνότητας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητι-
κή διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και αν-
θρώπους. 

Εξοπλισμός επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων (RF)
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4.4 Ποδοδιακόπτης (USB) (18460)

Επισκόπηση

Εικόνα 10  

Ο Ποδοδιακόπτης (USB) επιτρέπει την καταγραφή του ασθενούς με περιορισμένη
αλληλεπίδραση με την οθόνη αφής. 
Ο Ποδοδιακόπτης (USB) χρησιμοποιεί τη σύνδεση USB με το σύστημα πλοήγησης (π.χ. Curve
ή Kick).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ποδοδιακόπτης ενεργοποιείται αυτόματα όταν τοποθετείται στην πρίζα. 

Λειτουργίες πεντάλ ποδοδιακόπτη

Πεντάλ Λειτουργία

Μπλε Καταγραφή επικέντρων ή επιλογή στοιχείου μπλε επισήμανσης.

Κίτρινο Επιλογή στοιχείου κίτρινης επισήμανσης.

Μαύρο Διατρέχει ελεγχόμενα στοιχεία της πλοήγησης και του σχεδιασμού.

Τρόπος χρήσης ποδοδιακόπτη

Συμβουλευτείτε το αντίστοιχο Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση του Ποδοδιακόπτη (USB) σε συνδυασμό με το λογισμικό.

ΔΕΙΚΤΕΣ
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Ποδοδιακόπτης (USB) (18460)
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5 ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΥΕΛΟ

5.1 Κηδεμόνας για την πύελο (52876)

Σχετικά με τον κηδεμόνα για την πύελο

Εικόνα 11  

Ο Κηδεμόνας για την πύελο της Brainlab χρησιμοποιείται για να καθορίσει την απόσταση στα
διακριτικά στοιχεία ASIS για τη χειρουργική επέμβαση ισχίου μέσω συστήματος πλοήγησης
χρησιμοποιώντας ένα σύστημα πλοήγησης Brainlab. Αυτή η πληροφορία απαιτείται για τον
καθορισμό της πυέλου και την πλοήγηση των εμφυτευμάτων ισχίου.
Ο Κηδεμόνας για την πύελο προορίζεται για χρήση πριν από χειρουργική επέμβαση σε άθικτο
δέρμα. Ο βαθμός ακρίβειας της συσκευής προσδιορίζεται σε ±1 mm.
Ο Κηδεμόνας για την πύελο δεν προορίζεται για χρήση με οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ή
οποιεσδήποτε μετρήσεις.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε άθικτο δέρμα. Αποστειρώστε τη συσκευή
σε περίπτωση επαφής της με αίμα.

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΕΛΟ
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Τρόπος χρήσης του κηδεμόνα για την πύελο

①

②

Εικόνα 12  

Βήμα

1. Ψηλαφίστε και τα δύο επίκεντρα ASIS ①.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόσταση ASIS από την πλευρά εφαρμογής της θεραπείας πρέπει να λη-
φθεί χρησιμοποιώντας τον δείκτη κατά την καταγραφή επικέντρου. Βεβαιωθείτε ότι αναφέ-
ρετε το ίδιο ακριβώς στοιχείο κατά την καταγραφή που αναφέρθηκε χρησιμοποιώντας τον
Κηδεμόνα για την πύελο. 

2. Τοποθετήστε τους δείκτες του Κηδεμόνα για την πύελο πάνω από τα καθορισμένα
επίκεντρα ASIS ①.

3. Καταγράψτε την τιμή που εμφανίζεται στο παράθυρο επιθεώρησης ②.
Εισαγάγετε αυτήν την τιμή κατά τη διαμόρφωση της ροής εργασιών.

Ο Κηδεμόνας για την πύελο είναι μια συσκευή υψηλής ακρίβειας και ευαισθησίας. Πρέπει
να τον χειρίζεστε με προσοχή, για να διατηρήσετε την ακρίβεια της βαθμονόμησης. Σε
περίπτωση πτώσης ή ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με τη Smith+Nephew για συμβουλές
σχετικά με το πώς θα συνεχίσετε.

Κηδεμόνας για την πύελο (52876)
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6 ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,
X-PRESS

6.1 Επισκόπηση εργαλείων

Σχετικά με τις συστοιχίες αναφοράς, X-Press

Οι Συστοιχίες αναφοράς X-Press είναι συστήματα προσάρτησης συστοιχίας αναφοράς που
διαθέτουν:
• Μια άρθρωση προσαρμογής για τον βέλτιστο προσανατολισμό της συστοιχίας αναφοράς για το
πεδίο προβολής της κάμερας.

• Έναν μηχανισμό ταχείας στερέωσης για την αφαίρεση των Συστοιχιών αναφοράς, X-Press
κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης κάθε φορά που δεν είναι ενεργά απαραίτητη για
την πλοήγηση και την αντικατάστασή της με τον ίδιο προσανατολισμό, έτσι ώστε να μην
υπάρχει απώλεια πληροφοριών καταγραφής.

Μια πλήρη λειτουργική Συστοιχία αναφοράς X-Press που φέρει τα ακόλουθα:
• Μια συστοιχία αναφοράς (γεωμετρίας T) που επιτρέπει την παρακολούθηση του οστού του
ασθενούς

• Μια συσκευή καθήλωσης οστών (1 ή 2 καρφίδων) που αποτελεί τη διεπαφή μεταξύ της
συστοιχίας αναφοράς και του οστού

• Μια ή δυο βίδες Schanz

Προειδοποίηση
Τα εξαρτήματα X-Press είναι ευαίσθητες ιατρικές συσκευές. Μην ασκείτε καμία δύναμη ή
ροπή στις συσκευές καθήλωσης οστών X-Press ή στις συστοιχίες αναφοράς από τη στιγμή
που έχουν προσαρτηθεί στον ασθενή.

Προειδοποίηση
Χειριστείτε τη Συστοιχία αναφοράς, X-Press με εξαιρετική προσοχή σε περίπτωση που
αποσυνδεθεί για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Τυχόν
βλάβη στις καρφίδες των σφαιρών επισήμανσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανακριβή
πλοήγηση και τραυματισμό του ασθενούς.

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, X-PRESS
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Συναρμολογημένες συστοιχίες αναφοράς X-Press

①

Εικόνα 13  

Αρ. Συστοιχία αναφοράς X-Press

① Γεωμετρίας Τ, προσαρτημένη σε συσκευή καθήλωσης οστών, 2 καρφίδων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συστοιχία αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό είτε με τη Συσκευή
καθήλωσης οστών 1 καρφίδας X-Press, είτε με τη Συσκευή καθήλωσης οστών 2 καρφίδων,
δισταθής πολυδονητής, X-Press. 

Επισκόπηση εργαλείων
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6.1.1 Συστοιχία αναφοράς, Κιτ X-Press

Σχετικά με τα κιτ

Τα εξαρτήματα της συστοιχίας αναφοράς, X-Press μπορούν να αποκτηθούν ξεχωριστά ή ως
μέρος κιτ ειδίκευσης εφαρμογής.
Τα ακριβή εξαρτήματα ενός κιτ συστοιχίας αναφοράς, X-Press εξαρτώνται από την χειρουργική
διαδικασία για την οποία προορίζονται.

Εξαρτήματα κιτ συστοιχίας αναφοράς, X-Press

③

①

②

④

Εικόνα 14  

Αρ. Εξάρτημα

① Κλειδί για σφιγκτήρες σπονδυλικής στήλης και συσκευή καθήλωσης οστών 1
καρφίδας X-Press (52424)

② Συσκευή καθήλωσης οστών 1 καρφίδας X-Press: S (52421), M (52422), και L (52423)

③

Συστοιχία αναφοράς γεωμετρίας T X-Press (52410)
• Star αναφοράς γεωμετρίας T X-Press (52412)
• Μονάδα καθήλωσης συστοιχίας αναφοράς για συστοιχία αναφοράς X-Press

(52414)

④ Συσκευή καθήλωσης οστών 2 καρφίδων, δισταθής πολυδονητής, X-Press (52429)

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, X-PRESS
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6.2 Συσκευές καθήλωσης οστών, X-Press
6.2.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Οι συσκευές καθήλωσης οστών παρέχουν τη διεπαφή μεταξύ των συστοιχιών αναφοράς X-Press
και του οστού. Είναι συνδεδεμένες με το οστό με βίδες Schanz.

Η συσκευή καθήλωσης οστών 1 καρφίδας ή 2 καρφίδων, δισταθής πολυδονητής, X-Press
πρέπει να χρησιμοποιείται με μια συστοιχία αναφοράς X-Press.

Τοποθετήστε τις συσκευές καθήλωσης οστών έτσι ώστε η ευθυγράμμιση της συστοιχίας
αναφοράς να μην παρακωλύει τη χρήση οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού, όπως της
προσάρτησης κάποιου μπλοκ τομής και του προσαρμογέα του.

Να λαμβάνετε πάντα υπόψη το μέγεθος των εξαρτημάτων του εμφυτεύματος κατά την
τοποθέτηση της βίδας Schanz της συστοιχίας αναφοράς. Εάν υπάρχει σύγκρουση κατά την
εμφύτευση, οι συστοιχίες πρέπει να αφαιρεθούν. Αφήνετε πάντα επαρκή χώρο για να
επιτρέπεται η τομή, η τοποθέτηση του εμφυτεύματος και η αναπαραγωγή του κυπελίου ή η
διάτρηση χωρίς μετακίνηση των συστοιχιών αναφοράς.

Διαθέσιμες συσκευές καθήλωσης οστών

① ②

Εικόνα 15  

Αρ. Συσκευή καθήλωσης οστών

① 1 καρφίδας, X-Press

② 2 καρφίδων, δισταθής πολυδονητής, X-Press

Συσκευές καθήλωσης οστών, X-Press
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6.2.2 Χρήση βιδών Schanz με συσκευές καθήλωσης οστών

Πριν από τη χρήση

Η διαδικασία που αναφέρεται στη χρήση καρφίδων καθήλωσης περιγράφεται με περισσότερες
λεπτομέρειες στην ενότητα Σχετικοί σύνδεσμοι.

Περιστροφή των συσκευών καθήλωσης οστών με βίδες Schanz

① ②

Εικόνα 16  

Αρ. Συσκευή καθήλωσης οστών Είναι εφικτή η περιστροφή;

① 1 καρφίδας X-Press Ναι, πριν από την καθήλωση

② 2 καρφίδων, δισταθής πολυδονητής, X-
Press Όχι

Προειδοποίηση
Προσαρτήστε βίδες Schanz μόνο σε δομές οστού και ποτέ σε ιστό ή μέρη του νευρικού
συστήματος.

Η συσκευή καθήλωσης οστών 2 καρφίδων, δισταθής πολυδονητής, X-Press δεν
υποστηρίζει την περιστροφή γύρω από τη βίδα Schanz. Επομένως, εξετάστε τον
προσανατολισμό της συσκευής καθήλωσης οστών και της συστοιχίας αναφοράς πριν από
την εισαγωγή των βιδών Schanz στο οστό, ώστε να διασφαλίσετε ότι οι σφαίρες
επισήμανσης είναι ορατές από την κάμερα.

Δεδομένου ότι η συσκευή καθήλωσης οστών 1 καρφίδας X-Press έχει τη δυνατότητα
περιστροφής γύρω από τον άξονα της βίδας Schanz, τοποθετήστε τον ακιδωτό σωλήνα
απευθείας επάνω στην επιφάνεια του οστού χωρίς να διαπεράσετε τον μαλακό ιστό.
Εξετάστε τα παραπάνω κατά την πραγματοποίηση της τομής, πριν από την καθήλωση με
βίδες Schanz.

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, X-PRESS
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Απαιτούμενο μέγεθος βιδών Schanz

Συσκευή καθήλωσης οστών Απαιτούμενη διάμετρος βιδών καθήλωσης Schanz και
Αριθμός προϊόντος

1 καρφίδας X-Press 5 mm (54902 / 54903 / 54909)

2 καρφίδων, δισταθής
πολυδονητής, X-Press

• 3 mm (54900)
• 3,2 mm (54922)
• 4 mm (54901 / 54908)
Είναι επίσης δυνατή η χρήση συνδυασμού αυτών των τύπων
βιδών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι βίδες Schanz 3,2 mm είναι συμβατές με τον Προσαρμογέα οδηγού καρφίδας για
ζεύξη ΑΟ (54932). 

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε συσκευές καθήλωσης οστών με βίδες Schanz με σπείραμα με τις
διαμέτρους που καθορίζονται ανωτέρω. Το μήκος του σπειράματος πρέπει να επιτρέπει
την αμφίπλευρη καθήλωση στον οστικό φλοιό.

Προειδοποίηση
Η καθήλωση με βίδες σε μια μόνο πλευρά του φλοιού, ή η χρήση λεπτότερων από το
καθορισμένο βιδών Schanz, ενδέχεται να οδηγήσει σε μη σταθερή προσάρτηση ή στην
ακούσια εξόλκηση της βίδας Schanz από το οστό, κατά τη σύσφιξη της συσκευής
καθήλωσης οστών.

Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε μακρύτερες ή λεπτότερες από το καθορισμένο βίδες Schanz, καθώς
είναι πιθανό να λυγίσουν η΄να τυλιχτούν, οδηγώντας σε ανακριβή πλοήγηση και πιθανό
τραυματισμό του ασθενούς.

Προειδοποίηση
Αποφεύγετε τις πολλαπλές προσπάθειες διάτρησης κατά την τοποθέτηση των βιδών
Schanz, καθώς έτσι αποδυναμώνεται το οστό και ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο
μετεγχειρητικών καταγμάτων κόπωσης. Σταματήστε τη διάτρηση με τη βίδα Schanz όταν
φτάσετε στον απέναντι οστικό φλοιό.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Χρήση καρφίδων καθήλωσης Σελίδα 18

Χρήση βιδών Schanz με συσκευές καθήλωσης οστών
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6.2.3 Χρήση της συσκευής καθήλωσης οστών 1 καρφίδας X-Press

Εξαρτήματα

Η Συσκευή καθήλωσης οστών 1 καρφίδας X-Press διατίθεται σε τρία μεγέθη: S (52421), M
(52422), και L (52423). Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε το κατάλληλο για τη διαδικασία μέγεθος.

① ② ③ ④ ⑤

Εικόνα 17  

Αρ. Εξάρτημα

① Παρέμβυσμα

②
Βίδα καθήλωσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βίδα καθήλωσης είναι διαθέσιμη ως ανταλλακτικό και πρέπει να αντικαθί-
σταται αν δεν λειτουργεί ομαλά. 

③ Περικόχλιο έλξης

④ Ακιδωτός σωλήνας

⑤ Πλάκα διεπαφής

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, X-PRESS
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Τρόπος συναρμολόγησης της συσκευής καθήλωσης οστών

Οι συσκευές καθήλωσης οστών πρέπει να αποσυναρμολογούνται μόνο για καθαρισμό.
Επανασυναρμολογήστε τις για αποστείρωση και αποθηκεύστε τις συναρμολογημένες στο δίσκο
αποστείρωσής τους.

①

②

③

④

Εικόνα 18  

Βήμα

1. Βιδώστε τη βίδα καθήλωσης ② στο παρέμβυσμα ①.

2. Βιδώστε το περικόχλιο έλξης ③ στο παρέμβυσμα ①.

3. Βιδώστε τα ①, ② και ③ στον ακιδωτό σωλήνα ④.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε εξάρτημα φέρει εγχαραγμένο τον αριθμό εξαρτήματος για εύκολη αναγνώριση. 

Χρήση της συσκευής καθήλωσης οστών 1 καρφίδας X-Press
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Τρόπος προσάρτησης της συσκευής καθήλωσης οστών

①
②

③

Εικόνα 19  

Βήμα

1. Σύρετε τη συναρμολογημένη συσκευή καθήλωσης οστών πάνω από τη βίδα Schanz ③.

2. Προσαρτήστε τη συστοιχία αναφοράς στη συσκευή καθήλωσης οστών.
Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχει διάκενο μεταξύ του περικοχλίου έλξης ② και του παρεμβύ-
σματος.
Διασφαλίστε ότι είναι δυνατός ο κατάλληλος προσανατολισμός της συστοιχίας αναφοράς
από την τρέχουσα θέση της συσκευής καθήλωσης οστών.

3. Ασφαλίστε τη συσκευή καθήλωσης οστών σφίγγοντας τη βίδα στερέωσης ① με το κλειδί.

4. Σφίξτε το περικόχλιο έλξης ② με το κλειδί.

Ασφαλής προσάρτηση

Προειδοποίηση
Εάν πραγματοποιείτε μια μικρή τομή στο οστό για την προσάρτηση της συσκευής
καθήλωσης, τοποθετήστε τη βίδα Schanz πρώτα εντός της τομής. Στη συνέχεια, μπορείτε
να σύρετε τη συσκευή καθήλωσης οστών πάνω από τη βίδα Schanz, επάνω στην
επιφάνεια του οστού. Κάτι τέτοιο αποτρέπει την πρόκληση περιττής τριβής μεταξύ του
ακιδωτού σωλήνα και του περιβάλλοντος μαλακού ιστού.

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, X-PRESS
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Ασφάλιση της συσκευής καθήλωσης οστών 1 καρφίδας

Προειδοποίηση
Πριν συσφίξετε πλήρως τη συσκευή καθήλωσης οστών 1 καρφίδας X-Press στη βίδα
Schanz, προσαρτήστε τη συστοιχία αναφοράς X-Press και προσαρμόστε την ώστε να
διασφαλιστεί ότι η κάμερα έχει πλήρη οπτική επαφή με τη συστοιχία αναφοράς.

Προειδοποίηση
Μην ξεβιδώνετε ποτέ τη βίδα Schanz εάν η συσκευή καθήλωσης οστών 1 καρφίδας X-
Press είναι ακόμη συνδεδεμένη, καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλέσει εξαιρετικά έντονη τριβή
του φλοιού. Εξετάστε το ενδεχόμενο μιας τέτοιας ενέργειας μόνο σε περίπτωση που η
συσκευή δεν μπορεί να αφαιρεθεί μέσω της καθιερωμένης διαδικασίας.

Προειδοποίηση
Διασφαλίστε ότι όλες οι συνδέσεις των βιδών είναι σφιγμένες με ασφάλεια πριν ξεκινήσετε
την καταγραφή του ασθενούς. Οποιαδήποτε κίνηση της συσκευής καθήλωσης οστών κατά
τη διάρκεια ή μετά την καταγραφή του ασθενούς θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη ακριβή
πλοήγηση.

Χρήση της συσκευής καθήλωσης οστών 1 καρφίδας X-Press
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6.2.4 Συσκευή καθήλωσης οστών 2 καρφίδων, δισταθής πολυδονητής, X-Press
(52429)

Γενικές πληροφορίες

Η Συσκευή καθήλωσης οστών 2 καρφίδων, δισταθής πολυδονητής, X-Press διαθέτει:
• Έναν σφιγκτήρα σχήματος κλειδιού που επιτρέπει τη σταθερή της ασφάλιση σε δυο βίδες

Schanz που εισάγονται στο οστό
• Μια πλάκα διεπαφής διπλής όψης για την προσάρτηση μιας Συστοιχίας αναφοράς X-Press

Εξαρτήματα

②

③

①

Εικόνα 20  

Αρ. Εξάρτημα

① Σφαιρική λαβή στερέωσης

② Οπές για την προσάρτηση βιδών Schanz

③ Πλάκα διεπαφής

Τοποθέτηση βίδας Schanz

Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε την πλάκα διεπαφής ③ επί της συσκευής καθήλωσης οστών ως
ιχνάριο για την τοποθέτηση βίδας Schanz. Σε αντίθετη περίπτωση, η φθορά θα οδηγήσει
σε ανακριβή πλοήγηση, και σε επακόλουθο τραυματισμό του ασθενούς.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις βίδες Schanz με σωστή ενδιάμεση απόσταση,
χρησιμοποιώντας τη συσκευή καθήλωσης οστών 2 καρφίδων, δισταθής πολυδονητής, X-
Press. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις οπές της συσκευής καθήλωσης οστών για την
εκτίμηση της ορθής τοποθέτησης. Αν οι βίδες Schanz βρίσκονται πολύ κοντά ή πολύ
μακριά μεταξύ τους, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνσή τους κατά την
προσάρτηση στη συσκευή καθήλωσης και την ανεπανόρθωτη καταστροφή τους.

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, X-PRESS
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6.2.5 Χρήση του ιχναρίου διάτρησης 2 καρφίδων X-Press (52425) (προαιρετικό)

Σχετικά με το ιχνάριο διάτρησης

Το ιχνάριο διάτρησης σάς επιτρέπει να εισαγάγετε τις βίδες Schanz στο οστό στη σωστή
απόσταση μεταξύ τους για την προσάρτηση της Συσκευής καθήλωσης οστών 2 καρφίδων, X-
Press.
Διαθέτει τρία ζεύγη οπών διάτρησης για χρήση με βίδες Schanz στους ακόλουθους συνδυασμούς:
• διάμετρος 3 mm και 3 mm
• διάμετρος 3 mm και 4 mm
• διάμετρος 4 mm και 4 mm

Ιχνάριο διάτρησης

① ②

Εικόνα 21  

Αρ. Εξάρτημα

① Ιχνάριο διάτρησης με εισηγμένες βίδες Schanz

② Αντιστοιχισμένες οπές διάτρησης στο ιχνάριο διάτρησης (εν προκειμένω επισημαίνο-
νται με κύκλο οι οπές 3 mm)

Τρόπος χρήσης του ιχναρίου διάτρησης

Βήμα

1. Σχεδιάστε τον απαιτούμενο προσανατολισμό της συστοιχίας αναφοράς, έχοντας υπόψη
ότι οι σφαίρες επισήμανσης πρέπει να είναι πάντα ορατές από την κάμερα.

2. Χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος αντιστοιχισμένων οπών ② στο Ιχνάριο διάτρησης 2
ακίδων X-Press ως οδηγό, τοποθετήστε με διάτρηση δύο βίδες Schanz ① στο οστό,
σχεδόν παράλληλα μεταξύ τους.

Προειδοποίηση
Μη χρησιμοποιείτε ιχνάριο διάτρησης με βίδες Schanz με διεπαφή ταχυσυνδέσμου (π.χ.
ταχυσύνδεσμος AO). Τα άκρα των βιδών είναι μεγαλύτερα από τις οπές του ιχναρίου,
καθιστώντας αδύνατη την αφαίρεση του ιχναρίου διάτρησης.

Χρήση του ιχναρίου διάτρησης 2 καρφίδων X-Press (52425) (προαιρετικό)
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6.2.6 Προσάρτηση της συσκευής καθήλωσης οστών 2 καρφίδων, δισταθής
πολυδονητής, X-Press

Πριν από τη χρήση

Η συσκευή καθήλωσης οστών 2 καρφίδων, δισταθής πολυδονητής, X-Press διαθέτει
μπορεί να σφιχτεί επαρκώς με το χέρι.

Για την αποφυγή φθοράς στις βίδες Schanz, βεβαιωθείτε ότι η σφαιρική λαβή στερέωσης
είναι ανοικτή κατά τη διάτρηση των βιδών Schanz απευθείας στις αντίστοιχες οπές της
συσκευής καθήλωσης οστών 2 καρφίδων, δισταθής πολυδονητής, X-Press.

Τρόπος προσάρτησης της συσκευής καθήλωσης οστών

①

②

Εικόνα 22  

Βήμα

1. Σύρετε τη συναρμολογημένη συσκευή καθήλωσης πάνω από τις βίδες Schanz ①.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είναι απαραίτητο, η συσκευή καθήλωσης μπορεί να αναποδογυρίσει, κα-
θώς η διεπαφή αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δυο πλευρές. 

2. Επαληθεύστε ότι είναι δυνατός ο απαραίτητος προσανατολισμός της συστοιχίας αναφο-
ράς από την τρέχουσα θέση της συσκευής καθήλωσης οστών.

3. Σφίξτε τη σφαιρική λαβή ② με το χέρι.

Ασφαλής προσάρτηση

Προειδοποίηση
Η συσκευή καθήλωσης οστών 2 καρφίδων, δισταθής πολυδονητής, X-Press θα πρέπει να
προσαρτάται με βίδες Schanz σε οστικές δομές καλυπτόμενες από λεπτό ιστό.
Χρησιμοποιείτε μόνο βίδες Schanz της Brainlab. Αν οι βίδες είναι πολύ κοντές, ο
επικείμενος ιστός ενδεχομένως να είναι πολύ παχύς, αποτρέποντας τη σταθερή
καθήλωση.

Προειδοποίηση
Μην προσαρτάτε τη συσκευή καθήλωσης οστών 2 καρφίδων, δισταθής πολυδονητής, X-
Press σε περιοχές οστού που καλύπτονται από ισχυρό μυ. Αποφύγετε τη διάτρηση του

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, X-PRESS
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μυικού ιστού κατά την προσάρτηση της συσκευής καθήλωσης. Η εκτενής μυική κίνηση
ενδέχεται να προκαλέσει κάμψη της καρφίδας. Κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει
ανεπανόρθωτα τη βίδα Schanz και να μειώσει την ακρίβεια της πλοήγησης.

Ασφάλιση της συσκευής καθήλωσης οστών 2 καρφίδας

Προειδοποίηση
Προσαρτήστε τη συσκευή καθήλωσης οστών 2 καρφίδων, δισταθής πολυδονητής, X-Press
το δυνατόν πλησιέστερα στο οστό ή στην επιφάνεια του ιστού για βέλτιστη σταθερότητα.

Προειδοποίηση
Ασφαλίστε σφικτά τη σφαιρική λαβή στερέωσης πριν από την καταγραφή του ασθενούς.

Προειδοποίηση
Όταν χρησιμοποιούνται βίδες Schanz με ειδική διεπαφή ταχυσυνδέσμου (π.χ.
ταχυσύνδεσμος AO), μη χρησιμοποιείτε το ιχνάριο διάτρησης καθώς το άκρο της βίδας
είναι μεγαλύτερο από τις οπές του ιχναρίου διάτρησης, κάτι που δεν επιτρέπει την
αφαίρεση του ιχναρίου μετά τη διάτρηση.

Για την επίτευξη σταθερής σύνδεσης και την αποφυγή βλάβης στη συσκευή καθήλωσης
οστών, προσαρτήστε την μόνο σε μέρη των βιδών Schanz με κυκλική διατομή.

Ασφαλής αφαίρεση

Εάν η συσκευή καθήλωσης οστών δεν είναι δυνατόν να ανασηκωθεί από τις βίδες Schanz
για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να κόψετε τις βίδες κάτω από τη συσκευή καθήλωσης
και να τις ξεβιδώσετε χωριστά.

Προσάρτηση της συσκευής καθήλωσης οστών 2 καρφίδων, δισταθής πολυδονητής, X-Press
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6.3 Συστοιχίες αναφοράς, X-Press
6.3.1 Επισκόπηση συστοιχίας αναφοράς, X-Press

Συναρμολογημένη συστοιχία αναφοράς

①

Εικόνα 23  

Αρ. Συστοιχία αναφοράς

① Γεωμετρία Τ (52410)

Βεβαιωθείτε ότι η γεωμετρία Τ είναι σωστά τοποθετημένη και μόνο στην πύελο.

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, X-PRESS
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Τρόπος συναρμολόγησης της συστοιχίας αναφοράς, X-Press

②

①

Εικόνα 24  

Βήμα

Βιδώστε τη βίδα του σφιγκτήρα ② στον μηχανισμό ταχείας στερέωσης ①.

Συστοιχίες αναφοράς, X-Press
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6.3.2 Προσάρτηση και αφαίρεση της συστοιχίας αναφοράς

Επισκόπηση

Η συστοιχία αναφοράς συνδέεται με ευθυγράμμιση των καρφίδων στελέχους και των αγκίστρων
στερέωσης στη συσκευή καθήλωσης οστών και ασφάλιση της διάταξης στη θέση της
χρησιμοποιώντας τους σφιγκτήρες ταχείας στερέωσης.

Τρόπος σύνδεσης της συστοιχίας αναφοράς στη συσκευή καθήλωσης οστών

①

②

③

Εικόνα 25  

Η διαδικασία αυτή ισχύει για τις συσκευές καθήλωσης οστών 1 και 2 καρφίδων.

Βήμα

1. Πιέστε τις πλευρές του σφιγκτήρα ταχυσυνδέσμου ① για να ανοίξετε τις σιαγόνες του
σφιγκτήρα.

2. Εισαγάγετε τις καρφίδες στελέχους ② του ταχυσυνδέσμου στις αντίστοιχες οπές ③ στην
πλάκα διεπαφής της συσκευής καθήλωσης οστών (προς την κατεύθυνση του βέλους).

3. Απασφαλίστε τον σφιγκτήρα ταχυσυνδέσμου και βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες του στελέχους
εδράζουν σταθερά στις αντίστοιχες οπές της πλάκας διεπαφής.

Προειδοποίηση
Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε πλήρως τις καρφίδες της συστοιχίας στην πλάκα
διεπαφής, επικοινωνήστε αμέσως με τη Smith+Nephew για οδηγίες σχετικά με το πώς θα
συνεχίσετε. Η χρήση εξοπλισμού που έχει υποστεί βλάβη μπορεί να τραυματίσει σοβαρά
τον ασθενή.

Μετά την προσάρτηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ασκείτε καμία δύναμη ή ροπή στις συσκευές καθήλωσης οστών ή στις συστοιχίες
αναφοράς από τη στιγμή που έχουν προσαρτηθεί στον ασθενή. 

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, X-PRESS
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Αφαίρεση της συστοιχίας αναφοράς

Για να αφαιρέσετε τη συστοιχία, πιέστε τις σιαγόνες του σφιγκτήρα έως ότου ανοίξουν και
ανασηκώστε τη συστοιχία ευθεία προς τα επάνω από την πλάκα διεπαφής.

Προειδοποίηση
Κατά την αφαίρεση της συστοιχίας αναφοράς κατά τη διάρκεια επέμβασης,
χρησιμοποιήστε μόνο τον μηχανισμό ταχείας στερέωσης. Μη χαλαρώνετε το βιδωτό
περικόχλιο επάνω στη συσκευή καθήλωσης οστών.

Προειδοποίηση
Χειριστείτε τη Συστοιχία αναφοράς, X-Press με εξαιρετική προσοχή σε περίπτωση που
αποσυνδεθεί για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Η
βλάβη στις σφαίρες επισήμανσης μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή πλοήγηση και
τραυματισμό του ασθενούς.

Προειδοποίηση
Οι συστοιχίες αναφοράς μπορούν να αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια του πριονισμού,
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο κίνησης.

Η άσκηση υπερβολικής δύναμης στη βίδα (π.χ., με τη χρήση πένσας) μπορεί να
προκαλέσει τη θραύση της.

Προσάρτηση και αφαίρεση της συστοιχίας αναφοράς
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6.3.3 Προετοιμασία καταγραφής

Βελτιστοποίηση της ορατότητας της συστοιχίας

Το σύστημα αναγνωρίζει κάθε εργαλείο από τη γεωμετρική διάταξη των σφαιρών επισήμανσης
στην αντίστοιχη διάταξη συστοιχία αναφοράς.
Για να μπορεί το σύστημα να αναγνωρίσει ένα εργαλείο, πρέπει η κάμερα να προβάλλει ξεκάθαρα
τις σφαίρες επισήμανσης. Η βέλτιστη αναγνώριση της διάταξης παρέχεται με τη γωνία προβολής
της κάμερας κάθετα προς το επίπεδο μέσω των κέντρων όλων των σφαιρών επισήμανσης στη
συστοιχία.

Εικόνα 26  

Η δυνατότητα της κάμερας να αναγνωρίζει μια συστοιχία είναι υψηλότερη όταν το επίπεδο
μέσω των σφαιρών επισήμανσης στη συστοιχία είναι κάθετο προς την κατεύθυνση θέασης
της κάμερας.

Τρόπος προσαρμογής του προσανατολισμού της συστοιχίας

Χρησιμοποιήστε την άρθρωση προσαρμογής της Συστοιχίας αναφοράς, X-Press για τον
προσανατολισμό της συστοιχίας ώστε η κάμερα να έχει τη βέλτιστη θέα της συστοιχίας για λόγους
παρακολούθησης.

①

②

Εικόνα 27  

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, X-PRESS
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Βήμα

1. Χαλαρώστε τη βίδα του σφιγκτήρα ταχείας στερέωσης ①.

2. Προσαρμόστε την κλίση της συστοιχίας αναφοράς σηκώνοντας ή χαμηλώνοντας τη συ-
στοιχία γύρω από την άρθρωση του σφιγκτήρα ταχείας στερέωσης.

3. Προσαρμόστε τη συστοιχία αναφοράς από άκρη σε άκρη, προσδώστε κλίση περιστρέφο-
ντάς τη γύρω από τον άξονά της.

4. Σφίξτε τη βίδα του σφιγκτήρα ταχείας στερέωσης με το χέρι. Βεβαιωθείτε ότι η οδόντωση
της άρθρωσης είναι τοποθετημένη εντός των εγκοπών.

Η προσαρμόσιμη άρθρωση μπορεί να ασφαλιστεί επαρκώς ασφαλίζοντας τη βίδα
ασφάλισης με το χέρι. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει
φθορές στη εξαρτήματα.

Πριν από την καταγραφή

Προσαρτήστε τις σφαίρες επισήμανσης στη συστοιχία αναφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα Σχετικοί σύνδεσμοι.

Προειδοποίηση
Επιβεβαιώνετε τακτικά ότι οι σφαίρες επισήμανσης παραμένουν σφιχτά προσαρτημένες
στη συστοιχία αναφοράς.

Προειδοποίηση
Σφίξτε τις βίδες των προσαρμόσιμων αρθρώσεων πριν από την καταγραφή του ασθενούς.
Η κίνηση της συστοιχίας αναφοράς, X-Press κατά τη διάρκεια ή μετά την καταγραφή του
ασθενούς θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη ακριβή πλοήγηση.

Προειδοποίηση
Πριν από την καταγραφή, ελέγξτε ότι το εύρος κίνησης είναι επαρκές και ότι η συσκευή
καθήλωσης οστών δεν συναντά κανέναν βαρύ ιστό. Εάν είναι πιθανή η σύγκρουση με ιστό,
διευρύνετε την τομή ώστε να μειωθεί η πίεση στη συσκευή καθήλωσης οστών. Σε αντίθετη
περίπτωση είναι πιθανόν η συσκευή καθήλωσης οστών να λυγίσει ή να σπάσει,
προκαλώντας ανακριβή πλοήγηση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Χρήση των σφαιρών επισήμανσης Σελίδα 25

Αποφυγή της ευθυγράμμισης οδοντώσεων

Εικόνα 28  

Προετοιμασία καταγραφής
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Για να διασφαλίσετε μια ασφαλή σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι οι οδοντώσεις των προσαρμόσιμων
αρθρώσεων της συστοιχίας αναφοράς βρίσκονται στις αντίστοιχες εγκοπές και όχι σε άλλες
οδοντώσεις.

Αποφυγή ασταθούς ευθυγράμμισης άρθρωσης

① ②

Εικόνα 29  

Ο ήχος κλικ υποδεικνύει ότι η δεύτερη άρθρωση βρίσκεται στη σωστή, σταθερή θέση ①.
Μην τοποθετείτε ή σφίγγετε τη δεύτερη άρθρωση σε ασταθή θέση ②.

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, X-PRESS
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Προετοιμασία καταγραφής
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7 ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΕΥ ΚΑΡΦΙΔΩΝ ΣΤΟ
ΜΗΡΙΑΙΟ ΟΣΤΟ

7.1 Επισκόπηση εργαλείων

Σχετικά με τη συστοιχία

Η Συστοιχία αναφοράς άνευ καρφίδων στο μηριαίο οστό επιτρέπει τον προσδιορισμό του
μήκους του ποδιού και της αλλαγής της μετατόπισης του υπό θεραπεία μηριαίου οστού κατά τη
διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Αυτές οι μετρήσεις λαμβάνονται χωρίς πρόσθετες καρφίδες
ή τομές.

Συστοιχία αναφοράς άνευ καρφίδων στο μηριαίο οστό (52400)

①

②

③

Εικόνα 30  

Αρ. Εξάρτημα Επεξήγηση

① Συστοιχία αναφοράς Επιτρέπει την παρακολούθηση του ασθενούς.

② Πλάκα βάσης Παρέχει βάση για την προσάρτηση της συστοιχίας στο πόδι.

③ Βίδα καθήλωσης με
αιχμηρή μύτη

Τρυπά το αποστειρωμένο κάλυμμα και στερεώνει τη συστοιχία
στην πλάκα βάσης.

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ ΚΑΡΦΙΔΩΝ ΣΤΟ ΜΗΡΙΑΙΟ ΟΣΤΟ
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Εξαρτήματα

Αρ. προϊό-
ντος

Εξάρτημα Επεξήγηση

52400-01

Συστοιχία αναφοράς άνευ καρφίδων
στο μηριαίο οστό (μόνο συστοιχία)

Η συστοιχία αναφοράς χρησιμοποιεί-
ται για την παρακολούθηση του ασθε-
νούς.

52477

Βίδες οστού μίας χρήσης 3,5 mm / 14
mm

Οι βίδες χρησιμοποιούνται ως σημείο
αναφοράς για την καταγραφή του επι-
κέντρου του εγγύς μηριαίου οστού.

54916

Κατσαβίδι εξάγωνης κεφαλής 2,5 mm
με περίβλημα λαβής

Το κατσαβίδι χρησιμοποιείται για τη
συναρμογή των Βιδών οστών μίας
χρήσης 3,5 mm / 14 mm.

54919

Κάνουλα καλύμματος 2,5 mm με διεπα-
φή συναρμογής AO

Χρησιμοποιείται για τη διάτρηση
οπών στο οστό πριν από την εισαγω-
γή των Βιδών οστών μίας χρήσης
3,5 mm / 14 mm.

Επισκόπηση εργαλείων
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7.2 Προσάρτηση της πλάκας βάσης και της
συστοιχίας αναφοράς

Προετοιμασία

Πριν από την προσάρτηση της Συστοιχίας αναφοράς άνευ καρφίδων στο μηριαίο οστό,
προετοιμάστε τον ασθενή για χειρουργική επέμβαση και τοποθετήστε τον κατάλληλα στη
χειρουργική αίθουσα.
Κατά τον σχεδιασμό του προσανατολισμού της συστοιχίας αναφοράς, έχετε υπόψη ότι οι
αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης πρέπει να είναι πάντα ορατές από την κάμερα.

Προσάρτηση σφαιρών επισήμανσης

Εάν δεν είναι ήδη προσαρτημένες, βιδώστε σφιχτά τις αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης στις
καρφίδες προσάρτησης της συστοιχίας αναφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα Σχετικοί σύνδεσμοι.

Τοποθέτηση πλάκας βάσης

①

②

Εικόνα 31  

Αρ. Εξάρτημα

① Στείρο περιβάλλον μετά την καταγραφή πυέλου

② Πλευρά προς υποβολή σε θεραπεία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Χρήση των σφαιρών επισήμανσης Σελίδα 25

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ ΚΑΡΦΙΔΩΝ ΣΤΟ ΜΗΡΙΑΙΟ ΟΣΤΟ
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Τρόπος προσάρτησης της συστοιχίας αναφοράς άνευ καρφίδων στο μηριαίο οστό

①

Εικόνα 32  

Βήμα

1. Δημιουργήστε ένα στείρο περιβάλλον στην περιοχή της πυέλου του ασθενούς και στον
μηρό στην πλευρά εφαρμογής της θεραπείας.

2. Τοποθετήστε την πλάκα βάσης στον περιφερικό μηρό στην πλευρά εφαρμογής της θερα-
πείας για την προσάρτηση της συστοιχίας αναφοράς όσο το δυνατόν πιο περιφερικά.

3. Χρησιμοποιήστε το αποστειρωμένο αυτοκόλλητο κάλυμμα ① για τη στερέωση της πλάκας
βάσης στον μηρό.

4. Τυλίξτε το κάλυμμα γύρω από το πόδι έως ότου η πλάκα βάσης στερεωθεί σταθερά στον
μηρό.

5. Τρυπήστε το κάλυμμα με την αιχμηρή μύτη της βίδας καθήλωσης και στερεώστε τη συ-
στοιχία με τη βίδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τρυπήστε το κάλυμμα κοντά στο σπείρωμα της πλάκας βάσης. Επειδή η πλά-
κα βάσης είναι αποστειρωμένη, η στειρότητα δεν επηρεάζεται. 

Χρήση αυτοκόλλητου καλύμματος

Η πλάκα βάσης στερεώνεται αρχικά στον ασθενή με λωρίδες κολλητικής ταινίας. Για την τελική
στερέωση, το κάλυμμα του ποδιού μπορεί να τραβηχτεί πάνω από την πλάκα βάσης.
Το αυτοκόλλητο κάλυμμα δεν προορίζεται για τη δημιουργία στείρου περιβάλλοντος, αλλά για την
προσάρτηση της πλάκας βάσης στον μηρό του ασθενούς.

Διασφάλιση της προσάρτησης της συστοιχίας αναφοράς

Προειδοποίηση
Η πλάκα βάσης πρέπει να στερεωθεί σταθερά στον ασθενή ώστε να αποτραπεί η κλίση
της. Η κλίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανακριβή πλοήγηση.

Προειδοποίηση
Αποφύγετε τα έλκη κατάκλισης κοντά στην περιοχή όπου η συσκευή είναι προσαρτημένη
στον μηρό του ασθενούς μη σφίγγοντας υπερβολικά το κάλυμμα.

Προσάρτηση της πλάκας βάσης και της συστοιχίας αναφοράς
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8 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

8.1 Χρήση προσαρμογέων

Βελτιστοποίηση της γωνίας της συστοιχίας για παρακολούθηση

Το σύστημα αναγνωρίζει κάθε εργαλείο από τη γεωμετρική διάταξη των σφαιρών επισήμανσης
στην αντίστοιχη διάταξη εντοπισμού και παρακολούθησης.
Για να μπορεί το σύστημα να αναγνωρίσει ένα εργαλείο, πρέπει η κάμερα να προβάλλει ξεκάθαρα
τις σφαίρες επισήμανσης. Η βέλτιστη αναγνώριση της διάταξης παρέχεται με τη γωνία προβολής
της κάμερας κάθετα προς το επίπεδο μέσω των κέντρων όλων των σφαιρών επισήμανσης στη
συστοιχία.

①

②

Εικόνα 33  

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την ορατότητα των εργαλείων ως εξής:
• Τοποθετώντας την κάμερα στη βέλτιστη θέση στη χειρουργική αίθουσα (βλ. εγχειρίδιο χρήσης
λογισμικού)

• Προσανατολίζοντας τις συστοιχίες των εργαλείων με τέτοιον τρόπο ώστε, κατά την πλοήγηση, η
κάμερα να παρέχει πλήρη εικόνα του γεωμετρικού σχήματός τους

Αρ. Εξάρτημα

① Γωνία βέλτιστης προβολής

② Λιγότερο αποτελεσματική γωνία προβολής

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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8.2 Συστοιχία αναφοράς StarLock για κρουστικό
κυπέλιο γενικής χρήσης (55085)

Σχετικά με τη συστοιχία αναφοράς StarLock για κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης

Η Συστοιχία αναφοράς StarLock για κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης χρησιμοποιεί έναν
λογχοειδή σύνδεσμο για την ταχεία προσάρτηση και αφαίρεση μιας διάταξης εντοπισμού και
παρακολούθησης.
Είναι συμβατή με τα προβαθμονομημένα εργαλεία ή τα εργαλεία τρίτων κατασκευαστών στα
οποία έχει προσαρτηθεί μια Βάση προσαρμογέα StarLock.

Συστοιχία αναφοράς StarLock για κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης

①

②

Εικόνα 34  

Αρ. Εξάρτημα

① Διάταξη εντοπισμού και παρακολούθησης

② Περίβλημα ασφάλισης

Τρόπος προσάρτησης της συστοιχίας αναφοράς StarLock για κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης

①

②

③

④

Εικόνα 35  

Συστοιχία αναφοράς StarLock για κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης (55085)
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Βήμα

1. Εισαγάγετε το στέλεχος της Συστοιχίας αναφοράς StarLock για κρουστικό κυπέλιο
γενικής χρήσης ② στη βάση ③, διασφαλίζοντας ότι τα χαραγμένα βέλη είναι ευθυγραμ-
μισμένα.

2. Πιέστε προς τα κάτω το περίβλημα ασφάλισης ①, στρέψτε το προς τα δεξιά και απελευ-
θερώστε το ώστε οι καρφίδες ασφάλισης να τοποθετηθούν στις υποδοχές της μπαγιονέ-
τας ④.

3. Επαληθεύστε ότι δεν υπάρχει ορατό κενό μεταξύ του εργαλείου και του προσαρμογέα.

Προειδοποίηση
Η Βάση προσαρμογέα StarLock δεν θα πρέπει να λερώνεται με αίμα ή κυτταρικό ιστό.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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Συστοιχία αναφοράς StarLock για κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης (55085)
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9 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
9.1 Κρουστικό κυπέλιο με μετατόπιση γενικής

χρήσης (52856)

Επισκόπηση

Εικόνα 36  

Το Κρουστικό κυπέλιο με μετατόπιση γενικής χρήσης επιτρέπει την τοποθέτηση με πλοήγηση
ενός κοτυλιαίου εμφυτεύματος κυπελίου μέσω μιας μικρής τομής. Ο σχεδιασμός μετατόπισής του
επιτρέπει την ελάχιστα επεμβατική μετάδοση της δύναμης κρούσης απευθείας στην κοτύλη. 
Το Κρουστικό κυπέλιο με μετατόπιση γενικής χρήσης διατίθεται με ανταλλάξιμα άκρα με
σπείρωμα και εξαρτήματα μύτης για να το προσαρμόζετε για χρήση με διαφορετικούς τύπους
εμφυτευμάτων κυπελίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας διεπαφής στην ενότητα Σχετικοί
σύνδεσμοι.
Διαθέτει βάση στερέωσης για την προσάρτηση της Συστοιχίας αναφοράς StarLock για
κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης για την παρακολούθηση του εργαλείου κατά τη διάρκεια της
υποβοηθούμενης από υπολογιστή χειρουργικής επέμβασης.

Χειρισμός εργαλείου

Προειδοποίηση
Εάν το Κρουστικό κυπέλιο με μετατόπιση γενικής χρήσης έχει υποστεί φθορά ή έχει πέσει
στο δάπεδο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πλέον. Επικοινωνήστε αμέσως με τη Smith
+Nephew για συμβουλές σχετικά με το πώς θα συνεχίσετε.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εισαγωγέας για κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης (52855) Σελίδα 93
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Διασφάλιση συμβατότητας

Προειδοποίηση
Για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα των άκρων με σπείρωμα και των εξαρτημάτων μύτης
με τα νέα εμφυτεύματα, επικοινωνήστε με τη Smith+Nephew αν λάβετε νέο τυποποιημένο
εισαγωγέα (και νέα εμφυτεύματα).

Εξαρτήματα

① ② ④⑤⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩③

⑪ ⑫

Εικόνα 37  

Αρ. Εξάρτημα

① Μύτη: Σημείο εισαγωγής ειδικών εξαρτημάτων μύτης εμφυτεύματος

② Εγκοπή για καρφίδες ευθυγράμμισης κινητήριου άξονα άκρου

③ Μοχλός απελευθέρωσης κινητήριου άξονα άκρου

④ Κινητήριος άξονας άκρου με εργονομική λαβή (μπλε)

⑤ Καστάνια

⑥ Μοχλός απελευθέρωσης καστάνιας

⑦ Βάση στερέωσης για τη Συστοιχία αναφοράς StarLock για κρουστικό κυπέλιο γενι-
κής χρήσης

⑧ Λαβή

⑨ Εξάρτημα μύτης

⑩ Άκρο με σπείρωμα

⑪ Σπείρωμα

⑫ Περικόχλιο ασφάλισης

Κρουστικό κυπέλιο με μετατόπιση γενικής χρήσης (52856)

78 Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων Αναθ. 1.3 Ισχίο



9.1.1 Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του κρουστικού κυπελίου με
μετατόπιση γενικής χρήσης

Γενική χρήση

Τα ανταλλάξιμα άκρα με σπείρωμα του Κρουστικού κυπελίου με μετατόπιση γενικής χρήσης
έχουν σχεδιαστεί για χρήση με ειδικά εμφυτεύματα.
Η διαδικασία αλλαγής του άκρου με σπείρωμα περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες στην
ενότητα Σχετικοί σύνδεσμοι.
Βεβαιωθείτε ότι το συμβατό με το εμφύτευμα άκρο με σπείρωμα έχει προσαρτηθεί στο κρουστικό
εκκρεμές.

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρτήσει το σωστό άκρο με σπείρωμα και το εξάρτημα μύτης για
το εμφύτευμα. Η χρήση μη συμβατού άκρου με σπείρωμα ή εξαρτήματος μύτης ενδέχεται
να έχει ως αποτέλεσμα τη μη απελευθέρωση του εμφυτεύματος από το κρουστικό
εκκρεμές.

Τρόπος απελευθέρωσης της καστάνιας

①

②

Εικόνα 38  

Βήμα

1. Πιέστε τον μοχλό απελευθέρωσης της καστάνιας ① και ανασηκώστε τον κινητήριο άξονα
του άκρου ώστε να ελευθερωθεί η καστάνια από τον άξονα.

2. Σύρετε τον κύλινδρο της καστάνιας ② προς την μπλε λαβή του κινητήριου άξονα έως
ότου ελευθερωθεί η καστάνια και μπορεί να μετακινηθεί προς τα επάνω και προς τα κάτω
στον κινητήριο άξονα.

Τρόπος απελευθέρωσης του κινητήριου άξονα

②

③

Εικόνα 39  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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Βήμα

1. Κρατώντας προς τα κάτω τον μοχλό απελευθέρωσης του κινητήριου άξονα ②, τραβήξτε
τον κινητήριο άξονα προς τα πίσω (προς τη λαβή του κρουστικού εκκρεμούς) και προς τα
επάνω για να ελευθερώσετε τις καρφίδες ευθυγράμμισης από τις εγκοπές ③.

2. Ανασηκώστε τον κινητήριο άξονα προς τα επάνω και λυγίστε τον στην πρώτη άρθρωση
(βέλος) για να απεμπλακεί το άκρο από τη μύτη και να ελευθερωθεί ο κινητήριος άξονας
από το σώμα του κρουστικού εκκρεμούς. Το άκρο θα πρέπει να κρέμεται ελεύθερο από τη
μύτη.

Τρόπος αφαίρεσης και αντικατάστασης του άκρου με σπείρωμα

Εικόνα 40  

Βήμα

1. Ξεβιδώστε το περικόχλιο ασφάλισης του άκρου με σπείρωμα.

2. Σύρετε το παλιό άκρο εκτός της τελικής άρθρωσης του κινητήριου άξονα.

3. Εισαγάγετε το νέο άκρο στην τελική άρθρωση του κινητήριου άξονα.

4. Όταν το άκρο εισαχθεί πλήρως, σφίξτε το περικόχλιο ασφάλισης με το χέρι.

Τρόπος επανεισαγωγής του άκρου του κρουστικού εκκρεμούς

Βήμα

1. Λυγίστε τον κινητήριο άξονα και στις δύο αρθρώσεις και εισαγάγετε το άκρο στη μύτη του
κρουστικού εκκρεμούς.

2. Ισιώστε τον κινητήριο άξονα και πιέστε τον προς τα κάτω προς τον άξονα του κρουστικού
εκκρεμούς έως ότου οι καρφίδες ασφάλισης ασφαλίσουν στη θέση τους στις εγκοπές ευ-
θυγράμμισης.
Το άκρο θα πρέπει να προεξέχει από τη μύτη του κρουστικού εκκρεμούς.

3. Προσαρτήστε το ειδικό για το εμφύτευμα εξάρτημα μύτης πιέζοντάς το στη μύτη του κρου-
στικού εκκρεμούς έως ότου ακούσετε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του.
Το κρουστικό εκκρεμές είναι έτοιμο για να προσαρτήσετε το εμφύτευμα.

Τρόπος αφαίρεσης και αντικατάστασης του εξαρτήματος μύτης

Βήμα

1.

Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα μύτης, τραβήξτε το απαλά από τη μύτη του κρουστικού εκ-
κρεμούς.

Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του κρουστικού κυπελίου με μετατόπιση γενικής χρήσης
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Βήμα

2.

Για να αντικαταστήσετε το εξάρτημα μύτης, πιέστε το στη μύτη του κρουστικού εκκρεμούς
έως ότου ακούσετε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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9.1.2 Προσάρτηση και ασφάλιση του εμφυτεύματος στο κρουστικό εκκρεμές

Πριν ξεκινήσετε

Προειδοποίηση
Μη σφίγγετε υπερβολικά. Η υπερβολική σύσφιξη μπορεί να καταστρέψει το σπείρωμα του
άκρου του κρουστικού εκκρεμούς και ενδέχεται να καταστεί δύσκολη η απελευθέρωση του
εμφυτεύματος.

Τρόπος προσάρτησης του εμφυτεύματος

Βήμα

1. Εάν η καστάνια δεν έχει απελευθερωθεί, απελευθερώστε την.

2.

Εισαγάγετε το άκρο του κρουστικού εκκρεμούς στην κεντρική (με σπείρωμα) οπή του εμ-
φυτεύματος.

3. Βιδώστε το άκρο του κρουστικού εκκρεμούς στο εμφύτευμα στρέφοντας προς τα δεξιά την
μπλε λαβή στο άκρο του κινητήριου άξονα.

4.

Με το εμφύτευμα στο άκρο του κρουστικού εκκρεμούς, εισαγάγετε εκ νέου την καστάνια
στην αντίστοιχη οπή.

5.

Πιέστε απαλά προς τα κάτω στον κινητήριο άξονα για να ασφαλίσετε την καστάνια. Θα
πρέπει να ακούσετε τρία «κλικ».
Μετά από τρία «κλικ», το εμφύτευμα θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι ελεύθερο να περι-
στρέφεται με την περιστροφή της μπλε λαβής του κινητήριου άξονα.

Προσάρτηση και ασφάλιση του εμφυτεύματος στο κρουστικό εκκρεμές
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9.1.3 Βήματα πριν από την κρούση

Πριν από την κρούση

Η σειρά των επόμενων βημάτων σας εξαρτάται από τον τύπο εμφυτεύματος που χρησιμοποιείτε.

Επιλογές

Εάν δεν απαιτείται να στρέψετε το εμφύτευμα για ευθυγράμμιση, τα επόμενα βήματα είναι:
• Ασφαλίστε το εμφύτευμα στο κρουστικό εκκρεμές
• Προσαρτήστε τη Συστοιχία αναφοράς StarLock για κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης
στο κρουστικό εκκρεμές

• Εισαγάγετε το εμφύτευμα στον ασθενή
• Εκτελέστε κρούση

Εάν χρησιμοποιείτε εμφύτευμα με οπές βιδών και θα πρέπει να μπορείτε να στρέψετε το εμφύ-
τευμα για να το ευθυγραμμίσετε, τα επόμενα βήματα είναι:
• Προσαρτήστε τη Συστοιχία αναφοράς StarLock για κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης
στο κρουστικό εκκρεμές

• Εισαγάγετε το εμφύτευμα στον ασθενή και ευθυγραμμίστε τις οπές βιδών όπως απαιτείται,
στρέφοντας την μπλε λαβή προς τα δεξιά

• Ασφαλίστε το εμφύτευμα στο κρουστικό εκκρεμές
• Εκτελέστε κρούση

Προειδοποίηση
Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες με το βίδωμα του εμφυτεύματος στο κρουστικό εκκρεμές,
συνεχίστε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας το τυπικό κρουστικό εκκρεμές (χωρίς
πλοήγηση) και ενημερώστε αμέσως τη Smith+Nephew.

Ασφάλιση του εμφυτεύματος στο κρουστικό εκκρεμές

Η ασφάλιση του εμφυτεύματος στο κρουστικό εκκρεμές αφαιρεί την πίεση από τα σπειρώματα του
εμφυτεύματος ώστε να μην απογυμνωθούν κατά τη διάρκεια της κρούσης.

Προειδοποίηση
Φροντίστε να ασφαλίσετε το εμφύτευμα στο κρουστικό εκκρεμές πριν από την κρούση.
Διαφορετικά, η δύναμη κρούσης ενδέχεται να καταστρέψει τα σπειρώματα του κρουστικού
εκκρεμούς ή του εμφυτεύματος, καθιστώντας δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη την αφαίρεση
του εμφυτεύματος από το κρουστικό εκκρεμές.

Βήμα

Για να ασφαλίσετε το εμφύτευμα στο κρουστικό εκκρεμές, πιέστε σταθερά τον κινητήριο άξονα
προς το σώμα του κρουστικού εκκρεμούς έως ότου να μην μπορείτε πλέον να περιστρέψετε το
εμφύτευμα με την περιστροφή της μπλε λαβής.
Όταν ασφαλίσει το εμφύτευμα, μπορείτε να εκτελέσετε κρούση.

Χρήση της συστοιχίας αναφοράς StarLock για κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης

Για την υποβοηθούμενη από υπολογιστή παρακολούθηση του κρουστικού εκκρεμούς κατά τη
διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, πρέπει να προσαρτήσετε τη Συστοιχία αναφοράς
StarLock για κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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Προειδοποίηση
Όλες οι αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης στη Συστοιχία αναφοράς StarLock για
κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης πρέπει να είναι ορατές από την κάμερα κατά την
πλοήγηση του εργαλείου.

Πριν ξεκινήσετε την πλοήγηση, βεβαιωθείτε ότι η Συστοιχία αναφοράς StarLock για
κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης έχει προσαρτηθεί σωστά στο κρουστικό εκκρεμές ότι οι
αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μπορούν να ανιχνευθούν και από τους δύο φακούς
της κάμερας.

Βήματα πριν από την κρούση
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9.1.4 Απελευθέρωση του εμφυτεύματος μετά την κρούση

Σχετικά με

Τα ακόλουθα βήματα σας δείχνουν πώς να απελευθερώσετε το εμφύτευμα μετά την κρούση.

Τρόπος απελευθέρωσης του εμφυτεύματος

Βήμα

1. Πιέστε τον μοχλό απελευθέρωσης της καστάνιας. Ο μηχανισμός της καστάνιας απελευθε-
ρώνεται.

2. Ξεβιδώστε πλήρως το άκρο του κρουστικού εκκρεμούς από το εμφύτευμα στρέφοντας
προς τα αριστερά την μπλε λαβή στον κινητήριο άξονα.

3. Τραβήξτε το κρουστικό εκκρεμές προς τα έξω.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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9.2 Ευθύ κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης (52858)

Επισκόπηση

Εικόνα 41  

Το Ευθύ κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης επιτρέπει την τοποθέτηση με πλοήγηση
πολλαπλών κοτυλιαίων εμφυτευμάτων κυπελίου μέσω μιας μικρής τομής.
Το Ευθύ κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης διατίθεται με ανταλλάξιμα άκρα με σπείρωμα και
εξαρτήματα μύτης για να το προσαρμόζετε για χρήση με διαφορετικούς τύπους εμφυτευμάτων
κυπελίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας διεπαφής στην ενότητα Σχετικοί
σύνδεσμοι.
Διαθέτει αποσπώμενη βάση στερέωσης για τη σύνδεση της Συστοιχίας αναφοράς StarLock για
κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης για την παρακολούθηση του εργαλείου κατά τη διάρκεια της
υποβοηθούμενης από υπολογιστή χειρουργικής επέμβασης.

Χειρισμός εργαλείου

Προειδοποίηση
Εάν το Ευθύ κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης έχει υποστεί φθορά ή έχει πέσει στο
δάπεδο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πλέον. Επικοινωνήστε αμέσως με τη Smith
+Nephew για συμβουλές σχετικά με το πώς θα συνεχίσετε.
Τα εξαρτήματα μύτης και τα άκρα με σπείρωμα του Ευθέος κρουστικού κυπελίου γενικής
χρήσης προσαρμόζουν το κρουστικό εκκρεμές για χρήση με διαφόρους τύπους εμφυτευμάτων.
Πριν από τη χρήση του κρουστικού εκκρεμούς, προσαρτήστε το σωστό άκρο και εξάρτημα μύτης
για το εμφύτευμα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.

Σχετικοί σύνδεσμοι
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Διασφάλιση συμβατότητας

Προειδοποίηση
Για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα των άκρων με σπείρωμα και των εξαρτημάτων μύτης
με τα νέα εμφυτεύματα, επικοινωνήστε με τη Smith+Nephew αν λάβετε νέο τυποποιημένο
εισαγωγέα (και νέα εμφυτεύματα).

Ευθύ κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης (52858)
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Εξαρτήματα

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨

③
Εικόνα 42  

Αρ. Εξάρτημα

① Σημείο εισαγωγής μύτης ειδικών για το εμφύτευμα εξαρτημάτων μύτης

② Περικόχλιο χειρισμού (μπλε)

③ Πεταλούδα

④ Βάση στερέωσης για τη Συστοιχία αναφοράς StarLock για κρουστικό κυπέλιο γενι-
κής χρήσης

⑤ Λαβή (μπλε)

⑥ Εξάρτημα μύτης

⑦ Άκρο με σπείρωμα

⑧ Περικόχλιο ασφάλισης

⑨ Σπείρωμα

Τρόπος συναρμολόγησης του ευθέος κρουστικού κυπελίου γενικής χρήσης

Βήμα

1.

Απελευθερώστε πλήρως το περικόχλιο χειρισμού στρέφοντάς το προς τα αριστερά και
σύροντας τον κινητήριο άξονα έως ότου το άκρο να είναι εντελώς ορατό.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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Βήμα

2.

Εισαγάγετε το ειδικό για το εμφύτευμα άκρο με σπείρωμα στην τελική άρθρωση του κινη-
τήριου άξονα.

3.

Όταν το άκρο εισαχθεί πλήρως στην τελική άρθρωση, σφίξτε το περικόχλιο ασφάλισης με
το χέρι για να ασφαλίσετε το άκρο.

4.

Βιδώστε το μπλε περικόχλιο χειρισμού δεξιόστροφα για λίγες στροφές στο σπείρωμα.

5.

Προσαρτήστε το ειδικό για το εμφύτευμα εξάρτημα μύτης πιέζοντάς το στο κρουστικό εκ-
κρεμές έως ότου ακούσετε ένα «κλικ».

6.

Τοποθετήστε τη βάση στερέωσης για το Ευθύ κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης στον
σωστό προσανατολισμό και ασφαλίστε την πεταλούδα.

Ευθύ κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης (52858)
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9.2.1 Προσθήκη και αφαίρεση του εξαρτήματος μύτης του κρουστικού εκκρεμούς

Γενικές πληροφορίες

Τα εξαρτήματα μύτης και τα άκρα με σπείρωμα του Ευθέος κρουστικού κυπελίου γενικής
χρήσης προσαρμόζουν το κρουστικό εκκρεμές για χρήση με διαφόρους τύπους εμφυτευμάτων. 
Πριν από τη χρήση του κρουστικού εκκρεμούς, προσαρτήστε το σωστό άκρο και εξάρτημα μύτης
για το εμφύτευμα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.

Τρόπος προσθήκης και αφαίρεσης του εξαρτήματος μύτης

Βήμα

1.

Προσαρτήστε το ειδικό για το εμφύτευμα εξάρτημα μύτης πιέζοντάς το στο κρουστικό εκ-
κρεμές έως ότου ακούσετε ένα «κλικ» (μόνο για συμμετρικά εξαρτήματα μύτης).

2.

Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα μύτης, τραβήξτε το απαλά από τη μύτη του κρουστικού εκ-
κρεμούς.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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9.2.2 Προσάρτηση και ασφάλιση του εμφυτεύματος στο κρουστικό εκκρεμές
(συμμετρικό εξάρτημα μύτης)

Πριν ξεκινήσετε

Προειδοποίηση
Μη σφίγγετε υπερβολικά. Η υπερβολική σύσφιξη μπορεί να καταστρέψει το σπείρωμα του
άκρου του κρουστικού εκκρεμούς και ενδέχεται να καταστεί δύσκολη η απελευθέρωση του
εμφυτεύματος.

Τρόπος προσάρτησης του εμφυτεύματος

Βήμα

1.

Βεβαιωθείτε ότι το σπείρωμα του άκρου με σπείρωμα είναι εντελώς ορατό προσαρμόζο-
ντας το περικόχλιο χειρισμού.

2.

Εισαγάγετε το άκρο του κρουστικού εκκρεμούς στην κεντρική (με σπείρωμα) οπή του εμ-
φυτεύματος.

3.

Με το εμφύτευμα στο άκρο του κρουστικού εκκρεμούς, ασφαλίστε το εμφύτευμα προς τα
κάτω βιδώνοντας προς τα δεξιά το περικόχλιο χειρισμού.

Προσάρτηση και ασφάλιση του εμφυτεύματος στο κρουστικό εκκρεμές (συμμετρικό εξάρτημα μύτης)
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9.2.3 Βήματα πριν από την κρούση

Χρήση της συστοιχίας αναφοράς StarLock για κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης

Για την υποβοηθούμενη από υπολογιστή παρακολούθηση του κρουστικού εκκρεμούς κατά τη
διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, πρέπει να προσαρτήσετε τη Συστοιχία αναφοράς
StarLock για κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης.

Προειδοποίηση
Όλες οι αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης στη Συστοιχία αναφοράς StarLock για
κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης πρέπει να είναι ορατές από την κάμερα κατά την
πλοήγηση του εργαλείου.

Πριν ξεκινήσετε την πλοήγηση, βεβαιωθείτε ότι η Συστοιχία αναφοράς StarLock για
κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης έχει προσαρτηθεί σωστά στο κρουστικό εκκρεμές ότι οι
αντανακλαστικές σφαίρες επισήμανσης μπορούν να ανιχνευθούν και από τους δύο φακούς
της κάμερας.

Πριν από την κρούση

Βήμα

1. Προσαρτήστε τη Συστοιχία αναφοράς StarLock για κρουστικό κυπέλιο γενικής
χρήσης στη βάση στερέωσης του κρουστικού εκκρεμούς.

2. Εισαγάγετε το εμφύτευμα στον ασθενή.

3. Ευθυγραμμίστε τις οπές βιδών του εμφυτεύματος όπως απαιτείται στρέφοντας το κρουστι-
κό εκκρεμές ανάλογα.

4. Εάν η Συστοιχία αναφοράς StarLock για κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης δεν εί-
ναι ορατή από τις κάμερες, χαλαρώστε ελαφρά την πεταλούδα, στρέψτε τη βάση στερέω-
σης με το εργαλείο StarLock για να βελτιώσετε την ορατότητα και, στη συνέχεια, σφίξτε
ξανά την πεταλούδα.

Προειδοποίηση
Ασφαλίστε το εμφύτευμα στο κρουστικό εκκρεμές πριν από την κρούση. Διαφορετικά, η
δύναμη κρούσης ενδέχεται να καταστρέψει τα σπειρώματα του κρουστικού εκκρεμούς ή
του εμφυτεύματος, καθιστώντας δύσκολη ή αδύνατη την αφαίρεση του εμφυτεύματος από
το κρουστικό εκκρεμές.

Προειδοποίηση
Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες με το βίδωμα του εμφυτεύματος στο κρουστικό εκκρεμές,
συνεχίστε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας το τυπικό κρουστικό εκκρεμές (χωρίς
πλοήγηση) και ενημερώστε αμέσως τη Smith+Nephew.

Προειδοποίηση
Επαληθεύστε πριν από την κρούση ότι το περικόχλιο χειρισμού έχει σφίξει πλήρως. Εάν
δεν ασφαλίσετε το εργαλείο, η ακρίβεια πλοήγησης μειώνεται.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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9.2.4 Απελευθέρωση του εμφυτεύματος μετά την κρούση

Σχετικά με

Τα ακόλουθα βήματα σας δείχνουν πώς να απελευθερώσετε το εμφύτευμα μετά την κρούση.

Τρόπος απελευθέρωσης του εμφυτεύματος μετά την κρούση

Βήμα

1.

Απασφαλίστε το εμφύτευμα βιδώνοντας το περικόχλιο χειρισμού προς τα αριστερά.

2.

Ξεβιδώστε πλήρως το άκρο του κρουστικού εκκρεμούς από το εμφύτευμα στρέφοντας τον
εισαγωγέα προς τα αριστερά.

3.

Τραβήξτε το κρουστικό εκκρεμές προς τα έξω.

Απελευθέρωση του εμφυτεύματος μετά την κρούση
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9.3 Εισαγωγέας για κρουστικό κυπέλιο γενικής
χρήσης (52855)

9.3.1 Επισκόπηση

Εικόνα 43  

Ο Εισαγωγέας για κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης είναι ένας ανταλλάξιμος εισαγωγέας για
χρήση με το Ευθύ κρουστικό κυπέλιο γενικής χρήσης και το Κρουστικό κυπέλιο με
μετατόπιση γενικής χρήσης με ειδικά κυπέλια ανάλογα με τον κατασκευαστή.

Συμβατότητα διεπαφής

Ιατροτεχνολογικό προϊόν/ Κατα-
σκευαστής

Αριθμός προϊόντος
Brainlab

Σπείρωμα/εξάρτημα μύ-
της

DePuy: 52855-03 δ/ε

• Pinnacle
52855-33/
52855-61

7/16-20UNF/
Κωνικό 12 mm

Smith & Nephew: 52855-04 δ/ε

• Reflection
• R3

52855-34/
52855-65

3/8-16UNC/
Ημισφαιρικό PPSU

• EP-FIT 52855-40/
52855-65 Μ6/Ημισφαιρικό PPSU

Διασφάλιση συμβατότητας

Εάν χρησιμοποιείτε δοκιμαστικά κυπέλια σε συνδυασμό με το τυπικό κρουστικό κυπέλιο,
χρησιμοποιήστε αυτές τις δοκιμές για να επαληθεύσετε τη συμβατότητα του άκρου με σπείρωμα
και της μύτης με το αντίστοιχο εμφύτευμα.

Προειδοποίηση
Πριν από τη χρήση του κρουστικού εκκρεμούς, πρέπει να προσαρτήσετε το σωστό άκρο
και εξάρτημα μύτης για το εμφύτευμα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.

Προειδοποίηση
Για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα των άκρων με σπείρωμα και των εξαρτημάτων μύτης
με τα νέα εμφυτεύματα, επικοινωνήστε με τη Smith+Nephew αν λάβετε νέο τυποποιημένο
εισαγωγέα (και νέα εμφυτεύματα).

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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