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1 VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1 Kontaktinformācija

Atbalsts

Ja šajā rokasgrāmatā nevarat atrast vajadzīgo informāciju vai jums rodas jautājumi vai problēmas,
sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu.

Reģions Tālrunis un fakss E-pasts

Amerikas Savienotās Valstis,
Kanāda, Centrālamerika un
Dienvidamerika

Tālr.: +1 800 597 5911
Fakss: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazīlija Tālr.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Apvienotā Karaliste Tālr.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spānija Tālr.: +34 900 649 115

Francija un reģioni, kuros runā
franču valodā Tālr.: +33 800 676 030

Āfrika, Āzija, Austrālija, Eiropa
Tālr.: +49 89 991568 1044
Fakss: +49 89 991568 5811

Japāna
Tālr.: +81 3 3769 6900
Fakss: +81 3 3769 6901

Paredzamais kalpošanas laiks

Brainlab nodrošina Kick 2 navigācijas stacijas apkalpošanu vismaz astoņu gadu garumā un EM
izsekošanas ierīces apkalpošanu vismaz piecu gadu garumā. Šajā periodā tiek piedāvātas
rezerves daļas, kā arī atbalsts uz vietas.

Atsauksmes

Lai gan šī lietotāja rokasgrāmata ir rūpīgi pārskatīta, tā var saturēt kļūdas. Lūdzu, sazinieties ar
mums, rakstot uz user.guides@brainlab.com, ja jums radušies ieteikumi par uzlabojumiem.

Ražotājs

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

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.2 Juridiskā informācija

Autortiesības

Šajā rokasgrāmatā ir uzņēmumam piederoša informācija, ko aizsargā autortiesības. Nevienu šīs
rokasgrāmatas daļu nedrīkst pavairot vai tulkot, ja vien nav saņemta rakstiska atļauja no Brainlab.

Brainlab preču zīmes

• Brainlab® ir Brainlab AG reģistrēta preču zīme.
• Kick® ir Brainlab AG reģistrēta preču zīme.

Patentu informācija

Uz šo izstrādājumu var attiekties viens vai vairāki patenti vai vēl neizskatīti patentu pieteikumi.
Vairāk informācijas skat. www.brainlab.com/patent.

CE marķējums

CE marķējums norāda, ka šis Brainlab izstrādājums atbilst Eiropas Padomes
Direktīvas 93/42/EEK (MID) pamatprasībām.
Kick 2 navigācijas sistēma atbilstoši MID noteikumiem ir IIb klases izstrādā-
jums.

Norādījumi utilizācijai

Kad beidzas medicīniskās ierīces kalpošanas laiks, notīriet no ierīces visus biomateriālus /
bioloģiski bīstamos materiālus un drošā veidā utilizējiet ierīci saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību
aktiem un noteikumiem.

Elektrisko un elektronisko aprīkojumu drīkst likvidēt tikai likumā noteiktajā kārtībā. Vai-
rāk informācijas par Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) direktīvu vai at-
tiecīgām vielām, ko var saturēt medicīnas iekārtas skat. šeit:
www.brainlab.com/sustainability

Ziņojiet par incidentiem, kas saistīti ar šo izstrādājumu

Jums jāziņo Brainlab par jebkādiem nopietniem incidentiem, kas varētu būt notikuši saistībā ar šo
izstrādājumu, un, ja atrodaties Eiropā, jāinformē arī attiecīgā valsts kompetentā iestāde medicīnas
ierīču jomā.

Tirdzniecība ASV

ASV federālie tiesību akti nosaka, ka šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstiem vai pēc viņu pasūtījuma.

Juridiskā informācija
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1.3 Simboli

Brīdinājumi

Brīdinājums
Brīdinājumi apzīmēti ar trīsstūrveida brīdinājuma simboliem. Tie satur drošībai svarīgu
informāciju, kas attiecas uz iespējamiem savainojumiem, nāves gadījumiem vai citām
smagām sekām saistībā ar ierīces nepareizu lietošanu.

Uzmanību

Informācija par lietām, kam jāpievērš uzmanība, apzīmēta ar apļveida simboliem. Tā satur
svarīgu informāciju par iespējamiem ierīces darbības traucējumiem, ierīces atteici, ierīces
bojājumiem vai citu priekšmetu bojājumiem.

Piezīmes

PIEZĪME: piezīmes ir formatētas slīprakstā un norāda uz noderīgiem papildu ieteikumiem. 

Simboli uz aparatūras komponentiem

Uz sistēmas var būt redzami tālāk norādītie simboli.

Simbols Skaidrojums

BF tipa saskares daļa
PIEZĪME: saskares daļas, kurām ir elektrību vadoša saskare ar pacientu vai vidēja
vai ilgstoša saskare ar pacientu. 

Ekvipotencialitāte
PIEZĪME: lai identificētu termināļus, kurus savienojot kopā, iekārtas vai sistēmas da-
žādās daļas sasniedz vienādu potenciālu, kas var nebūt zemes (zemējuma) potenci-
āls. 

Uzglabāt sausumā

Temperatūras ierobežojums
PIEZĪME: norāda temperatūras diapazona robežas, kurām var droši pakļaut medicī-
nisko ierīci. 

Mitruma ierobežojums
PIEZĪME: norāda mitruma diapazonu, kuram var droši pakļaut medicīnisko ierīci. 

Atmosfēras spiediena ierobežojums
PIEZĪME: norāda atmosfēras spiediena diapazonu, kuram var droši pakļaut medicī-
nisko ierīci. 

Iekļauto vienību daudzums

Ražotāja partijas numurs

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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Simbols Skaidrojums

Ražotāja sērijas numurs

Atsauces (artikula) numurs
PIEZĪME: norāda Brainlab izstrādājuma numuru. 

Ražošanas datums
PIEZĪME: datums ir norādīts formātā „GGGG-MM-DD” saskaņā ar standartu
ISO 8601. 

Ražotājs

IPXY

Aizsardzības pakāpes klase
• Aizsardzība pret svešķermeņiem (cipari no 0 līdz 6 vai burts X).
• Aizsardzība pret svešķermeņiem (cipari no 0 līdz 9 vai burts X).

PIEZĪME: burts X tiek norādīts, ja iegūts pietiekams datu daudzums, lai piešķirtu aiz-
sardzības līmeni. 

ASV federālie tiesību akti nosaka, ka šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstam vai pēc ārsta
pasūtījuma

Slēdzis ierīces pārslēgšanai gaidstāves režīmā

Satur darbībai nepieciešamu RF raidītāju

Unikālais ierīces identifikators

Skatīt lietošanas pamācību vai brošūru

Neskatīties tieši lāzera starā vai neraidīt lāzera staru pacienta sejā vai acīs

(Spectra kamera)
No iekšējās atveres izstarotais lāzera starojums
Neskatīties starā
2. klases lāzera izstrādājums
Maks. izvade: 1 mW, viļņa garums: 635 nm
ANSI Z136.1 (2000), IEC 60825-1 (2001)
FDA / CDRH 21 CFR 1040.10 un 1040.11, izņemot novirzes saskaņā ar Laser Noti-
ce No. 50, datētu ar 2001. gada 26. jūliju

Simboli
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Simbols Skaidrojums

(Vega kamera)
No iekšējās atveres izstarotais lāzera starojums
Neskatīties starā
2. klases lāzera izstrādājums
Maks. izvade: 1 mW, viļņa garums: 635–670 nm
ANSI Z136.1 (2014), IEC 60825-1 (2014)
FDA / CDRH 21 CFR 1040.10 un 1040.11, izņemot novirzes saskaņā ar Laser Noti-
ce No. 50, datētu ar 2007. gada 24. jūniju

Sasvēršanās risks: nepārvietot ratiņus, ja bremzes ir bloķētas vai ja ierīci bloķē
šķēršļi

Svars

Spēcīgs magnētiskais lauks

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.4 Sistēmas izmantošana

Paredzētais sistēmas lietojums

Kick 2 navigācijas stacija ir paredzēta izmantošanai kā mobila skaitļošanas platforma, kurā
viesota viena vai vairākas lietojumprogrammas. Kick 2 navigācijas stacija atvieglo datu
parādīšanu un apmaiņu, kā arī mijiedarbību ar datiem. Kick 2 navigācijas stacija nodrošina arī
mijiedarbību ar ārējām/papildu ierīcēm vai komponentiem, kas atbilst noteiktajai veiktspējas
specifikācijai, ja vien tie tiek izmantoti paredzētajā lietošanas vidē.
Integrējot piemērotu izsekošanas ierīci un izmantojot piemērotu lietojumprogrammu, Kick 2
navigācijas staciju var izmantot kā navigācijas staciju.

Paredzēto lietotāju apraksts

Tālāk aprakstīti paredzētie sistēmas lietotāji un viņu attiecīgie uzdevumi.
Klīnisko speciālistu komanda:
• nesterila sagatavošana un uzstādīšana pirms operācijas;
• nesterila rīkošanās ar ierīci operācijas laikā (piemēram, ratiņu pārvietošana);
• sterilas vai nesterilas darbības ar videoklipiem, attēliem un datiem;
• iekārtu izslēgšana, apkopšana un glabāšana pēc operācijas.

Uzkopšanas personāls:
• ierīces notīrīšana pēc izslēgšanas.

Slimnīcas tehniķis:
• apkope;
• ierīces elektrodrošības uzraudzība tās kalpošanas laikā;
• ierīces utilizācija pēc kalpošanas laika beigām.

Brainlab dienests:
• ierīces uzstādīšana, ieskaitot ierīces izsaiņošanu un transportēšanu;
• lietotāju apmācība par ierīces lietošanu;
• ierīces traucējummeklēšana un remonts.

Pacientu populācija

Paredzētā pacientu populācija ietver pacientus, kurus varētu ārstēt, izmantojot Brainlab
lietojumprogrammatūru, kas tiek izlaista Kick 2 navigācijas stacijas vajadzībām.
Plašāku informāciju skatiet attiecīgajā programmatūras lietotāja ceļvedī.

Lietošanas vide

Sistēma ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās, profesionālā veselības aprūpes iestādē.

Lietošanas biežums

Lietošanas biežums ir noteikts no vienas reizes mēnesī līdz vairākām reizēm nedēļā.

Būtiskā veiktspēja

Tā kā būtisko veiktspēju nosaka klīniskā(-ās) funkcija(-as), tā ir atkarīga no izmantotās Brainlab
lietojumprogrammas un klīniskās procedūras. Skatiet atbilstošo programmatūras lietotāja
ceļvedi, lai uzzinātu, vai ir noteikta būtiska veiktspēja un, ja jā, tad kāda tā ir.

Sistēmas izmantošana
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Bieži lietotās funkcijas

Bieži lietotās Kick 2 funkcijas ir šādas:
• ierīces pārvietošana un novietošana nepieciešamajā pozīcijā;
• trešo pušu ierīču pievienošana/atvienošana;
• pacienta datu pārsūtīšana uz ierīci;
• nesterila ierīces pozīcijas maiņa operācijas laikā;
• skārienekrāna sterila izmantošana;
• startēšana/izslēgšana;
• ierīces tīrīšana;
• sagatavošana pārvadāšanai un komplekta iepakošana pārvadāšanai.

Uzmanīga rīcība ar aparatūru

Sistēmas komponenti un papildu instrumenti satur precīzas darbības mehāniskās detaļas.
Ar tām jārīkojas uzmanīgi.

Ticamības pārbaude

Brīdinājums
Pirms pacientu ārstēšanas pārbaudiet visas sistēmā ievadītās un no tās izvadītās
informācijas ticamību.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.5 Saderība ar medicīniskajām ierīcēm un
programmatūru

Ierīces, kuru ražotājs nav Brainlab

Brīdinājums
Tādu medicīnisko ierīču kombināciju izmantošana, ko nav pilnvarojis Brainlab, var negatīvi
ietekmēt ierīču drošumu un/vai efektivitāti, kā arī radīt draudus pacienta, lietotāja un/vai
apkārtējās vides drošībai.

Citi Brainlab instrumenti

Pēc šī lietotāja ceļveža izdošanas var kļūt pieejami papildu instrumenti. Ja jums rodas jautājumi
par saderību, sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu.

Brīdinājums
Izmantojiet tikai uzņēmuma Brainlab norādītos instrumentus un rezerves daļas. Lietojot
neapstiprinātus instrumentus / rezerves daļas, var mazināties medicīniskās ierīces
drošums un/vai efektivitāte, kā arī var tikt apdraudēta pacienta, lietotāja un/vai apkārtējās
vides drošība.

Instrumentu montāža

Ja kopā ar šo izstrādājumu tiek izmantoti kādi instrumenti, pārliecinieties, ka tie visi ir pareizi
samontēti atbilstoši attiecīgā instrumenta lietotāja ceļveža norādījumiem.

Saderīga Brainlab medicīniskā programmatūra

Instalēt un lietot kopā ar sistēmu drīkst tikai Brainlab norādīto Brainlab medicīnisko
programmatūru. Sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu, lai iegūtu papildinformāciju par saderību
ar Brainlab medicīnisko programmatūru.

Programmatūra, ko nav izstrādājis Brainlab

Brainlab sistēmā programmatūru drīkst instalēt tikai pilnvaroti Brainlab darbinieki.
Neinstalējiet un nenoņemiet nevienu lietojumprogrammu.

Atjauninājumi

Brīdinājums
Operētājsistēmas (labojumfailu) vai trešo pušu programmatūras atjaunināšana jāveic ārpus
klīnikas darba laikā un testa vidē, lai pārliecinātos, ka Brainlab sistēma darbojas pareizi.
Brainlab uzrauga izlaistos Windows labojumfailus un zinās, vai dažu atjauninājumu
gadījumā var rasties problēmas. Sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu, ja rodas
jebkādas problēmas saistībā ar operētājsistēmas labojumfailiem.

Vīrusu skenēšana un ļaunprātīga programmatūra

Brainlab iesaka aizsargāt sistēmu, izmantojot vismodernāko pretvīrusu programmatūru.
Ņemiet vērā, ka daži programmatūras iestatījumi, kas paredzēti aizsardzībai pret ļaunprātīgu
programmatūru (piemēram, vīrusu skenēšana), var negatīvi ietekmēt sistēmas veiktspēju.
Piemēram, ja skenēšana tiek veikta reāllaikā un tiek uzraudzīta piekļuve katram failam, pacienta

Saderība ar medicīniskajām ierīcēm un programmatūru
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datu ielāde un saglabāšana var būt lēna. Brainlab iesaka atspējot skenēšanu reāllaikā un veikt
vīrusu skenēšanu ārpus klīnikas darba laika.

Brīdinājums
Pārliecinieties, ka pretvīrusu programmatūra nemaina Brainlab direktorijus, tostarp:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab utt.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData utt.

Brīdinājums
Neveiciet atjauninājumu lejupielādes vai instalēšanu ārstēšanas plānošanas laikā.
Sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu, lai iegūtu papildinformāciju saistībā ar šiem jautājumiem.

Microsoft drošības atjauninājumi operētājsistēmai Windows un draiveru atjauninājumi

Brainlab ļauj instalēt tikai drošības ielāpus. Neinstalējiet servisa pakotnes un papildu
atjauninājumus. Pārbaudiet iestatījumus, lai pārliecinātos, ka atjauninājumi tiek lejupielādēti un
instalēti pareizi un piemērotā laikā. Neatjauniniet draiverus Brainlab platformās.
Skatiet Brainlab vietni, lai iegūtu papildinformāciju par iestatījumiem un to Microsoft drošības
atjauninājumu sarakstu, kurus bloķējis Brainlab atbalsta dienests.
Adrese: www.brainlab.com/updates
Parole: WindowsUpdates!89

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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1.6 Apmācība un dokumentācija

Brainlab apmācība

Pirms sistēmas lietošanas visiem lietotājiem jāpiedalās obligātajā apmācības programmā, kuru
organizē Brainlab pilnvarots pārstāvis, lai nodrošinātu drošu un atbilstošu lietošanu.

Atbalsts, nodrošinot uzraudzību

Pirms sistēmas izmantošanas tādām ķirurģiskām procedūrām, kurās datorizēta navigācija tiek
uzskatīta par kritisku, veiciet pietiekamu skaitu pilnu procedūru kopā ar Brainlab pārstāvi.

Atbildība

Brīdinājums
Šī sistēma nodrošina tikai un vienīgi palīdzību ķirurgam un neaizstāj ķirurga pieredzi un/vai
neatbrīvo no atbildības tās lietošanas laikā. Lietotājam vienmēr jāspēj turpināt darbu bez
sistēmas palīdzības.
Sistēmas komponentus un papildu instrumentus drīkst izmantot tikai apmācīts medicīniskais
personāls.

Pagarināts laiks operāciju zālē

Brainlab navigācijas sistēmas ir jutīgs tehniskais aprīkojums. Operācijas ilgums, izmantojot
navigāciju, var atšķirties atkarībā no operāciju zāles veida, pacienta novietojuma, aprēķinu ilguma
un sarežģītības. Lietotājam ir jāizlemj, vai potenciālais pagarinājums ir piemērots attiecīgajam
pacientam un ārstēšanai.

Lietotāja rokasgrāmatu lasīšana

Šajā rokasgrāmatā aprakstīta sarežģīta medicīniskā programmatūra vai medicīniskās ierīces, kas
jālieto uzmanīgi.
Tādēļ ir svarīgi, lai visi sistēmas, instrumenta vai programmatūras lietotāji:
• pirms aprīkojuma lietošanas rūpīgi izlasītu šo rokasgrāmatu;
• vienmēr varētu piekļūt šai rokasgrāmatai.

Pieejamās lietotāja rokasgrāmatas

PIEZĪME: pieejamās lietotāja rokasgrāmatas atšķiras atkarībā no Brainlab izstrādājuma. Ja rodas
jautājumi par saņemtajām lietotāja rokasgrāmatām, lūdzu, sazinieties ar Brainlab atbalsta
dienestu. 

Lietotāja rokasgrāmata Saturs

Programmatūras lietotāja
ceļveži

• Ārstēšanas plānošanas un attēlvadītas navigācijas pārskats
• OR sistēmas iestatīšanas apraksts
• Detalizētas programmatūras lietošanas instrukcijas

Aparatūras lietotāja ceļveži Detalizēta informācija par staru terapiju un ķirurģisko aparatūru, ko
parasti definē kā lielus, sarežģītus instrumentus

Instrumentu lietotāja ceļveži Detalizēti norādījumi par instrumentu lietošanu

Tīrīšanas, dezinfekcijas un
sterilizācijas ceļvedis

Detalizēta informācija par instrumentu tīrīšanu, dezinfekciju un ste-
rilizēšanu

Sistēmas lietotāja ceļvedis Detalizēta informācija par sistēmas iestatīšanu

Apmācība un dokumentācija
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Lietotāja rokasgrāmata Saturs

Tehniskā lietotāja ceļvedis Detalizēta tehniskā informācija par sistēmu, ieskaitot tehniskos pa-
rametrus un informāciju par saderību

Sistēmas un tehniskā lieto-
tāja ceļvedis

Apvieno sistēmas lietotāja ceļveža un tehniskā lietotāja ceļveža
saturu.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
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2 SISTĒMAS PĀRSKATS
2.1 Pārskats

Kick 2 navigācijas stacija

Kick 2 navigācijas stacija ir mobila attēlvadītu ķirurģisku operāciju (IGS) navigācijas stacija,
kurai ir šādas sastāvdaļas:
• monitora ratiņi, kas ietver medicīnisko datorierīci (MCU) un displeju ar skārienekrāna

tehnoloģiju;
• izsekošanas ierīce:

- kameras ratiņi, kas ietver optisku izsekošanas ierīci un visus nepieciešamos komponentus,
lai nodrošinātu to izmantošanu kopā ar monitora ratiņiem;

- VAI
- elektromagnētiska izsekošanas ierīce un visi nepieciešamie komponenti, lai nodrošinātu tās

izmantošanu kopā ar monitora ratiņiem.
Izsekošanas ierīce iegūst izsekošanas datus, nosakot vai nu atstarotos (piemēram, infrasarkanās
gaismas), vai izstarotos elektromagnētiskos viļņus, kurus rada reģistrācijas ierīces, matricas un
instruments. Iegūtie izsekošanas dati tiek pārsūtīti uz datoru, kur tos tālāk apstrādā
lietojumprogrammas.

Elektromagnētiskā izsekošana

Elektromagnētiskajā (EM) izsekošanā tiek izmantots EM lauka ģenerators, lai izveidotu zināmu
mainīga magnētiskā lauka apjomu. Šis lauks inducē spriegumu spolēs, kas atrodas EM
instrumentu iekšienē.
Pēc inducēto spriegumu stipruma un fāzes tiek aprēķināta instrumenta pozīcija interesējošajā
apgabalā. Brainlab lietojumprogrammas izmanto šos izsekošanas ierīces ievades datus, lai
parādītu EM instrumentu trīsdimensiju pozīciju attiecībā pret EM pacienta atskaites elementu.

SISTĒMAS PĀRSKATS
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2.2 Sistēmas iestatīšana
2.2.1 Pārskats

Instalēšana

Kick 2 sistēma tiek piegādāta jau iepriekš instalēta un ir gatava lietošanai.
Visi sistēmas komponenti ir piemēroti nepārtrauktai lietošanai ķirurģisku procedūru laikā.

Traucējumi

Kick 2 sistēmai nav būtiskās veiktspējas, kā definēts standartā IEC 60601-1. Tomēr
elektromagnētisko traucējumu ietekme var mazināt veiktspēju.
Spēcīgi elektromagnētiskie traucējumi var ietekmēt skārienjutīgo tehnoloģiju un izraisīt bezvadu
tīkla savienojuma zudumu. Ja skārienekrāns nereaģē pareizi vai izraisa fantoma skārienu
aktivizēšanu, pārvietojiet Kick 2 navigācijas staciju.
Pārraides frekvence vai frekvenču josla: 2,4 GHz un 5 GHz ar joslas platumu 20 MHz saskaņā ar
standartu 802.11a/b/g, 40 MHz saskaņā ar standartu 802.11n un līdz 160 MHz saskaņā ar
standartu 802.11ac

Brīdinājums
Sistēma rada elektromagnētiskos laukus, kas var izraisīt traucējumus citām sensitīvām
iekārtām, kā arī sistēmai var radīt traucējumus citi elektromagnētiskie lauki.
Citu tuvumā esošu ierīču elektromagnētiskie traucējumi var radīt traucējumus izsekošanas
algoritmiem, tāpēc statiskais EM instruments tiks parādīts kā kustīgs. Mēģiniet pārvietot pārējās
ierīces.
Izsekots instruments ar motorizētu elementu (piemēram, šāberu) var radīt traucējumus
izsekošanai, kamēr tiek izmantots motors. Nepaļaujieties uz izsekošanas informāciju, kamēr tiek
izmantoti motorizēti instrumenti.

MR drošība

Brīdinājums
Kick 2 sistēma nav pārbaudīta lietošanai MR vidē.

Brīdinājums
EM izsekošanas ierīce nav paredzēta izmantošanai MR vidē, jo EM lauka ģeneratora un MR
skenera radītie magnētiskie lauki var ietekmēt viens otru.

Sistēmas pozīcija

Pārliecinieties, ka sistēma (tostarp EM izsekošanas ierīce) ir uzstādīta tā, lai elektrotīkla
kontaktdakšas būtu viegli pieejamas. Darbības traucējumu gadījumā jums jāvar viegli atvienot
elektrotīkla kabeļus.
Pārliecinieties, ka sistēma (tostarp EM izsekošanas ierīce) ir uzstādīta tā, lai pacients nevarētu
pieskarties iekārtai vai nonākt saskarē ar to. Savienojumu panelim jābūt vērstam prom no
lietotājiem un pacienta.

Elektromagnētiskā savietojamība

Īpaši piesardzības pasākumi attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (EMS) jāinstalē un
jānodod ekspluatācijā saskaņā ar šajā ceļvedī sniegto EMS informāciju.

Sistēmas iestatīšana
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Uzstādīšanas piemērs

④

① ② ③

1. att.  

Uzstādīšanas procedūrā ir aprakstīta ierīces novietošana operāciju zālē un izsekošanas ierīces
pievienošana (attēlā augstāk redzami Kick 2 Spectra kameras ratiņi).

Darbība

1. Pirms sistēmas ievešanas operāciju zālē noņemiet aizsargpārsegu.

2. Novietojiet sistēmu operāciju zālē.
PIEZĪME: nenovietojiet monitoru vai kādu citu sistēmas daļu tieši virs pacienta. 

3. Bloķējiet visas monitora ratiņu bremzes.

4. Pārvietojiet monitoru vēlamajā pozīcijā.

5. Uzstādiet izsekošanas ierīci saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem.

6. Pievienojiet Ethernet kabeli izsekošanas ierīces pieslēgvietai ④ uz monitora ratiņiem.

7. Pievienojiet elektrotīkla kabeli monitora ratiņiem ③ un iespraudiet to sienas kontaktligz-
dā.

8. Pievienojiet elektrotīkla kabeli izsekošanas ierīcei ① un iespraudiet to sienas kontaktligz-
dā.

9. Pievienojiet Ethernet kabeli izsekošanas ierīces tīkla pieslēgvietai ②.
Sistēma tagad ir gatava ieslēgšanai.

SISTĒMAS PĀRSKATS
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2.2.2 Iestatīšana operāciju zālē

Vispārīga informācija

Tālāk redzamais iestatīšanas piemērs kalpo tikai kā ieteikums. Detalizētus norādījumus par
iestatīšanu skatiet attiecīgajā programmatūras lietotāja ceļvedī.

Kick 2 navigācijas stacijas iestatīšanas piemērs

2. att.  

Piemērā tālāk ir redzama Kick 2 sistēma ar izsekošanas ierīci (šajā piemērā redzami Kick 2
Spectra kameras ratiņi).

Iestatīšana operāciju zālē
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Kick EM iestatīšanas piemērs

Tālāk redzamais iestatīšanas piemērs kalpo tikai kā ieteikums. Detalizētus norādījumus par
iestatīšanu skatiet attiecīgajā programmatūras lietotāja ceļvedī.

①                                                               ②
3. att.  

Opcijas

① Iestatīšanas piemērs, izmantojot EM lauka ģeneratora fiksācijas plāksni

② Iestatīšanas piemērs, izmantojot EM lauka ģeneratora pozicionēšanas balstiekār-
tu

SISTĒMAS PĀRSKATS
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2.3 Pareiza rīkošanās ar sistēmu
2.3.1 Pārskats

Pareiza rīkošanās

Pirms operācijas veiciet sistēmas vizuālu apskati operāciju zālē. Pirms procedūras sākšanas
pārliecinieties, ka elektrotīkla kabelis ir pareizi pievienots. Neizmantojiet iekārtas, ja jums ir
aizdomas, ka tās ir jebkādā veidā bojātas.

Brīdinājums
Pirms operācijas veiciet funkcionālo pārbaudi. Pārliecinieties, ka sistēma tiek sāknēta
pareizi un pacienta dati tiek pareizi ielādēti attiecīgajā navigācijas lietojumprogrammā, kā
arī ka ir pieejama saziņa ar izsekošanas ierīci. Pārbaudiet, vai kameras ierīce izdod skaņu
un iedegas gaismas diodes un vai ir izveidota saziņa ar bāzes staciju.

Pacientu drošība

Komponentiem nekad nevajadzētu nonākt fiziskā saskarē ar pacientu.

Modificēšana

Neveiciet nekādas modifikācijas Kick 2 navigācijas stacijā. Modifikācijas drīkst veikt tikai
Brainlab sertificēts personāls.

Brīdinājums
Izmantojiet tikai Brainlab piegādātos sistēmas komponentus. Neveiciet sistēmai nekāda
veida modifikācijas. Sistēmas pārveidošana vai izmantošana ārpus tās paredzētā lietojuma
jomas var nopietni kaitēt pacientam, lietotājam vai trešajai pusei.

Elektriskās strāvas trieciena risks

Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu vai neatgriezeniskus sistēmas bojājumus, nepakļaujiet
Kick 2 navigācijas staciju pārmērīgai mitruma iedarbībai.

Brīdinājums
Nekad nepieskarieties pacientam un jebkādām sistēmas daļām vai elektriskajām
saskarnēm vienlaicīgi, jo pastāv elektrostatiskās izlādes risks.

Brīdinājums
Drošu zemējumu var panākt tikai tad, ja Kick 2 navigācijas stacija tiek pievienota
piemērotai rozetei ar marķējumu „Hospital Only” (Tikai slimnīcai) („Hospital Grade”
(Slimnīcas kategorija) Ziemeļamerikā). Pievienojiet Kick 2 navigācijas staciju strāvas
avotam ar aizsargzemējumu. Nepārtrauciet aizsargājošo darbību, izmantojot
pagarinātājkabeli. Pretējā gadījumā pastāv traumu gūšanas risks.
Nepieskarieties kontaktdakšu elektriskajiem kontaktiem.

Atbilstoša novietošana

Lai novērstu Kick 2 navigācijas stacijas un citu iekārtu bojājumus vai traumas personām,
vienmēr pārvietojiet un novietojiet sistēmu stāvēšanai, kā arī darbiniet to attiecīgajā atbilstošajā
pozīcijā.
Kick 2 navigācijas staciju drīkst izmantot tikai uz līdzenām virsmām.
Izmantošanas laikā pilnībā aktivizējiet Kick 2 navigācijas stacijas ratiņu bremzes.
Nenovietojiet Kick 2 sistēmu vai jebkādas tās daļas virs pacienta.

Pareiza rīkošanās ar sistēmu
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Radiotraucējumi

Brīdinājums
Šī iekārta ir paredzēta lietošanai tikai veselības aprūpes speciālistiem. Tas var izraisīt
radiotraucējumus vai traucēt citu tuvumā esošu iekārtu darbību. Var būt nepieciešams
veikt mazināšanas pasākumus, piemēram, pārorientēt vai pārvietot Kick 2 navigācijas
staciju vai aizsargāt tās atrašanās vietu.
Pārnēsājamās un mobilās radiofrekvenču sakaru iekārtas var ietekmēt iekārtu.
Citas operāciju zāles iekārtas var radīt traucējumus Kick 2 navigācijas stacijai, pat ja tās atbilst
CISPR emisiju prasībām.

Vides ierobežojumi

Brīdinājums
Sistēmas komponenti nav piemēroti lietošanai tādu viegli uzliesmojošu anestēzijas
maisījumu klātbūtnē, kas satur gaisu, skābekli vai slāpekļa oksīdu.
Nenovietojiet sistēmas komponentus uz nestabila pamata, kur sistēma varētu apgāzties un tikt
nopietni bojāta.

Aizsargpārsegi

Operācijas laikā glabājiet aizsargpārsegus tīrā un sausā vietā.

Saistītās tēmas

Novietošana stāvēšanai un glabāšana 117 lpp.
Vides prasības 148 lpp.

SISTĒMAS PĀRSKATS
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2.3.2 Kustīgās daļas

Piesardzības pasākumi

Ja monitors ir novietots nepareizi, skārienekrāna krāsas var tikt parādītas nepareizi. Lietotāja
redzamības līnijai jābūt perpendikulārai skārienekrānam, lai nodrošinātu pareizu krāsu izskatu.

Iespiešanas punkti

Novietojot monitoru, ievērojiet īpašu piesardzību un neiespiediet pirkstus vai ci-
tas ķermeņa daļas. Monitora ratiņu savienojuma vietas, kurās var iespiest
ķermeņa daļas ietver, bet neaprobežojas ar tālāk minētajām.

Statņa stiprinājuma svira

Monitora rokturis (montāžas laikā)

Riteņi

Kustīgās daļas

26 Sistēmas un tehniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 Kick 2 navigācijas stacija



3 MONITORA RATIŅI
3.1 Monitora ratiņi

Vispārīga informācija

Monitora ratiņi darbojas kā „bāzes stacija” piemērotu izsekošanas ierīču pievienošanai.
Monitoru var noliekt uz leju, lai nodrošinātu lietotājam labu redzes leņķi. Sterilai lietošanai var
izmantot Kick monitora pārklāju.

Darbības princips

Izmantojot MCU, Kick 2 navigācijas stacija apstrādā informācijas datus, kurus var parādīt
displejā vai nodrošināt pievienotajās lietotāja saskarnēs. Displejā projicētais kapacitatīvais
skārienekrāns ļauj lietotājam mijiedarboties ar informācijas datiem. Integrējot piemērotu
izsekošanas ierīci un izmantojot piemērotu lietojumprogrammu, Kick 2 sistēmu var izmantot kā
navigācijas staciju.

MONITORA RATIŅI
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3.1.1 Monitora ratiņu komponenti

Monitora ratiņu komponenti

①

③
②

④

⑤

⑥

⑧

⑦

4. att.  

Nr. Komponents

① Riteņi

② Monitora ratiņu rokturis (atbloķēšanas mēlīte atrodas roktura aizmugurē, nav redzama)

③ Monitora locīkla

④ Skārienekrāns

⑤ Monitora kabelis (nav redzams attēlā)

⑥ Monitora statnis ar kabeļu āķiem

⑦ Barošanas poga

⑧
Monitora ratiņu pamatne, kas ietver:
• medicīnisko datorierīci;
• savienojumu paneli.

Monitora ratiņu komponenti
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Savienojumu panelis

①

⑤

③

②

④

⑥

⑧

⑨

⑦

5. att.  

Nr. Komponents

① Strāvas pieslēgvieta

② Potenciāla izlīdzināšana

③ S-Video In (S-Video ievade)

④ Video In (Video ievade)

⑤ Hospital Network (Slimnīcas tīkls)

⑥ Izsekošanas ierīce

⑦ USB 2.0

⑧ USB 3.0

⑨ Mikroskopa/video izvade

Izsekošanas ierīce

Kick 2 navigācijas staciju (artikula numurs 18190) var izmantot ar jebkuru no tālāk norādītajiem
komponentiem:

Komponents Artikula numurs

Kick 2 Spectra kameras ratiņi 18178

Kick 2 Vega kameras ratiņi 18172

Atvienojamie komponenti

Kick 2 navigācijas stacija (artikula numurs 18190) ietver tālāk norādītos komponentus:

Komponents Artikula numurs

Displejs ar locīklu („monitors”) 18171-18

Monitora statnis 18071-04

Monitora aizsargpārsegs 18174-02

DVD diskdzinis Kick 2.0 sistēmai (izvēles) 18176

MONITORA RATIŅI
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Komponents Artikula numurs

Adapteris (USB uz Ethernet) (izvēles) 18177

Adapteris (USB uz Ethernet) (izvēles) 19903-66

EM komponenti

Kick 2 navigācijas staciju (artikula numurs 18190) var izmantot ar tālāk norādītajiem
komponentiem:

Komponents Artikula numurs

EM bāzes stacija 18092-02A

EM lauka ģenerators 18092-08/18092-08A

Monitora ratiņu komponenti
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3.1.2 Monitors

Vispārīga informācija

Kick 2 sistēma ir aprīkota ar skārienekrāna monitoru.
Skatīšanas opcijas atšķiras atkarībā no lietojumprogrammas un lietotāja preferencēm.
Papildinformāciju skatiet attiecīgajā programmatūras lietotāja ceļvedī.

Nav paredzēts diagnostikai

Skārienekrāns neatbilst standartam DIN EN 6868-157 un nav paredzēts diagnostikai. Video attēli
nav piemēroti izmantošanai diagnostikas nolūkos.

Monitora komponenti

①

②

6. att.  

Nr. Komponents

① Monitora atbloķēšanas mēlīte (monitora roktura aizmugurē)

② Skārienekrāns

Skārienekrāna izmantošana

Pirms lietošanas notīriet skārienekrānu.
• Ja sistēma ir ieslēgta, skārienekrāns vienmēr ir ieslēgts, un to var izmantot.
• Novietojiet monitoru tā, lai netraucētu operācijas veikšanai vai operāciju zāles personālam.

Skārienekrāna virsmas aizsardzība

Neizmantojiet bojātu skārienekrānu. Pirms procedūras uzsākšanas vienmēr pārbaudiet
skārienekrāna stāvokli.
Neizmantojiet asus rīkus, kad darbojaties ar skārienekrānu.

Ratiņu pareiza izmantošana

Nepievienojiet neko vai nepiekariniet neko monitora ratiņiem, ja vien Brainlab nav tā norādījos,
kā arī neatbalstieties pret monitora ratiņiem. Pretējā gadījumā ratiņi var apgāzties.

MONITORA RATIŅI
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3.1.3 Kustības diapazons

Monitora pagriešana

Monitoru var pagriezt, izmantojot monitora locīklu horizontālā plaknē:
• par 22° atpakaļ;
• par 10° uz priekšu.

Monitora skata leņķis ir vismaz 80° visos četros virzienos.

Kustības diapazons
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3.1.4 Monitora ratiņu ventilācija

Ventilācijas zona

①

7. att.  

Nr. Ventilācijas zona

① Monitora ratiņu pamatnes apakšdaļa (abās pusēs)

Ventilācijas nodrošināšana

Nebloķējiet un neaizsedziet sistēmas ventilācijas atveres, piemēram, ar pārklājiem. Lai
nodrošinātu pareizu darbību un novērstu pārkaršanu, jāļauj gaisam cirkulēt caur ventilācijas
atverēm.
Nenovietojiet sistēmu radiatora vai apsildes lūkas tuvumā vai virs tiem, vai arī tiešos saules
staros.

MONITORA RATIŅI
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Monitora ratiņu ventilācija
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4 KAMERAS RATIŅI
4.1 Kameras ratiņu iestatīšana
4.1.1 Kameras ratiņu pozīcija

Sterilais lauks

Kameras ratiņi ir nesterili. Tos nevar izmantot pacienta vidē.
Neļaujiet nekādiem komponentiem nonākt sterilajā laukā.

Traucējumi

Kameras ratiņiem nav būtiskās veiktspējas, kā definēts standartā IEC 60601-1. Tomēr
elektromagnētisko traucējumu ietekme var mazināt veiktspēju, piemēram, ierobežojot
izsekošanas apjomu vai izraisot darbības traucējumus.
Ja kameras infrasarkanā gaisma rada traucējumus citām ierīcēm, novietojiet šīs ierīces un/vai
kameru tā, lai traucējumi tiktu novērsti.
Kameras infrasarkanā gaisma var radīt traucējumus citām ar IR gaismu aprīkotām operāciju zāles
ierīcēm, piemēram, tālvadības pultīm, pulsa oksimetriem vai pret IR gaismu jutīgiem
mikroskopiem.

Kameras ratiņu droša novietošana

Darbība

1. Pirms sistēmas ievešanas operāciju zālē noņemiet aizsargpārsegu.

2. Novietojiet kameras ratiņus operāciju zālē.
PIEZĪME: nenovietojiet nekādus komponentus tieši virs pacienta. 

3. Bloķējiet visas kameras ratiņu bremzes.

4. Pārvietojiet kameru vēlamajā pozīcijā.

5. Pievienojiet visus savienojumu paneļa kabeļus.

KAMERAS RATIŅI
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4.1.2 Darba pozīcija

Novietošanas apsvērumi

Ja kameras izstarotā infrasarkanā gaisma rada traucējumus citām ierīcēm, pārvietojiet kameru
un/vai ietekmēto ierīci, līdz vairs nav traucējumu.
IR gaismas atstarošana (piemēram, no aizkariem vai spīdīgām virsmām) var traucēt kameras
spējai pareizi izsekot instrumentus. Tas pats var attiekties uz kameras IR gaismu, kas var radīt
traucējumus citām ierīcēm (piemēram, pulsa oksimetriem, tālvadības sistēmām vai pret IR
jutīgiem mikroskopiem).

Kameras ratiņu novietošana darba pozīcijā

Darbība

1. Pārliecinieties, ka kameras ratiņi ir transportēšanai piemērotā pozīcijā.

2. Izmantojot kameras rokturi, pārvietojiet kameras ratiņus uz vēlamo atrašanās vietu.
PIEZĪME: pirms sistēmas ievešanas operāciju zālē noņemiet aizsargpārsegus. 

3. Nobloķējiet visu četru riteņu bremzes.

4. Noregulējiet kameras augstumu atbilstoši vēlmēm.

5. Satveriet kameras regulēšanas rokturi un pārvietojiet kameru vēlamajā pozīcijā, izmanto-
jot kameras pozicionēšanas lāzeru pēc nepieciešamības.

6. Pievienojiet kameras ratiņus bāzes stacijai un pievienojiet strāvas padevei.

Darba pozīcija
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4.2 Kameras ratiņi

Vispārīga informācija

Lai sasniegtu labu izsekošanas pozīciju, noregulējiet kameras augstumu, izmantojot teleskopisko
statni, un/vai pagrieziet kameru pa vertikālo un horizontālo asi.
Paredzētā medicīniskā indikācija ir atkarīga no lietojumprogrammas, kas apstrādā sniegtos
izsekošanas datus. Detalizētu informāciju skatiet attiecīgajā navigācijas stacijas dokumentācijā.

Brīdinājums
Kamera ir ļoti jutīga optiskā ierīce. Rīkojieties ar to uzmanīgi.

Optiskā izsekošana

Optisko izsekošanu nodrošina kameras ierīce, kas izstaro un uztver infrasarkanās gaismas
uzzibsnījumus.
• Novietojiet kameras ierīci tā, lai būtu redzams interesējošais apgabals.
• Atstarojošie elementi, kas piestiprināti pacientam pievienotajām atskaites matricām un

instrumentiem, atstaro infrasarkanos signālus atpakaļ uz kameras ierīci.
• No atstarojošajiem elementiem atstarotos signālus uztver un digitalizē ikviena kameras lēca no

atšķirīga leņķa.
• Brainlab lietojumprogrammas izmanto kameras ievadi, lai aprēķinātu instrumentu un pacienta

atskaites matricu relatīvās trīsdimensiju pozīcijas.

Komponenti

①

②

③

④
⑥

⑤

⑦

⑧

8. att.  

KAMERAS RATIŅI
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Nr. Komponents

① Kameras ratiņu pamatne

② Kabeļu āķi

③
• Teleskopiskais statnis
• Spirālveida kameras kabelis (nav redzams)

④ Kameras regulēšanas rokturis

⑤ Kamera

⑥ Kameras locīkla

⑦ Kameras rokturis

⑧ Fiksācijas svira

Atvienojamie komponenti (Spectra)

Komponents Artikula numurs

Kick kameras aizsargpārsegs 18074-01

Kick kameras ierīce N/A

Kick kameras pilnais teleskopiskais statnis 18072-09

Atvienojamie komponenti (Vega)

Komponents Artikula numurs

Kick 2 Vega kameras aizsargpārsegs 18174-01

Kick kameras ierīce 2 N/A

Kick Vega kameras pilnais teleskopiskais
statnis 18172-09

Kameras ratiņi
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4.2.1 Kamera

Spectra kameras komponenti

⑤

② ⑥

⑦

①

③

④

9. att.  

Nr. Komponents

① Kameras atbloķēšanas mēlīte

② Kameras rokturis

③ Pozicionēšanas lāzers

④ Apgaismotāja filtrs

⑤ Lēca

⑥ Kameras regulēšanas rokturis

⑦ Lāzera mēlīte

PIEZĪME: kamera nesatur daļas, kuru apkopi var veikt lietotājs. 

KAMERAS RATIŅI
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Vega kameras komponenti

⑤

② ⑥

⑦

①

③
④

10. att.  

Nr. Komponents

① Kameras atbloķēšanas mēlīte

② Kameras rokturis

③ Pozicionēšanas lāzers

④ Apgaismotāja filtrs

⑤ Lēca

⑥ Kameras regulēšanas rokturis

⑦ Lāzera mēlīte

PIEZĪME: kamera nesatur daļas, kuru apkopi var veikt lietotājs. 

Infrasarkanās gaismas diožu matrica

Infrasarkanās gaismas diožu matrica ir izvietota ap lēcu iekšējo gredzenu.
Infrasarkanās gaismas diožu matrica ir „I klases gaismas diožu izstrādājums”.
Neskatieties tieši infrasarkanās gaismas diožu matricā, ja attālums ir mazāks par 15 cm.

Kamera
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4.2.2 Kustības diapazons

Vispārīga informācija

Izvērtējiet teleskopiskās balstiekārtas kustības diapazonu un pārliecinieties, ka jums ir pietiekami
daudz vietas, lai balsts nesaskartos ar griestiem, iekārtām vai cilvēkiem.

Kameras ratiņu augstums

Kameras ratiņi nodrošina 235 cm maksimālo augstumu no grīdas līdz kameras augšpusei.

Kameras kustības diapazons

• Horizontālā ass: no 10° līdz 65° zem horizontālās ass
• Vertikālā ass: ±45°

KAMERAS RATIŅI
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4.3 Kabeļsavienojumi

Vispārīga informācija

Šajā sadaļā sniegta informācija par kameras ratiņu kabeļu pievienošanu.

Piesardzības pasākumi saistībā ar kabeļsavienojumiem

Elektriskās strāvas trieciena risks: nepievienojiet/neatvienojiet kabeļus un nepieskarieties kabeļu
spraudņiem, kamēr kameras ratiņi ir ieslēgti.

Brīdinājums
Kameras ratiņiem pievienojiet tikai Brainlab norādītas iekārtas, kuru savietojamību ir
apstiprinājis uzņēmums Brainlab.

Potenciāla izlīdzināšanas (dzeltenais/zaļais) kabelis

• Izlīdzina potenciālu starp dažādām metāla detaļām, kurām drīkst pieskarties vienlaikus.
• Samazina potenciālu atšķirības, kas darbības laikā var rasties starp medicīniskām elektriskām

ierīcēm un citu priekšmetu strāvvadošām daļām.
Pirms lietošanas pievienojiet potenciāla izlīdzināšanas kabeli kameras ratiņiem un attiecīgajai
sienas kontaktligzdai.

Kameras ratiņu pievienošana bāzes stacijai

①

③
②

11. att.  

Darbība

1. Pārliecinieties, ka bāzes stacija ir izslēgta.

2. Pievienojiet Ethernet kabeli bāzes stacijai.
Izmantojiet tikai šīs ierīces komplektācijā iekļauto Ethernet kabeli savienošanai ar bāzes
platformu, un pievienojiet abas ierīces tiešā veidā, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzē-
tās pieslēgvietas atbilstoši marķējumam.

3. Pievienojiet Ethernet kabeli pieslēgvietai Network (Tīkls) kameras ratiņos ③.
PIEZĪME: pievienojiet pieslēgvietai Network (Tīkls) (piemēram, Kick 2 monitora ratiņos)
tikai IEC standartiem atbilstošas ierīces. 

4. Pievienojiet monitora ratiņus sienas strāvas padeves kontaktligzdai.

5. Iedarbiniet kameras ratiņus, pievienojot elektrotīkla kabeli kameras ratiņu ③ strāvas ie-
vades ligzdai un sienas strāvas kontaktligzdai.

Kabeļsavienojumi
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Potenciālu izlīdzināšanas elektrotīkla kabeļa pievienošana

Darbība

1. Pievienojiet elektrotīkla kabeli kameras ratiņu barošanas pieslēgvietai.

2. Pievienojiet elektrotīkla kabeļa otru galu sienas kontaktligzdai.

Pirms kabeļa atvienošanas no sistēmas vienmēr vispirms atvienojiet strāvas elektrotīkla kabeli no
sienas kontaktligzdas.

Elektrotīkla kabeļa ar V-Lock pievienošana

12. att.  

Atkarībā no reģiona elektrotīkla kabelim var būt V-Lock atbloķēšanas mehānisms.

Darbība

1. Pievienojiet elektrotīkla kabeli barošanas pieslēgvietai uz kameras ratiņu savienojumu
paneļa.

2. Pievienojiet elektrotīkla kabeļa otru galu sienas kontaktligzdai.

3. Kabeļa atvienošanai nospiediet dzelteno pogu, lai atvienotu to no pieslēgvietas (skatīt
bultiņu augstāk).

Pirms kabeļa atvienošanas no sistēmas vienmēr atvienojiet strāvas elektrotīkla kabeli no sienas
kontaktligzdas.

KAMERAS RATIŅI
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4.4 Kameras izmantošana

Vispārīga informācija

Kameras ratiņi:
• nodrošina kameras mobilu pozicionēšanu;
• ļauj pielāgot kameras leņķi un augstumu;
• tiek pievienoti bāzes stacijai, izmantojot kabeli.

Kamera ir piemērota lietošanai tikai iekštelpās.

Tīkla vide

Pievienojot kameras ratiņus bāzes stacijai vai slimnīcas videi, tiek izveidota medicīniska
elektriska (ME) sistēma saskaņā ar standartu IEC 60601-1. Ieteicams, lai slimnīcu tīkla
komponenti atbilstu attiecīgam IEC standartam.

Droša izmantošana

Kameras ratiņus vienlaikus drīkst darbināt tikai viena persona.
Pirms lietošanas pārliecinieties, ka kameras un visas kameras ratiņu daļas darbojas pareizi un
ka ir pietiekami daudz vietas kameras kustībai.
Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, vienlaikus nepieskarieties pacientam, kameras
ratiņiem un/vai kamerai.
Nekāpiet un nesēdieties uz kameras ratiņu pamatnes.
Nenovietojiet un nekariniet neko uz kameras ratiņiem, jo pastāv kameras ratiņu apgāšanās
risks.
Neizmantojiet kameras ratiņus, ja kabeļiem ir redzami bojājumi.

Brīdinājums
Neveiciet nekādas izmaiņas kameras komponentos. Izmaiņas iekārtās var nodarīt nopietnu
kaitējumu pacientam, lietotājam vai trešajai pusei.
Nenovietojiet kameras ratiņus uz nelīdzenām virsmām. Pretējā gadījumā tie var pārvietoties
paši, nodarot nopietnu kaitējumu.

Izmantošana ar aktivizētiem bezvadu instrumentiem

Neizmantojiet kameras ratiņus kopā ar aktivizētiem bezvadu instrumentiem, ko nav norādījis
uzņēmums Brainlab.
Nemēģiniet vienlaikus izmantot vairāk nekā vienu aktivizētu bezvadu instrumentu.
Saziņa ar bezvadu instrumentiem (piemēram, Z-touch) var tikt izveidota pat tad, ja kamera vēl
joprojām uzsilst.

Absolūtie mērījumi

Kamera nav paredzēta absolūtu mērījumu veikšanai. Kamera ir paredzēta, lai nodrošinātu
informāciju par izsekojamo instrumentu relatīvo atrašanās vietu.

Bojājumi un tīrība

Brīdinājums
Pirms procedūras vienmēr pārbaudiet, vai kamera ir tīra un tai nav bojājumu. Neizmantojiet
kameru, ja tā ir bojāta vai ja uz lēcu iekšējā gredzena ir skrāpējumi. Neizmantojiet kameru,
ja apgaismotāja filtrs vai lēcas ir netīras.

Kameras izmantošana
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Nepieskarieties kameras lēcām. Traipi uz lēcām var kropļot izsekošanas procesu.
Neizmantojiet kameras ratiņus, ja tie nenotur kameru stabili tās pozīcijā.

Gaisa plūsma

Brīdinājums
Neaizšķērsojiet normālu gaisa plūsmu ap kameru (piemēram, pārsedzot to). Šāda rīcība var
ietekmēt kameras darbības vidi, pārsniedzot ieteicamos sliekšņus. Nemēģiniet aizsargāt
vai pārsegt kameru, izmantojot Brainlab neapstiprinātas metodes.

Kameras ieslēgšana

Kameras ratiņi tiek ieslēgti, tiklīdz tie ir pievienoti elektrotīklam.

Uzsilšanas laiks

Ikreiz, iedarbinot kameru, tās uzsilšana parasti ilgst divas minūtes. Ja kamera tiek uzglabāta zemā
temperatūrā, uzsilšanas laiks var būt ilgāks.

KAMERAS RATIŅI
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4.4.1 Kameras ratiņu koriģēšana

Ratiņu savienojumi

Pielāgojot kameras ratiņu teleskopisko statni, uzmanieties, lai pirksti vai citas ķermeņa daļas
nejauši netiek iespiesti savienojumos.

Pozicionēšanas lāzers

Spectra
kamera

②

①

Vega ka-
mera

②

①

Nospiediet lāzera mēlīti ①, lai aktivizētu pozicionēšanas lāzeru.
Pozicionēšanas lāzers ir marķēts ar vārdiem „LASER APERTURE” (Lāzera iekšējā atvere) ②.
Neaizsedziet lāzera iekšējo atveri.

Brīdinājums
Neskatieties tieši lāzeru izstarojošajā iekšējā atverē. Kameras 2. klases lāzera modulis
izstaro redzamu starojumu, kas var kaitēt cilvēka acij. Tieša skatīšanās uz lāzera diodes
emisiju no tuva attāluma var izraisīt acu bojājumus.

Brīdinājums
Šajā lietotāja ceļvedī neminēta pozicionēšanas lāzera izmantošana var radīt bīstamu
starojuma iedarbību.

Brīdinājums
Neraidiet pozicionēšanas lāzeru tieši pacienta vai lietotāja(-ju) acīs. Ir svarīgi ņemt vērā, ka
procedūras laikā dažu lietotāju kustība var būt ierobežota, un pacientiem var nebūt

Kameras ratiņu koriģēšana
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iespējas veikt dažas darbības (piemēram, aizvērt acis vai pagriezt galvu prom no izstarotā
lāzera). Pozīcijas sensora 2. klases lāzera modulis izstaro redzamu starojumu, kas var
kaitēt cilvēka acij. Tieša skatīšanās uz lāzera diodes emisiju no tuva attāluma var izraisīt
acu bojājumus.

Kustīgās daļas

Novietojot kameras ratiņus, ievērojiet īpašu piesardzību, lai neiespiestu pirk-
stus vai citas ķermeņa daļas. Kameras ratiņu savienojumi, kuros var iespiest
ķermeņa daļas ietver, bet neaprobežojas ar tālāk minētajiem.

Kameras rokturis (montāžas laikā)

Kameras grozāmā locīkla

Statņa stiprinājuma svira

Riteņi

Droša rīcība

Pielāgojot kameras pozīciju, ņemiet vērā, ka kameras ratiņi vai tā daļas var netīši pārvietoties.

Kameras skata lauks

Novietojiet kameru tā, lai darbības lauks atrastos kameras skata lauka centrā. Optimālais darba
attālums ir 1,2–1,8 m no kameras līdz darbības laukam.
Ja instrumenti neatrodas kameras skata laukā, tos nevar izsekot.
Navigācijas programmatūra parāda kameras skata lauka dialoglodziņu (skatīt programmatūras
lietotāja ceļvedi) un palīdz jums noteikt labāko kameras pozīciju.

KAMERAS RATIŅI
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13. att.  

Brīdinājums
Nenovietojiet starp kameru un izsekotajiem instrumentiem caurspīdīgus vai daļēji
caurspīdīgus materiālus (piemēram, foliju vai stiklu).
Ļoti atstarojoši priekšmeti vai gaismas avoti var traucēt kameras skatam. Atstarojumu izraisītie
artefakti var samazināt precizitāti, jo īpaši reģistrācijas laikā.

Kameras augstuma koriģēšana

②

①

14. att.  

Darbība

1. Atveriet fiksācijas sviru ①.

2. Izmantojiet kameras rokturi un teleskopiskā statņa augšējo galu, lai pārvietotu kameru uz
augšu vai uz leju.
Ja nepieciešams, uzziņai izmantojiet ciparus uz statņa ②.
PIEZĪME: kameras teleskopiskajam statnim ir gaisa bremžu funkcija, kas novērš statņa
strauju nokrišanu, kad tiek atvērta fiksācijas svira. 

Kameras koriģēšana

Kameras galvu var koriģēt vertikāli un horizontāli.

Kameras ratiņu koriģēšana
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Darbība

1. Satveriet kameras koriģēšanas rokturi un pārvietojiet kameru vēlamajā pozīcijā.

2. Izmantojiet pozicionēšanas lāzeru, lai tas palīdzētu koriģēšanā.

KAMERAS RATIŅI
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4.5 Spectra kameras gaismas diodes un akustiskie
signāli

Attēls

① ③②

15. att.  

Nr. Komponents

① Barošanas gaismas diode

② Statusa gaismas diode

③ Kļūdas gaismas diode

Gaismas diožu norādes

Gaismas diode Statuss Norāde

Barošanas
gaismas diode
①

Mirgo zaļā krāsā Notiek kameras uzsilšana.

Nepārtraukti deg
zaļā krāsā Kamera ir gatava lietošanai.

Izslēgta

• Kameras ratiņiem netiek nodrošināta barošana.
• Ja sistēmai tiek nodrošināta barošana, pārliecinieties, ka

kameras ratiņi ir pievienoti bāzes stacijai.
• Sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu, ja kameras rati-
ņiem tiek nodrošināta pareiza barošana, bet strāvas gais-
mas diode joprojām ir izslēgta (pat ja navigācija vēl ir ie-
spējama).

Statusa gais-
mas diode ②

Nepārtraukti deg
zaļā krāsā Izveidots sakaru savienojums.

Izslēgta Ja kameras ratiņi ir pievienoti, sazinieties ar Brainlab atbal-
sta dienestu (pat ja navigācija vēl ir iespējama).

Kļūdas gaismas
diode ③

Izslēgta Nav konstatēta neviena kļūda.

Mirgo dzintarkrā-
sā

Konstatēta kļūda: sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu
(pat ja navigācija vēl ir iespējama).

Spectra kameras gaismas diodes un akustiskie signāli
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Gaismas diode Statuss Norāde

Nepārtraukti deg
dzintarkrāsā

Kamera ir bojāta: sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu
(pat ja navigācija vēl ir iespējama).

Akustiskie signāli

Kamera atskaņo divus pīkstienus šādos gadījumos:
• tiek veikta atiestatīšana;
• kameras ratiņiem tiek nodrošināta barošana;
• ir izveidots savienojums ar Brainlab programmatūru.

KAMERAS RATIŅI
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4.6 Vega kameras gaismas diodes un akustiskie
signāli

Attēls

① ②

16. att.  

Nr. Komponents

① Barošanas gaismas diode

② Kļūdas gaismas diode

Gaismas diožu norādes

Lai nodrošinātu ticamus mērījumus, Polaris Vega pozīcijas sensoram nepieciešams termiskās
stabilizācijas periods. Ja pozīcijas sensors ir ieslēgts, barošanas gaismas indikators mirgos,
norādot, ka sistēma uzsilst. Kad gaisma vairs nemirgo, sistēma ir gatava lietošanai.

Gaismas diode Statuss Norāde

Barošanas
gaismas diode
①

Mirgo zaļā krāsā Notiek kameras uzsilšana.

Nepārtraukti deg
zaļā krāsā Kamera ir gatava lietošanai.

Izslēgta

• Kameras ratiņiem netiek nodrošināta barošana.
• Ja sistēmai tiek nodrošināta barošana, pārliecinieties, ka

kameras ratiņi ir pievienoti bāzes stacijai.
• Sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu, ja kameras rati-
ņiem tiek nodrošināta pareiza barošana, bet strāvas gais-
mas diode joprojām ir izslēgta (pat ja navigācija vēl ir ie-
spējama).

Kļūdas gaismas
diode ②

Izslēgta Nav konstatēta neviena kļūda.

Mirgo dzintarkrā-
sā

Kamera ir bojāta: sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu
(pat ja navigācija vēl ir iespējama).

Nepārtraukti deg
dzintarkrāsā

Konstatēta kļūda: sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu
(pat ja navigācija vēl ir iespējama).

Vega kameras gaismas diodes un akustiskie signāli
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Akustiskie signāli

Kamera atskaņo divus pīkstienus šādos gadījumos:
• tiek veikta atiestatīšana;
• kameras ratiņiem tiek nodrošināta barošana;
• ir izveidots savienojums ar Brainlab programmatūru.

KAMERAS RATIŅI
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Vega kameras gaismas diodes un akustiskie signāli

54 Sistēmas un tehniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 Kick 2 navigācijas stacija



5 EM IZSEKOŠANAS IERĪCE
5.1 EM izsekošanas ierīce

Piesardzības pasākumi

Brīdinājums
EM izsekošanas ierīces darbināšanai izmantojiet tikai Brainlab nodrošināto strāvas avotu
un strāvas vadu.

Brīdinājums
EM izsekošanas ierīces komponentiem izmantojiet tikai piegādes komplektā iekļautās
stiprinājuma balstiekārtas.
• EM bāzes stacijas stiprinājuma balstiekārta.
• Lauka ģeneratora stiprinājuma balstiekārta.

Raugieties, lai EM izsekošanas ierīces komponentos neiekļūst šķidrums, jo tādējādi var tikt
bojāts komponents un/vai elektronika.

Brīdinājums
Nelietojiet EM izsekošanas ierīci, ja kāds no tās komponentiem ir redzami bojāts.

Brīdinājums
EM izsekošanas ierīce nav paredzēta vai testēta lietošanai sirds defibrilācijas laikā vai pēc
tās. Sirds defibrilācija var ietekmēt izsekošanas precizitāti vai sabojāt iekārtas.

Brīdinājums
Izmantojiet tikai Brainlab nodrošināto EM izsekošanas ierīces stiprinājuma balstiekārtu.

Brīdinājums
Nepiestipriniet un nekariniet neko uz EM izsekošanas ierīces komponentiem.

Brīdinājums
Neatbalstieties pret EM izsekošanas ierīces komponentiem.

EM izsekošanas ierīces tuvumā neizmantojiet izsmidzināmus aerosolus, jo tie var bojāt
shēmas.

Brīdinājums
Nenovietojiet EM izsekošanas ierīci vai tā daļas uz pacienta.

Brīdinājums
Neļaujiet EM izsekošanas ierīces komponentiem nonākt sterilajā laukā.

EM IZSEKOŠANAS IERĪCE
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Brīdinājums
Lai saglabātu izsekošanas precizitāti noteikto ierīces kalpošanas laiku, ik pēc 3 gadiem
Brainlab pilnvarotajam personālam jāveic EM izsekošanas ierīces precizitātes pārbaude.

Komponentu pārskats

⑤

④

③

②

①

⑥

17. att.  

Nr. Komponents Artikula numurs

① EM bāzes stacija 18092-02

② EM lauka ģeneratora fiksācijas plāksne 18092-05

③ EM lauka ģenerators 18092-08/18092-08A

④ EM lauka ģeneratora pozicionēšanas
balstiekārta 18092-30

⑤ EM strāvas avots 18092-04

⑥ EM strāvas datu kabelis 18199-20

EM turētājs 18092-24

EM zondes

Komponents Artikula numurs

EM instrumenta atskaite 18099-05A

EM pacienta atskaite 18099-24

EM rādītājs 18099-02C

EM instrumenta adapteris 18092-25

EM stilets 18097

EM izsekošanas ierīce
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EM lauka ģenerators ar fiksācijas plāksni un pozicionēšanas balstiekārtu

EM lauka ģeneratoru operācijas laikā var piestiprināt vai nu pie fiksācijas plāksnes, vai
pozicionēšanas balstiekārtas.

①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

18. att.  

Nr. Komponents

① EM lauka ģeneratora pozicionēšanas balstiekārtas stiprinājuma saskarne

② EM lauka ģeneratora pozicionēšanas balstiekārtas atbloķēšanas mehānisms

③ EM lauka ģeneratora pozicionēšanas balstiekārta

④ EM lauka ģeneratora fiksācijas plāksnes atbloķēšanas mehānisms

⑤ EM lauka ģeneratora fiksācijas plāksnes fiksācijas saskarne

⑥ EM lauka ģeneratora fiksācijas plāksne

⑦ Velcro siksnas stiprinājums

⑧ Velcro siksna

⑨ EM lauka ģenerators

⑩ EM lauka ģeneratora stiprinājuma elements

EM IZSEKOŠANAS IERĪCE
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EM bāzes stacija

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

19. att.  

Nr. Komponents

① Strāvas savienojums

② EM instrumenta gaismas diodes

③ Barošanas gaismas diode

④ EM instrumenta pieslēgvietas

⑤ Rīka pagarinājuma pieslēgvieta

⑥ Navigācijas sistēmas pieslēgvieta

⑦ EM lauka ģeneratora pieslēgvieta

EM izsekošanas ierīce
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EM strāvas avots (I klase)

③

①

②

④

20. att.  

Nr. Komponents

① Elektrotīkla savienotājs

② Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

③ Strāvas indikators

④ EM kabeļsavienotājs

EM IZSEKOŠANAS IERĪCE
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Kick EM turētājs

①

②

③

21. att.  

Nr. Komponents

① Monitora statņa āķi

② Augšdaļa

③ Apakšdaļa

EM izsekošanas ierīce
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EM izsekošanas ierīces transportēšanas kārbas

② ④③

①

22. att.  

Nr. Komponents

① Nesterila instrumentu kārba

②

Apakšējais līmenis
PIEZĪME: strāvas padeve ir parādīta pareizajā pozīcijā, kas atbilst fiksācijas plāksnei. Lai
novietotu pozicionēšanas balstiekārtu uz augšējā līmeņa, pārvietojiet strāvas avotu uz le-
ju. 

③ Augšējais līmenis ar balstiekārtu

④ Augšējais līmenis ar plāksni

EM IZSEKOŠANAS IERĪCE
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5.1.1 EM izsekošanas ierīces komponentu pievienošana un atvienošana

Piesardzības pasākumi saistībā ar kabeļsavienojumiem

Brīdinājums
EM izsekošanas ierīces darbināšanai izmantojiet tikai Brainlab nodrošināto strāvas avotu
un strāvas kabeli.
Nepievienojiet un neatvienojiet kabeļus, kad sistēma ir ieslēgta.

Brīdinājums
Neraujiet un nevelciet kabeļus ar jebkādu spēku. Atvienojiet savienojumus, turot
savienotāju. Nekad neveiciet savienošanu vai atvienošanu ar spēku.

Brīdinājums
Pārliecinieties, vai kabeļi nav izvietoti vietās, kur operācijas personāls stāvēs vai staigās.

Pievienojot kabeļus, pārliecinieties, ka tie nav pārāk nospriegoti. Nenostiepiet un
nenospriegojiet pievienotos kabeļus.

Nenovietojiet EM lauka ģeneratora kabeli mērāmā apjoma zonā un neaptiniet to ap EM
lauka ģeneratoru, jo tas var radīt magnētiskus traucējumus, kas samazina izsekošanas
precizitāti.

EM izsekošanas ierīces komponentu pievienošana un atvienošana
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5.1.2 EM bāzes stacija

Piesardzības pasākumi

Turiet EM bāzes staciju ar vienu roku, kamēr savstarpēji savienojat EM instrumentus vai
atvienojat tos vienu no otra. Tādējādi nevar notikt EM bāzes stacijas neparedzēta pārvietošanās
uz operāciju zāles galda margas.

EM izsekošanas ierīces pievienošana monitora ratiņiem

①

②

23. att.  

Darbība

1. Pārliecinieties, ka monitora ratiņi un EM strāvas padeve ir izslēgta.

2. Pievienojiet EM kabeļa datu spraudni EM bāzes stacijas ② navigācijas sistēmas pieslēg-
vietai.

3. Pievienojiet EM kabeļa strāvas spraudni EM bāzes stacijas ① barošanas pieslēgvietai.

4. Pievienojiet EM kabeļa USB spraudni USB pieslēgvietai, kas atrodas zem Ethernet porta,
ar marķējumu Tracking Unit / Camera (Izsekošanas ierīce / kamera) ③ monitora ratiņu
lietotāja panelī.

③

5. Pievienojiet EM kabeļa strāvas spraudni EM strāvas spraudligzdai.

6. Viegli pavelciet kabeli aiz abiem galiem, lai pārbaudītu, vai bloķēšanas mehānisms ir akti-
vizēts.

7. Pievienojiet elektrotīkla kabeli monitora ratiņiem un sienas strāvas kontaktligzdai.

8. Pievienojiet elektrotīkla kabeli EM strāvas spraudligzdai un sienas strāvas kontaktligzdai.

EM IZSEKOŠANAS IERĪCE
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Darbība

9. Iedarbiniet sistēmu, ieslēdzot EM strāvas avota un monitora ratiņu barošanu.

Brīdinājums
Pirms strāvas padeves un EM lauka ģeneratora kabeļu pievienošanas vai atvienošanas
jāizslēdz EM strāvas avots.

EM bāzes stacijas kabeļu atvienošana

① ② ③

24. att.  

Darbība

1. Atrodiet EM bāzes stacijas kabeļu (piemēram, EM instrumentu, navigācijas sistēmas vai
rīka pagarinātāja pieslēgvietas kabeļu) savienotājus ①.

2. Pavelciet korpusu atpakaļ, lai atbloķētu savienotāju ②.

3. Izvelciet spraudni ③.

EM strāvas padeves atvienošana no EM bāzes stacijas

① ② ③

25. att.  

Darbība

1. Atrodiet strāvas savienotāju uz EM bāzes stacijas ①.

2. Pastumiet atbloķēšanas mēlīti spraudņa augšpusē ②.

3. Izvelciet spraudni ③.

EM bāzes stacija
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EM strāvas datu kabeļa atvienošana

Darbība

Atvienojot kabeli, nospiediet uz leju plastmasas aizturi, kas atrodas spraudņa augšpusē. Šis aiz-
turis nostiprina kabeli pieslēgvietā. Nospiežot aizturi uz leju, tiek atbloķēts stiprinājums. Izvelciet
spraudni no ierīces.

EM IZSEKOŠANAS IERĪCE
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5.1.3 EM instrumenti

Piesardzības pasākumi

Brīdinājums
Novietojiet EM instrumentu kabeļus ne tuvāk kā 30 mm attālumā no EM lauka ģeneratora
kabeļa. Novietojot tos tuvāk, jo īpaši paralēli vienu otram, EM instrumenta kabelim var
rasties elektromagnētiskie traucējumi, kas var apdraudēt izsekošanas precizitāti.

Gaismas diožu norādes

①

②

26. att.  

Gaismas diode Statuss Norāde

Barošanas
gaismas diode
①

Zaļa EM izsekošanas ierīce ir ieslēgta un gatava lietošanai.

Izslēgta

• EM izsekošanas ierīce nav ieslēgta.
• Ja EM strāvas padeve ir ieslēgta, pārliecinieties, ka EM

kabelis ir pievienots pareizi.
• Ja EM izsekošanas ierīce ir ieslēgta un kabelis ir pievie-

nots pareizi, bet strāvas gaismas diode nedeg, sazinieties
ar Brainlab atbalsta dienestu.

Instrumenta
statusa gais-
mas diode ②

Dzintarkrāsā EM instruments ir pievienots, taču Brainlab programmatūra
to vēl nav inicializējusi.

Zaļa EM instruments ir pievienots un gatavs lietošanai.

Izslēgta

• Neviens EM instruments nav pievienots pieslēgvietai ar
atbilstošo numuru.

• Sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu, ja EM instru-
ments ir pievienots, monitora ratiņi un EM bāzes stacija
ir ieslēgti, bet gaismas diode nedeg.

Akustiskie signāli

EM izsekošanas ierīce atskaņo divus pīkstienus šādos gadījumos:
• tiek veikta atiestatīšana;

EM instrumenti
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• sistēmai tiek nodrošināta strāvas padeve;
• ir izveidots savienojums ar Brainlab programmatūru.

EM instrumentu un EM instrumenta adaptera pievienošana

Pievienojot vai atvienojot EM instrumentus, stabilizējiet EM bāzes staciju, turot to ar vienu roku,
lai novērstu nejaušu kustību.

① ②

④

⑤

③

27. att.  

Darbība

1. Pārliecinieties, ka sarkanais indikators uz kontaktdakšas sakrīt ar norādi uz rozetes ①.
Pievienojiet EM instrumentu jebkurai brīvajai EM instrumenta pieslēgvietai ② (atrodas EM
bāzes stacijas ③ labajā pusē), līdz spraudnis ir nofiksēts.

2. Ja EM bāzes stacija ir ieslēgta (barošanas gaismas diode ④ ir izgaismota), atbilstošā in-
strumenta statusa gaismas diode iedegas dzintarkrāsā ⑤.

3. Kad programmatūra atzīst EM instrumentu par derīgu, gaismas diodes krāsa mainās no
dzintarkrāsas uz zaļu.

PIEZĪME: pieejamie EM instrumenti ir aprakstīti attiecīgajā instrumenta lietotāja ceļvedī. 

EM IZSEKOŠANAS IERĪCE
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5.1.4 EM izsekošanas ierīces novietošana operāciju zālē

Piesardzības pasākumi

Brīdinājums
Izsekošanas laikā neatvienojiet EM lauka ģeneratoru. Pretējā gadījumā pastāv elektriskās
strāvas trieciena risks, kas var radīt traumas.

Brīdinājums
Nesatiniet EM lauka ģeneratora kabeli, jo tas rada pietiekami spēcīgu elektrisko strāvu, lai
izveidotu magnētisko lauku, ja kabelis ir satīts apaļā formā. Šis magnētiskais lauks var
radīt traucējumus EM lauka ģeneratora magnētiskajam laukam un tādēļ ir apdraudēta
izsekošanas precizitāte.

Brīdinājums
Iegultā skaitļošanas elektronika un EM izsekošanas ierīces ieviestie algoritmi funkcionālās
drošības ziņā nav aizsargāti pret kļūdu, tāpēc darbības laikā var rasties to atteice.

Brīdinājums
Uzstādot EM izsekošanas ierīces komponentus, uzmanieties, lai kabeļi netiktu izvietoti tieši
operāciju zāles personāla pārvietošanās ceļā.

Nenometiet EM lauka ģeneratoru zemē un nepakļaujiet to triecieniem. EM lauka ģeneratora
fiziski bojājumi var mainīt kalibrēšanu. Informējiet Brainlab atbalsta dienestu, ja EM lauka
ģenerators bija pakļauts triecienam.

EM izsekošanas precizitātes traucējumi

Brīdinājums
Sistēmas izsekošanas precizitāti var negatīvi ietekmēt elektromagnētiskā lauka traucējumi,
ko rada citi telpā esoši objekti. Metāla daļas vai citi darbībā esoši elektromagnētiskā lauka
ģeneratori var radīt traucējumus, ja tie atrodas 10 m rādiusā no EM izsekošanas ierīces.

Nenovietojiet EM lauka ģeneratoru 10 m rādiusā no cita darbības lauka ģeneratora, jo tas
var ietekmēt izsekošanas precizitāti.

Brīdinājums
Pēc iestatīšanas un pirms procedūras uzsākšanas vienmēr pārbaudiet izsekošanas
precizitāti, jo elektromagnētisko lauku traucējošu objektu ietekmi nevar novērst pilnībā.

Brīdinājums
Tuvumā esošās iekārtas var traucēt EM izsekošanas ierīces elektromagnētisko izsekošanu.
Tas var izraisīt īslaicīgu nespēju izsekot EM instrumentus. Lai turpinātu izsekošanu, var būt
nepieciešams pārvietot tuvumā esošās iekārtas prom no EM izsekošanas ierīces.

Tipiska iestatīšana operāciju zālē

Brīdinājums
Novietojiet EM bāzes staciju un navigācijas staciju (Kick monitora ratiņus) vismaz 60 cm
attālumā no EM lauka ģeneratora. Pretējā gadījumā tas var ietekmēt izsekošanas apjomu
vai izsekošanas precizitāti.

EM izsekošanas ierīces novietošana operāciju zālē

68 Sistēmas un tehniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 Kick 2 navigācijas stacija



①                                                                     ② 

28. att.  

Nr. Iestatīšana

① EM lauka ģenerators uz fiksācijas plāksnes un EM bāzes stacija uz Kick EM turētāja.

② EM lauka ģenerators uz pozicionēšanas balstiekārtas un EM bāzes stacija uz Kick EM
turētāja.

EM lauka ģeneratora novietošana

EM lauka ģeneratoru var novietot pacienta galvas abās pusēs atkarībā no tā, kur ir nostiprināta
fiksācijas plāksne.
EM lauka ģeneratora pozicionēšanas balstiekārtu var uzstādīt abās galda pusēs.
Izvēlieties tādu iestatīšanas veidu, kurā EM lauka ģenerators netraucē ķirurga pozīcijai.
Izmantojiet pacientam piemērotu galvas balstu.

Brīdinājums
Izmantojiet EM lauka ģeneratoru ne tuvāk kā 200 mm attālumā no uzstādīta
elektrokardiostimulatora. EM lauka ģeneratora radītais magnētiskais lauks var radīt
elektrokardiostimulatora darbības traucējumus.

29. att.  

EM IZSEKOŠANAS IERĪCE

Sistēmas un tehniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 Kick 2 navigācijas stacija 69



30. att.  

EM bāzes stacijas novietošana

EM bāzes staciju var novietot jebkurā operāciju zāles galda margas pusē vai uz Kick EM
turētāja. Izvēlieties iestatīšanas veidu, kurā EM bāzes stacijas kabeļi, jo īpaši EM instrumentu
kabeļi, atbilst jūsu darba plūsmai un netraucēs cilvēkiem vai citām iekārtām.
EM bāzes stacija jānovieto ārpus zonas, kurā ķirurgs plāno darboties, un ārpus zonas, kas tiek
uzskatīta par sterilu.

①

②

③

31. att.  

Nr. Komponents

① Operāciju zāles galda marga

② EM bāzes stacijas stiprinājuma balstiekārta (nostiprināšana uz operāciju zāles galda
margas)

③ Piestiprināšana Kick EM turētājam

EM izsekošanas ierīces novietošana operāciju zālē
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EM bāzes stacijas ventilācija

EM lauka ģeneratoram nav nepieciešama aktīva dzesēšana.
EM bāzes stacija izmanto divus ventilatorus, lai atdzesētu elektroniskos komponentus stacijas
iekšienē.

Brīdinājums
Neaizšķērsojiet EM bāzes stacijas ventilācijas atveres.

②

④

① ③

32. att.  

Nr. Komponents

① EM bāzes stacijas kreisā puse

② Gaisa plūsmas izvade (ventilācijas atveres)

③ EM bāzes stacijas aizmugure

④ Gaisa plūsmas ievade (ventilācijas atveres)

Pārklāšana

Varat pārklāt EM lauka ģeneratoru un EM bāzes staciju tā, lai netiktu traucēta EM bāzes
stacijas gaisa plūsma.
PIEZĪME: ņemiet vērā, ka pārklāšanas gadījumā pārklājs, iespējams, jāpārvieto, lai varētu
pārbaudīt gaismas diodes EM bāzes stacijas priekšpusē vai pievienotu/atvienotu EM
instrumentus. 
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33. att.  

EM strāvas avota novietošana

EM strāvas avots ir piestiprināts Kick monitora ratiņu statnim.

③

①

②

34. att.  

Nr. Komponents

① EM strāvas avots

② Velcro siksnas

③ Monitora ratiņu pamatne

Statņa novietošana

Brīdinājums
Pēc EM izsekošanas ierīces komponentu uzstādīšanas operāciju zāles galdu pārvietojiet
uzmanīgi, jo ar to var tikt pārvietoti komponenti un pavilkti pievienotie kabeļi.

EM izsekošanas ierīces novietošana operāciju zālē
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Brīdinājums
Nepārvietojiet EM lauka ģeneratoru, kamēr notiek instrumenta izsekošana vai atskaites
veikšana, jo tas var ietekmēt navigācijas precizitāti.

Iestatīšanas darba plūsma

Darbība

1. Izmantojiet transportēšanas kārbu vai monitora ratiņus, lai pārvietotu EM izsekošanas
ierīces komponentus uz operāciju zāli.
Izņemiet katru komponentu no transportēšanas kārbas tādā secībā, kādā iekārtas kompo-
nenti tiek glabāti kārbā.

2. Piestipriniet EM lauka ģeneratora fiksācijas plāksni vai pozicionēšanas balstiekārtu. Fik-
sācijas plāksne: piestipriniet fiksācijas plāksni uz operāciju galda, nofiksējot to ar divām
Velcro siksnām. Novietojiet EM lauka ģeneratora fiksācijas plāksni tā, lai tēmēklis atra-
stos vietā, kur tiks novietota pacienta galva. Pozicionēšanas balstiekārta: piestipriniet po-
zicionēšanas balstiekārtu pie operāciju zāles galda margām un pievelciet pēc nepiecieša-
mības.

3. Noņemiet transportēšanas kārbas augšējo līmeni un noglabājiet to kārbas vāka iekšpusē
vai vietā, kur to var uzglabāt tīru un sausu.

4. Nostipriniet EM lauka ģeneratoru uz vai nu EM lauka ģeneratora fiksācijas plāksnes vai
pozicionēšanas balstiekārtas. Fiksācijas plāksne: ievietojiet fiksācijas elementu attiecīgajā
fiksācijas saskarnē. Ja EM lauka ģenerators ir pareizi nostiprināts, atskan klikšķis. Pār-
liecinieties, ka samontētā stāvoklī EM lauka ģeneratora dzeltenā josla ir vērsta pret paci-
entu. Pozicionēšanas balstiekārta: pastumiet bloķēšanas sviru uz priekšu, lai atbloķētu,
un ievietojiet stiprinājuma elementu atbilstošajā stiprinājuma saskarnē. Iespiediet bloķē-
šanas sviru uz iekšu, lai nofiksētu EM lauka ģeneratoru vietā. Izvietojiet kabeli uz grīdas
tā, lai tas nebūtu operāciju zāles personāla ceļā.

5. Noņemiet EM bāzes staciju no transportēšanas kārbas apakšējā līmeņa (ja vien tā ne-
tiek glabāta Kick EM turētājā) un pēc tam pievienojiet EM bāzes stacijai strāvas un datu
kabeļus.

6. Pievienojiet EM lauka ģeneratora kabeli EM bāzes stacijai.

7. Uzkariniet EM bāzes staciju uz operāciju zāles galda margas, izmantojot stiprinājuma
balstiekārtu.
Vai:
Uzkariniet EM bāzes staciju uz Kick EM turētāja, izmantojot stiprinājuma balstiekārtu.

8. Piestipriniet EM strāvas avotu monitora ratiņiem, nofiksējot to ar Velcro siksnām ap mo-
nitora ratiņu statni pamatnes tuvumā.

9. Pievienojiet EM kabeli monitora ratiņiem.

10. Pievienojiet EM kabeli EM strāvas avotam.

11. Izņemiet nesterilo instrumenta futrāli no transportēšanas kārbas, novietojot to uz nesteri-
las virsmas.

12. Uzlieciet atpakaļ transportēšanas kārbas augšējo līmeni un noglabājiet kārbu tā, lai tā ne-
aizšķērsotu ceļu un būtu tīra un sausa.

EM IZSEKOŠANAS IERĪCE
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5.1.5 Pacienta novietošana

Pirms darba sākšanas

Pirms sistēmas izmantošanas darbiniet EM izsekošanas ierīci 10 minūtes.

Brīdinājums
No ģenerētā EM lauka jāizņem visi objekti, izņemot pacienta atskaiti. Pārliecinieties, ka
pacientam ir noņemti visi metāla priekšmeti (piemēram, pīrsingi).

EM izsekošanas skata lauks

Navigācijas apjoms sākas 50 mm attālumā no EM lauka ģeneratora priekšpuses. Optimālais
darba attālums ir no 100 līdz 350 mm no EM lauka ģeneratora priekšpuses.

③②

①

④

⑤

35. att.  

Nr. Komponents

① Virsma

② Sāns

③ Aizmugure

④ Pieejamais navigācijas apjoms

⑤ Optimālais navigācijas apjoms

Pacienta novietošana
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EM izsekošanas precizitāte

Vienmēr novietojiet pacientu tālāk iezīmētajā zonā, jo tā nodrošina vislabāko izsekošanas
precizitāti. Izsekošanas precizitāte samazinās, ja instrumenti tiek turēti ārpus šīs zonas.
Navigācijas programmatūra parāda brīdinājumu, ja instrumenti ir ārpus norādītās zonas, lai
palīdzētu novērst darbu šajā apgabalā (skatīt attiecīgo programmatūras lietotāja ceļvedi).
Izmantojiet pacientam piemērotu galvas balstu ①, lai novietotu galvu tādā līmenī, kurā EM lauka
ģeneratora priekšpuse aptuveni aptver aptuveni interesējošo apgabalu, ieskaitot EM
instrumentus.

①

36. att.  
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Pacienta novietošana
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6 SISTĒMAS IZMANTOŠANA
6.1 Sterila izmantošana
6.1.1 Sterils Kick monitora pārklājs

Vispārīga informācija

Kick 2 navigācijas stacija un EM izsekošanas ierīce ir nesterilas. Monitora ratiņus var
izmantot pacienta vidē, lietojot Brainlab nodrošināto Kick monitora pārklāju.
Pārklājs ļauj operācijas laikā intraoperatīvi piekļūt visām programmatūras funkcijām un atbilstoši
novietot monitoru, neapdraudot sterilo lauku.
Neļaujiet nekādām sistēmas daļām nonākt sterilajā laukā.

Iepakošana

Kick monitora pārklājs tiek piegādāts sterils. Pārliecinieties, ka pārklāja iepakojumā nav
caurumu vai plīsumu.
Pirms lietošanas pārbaudiet derīguma termiņu uz pārklāja iepakojuma. Ja derīguma termiņš ir
beidzies, utilizējiet pārklāju un nelietojiet to.
Pārklājs tiek piegādāts sterils. Ja pārklāja ārpuse izpakošanas vai klīniskas lietošanas laikā nonāk
saskarē ar nesterilu vidi, pārklājs jāutilizē.
Nelietojiet pārklāju, ja iepakojums ir bojāts vai saplēsts.

Pārklāts Kick monitors

37. att.  
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Pārklāta skārienekrāna izmantošana

Nepieskarieties pārklājam ar asiem instrumentiem.
Lai saglabātu sterilo lauku, pieskarieties tikai skārienekrāna un monitora korpusa pārklātajām
daļām.

Utilizācija

Pēc lietošanas utilizējiet pārklāju.

Monitora pārklāšana

②

①

③

④
38. att.  

Darbība

1. Uzlieciet pārklāju uz monitora augšdaļas ①.
Pārliecinieties, ka orientācijas bultiņa ir monitora aizmugurē un vērsta uz leju ②.

2. Noņemiet līmplēvi no līmlentēm ③ pārklāja augšdaļā un piestipriniet monitora aizmugurē.

3. Noņemiet līmplēvi no līmlentēm ④ pārklāja apakšdaļā un piestipriniet pie monitora statņa.

Sterila izmantošana
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6.2 Sistēmas savienojumi
6.2.1 Trešo pušu savienojumi

Vispārīga informācija

Trešo pušu ierīces var pievienot Kick 2 sistēmai, izmantojot saderīgus savienojuma kabeļus.

Saskarnes

Trešās puses savienojums un elektriskās saskarnes atrodas ratiņu aizmugurē.

USB

USB pieslēgvietas atrodas savienojumu panelī un ratiņu pamatnes priekšpusē.
Pirms USB zibatmiņas disku pievienošanas sistēmai skenējiet tos ar antivīrusu programmatūru.
Pievienojiet monitora ratiņiem tikai mazjaudas vai autonomas darbības USB ierīces (piemēram,
USB zibatmiņas disku, peli, tastatūru, kājslēdzi). Nepievienojiet lieljaudas USB ierīces (piemēram,
ārējo cieto disku, viedtālruņus, pārnēsājamus mūzikas atskaņotājus) USB 2.0 un 3.0
pieslēgvietām ratiņu pamatnes priekšpusē. Pretējā gadījumā iekārtas drošumu un efektivitāti
nevar garantēt.

Ierobežojumi iekārtu pievienošanai paneļiem

Brīdinājums
Pievienojiet Kick 2 sistēmai tikai Brainlab norādītas iekārtas, kura savietojamību ir
apstiprinājis uzņēmums Brainlab.

Brīdinājums
Papildiekārtām, kas pievienotas medicīniskām elektroiekārtām, jāatbilst attiecīgajiem IEC
vai ISO standartiem (piemēram, standartam IEC 60950 attiecībā uz datu apstrādes iekārtām
un standartam IEC 60601-1 attiecībā uz medicīniskām iekārtām). Turklāt visām
konfigurācijām jāatbilst medicīnisko elektrosistēmu prasībām (skatīt attiecīgi standartu
IEC 60601-1-1 vai standarta IEC 60601-1 3. izdevuma 16. punktu). Ikviens, kurš pievieno
papildiekārtas medicīniskām elektroiekārtām, konfigurē medicīnas sistēmu un tādējādi ir
atbildīgs par to, lai sistēma atbilstu medicīnisko elektrosistēmu prasībām. Ņemiet vērā, ka
vietējie tiesību akti ir prioritāri salīdzinājumā ar iepriekšminētajām prasībām. Neskaidrību
gadījumā sazinieties ar vietējo pārstāvi vai tehniskā dienesta nodaļu.

Brīdinājums
Ja nav norādīts citādi, nav atļauts izmantot vairākas kontaktligzdas vai pagarinātājkabeļus.

Brīdinājums
Pievienojot elektroiekārtas vairākligzdu rozetei, tiek izveidota ME sistēma, kas var mazināt
drošuma līmeni.

LAN savienojums

Pievienojiet LAN portiem tikai IEC standartiem atbilstošas ierīces.
Atkarībā no Brainlab lietojumprogrammas, kas darbojas sistēmā, un integrācijas slimnīcu tīklā,
sistēmas savienošana ar tīklu nodrošina pacienta datu pārsūtīšanu, attālo piekļuvi, straumēšanu
un sesiju koplietošanu.
Tīkliem jāatbilst standartiem 1000BASE-T vai 100BASE-TX saskaņā ar IEEE 802.3 prasībām.

SISTĒMAS IZMANTOŠANA
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Monitora ratiņu saskarnes nenodrošina atdalīšanas līdzekļus saskaņā ar standartu
IEC 60601-1:2005. Tīkla (LAN) saskarnei ieteicams izmantot atbilstošu atdalīšanas ierīci ar
minimālo reitingu 1 MOOP un dielektrisko izturību vismaz 1,5 kV.

Bezvadu LAN savienojums

Var būt iespējams pievienot sistēmu slimnīcas tīklam, izmantojot bezvadu LAN savienojumu.
Bezvadu LAN savienojuma pieejamība ir atkarīga no reģiona, kurā atrodaties.
WLAN ierīce atbilst IEEE 802.11a/b/g/n/ac prasībām. Pieejamās bezvadu modulācijas
tehnoloģijas ir šādas: DSSS, CCK, OFDM. Pieejamie modulācijas veidi ir šādi: DBPSK, DQPSK,
CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM.
Ja savienojums ir vājš vai bezvadu savienojuma nav, izmantojiet savienošanai LAN kabeli.
Pacienta datu pārsūtīšanai izmantojiet, piemēram, USB zibatmiņas diskus.
Bezvadu LAN raidītājs izmanto frekvenču joslu, lai nosūtītu un saņemtu tālāk norādīto informāciju.

Ierīces ID Frekvenču josla

FCC ID A8J-EUB1200AC-1

WLAN raidītājs nosūtīšanai un saņemšanai izmanto frekvenču jo-
slu no 2,400 līdz 2,484 GHz ar efektīvo izotropisko izstaroto jaudu
(EIRP) 19,5 dBm.
WLAN raidītājs nosūtīšanai un saņemšanai izmanto frekvenču jo-
slu no 5,725 līdz 5,850 GHz ar EIRP 17,5 dBm.

FCC ID Q87-WUSB6300

WLAN raidītājs nosūtīšanai un saņemšanai izmanto frekvenču jo-
slu no 2,400 līdz 2,454 GHz ar efektīvo izotropisko izstaroto jaudu
(EIRP) 18,86 dBm.
WLAN raidītājs nosūtīšanai un saņemšanai izmanto frekvenču jo-
slu no 5,725 līdz 5,850 GHz ar efektīvo izotropisko izstaroto jaudu
(EIRP) 21,87 dBm.

Bezvadu sistēmas sakari var radīt traucējumus citām tuvumā esošām bezvadu ierīcēm. Pirms
operācijas pārbaudiet, vai bezvadu sistēmas savienojums un citas nepieciešamās ierīces
darbojas pareizi.

Tīkla vide

Pievienojot Kick 2 navigācijas staciju slimnīcas tīklam, tiek izveidota medicīniska elektriska
(ME) sistēma saskaņā ar standartu IEC 60601-1. Ieteicams, lai slimnīcu tīkla komponenti
atbilstu attiecīgam IEC standartam.

Darbiniet sistēmu tikai drošā tīkla vidē. Pārliecinieties, vai tīkls ir aizsargāts pret
nesankcionētu piekļuvi (piemēram, ar lietotāja autentifikāciju, ugunsmūri) un pret
ļaunprātīgu programmatūru. Pretējā gadījumā sistēmas darbību nevar garantēt iespējamu
ļaunprātīgas programmatūras infekciju dēļ.

3D satura parādīšana

Kick 2 navigācijas stacija nodrošina progresīvu vienas straumes signālu ar izšķirtspēju 1
920 x 1 080 pie 60 Hz. Lai pareizi parādītu 3D saturu, kas izveidots ar kādu Brainlab
programmatūru, ārējam displejam jāatbalsta 3D rindu tehnoloģija.

Sistēmas savienojumi
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6.2.2 Aizmugures paneļa savienojumi

Saderīgi savienojuma kabeļi

Pieslēgvie-
ta/ports

Piemērs Izmantošana

Slimnīcas
tīkls

Ethernet ports pieslēgšanai slimnīcas tīklam vai in-
traoperatīviem datu avotiem (izmantojot kā mini-
mums Cat 5e RJ45 tīkla kabeli maks. 1 GB tīklam).
Augšpusē ir fiksators, kas tiek bloķēts, pieslēdzot
kabeli pieslēgvietai. Izņemot savienotāju, nospiediet
fiksatoru un pēc tam izvelciet spraudni.

Intraoperatī-
vie dati

Izsekošanas
ierīce

Ethernet pieslēgvieta izsekošanas ierīces pievieno-
šanai.

USB 2.0 USB pieslēgvietas pasīvu USB 2.0 ierīču pievieno-
šanai, lai pārsūtītu pacienta datus.

USB 3.0 USB pieslēgvietas USB 3.0 ierīču pievienošanai.

S-Video ie-
vade

Lai veiktu darbības ar Brainlab programmatūras vi-
deo, pievienojiet S-Video avotu ar 26 AWG miniatū-
ro koaksiālo kabeli (maks. 5 m) ar Mini-DIN Hosiden
spraudni pie Brainlab S-Video sadalītājkabeļa.
Pirms kabeļa pievienošanas pareizi noregulējiet
plastmasas grozāmo kodēšanas pogu. Šo savieno-
tāju nevar bloķēt.
Izmantojiet tikai Hosiden 4 tapu Mini-DIN savienotā-
jus. Šķietami var būt piemēroti arī līdzīgi savienotāji,
taču tie var izraisīt iekārtu bojājumus.

S-Video sa-
dalītājkabelis

Izmanto, lai pievienotu S-Video avotus monitora ra-
tiņiem.
Pievienojiet melno BNC savienotāju savienojuma
paneļa S-Video ievades Y pieslēgvietai. Pievienojiet
balto BNC savienotāju savienojuma paneļa S-Video
ievades C pieslēgvietai.

Mikroskops

Mikroskopus pievienojiet tikai ar Brainlab mikrosko-
pa kabeli. Iespraudiet kabeli, pievienojot visus sa-
vienotājus (DVI-I, USB, CVBS) atbilstošajām pie-
slēgvietām.
Detalizētu informāciju par mikroskopa integrāciju
skatiet attiecīgajā instrumenta lietotāja ceļvedī.

Video izeja
Video izeju var izmantot arī DVI savienojumam.
PIEZĪME: Brainlab nenodrošina šo kabeli. 

SISTĒMAS IZMANTOŠANA
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6.2.3 Izsekošanas ierīce

Vispārīga informācija

Pievienojot izsekošanas ierīci monitora ratiņiem, tiek izveidota ME sistēma saskaņā ar standartu
IEC 60601-1, un tai jāatbilst standartā noteiktajām prasībām.
Pievienojiet izsekošanas ierīci monitora ratiņiem, kad abas ierīces ir izslēgtas.
Izmantojiet izsekošanas komunikāciju ar slimnīcas tīkla starpniecību tikai tad, ja esat pārliecināts(-
ta) par tīkla stabilitāti.
Ja savienojums ar izsekošanas ierīci ar slimnīcas Ethernet starpniecību neizdodas, izmantojiet
monitora ratiņu un izsekošanas ierīces tiešā savienojuma kabeļus.
PIEZĪME: pirms pievienot izsekošanas ierīci monitora ratiņiem, skatiet izsekošanas ierīces
lietotāja ceļvedi(-žus). 

Izsekošanas ierīces pievienošana

Darbība

1. Pievienojiet Ethernet kabeli izsekošanas ierīces pieslēgvietai uz monitora ratiņiem.

2. Pievienojiet Ethernet kabeli izsekošanas ierīcei.

3. Ieslēdziet ierīces.

Izsekošanas ierīce
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6.2.4 Izvēles komponenti

Kick DVD diskdzinis

Kick 2 navigācijas stacijas DVD diskdzinis var lasīt tālāk norādītos formātus.
• Mastered formāta disks
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R 3,95 GB
• DVD-R 4,7 GB (autorēšanas)
• DVD-R 4,7 GB (vispārīgs)
• DVD-RW
• DVD+R 4,7 GB
• DVD+R 8,5 GB (divslāņu)
• DVD+RW 4,7 GB
• DVD-RAM 4,7 GB

Kick 2 navigācijas stacijas DVD diskdzinis var ierakstīt tālāk norādītajos formātos.
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R 4,7 GB
• DVD+R 4,7 GB
• DVD+R 8,5 GB (divslāņu)
• DVD+RW 4,7 GB
• DVD-RAM 4,7 GB

DVD diskdziņa pievienošana Kick sistēmai

①

39. att.  

Darbība

1. Pievienojiet USB kabeli DVD diskdzinim.

2. Izmantojot Velcro siksnu, piestipriniet DVD diskdzini monitora ratiņu statņa apakšdaļai
tā, lai savienojuma kabelis ① atrastos apakšpusē (vistuvāk pamatnei) un būtu vērsts pret
ratiņu aizmuguri.

3. Pievienojiet kabeli USB 3.0 pieslēgvietai savienojumu panelī.

4. Nospiediet izstumšanas pogu, lai izvadītu tekni un ievietotu/izņemtu DVD disku.

SISTĒMAS IZMANTOŠANA
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USB pievienošana Ethernet adapterim

Papildu USB uz Ethernet adapteri ļauj pievienot trešās puses ierīci, izmantojot Ethernet
pieslēgvietu.

②①

②

①

40. att.  

Darbība

1. Pievienojiet adaptera USB spraudni ② USB 3.0 pieslēgvietai savienojumu panelī monito-
ra ratiņu pamatnes aizmugurē.

2. Pievienojiet Ethernet kabeli trešās puses ierīcei.

3. Pievienojiet Ethernet kabeli adaptera Ethernet pieslēgvietai ①.

PIEZĪME: izsekošanas ierīces pievienošanai neizmantojiet adapteri no USB uz Ethernet. Vienmēr
pievienojiet izsekošanas ierīci tieši Ethernet pieslēgvietai ar marķējumu Tracking Unit
(Izsekošanas ierīce). 

Izvēles komponenti
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6.3 Kabeļsavienojumi
6.3.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Šajā sadaļā sniegta informācija par tālāk norādīto kabeļu pievienošanu.
• Potenciālu izlīdzināšanas kabelis
• Elektrotīkla kabelis

Droša rīkošanās ar kabeļiem

Nepievienojiet un neatvienojiet kabeļus, kad monitora ratiņi ir ieslēgti.
Neizmantojiet plīsušus vai bojātus kabeļus.
Neraujiet un nevelciet kabeļus.
Elektriskās strāvas trieciena risks: nepieskarieties kabeļu spraudņiem, kad Kick 2 navigācijas
stacija ir ieslēgta.
Pārliecinieties, ka izsekošanas ierīces kabelis netiek izmantots, lai pievienotu jebkādas citas
ierīces, izņemot monitora ratiņus un izsekošanas ierīci.
Pirms sistēmas lietošanas pārbaudiet, vai kabeļi ir labā stāvoklī.
Kad sistēma netiek lietota vai pirms tās pārvietošanas, atvienojiet un uzglabājiet visus kabeļus uz
kabeļu āķiem. Nevelciet kabeļus.
Pievienojot kabeļus, pārliecinieties, ka tie nav pārāk nospriegoti. Nenostiepiet un nenospriegojiet
pievienotos kabeļus.

Nekad nepievienojiet vai neatvienojiet savienotājus ar spēku.

Potenciāla izlīdzināšanas (dzeltenais/zaļais) kabelis

• Izlīdzina potenciālu starp dažādām metāla detaļām, kurām drīkst pieskarties vienlaikus.
• Samazina potenciālu atšķirības, kas darbības laikā var rasties starp medicīniskām elektriskām

ierīcēm un citu priekšmetu strāvvadošām daļām.
Pirms sistēmas lietošanas pievienojiet potenciāla izlīdzināšanas kabeli monitora ratiņiem un
attiecīgajai sienas kontaktligzdai.

Potenciālu izlīdzināšanas kabeļa pievienošana

41. att.  
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Darbība

1. Pievienojiet potenciālu izlīdzināšanas kabeli monitora ratiņu potenciālu izlīdzināšanas
pieslēgvietai.

2. Iespraudiet potenciālu izlīdzināšanas kabeli līdzvērtīgā sienas kontaktligzdā.

Potenciālu izlīdzināšanas elektrotīkla kabeļa pievienošana

Darbība

1. Pievienojiet elektrotīkla kabeli monitora ratiņu barošanas pieslēgvietai.

2. Pievienojiet elektrotīkla kabeļa otru galu sienas kontaktligzdai.

Pirms kabeļa atvienošanas no sistēmas vienmēr vispirms atvienojiet strāvas elektrotīkla kabeli no
sienas kontaktligzdas.

Elektrotīkla kabeļa ar V-Lock pievienošana

42. att.  

Atkarībā no reģiona elektrotīkla kabelim var būt V-Lock atbloķēšanas mehānisms.

Darbība

1. Pievienojiet elektrotīkla kabeli monitora ratiņu savienojumu paneļa barošanas pieslēg-
vietai.

2. Pievienojiet elektrotīkla kabeļa otru galu sienas kontaktligzdai.

3. Kabeļa atvienošanai nospiediet dzelteno pogu, lai atvienotu to no pieslēgvietas (skatīt
bultiņu augstāk).

Pirms kabeļa atvienošanas no sistēmas vienmēr vispirms atvienojiet strāvas elektrotīkla kabeli no
sienas kontaktligzdas.

Kabeļsavienojumi
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6.3.2 Kabeļu glabāšana

Kabeļu āķi

43. att.  

Parasti ratiņiem paliek pievienoti tālāk norādītie kabeļi.
• Elektrotīkla kabelis
• Izsekošanas ierīces kabelis
• Slimnīcas tīkla kabelis
• Potenciālu izlīdzināšanas kabelis

Uzmanīgi satiniet kabeļus kopā un uzkariniet tos uz kabeļu āķiem.
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6.4 Kick 2 navigācijas stacijas ieslēgšana

Strāvas avots

Darbiniet Kick 2 navigācijas staciju, izmantojot modeļa plāksnē norādīto strāvas avotu. Ja
neesat pārliecināts par pieejamo enerģijas veidu, sazinieties ar Brainlab pilnvaroto atbalsta
dienestu vai vietējo energouzņēmumu. Nepareiza strāvas avota izmantošana var nopietni bojāt
ierīci.
Izveidojiet vai pārtrauciet elektrisko savienojumu tikai tad, kad visas saistītās ierīces ir pilnīgi
izslēgtas.
Darbiniet Kick 2 navigācijas staciju tikai ar komplektā iekļauto strāvas kabeli. Neizmantojiet
pagarinātājkabeļus.

Barošanas gaismas diode

Barošanas gaismas diode atrodas barošanas pogā uz monitora ratiņiem.

Krāsa Statuss Skaidrojums

Zaļa
Izslēgta Elektroniskie komponenti ir izslēgti.

Ieslēgta Elektroniskie komponenti ir ieslēgti. Ierīce ir gatava lietošanai.

Saistītās tēmas

Monitora ratiņi 27 lpp.
Potenciālu izlīdzināšanas elektrotīkla kabeļa pievienošana 86 lpp.
Elektrotīkla kabeļa ar V-Lock pievienošana 86 lpp.

Kick 2 navigācijas stacijas ieslēgšana

①

44. att.  

Darbība

1. Pārliecinieties, ka savienojumu panelim ir pievienoti visi nepieciešamie kabeļi.

2. Pievienojiet monitora ratiņus elektrotīklam.

3. Nospiediet barošanas pogu ①, lai palaistu ierīci.

Kick 2 navigācijas stacijas ieslēgšana
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EM strāvas padeves ieslēgšana

Darbība

1. Pievienojiet EM strāvas padeves kabeli elektrotīklam.

2. Ieslēdziet EM strāvas avota ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

SISTĒMAS IZMANTOŠANA
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6.5 Kick 2 navigācijas stacijas izslēgšana

Datu zudums

Atvienojiet Kick 2 navigācijas staciju no elektrotīkla tikai pēc tam, kad tā ir pilnībā izslēgusies.
Neievērojot izslēgšanas procedūru pirms strāvas atvienošanas, dati var tikt neatgriezeniski
zaudēti.

Atiestatīšana

Darbība

Lai atiestatītu Kick 2 navigācijas staciju (ja tā ir apturēta vai nav pilnībā izslēgusies), četras se-
kundes turiet nospiestu barošanas pogu, līdz tā izslēdzas.
Uzgaidiet 10 sekundes, pēc tam vēlreiz nospiediet barošanas pogu, lai restartētu.

Gaidīšanas periodi

Atvienojot Kick 2 navigācijas staciju no līnijas sprieguma, pirms atkārtotas pievienošanas
uzgaidiet vismaz 10 sekundes.
Palaišanas laikā neizslēdziet Kick 2 navigācijas staciju. Pretējā gadījumā konfigurācijas faili un
citi dati, kas atrodas cietajā diskā, var tikt bojāti vai zaudēti.

Avārijas situācija

Tikai avārijas gadījumā drīkstat atvienot noņemamo elektrotīkla kabeli, lai vienlaikus atvienotu
visus barošanas polus.

Kick 2 navigācijas stacijas izslēgšana

Darbība

1. Izslēdziet Kick 2 navigācijas staciju, izmantojot programmatūru vai īsi nospiežot baro-
šanas pogu.

2. Kad barošanas gaismas diode izslēdzas, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.

3. Atvienojiet un nofiksējiet visus kabeļus un atmiņas ierīces.

Pirms citu kabeļu pievienošanas vai atvienošanas atvienojiet strāvas padevi.
Sistēma netiek atvienota no elektrotīkla, nospiežot barošanas pogu. Lai nodrošinātu pilnīgu
sprieguma atvienošanu, atvienojiet strāvas kabeli.

EM strāvas padeves izslēgšana

Darbība

1. Izslēdziet EM strāvas avota ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

2. Kad EM izsekošanas ierīces barošanas gaismas diode izslēdzas, atvienojiet un nofiksē-
jiet visus kabeļus.

Kick 2 navigācijas stacijas izslēgšana
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7 MONTĀŽA,
TRANSPORTĒŠANA UN
GLABĀŠANA

7.1 Kameras ratiņu montāža

Montāžas darba plūsma

Darbība

1. Ievadiet teleskopisko kameras statni kameras ratiņu pamatnē.

2. Piespraudiet spirālveida kabeli teleskopiskā kameras statņa augšdaļā.

3. Piestipriniet kameru teleskopiskajam kameras statnim.

4. Pievienojiet kameras kabeli kamerai.

PIEZĪME: šajā sadaļā ir sniegts detalizēts apraksts par katru darbību. 

Statņa pievienošana

②

①

45. att.  

Darbība

1. Paceliet statņa stiprinājuma sviru ①.

2. Turot spirālveida kabeli tā, lai tas nebūtu ceļā, iebīdiet teleskopiskā kameras statņa
apakšgalu kameras ratiņu pamatnē ②.
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Darbība

3. Aizveriet statņa stiprinājuma sviru drošā veidā.

Kabeļa piespraušana statnim

①

②

46. att.  

Darbība

1. Uzmanīgi izstiepiet spirālveida kabeli ① gar teleskopisko kameras statni, pietiekamā ap-
mērā, lai tas sašaurinātos un to varētu viegli ievietot kanālā, nepiemērojot spēku.

2. Ievietojiet kabeļa skavu atbilstošajā statņa iegriezumā ②.

Kameras piestiprināšana

Spectra
kamera

②①

Kameras ratiņu montāža

92 Sistēmas un tehniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 Kick 2 navigācijas stacija



Vega ka-
mera

②①

Darbība

1. Turot kameru un kameras rokturi, uzbīdiet kameras rokturi uz teleskopiskā kameras stat-
ņa gala ①.
Kad kamera ir droši piestiprināta, atbloķēšanas mēlīte noklikšķ.

2. Ievietojiet kameras kabeli atbilstošajā kameras pieslēgvietā ②.

Brīdinājums
Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu, pievienojiet kameras ratiņu spirālveida kabeli
kameras pieslēgvietai ②.
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7.2 Monitora ratiņu montāža

Montāžas darba plūsma

Darbība

1. Ievadiet monitora statni monitora ratiņu pamatnē.

2. Piespraudiet monitora kabeli monitora statņa augšdaļā.

3. Piestipriniet monitoru tā statnim.

4. Piestipriniet monitora kabeli monitoram.

PIEZĪME: šajā sadaļā ir sniegts detalizēts apraksts par katru darbību. 

Statņa pievienošana

① ②

③

47. att.  

Darbība

1. Pastumiet statņa stiprinājuma sviru ③ atpakaļ.

2. Turot monitora kabeli tā, lai tas nebūtu ceļā ②, iebīdiet monitora statņa apakšgalu moni-
tora ratiņu pamatnē ①.

3. Aizveriet statņa stiprinājuma sviru drošā veidā.

Monitora ratiņu montāža
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Kabeļa piespraušana statnim

48. att.  

Darbība

1. Virziet monitora kabeli uz augšu monitora statņa kanālā.

2. Ievietojiet kabeļa skavu atbilstošajā statņa iegriezumā.

Monitora piestiprināšana

①

②

③

49. att.  

Darbība

1. Turot monitora ietvaru un monitora rokturi, uzbīdiet monitora rokturi uz monitora statņa
gala ①.
Kad monitors ir droši piestiprināts, atbloķēšanas mēlīte noklikšķ.

2. Atveriet atloku monitora aizmugurē ②.
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Darbība

3. Piestipriniet monitora kabeli monitoram un nostipriniet fiksācijas tapas ③.
Tiklīdz tas piestiprināts, aizveriet atloku monitora aizmugurē ②.

Kick EM turētāja piestiprināšana Kick monitora ratiņiem

Darbība

1. Novietojiet Kick EM turētāja augšdaļu uz Kick monitora statņa āķiem ①. Novietojot to,
pārliecinieties, ka turētāja iegriezumi atrodas monitora statņa aizmugurē ②.

①

②

2. Piestipriniet Kick EM turētāja apakšdaļu ③. Starp abām daļām jābūt pietiekamai berzei,
lai īslaicīgi noturētu turētāja apakšgalu vietā.

③

Monitora ratiņu montāža
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Darbība

3. Nostipriniet Kick EM turētāja apakšdaļu nepieciešamajā vietā ar divām šim nolūkam pa-
redzētajām īkšķu skrūvēm ④.

④
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7.3 Aizsargpārsegi

Monitora aizsargpārsegs

Pārvadāšanas un glabāšanas laikā jāizmanto monitora aizsargapvalks, lai aizsargātu jutīgus
komponentus pret bojājumiem. Pirms sistēmas ienešanas operāciju zālē noņemiet pārsegu.
Ierīces darbības laikā nepārsedziet monitoru ar aizsargpārsegu, pretējā gadījumā tas var pārkarst
un tikt nopietni bojāts. Pirms aizsargpārsega uzlikšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta un
pilnībā atdzisusi.
Lai novērstu bojājumus, pirms transportēšanas vai glabāšanas uzlieciet monitoram
aizsargpārsegu.
Pirms aizsargpārsega uzlikšanas notīriet skārienekrānu.

Kameras aizsargpārsegs

Pārvadāšanas un glabāšanas laikā jāizmanto kameras aizsargapvalks, lai aizsargātu jutīgus
komponentus pret bojājumiem.
Neuzlieciet kamerai aizsargpārsegu tās darbības laikā. Pretējā gadījumā tā var pārkarst un tikt
nopietni bojāta. Pirms aizsargpārsega uzlikšanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un pilnībā
atdzisusi.
Lai novērstu bojājumus, pirms transportēšanas vai glabāšanas uzlieciet kamerai aizsargpārsegu.

Kameru nedrīkst aizsargāt vai pārsegt, izmantojot Brainlab neapstiprinātas metodes.
Piemēram, neaizšķērsojiet normālu gaisa plūsmu ap kameru, pārklājot vai iesaiņojot
kameru. Pretējā gadījumā tiks ietekmēta kameras darbības vide, iespējams, pārsniedzot
ieteicamos sliekšņus.

Saistītās tēmas

Monitora aizsargpārsega tīrīšana 126 lpp.

Monitora aizsargpārsega uzlikšana

50. att.  

Darbība

1. Izslēdziet un atvienojiet sistēmu no strāvas padeves.

2. Kad monitors ir atdzisis, pārvelciet monitora aizsargpārsegu pār monitoru.

3. Aiztaisiet Velcro siksnas, pārliecinoties, ka pārsegs ir pareizi uzlikts uz monitora.

Aizsargpārsegi
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Kameras aizsargpārsega uzlikšana

①

51. att.  

Darbība

1. Pārliecinieties, ka kameras ratiņi ir droši novietoti stāvēšanas pozīcijā un kamera ir iz-
slēgta un pilnībā atdzisusi.

2. Pārvelciet kameras aizsargpārsegu pāri kameras priekšpusei.

3. Nostipriniet aizsargpārsegu, izmantojot Velcro siksnas ①.

Lai novērstu pārkaršanu, pirms aizsargpārsega uzlikšanas pārliecinieties, ka kamera ir
izslēgta vismaz piecas minūtes.
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7.4 Transportēšana ārpus slimnīcas
7.4.1 Pārskats

Piesardzības pasākumi

Pirms montāžas un demontāžas uzsākšanas ņemiet vērā komponentu svaru.
Pēc montāžas pārliecinieties, ka visas ratiņu sviras ir droši aizvērtas. Pārbaudiet, vai visi
mehāniskie savienojumi darbojas pareizi un ir droši.
Montāžas un demontāžas laikā sistēmas komponentus drīkst pacelt tikai cilvēki ar pietiekamām
fiziskām spējām (piemēram, to nedrīkst darīt grūtnieces).

Transportēšanas kārbas

52. att.  

Monitora ratiņu transportēšanai ārpus slimnīcas ir nepieciešamas trīs transportēšanas kārbas.
• Monitora transportēšanas kārba
• Monitora ratiņu pamatnes transportēšanas kārba
• Plecu soma ratiņu statņa un kabeļu pārvietošanai

Kameras ratiņu transportēšanai ārpus slimnīcas ir nepieciešamas divas transportēšanas kārbas.
• Kameras ratiņu transportēšanas kārba
• Plecu soma ratiņu statņa un kabeļu pārvietošanai

Lai ievietotu sistēmu kārbās, tā jāizjauc.

Transporta kārbu daļu pārvietošana

Ievērojiet īpašu piesardzību, lai neiespiestu pirkstus vai citas ķermeņa daļas transporta kārbu
kustīgajos savienojumos. Savienojumi, kuros var iespiest ķermeņa daļas ietver, bet
neaprobežojas ar tālāk minētajiem.

Transportēšana ārpus slimnīcas
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Ievelkami rokturi

Rāvējslēdzējs

Riteņi

Rīcība transportēšanas laikā

Lai paceltu un iekrautu transportēšanas kārbas, nepieciešamas divas personas.
Transportējot ar automašīnu:
• nostipriniet transportēšanas kārbas, jo īpaši, ja transportēšanai tiek izmantots automašīnas

aizmugurējais sēdeklis.
Transportējot ar lidmašīnu:
• Ieteicams reģistrēt un nodot transportēšanas kārbas kā lielgabarīta bagāžu.
• Ievietojiet sistēmas komponentus transportēšanas kārbās tikai tā, kā aprakstīts šajā lietotāja

ceļvedī.
Pārliecinieties, ka transportēšanas laikā (piemēram, ar automašīnu) transportēšanas kārbas ir
nostiprinātas.

Pēc transportēšanas

Pēc transportēšanas un pirms sistēmas izmantošanas uzgaidiet, līdz sistēma ir pielāgojusies
telpas temperatūrai.

Saistītās tēmas

Sistēmas parametri 149 lpp.
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7.4.2 Monitora ratiņu demontāža un transportēšana

Pirms darba sākšanas

Pirms montāžas un demontāžas uzsākšanas ņemiet vērā komponentu svaru.
Pirms demontāžas uzlieciet uz monitora aizsargpārsegu.

Saistītās tēmas

Sistēmas parametri 149 lpp.

Monitora ratiņu sagatavošana transportēšanai

Darbība

1. Izslēdziet sistēmu.

2. Atvienojiet strāvas kabeli no kontaktdakšas un no monitora ratiņiem.
Noņemiet visus pārējos pievienotos kabeļus un komponentus (piemēram, aizsargzemēju-
ma (PE) kabeli, tīkla kabeli, DVD diskdzini).
Noglabājiet kabeļus plecu somas priekšējā kabatā.

3. Atvienojiet monitora kabeli no monitora.

4. Nospiediet atbloķēšanas mēlīti uz monitora roktura un noņemiet monitoru no statņa.
Ievietojiet monitoru atbilstošajā kārbā.

5. Pavelciet monitora kabeļa skavu atpakaļ, lai atvienotu kabeli no statņa.
Viegli izvelciet kabeli no statņa kanāla.

6. Pavelciet uz augšu statņa fiksācijas sviru un izņemiet statni no monitora ratiņu pamat-
nes.
Ievietojiet statni plecu somā.

7. Ievietojiet monitora ratiņu pamatni atbilstošajā kārbā.

8. Pārsedziet monitora kabeļa metāla savienotāju ar komplektā iekļauto auduma maisiņu.

9. Pilnībā aizveriet transportēšanas kārbas rāvējslēdzēju.

Monitora ratiņu pamatnes transportēšana

①

②

53. att.  

Monitora ratiņu demontāža un transportēšana
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Darbība

1. Pārsedziet monitora kabeļa metāla savienotāju ar komplektā iekļauto auduma maisiņu ②.

2. Ievietojiet monitora ratiņu pamatni kārbā, paceļot augšējo putuplasta ieliktni uz augšu.

3. Virziet monitora kabeli caur putuplasta ieliktņa spraugu ① un uzlieciet ieliktni atpakaļ virs
monitora ratiņu pamatnes.

4. Pilnībā aiztaisiet kārbas rāvējslēdzēju.

Monitora transportēšana

① ②

54. att.  

Darbība

1. Ievietojiet monitoru transporta kārbas putuplasta ieliktnī ar skārienekrānu uz leju ①.

2. Pilnībā aiztaisiet kārbas rāvējslēdzēju.

3. Uzkariniet plecu somas rokturi uz monitora ratiņu pamatnes transportēšanas kārbas iz-
vilktā roktura ②.

4. Piestipriniet monitora ratiņu Velcro siksnu pie attiecīgā monitora ratiņu pamatnes kārbas
roktura.

Monitora ratiņu statņa transportēšana

①

55. att.  
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Darbība

1. Ievietojiet statni transportēšanas plecu somas putuplasta ieliktņa spraugā ①.
PIEZĪME: otra sprauga ir paredzēta Kick 2 kameras ratiņu statnim. 

2. Pilnībā aiztaisiet kārbas rāvējslēdzēju.

Monitora ratiņu demontāža un transportēšana
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7.4.3 Kameras ratiņu demontāža

Pirms darba sākšanas

Pirms montāžas un demontāžas uzsākšanas ņemiet vērā komponentu svaru.
Montāžas un demontāžas laikā kameras ratiņu komponentus drīkst pacelt tikai cilvēki ar
pietiekamām fiziskām spējām (piemēram, to nedrīkst darīt grūtnieces).
Pirms demontāžas uzlieciet uz kameras aizsargpārsegu.

Kameras ratiņu sagatavošana transportēšanai

② ③①

Darbība

1. Atvienojiet strāvas kabeli no kontaktdakšas un no bāzes stacijas.

2. Ievietojiet teleskopisko kameras balstiekārtu, samazinot to līdz minimālajam augstumam.

3. Atvienojiet kameras kabeli no kameras.

4. Nospiediet atbloķēšanas mēlīti uz kameras roktura un noņemiet kameru no statņa.

5. Pavelciet kameras kabeļa skavu atpakaļ, lai atvienotu spirālveida kabeli no statņa.
Ja nepieciešams, viegli pastiepiet spirālveida kabeli uz augšu, līdz to var vienkārši izņemt
no statņa kanāla.

6. Pavelciet uz augšu statņa fiksācijas sviru un izņemiet teleskopisko kameras statni no ka-
meras ratiņu pamatnes.
Ievietojiet statni plecu somā.

7. Ievietojiet kameras ratiņu pamatni atbilstošajā kārbā ②.

8. Pārsedziet spirālveida kabeļa metāla savienotāju ar komplektā iekļauto auduma maisiņu
①.

9. Uzlieciet putuplasta ieliktni virs pamatnes, pēc tam ievietojiet kameru ③.

10. Pilnībā aizveriet transportēšanas kārbas rāvējslēdzēju.
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7.4.4 EM izsekošanas ierīces transportēšana, izmantojot transporta kārbas

Vispārīga informācija

Vienmēr uzglabājiet un transportējiet EM izsekošanas ierīces komponentus saskaņā ar
Brainlab ieteikumiem.

EM izsekošanas ierīces sagatavošana glabāšanai

Darbība

1. Izslēdziet sistēmu.

2. Atvienojiet EM kabeli no EM strāvas avota.

3. Atvienojiet EM kabeli no monitora ratiņiem.

4. Noņemiet transportēšanas kārbas augšējo līmeni un noglabājiet to kārbas vāka iekšpusē
vai vietā, kur to var uzglabāt tīru un sausu.

Kā iepakot transportēšanas kārbās EM izsekošanas ierīci ar fiksācijas plāksni

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

56. att.  

Darbība

1. Attaisiet monitora ratiņu Velcro siksnas un atvienojiet EM strāvas avotu.
Novietojiet strāvas avotu paredzētajā pozīcijā transportēšanas kārbā ⑦.

2. Noņemiet EM bāzes staciju no operāciju zāles galda vai Kick EM turētāja.

EM izsekošanas ierīces transportēšana, izmantojot transporta kārbas
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Darbība

3. Atvienojiet EM lauka ģeneratora kabeli un abus EM kabeļa savienotājus no EM bāzes
stacijas.
Noglabājiet EM bāzes staciju transportēšanas kārbas apakšējā līmenī ④.

4. Turot EM lauka ģeneratoru ③, pavelciet atbloķēšanas mehānismu ② uz EM lauka ģe-
neratora fiksācijas plāksnes ①, lai atdalītu EM lauka ģeneratoru.
Noglabājiet EM lauka ģeneratoru transportēšanas kārbas apakšējā līmenī ⑤.

5. Noglabājiet visus kabeļsavienojumus transportēšanas kārbas apakšējā līmenī ⑥.

6. Uzlieciet atpakaļ transportēšanas kārbas augšējo līmeni ⑧.

7. Attaisiet EM lauka ģeneratora fiksācijas plāksnes Velcro siksnas un noglabājiet plāksni
transportēšanas kārbas augšējā līmenī ⑨.

8. Ievietojiet nesterilos instrumentus nesterilā instrumenta futrālī ⑪.

9. Ievietojiet nesterilo instrumenta futrāli ⑪ transportēšanas kārbā ⑩.

EM izsekošanas ierīces ar pozicionēšanas balstiekārtu iepakošana transportēšanas kārbās

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

57. att.  

Darbība

1. Attaisiet monitora ratiņu Velcro siksnas un atvienojiet EM strāvas avotu.
Novietojiet strāvas avotu paredzētajā pozīcijā transportēšanas kārbā ⑦.

2. Noņemiet EM bāzes staciju no operāciju zāles galda vai Kick EM turētāja.

3. Atvienojiet EM lauka ģeneratora kabeli un abus EM kabeļa savienotājus no EM bāzes
stacijas.
Noglabājiet EM bāzes staciju transportēšanas kārbas apakšējā līmenī ④.
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Darbība

4. Turot EM lauka ģeneratoru ③, pavelciet atbloķēšanas mehānismu ② uz EM lauka ģe-
neratora pozicionēšanas balstiekārtu ①, lai atdalītu EM lauka ģeneratoru.
Noglabājiet EM lauka ģeneratoru transportēšanas kārbas apakšējā līmenī ⑤.

5. Noglabājiet visus kabeļsavienojumus transportēšanas kārbas apakšējā līmenī ⑥.

6. Uzlieciet atpakaļ transportēšanas kārbas augšējo līmeni ⑧.

7. Noglabājiet EM lauka ģeneratora pozicionēšanas balstiekārtu transportēšanas kārbas
apakšējā līmenī ⑨.

8. Ievietojiet nesterilos instrumentus nesterilā instrumenta futrālī ⑪.

9. Ievietojiet nesterilo instrumenta futrāli ⑪ transportēšanas kārbā ⑩.

EM izsekošanas ierīces transportēšana, izmantojot transporta kārbas

108 Sistēmas un tehniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 Kick 2 navigācijas stacija



7.5 Kick 2 sistēmas transportēšana slimnīcas
iekšienē

Pirms darba sākšanas

Pirms ratiņu pārvietošanas atbloķējiet visas bremzes. Nemēģiniet pārvietot ratiņus, kad riteņi ir
bloķēti, pretējā gadījumā tie var apgāzties.
Pārliecinieties, ka pārvietošanas ceļā nav šķēršļu. Izvairieties no durvju sliekšņiem vai
priekšmetiem, kas var atrasties uz grīdas. Transportēšanas laikā nebrauciet pāri kabeļiem.
Pirms transportēšanas atvienojiet kameras ratiņus no bāzes stacijas.

Vibrāciju novēršana

Pārvietošanas un uzglabāšanas laikā izvairieties no vibrācijām un triecieniem.

Plakana virsma

Brīdinājums
Nekad nenovietojiet vai netransportējiet Kick 2 sistēmu uz virsmas ar > 10° slīpumu. Uz
slīpām virsmām Kick 2 transportēšanas ātrums pieaugs. Uz slīpām virsmām sistēma var
apgāzties.

Droša pārvietošana

Nepārvietojiet Kick 2 sistēmu ātrāk kā kontrolētā iešanas ātrumā.

Novietošanas stāvēšanai un transportēšanas pozīcija

Brīdinājums
Pārvietojiet Kick 2 sistēmu tikai tad, kad tā ir drošā transportēšanas pozīcijā.
• Monitors jāatliec atpakaļ.
• Iestatiet sistēmu minimālajā augstumā, visām svirām esot droši aizvērtām, pretējā gadījumā

teleskopiskais kameras statnis var atdurties pret citiem priekšmetiem (piemēram, durvju rāmi
vai citas iekārtas).

• Jābūt uzliktiem aizsargpārsegiem.
• Kabeļiem jābūt uzkarinātiem uz kabeļu āķiem.

PIEZĪME: ņemiet vērā aizsargpārsega un strāvas un Ethernet kabeļu papildu svaru. 

Rīcība ar piestiprinātajiem piederumiem un kabeļiem transportēšanas laikā

Ņemiet vērā tālāk minēto komponentu svaru, ja tie ir pievienoti transportēšanas laikā. Viss
pārējais svars jānoņem no ratiņiem.
• Pēc izvēles: Kick 2 navigācijas stacijas DVD diskdzinis
• Elektrotīkla kabelis
• Ethernet kabelis
• Potenciālu izlīdzināšanas kabelis
• Aizsargpārsegs
• Adapteris (no USB uz Ethernet)
• EM izsekošanas ierīce
• EM strāvas datu kabelis
• EM strāvas avots
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• EM turētājs
• EM lauka ģeneratora plāksne

Pēc transportēšanas

Brīdinājums
Nepārvadājiet un neuzglabājiet Kick 2 sistēmu vides apstākļos, kas neatbilst šeit
norādītajiem. Pretējā gadījumā kamera var zaudēt kalibrēšanas precizitāti.
Pēc transportēšanas un pirms lietošanas uzgaidiet, līdz Kick 2 sistēma ir pielāgojusies telpas
temperatūrai.

Monitora ratiņu transportēšana

①

58. att.  

Darbība

Izmantojiet monitora rokturi ①, lai transportētu monitora ratiņus.

Brīdinājums
Nekad nepārvietojiet ratiņus pa virsmu, kuras slīpums ir > 10°, jo uz slīpām virsmām
transportēšanas ātrums pieaug, tādējādi paaugstinot ratiņu apgāšanās risku.

Kick 2 sistēmas transportēšana slimnīcas iekšienē
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Kameras ratiņu transportēšana

①

Darbība

Izmantojiet rokturi ①, lai transportētu kameras ratiņus.

Pārvietojiet ratiņus, turot tos tikai aiz iepriekšminētā roktura. Pārvietojot ratiņus, neturiet tos aiz
kabeļiem.

Šķēršļu pārvarēšana transportēšanas laikā

Ja nav pieejams brīvs, līdzens ceļš (piemēram, pastāv nenovēršamas seguma dziļuma atšķirības
starp telpām), ievērojiet pareizo procedūru šķēršļu pārvarēšanai.

Darbība

Aizvelciet ratiņus līdz vietai, kur mainās seguma dziļums, pēc tam uzmanīgi sasveriet tos un pār-
vietojiet pāri slieksnim pa vienam ritenim.
PIEZĪME: nepaceliet visus ratiņus. Uzmanieties, lai pārmērīgi nesasvērtu ratiņus un tie neapgāz-
tos. 
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7.6 Kick EM komponentu transportēšana, kad tie
atrodas Kick EM turētājā

Vispārīga informācija

Ja EM izsekošanas ierīce ir uzkarināta uz monitora ratiņiem, pārvietojiet ratiņus tikai tad, kad
monitors ir atliekts atpakaļ līdz maksimālajai pozīcijai.

Kick EM fiksācijas plāksnes uzstādīšana uz Kick EM turētāja

Darbība

1. Pirms Kick EM fiksācijas plāksnes uzstādīšanas pārliecinieties, ka Velcro stiprinājuma
siksnas ① ir aiztaisītas.

①

2. Caur atveri ② izvelciet Velcro siksnas otrā pusē.

②

Kick EM komponentu transportēšana, kad tie atrodas Kick EM turētājā
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Darbība

3. Pārlieciet Velcro siksnu atpakaļ sākotnējā pusē un ievietojiet siksnu atpakaļ pašas Velcro
siksnas plastmasas cilpā ③.

③

4. Cieši pievelciet Velcro siksnu un vēlreiz ievietojiet to sākotnējās puses atverē.

5. Līdzīgā veidā sagatavojiet Velcro siksnu fiksācijas plāksnes apakšdaļā.

6. Kad Velcro siksnas ir sagatavotas, uzkariniet Kick EM fiksācijas plāksni uz Kick EM turē-
tāja, pārvietojot to paralēli monitora statnim ④ un pēc tam atbalstot Kick EM fiksācijas
plāksni uz āķiem ⑤.

④                                                            ⑤
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Kick EM bāzes stacijas uzstādīšana

Darbība

1. Aplieciet Kick EM bāzes stacijas kabeli un novietojiet to uz Kick EM turētāja āķa ①.

①

Kick EM komponentu transportēšana, kad tie atrodas Kick EM turētājā
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Darbība

2. Uzstādiet Kick EM bāzes staciju, turot to nelielā leņķī pret monitora statni ②, un viegli
ievietojiet to vietā uz Kick EM turētāja ③.

②                                                                                       ③   

PIEZĪME: Kick EM bāzes staciju var uzstādīt, neatvienojot to no Kick EM lauka ģeneratora vai
strāvas avota. 
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Kick EM lauka ģeneratora uzstādīšana

Darbība

1. Novietojiet Kick EM lauka ģeneratoru uz Kick EM turētāja ①.

①

PIEZĪME: Kick EM lauka ģeneratoru var uzstādīt, neatvienojot to no Kick EM bāzes
stacijas. 

2. Ievietojiet Kick EM lauka ģeneratoru ar Brainlab logotipu vērstu uz ārpusi.
Satiniet cilpā Kick EM lauka ģeneratora kabeli un uzlieciet to uz Kick EM fiksācijas
plāksnes kāta ②.

②

Kick EM komponentu transportēšana, kad tie atrodas Kick EM turētājā
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7.7 Novietošana stāvēšanai un glabāšana
7.7.1 Pārskats

Vispārīga informācija

Katram Kick 2 navigācijas stacijas ritenim ir atsevišķa kāju bremze, lai to varētu viegli
transportēt un droši novietot stāvēšanai.

Brīdinājums
Pilnībā bloķējiet visas bremzes, kad ratiņi tiek uzglabāti, novietoti stāvēšanai vai tiek
izmantoti.

Pirms transportēšanas

Pirms sistēmas pārvietošanas atbloķējiet visas bremzes.

Bremžu bloķēšana/atbloķēšana

① ②

③
59. att.  

Opcijas

Lai bloķētu, ar kāju nospiediet bremžu pedāli uz leju ③, līdz tas nofiksējas bloķētā pozīcijā ①.

Lai atbloķētu, ar kāju pastumiet bremžu pedāli uz augšu ③, līdz tas nofiksējas atbloķētā pozīcijā
②.
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7.7.2 Kick 2 navigācijas stacijas novietošana stāvēšanai

Vispārīga informācija

Kad sistēma netiek lietota, vienmēr nodrošiniet, ka ratiņi ir novietoti drošā transportēšanas un
stāvēšanas pozīcijā.
Nekad nenovietojiet kameras ratiņus stāvēšanai vai nemainiet to transportēšanas pozīciju uz
virsmas ar > 5° slīpumu.

Brīdinājums
Nekad nenovietojiet monitora ratiņus stāvēšanai vai nemainiet to transportēšanas pozīciju
uz virsmas ar > 10° slīpumu.

Kick 2 navigācijas stacijas novietošana stāvēšanai
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7.7.3 Glabāšana

Droša glabāšana

Glabājot sistēmu, vienmēr uzlieciet tai aizsargpārsegu.

Saistītās tēmas

Vides prasības 148 lpp.
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7.7.4 Ilgtermiņa glabāšana

Vispārīga informācija

Pirms un pēc sistēmas novietošanas ilgtermiņa glabāšanai jāveic noteikti pasākumi, lai
nodrošinātu sistēmas pareizu darbību.

Utilizācija

Ja neplānojat vairs izmantot sistēmu, skatiet informāciju par utilizāciju.

Saistītās tēmas

Juridiskā informācija 8 lpp.

Glabāšana 1–6 mēnešus

Pirms sistēmas novietošanas glabāšanai uz vienu līdz sešiem mēnešiem:

Darbība

1. Atvienojiet visus ārējos kabeļus un novietojiet tos glabāšanai kopā ar iekārtām.

2. Uzlieciet monitoram aizsargpārsegu.

3. Glabājiet iekārtas sausā vietā ar temperatūru no 21 °C līdz 30 °C.

Pirms aptuveni trīs mēnešus glabātas iekārtas izmantošanas:
• Notīriet iekārtas.
• Pirms operācijas sākšanas palaidiet sistēmu un pārbaudiet pareizu darbību.

Saistītās tēmas

Monitora ratiņu tīrīšana 126 lpp.

Glabāšana 6 mēnešus vai ilgāk

Pirms sistēmas novietošanas glabāšanai uz sešiem mēnešiem vai ilgāk:

Darbība

1. Atvienojiet visus ārējos kabeļus un novietojiet tos glabāšanai kopā ar iekārtām.

2. Uzlieciet monitoram aizsargpārsegu.

3. Glabājiet iekārtas sausā vietā ar temperatūru no 21 °C līdz 30 °C.

Pirms aptuveni sešus mēnešus vai ilgāk glabātas iekārtas izmantošanas:
• Notīriet iekārtas.
• Veiciet atkārtotu testu, lai pārbaudītu iekārtu drošumu un efektivitāti (šādu iespēju piedāvā

Brainlab).
• Pirms operācijas sākšanas palaidiet sistēmu un pārbaudiet pareizu darbību.

Saistītās tēmas

Periodiskas pārbaudes prasības 130 lpp.

Ilgtermiņa glabāšana
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8 TĪRĪŠANA
8.1 Sagatavošana tīrīšanai

Pirms darba sākšanas

Brīdinājums
Pirms tīrīšanas sākšanas pārliecinieties, ka sistēma ir pilnībā izslēgta un atvienota no
elektrotīkla.

Brīdinājums
Pirms visiem tīrīšanas un dezinfekcijas darbiem un to laikā pārliecinieties, ka EM
izsekošanas ierīce ir atvienota no monitora ratiņiem.

Neizmantot automātisko dezinfekciju

Kameras ratiņu komponentiem neizmantojiet automātiskas tīrīšanas un dezinfekcijas
procedūras.
Nepakļaujiet kameras ratiņus tiešai UV staru iedarbībai, jo tā var bojāt iekārtas.

Neizmantot sterilizāciju

Nesterilizējiet kameras ratiņu komponentus. Augstas sterilizācijas temperatūras var bojāt
komponentus.

Nesterilizējiet EM izsekošanas ierīci vai tās komponentus.

Nesterilizējiet lauka ģeneratora stiprinājuma balstiekārtu.

Dezinfekcijas līdzekļu saderība

Kick 2 sistēmu drīkst tīrīt tikai ar tālāk minētajiem dezinfekcijas līdzekļiem:

Dezinfekcijas līdzekļa veids Piemērs

Uz spirta bāzes Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Uz alkilamīnu bāzes Incidin Plus 2%

Uz aktīvā skābekļa bāzes Perform

Uz aldehīdu/hlorīda bāzes Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

PIEZĪME: izmantojiet tikai jūsu vietējā tirgū izlaistus virsmas dezinfekcijas līdzekļus. 

PIEZĪME: virsmas dezinfekcijas līdzekļi var atstāt paliekas. Tās var viegli noņemt ar sausu drānu. 

TĪRĪŠANA
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Vienmēr uzmanīgi ievērojiet dezinfekcijas līdzekļu ražotāju norādījumus.

Tīrīšanas šķidrumu, dezinfekcijas salvetes vai citu, nevis norādīto, tīrīšanas procedūru
izmantošana var bojāt iekārtas. Lai novērstu bojājumus, izmantojiet tikai Brainlab
pārbaudītus dezinfekcijas līdzekļus.

Nepieļaut šķidrumu iekļūšanu

Brīdinājums
Raugieties, lai kameras ratiņu komponentos neiekļūtu nekāds šķidrums, jo tas var bojāt
komponentus un/vai elektroniku. Kameras ratiņu komponenti nav aizsargāti pret šķidrumu
iekļūšanu.

Tīrīšanai izmantojiet tikai samitrinātu drānu. Citas metodes var ļaut šķidrumiem iekļūt
sistēmā un tādējādi izraisīt bojājumus.

Sagatavošana tīrīšanai
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8.2 Kameras ratiņu tīrīšana

Kameras tīrīšanas intervāli

Tā kā tīrīšanas biežums ir atkarīgs no kameras lietošanas biežuma, Brainlab nevar sniegt
vispārīgus ieteikumus par tīrīšanas intervāliem. Intervālu noteikšana ir lietotāja pienākums.
Regulāri pārbaudiet apgaismotāja filtru un lēcu tīrību, taču tīriet tos tikai tad, kad nepieciešams.

Pēc tīrīšanas

Pēc tīrīšanas un statņa iestumšanas atpakaļ pārliecinieties, ka kameras ratiņu teleskopiskais
statnis ir pilnībā nožuvis.

Kameras ratiņu tīrīšana

Darbība

1. Pēc bāzes stacijas izslēgšanas atvienojiet Ethernet un elektrotīkla kabeļus no kameras
ratiņiem.

2. Izņemot kameru, notīriet visas pārējās virsmas ar virsmas dezinfekcijas līdzekli, ievērojot
dezinfekcijas līdzekļa ražotāja ieteikumus.
PIEZĪME: uzmanieties, lai, tīrot no kameras korpusa netīrumus, tie nenonāktu uz apgai-
smotāja filtriem un lēcām. 

3. Rūpīgi notīriet saskarnes, pārliecinoties, ka kameras ratiņos neiekļūst nekādi šķidrumi.

Spectra kamera - lēcas un apgaismotāja filtra tīrīšana

Darbība

1. Noņemiet putekļus no apgaismotāja filtriem un lēcām, izmantojot objektīviem paredzētu
putekļu noņēmēju (suku).
Viegli noslaukiet virsmu tikai vienā virzienā, velkot suku pa virsmu.

2. Viegli noslaukiet apgaismotāja filtru un lēcu virsmu ar dezinfekcijas salvetēm, kas satur
70% izopropanola vai Meliseptol.
PIEZĪME: neizmantojiet citus dezinfekcijas līdzekļus. Rūpīgi ievērojiet dezinfekcijas līdzek-
ļa ražotāja norādījumus. 

3. • Notīriet kameras vāciņu ar virsmas dezinfekcijas līdzekli.
• Ievērojiet dezinfekcijas līdzekļa ražotāja ieteikumus.
• Uzmanieties, lai, tīrot no kameras netīrumus, tie nenonāktu uz apgaismotāja filtriem un

lēcām.
• Izvairieties no ilgstošas salvešu saskares ar kameru.

4. • Apgaismotāja filtrus un lēcas tīriet ar tirdzniecībā pieejamu lēcu tīrīšanas šķīdumu, kas
paredzēts lēcām ar vairāku kārtu pārklājumu (piemēram, AR66) un tīru mikrošķiedras
optikas tīrīšanas drānu (piemēram, Hitecloth).

• Izvairieties no lēcu tīrīšanas šķīduma ilgstošas saskares ar apgaismotāja filtru un lē-
cām.

Brīdinājums
Tīrīšanai neizmantojiet papīra izstrādājumus. Papīra izstrādājumi var saskrāpēt
apgaismotāja filtrus.

TĪRĪŠANA
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Nesterilizējiet kameru.

Vega kamera - lēcas un apgaismotāja filtra tīrīšana

Izmantojiet tikai 70% izopropanola šķīdumu un mīkstu bezplūksnu drānu, lai noņemtu
lietošanas atstātus traipus no korpusa vai apgaismotāja vāciņiem. Var izmantot arī Accel
TBWipes un Meliseptol. Citi šķidrumi var bojāt apgaismotāja filtrus. Tīrīšanai neizmantojiet
papīra izstrādājumus. Papīra izstrādājumi var saskrāpēt apgaismotāja filtrus.

Pirms tīrīšanas izslēdziet kameru.

Neizmantojiet pozīcijas sensoru, pirms procedūras nepārbaudot, vai tas ir tīrs un nav
bojāts. Pozīcijas sensors jāuzrauga arī procedūras laikā. Paļaušanās uz datiem, kurus
sniedzis netīrs vai bojāts pozīcijas sensors, var novest pie nepareiziem secinājumiem.
Veiciet pozīcijas sensora tīrīšanu, kā norādīts tālāk.

Darbība

1. Noņemiet putekļus no apgaismotāja filtriem un lēcām, izmantojot objektīviem paredzētu
putekļu noņēmēju (suku).
Viegli noslaukiet virsmu tikai vienā virzienā, velkot suku pa virsmu.

2. Viegli noslaukiet apgaismotāja filtru un lēcu virsmu ar dezinfekcijas salvetēm, kas satur
70% izopropanola vai Meliseptol.

3. Turpiniet atlikušo kameras daļu tīrīšanu. Uzmanieties, lai, tīrot no kameras korpusa netī-
rumus, tie nenonāktu uz apgaismotāja filtriem un lēcām. Izvairieties no ilgstošas salvešu
saskares ar kameru.

Kameras aizsargpārsega tīrīšana

60. att.  

Darbība

1. Noņemiet aizsargpārsegu no kameras.

2. Virsmas tīrīšanai izmantojiet tīru ūdeni.

3. Ja nepieciešams, virsmas dezinfekcijai izmantojiet virsmas dezinfekcijas līdzekli saskaņā
ar dezinfekcijas līdzekļa ražotāja ieteikumiem.
PIEZĪME: virsmu tīrīšanai un dezinficēšanai izmantojiet tikai mitru drānu. Nepieļaujiet aiz-
sargpārsega piesūkšanos ar dezinfekcijas līdzekli. 

4. Notīriet un dezinficējiet tikai aizsargpārsega ārējās virsmas. Netīriet un nedezinficējiet
pārsega iekšējās virsmas.

5. Pirms aizsargpārsega uzlikšanas uz kameras ļaujiet tam pilnībā nožūt.
PIEZĪME: pēc žāvēšanas virsmas dezinfekcijas līdzekļi var atstāt traipus. 

PIEZĪME: ja netīru pārsegu nevar pietiekami iztīrīt, izmantojot iepriekš minētās darbības,
nomainiet pārsegu pret jaunu. 

Nemazgājiet, nemērcējiet, negludiniet, nedezinficējiet un nesterilizējiet aizsargpārsegus.

Kameras ratiņu tīrīšana
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8.2.2 Transportēšanas kārbu tīrīšana

Attēls

61. att.  

Transportēšanas kārbu tīrīšana

Darbība

1. Virsmas tīrīšanai izmantojiet tīru ūdeni.

2. Ja nepieciešams, virsmas dezinfekcijai izmantojiet virsmas dezinfekcijas līdzekli saskaņā
ar dezinfekcijas līdzekļa ražotāja ieteikumiem.
PIEZĪME: virsmu tīrīšanai un dezinficēšanai izmantojiet tikai mitru drānu. Nepieļaujiet
transportēšanas kārbu saslapināšanu ar dezinfekcijas līdzekli vai piesūkšanos ar to. 

3. Notīriet un dezinficējiet tikai transportēšanas kārbu ārējās virsmas. Netīriet un nedezinfi-
cējiet kārbu iekšējās virsmas.

4. Pirms sistēmas ievietošanas ļaujiet transportēšanas kārbām pilnībā nožūt.
PIEZĪME: pēc žāvēšanas virsmas dezinfekcijas līdzekļi var atstāt traipus. 

TĪRĪŠANA
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8.3 Monitora ratiņu tīrīšana

Monitora ratiņu tīrīšana

Darbība

1. Izslēdziet sistēmu un atvienojiet to no elektrotīkla.

2. Atvienojiet monitora ratiņus no izsekošanas ierīces.

3. Notīriet visas korpusa virsmas ar virsmas dezinfekcijas līdzekli, ievērojot dezinfekcijas
līdzekļa ražotāja ieteikumus.

4. Rūpīgi notīriet saskarnes, pārliecinoties, ka sistēmā neiekļūst nekādi šķidrumi.

5. Notīriet skārienekrānu ar bezplūksnu salveti, izmantojot virsmas dezinfekcijas līdzekli, kas
neatstāj svītras.

Monitora aizsargpārsega tīrīšana

62. att.  

Darbība

1. Atveriet Velcro siksnas un noņemiet monitora aizsargpārsegu.

2. Virsmas tīrīšanai izmantojiet tīru ūdeni.

3. Ja nepieciešams, virsmas dezinfekcijai izmantojiet virsmas dezinfekcijas līdzekli saskaņā
ar dezinfekcijas līdzekļa ražotāja ieteikumiem.
PIEZĪME: virsmu tīrīšanai un dezinficēšanai izmantojiet tikai mitru drānu. Nepieļaujiet aiz-
sargpārsega piesūkšanos ar dezinfekcijas līdzekli. 

4. Notīriet un dezinficējiet tikai aizsargpārsega ārējās virsmas. Netīriet un nedezinficējiet
pārsega iekšējās virsmas.

5. Pirms aizsargpārsega uzlikšanas uz sistēmas ļaujiet tam pilnībā nožūt.
PIEZĪME: pēc žāvēšanas virsmas dezinfekcijas līdzekļi var atstāt traipus. 

PIEZĪME: ja netīru pārsegu nevar pietiekami iztīrīt, izmantojot iepriekš minētās darbības,
nomainiet pārsegu pret jaunu. 

Nemazgājiet, nemērcējiet, negludiniet un nesterilizējiet aizsargpārsegu.

Monitora ratiņu tīrīšana
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8.4 EM izsekošanas ierīces tīrīšana

EM izsekošanas ierīces tīrīšana

Darbība

1. Pēc monitora ratiņu izslēgšanās un EM strāvas avota izslēgšanas, atvienojiet EM bāzes
stacijas EM kabeli.

2. Atvienojiet EM izsekošanas ierīci no elektrotīkla.

3. Notīriet visas korpusa virsmas ar virsmas dezinfekcijas līdzekli.
Ievērojiet dezinfekcijas līdzekļa ražotāja ieteikumus.

4. Rūpīgi notīriet saskarnes, pārliecinoties, ka sistēmā neiekļūst nekādi šķidrumi.
PIEZĪME: neizsmidziniet šķidrumus tieši EM bāzes stacijas ventilācijas atverēs. 

5. Noslaukiet EM lauka ģeneratora fiksācijas plāksni vai pozicionēšanas balstiekārtu un no-
tīriet putekļus un paliekas no EM lauka ģeneratora fiksācijas elementa.

TĪRĪŠANA
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8.5 Transportēšanas kārbu tīrīšana

Attēls

63. att.  

Transportēšanas kārbu tīrīšana

Darbība

1. Virsmas tīrīšanai izmantojiet tīru ūdeni.

2. Ja nepieciešams, virsmas dezinfekcijai izmantojiet virsmas dezinfekcijas līdzekli saskaņā
ar dezinfekcijas līdzekļa ražotāja ieteikumiem.
PIEZĪME: virsmu tīrīšanai un dezinficēšanai izmantojiet tikai mitru drānu. Nepieļaujiet
transportēšanas kārbu saslapināšanu ar dezinfekcijas līdzekli vai piesūkšanos ar to. 

3. Notīriet un dezinficējiet tikai transportēšanas kārbu ārējās virsmas. Netīriet un nedezinfi-
cējiet kārbu iekšējās virsmas.

4. Pirms sistēmas ievietošanas ļaujiet transportēšanas kārbām pilnībā nožūt.
PIEZĪME: pēc žāvēšanas virsmas dezinfekcijas līdzekļi var atstāt traipus. 

Transportēšanas kārbu tīrīšana
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9 ELEKTRODROŠĪBA
9.1 Iekārtu klasifikācija

Klasifikācija - monitora ratiņi un kameras ratiņi

Monitora ratiņi un kameras ratiņi ir klasificēti kā I klases iekārtas saskaņā ar
standartu IEC 60601-1, un tie attiecīgi jāpārbauda.

Klasifikācija Definīcija

I klase

Attiecas uz iekārtu klasifikāciju saistībā ar aizsardzību pret elektriskās strāvas
triecieniem. Piekļūstamām metāliskām daļām vai iekšējām metāliskām daļām
ir paredzēti aizsardzības līdzekļi, piemēram, savienojums ar PE (aizsargze-
mējumu).

Klasifikācija - EM izsekošanas ierīce

EM izsekošanas ierīce ir klasificēta kā I klases iekārta saskaņā ar standartu IEC 60601-1, un tā
attiecīgi jāpārbauda.

Klasifikācija Definīcija

I klase

Attiecas uz iekārtu klasifikāciju saistībā ar aizsardzību pret elektriskās strāvas
triecieniem. Piekļūstamām metāliskām daļām vai iekšējām metāliskām daļām
ir paredzēti aizsardzības līdzekļi, piemēram, savienojums ar PE (aizsargze-
mējumu).

Klasifikācija - EM instrumentu pieslēgvietas

EM instrumentu pieslēgvietas ir klasificētas kā BF tipa komponenti saskaņā ar standartu IEC
60601-1, un tām jāveic attiecīgas pārbaudes.

Klasifikācija Definīcija

BF tipa
F tipa saskares daļa, kas atbilst šī standarta noteiktajām prasībām, lai nodro-
šinātu augstākas pakāpes aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu, nekā
nodrošina B tipa saskares daļas.

Drošības prasības

Brīdinājums
Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, Kick 2 navigācijas stacija (ieskaitot EM
izsekošanas ierīci) jāpievieno elektrotīklam ar aizsargzemējumu.

ELEKTRODROŠĪBA
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9.2 Periodiskas pārbaudes prasības
9.2.1 Pārskats

Intervāls

Lai nodrošinātu ilgstošu iekārtas drošumu, ik gadu jāveic elektrodrošības pārbaude saskaņā ar
standartu IEC 62353.
Periodiska pārbaude jāveic ik gadu, vai arī iekārtas remonta vai pārveidošanas gadījumā.
Periodiska pārbaude ir obligāta medicīniskām elektroiekārtām un medicīniskas elektrosistēmas
veidošanas gadījumā atbilstoši attiecīgi standartam IEC 60601-1-1 vai standarta IEC 60601-1
3. izdevuma 16. punktam.
Atkārtojiet šo pārbaudi ikreiz, kad tiek mainīti medicīniskas elektroiekārtas vai medicīniskas
elektrosistēmas iestatīšana (piemēram, pēc vienas vai visu kombinēto iekārtu remonta vai pēc
iekārtu komponentu, piemēram, kabeļu, nomaiņas).
PIEZĪME: vietējiem noteikumiem un prasībām, kas atšķiras no šī standarta, ir augstāka prioritāte.
Pārbaudi var veikt arī saskaņā ar standartu IEC 60601-1. 

Pārbaudes apjoms

Pārbaudē jāizpilda visi šajā nodaļā, kā arī nodaļā „Apkope” norādītie punkti. Katra ME SISTĒMAS
iekārta, kurai ir savs savienojums ar elektrotīklu vai kuru var pievienot elektrotīklam vai atvienot no
tā, neizmantojot kādu rīku, jāpārbauda atsevišķi. Turklāt ME SISTĒMA jāpārbauda kopumā, lai
izvairītos no tā, ka novecojis komponents izraisa nepieņemamas vērtības.
Ja ME IEKĀRTAS daļas, kuras ME SISTĒMĀ tiek kombinētas ar funkcionāliem savienojumiem,
tehnisku iemeslu dēļ nevar pārbaudīt atsevišķi, pārbaudiet visu ME SISTĒMU.
Turklāt Brainlab atbalsta dienests vai pilnvarotie partneri regulāri iztīra gaisa ieplūdes filtrus un, ja
nepieciešams, nomaina akumulatoru.

Pārbaudes, ko veic cits, nevis Brainlab personāls

Elektrodrošības pārbaudes drīkst veikt tikai kvalificēts, apmācīts un kompetents personāls.

Pārbaude jāveic kvalificētam inženierim, kurš:
• ir kvalificēts veikt medicīnisko elektrisko iekārtu drošuma pārbaudes;
• pārzina izstrādājuma drošības informāciju un izstrādājuma instrukcijas un ir izlasījis un izprot

lietotāja ceļvežus;
• pārzina spēkā esošos vietējos noteikumus par rūpniecisku un nerūpniecisku avāriju novēršanu;
• nekavējoties rakstiski informē Brainlab, ja iekārta uzskatāma par nedrošu.

Brainlab atbalsta dienesta veiktas pārbaudes

• Ja klienta darba vietā nav pieejams atbilstoši kvalificēts speciālists, Brainlab atbalsta dienests
veiks šo pārbaudi par noteiktu samaksu.

• Ja jums nepieciešama Brainlab atbalsta dienesta speciālista palīdzība, sazinieties ar Brainlab
atbalsta dienestu.

Saistītās tēmas

Pārbaudes 169 lpp.
Drošības pārbaudes veidlapa - periodiskās pārbaudes 133 lpp.

Periodiskas pārbaudes prasības
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9.2.2 Pārbaudes darbības

Mērierīces

Sniegtie mērīšanas norādījumi ir tikai piemērs, kas attiecas uz vienu mērīšanas ierīci.
Atsevišķas darbības dažādām mērierīcēm var atšķirties. Skatiet attiecīgās jūsu izmantotās
mērierīces ražotāja norādījumus.
PIEZĪME: ja šaubāties, vai jūsu mērierīce ir piemērota, sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu. 

Ar pārbaudēm saistītie piesardzības pasākumi

ME SISTĒMAS pārbaudes darbības jāveic, kā aprakstīts tālāk. Aprakstītā pārbaude attiecas tikai
uz Brainlab Kick 2 navigācijas stacijas iekārtu, nevis pievienotajām iekārtām. Turklāt ievērojiet
pievienotās ierīces ražotāja sniegtos norādījumus.
Mērīšanas laikā visām ierīcēm jābūt darba režīmā.
Veiciet pārbaudes normālā darba stāvoklī, kā arī vienas kļūdas stāvoklī.
Vizuāli pārbaudiet ME SISTĒMU, lai noteiktu, vai konfigurācija joprojām ir tāda pati kā pēdējās
pārbaudes laikā, vai arī ME SISTĒMAS komponenti ir nomainīti, pievienoti vai izņemti. Šādām
izmaiņām, kā arī visām ME SISTĒMAS konfigurācijas izmaiņām, jābūt dokumentētām. Jebkādas
izmaiņas anulē iepriekšējo atskaites vērtību derīgumu.

Norādījumi par pārbaudēm

Veicot periodiskās pārbaudes:
• veiciet nepieciešamās pārbaudes darbības iepriekš noteiktajā secībā;
• izmēriet visas sistēmas zonas, kas norādītas nākamajās nodaļās;
• lai ierīci varētu uzskatīt par drošu, tai jāiztur visas pārbaudes;
• mērīšanas laikā mērierīces kalibrēšanai jābūt derīgai;
• veiciet visas pārbaudes saskaņā ar standartu IEC 62353.

PIEZĪME: mērierīces mērīšanas izvades savienojumam jābūt izveidotam visu mērīšanas cikla
laiku. Ja mērīšanas laikā atvienosiet mērīšanas izvadi, mērierīce noteiks, ka savienojums vairs
nav izveidots, un būs jāatkārto visa pārbaude. 

Ja ierīce neiztur pārbaudi, Brainlab atbalsta dienestam jāveic tās remonts. Pēc remonta atkārtojiet
visu elektrodrošības pārbaudi no sākuma.

Drošības pārbaudes veidlapa

• Izdrukājiet drošības pārbaudes veidlapu vai izveidojiet tās kopiju.
• Ievadiet pārbaudes rezultātus.
• Salīdziniet izmērītās vērtības ar kritiskajām vērtībām, lai noteiktu, vai pārbaude ir izturēta.
• Saglabājiet veidlapu kā pārbaudes dokumentu.

Saistītās tēmas

Drošības pārbaudes veidlapa - periodiskās pārbaudes 133 lpp.

ME IEKĀRTAI veicamās pārbaudes darbības

Darbība

1. Vizuālā pārbaude

ELEKTRODROŠĪBA
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Darbība

2. Aizsargzemējuma pretestība
PIEZĪME: šī darbība neattiecas uz EM izsekošanas ierīci, jo saskaņā ar standartu
IEC 60601-1 tā ir klasificēta kā II klases iekārta. 

3. Iekārtas noplūdes strāva

4. Funkcionālā pārbaude

5. Rezultātu ziņošana

6. Rezultātu izvērtēšana

7. Pārbaude un sagatavošana normālai lietošanai

ME SISTĒMĀM veicamās pārbaudes darbības

Darbība

1. Pārbaudiet katru ME SISTĒMAS iekārtu atsevišķi, atbilstoši 1.–4. darbībai, kas attiecas
uz ME IEKĀRTU.
Ziņojiet par attiecīgajiem rezultātiem un izvērtējiet tos.

2. Pieskarstrāva.

3. Funkcionālā pārbaude.

4. Rezultātu ziņošana.

5. Rezultātu izvērtēšana.

6. Pārbaude un sagatavošana normālai lietošanai.

EM instrumentiem veicamās pārbaudes darbības

Darbība

1. Vizuālā pārbaude.

2. Saskares daļas (BF tipa) noplūdes strāva (attiecas tikai uz EM izsekošanu).

Pārbaudes darbības
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9.2.3 Drošības pārbaudes veidlapa - periodiskās pārbaudes

Veicamās pārbaudes darbības

Darbība Norādījumi un nosacījumi

Vizuālā pārbaude

Pārbaudiet, vai visiem attiecīgajiem kabeļiem nav iespiedumu, bojātas
izolācijas un tukšu līniju. Pārvietojiet un salokiet kabeļus ap roku, lai ne-
daudz pastieptu izolācijas materiālu. Nav pieļaujami nekādi redzami bojā-
jumi. Pārbaudiet, vai savienotāji ir pilnībā piestiprināti pie kabeļiem.
Pārbaudiet, vai monitora ratiņiem, kameras ratiņiem un EM izsekoša-
nas ierīcei (ja tāda ir) nav redzamu bojājumu. Ratiņu iekšpusei nevaja-
dzētu būt redzamai, izņemot pa gaisa atverēm redzamās daļas. Iekšpu-
ses redzamība nav pieļaujama. Pārbaudiet, vai ir pieejami visi komponen-
ti.
Pārliecinieties, ka monitora ratiņi ir pareizi samontēti, t. i.:
• statnis ir pareizi ievietots ratiņu pamatnē;
• monitors ir nofiksēts tam paredzētajā vietā uz statņa;
• monitora locīkla droši notur monitoru tā pozīcijā.

Pārbaudiet, vai indikatoru gaismas diodes (uz monitora ratiņiem, kame-
ras ratiņiem vai EM izsekošanas ierīces) norāda uz kādām kļūdām.
Ja tiek konstatēti bojājumi, izņemiet ierīci no ekspluatācijas, atzīmējiet to
kā izņemtu no ekspluatācijas un sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu.

Aizsargzemējuma
pretestība

Pievienojiet monitora ratiņus un kameras ratiņus elektrotīklam, izman-
tojot oriģinālo Brainlab strāvas kabeli. Ja ierīcei ir vairāki strāvas kabeļi,
atkārtojiet šo pārbaudi visiem kabeļiem.
Pārbaudiet zemējuma pretestību saskaņā ar standarta IEC 62353:2014
5.3.2.2. nodaļu, izmantojot mērierīci, kas spēj nodrošināt vismaz 200 mA
strāvu ar 500 mΩ pretestību. Veiciet mērījumu vienu sekundi. Atvērtās ķē-
des spriegums nedrīkst pārsniegt 24 V.

Iekārtas noplūdes
strāva

Pievienojiet monitora ratiņus un kameras ratiņus elektrotīklam, izman-
tojot oriģinālo Brainlab strāvas kabeli. Pārbaudiet iekārtas noplūdes strā-
vu saskaņā ar standarta IEC 62353:2014 5.3.3.2.3. nodaļu, izmantojot tā
saukto „diferenciālo metodi” atbilstoši šādiem papildu nosacījumiem:
• mērījumus veic pie tīkla sprieguma;
• ja iespējams, mērījumus veic abās elektrotīkla spraudņa pozīcijās.

Veicot mērījumus dažādās elektrotīkla spraudņa pozīcijās, dokumentējiet
augstāko vērtību.

Funkcionālā pārbau-
de

• Iedarbiniet monitora ratiņus un kameras ratiņus.
• Pārbaudiet, vai gaismas diodes nenorāda uz konstatētām kļūdām.
• Pārbaudiet, vai ir dzirdama akustiskā atgriezeniskā saite no kameras ie-

rīces.
• Pārbaudiet, ka darbojas monitora ratiņu un kameras ratiņu savstar-

pējā komunikācija.
• Ielādējiet pacienta datus un startējiet lietojumprogrammu.
• Pārbaudiet, vai mijiedarbība ar skārienekrānu notiek pareizi.
• Veiciet Brainlab instrumenta pareizu izsekošanu.

Ziņojiet par rezultā-
tiem un izvērtējiet
tos

Ģenerējiet pārskatu un nosakiet, vai ierīce ir droša un efektīva.

Pārbaude un saga-
tavošana normālai
lietošanai

Pēc šīs testēšanas pārbaudiet, vai monitora ratiņi un kameras ratiņi at-
griežas normālai lietošanai nepieciešamajā stāvoklī, pirms tos atgriezt
ekspluatācijā.
Noņemiet visas pievienotās ierīces (piemēram, mērījumu līnijas).
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Kritiskās vērtības

Pārbaudes darbība Normāls stāvoklis

Aizsargzemējuma pretestība ≤ 0,3 Ω

Iekārtas noplūdes strāva ≤ 0,5 mA

Atsauces mērījumi

Izmantojiet tabulas, lai ievadītu atsevišķas izmērītās vērtības ikvienā nepieciešamajā mērpunktā.
Ievadiet maksimālo izmērīto vērtību tālāk norādītajā tabulā:

Pārbaudes darbība Normāls stāvoklis Vai pārbaude izturēta?

Aizsargzemējuma pretestība

Iekārtas noplūdes strāva

Mērierīces sērijas numurs: ________________________
Kalibrēšana derīga līdz (datums): ________________________
Pārbaude veikta (datums): _________________, to veica:
__________________________________

Saistītās tēmas

Drošības pārbaudes veidlapa - medicīniskas elektrosistēmas (monitora ratiņi) 143 lpp.

Drošības pārbaudes veidlapa - periodiskās pārbaudes
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9.3 Pārbaužu veikšana
9.3.1 Aizsargzemējuma pretestība

Vispārīga informācija

Savienojiet mērierīces mērīšanas galu ar strāvvadošajām daļām, kas norādītas tālāk redzamajā
tabulā, un izmēriet pretestību.
Ja ierīce neiztur pārbaudi, Brainlab atbalsta dienestam jāveic tās remonts. Pēc remonta atkārtojiet
visu elektrodrošības pārbaudi no sākuma.

Aizsargzemējuma pretestības pārbaude

Mērīšanas vieta Izmērītā vērtība Vai pārbau-
de izturē-
ta?

Potenciālu izlīdzināšanas
pieslēgvieta (monitora ratiņi)

Potenciālu izlīdzināšanas
pieslēgvieta (kameras ratiņi)

ELEKTRODROŠĪBA
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9.3.2 Iekārtas noplūdes strāva

Vispārīga informācija

Savienojiet mērierīces mērīšanas galu ar strāvvadošajām daļām, kas norādītas tālāk redzamajā
tabulā, un izmēriet noplūdes strāvu.

Prasības

Lai veiktu iekārtas noplūdes strāvas pārbaudi, pārliecinieties, ka monitora ratiņi un kameras
ratiņi ir savstarpēji savienoti ar Ethernet kabeli.

Iekārtas noplūdes strāvas mērpunkti (monitora ratiņi)

Mērīšanas vieta Izmērītā vērtība Vai pārbau-
de izturē-
ta?

Potenciālu izlīdzināšanas
pieslēgvieta

Strāvas padeves bloka skrū-
ve

Pašpatēriņa jaudas metāla
gredzens

Skrūve displeja aizmugurē

Skrūve pie statņa augšdaļas
pārsega

Iekārtas noplūdes strāva
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Iekārtas noplūdes strāvas mērpunkti (kameras ratiņi)

Mērīšanas vieta Izmērītā vērtība Vai pārbau-
de izturē-
ta?

Potenciālu izlīdzināšanas
pieslēgvieta

Skrūve pie kameras aizmu-
gurējā pārsega

Ethernet savienotāja kor-
puss

Skrūve savienojuma vietā

Kāda vieta uz statņa, ko iz-
mantot kā samontētā kom-
ponenta galīgo mērpunktu

Skrūvju atveres uz balstie-
kārtas starp korpusa daļām

Iekārtas EM izsekošanas ierīces noplūdes strāva

Tālāk norādītie iekārtas noplūdes strāvas pārbaudes punkti ir noteikti EM izsekošanas ierīcei
kombinācijā ar monitora ratiņiem.

Mērīšanas vieta Izmērītā vērtība Vai pārbau-
de izturē-
ta?

Bāzes stacijas savienotājs
lauka ģeneratora pievieno-
šanai

Bāzes stacijas margas
kronšteina stiprinājuma skrū-
ve
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Mērīšanas vieta Izmērītā vērtība Vai pārbau-
de izturē-
ta?

Instrumenta pieslēgvietas
stiprinājuma uzgrieznis

Iekārtas noplūdes strāva
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9.3.3 Saskares daļas (BF tipa) noplūdes strāva (attiecas tikai uz izvēles EM
izsekošanas ierīci)

Vispārīga informācija

EM izsekošanas ierīcei ir noteikti tālāk norādītie punkti.
EM pieslēguma blokam ir nepieciešams adapteris. Šim adapterim visiem spraudņa savienotājiem
jābūt īsslēgtā ķēdē.
Izmantojiet alternatīvo mērījumu saskaņā ar standarta IEC 62353:2014 5.3.4.3.2. nodaļu un
pievienojiet saskares daļu mērierīces ievades ligzdai.
Piemēram:

64. att.  

Mērpunkts

Mērīšanas vieta Izmērītā vērtība Vai pārbau-
de izturē-
ta?

Adaptera spraudnis uz EM
pieslēguma bloka (pārbau-
diet visas četras ligzdas)

ELEKTRODROŠĪBA

Sistēmas un tehniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 Kick 2 navigācijas stacija 139



9.4 Elektrodrošības pārbaude - medicīniska
elektrosistēma

9.4.1 Pārskats

Intervāls

Pārbaude ir obligāta, veidojot medicīnisku elektrosistēmu attiecīgi saskaņā ar standartu
IEC 60601-1 vai IEC 60601-1-1.
Elektrodrošības pārbaude jāveic, kad izsekošanas ierīce ir sākotnēji pievienota esošajiem
monitora ratiņiem, tādējādi izveidojot Kick 2 navigācijas staciju.
Atkārtojiet šo pārbaudi ikreiz, kad tiek mainīti medicīniskas elektrosistēmas iestatīšana
(piemēram, pēc vienas vai visu kombinēto iekārtu remonta vai pēc iekārtu komponentu,
piemēram, kabeļu, nomaiņas).
Lai nodrošinātu ilgstošu katras iekārtas un tās kombinācijas drošību, ik gadu jāveic
elektrodrošības pārbaude.

Pārbaudes apjoms

Pārbaudē jāizpilda visi šajā lietotāja ceļvedī norādītie punkti.

Pārbaudes, ko veic cits, nevis Brainlab personāls

Elektrodrošības pārbaudes drīkst veikt tikai apmācīts un kompetents personāls.
Pārbaude jāveic kvalificētam inženierim, kurš:
• ir kvalificēts veikt medicīnisko elektrisko iekārtu drošuma pārbaudes;
• pārzina izstrādājuma drošības informāciju un izstrādājuma instrukcijas un ir izlasījis un izprot

lietotāja ceļvežus;
• pārzina spēkā esošos vietējos noteikumus par rūpniecisku un nerūpniecisku avāriju novēršanu;
• nekavējoties rakstiski informē Brainlab, ja iekārta uzskatāma par nedrošu.

Brainlab personāla veiktas pārbaudes

• Ja klienta darba vietā nav pieejams atbilstoši kvalificēts speciālists, Brainlab atbalsta dienests
veiks šo pārbaudi par noteiktu samaksu.

• Ja jums nepieciešama Brainlab atbalsta dienesta speciālista palīdzība, sazinieties ar Brainlab
atbalsta dienestu.

Saistītās tēmas

Drošības pārbaudes veidlapa - medicīniskas elektrosistēmas (monitora ratiņi) 143 lpp.

Elektrodrošības pārbaude - medicīniska elektrosistēma
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9.4.2 Medicīnisku elektrosistēmu pārbaude

Mērierīces

Sniegtie mērīšanas norādījumi ir tikai piemērs, kas attiecas uz vienu mērīšanas ierīci.
Atsevišķas darbības dažādām mērierīcēm var atšķirties. Skatiet attiecīgās jūsu izmantotās
mērierīces ražotāja norādījumus.

Ar pārbaudēm saistītie piesardzības pasākumi

• Aprakstītā pārbaude attiecas tikai uz Brainlab iekārtām, nevis pievienotām iekārtām. Papildus
tam jāievēro pievienotās ierīces ražotāja sniegtais apraksts.

• Visām ierīcēm jābūt darba režīmā: mērīšanas laikā visiem barošanas slēdžiem jābūt darba
pozīcijā (IESLĒGTS).

• Pārbaudes jāveic gan normālā darba stāvoklī, gan vienas kļūdas stāvoklī.

Norādījumi par pārbaudēm

Veicot pārbaudi, ņemiet vērā tālāk norādītos punktus:
• veiciet nepieciešamās pārbaudes darbības iepriekš noteiktajā secībā;
• izmēriet visas sistēmas zonas, kas norādītas nākamajās nodaļās;
• sistēmai jāiztur visas pārbaudes;
• mērīšanas laikā mērierīces kalibrēšanai jābūt derīgai;
• veiciet visas pārbaudes saskaņā ar standartu IEC 60601-1:2005.

PIEZĪME: mērierīces mērīšanas izvades savienojumam jābūt izveidotam visu mērīšanas cikla
laiku. Ja mērīšanas laikā atvienosiet mērīšanas izvadi, mērierīce noteiks, ka savienojums vairs
nav izveidots, un būs jāatkārto visa pārbaude. 

Ja ierīce neiztur pārbaudi, Brainlab atbalsta dienestam jāveic Kick 2 navigācijas stacijas
remonts. Pēc remonta atkārtojiet visu elektrodrošības pārbaudi no sākuma.

Drošības pārbaudes veidlapa

• Izdrukājiet drošības pārbaudes veidlapu vai izveidojiet tās kopiju.
• Ievadiet pārbaudes rezultātus.
• Saglabājiet veidlapu kā pārbaudes dokumentu.

Saistītās tēmas

Drošības pārbaudes veidlapa - medicīniskas elektrosistēmas (monitora ratiņi) 143 lpp.

Obligātās pārbaudes darbības

Darbība

1. Veiciet vizuālu pārbaudi.

2. Pārbaudiet pieskarstrāvu.

3. Veiciet funkcionālo pārbaudi.

4. Ziņojiet par rezultātiem un izvērtējiet tos

5. Pārbaudiet un sagatavojiet sistēmu normālai lietošanai.

ELEKTRODROŠĪBA
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Saistītās tēmas

Drošības pārbaudes veidlapa - medicīniskas elektrosistēmas (monitora ratiņi) 143 lpp.

Medicīnisku elektrosistēmu pārbaude
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9.4.3 Drošības pārbaudes veidlapa - medicīniskas elektrosistēmas (monitora ratiņi)

Veicamās pārbaudes

Pārbaudes darbība Norādījumi un nosacījumi

Vizuālā pārbaude

• Pārbaudiet, vai visiem attiecīgajiem kabeļiem nav iespiedumu, bojātas
izolācijas un tukšu līniju. Pārvietojiet un salokiet kabeļus ap roku, lai ne-
daudz pastieptu izolācijas materiālu. Nav pieļaujami nekādi redzami bo-
jājumi.

• Pārbaudiet, vai Kick 2 sistēmai nav redzamu bojājumu, saplēstu kabeļu
un tukšu līniju. Ratiņu iekšpusei nevajadzētu būt redzamai, izņemot pa
gaisa atverēm redzamās daļas. Bojāti kabeļi, tukšas līnijas vai iekšpu-
ses redzamība nav pieņemama.

• Pārliecinieties, ka Kick 2 ir samontēta pareizi.
• Ja tiek konstatēti bojājumi, izņemiet Kick 2 navigācijas staciju no eks-

pluatācijas, atzīmējiet to kā izņemtu no ekspluatācijas un sazinieties ar
Brainlab atbalsta dienestu.

Pieskarstrāva
(izmantojot optisko
izsekošanu)

• Pievienojiet monitora ratiņus un kameras ratiņus elektrotīklam, iz-
mantojot kameras kabeli, un pievienojiet monitora ratiņus elektrotīklam,
izmantojot oriģinālo Brainlab strāvas kabeli.

• Pārslēdziet savienojamo ierīci darba režīmā, kā aprakstījis ierīces ražo-
tājs.

• Pievienojiet nepieciešamo kabeli, lai izveidotu medicīnisku elektrosistē-
mu starp abām ierīcēm, un ieslēdziet abas ierīces.

• Pārbaudiet iekārtas pieskarstrāvu normālā stāvoklī un vienas kļūdas
stāvoklī saskaņā ar standarta IEC 60601-1:2005 16.6.1. nodaļu. Jebku-
ra tāda aizsargzemējuma pārtraukšana, kas nav uzstādīts pastāvīgi,
tiek uzskatīta par vienas kļūdas apstākļiem.

Pieskarstrāva
(izmantojot EM izse-
košanu)

• Pievienojiet monitora ratiņus un EM izsekošanas ierīci (izvēles) elek-
trotīklam, izmantojot savienotājkabeļus, un pievienojiet monitora rati-
ņus elektrotīklam, izmantojot oriģinālo Brainlab strāvas kabeli.

• Pārslēdziet savienojamo ierīci darba režīmā, kā aprakstījis ierīces ražo-
tājs.

• Pievienojiet nepieciešamo kabeli, lai izveidotu medicīnisku elektrosistē-
mu starp abām ierīcēm, un ieslēdziet abas ierīces.

• Pārbaudiet iekārtas pieskarstrāvu normālā stāvoklī un vienas kļūdas
stāvoklī saskaņā ar standarta IEC 60601-1:2005 16.6.1. nodaļu. Jebku-
ra tāda aizsargzemējuma pārtraukšana, kas nav uzstādīts pastāvīgi,
tiek uzskatīta par vienas kļūdas apstākļiem.

Funkcionālā pārbau-
de

• Iedarbiniet Kick 2 navigācijas staciju.
• Pārbaudiet, vai indikatoru gaismas diodes nenorāda uz konstatētām

kļūdām.
• Ielādējiet pacienta datus un startējiet lietojumprogrammu.
• Pārbaudiet, vai mijiedarbība ar skārienekrānu notiek pareizi.
• Veiciet Brainlab instrumenta pareizu izsekošanu.
• Pārbaudiet izveidotās medicīniskas elektrosistēmas faktisko darbību.

Ziņojiet par rezultā-
tiem un izvērtējiet
tos.

Ģenerējiet pārskatu un nosakiet, vai ierīce ir droša un efektīva.

Pārbaude un saga-
tavošana normālai
lietošanai

• Pēc šīs testēšanas pārbaudiet, vai Kick 2 navigācijas stacija atgrie-
žas normālai lietošanai nepieciešamajā stāvoklī, pirms tos nodot atpa-
kaļ ekspluatācijā.

• Noņemiet visas pievienotās ierīces (piemēram, mērījumu līnijas).

ELEKTRODROŠĪBA
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Kritiskās vērtības

Pārbaudes darbība Normāls stāvoklis Vienas kļūdas stāvoklis

Pieskarstrāva ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA

Atsauces mērījumi

Ievadiet maksimālo izmērīto vērtību, kas izmērīta katrā obligātajā mērpunktā, tālāk norādītajā
tabulā:

Pārbaudes darbība Normāls stāvok-
lis

Vienas kļūdas
stāvoklis

Vai pārbaude izturēta?

Pieskarstrāva

Mērierīces sērijas numurs: ________________________
Kalibrēšana derīga līdz (datums): ________________________
Pārbaude veikta (datums): _________________, to veica:
__________________________________

Saistītās tēmas

Drošības pārbaudes veidlapa - periodiskās pārbaudes 133 lpp.

Drošības pārbaudes veidlapa - medicīniskas elektrosistēmas (monitora ratiņi)
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9.4.4 Medicīnisku elektrosistēmu pieskarstrāva

Vispārīga informācija

Medicīnisku elektrosistēmu pieskarstrāvas pārbaudē tiek atkārtotas dažas iekārtas standarta
noplūdes strāvas pārbaudes darbības.

Pārbaudes pārskats

Savienojiet mērierīces mērīšanas galu ar strāvvadošo daļu un izmēriet noplūdes strāvu.

Mērījumi pārbaudes punktos

Mērīšanas vieta Izmērītā vērtība Vai pārbau-
de izturē-
ta?

Mikroskopa stiprinājuma
skrūve

Mērījumi pārbaudes punktos (kameras ratiņi)

Mērīšanas vieta Izmērītā vērtība Vai pārbau-
de izturē-
ta?

Tīkla pieslēgvieta, savieno-
jumu panelis

Mērījumi pārbaudes punktos (EM izsekošanas ierīce)

Mērīšanas vieta Izmērītā vērtība Vai pārbau-
de izturē-
ta?

EM bāzes stacija

Saistītās tēmas

Iekārtas noplūdes strāva 136 lpp.
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Medicīnisku elektrosistēmu pieskarstrāva

146 Sistēmas un tehniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 Kick 2 navigācijas stacija



10 SADERĪBA UN
SPECIFIKĀCIJAS

10.1 Energostandarti

Sertifikāti un apstiprinājumi

Sertifikāts/apstiprinājums

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

IEC 60529
IP20: Kick 2 navigācijas stacija
IP20: EM izsekošanas ierīces komponenti

Strāvas parametri - Ziemeļamerika

Ziemeļamerikā: ja iekārta tiek pievienota 240 V strāvas avotam, pievienojiet to tikai kontaktligzdai
ar centrālu izvadi, kura marķēta kā 240 V barošanas avots.

SADERĪBA UN SPECIFIKĀCIJAS
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10.2 Vides prasības
10.2.1 Transportēšanas/glabāšanas un ekspluatācijas nosacījumi

Vietējie ierobežojumi

• Glabājiet un darbiniet sistēmas vietās, kas ir aizsargātas pret mitrumu, vēju, saules gaismu,
putekļiem, augsnes sāļumu un sēru.

• Neglabājiet sistēmas ķīmisku izstrādājumu vai gāzes tuvumā.
• Nepakļaujiet sistēmas tiešai UV gaismas iedarbībai.

Absolūtā augstuma apsvērumi

• Ja vien nav norādīts citādi, sistēma ir paredzēta lietošanai absolūtajā augstumā, kas
nepārsniedz 3000 metrus.

• Pārvadājiet vai glabājiet sistēmu augstumā, kas nepārsniedz 6000 metrus.

Adaptācijas laiks

Laiks sistēmas pielāgošanai, lai to lietotu pēc glabāšanas ekstremālos apstākļos, ir vismaz viena
stunda.

Vides apstākļi

Uz Kick 2 navigācijas staciju attiecas šādas vides prasības:

Parametrs Ekspluatācijas apstākļi

Temperatūra No 10 °C līdz 30 °C

Mitrums No 30% līdz 75% bez kondensācijas

Spiediens No 700 hPa līdz 1 060 hPa

Parametrs Transportēšanas/glabāšanas apstākļi

Temperatūra No -10 °C līdz 45 °C (uz laiku, kas nepārsniedz 15 nedēļas)

Mitrums No 10% līdz 90% bez kondensācijas

Spiediens No 500 hPa līdz 1 060 hPa

PIEZĪME: transportēšanas/glabāšanas vērtības ir derīgas sistēmai, kad tā ir ievietota
transportēšanas kārbās. 

Vides prasības
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10.3 Sistēmas parametri
10.3.1 Fizikālie raksturlielumi

Monitors ar aizsargpārsegu

Parametrs Vērtība

Augstums 355 mm

Platums 560 mm

Dziļums 75 mm

Svars 8,12 kg

Monitora ratiņu pamatne

Parametrs Vērtība

Augstums 278 mm

Platums 455 mm

Dziļums 485 mm

Svars 16,46 kg

Monitora ratiņu statnis

Parametrs Vērtība

Augstums 947 mm

Platums 132 mm

Dziļums 70 mm

Svars 1,32 kg

Pilns monitora ratiņu komplekts

Parametrs Vērtība

Augstums 1 463 mm

Garums (aizņemtā platība) 500 mm2

Platums (displeja bāze) 540 mm

Svars 25,8 kg

SADERĪBA UN SPECIFIKĀCIJAS

Sistēmas un tehniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 Kick 2 navigācijas stacija 149



Spectra kameras ratiņi

65. att.  

Parametrs Vērtība

Maks. augstums 2 350 mm

Min. augstums 1 450 mm

Aizņemtā platība 500 mm2

Svars 19 kg

Sistēmas parametri
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Vega kameras ratiņi

591

500

14
5023

50

591

66. att.  

Parametrs Vērtība

Maks. augstums 2 350 mm

Min. augstums 1 450 mm

Aizņemtā platība 500 mm2

Svars 19 kg

SADERĪBA UN SPECIFIKĀCIJAS
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EM bāzes stacija

67. att.  

Parametrs Vērtība

Augstums 350 mm

Platums 200 mm

Garums 100 mm

Svars 2,5 kg

EM lauka ģenerators

68. att.  

Parametrs Vērtība

Augstums 200 mm

Platums 200 mm

Garums 71 mm

Svars 2,8 kg

Sistēmas parametri
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EM lauka ģeneratora fiksācijas plāksne

69. att.  

Parametrs Vērtība

Augstums 121 mm

Platums 300 mm

Garums 428 mm

Svars 2 kg

SADERĪBA UN SPECIFIKĀCIJAS
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EM lauka ģeneratora balstiekārta

70. att.  

Parametrs Vērtība

Augstums 748 mm

Platums 110 mm

Garums 88 mm

Svars 4 kg

Sistēmas parametri
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EM strāvas avots

71. att.  

Parametrs Vērtība

Augstums 180 mm

Platums 89 mm

Garums 70 mm

Svars 1 kg

Instrumenta adapteris

72. att.  

Parametrs Vērtība

Diametrs 19 mm

Garums 65 mm

Svars 0,026 kg

Saistītās tēmas

Monitora ratiņu tīrīšana 126 lpp.
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10.3.2 Tehniskie parametri

Monitora ratiņi un medicīniskā datorierīce

Parametrs Vērtība

Elektriskie parametri

Maiņstrāvas ievade 100–240 V maiņstrāva

Frekvence 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš
3 A pie 100 V maiņstrāvas
1,5 A pie 240 V maiņstrāvas

CMOS akumulators 3V CR2032 litija akumulators 210 mAh

Procesors Intel® Core i5 4. paaudzes (2,0 GHz)

RAM 8 GB

Atbalstītā ievade/izvade

• 2 USB 2.0
• 3 USB 3.0
• Potenciāla izlīdzināšana
• S-Video ievade
• 2 LAN 1 GBit/s savienojums
• CVBS
• DVI-I

Lielapjoma atmiņa Iekšējais cietvielu disks (SSD) 2,5" 240 GB

Audio Monitora ratiņu pamatnē iebūvēts skaļrunis

Displejs 21,5", FHD izšķirtspēja

Skārienekrāns Projicētais kapacitatīvais skārienekrāns

Drošinātāji
5 x 20 mm
6,3 A / 250 V
T H

DVI pārveidotājs

Skatiet Brainlab instrukciju brošūru Converter Kit DVI to S-Video (Pārveidotāja komplekts DVI uz
S-Video).

Kameras ratiņi

Parametrs Vērtība

Ieejas spriegums 100–240 V maiņstrāva

Frekvence 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš 1,6 A pie 100 V / 0,8 A pie 240 V maiņstrāvas

Drošinātāji
5 x 20 mm
1,6 A / 250 V
T H

EM izsekošanas ierīces strāvas avots

Parametrs Vērtība

Maiņstrāvas ievade 100–240 V maiņstrāva

Tehniskie parametri
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Parametrs Vērtība

Frekvence 50/60 Hz

Līdzstrāvas izvade 26 V līdzstrāva

Enerģijas patēriņš
1,22 A pie 100 V maiņstrāvas
0,68 A pie 240 V maiņstrāvas

EM izsekošanas ierīce

Parametrs Vērtība

Ieejas spriegums 26 V līdzstrāva

Enerģijas patēriņš 40 W

Izsekošanas precizitāte 0,5 mm RMS (vidējā kvadrātiskā vērtība)

DVI pārveidotājs

Skatiet Brainlab instrukciju brošūru Converter Kit DVI to S-Video (Pārveidotāja komplekts DVI uz
S-Video).
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10.4 Atbilstība
10.4.1 Elektromagnētiskais starojums

Elektromagnētiskā vide

Kick 2 sistēma ir paredzēta izmantošanai elektromagnētiskajā vidē, kas norādīta tabulā tālāk.
Lietotājs atbild par to, lai sistēmas tiktu izmantotas šādā vidē.

Pārnēsājamas RF sakaru iekārtas

Brīdinājums
Pārnēsājamas RF sakaru iekārtas (ieskaitot perifērijas ierīces, piemēram, antenas kabeļus
un ārējās antenas), drīkst izmantot ne tuvāk kā 30 cm attālumā no jebkuras monitora ratiņu
daļas, ieskaitot Brainlab norādītos kabeļus. Pretējā gadījumā var pasliktināties veiktspēja.

Deklarācija

Kick 2 navigācijas stacija ir paredzēta izmantošanai tikai profesionālās veselības aprūpes
iestādēs. Tālāk ir uzskaitīti visi piemērojamie emisiju testi un standarti, kā arī izmantotie atbilstības
līmeņi:

Emisiju tests Standarts Atbilstības līmenis

Vadītās un izstarotās
RF emisijas CISPR 11

1. grupa
A klase

Harmoniskais kropļojums IEC 61000-3-2 A klase

Sprieguma svārstības
(mirgošana) IEC 61000-3-3 Atbilst

PIEZĪME: šīs iekārtas emisijas raksturlielumi padara to piemērotu lietošanai rūpniecības jomās un
slimnīcās (CISPR 11 A klase). Izmantojot šo iekārtu dzīvojamā vidē (kurai parasti nepieciešama
CISPR 11 B klase), tā, iespējams, nesniedz pietiekamu aizsardzību radiofrekvenču sakaru
pakalpojumiem. Lietotājam var būt jāveic mazināšanas pasākumi, piemēram, jāpārvieto vai
jāpārorientē iekārta. 

Brīdinājums
Sistēmu nedrīkst izmantot līdzās citām iekārtām vai tiešā saskarē ar tām. Ja no tā nevar
izvairīties, jāpārbauda iekārtas normāla darbība konfigurācijā, kurā tā tiks izmantota.

Atbilstība
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10.4.2 Vispārējā elektromagnētiskā stabilitāte

Elektromagnētiskā vide

Kick 2 sistēma ir paredzēta izmantošanai elektromagnētiskajā vidē, kas aprakstīta nākamajās
sadaļās.
Lietotājs atbild par to, lai sistēmas tiktu izmantotas šādā vidē.

Elektromagnētiskās stabilitātes deklarācija

Tabulās nākamajās sadaļās ir sniegti norādījumi saskaņā ar ražotāja elektromagnētiskās
stabilitātes deklarāciju.

SADERĪBA UN SPECIFIKĀCIJAS

Sistēmas un tehniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 Kick 2 navigācijas stacija 159



10.4.3 Elektromagnētiskā stabilitāte

Elektromagnētiskās stabilitātes testi

Kick 2 navigācijas stacija ir paredzēta izmantošanai tikai profesionālās veselības aprūpes
iestādēs. Tālāk ir uzskaitīti visi piemērojamie stabilitātes testi un standarti, kā arī izmantotie
atbilstības līmeņi:

Stabilitātes tests Standarts Standarta
IEC 60601-1-2 testa
līmenis

Atbilstības līmenis

Elektrostatiskā izlāde - sa-
skarē

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Elektrostatiskā izlāde -
gaisā

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Izstarotie RF EM lauki IEC 61000-4-3

3 V/m
No 80 MHz līdz
2,7 GHz
80% AM pie 1 kHz

3 V/m
No 80 MHz līdz
2,7 GHz
80% AM pie 1 kHz

RF bezvadu sakaru iekār-
tu (2 450 MHz) tuvuma
lauki

IEC 61000-4-3

28 V/m 28 V/m

RF bezvadu sakaru iekār-
tu (5 240 MHz, 5
500 MHz, 5 785 MHz) tu-
vuma lauki

9 V/m 9 V/m

Straujš strāvas pieau-
gums / impulss - ievades
maiņstrāvas pieslēgvieta

IEC 61000-4-4

±2 kV
100 kHz atkārtojuma
frekvence

±2 kV
100 kHz atkārtojuma
frekvence

Straujš strāvas pieau-
gums / impulss - signālu
ievades/izvades pieslēg-
vietas

±1 kV
100 kHz atkārtojuma
frekvence

±1 kV
100 kHz atkārtojuma
frekvence

Pārspriegums - maiņstrā-
vas ievades pieslēgvieta
(divfāžu)

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Pārspriegums - maiņstrā-
vas ievades pieslēgvieta
(starp fāzi un zemi)

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

Pārspriegums - ievades/
izvades pieslēgvietas
(starp fāzi un zemi)

±2 kV ±2 kV

RF izraisīti vadīšanas trau-
cējumi IEC 61000-4-6

3 V
No 0,15 MHz līdz
80 MHz
6 V
80% AM pie 1 kHz

3 V
No 0,15 MHz līdz
80 MHz
6 V
80% AM pie 1 kHz

Tīkla frekvences magnēti-
skais lauks IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz vai 60 Hz

30 A/m
50 Hz vai 60 Hz

Elektromagnētiskā stabilitāte
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Stabilitātes tests Standarts Standarta
IEC 60601-1-2 testa
līmenis

Atbilstības līmenis

Sprieguma iekritumi
IEC 61000-4-11

0% Ut; 0,5 ciklā
Pie 0, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° un 315°
0% Ut; 1 ciklā un
70% Ut 25/30 ciklos
Vienfāzes pie 0°

Atbilst

Sprieguma pārtraukumi 0% Ut; 250/300 ci-
klos Atbilst

PIEZĪME: pie augstākiem ESD līmeņiem ierīce var neatgriezeniski sabojāties. 

Testa fre-
kvence
(MHz)

Josla
(MHz)

Pakalpojums Modulācija Maksi-
mālā vēr-
tība
(W)

Attālums
(m)

Stabilitātes
atbilstības
līmenis
(V/m)

385 380–390 TETRA 400
Impulsa modu-
lācija
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430–470
GMRS 460,
FRS 460

FM
±5 novirze
1 kHz sinusoī-
da

2 0,3 28

710

704–787 LTE josla 13,
17

Impulsa modu-
lācija
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800–960

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

Impulsa modu-
lācija
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1 720

1 700–
1 990

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

Impulsa modu-
lācija
217 Hz

2 0,3 28

1 845

1 970

2 450
2 400–
2 570

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

Impulsa modu-
lācija
217 Hz

2 0,3 28

5 240
5 100–
5 800

WLAN 802.11
a/n

Impulsa modu-
lācija
217 Hz

0,2 0,3 95 500

5 785
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IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Stabilitātes
tests

Standarta
IEC 60601
testa līmenis

Atbilstības lī-
menis

Elektromagnētiskā vide - norādījumi

Vadītā RF sa-
skaņā ar
standartu
IEC 61000-4-
6

3 Vrms pie
150 kHz līdz
80 MHz

3 V

Pārnēsājamas un mobilas RF sakaru iekārtas
nedrīkst izmantot tuvāk Kick 2 navigācijas sta-
cijas daļām, ieskaitot kabeļus, par ieteicamo at-
statuma attālumu, kas aprēķināts pēc vienādoju-
ma, kurš piemērojams raidītāja frekvencei.
Ieteicamais atstatuma attālums:

d 1 2 P,= No 80 MHz līdz 800 MHz

d 2 3 P,= No 800 MHz līdz 2,5 GHz

Izstarotā RF
saskaņā ar
standartu
IEC 61000-4-
3

3 V/m pie
80 MHz līdz
2,5 GHz

3 V/m

Vienādojumā P ir raidītāja maksimālā izejas jau-
da vatos (W) saskaņā ar raidītāja ražotāju, un d
ir ieteicamais atstatuma attālums metros (m).
Fiksēto RF raidītāju lauka intensitātei, kas no-
teikta, veicot elektromagnētiskās vides apseko-
jumua, jābūt mazākai par atbilstības līmenib ka-
trā frekvenču diapazonā.
Traucējumi var rasties tādu iekārtu tuvumā, ku-
ras apzīmētas ar šādu simbolu:

PIEZĪME: pie 80 MHz un 800 MHz tiek piemērots augstāks frekvenču diapazons. 

PIEZĪME: šie norādījumi var nebūt piemērojami visās situācijās. Elektromagnētiskā starojuma iz-
platīšanos ietekmē absorbcija un atstarošanās no būvēm, priekšmetiem un cilvēkiem. 
a Fiksēto raidītāju, piemēram, radio (mobilo/bezvadu) tālruņu un sauszemes mobilo radio, radio-
amatieru radiostaciju, AM un FM radio un TV apraides bāzes staciju, lauku stiprumu teorētiski
nevar precīzi prognozēt. Lai novērtētu fiksētu RF raidītāju radīto elektromagnētisko vidi, jāņem
vērā elektromagnētiskās vides apsekojums. Ja izmērītais lauka stiprums atrašanās vietā, kurā
tiek izmantota Kick 2 sistēma, pārsniedz iepriekš minēto piemēroto RF atbilstības līmeni, Kick 2
navigācijas stacija jānovēro, lai pārbaudītu tās normālu darbību. Ja tiek novērota anormāla
darbība, var būt nepieciešami papildu pasākumi, piemēram, Kick 2 sistēmas pārorientēšana vai
pārvietošana.
b Frekvenču diapazonā no 150 kHz līdz 80 MHz lauka intensitātei jābūt mazākai par 3 V/m.

Elektromagnētiskā stabilitāte
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10.4.4 RF sakaru iekārtas

Elektromagnētiskā vide

Pārnēsājamas un mobilas RF sakaru iekārtas var ietekmēt sistēmu darbību.
Kick 2 sistēma ir paredzēta izmantošanai elektromagnētiskā vidē, kurā tiek kontrolēti izstarotās
RF radītie traucējumi.
Kick 2 lietotājs var palīdzēt novērst elektromagnētiskos traucējumus, ievērojot minimālo attālumu
starp pārnēsājamajām un mobilajām RF sakaru iekārtām (raidītājiem) un Kick 2 navigācijas
staciju, kā ieteikts turpmāk, atbilstoši sakaru iekārtas maksimālajai izejas jaudai.

Brīdinājums
Pārnēsājamās un mobilās radiofrekvences (RF) sakaru iekārtas var ietekmēt EM
izsekošanas ierīces darbību.

Atstatuma attālumi

Ieteicamie atstatuma attālumi starp pārnēsājamām un mobilām RF sakaru iekārtām un Kick 2
navigācijas staciju:

Raidītāja maksimālā
nominālā izejas jauda
(W)

Atstatuma attālums atbilstoši raidītāja frekvencei (m)

No 150 kHz līdz
80 MHz

d 1 2 P,=

No 80 MHz līdz
800 MHz

d 1 2 P,=

No 800 MHz līdz
2,5 GHz

d 2 3 P,=

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

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

Raidītājiem ar maksimālo izejas jaudu, kas nav norādīta iepriekš, ieteicamo atstatuma attālumu
d metros (m) var noteikt, izmantojot vienādojumu, kas piemērojams raidītāja frekvencei, kur P ir
raidītāja maksimālā izejas jauda vatos (W) saskaņā ar raidītāja ražotāju.
PIEZĪME: pie 80 MHz un 800 MHz tiek piemērots atstatuma attālums, kas piemērots augstākam
frekvenču diapazonam. 

PIEZĪME: šie norādījumi var nebūt piemērojami visās situācijās. Elektromagnētiskā starojuma iz-
platīšanos ietekmē absorbcija un atstarošanās no būvēm, priekšmetiem un cilvēkiem. 

Brīdinājums
Šai iekārtai ir pārbaudīta izstarotās RF stabilitāte tikai noteiktās frekvencēs, un tās
izmantošana netālu no starojuma avotiem citās frekvencēs var izraisīt nepareizu darbību.
(IEC 60601-1-2 2014-02, izdevums 4.0, 5.2.2.5. b) punkts).

Brīdinājums
Šīs ierīces lietošana atrašanās vietā, kas neatbilst noteiktajam ekranētās vietas veidam, var
pasliktināt šīs iekārtas veiktspēju, radīt traucējumus citām iekārtām vai radio
pakalpojumiem (IEC 60601-1-2 2014-02, izdevums 4.0, 5.2.2.2. a) punkts).

SADERĪBA UN SPECIFIKĀCIJAS
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10.4.5 Testētie kabeļi

Norādīto kabeļu izmantošana

Brīdinājums
Citu piederumu, pārveidotāju un kabeļu, nevis norādīto, izmantošana (izņemot kabeļus,
kurus Brainlab pārdod kā rezerves daļas), var palielināt iekārtas emisijas vai samazināt tās
stabilitāti, izraisot tās nepareizu darbību.

Kabeļu parametri

Kick 2 navigācijas kabeļi, kuriem ir pārbaudīta emisijas un stabilitātes atbilstība:

Kabelis Parametrs

Strāvas Nodrošina Brainlab, garums: 4 m

Potenciāla izlīdzināšana Nodrošina Brainlab, garums: 5 m

EM strāvas datu kabelis Nodrošina Brainlab, garums: 5 m

S-Video 2 BNC koaksiālie kabeļi, ekranēti, apdarīti, 75 omi, garums: 30 m

CVBS BNC koaksiālais kabelis, ekranēts, apdarīts, 75 omi, garums:
30 m

Slimnīcas tīkls Nodrošina Brainlab, garums: 5 m

Mikroskops Nodrošina Brainlab, garums: 5 m

Testētie kabeļi
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10.4.6 Slimnīcas tīkls

Vispārīga informācija

Lietotājiem jānosaka, jāanalizē, jāizvērtē un jākontrolē riski, kas var rasties, pievienojot Kick 2
navigācijas staciju tīklam vai datu savienojumam, kuram ir pievienotas citas iekārtas.
Bezvadu tīkliem jāatbilst standarta IEEE 802.11b/g/n/ac definīcijām.
Veicot izmaiņas tīkla/datu savienojumā, var rasties jauni riski, kuri jāanalizē papildus. Šīs izmaiņas
var ietvert, bet neaprobežojas ar:
• izmaiņas konfigurācijā;
• papildu iekārtu pievienošana vai atvienošana;
• pievienoto iekārtu atjaunināšana vai jaunināšana.

Tīkla informācijas plūsma

Ierīces pieslēgums slimnīcas tīklam nodrošina šādas iespējas:
• pacienta datu pārsūtīšana no sistēmas vai uz sistēmu;
• attālā piekļuve displejā redzamajai informācijai;
• iespēja straumēt, ierakstīt un koplietot sesiju atkarībā no ierīcē palaistās Brainlab

lietojumprogrammas un integrācijas slimnīcas tīklā.
Lai veiktu pacienta datu pārsūtīšanu Kick 2 navigācijas stacija saņem datus no slimnīcas tīkla
servera (piemēram, PACS servera).
Lai piekļūtu attālināti, straumētu, ierakstītu vai koplietotu sesijas, Kick 2 navigācijas stacija
nosūta datus straumēšanas klientam slimnīcas tīklā.

Slimnīcas tīkla prasības

Prasība Vērtības

Joslas platums

• Minimālā: 2 Mbit/s (piemēram, datu pārsūtīšanai)
• Ieteicamā vērtība: 10–50 Mbit/s (piemēram, straumēšanai un attālajai

piekļuvei)
• Optimālā vērtība: 100 Mbit/s–1 Gbit/s (piemēram, sesiju koplietošanai)

Latentums
• Maksimālā vērtība: ≤ 100 ms
• Ieteicamā vērtība: ≤ 25 ms
• Optimālā vērtība: ≤ 2 ms

Drošība

• Pievienot iekārtu tikai drošam tīklam
• Tīkla aizsardzība pret nevēlamu piekļuvi (piemēram, ar lietotāja autentifi-

kāciju, ugunsmūri utt.)
• Tīkla aizsardzība pret ļaunprātīgu programmatūru
• Interneta protokolu kopums (TCP/IP)

Ar tīklu saistītie piesardzības pasākumi

Straumējot Kick 2 navigācijas stacijas displeja saturu vai izmantojot sesiju koplietošanu,
slimnīcu tīklā var rasties liela trafika slodze.

Integrējot Kick 2 navigācijas staciju bezvadu slimnīcas tīklā, izvēlieties atbilstošu šifrēšanu
(WPA2 vai labāku), lai aizsargātu pacienta datus pret nesankcionētu piekļuvi.

Potenciāls tīkla kļūmes radīts apdraudējums

Ja slimnīcas tīkls vai datu savienojums neatbilst šajā sadaļā uzskaitītajām prasībām, var rasties
tālāk minētās bīstamās situācijas:
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• nepareiza pacienta ārstēšana:
- tīkla kļūmes dēļ pacienta datu pārsūtīšanas laikā;
- ļaunprogrammatūra (piemēram, vīrusi), kas izraisa nepareizu datu aprēķināšanu datorā.

• pacienta nevēlama pakļaušana anestēzijas vai starojuma iedarbībai pacienta datu
pārsūtīšanas laikā radušās tīkla kļūmes dēļ.

Slimnīcas tīkls

166 Sistēmas un tehniskais lietotāja ceļvedis Pārsk. 1.5 Kick 2 navigācijas stacija



10.5 Strāvas spraudņi

Vispārīga informācija

Kick 2 sistēma ir aprīkota ar speciālu strāvas spraudni, kas ir piemērota reģionam, kurā sistēma
tiks izmantota.

Norādīto strāvas spraudņu izmantošana

Brīdinājums
Drošu zemējumu var panākt tikai tad, ja sistēma tiek pievienota piemērotai rozetei ar
marķējumu „Hospital Only” (Tikai slimnīcai) („Hospital Grade” (Slimnīcas kategorija)
Ziemeļamerikā). Ievietojiet elektrotīkla pieslēguma spraudni tikai kontaktligzdā ar
aizsargzemējumu. Nepārtrauciet aizsargājošo darbību, izmantojot pagarinātājkabeli.

SADERĪBA UN SPECIFIKĀCIJAS
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Strāvas spraudņi
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11 APKOPE
11.1 Pārbaudes
11.1.1 Pārskats

Drošuma un funkcionalitātes nodrošināšana

Rūpīgi izpildiet šajā ceļvedī sniegtos norādījumus, lai droši veiktu ikdienas apkopi.

Brīdinājums
Neveiciet pārbaudes vai apkopi, kamēr Kick 2 navigācijas stacija tiek izmantota pacienta
ārstēšanai.
Lai garantētu Kick 2 navigācijas stacijas funkcionalitāti un drošumu, jāveic tās regulāra apkope
un pārbaudes.
Lai pārbaudītu EM izsekošanas ierīces izsekošanas precizitāti, ieteicams ik gadu pie Brainlab
pasūtīt profilaktisku apkopes pārbaudi.

Atbilstības uzturēšana attiecībā uz elektromagnētiskiem traucējumiem

Lai saglabātu pamatdrošību attiecībā uz elektromagnētiskiem traucējumiem, regulāri pārbaudiet,
vai:
• ierīcei tiek izmantoti tikai norādītie kabeļi;
• visi kabeļi ir labā stāvoklī un nav bojāti (piemēram, nav redzams to ekranējums);
• savienojumi ar kabeļu savienotājiem ir cieši un (ja iespējams) nostiprināti;
• ierīce ir droši pievienota zemējumam.

Intervāls

Brainlab iesaka veikt ikgadēju pārbaudi. Ja ir noslēgts apkalpošanas līgums, Brainlab veic
ikgadējo pārbaudi automātiski. Ja līguma par tehnisko apkopi nav, sazinieties ar Brainlab atbalsta
dienestu, lai vienotos par pārbaudi.

Pilnvarojums

Sistēmas un iekārtu apkopi un remontu drīkst veikt tikai uzņēmums Brainlab un tā
pilnvarotie sadarbības partneri.

Brīdinājums
Elektriskās strāvas trieciena risks: Kick 2 navigācijas stacija nesatur daļas, kuru apkopi var
veikt lietotājs. Nenoņemiet sistēmas vākus.

Pirms sistēmas izmantošanas

Ja sistēma nav lietota ilgāku laiku, pirms pacienta ārstēšanas uzsākšanas pārbaudiet, vai viss
darbojas normāli.
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Saistītās tēmas

Sagatavošana tīrīšanai 121 lpp.

Pārbaudes
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11.1.2 Pārbaužu periodi

Iknedēļas

Komponents Pārbaude

Kabeļi un savienotāji Vizuāla apskate (vai nav bojājumu, savijumu, plīsumu).

Tīrīšana Skatiet nodaļu par tīrīšanu.

EM izsekošanas ierīce

• Visu EM izsekošanas ierīces kabeļu vizuāla pārbaude, lai pārlie-
cinātos, vai nav savijumu, plīsumu utt.

• Visu savienotāju vizuāla pārbaude bojājumu konstatēšanai.
• Visu korpusa daļu vizuāla pārbaude bojājumu, piemēram, plaisu

u. c. konstatēšanai.
• Vispārēju fizisku bojājumu pārbaude.

Ikmēneša

Komponents Pārbaude

Vispārīgie komponenti

• Fizisku bojājumu pārbaude
• Marķējuma un modeļa plākšņu salasāmības pārbaude
• Savienojumu ar trešo pušu iekārtām (piemēram, mikroskopu) dar-

bība

Monitora ratiņi

• Funkcionalitāte
• Monitora stiprinājuma stabilitāte un skrāpējumu neesamība uz skā-

rienekrāna
• Barošanas poga
• Barošanas gaismas diode
• USB savienojums
• Tīkla pieslēgums
• Pārbaude, vai nav vaļīgu vai trūkstošu skrūvju

Riteņi un bremzes Funkcionalitāte

Kamera

• Funkcionalitāte
• Vizuāla pārbaude (nolietojums un nodilums)
• Pārbaude, vai abas lēcas ir tīras un nav saskrāpētas vai citādi bo-

jātas

Kameras ratiņi Pārbaude, vai nav vaļīgu vai trūkstošu skrūvju

Saistītās tēmas

Monitora ratiņu tīrīšana 126 lpp.

APKOPE
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11.1.3 Brainlab veiktā ikgadējā pārbaude

Vienošanās

• Ja ir noslēgts apkalpošanas līgums, Brainlab veic ikgadējo pārbaudi automātiski.
• Ja līguma par tehnisko apkopi nav, sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu, lai vienotos par

pārbaudi.

Pārbaudes apjoms

Šī pārbaude aptver visus komponentus un funkcijas, kā arī citus punktus, kas norādīti drošības
pārbaudes veidlapā.

Ikgadējās pārbaudes punkti

Komponents Pārbaude

Monitora ratiņi

• Ierīces funkcionālā pārbaude
• Mehāniskā atbalsta sistēmas (statņu, riteņu un fiksatoru) pārbaude
• Gaisa filtra nomaiņa
• Elektrodrošības pārbaude

Kameras ratiņi

• Kameras funkcionālā pārbaude
• Kameras roktura funkcionālā pārbaude
• Visa ratiņu komplekta pārbaude
• Mehāniskā atbalsta sistēmas (statņu, riteņu un fiksatoru) pārbaude

EM izsekošanas ierīce
Brainlab atbalsta dienesta veikta precizitātes pārbaude
Ierīces funkcionālā pārbaude
Elektrodrošības pārbaude

Saistītās tēmas

Energostandarti 147 lpp.
Elektrodrošības pārbaude - medicīniska elektrosistēma 140 lpp.

Brainlab veiktā ikgadējā pārbaude
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11.2 Gaisa filtra nomaiņa

Pilnvarojums

Gaisa filtru drīkst nomainīt tikai uzņēmuma Brainlab vai tā pilnvaroto sadarbības partneru
personāls un apmācīti slimnīcu tehniķi.

Nomaiņas intervāls

Monitora ratiņu gaisa filtrs jānomaina vienreiz gadā. Ja ir noslēgts apkalpošanas līgums,
Brainlab veic gaisa filtra nomaiņu automātiski.
Ja līguma par tehnisko apkopi nav, sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu, lai vienotos par gaisa
filtra nomaiņu.

Rezerves filtri

Izmantojiet tikai Brainlab nodrošinātos rezerves filtrus.
Rezerves filtri ir piestiprināti pie gaisa ventilācijas vāka (t. i., tiek nomainīts viss gaisa ventilācijas
vāks).

Gaisa filtra nomaiņa

①

73. att.  

Darbība

1. Nospiediet ventilācijas atveres skavas ①, lai noņemtu gaisa ventilācijas atveres vāku.

2. Nomainiet pret jaunu gaisa ventilācijas atveres vāku, pārliecinoties, ka ventilācijas skavas
nofiksējas savās vietās.

APKOPE
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11.3 Darbības traucējumi un norādījumi par
atpakaļatdošanu

Sistēmas bojājumi vai atteice

Neturpiniet izmantot sistēmu, ja:
• strāvas vads vai spraudnis ir bojāts vai nodilis;
• uz ierīces ir izšļakstījies šķidrums;
• ievērojot lietošanas norādījumus, sistēma nedarbojas, kā paredzēts;
• ratiņi ir apgāzušies vai ir sabojāts to vāks;
• sistēmas komponentiem būtiski samazinās veiktspēja, kas liecina par tehniskās apkopes

nepieciešamību;
• no sistēmas notiek šķidruma noplūde;
• no sistēmas izdalās dūmi.

Ja skārienekrānā parādās kļūdas ziņojums, sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu. Neturpiniet
izmantot sistēmu.

Rīcība bojājumu vai atteices gadījumā

Darbība

1. Izslēdziet sistēmu.

2. Atvienojiet sistēmu no sienas kontaktligzdas.

3. Sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu.

4. Piestipriniet iekārtai redzamu uzrakstu, piemēram, „NELIETOT!”, lai novērstu sistēmas
netīšu lietošanu.

Ja turpināt lietot iekārtas, kas pārbaudē atzīts par bojātām, jūs riskējat savainot pacientu.

Darbības traucējumi un norādījumi par atpakaļatdošanu
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11.3.1 Norādījumi par atpakaļatdošanu

Ziņošana par bojātām iekārtām

Par jebkuriem komponentu bojājumiem nekavējoties jāziņo Brainlab atbalsta dienestam.
Brainlab atbalsta dienests lūgs norādīt šādu informāciju:
• komponentu artikulu numuri (norādīti uz sistēmas plāksnes);
• problēmas apraksts.

Remonts un maiņa

Brainlab atbalsta dienests:
• sniegs remonta vai nomaiņas izmaksu novērtējumu;
• informēs, kad sistēma atkal varētu būt lietojama (parasti 48 stundu laikā).

Komponentu noņemšana

Bojātus komponentus drīkst noņemt tikai tad, ja tā norādījis Brainlab atbalsta dienests.

Adreses atpakaļatdošanai

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Vācija

Brainlab Inc.
RMA Dept.
5 Westbrook Corporate Center
Suite 1000
Westchester, IL 60154
ASV

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F
3-2-16 Shibaura
Minato-ku
Tokyo 108-0023
Japāna

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

Komponentu atpakaļatdošana

Darbība

1. Aizsargājiet komponentu pret turpmākiem bojājumiem, iesaiņojot un droši iepakojot to.

2. Aizpildiet un nosūtiet veidlapu, kas jums tika nosūtīta pa faksu vai bija pievienota rezerves
daļu sūtījumam.

3. Aizvērto kasti rūpīgi aizlīmējiet ar līmlenti.

4. Nosūtiet bojāto komponentu uz attiecīgo adresi atpakaļatdošanai vai izpildiet Brainlab at-
balsta dienesta sniegtos norādījumus.

APKOPE
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12 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
12.1 Kick 2 traucējummeklēšana

Remonts un apkope

Nemēģiniet veikt sistēmas apkopi. Ja radušies jautājumi par remontu un apkopi, sazinieties ar
Brainlab atbalsta dienestu.

Monitora ratiņu, kameras ratiņu vai EM izsekošanas ierīces strāvas padeve

Problēma Iespējamais cēlonis

Monitora ratiņiem, kameras ratiņiem vai EM
izsekošanas ierīcei nav strāvas padeves.

Pārbaudiet, vai strāvas kabeļi ir pareizi pievie-
noti strāvas avotam.

Skārienekrāna displejs

Displeja darbību ietekmē divas galvenās monitora funkcionālās daļas:
• pats displejs;
• izgaismojums.

Problēma Iespējamais cēlonis

Daži pikseļi (no kuriem tiek veidoti parādītie at-
tēli) laika gaitā var sākt nedarboties. Displejs, iespējams, jānomaina.

Skārienekrāna funkcionalitāte

Problēma Iespējamais cēlonis

Nav pieskāriena funkcionalitātes.
• Nedarbojas skāriena vadāmierīce.
• Nedarbojas peles kursora kontroles draiveris.

Kamera

Pastāv vairākas iespējamas problēmas, kuras var attiecināt uz sakaru kļūmēm, kas saistītas ar IR
kameru.

Problēma Pazīmes Iespējamie cēloņi

Kameras skaļuma
samazināšanās

• Ierobežots navigācijai
pieejamais skata lauks.

• Kameras lēcas gaismas
diodes neieslēdzas.

• Pārkaršana.
• Kameras novecošana.
• Citas ierīces (piemēram, pulsa oksimetra) iz-

starotā IR gaisma rada traucējumus.
• Operāciju zālē esošās virsmas (piemēram,

atstarojošās līnijas uz apģērba) neparedzēti
atstaro IR gaismu.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
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Problēma Pazīmes Iespējamie cēloņi

Nav strāvas pade-
ves

Palaišanas laikā kamera
neatskaņo pīkstienu.

• Ar kabeļiem saistīta problēma
• Ar elektroniku saistīta problēma

Nav sakaru
Lietojumprogrammas star-
tēšanas laikā kamera ne-
atskaņo pīkstienu.

• Sakaru kļūda starp bāzes staciju un kame-
ras ratiņiem: pārbaudiet kabeļus.

• Nepareiza programmatūras konfigurācija.

Neveic pareizu
sfērisko marķieru
izsekošanu

Programmatūra kameras
skata laukā parāda ne-
identificējamus pelēkus
sfēriskos marķierus.

• Citas ierīces (piemēram, pulsa oksimetra) iz-
starotā IR gaisma rada traucējumus.

• Operāciju zālē esošās virsmas (piemēram,
atstarojošās līnijas uz apģērba) neparedzēti
atstaro IR gaismu.

PIEZĪME: ja rodas problēmas ar kameru, sazinieties ar Brainlab atbalsta dienestu. 

EM izsekošanas ierīce

Problēma Pazīmes Iespējamie cēloņi

Nav strāvas pade-
ves

Sāknēšanas laikā EM iz-
sekošanas ierīce neatska-
ņo pīkstienu, un strāvas
gaismas diode nedeg.

Pārbaudiet, vai strāvas kabeļi ir pareizi pievie-
noti EM strāvas avotam.

Pārbaudiet, vai ir ieslēgts EM strāvas avota ba-
rošanas slēdzis (deg zaļā strāvas padeves
gaismas diode).

Pārbaudiet, vai strāvas avots ir pievienots EM
izsekošanas ierīces kabelim un kabelis ir savie-
nots ar abiem EM izsekošanas ierīces savieno-
tājiem.

Nav sakaru

Lietojumprogrammas star-
tēšanas laikā EM izseko-
šanas ierīce neatskaņo
pīkstienu.

Pārbaudiet kabeļus starp monitora ratiņiem
un EM izsekošanas ierīci.

Nepareiza programmatūras konfigurācija.

Izsekošana nedar-
bojas

Programmatūrā tiek parā-
dīts pārsvītrots EM lauka
ģeneratora simbols.

Pārbaudiet kabeļus starp EM lauka ģenerato-
ru un EM bāzes staciju.

EM instrumenti ne-
tiek izsekoti

EM instrumenta pieslēg-
vietas gaismas diode ne-
deg.

Pārbaudiet kabeļus no EM bāzes stacijas līdz
EM instrumentam.
Ja kabeļsavienojumi ir pareizi un EM bāzes
stacija tiek darbināta (deg zaļā strāvas pade-
ves gaismas diode), izslēdziet EM bāzes staci-
ju, izmantojot EM strāvas avota barošanas slē-
dzi. Uzgaidiet vismaz piecas sekundes, pēc
tam atkal ieslēdziet strāvas padevi.

EM instrumenta pieslēg-
vietas gaismas diode deg
dzintarkrāsā.

Pārbaudiet, vai lietojumprogramma darbojas
pareizi.

Pārbaudiet, vai nav pārsniegti EM instrumenta
sterilizācijas cikli.

Pārbaudiet, vai ir pievienots piemērots Brainlab
EM instruments (saderīgus EM instrumentus
skatiet instrumenta lietotāja ceļvedī).

EM instrumenta pieslēg-
vietas gaismas diode deg
zaļā krāsā, bet netiek pa-
rādīts EM instrumenta
simbols.

Pārbaudiet, vai instruments atrodas izsekoša-
nas apjomā.

Kick 2 traucējummeklēšana
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Problēma Pazīmes Iespējamie cēloņi

Instrumentu izse-
košana ar pārtrau-
kumiem

Pārvietojot EM instrumen-
tu, EM instrumenta sim-
bols netiek nepārtraukti rā-
dīts programmatūrā.

Pārbaudiet, vai EM instrumenti atrodas EM
lauka ģeneratora izsekošanas apjomā, vē-
lams - ne izsekošanas apjoma malā.

Pārbaudiet, vai tuvumā nav metāla svešķerme-
ņu, kas varētu traucēt elektromagnētisko lauku
(piemēram, feromagnētiski instrumenti).

EM instrumenta simbols
programmatūrā pārvieto-
jas, kaut arī EM instru-
ments tiek turēts stabili.

Citu tuvumā esošu elektroierīču elektromagnē-
tiskie traucējumi traucē EM izsekošanas algo-
ritmu izpildi. Pārvietojiet šādas tuvumā esošas
iekārtas tālāk.

Izsekots instruments ar motorizētu elementu
(piemēram, šāberu) var radīt traucējumus izse-
košanai, kamēr tiek izmantots motors. Nepa-
matojieties uz izsekošanas informāciju, kamēr
tiek izmantots motorizētais elements.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
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