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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe

Pomoc techniczna

Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Smith+Nephew:

Region Telefon i faks E-mail

Ogólnoświatowa
pomoc techniczna

Tel.: +1 833 766 2846
Faks: +1 763 452 4980

CustomerSupport.Robotics@smith-nephew.com

Przewidywany czas wsparcia serwisowego

O ile nie podano inaczej, wsparcie serwisowe jest oferowane przez okres ośmiu lat.

Informacja zwrotna

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

Producent

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

Dane kontaktowe producenta

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południo-
wa

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

us.support@brainlab.com

Brazylia Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskoję-
zyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

INFORMACJE OGÓLNE
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Region Telefon i faks E-mail

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

Dane kontaktowe
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

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

Znaki towarowe firmy Brainlab

• Brainlab® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub
Stanach Zjednoczonych.

• Buzz® Navigation (Ceiling-Mounted) jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab
AG w Niemczech i/lub Stanach Zjednoczonych.

• Curve® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub
Stanach Zjednoczonych.

• Kick® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub Stanach
Zjednoczonych.

• iHelp® jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG.

Znaki towarowe innych firm

Smith & Nephew, Smith+Nephew oraz logo są znakami towarowymi firmy Smith+Nephew plc.

Informacje dotyczące patentów

Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Znak CE

Znak CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania dy-
rektywy Rady 93/42/EWG („MDD”).
Według zasad określonych w dyrektywie MDD HIP7 jest produktem klasy IIa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Gdy narzędzie chirurgiczne przestaje być zdatne do użytku, należy je wyczyścić z wszelkich
materiałów biologicznych / zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie biologiczne i bezpiecznie
zutylizować zgodnie z wymogami obowiązującego prawodawstwa.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać zgodnie obowiązującymi przepisami
statutowymi. Informacje dotyczące dyrektywy WEEE (w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego) lub substancji odnośnych, które mogą być obecne w
sprzęcie medycznym, można znaleźć na stronie:
www.brainlab.com/sustainability

Zgłaszanie incydentów związanych z tym produktem

Wymagane jest zgłaszanie wszelkich poważnych incydentów, jakie miały miejsce w związku z tym
produktem, firmie Brainlab lub, na terenie Europy, do odpowiedniego organu krajowego
odpowiadającego za nadzór nad wyrobami medycznymi.

INFORMACJE OGÓLNE
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Sprzedaż w USA

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

Informacje prawne
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1.3 Symbole

Ostrzeżenia

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

Przestrogi

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

Uwagi

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

Symbole na elementach sprzętu

Na elementach systemu mogą się znajdować poniższe symbole.

Symbol Objaśnienie

Przestroga
UWAGA: Użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją obsługi w celu uzyskania
ważnych informacji ostrzegawczych, takich jak ostrzeżenia i środki ostrożności, któ-
rych z różnych względów nie można przedstawić na samym wyrobie medycznym. 

Nie używać ponownie
UWAGA: Wskazuje wyrób medyczny, który jest przeznaczony do jednorazowego
użytku lub użycia u jednego pacjenta podczas jednej procedury. 

Produkt niejałowy
UWAGA: Wskazuje wyrób medyczny, który nie został poddany procesowi steryliza-
cji. 

Nie sterylizować ponownie
UWAGA: Wskazuje wyrób medyczny, którego nie należy ponownie sterylizować. 

Wysterylizowano tlenkiem etylenu

Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania

Przechowywać z dala od światła słonecznego

Utrzymywać produkt w stanie suchym

INFORMACJE OGÓLNE
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Symbol Objaśnienie

Ograniczenie temperatury
UWAGA: Wskazuje ograniczenia temperatury, na której działanie wyrób medyczny
może być bezpiecznie wystawiony. 

Ograniczenie wilgotności
UWAGA: Wskazuje zakres wilgotności, na której działanie wyrób medyczny może
być bezpiecznie wystawiony. 

Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego
UWAGA: Wskazuje zakres ciśnienia atmosferycznego, na którego działanie wyrób
medyczny może być bezpiecznie wystawiony. 

Liczba elementów w komplecie

Numer partii producenta

Numer seryjny producenta

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

Termin przydatności do użycia
UWAGA: Zgodnie z normą ISO 8601 data ma format RRRR-MM-DD. 

Data produkcji
UWAGA: Zgodnie z normą ISO 8601 data ma format RRRR-MM-DD. 

Producent

Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej

IPXX

Stopień ochrony przed wnikaniem
• Ochrona przed stałymi ciałami obcymi (cyfry od 0 do 6 albo litera X).
• Ochrona przed cieczami obcymi (cyfry od 0 do 9 albo litera X).

UWAGA: Litera X jest podawana, jeśli zgromadzone dane są niewystarczające do
przypisania stopnia ochrony. 

Patrz instrukcja obsługi

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wy-
łącznie lekarzom lub na ich zamówienie

Zawiera naturalną gumę lateksową
UWAGA: Obecność kauczuku naturalnego lub lateksu kauczuku naturalnego jako
materiału konstrukcyjnego w wyrobach medycznych lub opakowaniach wyrobów me-
dycznych. 

Symbole
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Symbol Objaśnienie

Niepirogenny

Wskazuje, że urządzenie można zasilać jedynie prądem stałym

Zawiera nadajnik RF potrzebny do działania

Sprzęt klasy II

Unikalny identyfikator produktu

Patrz instrukcja umowy lub broszura

Wyrób medyczny

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4 Używanie systemu

Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja obsługi instrumentu jest przeznaczona do wykorzystania z
oprogramowaniem do zabiegów w obrębie stawu biodrowego firmy Brainlab i zawiera informacje
dotyczące montażu oraz bezpiecznego użytkowania instrumentarium wymaganego podczas
operacji.
System HIP7 to śródoperacyjny system lokalizacji sterowany obrazem, umożliwiający
wykonywanie minimalnie inwazyjnej operacji chirurgicznej. Łączy on sondę stosowaną z wolnej
ręki, która jest śledzona przez system czujników wykrywających markery pasywne, z wirtualną
komputerową przestrzenią obrazową zawierającą przedoperacyjne dane obrazowe pacjenta
przetwarzane przez platformy IGS firmy Brainlab albo konkretny model 3D kości pacjenta
generowany poprzez akwizycję wielu punktów orientacyjnych na powierzchni kości.
System jest przeznaczony do stosowania we wszelkich schorzeniach, w których użycie chirurgii
stereotaktycznej może być bezpieczne i skuteczne i w których odniesienie do sztywnych struktur
anatomicznych – takich jak kości długie czy kręg – może zostać zidentyfikowane względem
modelu anatomii opartego na obrazach z badań TK, RTG lub MR. System wspomaga chirurga w
precyzyjnym nawigowaniu endoprotezy stawu biodrowego do przedoperacyjnie lub
śródoperacyjnie zaplanowanej pozycji.
Przykładowe ortopedyczne procedury chirurgiczne:
• Całkowita wymiana stawu
• Minimalnie inwazyjna operacja ortopedyczna

Miejsce użycia

Aplikacja powinna być stosowana na sali operacyjnej.
Szczególne warunki środowiskowe podczas operacji, przechowywania i transportu zdefiniowane
są w niniejszej instrukcji lub w dokumentacji dla użytkownika dotyczącej odpowiedniej platformy.

Ostrożność w obchodzeniu się ze sprzętem

Elementy systemu i dodatkowe instrumenty zawierają precyzyjne części mechaniczne.
Należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Używanie systemu
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1.5 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie

Przed użyciem systemu wszyscy użytkownicy muszą wziąć udział w obowiązkowym programie
szkolenia prowadzonym przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Smith+Nephew, aby
zapewnić bezpieczeństwo i poprawność wykorzystania.

Pomoc koordynowana

Przed użyciem systemu do operacji chirurgicznych, w których wspomagana komputerowo
nawigacja jest uznawana za krytyczną, należy wykonać odpowiednią liczbę kompletnych procedur
wspólnie z przedstawicielem firmy Smith+Nephew.

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie
Niniejszy system stanowi wyłącznie wsparcie operującego i nie zastępuje jego
doświadczenia ani odpowiedzialności podczas użycia oprogramowania. Użytkownik musi
być zawsze w stanie kontynuować zabieg bez wsparcia systemu.
Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony
personel medyczny.

Czytanie instrukcji obsługi

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

Dostępne instrukcje obsługi

UWAGA: Dostępne instrukcje obsługi różnią się w zależności od produktu firmy Brainlab. Pytania
dotyczące otrzymanej instrukcji obsługi należy kierować do działu pomocy firmy Smith+Nephew. 

Instrukcja obsługi Treść

Instrukcje obsługi oprogra-
mowania

• Przegląd planowania leczenia oraz nawigacji sterowanej obra-
zem

• Opis konfiguracji systemu sali operacyjnej
• Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcje obsługi urządzeń
Szczegółowe informacje na temat sprzętu radioterapeutycznego i
chirurgicznego, zdefiniowanego zazwyczaj jako duże, złożone in-
strumenty

Instrukcje obsługi instru-
mentów

Szczegółowe instrukcje obsługi dotyczące postępowania z instru-
mentami

Instrukcja dotycząca czy-
szczenia, dezynfekcji i ste-
rylizacji

Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia, dezynfekcji i ste-
rylizacji instrumentów

Instrukcja obsługi systemu Szczegółowe informacje na temat konfiguracji systemu

Techniczna instrukcja obsłu-
gi

Szczegółowe dane techniczne systemu, obejmujące parametry
techniczne i zgodność

INFORMACJE OGÓLNE
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Instrukcja obsługi Treść

Instrukcja obsługi systemu
uwzględniająca informacje
techniczne

Łączy treść instrukcji obsługi systemu i technicznej instrukcji ob-
sługi

Szkolenie i dokumentacja
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2 PRZEGLĄD
INSTRUMENTÓW

2.1 Obsługa instrumentu

Prawidłowe postępowanie

Ostrzeżenie
Instrumenty opisane w niniejszej instrukcji obsługi to bardzo dokładne i czułe wyroby
medyczne, z którymi należy postępować wyjątkowo ostrożnie. Jeżeli instrument został
upuszczony lub w inny sposób uszkodzony, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą
Smith+Nephew w celu otrzymania informacji o procedurze postępowania.
Nieprzestrzeganie tego może doprowadzić do poważnego urazu pacjenta.

Ostrzeżenie
Wyrobu nie należy używać w razie uszkodzenia lub korozji.

Ostrzeżenie
Należy zaplanować konfigurację sali operacyjnej przed operacją. Kamera musi mieć
niezakłócony widok wszystkich markerów sferycznych. W przeciwnym razie mogą
wystąpić niedokładności rejestracji i nawigacji.

Sterylizacja

Ostrzeżenie
Jeśli nie zaznaczono inaczej, instrumenty muszą być wysterylizowane przed użyciem.
Szczegóły można znaleźć w Instrukcji dotyczącej czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji.

Ostrzeżenie
Jeśli sterylny instrument zostanie przypadkowo usunięty z pola sterylnego, musi zostać
ponownie wysterylizowany.

Bezpieczeństwo w środowisku rezonansu magnetycznego

O ile nie zaznaczono inaczej, instrumenty nie są bezpieczne podczas zastosowania
rezonansu magnetycznego.

PRZEGLĄD INSTRUMENTÓW
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2.1.1 Używanie bolców ustalających

Informacje ogólne

Umieszczenie bolca ustalającego w strukturze kości jest standardowym minimalnie inwazyjnym
zabiegiem chirurgicznym niskiego ryzyka, który jest wymagany w celu zapewnienia stabilnej
podstawy do mocowania układów referencyjnych i przeprowadzania nawigacji.
Jednak ponieważ wymagane jest nacięcie, przed kontynuacją należy przeczytać uważnie
następujące informacje.

Ryzyko

Ostrzeżenie
Ponieważ umieszczenie bolca ustalającego wymaga nacięcia, może wystąpić jedno lub
więcej z następujących powikłań: zakażenie, miejscowy ból, krwawienie, uszkodzenie
naczyń krwionośnych lub nerwów, złamanie kości lub zakrzepica. Umieszczenie bolca
ustalającego w panewce może także spowodować zmiany narządów wewnętrznych.

Środki ostrożności

Ostrzeżenie
W niektórych przypadkach bolce ustalające mogą być umieszczane za pomocą
automatycznego wiertła. Należy korzystać wyłącznie z najniższej prędkości wiercenia w
celu zachowania maksymalnej kontroli głębokości wiercenia.

Ostrzeżenie
Używać tylko gwintowanego bolca ustalającego o określonej średnicy. Korzystanie z bolca
ustalającego o nieprawidłowej średnicy może spowodować niestabilność mocowania.

Ostrzeżenie
W celu zapewnienia stabilnego mocowania bolec ustalający należy, o ile to możliwe,
umieścić bikortykalnie.

Używanie bolców ustalających
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2.1.2 Dostępne instrumenty

Instrumentarium ogólne

Ilustracja Nazwa

Jednorazowe odblaskowe markery sferyczne

Jednorazowe śruby Schanza

Jednorazowy sterylny rysik dotykowy
UWAGA: Niewyszczególnione w niniejszej instrukcji obsłu-
gi. Więcej informacji można znaleźć w osobnej broszurze z
instrukcją. 

Adapter wkrętaka do gwoździ do sprzęgania AO

Wskaźniki

Ilustracja Nazwa

Przedłużony wskaźnik do biodra

Jednorazowy klips zdalnego sterowania

Przełącznik nożny

Ilustracja Nazwa

Przełącznik nożny (USB)

PRZEGLĄD INSTRUMENTÓW
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Cyrkiel miedniczy

Ilustracja Nazwa

Cyrkiel miedniczy

Układy referencyjne/stabilizatory kości, X-Press

Ilustracja Nazwa

Układ referencyjny o geometrii T, X-Press

1-bolcowy stabilizator kości, X-Press (rozmiar S/M/L)

Klucz płaski do zacisków kręgosłupowych i 1-bolco-
wego stabilizatora kości X-Press

2-bolcowy stabilizator kości typu flip-flop, X-Press

Dostępne instrumenty
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Układ referencyjny – kość udowa

Ilustracja Nazwa

Bezgwoździowy układ referencyjny kości udowej

Jednorazowe śruby kostne 3,5 mm / 14 mm

Wkrętak sześciokątny 2,5 mm z tuleją podtrzymującą

Gwintownik 2,5 mm z mocowaniem interfejsu AO

Adapter instrumentu

Ilustracja Nazwa

Układ referencyjny StarLock do uniwersalnego im-
paktora panewki

Impaktory panewki

Ilustracja Nazwa

Impaktor panewki, uniwersalny, prosty

Impaktor panewki, uniwersalny, z przesunięciem

PRZEGLĄD INSTRUMENTÓW
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Ilustracja Nazwa

Wkładka do uniwersalnego impaktora panewki

Dostępne instrumenty
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3 INSTRUMENTARIUM
OGÓLNE

3.1 Jednorazowe odblaskowe markery
sferyczne

Informacje dotyczące jednorazowych odblaskowych markerów sferycznych

Rysunek 1  

Produkt Sztuk Nr artykułu Dostępne w

Jednorazowe odblaskowe markery
sferyczne 90 (30 × 3) 41773 Brainlab i NDI

Jednorazowe odblaskowe markery sferyczne są mocowane do układów referencyjnych i
instrumentów, dzięki czemu system może wykrywać pozycję pacjenta i instrumentów w polu
chirurgicznym.

Ostrzeżenie
Systemy nawigacyjne firmy Brainlab mogą być stosowane wyłącznie z wyżej opisanymi
markerami sferycznymi. Zastosowanie innych markerów sferycznych może negatywnie
wpłynąć na dokładność nawigacji, narażając tym samym pacjenta na niebezpieczeństwo.

Kiedy mocować markery sferyczne

Markery sferyczne należy mocować do instrumentów i układów przed kalibracją lub
zastosowaniem podczas operacji.

Zapewnianie sterylności

Markery sferyczne dostarczane są w postaci sterylnej. Nie można ich ponownie sterylizować;
należy je zutylizować po użyciu.

INSTRUMENTARIUM OGÓLNE
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Ostrzeżenie
Nie sterylizować ponownie jednorazowych odblaskowych markerów sferycznych,
ponieważ zmniejsza to ich dokładność, stwarzając zagrożenie dla pacjenta. Odblaskowe
markery sferyczne są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użycia.

Jednorazowe odblaskowe markery sferyczne
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3.1.1 Używanie markerów sferycznych

Zapewnianie dokładności nawigacji

Precyzja nawigacji zależy głównie od stanu używanych markerów sferycznych.

Ostrzeżenie
Przed użyciem sprawdzić, czy powierzchnia odblaskowa wszystkich markerów sferycznych
jest w dobrym stanie i nie łuszczy się.

Ostrzeżenie
Stosować tylko czyste i suche markery sferyczne. Mokre lub zabrudzone markery
sferyczne należy oczyścić i osuszyć przed ponownym użyciem lub należy je wymienić.

Ostrzeżenie
Nie należy używać uszkodzonych lub zdeformowanych markerów sferycznych, ponieważ
wpływa to negatywnie na nawigację i jest potencjalnie szkodliwe dla pacjenta.

Ostrzeżenie
Należy przygotować salę operacyjną przed operacją w taki sposób, aby upewnić się, że
kamera ma niezakłócony widok na wszystkie markery sferyczne na adapterach
instrumentów i układach referencyjnych. Nie maskować ani nie zakrywać żadnego z
markerów sferycznych, w przeciwnym wypadku nawigacja nie będzie możliwa lub może
być niedokładna.

Mocowanie markerów sferycznych

Rysunek 2  

Krok

Dokręcić ściśle marker sferyczny dłonią do każdego bolca mocującego na instrumencie.

Zapewnianie bezpiecznego mocowania

Ostrzeżenie
Upewnić się, że markery sferyczne są dokręcone do bolców: bez odstępu między
markerem sferycznym a podstawą bolca. Nie używać markera sferycznego, jeśli nie jest
pewnie zamocowany w tej pozycji.

Ostrzeżenie
Jeśli do przykręcenia markera sferycznego do bolca jest potrzebne zastosowanie
nadmiernej siły, należy wyrzucić marker sferyczny i zastosować nowy.

INSTRUMENTARIUM OGÓLNE
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Ostrzeżenie
Jeśli używane są markery sferyczne na lub w pobliżu drgających bądź wibrujących
instrumentów, należy sprawdzać markery sferyczne w regularnych odstępach czasu, aby
upewnić się, że są zamocowane prawidłowo.

Czyszczenie markerów sferycznych

Ostrzeżenie
Do czyszczenia powierzchni zabrudzonych markerów sferycznych należy używać miękkiej
szmatki nasączonej sterylną wodą. Przed użyciem upewnić się, że oczyszczony marker
sferyczny jest całkowicie suchy.

Ostrzeżenie
W przypadku czyszczenia lub wymiany markera sferycznego na instrumencie lub układzie
referencyjnym należy sprawdzić dokładność nawigacji przed przejściem do dalszego
działania.

Używanie markerów sferycznych

24 Instrukcja obsługi instrumentu Wyd. 1.3 Staw biodrowy



3.2 Jednorazowe śruby Schanza

Opis ogólny

Rysunek 3  

Produkt Typ Nr artykułu

Jednorazowe śruby Schan-
za

3,2 mm × 100 mm (10 sztuk) 54922

(AO) 4 mm × 125 mm (10 sztuk) 54908

(AO) 5 mm × 175 mm (10 sztuk) 54909

3 mm / 100 mm (10 sztuk) 54900

4 mm / 130 mm (10 sztuk) 54901

5 mm / 150 mm (10 sztuk) 54902

5 mm / 200 mm (10 sztuk) 54903

Jednorazowe śruby Schanza są stosowane do mocowania stabilizatorów kości lub modułów
tnących bezpośrednio do kości pacjenta.

Ostrzeżenie
Do struktur kostnych należy mocować tylko śruby Schanza; nie wolno mocować ich nigdy
do tkanki lub części układu nerwowego.

Ostrzeżenie
Należy używać wyłącznie śrub Schanza firmy Brainlab.

Sterylność

Śruby Schanza są dostarczane jako niesterylne i konieczna jest ich sterylizacja przed użyciem.
Nie można ich ponownie sterylizować; należy je zutylizować po użyciu.

Ostrzeżenie
Jednorazowych śrub Schanza nie należy ponownie sterylizować. Stwarza to zagrożenie dla
pacjenta.

INSTRUMENTARIUM OGÓLNE
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3.3 Adapter wkrętaka do gwoździ do sprzęgania AO
(54932)

Opis ogólny

Rysunek 4  

Adapter wkrętaka do gwoździ do sprzęgania AO pozwala na łatwe i szybkie wprowadzanie
zgodnych śrub Schanza przez standardowe złącze AO do dowolnej wiertarki.

Zgodne śruby Schanza

Produkt Typ Nr artykułu

Jednorazowe śruby Schan-
za 3,2 mm × 100 mm (10 sztuk) 54922

Powiązane tematy

Jednorazowe śruby Schanza na str. 25

Adapter wkrętaka do gwoździ do sprzęgania AO (54932)
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4 WSKAŹNIKI
4.1 Stosowanie wskaźników
4.1.1 Obsługa wskaźników

Funkcjonalność wskaźników

Wskaźniki są używane do:
• Wykonywania rejestracji pacjentów opartej na wskaźnikach.
• Sprawdzania, czy zachowano precyzję rejestracji.

Szczegółowe instrukcje użytkowania wskaźników podano w Instrukcji obsługi
oprogramowania.
UWAGA: Wskaźniki są wstępnie skalibrowane. Mogą być stosowane bez jakiejkolwiek
dodatkowej kalibracji. 

Prawidłowa obsługa wskaźników

Ostrzeżenie
Markery sferyczne aktywnego wskaźnika muszą być widoczne dla kamery przez cały czas
trwania rejestracji i nawigacji.

Ostrzeżenie
Jeżeli wskaźnik zostanie wskazany przez oprogramowanie do procedury rejestracji, należy
użyć tego wskaźnika.

Zgodność oprogramowania

W Instrukcji obsługi oprogramowania wymieniono wskaźniki obsługiwane przez
oprogramowanie nawigacyjne Brainlab.

WSKAŹNIKI
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4.1.2 Zachowywanie dokładności wskaźników

Przechowywanie

Każdy wskaźnik jest wyposażony w przyrząd pomiarowy, który chroni wskaźnik przed
uszkodzeniem i zapewnia maksymalną dokładność.

Wskaźniki należy zawsze sterylizować i przechowywać je w przeznaczonych do tego celu
wkładkach w mierniku wskaźnika.

Sprawdzanie dokładności wskaźnika przy użyciu przyrządu pomiarowego wskaźnika

① ②

Rysunek 5  

Jeżeli wskaźnik nie jest uszkodzony, jego końcówka ① pokrywa się z odpowiednim bolcem
miernika ②.

Ostrzeżenie
Przed każdym użyciem należy sprawdzić precyzję wskaźnika. Należy się upewnić, że
końcówka wskaźnika pokrywa się z odpowiednim bolcem miernika na przyrządzie
pomiarowym wskaźnika.

Zachowywanie dokładności wskaźników

28 Instrukcja obsługi instrumentu Wyd. 1.3 Staw biodrowy



4.2 Wskaźnik do biodra

Opis ogólny

Końcówki wskaźnika są zaokrąglone i mają kształt sfer częściowych. Zapobiega to zaczepianiu
się końcówek wskaźników na kościach lub tkankach miękkich i umożliwia równomierne
przemieszczanie się po powierzchni kości podczas wykonywania procedur rejestracji i
planowania.
UWAGA: W celu ułatwienia identyfikacji każdy wskaźnik ma na końcu uchwytu oznaczenie innego
koloru. 

Przedłużony wskaźnik do biodra (53108)

Rysunek 6  

Przedłużony wskaźnik do biodra to prosty wskaźnik z długim trzpieniem. Podczas rejestracji
ułatwia akwizycję punktów u większych pacjentów i w głębiej położonych obszarach, takich jak
podstawa panewki. Jest oznaczony kolorem czerwonym.

WSKAŹNIKI
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4.3 Jednorazowy klips zdalnego sterowania (53153)
4.3.1 Opis ogólny

Informacje ogólne

Rysunek 7  

Jednorazowy klips zdalnego sterowania umożliwia czynną rejestrację pacjenta i kontrolę
oprogramowania w kombinacji z istniejącymi wskaźnikami Brainlab. 
Jednorazowy klips zdalnego sterowania jest czynnym, nieinwazyjnym urządzeniem
jednorazowego użytku i jest dostarczany w postaci sterylnej, w sterylnym opakowaniu.

Obsługiwane wskaźniki

Jednorazowy klips zdalnego sterowania może być stosowany wraz z przedłużonym
wskaźnikiem do biodra.

Jednorazowy klips zdalnego sterowania (53153)
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4.3.2 Przymocowywanie jednorazowego klipsa zdalnego sterowania

Opis ogólny urządzenia

① ④②③

Rysunek 8  

Nr Element Funkcja

① Przycisk sterowania Aktywuje diodę podczerwoną LED

② Dioda podczerwona LED Wykrywana przez kamerę, niewidoczna gołym okiem

③ Zielona dioda LED statusu
akumulatora Wskazuje status i funkcjonalność akumulatora

④ Środkowy otwór Interfejs mocowania do wskaźnika

Zapewnianie sterylności

Ostrzeżenie
Jednorazowy klips zdalnego sterowania jest dostarczany w postaci sterylnej. Należy
niezwłocznie wyrzucić urządzenie, jeśli podczas wyjmowania z opakowania lub
zastosowania klinicznego sterylne elementy zetkną się z niesterylnym środowiskiem.

Przed użyciem

Krok

1. Wyjąć jednorazowy klips zdalnego sterowania ze sterylnego opakowania.

2. Sprawdzić jego działanie przez naciśnięcie przycisku sterowania ① i upewnienie się, że:
• Dioda statusu ③ jest włączona
• Dioda podczerwona LED ② jest wyświetlana jako kolorowe migotanie na wyświetlaczu

kamery ekranu nawigacyjnego

Ostrzeżenie
Przed otwarciem sterylnego opakowania należy sprawdzić, czy nie minęła data
przydatności oraz czy opakowanie nie jest uszkodzone. Nie wolno używać jednorazowego
klipsa zdalnego sterowania, jeśli data przydatności minęła lub jest on uszkodzony. W takim
przypadku należy go niezwłocznie zutylizować.

Ostrzeżenie
Jeżeli wewnątrz sterylnego opakowania widoczny jest wyciek z akumulatora, nie otwierać
jednorazowego klipsa zdalnego sterowania – należy go niezwłocznie zutylizować.

WSKAŹNIKI
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Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania.

Przymocowywanie jednorazowego klipsa zdalnego sterowania do wskaźnika

④

⑤

①

②
③

Rysunek 9  

Krok

1. Przymocować jednorazowy klips zdalnego sterowania przez umieszczenie otworu
środkowego ② nad wskazanym bolcem mocującym ① na uchwycie wskaźnika.
UWAGA: Przed przymocowaniem określić, czy użytkownik jest leworęczny ④, czy prawo-
ręczny ⑤.
 

2. Zatrzasnąć jednorazowy klips zdalnego sterowania całkowicie na uchwycie wskaźnika.

3. Podłączyć markery sferyczne ③ do wskaźnika.

UWAGA: Podczas korzystania ze wskaźnika zalecamy trzymanie wskaźnika z jednorazowym
klipsem zdalnego sterowania między kciukiem, palcem wskazującym a palcem środkowym i
naciskanie przycisku sterującego kciukiem. 

Zapewnianie prawidłowego mocowania

Należy ustalić pozycję jednorazowego klipsa zdalnego sterowania zgodnie z lewo- lub
praworęcznością użytkownika. Ponadto należy zaplanować konfigurację sali operacyjnej
przed operacją. Kamera musi mieć niezakłócony widok wszystkich odblaskowych
markerów sferycznych i diody podczerwonej LED.

Upewnić się, że poprawnie dołączono jednorazowy klips zdalnego sterowania do bolca
mocującego na wskaźniku oraz że w pełni dokręcono jednorazowy odblaskowy marker
sferyczny aż do momentu, gdy nie ma żadnego odstępu między markerem a podstawą
bolca.

Przymocowywanie jednorazowego klipsa zdalnego sterowania
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4.3.3 Stosowanie jednorazowego klipsa zdalnego sterowania

Informacje ogólne

Podczas naciskania przycisku sterowania dioda podczerwona LED ulega aktywacji i może być
wykrywana przez kamerę systemu nawigacyjnego.
Dioda podczerwona LED jest wyświetlana jako kolorowe migotanie na wyświetlaczu kamery na
ekranie nawigacyjnym. W zależności od aplikacji oprogramowania sygnał diody podczerwonej
LED można stosować do różnych funkcji, na przykład pozyskiwania punktów powierzchniowych
podczas rejestracji.
UWAGA: Podczas stosowania upewnić się, że dioda podczerwona LED jest widoczna dla kamery
i nie jest zanieczyszczona (np. krwią). 

Sprawdzić funkcjonalność diody podczerwonej LED przed użyciem, poprzez sprawdzenie
diody statusu na jednorazowym klipsie zdalnego sterowania oraz na wyświetlaczu kamery
na ekranie nawigacyjnym.

Dalsze informacje

Zapoznać się z odpowiednią Instrukcją obsługi oprogramowania, aby uzyskać więcej informacji
na temat stosowania jednorazowego klipsa zdalnego sterowania w kombinacji z
oprogramowaniem.

Prawidłowa obsługa instrumentu

Ostrzeżenie
Podczas pozyskiwania punktów należy się zawsze upewnić, że końcówka wskaźnika styka
się z pacjentem lub kością przy aktywowaniu jednorazowego klipsa zdalnego sterowania.

Nie naciskać obudowy jednorazowego klipsa zdalnego sterowania, gdzie znajdują się
diody LED.

Względy bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Nie spoglądać bezpośrednio w diodę podczerwoną LED jednorazowego klipsa zdalnego
sterowania z bliskiej odległości, gdy przycisk sterowania jest aktywny.

WSKAŹNIKI
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4.3.4 Po zastosowaniu

Prawidłowa obsługa podczas utylizacji

Ostrzeżenie
Nie używać ponownie, nie wymieniać akumulatora ani nie autoklawować jednorazowego
klipsa zdalnego sterowania po użyciu. Zniszczy to urządzenie i może doprowadzić do
poważnego uszkodzenia urządzenia do autoklawowania lub do urazu u pacjenta bądź
użytkownika.

Ostrzeżenie
Wszelkie modyfikacje urządzenia są zabronione.

Nie zanurzać całkowicie jednorazowego klipsa zdalnego sterowania w żadnych cieczach.

Jednorazowy klips zdalnego sterowania zawiera główne ogniwo litowe. Rozważyć
zdezynfekowanie urządzenia po użyciu i utylizowanie go oddzielnie. W kwestiach
związanych z utylizacją zawartych układów elektronicznych i głównego ogniwa litowego
należy skontaktować się z lokalną agencją ochrony środowiska i unieszkodliwiania
odpadów, aby poznać szczególne ograniczenia dotyczące usuwania odpadów.

Odłączanie i utylizacja jednorazowego klipsa zdalnego sterowania

Ostrzeżenie
Jednorazowy klips zdalnego sterowania jest urządzeniem jednorazowego użytku i nie
można go sterylizować. Należy zdjąć go ze wskaźnika i usunąć po użyciu.

Krok

1. Po użyciu zdjąć jednorazowy klips zdalnego sterowania ze wskaźnika.

2. Przed utylizacją oczyścić wszystkie powierzchnie powierzchniowym środkiem dezynfeku-
jącym.

3.

①
③
②

Jeżeli jest to konieczne, otworzyć obudowę w miejscu nacięcia ①, używając niewielkiego,
ostrego narzędzia, i wyjąć baterię ③ oraz układy elektroniczne ② do oddzielnej utylizacji.

Po zastosowaniu
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4.3.5 Specyfikacje techniczne

Wymiary i masa

Wymiar Wartość

Wysokość 17,3 mm

Długość 53,9 mm

Szerokość 27,0 mm

Masa 12 g

Dane elektryczne

Specyfikacja Opis

Zasilanie 3 V główne ogniwo litowe CR2032

Zużycie energii Maks. 36 mW

Prąd 12 mA, prąd stały (DC)

Bezpieczeństwo elek-
tryczne Zgodność z normą IEC 60601-1

Diody LED

Specyfikacja Dioda podczerwona LED Dioda LED sygnalizująca stan

Długość fali 870 nm 570 nm

Kąt widzenia przy natęże-
niu 50% 120° 120°

Bezpieczeństwo fotobio-
logiczne Zgodność z normą IEC 62471 Zgodność z normą IEC 62471

Obudowa

Specyfikacja Opis

Klasyfikacja IP IP44 zgodnie z IEC 60529 (ochrona przed cząstkami > 1 mm oraz
rozpryskami cieczy)

Materiały Poliamid 12

Specyfikacje środowiskowe

Specyfikacja Warunki przechowywania Warunki robocze

Temperatura Od 0°C do 30°C Od 10°C do 40°C

Wilgotność Od 15% do 80% bez kondensacji Od 20% do 80% bez kondensacji

Ciśnienie Od 700 do 1060 hPa Od 700 do 1060 hPa

Utylizacja Zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi środowiska i usuwania
odpadów

WSKAŹNIKI
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Sterylność i przydatność

Specyfikacja Opis

Stan sterylności Sterylny

Metoda Tlenek etylenu

Okres trwałości Trzy lata

Zastosowanie Do jednorazowego użycia

Specyfikacje techniczne

36 Instrukcja obsługi instrumentu Wyd. 1.3 Staw biodrowy



4.3.6 Kompatybilność elektromagnetyczna i emisje

Kompatybilność elektromagnetyczna: deklaracja

W przypadku urządzeń medycznych należy uwzględnić specjalne środki bezpieczeństwa w
odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej. Urządzenia mogą być instalowane i
stosowane wyłącznie zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi kompatybilności
elektromagnetycznej, jak opisano w niniejszej instrukcji.
Przenośne lub mobilne urządzenia komunikacyjne wykorzystujące częstotliwości radiowe (RF)
mogą wpływać na funkcjonowanie elektrycznego sprzętu medycznego.

Środowisko elektromagnetyczne

Jednorazowy klips zdalnego sterowania jest przeznaczony do użycia w środowisku
elektromagnetycznym określonym w tabelach przedstawionych w tej części.
Klient lub użytkownik powinien się upewnić, że jednorazowy klips zdalnego sterowania jest
używany w takim środowisku.

Zakłócenia związane z emisją częstotliwości radiowych

Jednorazowy klips zdalnego sterowania wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej
wyłącznie do funkcji wewnętrznych.
Z tego powodu emisje energii o częstotliwości radiowej są bardzo małe i istnieje małe
prawdopodobieństwo, że wywołają one jakiekolwiek zakłócenia w sprzęcie elektronicznym
znajdującym się w pobliżu.

Deklaracja

Wytyczne i deklaracja producenta dotycząca emisji elektromagnetycznych:

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Emisje CISPR 11 o
częstotliwości fal ra-
diowych

Grupa 1 klasa B
Jednorazowy klips zdalnego sterowania może być
stosowany we wszystkich zakładach, także w lokaliza-
cjach mieszkalnych i tych bezpośrednio podłączonych
do publicznej, niskonapięciowej sieci zasilania, która
dostarcza energię do budynków wykorzystywanych w
celach mieszkalnych.

Emisje harmonicz-
nych prądu
IEC 61000-3-2

Nie dotyczy

Wahania napięcia /
migotanie światła
IEC 61000-3-3

Nie dotyczy

WSKAŹNIKI
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4.3.7 Odporność elektromagnetyczna

Środowisko elektromagnetyczne

Jednorazowy klips zdalnego sterowania jest przeznaczony do użycia w środowisku
elektromagnetycznym określonym w tabelach przedstawionych w tej części.
Klient lub użytkownik powinien się upewnić, że jednorazowy klips zdalnego sterowania jest
używany w takim środowisku.

Deklaracja dotycząca odporności elektromagnetycznej

Tabela w kolejnych rozdziałach podaje wytyczne i deklarację producenta dotyczące odporności
elektromagnetycznej.

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

Test odporności Poziom testu
IEC 60601 i poziom
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Wyładowanie elek-
trostatyczne (ESD,
electrostatic di-
scharge)
IEC 61000-4-2

6 kV kontakt
±8 kV powietrze

Podłogi powinny być wykonane z drewna, betonu
lub płytek ceramicznych.
Jeśli podłogi są pokryte materiałem syntetycznym,
wilgotność względna powinna wynosić co najmniej
30%.

Pole magnetyczne
o częstotliwości
odpowiadającej
częstotliwości za-
silania (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

Pole elektromagnetyczne o częstotliwości odpo-
wiadającej częstotliwości zasilania powinno odpo-
wiadać typowym poziomom charakterystyki dla
danego położenia przy typowych zastosowaniach
w przedsiębiorstwach i szpitalach.

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

Test odporności Poziom testu
IEC 60601

Poziom zgod-
ności

Środowisko elektromagnetyczne – wy-
tyczne

Przenośny i mobilny sprzęt komunikacyj-
ny wykorzystujący energię o częstotliwoś-
ci radiowej powinien być używany w od-
ległości od dowolnej części jednorazowe-
go klipsa zdalnego sterowania, w tym
kabli, nie mniejszej niż zalecana odleg-
łość separacji obliczona na podstawie
równania odpowiedniego dla częstotliwoś-
ci nadajnika. Zalecana odległość separa-
cji:

Przewodzone RF
IEC 61000-4-6

3 Veff 150 kHz
do 80 MHz 3 V 1,2 * √P

Wypromieniowane
RF IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz
do 2,5 GHz 3 V/m

1,2 * √P (od 80 MHz do 800 MHz)

2,3 * √P (od 800 MHz do 2,5 GHz)

Odporność elektromagnetyczna
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Test odporności Poziom testu
IEC 60601

Poziom zgod-
ności

Środowisko elektromagnetyczne – wy-
tyczne

gdzie P to maksymalna wyjściowa moc znamionowa nadajnika w watach (W) według producen-
ta nadajnika, a d to zalecana odległość separacji w metrach (m).b

Natężenia pól pochodzące od stałych nadajników radiowych, zgodnie z tym, co zostało ustalone
podczas elektromagnetycznego badania danej placówkia, powinny być mniejsze niż poziom
zgodności w każdym zakresie częstotliwości.b

Zakłócenia mogą występować w pobliżu urządzeń oznaczonych tym symbolem.

UWAGA: Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości. 

UWAGA: Te wytyczne mogą nie dotyczyć wszystkich sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektro-
magnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od struktur, obiektów i osób. 
a Natężenia pól pochodzących od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe dla radiowych
(komórkowych/bezprzewodowych) telefonów i przenośne radiostacje lądowe, radio amatorskie,
nadajniki radiowe w paśmie AM i FM oraz nadajniki telewizyjne, nie mogą być dokładnie przewi-
dziane teoretycznie. Dla dokładnej oceny środowiska elektromagnetycznego w otoczeniu stacjo-
narnych nadajników radiowych jest potrzebne przeprowadzenie oceny pola elektromagnetyczne-
go w ośrodku. Jeśli zmierzone natężenie pola w miejscu, w którym stosowany jest jednorazowy
klips zdalnego sterowania, przekracza odpowiedni poziom zgodności RF podany powyżej, na-
leży obserwować jednorazowy klips zdalnego sterowania, aby zweryfikować poprawność je-
go działania. Jeśli działanie urządzenia będzie odbiegało od normy, niezbędne może być wdro-
żenie dodatkowych środków, takich jak zmiana orientacji lub lokalizacji jednorazowego klipsa
zdalnego sterowania.
b Powyżej zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być mniejsze
niż [V1] V/m.

WSKAŹNIKI
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4.3.8 Sprzęt komunikacyjny wykorzystujący częstotliwość radiową

Wpływ na urządzenie

Przenośny i mobilny sprzęt komunikacyjny wykorzystujący częstotliwości radiowe może wpływać
na działanie jednorazowego klipsa zdalnego sterowania.

Środowisko elektromagnetyczne

Jednorazowy klips zdalnego sterowania jest przeznaczony do użytku w środowisku
elektromagnetycznym, w którym wypromieniowane zakłócenia o częstotliwości radiowej są
kontrolowane.
Klient lub użytkownik jednorazowego klipsa zdalnego sterowania może ograniczyć zakłócenia
elektromagnetyczne.
Jest to możliwe poprzez utrzymywanie minimalnej odległości pomiędzy przenośnymi i mobilnymi
urządzeniami komunikacyjnymi wykorzystującymi częstotliwości radiowe (nadajnikami) a
jednorazowym klipsem zdalnego sterowania, zgodnie z podanymi poniżej zaleceniami
maksymalnej mocy wyjściowej urządzeń komunikacyjnych.

Odległości separacji

Odległości separacji między przenośnym i mobilnym sprzętem wykorzystującym częstotliwości
radiowe a jednorazowym klipsem zdalnego sterowania:

Maksymalna wyjściowa
moc znamionowa nadaj-
nika

Odległość separacji zgodnie z częstotliwością nadajnika m

W
Od 150 kHz do
80 MHz
1,2 * √P

Od 80 MHz do
800 MHz
1,2 * √P

Od 800 MHz do
2,5 GHz
2,3 * √P

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

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

1 1,20 1,20 2,30

10 3,80 3,80 7,30

100 12,00 12,00 23,00

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej innej niż podana powy-
żej zalecaną odległość separacji d w metrach (m) można wyznaczyć za pomocą równania odpo-
wiedniego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną znamionową mocą wyjściową
nadajnika wyrażoną w watach (W) zgodnie z deklaracją producenta nadajnika.
UWAGA: Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz stosuje się odległość separacji dla wyższe-
go zakresu częstotliwości. 

UWAGA: Te wytyczne mogą nie dotyczyć wszystkich sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektro-
magnetycznych ma wpływ absorpcja i odbicia od struktur, obiektów i osób. 

Sprzęt komunikacyjny wykorzystujący częstotliwość radiową
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4.4 Przełącznik nożny (USB) (18460)

Opis ogólny

Rysunek 10  

Przełącznik nożny (USB) umożliwia dokonanie rejestracji pacjenta przy ograniczonym
korzystaniu z ekranu dotykowego. 
Przełącznik nożny (USB) wykorzystuje połączenie USB z systemem nawigacyjnym (np. Curve
lub Kick).
UWAGA: Przełącznik nożny aktywuje się automatycznie po podłączeniu. 

Funkcje pedału przełącznika nożnego

Pedał Funkcja

Niebieski Rejestracja punktów orientacyjnych lub wybór elementu zaznaczo-
nego na niebiesko.

Żółty Wybór elementu zaznaczonego na żółto.

Czarny Przełączanie elementów sterowania w przypadku nawigacji i plano-
wania.

Korzystanie z przełącznika nożnego

Zapoznać się z odpowiednią Instrukcją obsługi oprogramowania, aby uzyskać więcej informacji
na temat stosowania przełącznika nożnego (USB) w kombinacji z oprogramowaniem.

WSKAŹNIKI

Instrukcja obsługi instrumentu Wyd. 1.3 Staw biodrowy 41



Przełącznik nożny (USB) (18460)
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5 CYRKIEL MIEDNICZY
5.1 Cyrkiel miedniczy (52876)

Informacje dotyczące cyrkla miedniczego

Rysunek 11  

Cyrkiel miedniczy firmy Brainlab służy do określania odległości na wyraźnym kolcu biodrowym
przednim górnym (ang. anterior superior iliac spine, ASIS) w celu przeprowadzenia
nawigowanego zabiegu chirurgicznego w obrębie stawu biodrowego, przy użyciu systemu
nawigacyjnego firmy Brainlab. Ta informacja jest wymagana do zdefiniowania miednicy i
nawigowania implantów stawu biodrowego.
Cyrkiel miedniczy jest przeznaczony do stosowania przed operacją na nienaruszonej skórze.
Stopień dokładności wyrobu ustalono jako ±1 mm.
Cyrkiel miedniczy nie jest przeznaczony do jakichkolwiek innych zastosowań lub pomiarów.

Wyrób może być używany tylko na nienaruszonej skórze. Jeśli dojdzie do kontaktu wyrobu
z krwią, należy go wysterylizować.

CYRKIEL MIEDNICZY
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Stosowanie cyrkla miedniczego

①

②

Rysunek 12  

Krok

1. Palpacyjnie odszukać punkty orientacyjne kolca biodrowego przedniego górnego ①.
UWAGA: Kolec biodrowy przedni górny po leczonej stronie musi zostać zarejestrowany z
użyciem wskaźnika podczas rejestracji punktów orientacyjnych. Należy pamiętać o ko-
nieczności odniesienia się do tego samego punktu podczas rejestracji, do którego odnie-
siono się za pomocą cyrkli miedniczych. 

2. Umieścić markery cyrkli miedniczych na zdefiniowanych punktach orientacyjnych kolca
biodrowego przedniego górnego ①.

3. Zapisać wartość, która pojawi się w okienku kontrolnym ②.
Tę wartość należy wprowadzić podczas konfiguracji schematu postępowania.

Cyrkiel miedniczy to wysoce dokładny i czuły przyrząd. Aby utrzymać precyzję kalibracji,
należy posługiwać się nim z najwyższą ostrożnością. Jeżeli instrument zostanie
upuszczony lub w sposób uszkodzony, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą Smith
+Nephew w celu otrzymania informacji o procedurze postępowania.

Cyrkiel miedniczy (52876)
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6 UKŁADY REFERENCYJNE,
X-PRESS

6.1 Ogólne informacje o instrumentach

Informacje o układach referencyjnych, X-Press

Układy referencyjne, X-Press są systemami podłączania do układu referencyjnego, które mają:
• Połączenie dostosowujące do orientacji układu referencyjnego optymalnie dla pola widzenia

kamery.
• Mechanizm szybkiego mocowania do odłączania układu referencyjnego, X-Press w czasie

operacji, gdy nie jest aktywnie potrzebny do nawigacji, i ponownego umieszczania go w tej
samej orientacji, tak aby informacje o rejestracji nie zostały utracone.

W pełni funkcjonalny układ referencyjny, X-Press składa się z następujących elementów:
• Układ referencyjny (o geometrii T), który umożliwia wykrywanie kości pacjenta
• Stabilizator kości (1- lub 2-bolcowy), który stanowi interfejs między układem referencyjnym a

kością
• Jedna lub dwie śruby Schanza

Ostrzeżenie
Komponenty X-Press to czułe wyroby medyczne. Nie stosować siły ani momentu
obrotowego w stosunku do stabilizatorów kości lub układów referencyjnych X-Press, gdy
zostały przymocowane do ciała pacjenta.

Ostrzeżenie
Z układem referencyjnym X-Press należy postępować bardzo ostrożnie, jeśli z jakiegoś
powodu w czasie operacji zostanie zdemontowany. Jakiekolwiek uszkodzenie bolców do
mocowania markerów sferycznych może prowadzić do niedokładnej nawigacji i urazu
pacjenta.

UKŁADY REFERENCYJNE, X-PRESS
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Zamontowane układy referencyjne, X-Press

①

Rysunek 13  

Nr Układ referencyjny X-Press

① Geometria T, przymocowany do 2-bolcowego stabilizatora kości

UWAGA: Układ referencyjny może być używany w połączeniu z 1-bolcowym stabilizatorem
kości X-Press lub 2-bolcowym stabilizatorem kości typu flip-flop, X-Press. 

Ogólne informacje o instrumentach
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6.1.1 Układ referencyjny, X-Press – zestawy

Informacje o zestawach

Elementy układu referencyjnego, X-Press można zamówić oddzielnie lub jako część zestawu
do odpowiedniego zastosowania.
Dokładne określenie elementów zestawu układu referencyjnego, X-Press zależy od
planowanego zabiegu chirurgicznego.

Elementy zestawu układu referencyjnego, X-Press

③

①

②

④

Rysunek 14  

Nr Element

① Klucz płaski do zacisków kręgosłupowych i 1-bolcowego stabilizatora kości X-
Press (52424)

② 1-bolcowy stabilizator kości X-Press: S (52421), M (52422) oraz L (52423)

③

Układ referencyjny o geometrii T X-Press (52410)
• Gwiazda referencyjna o geometrii T X-Press (52412)
• Element mocujący układu referencyjnego do układu referencyjnego X-Press

(52414)

④ 2-bolcowy stabilizator kości, typu flip-flop, X-Press (52429)

UKŁADY REFERENCYJNE, X-PRESS
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6.2 Stabilizatory kości, X-Press
6.2.1 Opis ogólny

Informacje ogólne

Stabilizatory kości stanowią interfejs między układami referencyjnymi X-Press a kośćmi. Są
przymocowane do kości za pomocą śrub Schanza.

1-bolcowy lub 2-bolcowy stabilizator kości typu flip-flop, X-Press, musi być stosowany z
układem referencyjnym X-Press.

Stabilizatory kości należy umieszczać w taki sposób, aby wyrównanie układu
referencyjnego nie przeszkadzało w stosowaniu innych instrumentów, np. w mocowaniu
modułu tnącego bądź jego adaptera.

Podczas wprowadzania śruby Schanza układu referencyjnego należy zawsze wziąć pod
uwagę wielkość komponentów implantu. Jeśli dojdzie do kolizji podczas wszczepiania,
układy należy zdemontować. Należy zawsze pozostawić odpowiednią ilość miejsca, aby
możliwe było wykonanie nacięcia, pozycjonowanie implantu i rozwiercenie panewki bez
przesuwania układów referencyjnych.

Dostępne stabilizatory kości

① ②

Rysunek 15  

Nr Stabilizator kości

① 1-bolcowy, X-Press

② 2-bolcowy, typu flip-flop, X-Press

Stabilizatory kości, X-Press

48 Instrukcja obsługi instrumentu Wyd. 1.3 Staw biodrowy



6.2.2 Używanie śrub Schanza ze stabilizatorami kości

Przed użyciem

Procedura dotycząca stosowania gwoździ mocujących jest opisana szczegółowo w części
Powiązane odniesienia.

Rotacja stabilizatorów kości na śrubach Schanza

① ②

Rysunek 16  

Nr Stabilizator kości Możliwa rotacja?

① 1-bolcowy, X-Press Tak, przed unieruchomieniem

② 2-bolcowy, typu flip-flop, X-Press Nie

Ostrzeżenie
Do struktur kostnych należy mocować tylko śruby Schanza; nie wolno mocować ich nigdy
do tkanki lub części układu nerwowego.

2-bolcowy stabilizator kości, typu flip-flop, X-Press, nie obsługuje rotacji wokół śruby
Schanza. Dlatego też należy wziąć pod uwagę orientację stabilizatora kości i układu
referencyjnego przed włożeniem śruby Schanza do kości, aby zapewnić widoczność
markerów sferycznych dla kamery.

Ponieważ 1-bolcowy stabilizator kości, X-Press można obracać wokół osi śruby Schanza,
należy umieścić rurkę ze szpicem bezpośrednio na powierzchni kości, bez wnikania w
tkanki miękkie. Należy uwzględnić to podczas dokonywania nacięcia, przed
unieruchomieniem śrub Schanza.

Wymagany rozmiar śruby Schanza

Stabilizator kości Wymagana średnica śruby Schanza i numer artykułu

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

UKŁADY REFERENCYJNE, X-PRESS
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Stabilizator kości Wymagana średnica śruby Schanza i numer artykułu

2-bolcowy, typu flip-flop, X-
Press

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

Można stosować również połączenie tych typów śrub

UWAGA: Śruby Schanza 3,2 mm są kompatybilne z adapterem wkrętaka do gwoździ do
sprzęgania AO (54932). 

Ostrzeżenie
Należy używać tylko stabilizatorów kości z gwintowanymi śrubami Schanza o średnicy
określonej powyżej. Długość gwintu musi umożliwić unieruchomienie bikortykalne.

Ostrzeżenie
Mocowanie unikortykalne lub przeprowadzane z użyciem śrub Schanza cieńszych niż
określone może spowodować niestabilne mocowanie lub wyciągnięcie śruby Schanza z
kości, gdy stabilizator zostanie dokręcony.

Ostrzeżenie
Nie należy używać śrub Schanza dłuższych lub cieńszych niż określone, ponieważ mogą
one się wyginać, co prowadzi do błędów nawigacyjnych i potencjalnych urazów u pacjenta.

Ostrzeżenie
Podczas umieszczania śrub Schanza należy unikać wielokrotnych prób wiercenia. Osłabia
to kość i zwiększa ryzyko wystąpienia pooperacyjnych zmian przeciążeniowych. Wiercenie
śruby Schanza należy przerwać po osiągnięciu przeciwległej istoty zbitej.

Powiązane tematy

Używanie bolców ustalających na str. 16

Używanie śrub Schanza ze stabilizatorami kości
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6.2.3 Stosowanie 1-bolcowego stabilizatora kości, X-Press

Elementy

1-bolcowy stabilizator kości, X-Press występuje w trzech rozmiarach: S (52421), M (52422)
oraz L (52423). Należy się upewnić, że wybrano odpowiedni rozmiar do zabiegu.

① ② ③ ④ ⑤

Rysunek 17  

Nr Element

① Wkład

②
Śruba mocująca
UWAGA: Śruba mocująca jest dostępna jako część zamienna i powinna zostać zastąpio-
na, jeżeli nie działa sprawnie. 

③ Nakrętka trakcyjna

④ Rurka ze szpicem

⑤ Płytka interfejsu

UKŁADY REFERENCYJNE, X-PRESS
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Montaż stabilizatora kości

Stabilizatory kości powinny być demontowane wyłącznie do czyszczenia. Należy zamontować je
do sterylizacji i przechowywać je zmontowane w zasobniku do sterylizacji.

①

②

③

④

Rysunek 18  

Krok

1. Przykręcić śrubę mocującą ② do wkładu ①.

2. Przykręcić nakrętkę trakcyjną ③ do wkładu ①.

3. Wkręcić ①, ② i ③ do rurki ze szpicem ④.

UWAGA: Każda część ma wygrawerowany numer części umożliwiający łatwą identyfikację. 

Stosowanie 1-bolcowego stabilizatora kości, X-Press
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Mocowanie stabilizatora kości

①
②

③

Rysunek 19  

Krok

1. Wsunąć zmontowany stabilizator kości na śrubę Schanza ③.

2. Zamocować układ referencyjny do stabilizatora kości.
Upewnić się, że nie ma przerwy między nakrętką trakcyjną ② a wkładem.
Upewnić się, że wymagana orientacja układu referencyjnego jest możliwa w aktualnej po-
zycji stabilizatora kości.

3. Unieruchomić stabilizator kości, dokręcając śrubę mocującą ① za pomocą klucza.

4. Dokręcić nakrętkę trakcyjną ② za pomocą klucza.

Bezpieczne mocowanie

Ostrzeżenie
W przypadku wykonania małego nacięcia w kości, aby zamocować stabilizator, należy
umieścić śrubę Schanza w nacięciu w pierwszej kolejności. Następnie można przesunąć
stabilizator kości nad śrubą Schanza w dół, na powierzchnię kości. Zapobiega to
niepotrzebnemu tarciu rurki z kolcem o otaczające tkanki miękkie.

Zabezpieczanie 1-bolcowego stabilizatora kości

Ostrzeżenie
Przed dokręceniem stabilizatora kości 1-bolcowego, X-Press do śruby Schanza należy
zamocować układ referencyjny, X-Press i wyregulować jego ustawienie tak, aby cały układ
referencyjny był widoczny w kamerze.

UKŁADY REFERENCYJNE, X-PRESS
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Ostrzeżenie
Nigdy nie odkręcać śruby Schanza, jeśli stabilizator kości 1-bolcowy, X-Press jest nadal
podłączony – spowoduje to niezwykle silne ścieranie warstwy korowej kości. Należy
uwzględnić to tylko w przypadku, gdy urządzenia nie można usunąć za pomocą
standardowej procedury.

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem rejestracji pacjenta należy się upewnić, że wszystkie połączenia
śrubowe są dobrze dokręcone. Każdy ruch stabilizatora kości podczas lub po rejestracji
pacjenta spowoduje niedokładną nawigację.

Stosowanie 1-bolcowego stabilizatora kości, X-Press
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6.2.4 2-bolcowy stabilizator kości, typu flip-flop, X-Press (52429)

Informacje ogólne

2-bolcowy stabilizator kości, typu flip-flop, X-Press jest wyposażony w następujące elementy:
• Urządzenie klamrowe w kształcie klina, które pozwala unieruchomić urządzenie za pomocą

dwóch śrub Schanza umieszczonych w kości
• Dwustronna płytka interfejsu do mocowania układu referencyjnego X-Press

Elementy

②

③

①

Rysunek 20  

Nr Element

① Pokrętło ustalające

② Otwory do mocowania śrub Schanza

③ Płytka interfejsu

Umieszczanie śruby Schanza

Ostrzeżenie
Nie wolno używać płytki interfejsu ③ na stabilizatorze kości w charakterze szablonu do
umieszczania śruby Schanza. W przeciwnym razie zużycie doprowadzi do niedokładnej
nawigacji, która skutkuje urazem pacjenta.

Należy się upewnić, że śruby Schanza są umieszczone w poprawnej odległości podczas
używania stabilizatora kości 2-bolcowego, typu flip-flop, X-Press. Można użyć otworów w
stabilizatorze kości do oszacowania odpowiedniego umieszczenia. Jeśli śruby Schanza są
zbyt blisko siebie lub zbyt daleko od siebie, może to spowodować rozciągnięcie śruby
podczas mocowania stabilizatora, nieodwracalnie je uszkadzając.

UKŁADY REFERENCYJNE, X-PRESS
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6.2.5 Stosowanie 2-bolcowego szablonu wiertniczego X-Press (52425) (opcjonalny)

Informacje dotyczące szablonu wiertniczego

Szablon wiertniczy pozwala na wprowadzenie śrub Schanza do kości w odpowiedniej odległości
w celu zamocowania stabilizatora kości 2-bolcowego, X-Press.
Posiada trzy pary otworów do stosowania ze śrubami Schanza w następujących kombinacjach:
• 3 mm i 3 mm średnicy
• 3 mm i 4 mm średnicy
• 4 mm i 4 mm średnicy

Szablon wiertniczy

① ②

Rysunek 21  

Nr Element

① Szablon wiertniczy z wstawionymi śrubami Schanza

② Dopasowane otwory na szablonie wiertniczym (zaznaczono tu otwory 3 mm)

Korzystanie z szablonu wiertniczego

Krok

1. Należy zaplanować wymaganą orientację układu referencyjnego, pamiętając, że markery
sferyczne muszą być widoczne dla kamery przez cały czas.

2. Używając pary pasujących otworów ② na 2-bolcowym szablonie wiertniczym, X-Press
jako wzornika, wkręcić dwie śruby Schanza ① do kości, niemal równolegle do siebie.

Ostrzeżenie
Nie wolno wykorzystywać szablonu wiertniczego ze śrubami Schanza, które mają interfejs
szybkozłączny (np. szybkozłącze AO). Końce śrub są większe niż otwory w szablonie,
przez co nie można później usunąć szablonu wiertniczego.

Stosowanie 2-bolcowego szablonu wiertniczego X-Press (52425) (opcjonalny)
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6.2.6 Mocowanie 2-bolcowego stabilizatora kości, typu flip-flop, X-Press

Przed użyciem

2-bolcowy stabilizator kości, typu flip-flop, X-Press może zostać odpowiednio dociśnięty
ręcznie.

Aby uniknąć uszkodzenia śrub Schanza, należy się upewnić, że pokrętło ustalające jest
otwarte podczas wwiercania śrub w odpowiednie otwory 2-bolcowego stabilizatora kości,
typu flip-flop, X-Press.

Mocowanie stabilizatora kości

①

②

Rysunek 22  

Krok

1. Wsunąć stabilizator na śruby Schanza ①.
UWAGA: W razie potrzeby stabilizator można odwrócić – interfejsu referencyjnego można
używać po obu stronach. 

2. Upewnić się, że wymagana orientacja układu referencyjnego jest możliwa w aktualnej po-
zycji stabilizatora kości.

3. Dokręcić ręcznie pokrętło ustalające ②.

Bezpieczne mocowanie

Ostrzeżenie
2-bolcowy stabilizator kości, typu flip-flop, X-Press należy przymocować do śrub Schanza
na strukturach kostnych pokrytych cienką warstwą tkanki. Stosować tylko śruby Schanza z
firmy Brainlab. Jeżeli śruby są zbyt krótkie, leżąca ponad nimi tkanka może być zbyt gruba,
aby umożliwić stabilne mocowanie.

Ostrzeżenie
Nie należy mocować 2-bolcowego stabilizatora kości, typu flip-flop, X-Press do obszarów
kości pokrytych silnymi mięśniami. Należy unikać dziurawienia tkanki mięśniowej podczas
mocowania stabilizatora kości. Mocny ruch mięśni może spowodować zagięcie bolca. To
może nieodwracalnie uszkodzić śrubę Schanza i zmniejszyć dokładność nawigacji.

UKŁADY REFERENCYJNE, X-PRESS
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Zabezpieczanie 2-bolcowego stabilizatora kości

Ostrzeżenie
Aby osiągnąć optymalną stabilizację, 2-bolcowy stabilizator kości, typu flip-flop, X-Press
należy zamocować możliwie najbliżej powierzchni kości lub tkanki.

Ostrzeżenie
Mocno dokręcić pokrętło ustalające przed rejestracją pacjenta.

Ostrzeżenie
W razie używania śrub Schanza ze specjalnym interfejsem do łączenia (np. szybkozłączką
AO) nie należy stosować szablonu wiertniczego, gdyż końcówka śruby jest większa niż
otwory w szablonie wiertniczym, co uniemożliwia wyjęcie szablonu po zakończeniu
wiercenia.

Aby uzyskać stabilne połączenie i uniknąć uszkodzenia stabilizatora kości, należy
przymocować tylko te części śrub Schanza, które mają przekrój okrągły.

Bezpieczne usuwanie

Jeśli z jakiegoś powodu stabilizatora kości nie można zdjąć ze śrub Schanza, śruby można
obciąć poniżej stabilizatora i odkręcić oddzielnie.

Mocowanie 2-bolcowego stabilizatora kości, typu flip-flop, X-Press
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6.3 Układy referencyjne, X-Press
6.3.1 Opis ogólny układów referencyjnych, X-Press

Zmontowane układy referencyjne

①

Rysunek 23  

Nr Układ referencyjny

① Geometria T (52410)

Należy się upewnić, że geometria T jest umieszczona prawidłowo i znajduje się wyłącznie
na miednicy.

UKŁADY REFERENCYJNE, X-PRESS
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Mocowanie układu referencyjnego, X-Press

②

①

Rysunek 24  

Krok

Przykręcić śrubę zacisku ② do szybkiego łącznika ①.

Układy referencyjne, X-Press
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6.3.2 Mocowanie i demontowanie układu referencyjnego

Opis ogólny

Układ referencyjny jest mocowany poprzez wyrównanie bolców trzonowych i haczyków do
mocowania na stabilizatorze kości i przez zablokowanie zespołu w wybranej pozycji za pomocą
elementów szybkozłącznych.

Mocowanie układu referencyjnego do stabilizatora kości

①

②

③

Rysunek 25  

Ta procedura dotyczy zarówno 1-, jak i 2-bolcowych stabilizatorów kości.

Krok

1. Ścisnąć boki zacisku szybkozłączki ①, aby otworzyć szczęki zacisku.

2. Włożyć bolce trzonowe ② szybkozłączki do odpowiednich otworów ③ w płytce interfejsu
stabilizatora kości (w kierunki strzałki).

3. Zwolnić zacisk szybkozłączki i upewnić się, że bolce trzonowe są pewnie zamocowane w
odpowiednich otworach w płytce interfejsu.

Ostrzeżenie
Jeśli nie można włożyć bolców układu całkowicie do płytki interfejsu, należy natychmiast
skontaktować się z firmą Smith+Nephew w celu uzyskania wskazówek dotyczących
dalszego postępowania. Korzystanie z uszkodzonego sprzętu może skutkować poważnymi
urazami u pacjenta.

Po przymocowaniu

UWAGA: Nie stosować siły ani momentu obrotowego w stosunku do stabilizatorów kości i
układów referencyjnych, jeżeli zostały one przymocowane do pacjenta. 

UKŁADY REFERENCYJNE, X-PRESS
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Odłączanie układu referencyjnego

Aby odłączyć układ, otworzyć szczęki klamry i podnieść układ prosto w górę z płytki interfejsu.

Ostrzeżenie
Podczas usuwania układu referencyjnego w czasie operacji należy używać tylko szybkiego
łącznika. Nie luzować nakrętki śrubowej na stabilizatorze kości.

Ostrzeżenie
Z układem referencyjnym X-Press należy postępować bardzo ostrożnie, jeśli z jakiegoś
powodu w czasie operacji zostanie zdemontowany. Uszkodzenie szpiców markera
sferycznego może prowadzić do niedokładnej nawigacji i urazu pacjenta.

Ostrzeżenie
Układy referencyjne można usunąć podczas piłowania, minimalizując zagrożenie
przemieszczeniem.

Wywieranie na śrubę nadmiernej siły (np. za pomocą kombinerek) może spowodować jej
przerwanie.

Mocowanie i demontowanie układu referencyjnego
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6.3.3 Przygotowanie do rejestracji

Optymalizacja widoczności układu

System rozpoznaje instrument na podstawie ułożenia geometrycznego markerów sferycznych na
układzie referencyjnym.
Aby system zidentyfikował instrument, aparat musi mieć wyraźny obraz jego markerów
sferycznych. Kąt przeglądu obrazu w kamerze, umożliwiający najlepsze rozpoznanie układu, jest
prostopadły do płaszczyzny przechodzącej przez środki wszystkich markerów sferycznych w
układzie.

Rysunek 26  

Zdolność kamery do rozpoznania układu jest najwyższa, gdy płaszczyzna przechodząca
przez markery sferyczne układu jest prostopadła do kierunku obserwacji kamery.

Dostosowywanie orientacji układu

Należy użyć regulowanego połączenia układu referencyjnego, X-Press do ustawienia układu w
taki sposób, aby kamera miała najlepszy widok na układ w celach związanych z wykrywaniem.

①

②

Rysunek 27  

Krok

1. Poluzować śrubę klamry do szybkiego spinania ①.

UKŁADY REFERENCYJNE, X-PRESS
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Krok

2. Regulacja nachylenia układu referencyjnego możliwa jest dzięki podniesieniu lub opusz-
czeniu układu wokół połączenia klamry do szybkiego spinania.

3. Wyregulować ustawienie układu referencyjnego w kierunku bocznym, pochylając go tech-
niką obracania wokół trzonu.

4. Dokręcić ręcznie śrubę klamry do szybkiego spinania. Upewnić się, że zęby łączące są
ustawione wewnątrz rowków.

Regulowane połączenie można skutecznie zabezpieczyć przez ręczne dokręcenie śruby.
Nie wolno używać narzędzi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów.

Przed rejestracją

Zamocować wszystkie markery sferyczne do układu referencyjnego. Więcej informacji można
znaleźć w części Powiązanie odniesienia.

Ostrzeżenie
Należy regularnie sprawdzać, czy markery sferyczne pozostają ściśle zamocowane do
układu referencyjnego.

Ostrzeżenie
Dokręcić śruby regulowanych połączeń przed rejestracją pacjenta. Ruch układu
referencyjnego, X-Press podczas lub po rejestracji pacjenta spowoduje niedokładną
nawigację.

Ostrzeżenie
Przed rejestracją należy sprawdzić, czy zakres ruchu jest wystarczający, a stabilizator
kości nie styka się z gęstymi tkankami. Jeśli takie zetknięcie jest prawdopodobne, należy
powiększyć nacięcie, aby zmniejszyć potencjalne napięcie tkankowe na stabilizatorze
kości. Niewykonanie tej czynności może spowodować zgięcie lub poluzowanie
stabilizatora kości skutkujące niedokładną nawigacją.

Powiązane tematy

Używanie markerów sferycznych na str. 23

Unikanie wzajemnego zachodzenia na siebie zębów

Rysunek 28  

W celu zapewnienia bezpiecznego połączenia należy się upewnić, że zęby na regulowanym
połączeniu układu referencyjnego znajdują się w odpowiednich rowkach, a nie na innych zębach.

Przygotowanie do rejestracji

64 Instrukcja obsługi instrumentu Wyd. 1.3 Staw biodrowy



Unikanie niestabilnej osiowości złączy

① ②

Rysunek 29  

Słyszalne kliknięcie wskazuje, że drugie złącze znajduje się w prawidłowej stabilnej pozycji ①.
Nie pozycjonować ani nie dokręcać drugiego złącza w niestabilnej pozycji ②.
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Przygotowanie do rejestracji
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7 BEZGWOŹDZIOWY UKŁAD
REFERENCYJNY KOŚCI
UDOWEJ

7.1 Ogólne informacje o instrumentach

Informacje o układzie

Bezgwoździowy układ referencyjny kości udowej pozwala na ustalenie podczas operacji
zmiany długości i przesunięcia nogi. Te pomiary wykonuje się bez użycia dodatkowych gwoździ
lub nacięć.

Bezgwoździowy układ referencyjny kości udowej (52400)

①

②

③

Rysunek 30  

Nr Element Objaśnienie

① Układ referencyjny Umożliwia wykrywanie pacjenta.

② Płytka podstawy Zapewnia podstawę umożliwiającą zamocowanie układu do nogi.

③ Śruba mocująca ze
spiczastym końcem Przebija sterylne obłożenie i mocuje układ do płytki podstawy.

BEZGWOŹDZIOWY UKŁAD REFERENCYJNY KOŚCI UDOWEJ
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Elementy

Nr artykułu Element Objaśnienie

52400-01

Bezgwoździowy układ referencyjny
kości udowej (tylko układ)

Układ referencyjny służy do wykrywa-
nia pacjenta.

52477

Jednorazowe śruby kostne 3,5 mm /
14 mm

Śruby służą jako odniesienie w celu
rejestracji punktów orientacyjnych na
proksymalnym odcinku kości udowej.

54916

Wkrętak sześciokątny 2,5 mm z tuleją
podtrzymującą

Wkrętak służy do wprowadzania jed-
norazowych śrub kostnych
3,5 mm / 14 mm.

54919

Gwintownik 2,5 mm z mocowaniem in-
terfejsu AO

Służy do wiercenia otworów w kości
przed wprowadzeniem jednorazo-
wych śrub kostnych 3,5 mm /
14 mm.

Ogólne informacje o instrumentach
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7.2 Mocowanie płyty podstawy i układu
referencyjnego

Przygotowanie

Przed zamocowaniem bezgwoździowego układu referencyjnego kości udowej należy
przygotować pacjenta do zabiegu i odpowiednio ułożyć pacjenta na sali operacyjnej.
Planując orientację układu referencyjnego, należy pamiętać, że odblaskowe markery sferyczne
muszą być widoczne dla kamery przez cały czas.

Mocowanie markerów sferycznych

Mocno nakręcić odblaskowe markery sferyczne na bolce mocujące układu referencyjnego, jeśli
nie zostało to zrobione wcześniej. Więcej informacji można znaleźć w części Powiązanie
odniesienia.

Umieszczanie płytki podstawy

①

②

Rysunek 31  

Nr Element

① Środowisko sterylne po rejestracji miednicy

② Leczona strona

Powiązane tematy

Używanie markerów sferycznych na str. 23

BEZGWOŹDZIOWY UKŁAD REFERENCYJNY KOŚCI UDOWEJ
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Mocowanie bezgwoździowego układu referencyjnego kości udowej

①

Rysunek 32  

Krok

1. Stworzyć środowisko sterylne w obszarze miednicy pacjenta i na udzie po stronie leczo-
nej.

2. Umieścić płytkę podstawy na dystalnej części uda po stronie leczonej, aby umożliwić
maksymalnie jak najbardziej dystalne położenie układu referencyjnego.

3. Za pomocą sterylnego obłożenia samoprzylepnego ① zamocować płytkę podstawy do
uda.

4. Owinąć obłożenie wokół nogi do momentu uzyskania stabilnego zamocowania płytki pod-
stawy do uda.

5. Przebić obłożenie ostrym końcem śruby mocującej i zabezpieczyć układ śrubą.
UWAGA: Przebić obłożenie w pobliżu gwintowanej części płytki podstawy. Ponieważ płyt-
ka podstawy jest sterylna, nie ma to wpływu na sterylność. 

Stosowanie obłożenia samoprzylepnego

Płytka podstawy jest początkowo mocowana do ciała pacjenta paskami taśmy klejącej.
Ostateczne mocowanie uzyskuje się, naciągając obłożenie nogi na płytkę podstawy.
Samoprzylepne obłożenie nie ma na celu utworzenia środowiska sterylnego, ale zamocowanie
płytki podstawy do uda pacjenta.

Zapewnianie bezpiecznego podłączenia układu referencyjnego

Ostrzeżenie
Płytka podstawy musi być stabilnie zamocowana do ciała pacjenta, aby uniemożliwić jej
przechylanie się. Przechylenie się płytki mogłoby doprowadzić do niedokładności
nawigacji.

Ostrzeżenie
Należy unikać powstawania odleżyn w obszarze zamocowania wyrobu do uda pacjenta – w
tym celu nie wolno owinąć obłożenia zbyt ściśle.

Mocowanie płyty podstawy i układu referencyjnego
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8 ADAPTERY INSTRUMENTU
8.1 Używanie adapterów

Optymalizacja kąta układu do wykrywania

System rozpoznaje instrument przez ułożenie geometryczne markerów sferycznych na układzie
wykrywania.
Aby system zidentyfikował instrument, aparat musi mieć wyraźny obraz jego markerów
sferycznych. Kąt przeglądu obrazu w kamerze, umożliwiający najlepsze rozpoznanie układu, jest
prostopadły do płaszczyzny przechodzącej przez środki wszystkich markerów sferycznych w
układzie.

①

②

Rysunek 33  

Można zoptymalizować widoczność instrumentów dzięki:
• Optymalnemu pozycjonowaniu kamery na sali operacyjnej (patrz Instrukcja obsługi

oprogramowania).
• Takiej orientacji układów w instrumentach, aby podczas nawigacji ich pełna geometria była

widoczna dla kamery.

Nr Element

① Optymalny kąt widzenia

② Najmniej korzystny kąt widzenia kamery

ADAPTERY INSTRUMENTU
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8.2 Układ referencyjny StarLock do uniwersalnego
impaktora panewki (55085)

Informacje dotyczące układu referencyjnego StarLock do uniwersalnego impaktora panewki

Układ referencyjny StarLock do uniwersalnego impaktora panewki korzysta ze złącza typu
bagnetowego, co umożliwienia szybki montaż i demontaż układu wykrywania.
Jest on kompatybilny ze wstępnie skalibrowanymi instrumentami lub instrumentami niezależnych
producentów, do których została podłączona podstawa adaptera StarLock.

Układ referencyjny StarLock do uniwersalnego impaktora panewki

①

②

Rysunek 34  

Nr Element

① Układ wykrywania

② Rękaw blokujący

Mocowanie układu referencyjnego StarLock do uniwersalnego impaktora panewki

①

②

③

④

Rysunek 35  

Krok

1. Umieścić trzon układu referencyjnego StarLock do uniwersalnego impaktora panew-
ki ② w podstawie ③, upewniając się, że wygrawerowane strzałki są ustawione w linii.

Układ referencyjny StarLock do uniwersalnego impaktora panewki (55085)
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Krok

2. Docisnąć rękaw blokujący ①, obrócić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zwolnić,
tak aby bolce blokujące znalazły się w rowkach bagnetowych ④.

3. Upewnić się, że nie ma widocznego odstępu między instrumentem a adapterem.

Ostrzeżenie
Podstawa adaptera StarLock nie powinna być zabrudzona krwią ani tkanką komórkową.

ADAPTERY INSTRUMENTU
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Układ referencyjny StarLock do uniwersalnego impaktora panewki (55085)
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9 INSTRUMENTARIUM
CHIRURGICZNE

9.1 Impaktor panewki, uniwersalny, z
przesunięciem (52856)

Opis ogólny

Rysunek 36  

Impaktor panewki, uniwersalny, z przesunięciem umożliwia nawigowane pozycjonowanie
implantu panewkowego przez małe nacięcie. Element przesunięcia w budowie instrumentu
pozwala na minimalnie inwazyjne przenoszenie siły pobijania bezpośrednio na panewkę. 
Impaktor panewki, uniwersalny, z przesunięciem dostarczany jest z wymiennymi końcówkami
gwintowanymi i nasadkami, które pozwalają na dostosowanie instrumentu do różnych rodzajów
implantów panewkowych.
Więcej informacji można znaleźć na liście zgodności interfejsów w części Powiązane tematy.
Wyposażony jest w podstawę montażową służącą do mocowania układu referencyjnego
StarLock do uniwersalnego impaktora panewki w celu umożliwienia wykrywania instrumentu
podczas operacji wspomaganej komputerowo.

Obsługa instrumentu

Ostrzeżenie
Jeśli impaktor panewki, uniwersalny, z przesunięciem został uszkodzony lub upuszczony
na podłogę, nie należy go używać. Należy niezwłocznie skontaktować się z firmą Smith
+Nephew w celu otrzymania informacji o sposobie postępowania.
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Powiązane tematy

Wkładka do uniwersalnego impaktora panewki (52855) na str. 91

Zapewnianie zgodności

Ostrzeżenie
Aby zapewnić zgodność końcówek gwintowanych i nasadek z nowymi implantami, należy
skontaktować się z firmą Smith+Nephew w przypadku otrzymania nowego standardowego
insertera (i nowych implantów).

Elementy

① ② ④⑤⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩③

⑪ ⑫

Rysunek 37  

Nr Element

① Nos: punkt mocowania nasadek specyficznych dla implantów

② Nacięcie na gwoździe ustalające wał wprowadzający końcówki

③ Dźwignia zwalniająca do wału wprowadzającego końcówki

④ Wał wprowadzający końcówki z ergonomicznym pokrętłem (niebieskim)

⑤ Grzechotka

⑥ Dźwignia zwalniająca grzechotkę

⑦ Podstawa montażowa do układu referencyjnego StarLock do uniwersalnego impak-
tora panewki

⑧ Uchwyt

⑨ Nasadka

⑩ Gwintowana końcówka

⑪ Gwint

⑫ Nakrętka blokująca

Impaktor panewki, uniwersalny, z przesunięciem (52856)
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9.1.1 Montowanie i demontowanie impaktora panewki, uniwersalnego, z
przesunięciem

Zastosowanie ogólne

Wymienne końcówki gwintowane impaktora panewki, uniwersalnego, z przesunięciem są
zaprojektowane do użycia z konkretnymi implantami.
Procedura dotycząca wymiany końcówek gwintowanych jest opisana szczegółowo w części
Powiązane tematy.
Należy się upewnić, że do impaktora zamocowana jest końcówka gwintowana zgodna z
implantem.

Ostrzeżenie
Należy pamiętać, aby zamocować końcówkę gwintowaną i nasadkę właściwe dla danego
implantu. Użycie niezgodnej końcówki gwintowanej lub nasadki może sprawić, że implant
nie będzie swobodnie schodził z impaktora.

Zwalnianie grzechotki

①

②

Rysunek 38  

Krok

1. Nacisnąć dźwignię zwalniającą grzechotki ① i podnieść wał wprowadzający końcówkę,
aby uwolnić grzechotkę z wału.

2. Przesunąć cylinder grzechotki ② w stronę niebieskiego pokrętła wału wprowadzającego,
aż grzechotka zostanie uwolniona i będzie poruszać się swobodnie w górę i w dół po wa-
le.

Zwalnianie wału wprowadzającego

②

③

Rysunek 39  
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Krok

1. Przytrzymując wciśniętą dźwignię zwalniającą wału wprowadzającego ②, odciągnąć wał
wprowadzający (w stronę uchwytu impaktora) i w górę, aby zdjąć gwoździe ustalające z
nacięć ③.

2. Podnieść wał wprowadzający w górę i zgiąć na pierwszym przegubie (strzałka), aby uwol-
nić końcówkę z nosa i uwolnić wał wprowadzający z korpusu impaktora. Końcówka po-
winna teraz swobodnie zwisać z nosa.

Zdejmowanie i ponowne nakładanie końcówki gwintowanej

Rysunek 40  

Krok

1. Okręcić nakrętkę blokującą z końcówki gwintowanej.

2. Zsunąć starą końcówkę z końcowego przegubu wału wprowadzającego.

3. Wprowadzić nową końcówkę na końcowy przegub wału wprowadzającego.

4. Po całkowitym umieszczeniu końcówki ręcznie dokręcić nakrętkę blokującą.

Ponowne wprowadzanie końcówki do impaktora

Krok

1. Zgiąć wał wprowadzający w obu przegubach i wprowadzić końcówkę do nosa impaktora.

2. Wyprostować wał wprowadzający i wcisnąć w kierunku trzonu impaktora, aż gwoździe
mocujące z kliknięciem wejdą na swoje miejsca w nacięciach wyrównujących.
Końcówka powinna teraz wystawać z nosa impaktora.

3. Zamocować właściwą dla implantu nasadkę, wciskając ją na nos impaktora, aż rozlegnie
się słyszalne kliknięcie.
Impaktor jest teraz gotowy do tego, aby lekarz mógł zamocować implant.

Zdejmowanie i ponowne nakładanie nasadki

Krok

1.

Aby zdjąć nasadkę, delikatnie podważyć ją z nosa impaktora.

Montowanie i demontowanie impaktora panewki, uniwersalnego, z przesunięciem
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Krok

2.

Aby ponownie nałożyć nasadkę, należy wcisnąć ją na nos impaktora, aż rozlegnie się sły-
szalne kliknięcie.
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9.1.2 Mocowanie i blokowanie implantu na impaktorze

Przed rozpoczęciem

Ostrzeżenie
Nie dokręcać zbyt mocno. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić gwint na końcówce
impaktora, przez co trudno może być zwolnić implant.

Mocowanie implantu

Krok

1. Jeśli grzechotka nie jest zwolniona, należy ją zwolnić.

2.

Wprowadzić końcówkę impaktora do środkowego (gwintowanego) otworu implantu.

3. Wkręcić końcówkę impaktora do implantu, obracając niebieskie pokrętło na końcu wału
wprowadzającego końcówkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

4.

Gdy implant znajduje się na końcówce impaktora, ponownie umieścić grzechotkę w pasu-
jącym otworze.

5.

Delikatnie nacisnąć wał wprowadzający, aby aktywować blokadę grzechotki. Powinny roz-
lec się trzy kliknięcia.
Po trzech kliknięciach implant powinien nadal móc się swobodnie obracać podczas obra-
cania niebieskiego pokrętła wału wprowadzającego.

Mocowanie i blokowanie implantu na impaktorze
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9.1.3 Etapy do wykonania przed pobijaniem

Przed pobijaniem

Kolejność następnych etapów zależy od wykorzystywanego typu implantu.

Opcje

Jeśli nie potrzebna jest możliwość obrócenia implantu w celu ustawienia, kolejne etapy są nastę-
pujące:
• Zablokować implant na impaktorze
• Zamocować układ referencyjny StarLock do uniwersalnego impaktora panewki do impak-

tora
• Wprowadzić implant do ciała pacjenta
• Wykonać pobijanie

Jeśli wykorzystywany jest implant z otworami na śruby i potrzebna będzie możliwość obrócenia
implantu, aby go ustawić, kolejne etapy są następujące:
• Zamocować układ referencyjny StarLock do uniwersalnego impaktora panewki do impak-

tora
• Wprowadzić implant do ciała pacjenta i wyrównać odpowiednio otwory na śruby, obracając

niebieskie pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
• Zablokować implant na impaktorze
• Wykonać pobijanie

Ostrzeżenie
Jeśli wystąpią jakiekolwiek trudności podczas przykręcania implantu do impaktora, należy
kontynuować procedurę z użyciem standardowego impaktora (bez nawigacji) i natychmiast
powiadomić firmę Smith+Nephew.

Zablokowanie implantu na impaktorze

Zablokowanie implantu na impaktorze powoduje usunięcie nacisku z gwintu implantu, więc nie są
one uszkadzane podczas pobijania.

Ostrzeżenie
Należy pamiętać, aby przed pobijaniem zablokować implant na impaktorze. W przeciwnym
razie siła generowana podczas pobijania może zniszczyć gwint impaktora lub implantu, co
utrudni bądź uniemożliwi zdjęcie implantu z impaktora.

Krok

Aby zablokować implant na impaktorze należy nacisnąć wał wprowadzający mocno w kierunku
korpusu impaktora, aż obracanie implantu przez obrót niebieskiego pokrętła nie będzie możliwe.
Po zablokowaniu implantu można wykonać pobijanie.

Stosowanie układu referencyjnego StarLock do uniwersalnego impaktora panewki

Aby umożliwić wspomagane komputerowo wykrywanie impaktora podczas operacji, konieczne
jest zamocowanie układu referencyjnego StarLock do uniwersalnego impaktora panewki.
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Ostrzeżenie
Wszystkie odblaskowe markery sferyczne na układzie referencyjnym StarLock do
uniwersalnego impaktora panewki muszą być widoczne dla kamery podczas nawigacji
instrumentem.

Przed rozpoczęciem nawigacji należy się upewnić, że układ referencyjny StarLock do
uniwersalnego impaktora panewki jest prawidłowo zamocowany do impaktora i że
odblaskowe markery sferyczne mogą być wykrywane przez oba obiektywy kamery.

Etapy do wykonania przed pobijaniem
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9.1.4 Zwolnienie implantu po pobijaniu

Informacje

Poniższe kroki pokazują, w jaki sposób należy zwolnić implant po pobijaniu.

Zwalnianie implantu

Krok

1. Nacisnąć dźwignię zwalniającą grzechotki. Mechanizm zapadki zostanie zwolniony.

2. Odkręcić końcówkę impaktora całkowicie z implantu, obracając niebieskie pokrętło wału
wprowadzającego końcówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

3. Wyciągnąć impaktor.

INSTRUMENTARIUM CHIRURGICZNE
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9.2 Impaktor panewki, uniwersalny, prosty (52858)

Opis ogólny

Rysunek 41  

Impaktor panewki, uniwersalny, prosty umożliwia nawigowane pozycjonowanie implantu
panewkowego przez nacięcie.
Impaktor panewki, uniwersalny, prosty dostarczany jest z wymiennymi końcówkami
gwintowanymi i nasadkami, które pozwalają na dostosowanie instrumentu do różnych rodzajów
implantów panewkowych.
Więcej informacji można znaleźć na liście zgodności interfejsów w części Powiązane tematy.
Wyposażony jest w odłączaną podstawę montażową przeznaczoną do łączenia z układem
referencyjnym StarLock do uniwersalnego impaktora panewki w celu umożliwienia
wykrywania instrumentu podczas operacji wspomaganej komputerowo.

Obsługa instrumentu

Ostrzeżenie
Jeśli impaktor panewki, uniwersalny, prosty został uszkodzony lub upuszczony na
podłogę, nie należy go używać. Należy niezwłocznie skontaktować się z firmą Smith
+Nephew w celu otrzymania informacji o sposobie postępowania.
Nasadki i końcówki gwintowane impaktora panewki, uniwersalnego, prostego dostosowują
impaktor do użytku z różnymi typami implantów.
Przed użyciem impaktora należy zamocować końcówkę gwintowaną i nasadkę odpowiednie do
implantu, który ma zostać wykorzystany.

Powiązane tematy

Wkładka do uniwersalnego impaktora panewki (52855) na str. 91

Zapewnianie zgodności

Ostrzeżenie
Aby zapewnić zgodność końcówek gwintowanych i nasadek z nowymi implantami, należy
skontaktować się z firmą Smith+Nephew w przypadku otrzymania nowego standardowego
insertera (i nowych implantów).

Impaktor panewki, uniwersalny, prosty (52858)
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Elementy

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨

③
Rysunek 42  

Nr Element

① Nos – punkt mocowania nasadek specyficznych dla implantów

② Nakrętka robocza (niebieska)

③ Śruba motylkowa

④ Podstawa montażowa do układu referencyjnego StarLock do uniwersalnego impak-
tora panewki

⑤ Uchwyt (niebieski)

⑥ Nasadka

⑦ Gwintowana końcówka

⑧ Nakrętka blokująca

⑨ Gwint

Montaż impaktora panewki, uniwersalnego, prostego

Krok

1.

Zwolnić całkowicie nakrętkę roboczą, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i wsuwając wał wprowadzający, aż jego koniec będzie w pełni widocz-
ny.
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Krok

2.

Wprowadzić właściwą dla danego implantu końcówkę gwintowaną na końcowy przegub
wału wprowadzającego.

3.

Po całkowitym umieszczeniu końcówki na końcowym przegubie, dokręcić ręcznie nakręt-
kę blokującą, aby zabezpieczyć końcówkę.

4.

Wkręcić niebieską nakrętkę roboczą o kilka obrotów na gwint w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazówek zegara.

5.

Zamocować właściwą dla implantu nasadkę, wciskając ją na impaktor, aż rozlegnie się
słyszalne kliknięcie.

6.

Umieścić podstawę montażową na impaktor panewki, uniwersalny, prosty we właści-
wej orientacji i zablokować śrubą motylkową.

Impaktor panewki, uniwersalny, prosty (52858)
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9.2.1 Dodawanie i zdejmowanie nasadek impaktora

Informacje ogólne

Nasadki i końcówki gwintowane impaktora panewki, uniwersalnego, prostego dostosowują
impaktor do użytku z różnymi typami implantów. 
Przed użyciem impaktora należy zamocować końcówkę gwintowaną i nasadkę odpowiednie do
implantu, który ma zostać wykorzystany.

Nakładanie i zdejmowanie nasadki

Krok

1.

Zamocować właściwą dla implantu nasadkę, wciskając ją na impaktor, aż rozlegnie się
słyszalne kliknięcie (tylko symetryczne nasadki).

2.

Aby zdjąć nasadkę, delikatnie podważyć ją z nosa impaktora.
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9.2.2 Mocowanie i blokowanie implantu na impaktorze (nasadki symetryczne)

Przed rozpoczęciem

Ostrzeżenie
Nie dokręcać zbyt mocno. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić gwint na końcówce
impaktora, przez co trudno może być zwolnić implant.

Mocowanie implantu

Krok

1.

Upewnić się, że gwint na końcówce gwintowanej jest w pełni widoczny, regulując to odpo-
wiednio nakrętką roboczą.

2.

Wprowadzić końcówkę impaktora do środkowego (gwintowanego) otworu implantu.

3.

Gdy implant jest umieszczony na końcówce impaktora, zablokować implant, obracając
nakrętkę roboczą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Mocowanie i blokowanie implantu na impaktorze (nasadki symetryczne)
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9.2.3 Etapy do wykonania przed pobijaniem

Stosowanie układu referencyjnego StarLock do uniwersalnego impaktora panewki

Aby umożliwić wspomagane komputerowo wykrywanie impaktora podczas operacji, konieczne
jest zamocowanie układu referencyjnego StarLock do uniwersalnego impaktora panewki.

Ostrzeżenie
Wszystkie odblaskowe markery sferyczne na układzie referencyjnym StarLock do
uniwersalnego impaktora panewki muszą być widoczne dla kamery podczas nawigacji
instrumentem.

Przed rozpoczęciem nawigacji należy się upewnić, że układ referencyjny StarLock do
uniwersalnego impaktora panewki jest prawidłowo zamocowany do impaktora i że
odblaskowe markery sferyczne mogą być wykrywane przez oba obiektywy kamery.

Przed pobijaniem

Krok

1. Zamocować układ referencyjny StarLock do uniwersalnego impaktora panewki do
podstawy montażowej impaktora.

2. Wprowadzić implant do ciała pacjenta.

3. Wyrównać odpowiednio otwory na śruby implantu, obracając implant tak, jak to jest ko-
nieczne.

4. Jeśli układ referencyjny StarLock do uniwersalnego impaktora panewki nie jest wi-
doczny dla kamer, należy delikatnie obluzować śrubę motylkową, obrócić podstawę mon-
tażową z instrumentem StarLock, aby poprawić widoczność, a następnie ponownie do-
kręcić śrubę motylkową.

Ostrzeżenie
Przed pobijaniem zablokować implant na impaktorze. W przeciwnym razie siła generowana
podczas pobijania może zniszczyć gwint impaktora lub implantu, co utrudni bądź
uniemożliwi zdjęcie implantu z impaktora.

Ostrzeżenie
Jeśli wystąpią jakiekolwiek trudności podczas przykręcania implantu do impaktora, należy
kontynuować procedurę z użyciem standardowego impaktora (bez nawigacji) i natychmiast
powiadomić firmę Smith+Nephew.

Ostrzeżenie
Przed pobijaniem należy się upewnić, że nakrętka robocza jest całkowicie dokręcona. Jeśli
instrument nie zostanie zablokowany, zmniejszona będzie dokładność nawigacji.
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9.2.4 Zwolnienie implantu po pobijaniu

Informacje

Poniższe kroki pokazują, w jaki sposób należy zwolnić implant po pobijaniu.

Zwolnienie implantu po pobijaniu

Krok

1.

Odblokować implant, odkręcając nakrętkę roboczą w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

2.

Odkręcić końcówkę impaktora całkowicie z implantu, obracając inserter w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara.

3.

Wyciągnąć impaktor.

Zwolnienie implantu po pobijaniu
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9.3 Wkładka do uniwersalnego impaktora panewki
(52855)

9.3.1 Opis ogólny

Rysunek 43  

Wkładka do uniwersalnego impaktora panewki to wymienna wkładka przeznaczona do
stosowania z impaktorem panewki, uniwersalnym, prostym oraz impaktorem panewki,
uniwersalnym, z przesunięciem w celu użycia z określonymi panewkami w zależności od
producenta.

Zgodność interfejsu

Wyrób medyczny / producent Numery artykułu firmy
Brainlab

Gwint/nasadka

DePuy: 52855-03 Nd.

• Pinnacle
52855-33/
52855-61

7/16-20UNF/
Stożkowy 12 mm

Smith & Nephew: 52855-04 Nd.

• Reflection
• R3

52855-34/
52855-65

3/8-16UNC/
Półkulisty PPSU

• EP-FIT 52855-40/
52855-65 M6/półkulisty PPSU

Zapewnianie zgodności

Jeśli używane są panewki próbne w połączeniu ze standardowym impaktorem panewki, należy
użyć elementów próbnych, aby zweryfikować zgodność końcówki gwintowanej i nasadki z
odpowiednim implantem.

Ostrzeżenie
Przed użyciem impaktora konieczne jest zamocowanie końcówki gwintowanej i nasadki
odpowiednich do implantu, który ma zostać wykorzystany.

Ostrzeżenie
Aby zapewnić zgodność końcówek gwintowanych i nasadek z nowymi implantami, należy
skontaktować się z firmą Smith+Nephew w przypadku otrzymania nowego standardowego
insertera (i nowych implantów).
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Wkładka do uniwersalnego impaktora panewki (52855)
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