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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe

Serwis

Jeżeli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli mają Państwo pytania bądź
problemy, prosimy o kontakt z pomocą techniczną firmy Brainlab:

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 5811

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

Przewidywany okres eksploatacji

Firma Brainlab zapewnia osiem lat wsparcia technicznego dla oprogramowania. W tym czasie
oferowane są aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne.

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

INFORMACJE OGÓLNE
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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.

Znaki towarowe innych firm

Microsoft® oraz Windows® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

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.

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

Niniejsze oprogramowanie jest częściowo oparte na poniższych pracach. Pełną licencję i
informacje o prawach autorskich można znaleźć na stronach, do których prowadzą następujące
łącza:
• filament (http://www.apache.org/licenses/)
• icu4c (https://github.com/unicode-org/icu/blob/master/icu4c/LICENSE)
• lapack (https://github.com/Reference-LAPACK/lapack)
• libijg8 oraz libijg16, stworzone przez Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/

openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• meta (https://releases.llvm.org/10.0.0/LICENSE.TXT)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• range (https://releases.llvm.org/10.0.0/LICENSE.TXT)
• renderdocapi (https://renderdoc.org/docs/introduction.html#license)
• Xerces-C++, stworzony przez Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xercesc/)

Sprzedaż w USA

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

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 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 produkcie

Symbol Znaczenie

Patrz instrukcja obsługi

Producent

INFORMACJE OGÓLNE

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Camera Wer. 3.0 7



1.4 Używanie systemu

Przeznaczenie

Oprogramowanie Camera zapewnia funkcje, które ułatwiają chirurgowi skonfigurowanie systemu
nawigacyjnego firmy Brainlab i wizualizację urządzeń w polu widzenia kamery.
Gdy kamera nie jest podłączona punktowo do stacji nawigacyjnej firmy Brainlab, zespół
chirurgiczny wybiera kamerę z sieci szpitalnej za pomocą oprogramowania Camera. Jeśli status
połączenia kamery jest niepewny podczas konfiguracji lub operacji, zespół chirurgiczny może
wykorzystać oprogramowanie Camera do sprawdzenia statusu dostępności kamery.
Oprogramowanie Camera umożliwia wizualizację pola widzenia kamery. Zespół operacyjny może
sprawdzić, czy wszystkie niezbędne instrumenty i wyposażenie są widoczne i zostały rozpoznane
przez kamerę.

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

Używanie systemu
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1.5 Zgodność z wyrobami medycznymi i
oprogramowaniem

Urządzenia innych firm

Ostrzeżenie
Stosowanie połączeń urządzeń medycznych niezatwierdzonych przez firmę Brainlab może
wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i/lub skuteczność tych urządzeń oraz zagrozić
bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub otoczenia.

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

Z tym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie określone przez
firmę Brainlab. W celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z oprogramowaniem
medycznym firmy Brainlab należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Oprogramowanie innych firm

Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie autoryzowani
pracownicy firmy Brainlab. Nie należy instalować ani usuwać jakichkolwiek aplikacji
oprogramowania.

Aktualizacje

Ostrzeżenie
Aktualizacje systemu operacyjnego (tzw. poprawki) lub oprogramowania innych firm
powinny być wykonywane po godzinach pracy klinicznej i w środowisku testowym, aby
zweryfikować poprawność działania systemu firmy Brainlab. Firma Brainlab monitoruje
Windows Hotfixes (poprawki do systemu Windows) i w przypadku określonych aktualizacji
będzie wiedzieć, czy można spodziewać się problemów. Jeśli wystąpią problemy z
poprawkami do systemu operacyjnego, należy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i destrukcyjnego oprogramowania

Firma Brainlab zaleca ochronę systemu przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania
antywirusowego.
Należy pamiętać, że niektóre ustawienia oprogramowania chroniącego przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (np. skanera antywirusowego) mogą negatywnie wpływać na działanie
systemu. Jeśli wykonywane są na przykład skanowania w czasie rzeczywistym i monitorowany
jest każdy dostęp do pliku, może to spowalniać wczytywanie i zapisywanie danych pacjentów.
Firma Brainlab zaleca wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania
antywirusowego po godzinach pracy.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, czy oprogramowanie antywirusowe nie modyfikuje żadnych katalogów
oprogramowania Brainlab, mianowicie:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab itd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData itd.

Ostrzeżenie
Nie wolno pobierać ani instalować aktualizacji podczas planowania leczenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na te tematy należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

INFORMACJE OGÓLNE
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Aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows firmy Microsoft i aktualizacje sterowników

Firma Brainlab zezwala jedynie na instalację poprawek zabezpieczeń. Nie wolno instalować
dodatków Service Pack ani aktualizacji opcjonalnych. Należy skonfigurować ustawienia w sposób
zapewniający pobieranie i instalowanie aktualizacji w prawidłowy sposób i we właściwym czasie.
Na platformach Brainlab nie wolno aktualizować sterowników.
Witryna internetowa firmy Brainlab zawiera więcej informacji na temat ustawień oraz wykaz
aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft blokowanych przez pomoc techniczną firmy Brainlab.
Adres: www.brainlab.com/updates
Hasło: WindowsUpdates!89

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem
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1.6 Szkolenie i dokumentacja

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

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed korzystaniem ze sprzętu.
Należy zawsze mieć dostęp do tej instrukcji.

INFORMACJE OGÓLNE
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2 KORZYSTANIE Z
OPROGRAMOWANIA

2.1 Podłączanie kamery

Konfiguracja kamery

Po skonfigurowaniu kamery na sali operacyjnej należy podłączyć ją do stacji nawigacyjnej firmy
Brainlab.

Ograniczenia podłączenia do sieci szpitalnej

W przypadku niektórych instalacji można podłączyć kamerę do stacji nawigacyjnej firmy Brainlab
za pomocą sieci szpitalnej, wykorzystując łączność sieci LAN. Ta opcja zależy od rodzaju
zainstalowanej kamery i od ograniczeń miejscowych. Jeśli w danym regionie połączenie przez
sieć LAN nie jest dozwolone, ta funkcja jest niedostępna.
Informacje dotyczące ograniczeń w regionie lub ograniczeń związanych z zainstalowaną kamerą
można uzyskać od pomocy technicznej firmy Brainlab.

Wybór kamery

Jeśli w momencie otwarcia oprogramowania Camera żadna kamera nie jest podłączona, otworzy
się strona Connect to a Camera.
Jeśli połączenie z kamerą zostało nawiązane wcześniej, po uruchomieniu oprogramowania
otworzy się strona pola widzenia kamery. Należy wybrać przycisk Connection na stronie głównej,
aby uzyskać dostęp do strony Connect to a Camera, na której można sprawdzić status
połączenia.

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA
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④

①

② ③

Rysunek 1  

Nr Element

①

Device: nazwa kamery
UWAGA: Warto oznaczyć kamerę nazwą urządzenia, aby ułatwić jej identyfikację. Aby
edytować nazwę urządzenia w oprogramowaniu, należy skontaktować się z pomocą tech-
niczną firmy Brainlab. 

② Serial Number: wydrukowany na tabliczce znamionowej wózka kamery

③ Status: dostępność urządzenia

④ Connect/Disconnect: inicjuje/kończy połączenie kamery ze stacją nawigacyjną firmy
Brainlab

Status kamery

Rysunek 2  

Podłączanie kamery
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Status Znaczenie

Available (Last used)
Kamera jest dostępna do połączenia. To jest kamera, która jako
ostatnia była podłączona do używanej stacji nawigacyjnej firmy
Brainlab.

Available Kamera jest dostępna do połączenia.

Connected Kamera jest podłączona do stacji nawigacyjnej firmy Brainlab.

Occupied

Kamera jest podłączona do innej stacji nawigacyjnej firmy Brainlab
i nie jest dostępna.
UWAGA: Nie można zdalnie odłączyć kamery od innej stacji nawi-
gacyjnej firmy Brainlab. Jeśli inny użytkownik jest przez przypadek
połączony z kamerą, która ma być użyta, należy odłączyć kamerę
od sieci szpitalnej i podłączyć ją bezpośrednio do stacji nawigacyj-
nej firmy Brainlab za pomocą kabla LAN. 

Selected

Kamera była podłączona, ale połączenie zostało zerwane. Kamera
nadal jest wybrana w celu użycia.
Aby ponownie nawiązać połączenie, należy ponownie podłączyć
kamerę.

Rozwiązywanie problemów związanych z podłączeniem kamery

Oprogramowanie Camera służy do podłączania kamery do stacji nawigacyjnej firmy Brainlab za
pośrednictwem sieci szpitalnej.
W razie problemów (np. gdy nie można nawiązać połączenia, połączenie jest zrywane, dane
dotyczące wykrywania są uszkodzone) należy sprawdzić status kamery na stronie Connect to a
Camera.
Jeśli połączenie za pośrednictwem sieci szpitalnej jest niemożliwe, należy podłączyć kamerę
bezpośrednio do stacji nawigacyjnej firmy Brainlab za pomocą kabla LAN.
Gdy kamera jest podłączona bezpośrednio za pomocą kabla LAN, po uruchomieniu
oprogramowania otwiera się pole widzenia kamery (nie zaś strona Connect to a Camera).

Weryfikacja wybranej kamery

Po wybraniu opcji Connect otwiera się strona weryfikacji.

Rysunek 3  

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA
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Krok

1. Należy przesunąć instrument w polu widzenia kamery, aby zweryfikować, że do stacji na-
wigacyjnej firmy Brainlab podłączona jest prawidłowa kamera.
UWAGA: Dodatkowo wyświetlane są nazwa urządzenia i numer seryjny. 

2. Aby kontynuować, należy wybrać Accept. Nastąpi powrót do ekranu, z poziomu którego
uzyskany został dostęp do oprogramowania Camera.
Wybrać Decline, aby wrócić do strony Connect to a Camera i wybrać inne urządzenie.

Podłączanie kamery
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2.2 Pole widzenia kamery

Ekran główny oprogramowania Camera

Po pomyślnym podłączeniu kamery otworzy się ekran główny, gdzie można sprawdzić pole
widzenia kamery.

①

② ③

⑤
④

Rysunek 4  

Nr Opis

①

Wyświetla odległość instrumentów i/lub układów referencyjnych względem kamery. Opty-
malna widoczność i dokładność jest zapewniona, gdy wszystkie markery sferyczne znaj-
dują się wewnątrz niebieskiego korytarza.
UWAGA: Szerokość korytarza będzie różna w zależności od używanej kamery. 

② Wyświetla położenie instrumentów i/lub układów referencyjnych względem kamery.

③ Przyciski pozycjonujące sterowania silnikiem kamery (o ile są dostępne).

④ Connection: wybranie tej opcji pozwoli otworzyć stronę Connect to a Camera.

⑤
Wybrać, aby wyśrodkować kamerę.
UWAGA: Wyśrodkowanie kamery może trwać do pięciu sekund. Ponowne kliknięcie de-
zaktywuje funkcję środkowania. 

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA
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