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1 Bez
zpečnos
st
Systém
m MediGuiide™ splňu
uje požadavvky všech bezpečnosttních norem
m podle
specifi
fikací uveden
ných v kapito
ole 1 tohoto návodu:
♦ Ko
onvence (straana 1-1)
♦ Po
opis systému (strana 1-2))
♦ Beezpečnostní pokyny
p
(straana 1-4)
♦ Beezpečnost daat (strana1-8))

1.1 Ko
onvence
Smyslem bezpečn
nostních pok
kynů v tomtto návodu jee ochrana ppacienta, praacovníků
katetriizační laboraatoře (katetrr. lab.) a serrvisních praccovníků. Ideentifikují neebezpečí,
která by mohla nastat při ignorování instrukcí. Identifikovaaná nebezpeečí jsou
defino
ována a klasifikována následovně:

VAROVÁ
ÁNÍ upozorrňuje, že přři nerespek
ktování uvedených
informací hrozí POR
RANĚNÍ N
NEBO ÚMR
RTÍ pacientta anebo
uživatele..
UPOZOR
RNĚNÍ upozzorňuje, žee při neresp
pektování uvedených
h
informací hrozí POŠ
ŠKOZENÍ Z
ZAŘÍZENÍÍ.

MKA upozo
orňuje, že p
při nerespeektování uvvedených
POZNÁM
POZ
ZNÁMKA informací hrozí NEP
POHODLÍ PRO UŽIV
VATELE (n
například zztráta
h zadání).
textových

1-1
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1.2 Po
opis systé
ému
Na vý
ýrobku nebo
o na obalu výrobku jssou uvedenyy následujíccí symboly systému
MediG
Guide™ nebo jakýchkolii jeho kompoonent:

Tento sym
mbol znameená, že zaříízení, na ktterém je pooužit, je urrčeno
k přímé aplikaci
a
na
a srdce (typ
p CF), a obsahuje obvvody omezu
ující
svod
dový proud
d pacienta n
na úrovně uvedené v normách
UL 2601-11 a EN 60601-1.

Sy
ymbol nebezpečného napětí

Označení vnitřní ffunkční zem
mnící svorky

mbol BF k
konektoru p
pacienta
Sym

Neesterilní

70°C
-25°C

Teplottní omezen
ní

Křehkéé, vyžadujee opatrnou
u manipulaaci

Uchoveejte v such
hu

1-2
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V
Výrobce

REF
F

Katallogové čísloo
Sériiové číslo

„Ha
ardware lik
kvidujte v souladu s m
místními p
předpisy“

P
Pozor

T
Telefon

Fax

Vaarování

Oprávněný
O
ý zástupce pro Evrop
pské společeenství

Řiďte
Ř
se náávodem k p
použití

Nebezp
pečné napěětí
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Notifikovaný orgán, znaačka CE

034
44
1.3 Be
ezpečnos
stní pokyn
ny
1.

Před použžitím si pozo
orně přečtětee tento návodd a bezpečnoostní informaace.
Při
P práci se systémem
s
do
održujte pokkyny v tomtoo návodu.

2.

Tento pro
odukt byl nav
vržen a vyrooben tak, za pprovozu zajiistil maximální
bezpečí.
b
Mu
usí být použív
ván a udržovván přesně ppodle zde uvedených
bezpečnostn
b
ích informaccí, varování a provoznícch pokynů.

3.

Nesprávné použití sysstému může vést k nepřeesnému inforrmování uživvatele,
což
c může véést k poraněn
ní pacienta. P
Předtím, nežž se pokusítee systém pouužívat,
si
s pozorně přřečtěte celý tento návod.

4.

Tento systém neobsah
huje součástii, které by užživatel mohll sám opraviit. Musí
být
b instalováán, udržován
n a opravováán kvalifikovvanými serviisními techniky,
autorizovaný
a
ými společno
ostí St. Jude Medical.

5.

Systém jak
ko celek ani žádná jeho ččást nesmí býýt žádným zppůsobem nikýým
modifikován
m
(s výjimkou
u autorizovanného personállu společnostti St. Jude M
Medical).

6.

ním požadavk
kem na činnnost systémuu je přítomnoost autorizovvaného
Minimáln
personálu.
p

7.

Je důležitéé, aby byl teento návod k dispozici auutorizovaným
m uživatelům
m a aby
jej
j uživatelé pečlivě prosstudovali.

8.

Společnosst St. Jude Medical
M
všakk nezaručuje,, že přečtení návodu zajiistí
kvalifikaci
k
potřebnou
p
k používání
p
syystému.

9.
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10.

Pokud pro
odukt nefung
guje správněě nebo pokudd nereaguje nna ovládací prvky
popsané
p
v to
omto návodu
u, uživatel m
musí:
♦ Zajistit bezpečnost
b
pacienta
p
a pooté bezpečnoost zařízení
♦ Dodržet bezpečnostn
ní pokyny v tomto návoddu
♦ Vypnoutt systém
♦ Kontakto
ovat zástupcce společnostti St. Jude M
Medical a nahhlásit nehoduu.

11.

V systému
u se používaají jednorázoové sterilní kkryty k použiití u jednohoo
pacienta,
p
kteeré kryjí náslledující souččásti:
♦ Jednotk
ku u stolu (T
TSU – viz čá
ást 3.2.1, polložka 5) a seestavu
magnetiického vysílače (MTA – viz část 3.2
2.1, položka
a 2).

Tyto
T
položky
y mohou býtt kontaminovvány a vyžaadují správnoou manipulacci.
Správná
S
likv
vidace steriln
ních krytů see musí prováádět společněě s dalšími
jednorázový
j
mi zařízením
mi katetrizačční laboratořře podle zaveedené praxe
katetrizační
k
laboratoře.
12.

Systém see smí použív
vat pouze na vhodných ppacientech dlle návodu k ppoužití
zařízení
z
Med
diGuide Enaabled™ a v ssouladu s přííslušnými čáástmi kapitolly 2 –
Popis
P
systém
mu, v tomto návodu.

13.

Obrazy/vý
ýpočty posky
ytované tímtto systémem
m jsou určenyy k použití jaako
nástroje
n
kom
mpetentního uživatele.
u
V
Výslovně se zzakazuje povvažovat je zaa
nezpochybni
n
itelný základ
d klinické di agnózy.

14.

Nebezpeččí zásahu elek
ktrickým prooudem - nessnímejte a neeotvírejte sysstémové
kryty
k
a koneektory. Vnitřřní obvody jssou pod vysookým napětíím, které můůže
způsobit
z
vážžné poranění.
Pokud
P
někteeré světlo, displej nebo kkontrolka zůsstanou po vyypnutí systém
mu
svítit,
s
může existovat rizziko úrazu ellektrickým pproudem. Z ddůvodu prevvence
možného
m
porranění vypněěte spínač naapájecí krabbičky na stěnně a okamžitěě
kontaktujte
k
místní
m
servissní oddělení..
Spálení
S
pojisstky do 36 ho
odin od výměěny může znaamenat porucchu elektrickkých
obvodů
o
systéému. Nechte systém zkonntrolovat kvallifikovaným servisním technikem
společnosti
s
St.
S Jude Mediical. Nepokooušejte se vym
měňovat žádnné pojistky.
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15.

Požár elek
ktrického zaříízení - vodivvé kapaliny, kkteré proniknnou k aktivním
m
komponentám
k
m obvod, mo
ohou způsobiit zkraty, kterré mohou vést k požáru
elektrického
e
zařízení. Pro
oto na žádnouu část systém
mu nepokládej
ejte jídlo ani kkapaliny.
V zájmu prevence zásah
hu elektrickýým proudem nebo popáleení při použiití
nesprávného
n
o typu hasicíh
ho přístroje zkontrolujtee, zda je váš hasicí přístrroj
schválený
s
k použití.

16.

Nebezpeččí výbuchu - nepoužívejtte zařízení v přítomnosti výbušných kapalin,
výparů
v
nebo plynů. Nezaapojujte a neezapínejte syystém, pokudd jsou v okoolí
detekovány
d
nebezpečné
n
látky. Pokudd jsou tyto láátky detekovvány po zapnnutí
přístroje,
p
nep
pokoušejte se jej vypínatt nebo odpojjovat. Před vvypnutím systému
oblast
o
evaku
uujte a vyvětrrejte.

17.

Systém neepoužívejte v přítomnostti hořlavýchh anestetik.

18.

Přehřátí - NEBLOKU
UJTE ventilačční otvory elektronickýcch zařízení.
Vždy
V
udržujte volné míssto nejméně 12 okolo veentilačních ottvorů, aby nnedošlo
k přehřátí a poškození
p
ellektroniky.
Pokud
P
teplotta v sestavě magnetickýc
m
ch vysílačů ppřekročí 80°°C, systém uukončí
sledování
s
a zobrazí
z
přísllušné varováání na displejji systému.

19.

Do místno
osti se systém
mem MediG
Guide se zapnnutým napájením nesmí
vstupovat
v
žáádné osoby (personál anii pacienti) s implantovanným zařízeníím,
které
k
není uv
vedeno níže..
S technolo
ogií MediGuiide lze bezpeečně používvat následujíccí zařízení:

20.

i.

Přístrojj St. Jude Medical
M
Atlass II pro srdečční resynchroonizační teraapii
(CRT)

ii.
i

Stimulátor St. Judee Medical Afffinity DR

iiii.

Stimulátor St. Judee Medical Iddentity

iv
v.

Stimulátor St. Judee Medical Viictory

v.
v

Implan
ntabilní kardioverter-defi
fibrilátor St. Jude Medicaal Current D
DR RF

vi.
v

Kardio
ostimulátor Medtronic
M
E nPulse E2S
SR01

viii.

ICD Medtronic
M
Marquis
M
VR 7
7230Cx
vaným zaříízením však mohou
Pacienti s jakýmkolli implantov

podstoupit
p
výkon Med
diGuide za p
předpoklad
du, že jejich
h implantov
vané
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zařízení
z
spllňuje požad
davky směrrnice ANSI// AAMI PC
C69, a že bu
udou
přesně
p
dodrržována doporučení vý
ýrobce imp
plantabilníh
ho zařízení,
týkající
t
se typu
t
invaziivního výkoonu a expozzice elektroomagnetickéému
rušení
r
(EM
MI). Dále dop
poručujeme v průběhu teleemetrie neboo komunikacee mezi
externím
e
programátorem a implantovaaným zařízenním deaktivoovat magneticcké pole
technologie
t
MediGuide
M
(jjak je znázorrněno na Obrrázek 4-5 a v poznámce nnad ním).
21.

Když je zapnuto napáj
ájení systémuu, doporučujjeme udržovvat minimálnní
vzdálenost
v
5 cm od sestaavy magneticckých vysílaačů umístěnéé na rentgenovém
detektoru.
d
Krátkodobé
K
přiblížení
p
k reentgenovém
mu detektoru je nicméně
přijatelné.
p

ROVÁNÍ:
VAR

Během živ
vé skiaskop
pie existuje riziko ohroožení paciennta rentgenoovým
zářením.
22.

Před zaháj
ájením prvníh
ho výkonu sse systémem MediGuidee proveďte deenní
testy
t
předepssané v části 4 - Používán
ní aplikace MediGuidee.

23.

Systém neeustále sledu
uje svůj chodd a zobrazujee stavové infformace
na
n displejích
h systému. V případě porruchy se na ddispleji zobrrazí odpovíddají
varování.
v
Po
ozorně sledujjte stavové innformace a vvarování na displeji systtému.

24.

NEPŘIBL
LIŽUJTE žád
dné předmětyy obsahující kkovové prvkyy blíže než 220 cm
k vysílačům.. Potřebujetee-li do katetrrizační laborratoře umístiit nová/netesstovaná
zařízení
z
obsaahující kovo
ové prvky, koontaktujte auutorizovanéhho technika
společnosti
s
St.
S Jude Med
dical.

25.

Další mon
nitory pro místnost technnika (pokud jsou) musí bbýt napájenyy
z výstupu od
ddělovacího transformátooru systémuu.

26.

Plošnou elektrodu
e
refferenčního seenzoru pacieenta MediGuuide neumísťťujte
na
n zarudlá neebo poraněn
ná místa na kkůži ani na m
místa s lézem
mi. Nepoužívvejte
u pacientů, u nichž došlo
o v důsledkuu kontaktu s pplošnou elekktrodou
referenčního
r
o senzoru paccienta MediG
Guide k poddráždění kůže.
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27.

Nezapínejjte systém v místnosti, kkde není dosttupná klimattizace.
Plný
P
výkon systému
s
je zaručen
z
pouzze při teplotáách okolí 18°-28°[C].

1.4 Be
ezpečnos
st dat
PŘED zah
hájením novéého výkonu MediGuide ověřte, zda byly do systtému

1.

zadány
z
správ
vné identifik
kační údaje ppacienta. Aplikace MediGuide přiděluje
každému
k
výk
konu jedineččné ID výkoonu.
2.

Po dokončeení výkon MediGuide
M
vžždy zazálohujjte na vyjímaatelné médium
m podle
pokynů
p
uved
dených v částti Export výk
konu MediG
Guide na vyjíímatelné méédium
na
n straně 5-2. Ve výchozíím nastaveníí se výkon auutomaticky ukkládá na pevnný disk.
Pokud je na
n pevném diisku méně nnež 40 GB m
místa, zobrazíí displej systtému při

3.

pokusu
p
o zah
hájení novéh
ho výkonu vaarování a výýkon nebudee možné spusstit.
Pokyny
P
k uv
volnění místaa na pevném
m disku nalezznete v části Odstranění výkonů
MediGuide
M
z pevného disku na stranně 5-4.
Pokud je pracovní
p
pam
měť (RAM) m
menší než 1 GB, zobrazíí displej systtému při

4.

pokusu
p
o zah
hájení novéh
ho výkonu vaarování a výýkon nebudee možné spusstit.
Vypněte
V
a reestartujte sysstém podle ppokynů v kappitole 4 -Pou
užívání apliikace
MediGuide.
M

2 Deffinice, akronym
a
my a zkra
atky
V tom
mto návodu jssou použity následující
n
ddefinice, akronymy a zkrratky:

2-8

Kat. lab.

- Katetrizační
K
í laboratoř

Video

- Sekvence
S
sk
kiaskopickýcch snímků zzaznamenan
ná
za
z účelem přřehrávání

CRT

- Srdeční
S
resy
ynchronizační terapie

CS

- Koronární
K
siinus

MediG
Guide Conn
nect

- Elektronická
E
á skříň

EKG

- Elektrokard
E
diogram

EMI

- Elektromagn
E
netické rušeení

GUI

- Grafické
G
užiivatelské rozzhraní
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MediG
Guide Cath

- Propojovací
P
skříňka

Conne
ect
ICD

- Implantabiln
ní kardioverrter-defibrillátor

IVC

- Dolní
D
dutá žžíla

LA

- Levá
L
síň (v llevé síni)

LV

- Levá
L
komora
a (v levé kom
moře)

MB

- Skříň
S
pohyb
bu

MPSC
C

- Konzola
K
Med
diGuide

MTA

- Sestava
S
mag
gnetického v
vysílače

Os, OS

- Ostium
O

P&O

- Pozice
P
a orieentace

Pacien
nt MediGuide

- Referenční
R
ssenzor pacieenta / senzorr pohybu

Refere
enční hodno
ota
RA

P
síň (v pravé síni)
- Pravá

RAM

- Paměť
P
s náh
hodným přísstupem

ROI

- Oblast
O
zájmu
u

RV

- Pravá
P
komorra (v pravé komoře)

SVC

- Horní
H
dutá žžíla

Systém
m

- kombinace
k
h
hardwaru a softwaru, k
která tvoří
technologii
t
M
MediGuide a její aplika
ace

TSU

- Jednotka
J
u sstolu

Návod k použití techno
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3 Pop
pis systtému
Tato kapitola
k
popiisuje systém MediGuide™ a je rozděělena následdujícím způsobem:
♦ Urrčené použitíí na straně 3-10
♦ Fy
yzické uspořáádání na straaně 3-10
♦ Fu
unkce systém
mu na straně 3-14
♦ Sy
ystémová om
mezení na straaně 3-23
♦ Sp
pecifikace sy
ystému na strraně 3-24
♦ Užživatelské ro
ozhraní a ovládací prvky na straně 3--26

3.1 Urrčené pou
užití
Systém
m MediGuid
de™ je určen
n k posuzovvání cévní a srdeční annatomie. Je uurčen ke
sledov
vání pozice diagnostický
ých a terappeutických iinvazivních zařízení MeediGuide
Enableed™ (vybaveených senzorrem MediGuuide) a k jejiich navigaci v reálném ččase při k
cévnícch nebo srdeečních interv
vencích v prrostředí katet
etrizační labooratoře, a too na živé
skiasko
opii nebo na zaznamenan
ném pozadí. S
Systém je inddikován jakoo doplněk skiiaskopie.

3.2 Fy
yzické usp
pořádáníí
3.2.1 Systém
m
Systém

MediG
Guide™

jee

tvořen

následujíccími

jednnotkami

hhardwaru

(viz Obrázek
O
3-1 níže):
n
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Konzola systému
u

Displejje MediGuidee

MTA

Jednotkaa
MediGuide
Connectt

Plošnéé elektrody
EKG MediGuide
M
+
referen
nční senzor
pacien
nta MediGuidee

TSU
Jedn
notka MediGu
uide Cath
Con
nnect

Obrrázek 3-1: Uspořádání
U
systému MeediGuide uvvnitř místnoosti
1.

Konzola sy
ystému (MPSC) – se sklládá z prograamovacích a komunikačních
jednotek sy
ystému.

UPO
OZORNĚNÍ: K zajištěění dostateččného výkon
nu systémuu je zásadně důležité ovvěřit,

že nejsou
u blokovány
y ventilačníí otvory MP
PSC. Blokoování ventillačních
otvorů může
m
vést k přehřátí a vvypnutí systtému.
Do okolíí MPSC neo
odkládejte kkapaliny a m
materiály, z nichž by
se mohly
y uvolňovatt drobečky.
2.

Sestava maagnetického vysílače (M
MTA) – namoontovaná na rentgenový
detektor. Generuje
G
nad
d hrudníkem
m pacienta koontrolované m
magnetické ppole.

3.

Jednotka MediGuide
M
Cath
C Connecct– elektroniccké rozhraníí mezi jednootkou
MediGuidee Connect a zařízením M
MediGuide E
Enabled™. JJednotka MeediGuide
Cath Conn
nect se umísťťuje na koneec vyšetřovaccího stolu. K
Když se použžívá
zařízení MediGuide
M
En
nabled™, m
musí být připoojeno k jednnotce MediG
Guide
Cath Conn
nect.
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UPO
OZORNĚNÍ: Všechny jednotky u stolu
s
a zejmééna jednotkaa MediGuidee Cath Connnect
m od MTA. U
Umístění jeddnotek
musí být vzdáleny neejméně 70 cm
osti MTA mů
ůže způsobitt nepřesnémuu sledování.
do blízko
Po
oznámka:

4.

Mezi výk
kony ukládejte jednotku MediGuide Cath Conneect vedle
vyšetřovaacího stolu nebo
n
pod něj, aby nebylyy narušeny jiiné operace.
Elektronická skříň (jed
dnotka MediiGuide Connnect) - sloužíí k připojení
referenčníh
ho senzoru pacienta,
p
jeddnotky MediG
Guide Cath Connect a svvodů
ECG ke ko
onzole systém
mu. Jednotkka MediGuidde Connect sse upevňuje kke
kolejnicím
m vyšetřovacíího stolu na jjeho levé strraně (naprotti obsluze),
nebo pod vyšetřovací
v
stůl.
s

5.

Jednotka u stolu (TSU
U) - standardnní myš s poddložkou, kterrou uživatel ovládá
systém. TS
SU se upevní ke kolejniccím vyšetřovvacího stolu na jeho pravvé
straně. Kro
omě toho je na
n TSU upe vněn hlavní vypínač sysstému.

UPOZORNĚNÍ: Do blízkossti jednotek MediGuide
M
C
Connect, MeediGuide Caath Connect
nebo TSU neumísťujtee žádné kapaaliny ani matteriály, z nicchž by se moohly
uvolňovat drobečky.
Aby nedošllo k přehřátí systému, je ddůležité ověřřit správnost tepelné konvvekce
všech jedno
otek upevněn
ných k vyšetřřovacímu stoolu (MediGuiide Connect /
MediGuidee Cath Conneect / TSU) v době, kdy see nepoužívajíí k žádnému vvýkonu.
oznámka:
Po

6.

Všechny kabely jednotek upevněěných k vyšeetřovacímu sstolu (MediG
Guide
Connect / MediGuidee Cath Connnect / TSU) m
musí být peččlivě srovnánny
a uspořád
dány tak, ned
došlo k jejichh zkroucení a následným
m problémům
m
s jejich fu
unkcí.
Výstupní displej
d
– výsstupní data teechnologie M
MediGuide sse zobrazují
v katetrizaační laboratoři a lze je zoobrazit také v místnosti ttechnika (pokkud je
nainstalováána stanice rozhraní
r
techhnika). Na vvýstupním diispleji se zobbrazují
rentgenovéé snímky se superponovaanými vizuaalizacemi MeediGuide (naapř.
sledované zařízení a um
místění anattomických znnaček); displej je rozdělen na
dvě obrazo
ovky. Levá obrazovka
o
see nazývá prim
mární displeej a zobrazují se na
ní údaje o poloze a orientaci zařízeení a o umísttění anatomiických značeek; tyto
údaje jsou superponovaané na 2D renntgenových oobrazech, kteeré mohou býýt živé
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(pořizovan
né v reálném čase)
č
nebo dř
dříve zaznameenané (podlee směru projeekce
jednotlivýcch obrazů). Na
N primárním
m displeji se ddále nacházejjí ovládací prrvky
systému. Na
N pravé obraazovce (nazýývá se sekunddární displej) se ve výchoozím
nastavení zobrazuje
z
inteeraktivní 3D zobrazení slledovaných zzařízení MeddiGuideEnabled a anatomickýc
a
ch značek. Tíímto interaktiivním zobrazzením může uuživatel
volně otáčeet, neboť nen
ní projektovánno na skiaskoopický obrazz, v němž je ppevně
daný úhel projekce.
p
Tecchnologie M
MediGuide se dodává se dvvěma monitoory, které
se musí insstalovat do místnosti
m
technnika (pokud jje nainstalovvána stanice rrozhraní
technika); displej
d
v kateetrizační labooratoři musí bbýt instalováán technikem
m
společnostii St. Jude Meedical podle kkonfigurace kkonkrétní kaatetrizační labboratoře,
jejíž vybav
vení nebylo dodáno
d
společčností St. Judde Medical. V současné ddobě jsou
povoleny dvě
d varianty displejů
d
pro kkatetrizační llaboratoře: (11) dva komerrčně
dostupné barevné
b
moniitory s vysoký
kým rozlišeníím, speciálněě určené pro vvýstupní
displej tech
hnologie Med
diGuide (2) vvelký displej, který zastuppuje několik
monitorů a může pojmo
out zobrazenní výstupu tecchnologie MeediGuide ze ddvou
monitorů. V obou přípaadech musí m
monitory splňňovat specifikkace technoloogie
MediGuidee, týkající se displeje a moonitoru.
7.

Referenčníí senzor pacieenta MediGuuide – se pouužívá jako refferenční senzzor ke
kompenzacci vypočtené pozice zařízzení MediGuiide Enabled™
™ při pohybeech
pacienta a k detekci dýcchacích pohyybů. Proximáální konec refferenčního seenzoru
pacienta (jeeho konektorr) je připojenn k jednotce M
MediGuide C
Connect. Disttální
konec (senzzor) je připev
vněn na hruddi pacienta v předem určeené pozici pomocí
referenční plošné
p
elektrrody referenččního senzoruu pacienta M
MediGuide.
Referenčníí senzor pacieenta MediGuuide je v uživvatelském rozzhraní označoován
také jako „senzor pohyb
bu“.

8.

pecializovaný
ný třísvodovýý záznamník EKG sloužíccí
MediGuidee ECG – je sp
k synchron
nizaci všech signálů
s
(rentggenových sníímků, signáluu pozice a orrientace
[P&O] a 3D
D objektů geenerovaných systémem M
MediGuide) see srdečním
cyklem paccienta. Kabell EKG je přippojen k elekttronické skřínni a tři vývoddy
jsou upevn
něny k hrudnííku pacienta nna předem ddaných místecch pomocí běěžně
prodávanýcch EKG elek
ktrod.
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9.

Stanice rozzhraní technika (volitelnná) – nacházíí se mimo kaatetrizační laaboratoř.
Obsahuje dva
d monitory
y, které kopíírují obsah ddisplejů systéému, klávesnnici
a myš. Stan
nice rozhran
ní technika sllouží k zadáávání alfanum
merických údajů
o pacientov
vi a k údržběě (k zálohovvání výkonů MediGuide na vyjímateelná
média, k obnově výkon
nů MediGuiide z vyjímattelných méddií a k odstraaňování
výkonů MediGuide z pevného
p
diskku).

10.

Zařízení MediGuide
M
Enabled™
E
– jje jednorázoově použitelnné sterilní zaařízení
s magneticckým senzorrem P&O ve známé poziici. Proximállní konec zařřízení
se připojuje k jednotcee MediGuidee Cath Connnect (až 3 zařřízení součassně
připojená ke
k každé jed
dnotce MediG
Guide Cath C
Connect).

3.2.2 Zařízení Me
ediGuide Enabled
Zařízeení MediGuiide Enabled
d™ jsou vyybaveny minniaturními ssenzory MeddiGuide,
které umožňují
u
sleedovat jejich
h pozici a oriientaci (P&O
O).
Senzorry MediGuide jsou elek
ktricky připoojeny elektriickými kabeely ovinutým
mi okolo
těla zaařízení; přesaahují proxim
málně k ústí a jsou zakonnčeny elektricckými konekktory.
Když se senzor během pou
užití systém
mu nachází ve skříni ppohybu, na senzoru
MediG
Guide se indu
ukuje elektrrické napětí, které konzoola systému měří přes ellektrický
kabel a konektor MediGuide
M
Cath
C Connecct, takže lze vvypočítat P&
&O senzoru.

3.3 Fu
unkce sys
stému
3.3.1 Přehled
Systém
m obsahuje hardwarové
h
a softwarové prvky, kteréé jsou instaloovány v kom
mbinaci se
stávajíícím rentgeno
ovým zobrazzovacím systtémem v kaatetrizační labboratoři. Renntgenový
zobrazzovací systém
m, vybavený prvky systém
mu, i nadálee bezpečně a účinně sloužží svému
zamýšlenému účellu (skiaskopiickému zobrrazování), přřičemž díky systému MeediGuide
lze vyu
užít funkci slledování zařízení a vylepššenou vizualiizaci.
Údaje pro navigacci a sledováání se pořizuují pomocí zzařízení MeediGuide Ennabled™,
vní zařízení vybavená miniaturním
mi senzory MediGuidee. Když
což jssou invaziv
se sen
nzor MediGu
uide umístí do řízenéhoo prostředí s magnetickkým polem o nízké
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intenzitě (jmenoviitá hodnota nižší než 200 µT), gennerovaného systémem, vvypočítá
z
se) jeeho trojrozm
měrná polohaa a orientace v reálném ččase.
se (a zobrazí
Systém
m je ve spojení
s
s konvenční
k
rrentgenovouu skiaskopiií určen k zajištění
násled
dujících funk
kcí:
•

•
•
•

Sleedování P&
&O zařízení MediGuide Enabled™, umístěnýcch ve skříni pohybu
(M
MB), což je prostorový rozsah okollo příslušné anatomickéé struktury ppacienta,
v němž
n
systém
m generuje magnetické
m
ppole nízké inntenzity. Systém dokáže sledovat
až tři zařízení současně.
Neepřetržité zobrazování
z
pozice zaařízení MeddiGuide Ennabled™ na živých
skiaskopických obrazech.
Neepřetržité zo
obrazování pozice
p
zařízzení MediGuuide Enabled™ na přehrrávaném
vid
deozáznamu
u.
Po
ovolení defiinice anatom
mických znnaček v zájjmových boodech kontrrolované
an
natomie a zo
obrazení těcchto značekk na živých skiaskopickkých obrazeech a na
přeehrávaném videozáznam
v
mu.

3.3.2 Princip urče
ení pozice a navigace
e magnetic
ckého systtému
Systém
m technolog
gie MediGuide pro uurčení poziice je zaloožen na zaachycení
a zpraacování signáálů přijatých
h z magneticckých senzoorů po aktivaaci řízenéhoo slabého
střídav
vého magneetického polee (jmenovittá hodnota nnižší než 2000 µT). Maagnetické
vysílačče (MTA) generují maagnetické ppole okolo ppříslušné annatomické sstruktury
pacien
nta v definov
vaném 3D prrostoru, kterýý se nazývá „skříň pohyybu“ (MB).

Po
oznámka:

Vzhledem
m k tomu, žee MTA emituuje magneticcké pole, dopporučujeme odstup
minimáln
ně 15 cm od MTA během
m používání systému.

Když se senzor MediGuide
M
nachází uvnnitř MB, snnímá magnettické pole a systém
může vypočítat jeeho pozici a orientaci v reálném čaase. Tento pprincip je znnázorněn
na Obrrázek 3-2 nížže.
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Pokud
d se senzor dostane
d
mim
mo skříň pohhybu, vypočttená P&O jee neplatná a obsluha
je o tom informována.

MTA

Sk
kříň
poh
hybu

Technolo
ogie
MediGuid
de™
MediGuide
Systém

Se
enzor
P
P&O

ázek 3-2: Koncepce
K
systému
s
m
magnetické
ého sledov
vání
Obrá
3.3.3 Projekce na
a živou skia
askopii
Systém
m nabízí možnost
m
sleedování liboovolného zaařízení MediGuide Ennabled™
v živý
ých skiaskop
pických obraazech. Tato ffunkce použžívá kalibracci mezi prosstorovým
rozsah
hem MB a reentgenovým obrazem. V
Výsledkem toohoto processu je projekcce pozice
a orien
ntace libovo
olného sledo
ovaného senzzoru MediG
Guide na živý rentgenovvý obraz.
V záviislosti na kon
ntextu se zob
brazuje poziice i orientacce, nebo jen pozice zařízzení.
3.3.4 Sledování obrazů
o
získ
kaných z rů
ůzných úh lů
Kroměě senzoru MediGuide
M
sy
ystém využívvá také refereenční senzorr pacienta
MediG
Guide ke korrelaci pozicee a orientace pacienta vzhhledem k vyysílačům.
Výsled
dkem je možžnost správn
ně projektovaat aktuální ppolohu a orieentaci jakéhookoli
zařízen
ní MediGuid
de Enabled™
™ na dříve poořízený renttgenový obraaz, a to i v přřípadě,
že byl tento obraz pořízen z jin
ných úhlů C-ramena. Přeevod mezi aaktuálním
a předchozím úhleem C ramenaa se provádí podle polohhy a orientacce referenčníího
senzorru pacienta MediGuide
M
jako kotevníhho bodu.
3.3.5 Kompenzac
K
ce pohybu
Systém
m obsahuje funkci
f
komp
penzace pohyybu, zvládajíící následujíící složky poohybu:
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a) Po
ohyb pacien
nta vůči ren
ntgenové zoobrazovací jednotce (vviz odstavec 3.3.4)
(v důsledku pohybu
p
C ramena, opperačního sttolu nebo ttěla pacienta). Tato
ko
ompenzace se
s provádí podle
p
polohyy a orientacee referenčníhho senzoru pacienta
MediGuide (u
umístěného na odpovíddající části těla pacientta) a koreluuje mezi
v
systtému. Proto lze uchováávat záznam
m sledování systému
paacientem a vysílači
MediGuide po
omocí rentgeenu.
ohyb srdce pacienta vůči
v
tělu ppacienta v důsledku ssrdeční akcce. Tato
b) Po
ko
ompenzace se provádí ko
orelací pohybbu zařízení M
MediGuide Enabled™ s reálnou
fázzí srdeční ak
kce, vypočten
nou ze signáálu EKG.
c) Po
ohyb srdce pacienta
p
vliivem respiraace. Tato koompenzace se provádí korelací
po
ohybu zařízení MediGu
uide Enableed™ se siignálem resspirace vypočteným
z pohybu refeerenčního seenzoru pacieenta MediG
Guide. Komppenzace resppirace je
tak
ké křížově korelována s kompennzací srdečnní akce vzhhledem ke složitým
vzzájemným vzztahům těchtto dvou pohyybových složžek.
3.3.6 Sledování na
n dříve po
ořízeném videu
Na zák
kladě kombiinace princip
pů a funkcí popsaných v odstavcíchh 3.3.1-3.3.55 dokáže
systém
m sledovat zařízení
z
Med
diGuide Enaabled™ na dříve pořízeených rentggenových
obrazeech. Aktuáln
ní polohu a orientaci koompatibilníhho zařízení na dříve poořízeném
obrazu
u systém zo
obrazí díky výpočtu pootřebné kom
mpenzační fuunkce mezi aktuální
P&O (s aktuální fází srdečn
ní akce, aktuuálním stavvem respiracce a aktuálnní pozicí
pacien
nta vůči ren
ntgenové zob
brazovací jeednotce) a ppozicí a oriientací prosttorového
rozsah
hu obklopujíícího zařízen
ní v okamžikku získání vvybraného rentgenovéhoo obrazu
(s jem
mu odpovídaající fází srrdeční akce,, stavem reespirace a ppozicí paciennta vůči
rentgenové zobrazzovací jednottce).
Systém
m nabízí mo
ožnost sledov
vání zařízenní MediGuidde Enabled™
™ v reálném
m čase na
dříve pořízených
p
skiaskopický
s
ých obrazechh. Kromě živvé skiaskopiie lze tedy v běžném
režimu
u provozu slledovat zařízzení MediGuuide Enabled™ také poomocí dříve ppořízené
smyčk
ky videa coby
y přehledovéého obrazu, na kterém lzze toto zařízení zobrazit.
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3.3.7 Anatomické
A
é značky
Systém
m uživateli umožňuje umístit
u
a vizzualizovat aanatomické značky poddle údajů
o polo
oze a orienttaci senzoru. Anatomickké značky llze sledovat na živých nebo na
dříve pořízených
p
skiaskopický
s
ých obrazechh (což je poddobné jako u sledování zzařízení).
Při po
oužití systém
mu MediGuiide při srdeečních aplikaacích lze přřiřazovat náásledující
anatom
mické značky
y:

deční
Srd

Ana
atomická značka

Zkratka
Z

Ikona

Srdeční
naviggace

navvigace
s ap
plikací
An
ngio
Survvey™

Horní dutá žíla

Dolní dutá žíla

Ústí ko
oronárního sinu
s

Interníí referenční
hodnota
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√

√

√

√

√
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√
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Srd
deční

Ana
atomická značka

Zkratka
Z

Ikona

Srdeční
naviggace

navvigace
s ap
plikací
An
ngio
Survvey™

Refereenční bod

CS
S Ref

koronáárního sinu

Parkov
vací pozice

√

CS
S Park

koronáárního sinu

Trojcíp
pá chlopeň

√

TC
CV
√

Značk
ka bodu

Point Mark
(Zn
načka

√

√

bod
du)
Výtok
kový trakt

RV
VOT

pravé komory
k

Pravé předsíňové

√

RA
AA

napojeení

Ústí prravé dolní
plicní žíly
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RIP
PV Ostium
√
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Srd
deční

Ana
atomická značka

Zkratka
Z

Ikona

Srdeční
naviggace

navvigace
s ap
plikací
An
ngio
Survvey™

Ústí prravé horní

RS
SPV

plicní žíly

Ostium

Ústí leevé dolní

LIP
PV Ostium

plicní žíly

√

√

Ústí leevé horní

LS
SPV

plicní žíly

Ostium

Fossa Ovalis (ústí))

OS
S

√

√

3.3.8 Znázornění tubusu ka
atetru
Po
oznámka:

Tato funk
kce je k dispozici pouze pro srdeční navigaci s aaplikací Angio
Survey™
™.

Techn
nologie Med
diGuide um
možňuje přibbližně zobraazit tubus zzařízení MeediGuide
Enableed™ (napřík
klad vnější vodicí katettr). Přibližnáá projekce kkatetru se zobrazuje
mezi předem deffinovanou anatomickou
a
u značkou a hrotem zzařízení MeediGuide
Enableed (viz Obráázek 3-3). Účelem
Ú
této funkce je znnázornit choování tubusuu katetru
(kromě hrotu, ktterý je sled
dován systéémem). To může být užitečné nnapříklad
v přípaadě, že se s vnějším vod
dicím katetreem manipuluuje v pravé síni během kkanylace
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CS. Vezměte
V
prossím na vědo
omí, že znázzornění tubuusu je pouzee přibližné a nemusí
nutně odpovídat sk
kutečné poziici a orientacci katetru.

Obráz
zek 3-3: Zn
názornění tubusu
3.3.9 2D fúze Ang
gio Survey
y™
oznámka:
Po

Taato funkce jee k dispozici pouze pro ssrdeční naviggaci s aplikací
Anngio Survey™
™.

Techn
nologie Med
diGuide máá funkci ppro zobrazenní živé skkiaskopie vee formě
sloučeeného

tran
nsparentního
o

překrytí

odpovídaajícího

přředem

pořřízeného

skiask
kopického ob
brazu (viz Obrázek
O
3-4)). Účelem tééto funkce jje zobrazeníí předem
nasním
mané anatom
mie (napříklaad venogram
mu CS) a souučasného pouužití živé skiiaskopie.
To užiivateli umožžní vizualizov
vat nástroje a zařízení vzzhledem k aanatomii.
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Hroot svodu na
živvé skiaskopii
Přřekrytí
veenogramu

Hroty
ty zařízení
MeddiGuide

Obrázek
k 3-4: 2D fú
úze Angio Survey™
3.3.10 3D Angio Survey™
Po
oznámka:

Taato funkce jee k dispozici pouze pro ssrdeční naviggaci s aplikací
Anngio Survey™
™.

nologie MediiGuide má funkci
f
umožžňující rekonnstruovat 3D
D model anaatomické
Techn
struktu
ury cév z dv
vojrozměrných smyček vvidea pořízeených za pouužití kontrasstní látky
a zazn
namenaných
h z různých
h úhlů. Reekonstruovanný model llze zobrazitt ve 3D
a projeektovat na žiivý a na před
dem pořízenný skiaskopiccký obraz (vviz Obrázek 33-5).

3-22

Návo
od k použití te
echnologie M
MediGuide

Návood k použití teechnologie M
MediGuide

Obrázek 3-5: An
ngio Surve
ey™ 3D
3.3.11 Export dat třetí
t
strany
y
Po
oznámka:

kce je k dispozici pouze pro srdeční navigaci
Tato funk

Techn
nologie MediiGuide™ ob
bsahuje datovvý kanál, kteerý umožňujje systémům
m 3. stran
přijímat data ze všech
v
aktivn
ních senzorůů MediGuidee™ (včetně PRS), poříízená při
sledov
vání technolo
ogií MediGu
uide™, v reáálném čase. C
Chcete-li totto rozhraní ppoužívat,
kontak
ktujte společčnost St. Judee Medical a požádejte o podporu.

3.4 Sy
ystémová
á omezení
Z dův
vodů charak
kteristik mag
gnetického ppole systém
mu MediGuiide platí náásledující
omezeení používán
ní rentgenovéého systémuu během výkoonů MediGuuide:
Pohyb
b rentgenov
vého detekto
oru nahoru/
u/dolů je oomezen na 24 cm z důvodu
magneetického rušeení kovovou
u základnou ddetektoru.
Vzdáleenost mezi rentgenovým
m detektoreem a tělem pacienta nnesmí být vyyšší než
15 cm, z důvodu rozměrů skřín
ně pohybu.
Úhel otočení
o
C ram
mene z vých
hozí pozice jee omezen tak
akto:
osa LAO-R
RAO na ±60
0o
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osa CAU-C
CRA na ±45
5o
Osa rotacee na ±6o
3.4.1 Rentgenové
R
é zobrazov
vací systém
my kompattibilní se sy
ystémem M
MediGuide
e
Systém
m je navržeen tak, aby pracoval sppolečně s reentgenovým
m systémem. Systém
je kom
mpatibilní s následujícím
n
mi rentgenovýými systémyy (s popsaným
mi omezením
mi):
Siemens AXIOM Artis dFC a AXIOM Arrtis Zee s nássledujícími oomezeními:
♦ Sy
ystémová sníímková frekv
vence: skia – 7,5 - 30 [fpps]; video – 7,5 – 30 [fps]
♦ Sy
ystém se automaticky syncchronizuje see zoomem deetektoru rentggenového syystému.
♦ Saada rentgenov
vého vyšetřeení je nastavvena na speciializovanou sadu „gMPS
S“.
V ostatních příípadech je sy
ystém blokoován.
♦ Reežim dvou ro
ovin není pod
dporován. Přři aktivaci ddvou rovin syystém ukonččí
přeenosy a znov
vu začne fun
ngovat po vyypnutí režimuu dvou rovinn.
3.4.2 Rozhraní
R
MediGuide s jinými sy
ystémy
Při zaavádění nov
vého systém
mu/zařízení, které budde umístěnoo v okolí jjednotek
MediG
Guide, kontaaktujte autorrizovaného ttechnika MeediGuide, abby ověřil, že nedojde
k vzájeemnému ruššení.

3.5 Sp
pecifikace
e systému
V této
o části jsou uvedeny
u
eleektrické, maggnetické, zoobrazovací a fyzické speecifikace
a specifikace prosttředí systému.
™ viz návod k použití zařízení MeediGuide
Speciffikace zařízeení MediGuiide Enabled™
Enableed™ přibalen
ný k zařízen
ní MediGuidee Enabled™
™.
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Typ
p
Elektrický

Magnetické
M
pole
p

Elektrické polle

Displej
D

Param
metr

Hodnota

Vstupní
V
nap
pětí

1110 - 240 Vstř. 50 - 60 Hz

Max.
M vstupn
ní
proud
p

100 A při 110 V stř.
4,55 A při 240 V stř.

Max.
M příkon
n

1 kkW

Izolace
I
pacienta

Taato jednotka je klasifikováána jako
syystém třídy I v nepřetržitém
m provozu,
běěžné zařízení s aplikovaným
mi částmi
BF
F a CF. Svodoový proud paacienta
je omezen na úúrovně uvedenné
v IIEC-EN-UL 660601-1, 606601-1-1

Jmenovitý
J
magnetický
m
tok
pole
p pacientta

<2200 µT při aaudio frekvenncích

Jmenovitý
J
magnetický
m
tok
pole
p osoby

<110 µT při auudio frekvenccích

Minimální
M
rozměry
r
skříně
pohybu
p

3440 mm x
2880 mm x
2000 mm
(Š
Š x V x H)

Elektrické
E
pole
p
pacienta
p

<4420 V/m při aaudio frekvenncích

Elektrické
E
pole
p
osoby
o

<330 V/m maxx. při audio
freekvencích

Rozlišení
R

12280 x 1024

Rozměry
R

800 cm x
1999 cm x
444 cm
(Š
Š x V x H)

Hmotnost
H

M
Max. 200 kg

Fy
yzické
Konzole
K
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Monitor
M
(každ
dý)

Rozměry
R

199"

Hmotnost
H

155 liber (6 kg))

Paarametry pro
ostředí
Teplota
T
okolí
(p
přeprava a sk
kladování)

ožadavky naa okolí
Po
(p
provoz)

255oC až +70oC

Relativní
R
vlh
hkost

100% až 90%

Atmosférick
A
ký
tlak
t

5000 hPa až 10060 hPa

Teplota
T
okolí

+110oC až +40oC

Relativní
R
vlh
hkost

300% až 75%

Atmosférick
A
ký
tlak
t

7000 hPa až 10060 hPa

3.6 Už
živatelské
é rozhran
ní a ovlád
dací prvky
y
Násled
dující odstav
vce popisují ovládání systému poomocí graficckého uživaatelského
rozhraaní softwaru a ovládacích
h prvků harddwaru.
3.6.1 Ovládací
O
prrvky
Systém
m se ovládáá pomocí graafického užiivatelského rozhraní a fyzických oovladačů,
a to náásledujícím způsobem:
z
Aplika
ační ovladače / součástti uživatelsk
kého rozhran
u:
ní softwaru
♦ Grrafické uživ
vatelské rozh
hraní (GUI)), které se zobrazuje na dvou ddisplejích
sysstému. Prim
mární displej (vlevo) zobbrazuje živé skiaskopickké obrazy a smyčky
vid
dea. Sekund
dární displeej (vpravo) zobrazuje stavové innformace a objekty
MeediGuide vee 3D prostorru nebo v dduálním zobbrazení videaa (pokud je uživatel
vy
ybere). GUI obsahuje okna, nabíídky, tlačítkka a posuvvníky. Krom
mě toho
zob
brazuje i varrování systém
mu, měření, stavové infoormace a dallší hlášení syystému.
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♦ Jed
dnotka u sto
olu (TSU), fu
ungující jakoo zařízení prro ukazovánní a výběr, umožňuje
lék
kaři ovládat GUI během klinického vvýkonu. Poddrobný popiss viz část 3.66.2 níže.
♦ (V
Volitelné) Sttanice rozhrraní technikka, která kkromě kopie obrazu nna dvou
dissplejích systéému obsahujje klávesnicii pro zadáváání alfanumeerických dat..
Hardw
warové ovlá
ádací prvky:
Pedály
y rentgenov
vé skiaskop
pie a smyččky videa m
má lékař nna podlaze.. Slouží
k zapn
nutí/vypnutí záznamu sk
kiaskopie a smyčky viddea. Tyto peddály nejsou součástí
systém
mu MediGuid
de. Umístěníí pedálů viz Obrázek 3-11 výše.
3.6.2 Je
ednotka u stolu
Jednottka u stolu (TSU) je znázorněna nna obrázku 3-6 níže. T
TSU slouží uuživateli
k výběěru položky nabídky neb
bo k aktivacci tlačítka v G
GUI systémuu nebo k maanipulaci
se zob
brazeným 2D
D obrazem neebo s 3D proojekcí na sekkundárním ddispleji.

Obrázek
O
3--6: Jednot ka u stolu

Návod k použití
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Výběrr konkrétního
o prvku GUII:
♦ Sleedujte displeeje systému
u a posuňte kurzor myyši nad požaadovaný prvvek GUI
(po
oložku nabíd
dky nebo tlaččítko).
♦ Stiiskněte <Lefft (levé)> tlaačítko myši. P
Provede se ooperace odpoovídající vybbranému
prv
vku GUI.

Po
oznámka:

Pokyn k výběru
v
prvku
u GUI bude formulovánn jako: „ Seleect element nname
(Klepnětee na název prvku)“,
p
kde název prvkuu je skutečnýý popis položžky
nabídky nebo
n
tlačítkaa, které mátee vybrat neboo aktivovat.

Se zob
brazenými 2D
2 obrazy a 3D objekty
ty lze manippulovat myšší, a to násleedujícím
způsob
bem:
Přiblížžení nebo oddálení 2D obrazu neb
bo 3D zobraazení:
Umístěte kurzor myši
m na přísllušný displejj, stiskněte ppravé tlačítkko myši a přřetáhněte
kurzorr myši nahorru (přiblížení) nebo dolůů (oddálení), dokud nedoosáhnete požžadované
velikosti.

Posun
n 2D obrazu
u nebo 3D zo
obrazení:
Přesuň
ňte kurzor myši
m
nad odp
povídající zobrazení, sttiskněte prosstřední tlačíttko myši
a přetááhněte kurzo
or požadovan
ným směrem
m
Otočení 3D zobra
azení:
Přesuň
ňte kurzor myši
m
nad 3D
D zobrazeníí, stiskněte llevé tlačítkoo myši a přřetáhněte
kurzorr požadovaný
ými směry.
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4 Pou
užívání aplikace
e MediG
Guide
4.1 Ko
onvence
Při pop
pisu interakcce se systém
mem se použíívají následuující konvencce:
♦ Haardwarové součásti sy
ystému jsoou psány s velkými prvními ppísmeny,
nap
př. Referenčční senzor paacienta
♦ Reežimy systém
mu jsou psáány s velkým
mi prvními ppísmeny a ttučně; např. System
Mode (Režim systému)
♦ Po
oložky nabíídky, názvy
y dialogů a ovládacíích prvků jsou psányy tučně
a v následujícíím typu závo
orek: položkaa nabídky {S
System (Sysstém)}
♦ Haardwarové ov
vládací prvk
ky (napříkladd tlačítka, pááčky a spínaače) jsou psáány tučně
a v následujícíím typu závo
orek: <Poweer ON (Napáájení zap)>
♦ So
oftwarová tlaačítka jsou psána tučně a v následujíccím typu závvorek: [OK]]
♦ Op
perace vyžad
dující zvláštn
ní péči jsou ppsány velkým
mi písmeny a tučně

4.2 Sp
puštění a ukončen
ní systém
mu
Systém
m se doporu
učuje zapnou
ut před každdým výkoneem, vypnout po každém
m výkonu
a poneechat vypnutý
ý vždy, když se nepoužívvá k prováděnní žádných výýkonů MediG
Guide.
4.2.1 Spuštění sy
ystému
Spuštěění systému má
m dva krok
ky:
1.

Zapnutí sy
ystému.

2.

Spuštění procesu ověřeení.
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4.2.1.1 Zapnutí sy
ystému
1. Stiskněte tlačítk
ko <Power Switch
S
(vypíínače)> na T
TSU. Viz Obbrázek 4-1 nníže.

Obrá
ázek 4-1: TS
SU s hlavn
ním vypína
ačem

Na přiihlašovací ob
brazovce (viiz obrázek 44-2) zadejte uuživatelské jjméno a hesslo podle
konfig
gurace vašeh
ho pracovištěě.
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Obrázek
k 4-2: Přih lašovací o
obrazovka
Přihlasste se a vybeerte požadov
vanou aplikaaci z obrazovvky MediGuuide Technollogy (viz
Obrázeek 4-3). Na displejích
d
sysstému se zobrrazí spouštěccí obrazovka (viz Obrázekk 4-4).
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Obrázek 4-3: Hlavn
ní obrazovk
ka aplikace
e

Ob
brázek 4-4:: Spouštěc
cí obrazovk
ka
UPO
OZORNĚNÍ: Vstupní//výstupní po
orty pultu jssou určeny pouze k připojení zaříízení

kompatib
bilních se systémem M
MediGuide. Použití porrtů s
nekompaatibilními zařízeními
z
m
může vést k poškození systému.

4-4

NOTE:

okud byla čin
nnost systém
mu ukončen
na těsně přeed jeho zapn
nutím, vyčk
kejte
Po
nejméně 1 min
nutu, než sy
ystém opět zapnete.

NOTE:

Po
okud je kdyk
koli během provozu systéému potřeba
a deaktivova
at magnetick
ké pole,
kle
epněte na tla
ačítko Vypnout magnet na primárn
ním displeji ((viz Obrázek
k 4-5).
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Obrázek 4-5: Tlačítko Vyp
pnout mag
gnety
4.2.1.2 Postup ov
věření spuš
štění („Ran
nní test")
Ranní test musí prrovádět kvaliifikovaný užživatel každýý den při spuuštění systém
mu.
1.

Ověřte, zd
da jsou ke konzole systém
mu připojenyy odpojitelnéé jednotky
(MediGuid
de Connect, MediGuide Cath Conneect a displejee systému).
Připojte reeferenční sen
nzor pacientaa MediGuidee (senzor pohhybu) k jednnotce
MediGuidee Connect. Zkontrolujte,
Z
, zda je zařízzení EKG M
MediGuide
připojeno k jednotce MediGuide
M
C
Connect.

2.

Spusťte no
ový výkon MediGuide
M
s jménem paccienta „Rannní Test“.

3.

V dialogov
vém okně Naastavení násstrojů vyberte číslo PRS,, které odpovvídá
použitému
u senzoru (viz Obrázek 44-6).

Výběr čísla
a PRS
Obrrázek 4-6: V
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Obráz
zek 4-7: Dialogové ok
kno pro ov
věření nasttavení pacienta

Obrázek 4-8: Platný
ý stav senzzoru pohybu
4.

Pokud se otevře
o
překry
yvné okno prro ověření nnastavení paccienta
(viz Obrázzek 4-7), zav
vřete jej kleppnutím na tlaačítko Abortt (Zrušit).

5.

Ověřte fun
nkčnost magn
netického syystému:
♦ Držte refferenční senzzor pacientaa uvnitř skřínně pohybu a ověřte platnnost
údajů ve stavové obllasti dle Obrrázek 4-7.
♦ Držte refferenční senzzor pacientaa mimo skříňň pohybu a oověřte zobrazzení
indikace Mimo MB ve
v stavové ooblasti.

6.

Ověřte fun
nkčnost pedáálu:
♦ Na vyšettřovací stůl položte
p
nějakký nekovovýý předmět (nnapříklad stříkačku,
plastovou misku atd)).
♦ Stisknětee pedál skiasskopie a ověěřte zobrazenní předmětu na primárním
m
displeji MediGuide.
M

7.

Ověřte fun
nkčnost jedno
otky MediG
Guide Cath C
Connect:
♦ Připojte testovací zařřízení k jednnotce MediG
Guide Cath C
Connect.
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VAR
ROVÁNÍ:

Testovací zařízení
z
dod
dávané se sysstémem je zaařízení MediiGuide Enabbled™,
které se po
oužívá pouzee k testovacím
m účelům. N
Není určeno k použití naa lidech.
Použití testtovacího zařřízení na človvěku může vvést k poranění.
♦ Držte tesstovací zařízzení uvnitř skkříně pohybuu a ověřte, že je v poli zaařízení
ve stavov
vé oblasti seekundárního displeje hoddnota Platné.
♦ Držte tesstovací zařízzení mimo skkříň pohybu a ověřte, že je v poli zařřízení
hodnota Neplatné.
MediGuide C
Cath
♦ Zopakujtte tento posttup pro všechhny tři portyy jednotky M
Connect.

8.

Ukončete výkon
v
Rann
ní Test.

4.2.2 Vypnutí
V
sys
stému
Postup vypnutí systému
s

1.
Po
oznámka:

Klepněte na
n tlačítko [E
Exit (Ukončiit)] v aplikacci.
Stisknete-li <Power Switch
S
(vyp
pínač)> na ddéle než 10 sekund, proběhne
okamžité a úplné vyp
pnutí hardwaaru.

2.

Objeví se dotaz
d
na pottvrzení.

3.

Chcete-li aplikaci
a
ukon
nčit, klepnětte na tlačítkoo [YES (AN
NO)]; chcete--li
se vrátit do
o režimu sysstému, klepnněte na tlačítkko [NO (NE
E)]. Vyberetee-li
tlačítko [Y
YES (ANO)], ukončí se ččinnost aplikkace a zobraazí se hlavní
obrazovka aplikace MeediGuide Teechnology (vviz Obrázek
k 4-3).

4.

Chcete-li zavřít
z
přihlaššovací obrazzovku, vyberrte tlačítko O
Off (Vypnou
ut)
na hlavní obrazovce
o
ap
plikace MeddiGuide Techhnology (vizz Obrázek 4--2).

5.

Vyberte tlaačítko Off (V
Vypnou)t
vypněte prracovní staniice.

6.

Stiskněte <Power
<
Swiitch (hlavní vypínač)> nna TSU a poodržte jej na dobu
10 sekund,, aby se systém úplně vyypnul.

na přihlaašovací obrazzovce, a tak

UPOZORNĚNÍ: Pokud z jak
kéhokoli dův
vodu dojde k abnormálnnímu vypnuttí softwaru
(například při havárii softwaru),
s
m
musíte vypínaačem vypnouut a poté zappnout
konzolu sy
ystému, aby se
s systém reestartoval. Pookud po abnnormálním ukkončení
systém nev
vypnete a nezapnete, nem
musí správněě fungovat.
7.

Odpojte reeferenční sen
nzor pacientaa MediGuidee od jednotkky MediGuidde
Connect a vraťte jej do
o krabice.
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8.

Svody EKG a jednotku
u MediGuid e Cath Connnect pečlivě uschovejte aaž
o výkonu MeediGuide.
do příštího

4.3 Přřípravy na
a nový vý
ýkon
Výkon
n MediGuid
de se má prrovádět běheem rutinníchh postupů ddiagnostiky a léčby.
Příprav
va popsaná v této kap
pitole se m
musí provéstt před zaháájením plánnovaného
výkon
nu a před výk
konem MediGuide.
Po
oznámka:

Přístroje používané
p
v magnetickém
m
m poli systém
mu MediGuidde v průběhuu výkonu
(jako je naapříklad steriilní držák rouušky), mohouu v některýchh případech
způsobov
vat rušení pole a ovlivňovvat sledování zařízení MeddiGuide.

Při příípravě na nov
vý výkon MediGuide
M
prroveďte následující krokky:
1.
Po
oznámka:

Systém zapněte s předstihem nebbo předtím, nnež začnete ppřipravovat
pacienta, aby se systéém stačil zahhřát.

2.

Připravte pacienta
p
pod
dle charakterristik klinickkého postupuu.

3.

Připojte reeferenční sen
nzor pacientaa MediGuidee a svody EK
KG MediGuuide
(viz části 4.3.1
4
a 4.3.2)).

4.

Spusťte no
ový výkon MediGuide.
M

1.

Zkontrolujjte správnostt nastavení ppacienta (vizz část 4.3.3).

Po
oznámka:

Kvůli přeesnosti projekce zaznameenané skiaskkopie je důleežité, aby paacient
v průběhu
u výkonu miinimalizovall pohyby hlaavy a paže.

2.

Připravte jednotku MeediGuide Catth Connect ((viz část 4.3..4 níže).

3.

Připravte zařízení
z
Med
diGuide Enab
abled a připoj
ojte je k jednotce MediGuuide
Cath Conn
nect (viz částt 4.3.4 níže)..

VA
AROVÁNÍ:

4.
Po
oznámka:

4-8

ZAPNĚTE
E napájení sy
ystému.

Zařízení MediGuidee™ Enabledd se nepokooušejte přippojit k jednootce
MediGuiide Connecct. Použití zařízení MeddiGuide Ennabled™
připojenéého k jedno
otce MediG
Guide Conneect může véést k zásahuu
pacienta elektrickým
m proudem.
Zaveďte zaařízení MediiGuide Enabbled™ a provveďte klinickký výkon.
Zařízení MediGuide
M
Enabled™
E
((až tři součassně) lze kdykkoli během vvýkonu
připojovaat, odpojovatt a znovu přiipojovat.
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Po
oznámka:

Před zaháájením novéh
ho výkonu oověřte, že v bblízkosti MT
TA (do 20 cm
m)
a skříně pohybu
p
(do 10
1 cm) nejsoou žádné kovvové předměěty.

4.3.1 Připojení re
eferenčního
o senzoru pacienta M
MediGuide
Refereenční senzor pacienta MediGuide se musí ppřipojit k jeednotce MeediGuide
Conneect (k portu „MediGuide
„
ference 2“ – viz Obrázekk 4-9).
Patient Refe
Po
oznámka:

Při připojjování refereenčního senzzoru pacientaa MediGuidee k jednotcee
MediGuid
de Connect zvedněte
z
kryyt připojovaccích portů reeferenčního senzoru
pacienta MediGuide,
M
připojte refe
ferenční senzzor pacienta MediGuide;; poté
kryt vraťtte do zavřen
né pozice (vizz Obrázek 4
4-9).
Pokud refferenční sen
nzor pacientaa MediGuidee připojíte k jjinému portuu
jednotky MediGuide Connect nežž „MediGuidde Patient R
Reference 2“,, může
konnosti sysstému.
to vést kee snížené výk

1.

Ověřte, zd
da je konekto
or referenčníh
ího senzoru ppacienta MeediGuide bezzpečně
zapojen do
o portu jedno
otky MediGuuide Connecct.

2.

Upevněte referenční
r
seenzor paciennta na plošnoou elektroduu referenčníhho
senzoru paacienta MediiGuide podlee Obrázek 44-10.

Kryt portu
referenčního
senzooru pacienta

Obrázek 4-9: Připojení referenční
r
ho senzoru
u pacienta
a MediGuid
de k jednottce
MediG
Guide Con
nnect
Po
oznámka:

Referenčn
ní senzor pacienta MediGuide se sm
mí připojovatt pouze na pllošnou
elektrodu
u referenčníh
ho senzoru pacienta MeddiGuide.
Referenčn
ní senzor pacienta MediGuide má výýstupek a plošná elektrooda
má odpov
vídající drážku, aby se ddal referenčnní senzor paccienta MediG
Guide
připojit v pravém úhlu (viz Obráz
ázek 4-10).

Návod k použití
p
techno
ologie MediGu
uide

4-9

Návod k použití
p
techno
ologie MediG
Guide

3.

Upevněte plošnou
p
elek
ktrodu refereenčního senzzoru pacientaa MediGuidee
na hruď paacienta podlee obrázku 3--8. Kabel refferenčního seenzoru pacieenta
MediGuidee se musí naavinout a přillepit náplasttí k místu, v němž nezpůůsobuje
vizuální an
ni jiné rušeníí. Prosím poostupujte poddle pokynů v části 4 nížee.

VA
AROVÁNÍ:

Plošnou elektrodu reeferenčního senzoru paccienta MediiGuide neum
mísťujte
na zarudllá nebo poraaněná místaa na kůži anii na místa s lézemi.
Referenčční senzor pacienta
p
MeediGuide neepoužívejtee u pacientůů,
u nichž došlo
d
po příímém kontaaktu s plošnnou elektroddou referennčního
senzoru pacienta
p
MediGuide
M
k podrážděnní kůže.

VA
AROVÁNÍ:

Před přip
pojením refferenčního ssenzoru paccienta MediiGuide k jeddnotce
MediGuiide Connecct prohlédněěte jednotkuu MediGuidde Connect a její
kabely. Je-li
J
referen
nční senzor pacienta M
MediGuide nnebo jeho kkabel
poškozen
n, vyměňte referenční senzor paciienta MediG
Guide za noový.
Použití poškozenéh
p
MediGuide může
o referenčnního senzoruu pacienta M
vést k úrrazu pacientta elektrickýým proudem
m.

UPO
OZORNĚNÍ: Referenččního senzo
oru pacientaa MediGuidde na těle paacienta se nnesmí

dotýkat přikrývky,
p
prostěradla
p
a podobně (senzor nesmí být ani
překrytý). Při dotyk
ku nebo překkrytí refereenčního senzzoru paciennta
MediGuiide se můžee zhoršit kvvalita projekkce na videoozáznam.
Poz
známka:

Plošnou elektrodu
e
refferenčního senzoru pacieenta (viz Ob
brázek 4-10)
upevněte k hrudi paciienta tak, abby byl kabel P
PRS nasměrrován v souladu
z požadav
vky výkonu..
Vý
ýstupek
refferenčního
sen
nzoru
paacienta
MediGuide
M
v drážce
d
plošnéé
eleektrody

něným refe
erenčním s
senzorem
Obrázek 4-10: Plošná elektroda s připevn
pacie
enta MediG
Guide
UPO
OZORNĚNÍ: Referenčční senzor pacienta
p
MeediGuide jee určen k oppakovanémuu

použití. Proto
P
musí být po použ
užití na pacientovi očišttěn podle popisu
uvedenéh
ho v části Údržba
Ú
referrenčního seenzoru pacienta MediG
Guide
na straněě 5-1
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UPO
OZORNĚNÍ: Aby systtém správněě fungoval, nesmí se reeferenční seenzor pacieenta

MediGuiide pohnou
ut. Pokud see referenční senzor paccienta MediGuide
pohne (n
nebo pokud se jeho ploošná elektrooda odlepí z těla paciennta),
projekcee na dříve po
ořízená videa bude neppřesná. V taakovém příppadě,
pokud ch
hcete využítt videa jakoo pozadí, zaaznamenejtee po novém
m
upevnění referenčníího senzoruu pacienta M
MediGuide nová videa
UŽÍVEJTE
E dříve zaznnamenaná vvidea.
a NEPOU
4.

Vyberte čííslo PRS z diialogového ookna Nastavvení nástrojůů (viz Obrázeek
4-11). Diallogové okno
o se otevře auutomaticky ppři spuštění výkonu; pozzději
jej lze kdykoli otevřít pomocí
p
tlačíítka Nastaveení nástrojů.

Obrázek 4
4-11: Výběrr PRS
4.3.2 Připojení EK
KG
1.

KG MediGuidde připojen k EKG MeddiGuide v jeddnotce
Ověřte, že je kabel EK
MediGuidee Connect dlle Obrázek 4-12.

UPO
OZORNĚNÍ: Při manipulaci s EK
KG zajistětee, aby se voodivé části kkabelu EKG
G

v
Med
diGuide neddotýkaly jinných vodivýých částí
během výkonu
včetně zeemě.

Návod k použití
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Obrázek 4-12: Připo
ojení kabe lu EKG Me
ediGuide
2.
oznámka:
3.

e
EK
KG MediGuuide na hrudnník pacienta podle
Upevněte elektrody
Obrázek 4-13.
Svody EK
KG MediGu
uide se upevnní k tělu paciienta standarrdními
běžně pro
odávanými plošnými
p
eleektrodami EK
KG.
Upevněte 3 svody EKG
G MediGuidde k elektroddám podle jeejich štítků.
Referenční senzor pacienta

šná elektroda
pravou ruku
A)

Plošná elektrodaa
pro pravou nohu
u
(RL)
Plošná eelektroda pro
levou nohu (LL)

Obrázek 4-1
13: Umístění elektrod
d EKG Med
diGuide a rreferenčníh
ho senzoru
u
pacie
enta MediG
Guide
4.

z
refeerenčního sennzoru paciennta MediGuiide
Zkontrolujjte správné zapojení
a elektrod EKG MediG
Guide.
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Vodiče upevněte k tělu
u náplastí vee vzdálenostii cca 5 cm od plošné elektrody.
ďte mimo ob
blast MB (v blízkosti krkku a ramen),, abyste zabrránili
Vodiče veď
vizuální in
nterferenci zp
působené kaabely.

5.

4.3.3 Ověření
O
nas
stavení pac
cienta
Po přiipojení referrenčního sen
nzoru paciennta MediGuuide a elektrrod EKG je důležité
ověřit,, zda je dan
né nastavení vhodné proo použití tecchnologie M
MediGuide. JJe nutné
ověřit dva důležitté signály: signál EKG
G snímaný systémem M
MediGuide a signál
respiraace. V závisslosti na verzzi aplikace llze tyto signnály sledovaat v jednom ze dvou
dialogových oken::
•

Dialogové okno Ověření nastavenní pacienta (viz Obrázeek 4-14 a.), které se
automatick
ky objeví po
oté, co vybeerete a potvrrdíte referennční senzor pacienta
MediGuidee.

•

Monitor reespirace MP
PS (MRM) (vviz Obrázek 4-14 b.)

Sledujte dialogov
vé okno Ov
věření nastav
avení paciennta a když se pacient nehýbe,
potvrď
ďte následujíící skutečnossti:
a. EKG
G signál neob
bsahuje šum
m, QRS kompplexy jsou zřřetelně vidittelné, HR
zobrrazená na EK
KG MediGuiide se shoduuje s HR zobbrazenou na E
EKG katetriizační
labo
oratoře. Poku
ud tomu tak není,
n
postuppujte podle ppokynů pro řešení potíží
s EK
KG, uvedený
ých v části 7..1.
b. Sign
nál respirace má pilovitý
ý průběh. Průůběh nemusíí být identickký, neboť dýýchání
pacienta může být
b delší nebo
o kratší či hllubší nebo m
mělčí. Graf reespirace mussí mít
alesp
poň v některrých intervallech zelenouu barvu. Pokuud graf zůstáává červený po
delšíí dobu, běheem níž se paccient nepohyybuje, nahléddněte do čássti 7.1, kde jssou
uved
deny pokyny
y pro řešení potíží
p
s respirací.
Je vellmi důležitéé zajistit, ab
by tyto siggnály byly čisté a stabbilní, neboťť mohou
ovlivň
ňovat projekcci MediGuid
de na dříve ppořízený skiaaskopický obbraz.
Po
oznámka:

Okno Ov
věření nastav
vení pacientaa ponechte ottevřené, dokkud skutečněě
nepřipojítte nástroje MediGuide
M
E
Enabled a neezačnete je používat. Potté toto
okno zavřřete klepnutíím na položkku „Spustit vvýkon“.

Návod k použití
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a. Dialo
ogové okno Ověření nastavení pacienta

b
b. MRM

Obrá
ázek 4-14: Ověření siignálu EKG
G a respira
ačního sign
nálu
4.3.4 Příprava jed
dnotky Med
diGuide Ca
ath Conne ct
1. Zk
kontrolujte, zda
z je jednottka MediGuiide Cath Connnect správnně připojenaa k
eleektronické sk
kříňce (jedno
otce MediGuuide Connecct) – kabel jeednotky MeddiGuide
Caath Connect se musí zasu
unout do jeddnoho z koneektorů jednootky MediGuuide
Co
onnect s označením „MeediGuide Catth Connect““.
2. Jed
dnotku Med
diGuide Cath
h Connect um
místěte na koonec vyšetřoovacího stoluu
(k nohám paciienta).

4-14
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UPO
OZORNĚNÍ: Zkontrollujte, zda jee jednotka M
MediGuide Cath Connect na stolee

umístěnaa ve stabilníí pozici a m
manipulujte s ní opatrně, aby neuppadla
nebo aby
y se nepošk
kodila.
Když je C rameno otočeno
o
45°° kaudálně, zajistěte, aaby mezi jeddnotkou
onnect a MT
TA bylo miinimálně 700 cm.
MediGuiide Cath Co

VA
AROVÁNÍ:

Jednotkaa MediGuid
de Cath Connnect je nessterilní. Při odpojováníí
zařízení udržujte ko
onec kabeluu zařízení M
MediGuide s konektoreem
minaci steriilního pole.
mimo steerilní pole, aby nedošloo ke kontam

4.3.5 Připojení za
ařízení Med
diGuide En
nabled™
1. Připojte zařízeení MediGuide Enabled™
™ k jednotcee MediGuide Cath Connnect
tak
k, že zatlačítte konektoru
u do protikussu na jednotcce MediGuidde Cath Connnect,
až zacvakne. Někdy
N
může být nutné kkonektorem oopatrně poottočit, aby zaccvakl.

Ob
brázek 4-15: Nastave
ení nástrojů

POZ
ZNÁMKA

Podrobnéé pokyny pro
o připojení zzařízení MeddiGuide Enabbled viz jejicch
návod k použití.
p

2. Zk
kontrolujte, zda
z identifik
kace zařízeníí v dialogovéém okně Toools Setup
(N
Nastavení ná
ástrojů) (vizz Obrázek 4-15) odpovíddá připojenéému zařízeníí.

POZ
ZNÁMKA

K jednotcce MediGuid
de Cath Connnect lze souučasně připojjit až tři zařízzení.
Zařízení lze
l během vý
ýkonu odpojjovat a znovvu připojovatt.
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3. Ov
věřte, že systtém indikujee rozpoznáníí zařízení MediGuide Ennabled™ tím
m,
že se změní ho
odnota neplaatného stavu zařízení ve stavovém pooli na jeden
z níže
n uvedený
ých stavů, po
odle pozice ssenzoru:
♦ Mimo MB
B
♦ Okraj MB
♦ Platný

4
Jedno
otka MediG
Guide Cath
h Connect
Obrázek 4-16:

4.4 Grrafické už
živatelské
é rozhran
ní MediGu
uide (GUII)
Jak uv
vádí část 2.4, systém obsah
huje dva disppleje, primárnní displej a sekundární diisplej.
Ovládaací prvky naa primárním displeji jsoou seřazeny okolo hlavnní obrazovkyy displeje
(viz Ob
brázek 4-18)). Panely násttrojů v dolní části ovládajjí různé úkonny v průběhuu výkonu.
Vertikální seznam smyček videea na levé strraně umožňuuje vybrat přředem zaznam
menanou
smyčk
ku videa, kterrá se má přeh
hrát na primárrním a sekunndárním displeji.
Na sek
kundárním displeji
d
je zo
obrazena hlavvní obrazovkka a pod ní sstavový paneel.
Obrázeek 4-18 a na
n Obrázek 4-19 jsou znázorněny příklady roozvržení priimárního
a seku
undárního displeje
d
(obv
vyklý živý skiaskopický
ký obraz MeediGuide a obvyklá
3D pro
ojekce).
GUI sy
ystému tvoříí následujícíí části:
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4.4.1 Okno
O
zobra
azení
Okno zobrazení zaabírá většinu
u plochy a obbsahuje 2D a 3D zobrazzení. Okno zobrazení
pleji zobrazzuje skiaskoppii v reálnéém čase a sm
myčky videea. Okno
na primárním disp
zobrazzení na sekun
ndárním displeji zobrazuuje 3D objekkty a při výbběru příslušnné volby
i duáln
ní smyčku viidea.
Varov
vání a systéémová hlášení – se zoobrazují dle potřeby buuď jako inteeraktivní
překry
yvná hlášení nebo jako upozornění.
u
Vypno
out magnetty – pomoccí tohoto ovvládacího prvku lze okkamžitě deaaktivovat
magneetické pole systému
s
Med
diGuide (vizz Obrázek 44-5 výše). Too může být užitečné
v přípaadě pochybn
ností ohledněě rušení způssobovaného magnetickýým polem.
Zoom detektoru
u [15FD]; [20FD]; [225FD] – m
manuálně synchronizuje zoom
MediG
Guide se zoo
omem rentgeenového deteektoru (viz O
Obrázek 4-177).

Obrá
ázek 4-17: Zoom dete
ektoru
Po
oznámka:

Pokud pracujete se sy
ystémem Sieemens Axiom
m Artis, mají tlačítka zooomu
detektoru
u pouze inforrmativní funnkci.
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a

Seznaam
smyček videa

Obbrazovka
disspleje

Ovládací
O
oblast
o

b

Obrrazovka
disppleje

Seznam
m
smyček
k
videa

Ovládací
oblast

Obrá
ázek 4-18: Rozvržení
R
primárního
o displeje MediGuide
e – (a) srde
eční navigace;
ční navigac
ce s aplika
ací Angio S
Survey™
(b) srdeč
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4.4.2 Seznam sm
myček videa
a
Seznam Cine-loo
op List (Sm
myčka videea) obsahuje smyčky videa zaznaamenané
m výkonu (viiz Obrázek 4-18 výše nnebo zvětšennou část na Obrázek 4-220 níže).
během
Uživattel může zo
obrazit konk
krétní smyčkku videa kleepnutím na odpovídajíccí ikonu.
Pokud
d je vybránaa volba Du
ual (Duálníí), lze ze seeznamu sm
myček videaa vybrat
samostatně smyčk
ku do levého a do pravéhho okna (viz Obrázek 4-220).
4.4.3 Seznam 3D model
Seznam
m 3D mod
del (viz Obrrázek 4-21) je seznam 3D modelů rekonstruuovaných
pomoccí aplikace. Uživatel si může vybrat koonkrétní m
model ze sseznamu.
Vybraaný model see zobrazí na všech
v
aktivnních displejícch.

Obrazovka
displeje

Seznam 3D
D model

Vybraný
ý
3D model

Stav
vová oblast

Obrázek 4-19:
4
Uspořádání sek
kundárního
o displeje
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Po
oznámka:

Seznaam 3D modeel je k dispozzici pouze prro srdeční naavigaci s apllikací
Anngio Survey™
™

Obrrázek 4-20:: Seznam s
smyček vid
dea

Obrázek
O
4-2
21: Seznam
m 3D mode
el

4.4.4 Stavová oblast a Inforrmace o vý
ýkonu
o
kteráá je k dispozzici pouze nna sekundárnním displeji, existuje innformace
Tato oblast,
a o staavu a o náslledujících prrvcích systém
mu: stav zařřízení MediG
Guide Enabled, stav
senzorru pohybu (rreferenční seenzor pacientta MediGuidde) stav EKG
G a záznamuu srdeční
frekveence a EKG,, připravenost na záznam
m smyčky vvidea s ohleddem na stav korekce
respiraace, ID pacieenta, jméno pacienta a vvarování „Deetektor mim
mo rozsah“ v případě,
že je hodnota
h
SID příliš vysok
ká.
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4.4.5 Ovládací
O
ob
blast
Ovládací oblast see nachází na primárním ddispleji. Dělii se na dvě ččásti, horní ppruh, kde
nu k dispozicci užitečné ooperace, a dolní pruh, kde jsou kartty dělené
jsou během výkon
podle funkcí a pru
uhy nástrojů.. Ovládací pprvky na hornním pruhu jsou dostupnné během
o výkonu a zahrnují:
celého
♦ Tools setu
up (Nastaven
ní nástrojů))

– otevvře dialogové okno, kde lze

konfigurov
vat připojeníí zařízení MeediGuide Ennabled™ k pportům jednootky
MediGuidee Cath Conn
nect.
♦ Screen Ca
apture (Sním
mek obrazovvky)

– uloží aktuáální obrazovkky

do obrazov
vého souboru
u.
♦ Live as Cin
ne (Živě jak
ko video)

– Přepínačč. Když je vyybrán, je provváděná

skiaskopie systémem po
ovažována zaa video. Totoo video se přřidá na seznam
m
smyček vid
dea (za předp
pokladu, že k tomu existuj
ují správné poodmínky) a je
možné jej přehrát.
p
ne (Jedno)
♦ Single Cin

, Dual C
Cine (dvojí vvideo)

– ovládá, zdda

je zobrazen
no jedno neb
bo dvojí videeo.
♦ Reset Zoo
om (Reset zo
oomu)

– nastaví zooom zobrazenní na sekunddárním

displeji podle zoomu zobrazení
z
skiiaskopie (naa primárním displeji).
♦ 2D Fusion
n (2D fúze)

– aktivujje funkci 2D fúze aplikacce Angio Surv
rvey™

(k dispozici pouze pro srdeční
s
navigaaci s aplikacíí Angio Surveey™; – viz část 3.3.9)
huje hlavní ovládací
o
prvvky pracovnního postupuu výkonu, zobrazené
Dolní pruh obsah
mě Tabs (ka
aret) rozděleených podle ffunkcí. Každdá Tab (karta) obsahujee skupinu
ve form
Button
ns (tlačítek)), sloužících
h k aktivacii konkrétnícch operací a nastavení systému
MediG
Guide. Každéé tlačítko máá přiřazenu kkonkrétní opperaci, označčenou štítkem
m a/nebo
symbo
olem. Stav tlaačítek vizuáln
ně signalizujee níže uvedenné stavy (vizz Obrázek 4-222):
♦ Povolená tlačítka
t
mají bílý text a ssymboly na m
modrém pozzadí
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♦ Právě vybrraná (aktivníí) tlačítka maají žlutý textt a symboly na modrém pozadí
a žluté oráámování
ná tlačítka mají
m šedou baarvu
♦ Nepovolen
p
tlačítka
t
aktivvujete operaaci, která je nna něm uveddena,
♦ Výběrem povoleného
nebo otevřřete místní ok
kno, které vyyžaduje dalšší zadání.

Povolené

V
Vybrané

Nep
povolené

Ob
brázek 4-22
2: Různé sttavy tlačítk
ka
(
slouží také S
Sliders (Posuvníky) k výběru konnkrétního
Kroměě Buttons (Tlačítek)
snímku
u ze smyčky videa.
Tabs (Karty)
(
slou
uží k uspořád
dání ovládánní dle funkčnních skupin:

POZ
ZNÁMKA

Konkrétn
ní dostupné ovládací
o
prvkky se liší v zzávislosti na tom, v jaké
pracujete aplikaci. Náásledující obbrázky sloužží pouze k vizualizaci.

Obrázek 4-233: Karta Výýkon
♦ Prrocedure Tab
bs (Karta výk
kon) (viz Obrrázek 4-23) řřídí celý výkoon (napříkladd spuštění
a ukončení
u
výk
konu či záloho
ování a obnovvení výkonu)). Zahrnuje nnásledující operace:
a)) New (Nov
vý) – spuštěn
ní nového výýkonu
b)) Open (Ottevřít) – otev
vření předchhozího výkonnu ke zobrazzení
c)) Close (Za
avřít) – zavřeení aktuálníhho výkonu
d)) Archv (Archiv) – archivace výkoonu na vyjím
matelné médiium nebo naččtení
archivovan
ného výkonu
u z vyjímateelného médiaa
e)) Tools (Ná
ástroje) - oteevření dialoggového oknaa pomocnýchh nástrojů
f) About (O
O aplikaci) – obsahuje innformace o vverzi softwarru
ončit) – Uko
ončení aplikaace a návrat na obrazovkku MediGuidde
g)) Exit (Uko
Technolog
gy
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♦ La
andmark Taab (Karta An
natomické zn
načky) (viz O
Obrázek 4-24) obsahuje tlačítka
pro
o definici, od
dstranění, zob
brazení a skrrytí anatomicckých značekk; jako doplnněk
čassto používan
ných anatomiických značeek slouží tlaččítko Další aanat. značkyy,
kteerým lze vyb
bírat méně po
oužívané anaatomické znaačky (viz Obbrázek 4-25).

Obrázek 4-24:
4
Karta
a Anatomic
cké značky
y
♦ Viiew Tab (Karrta Zobrazitt) (viz Obrázzek 4-26) ovvládá, zda buudou nebo neebudou
vid
ditelné graficcké objekty vygenerovanné během výýkonu. Zobrazení jednottlivých
graafických objektů lze zap
pínat a vypínnat pomocí tllačítek na tétto kartě.
♦ Ciineloop Tab (Karta Smy
yčka videa) uumožňuje prrovést výběrr konkrétníhoo
sníímku z videaa a zastavit přehrávání
p
vvidea. Má sam
mostatné ovládací prvkyy pro
priimární a seku
undární (pok
kud je aktivnní) zobrazenní videa. Po vvýběru tlačíttka
Ro
oad Map (C
Cestovní map
pa)

se ppřehrávání vvidea zastaví a posuvníkeem nebo

tlaačítky předch
hozí/další snímek lze vybbrat určitý snnímek z videea. Na vybraaný
staatický snímek
k se promítn
nou polohy, orientace a aanatomické zznačky všecch
zařřízení MediG
Guide Enabled™. Obrázzek 4- ukazuj
uje kartu Cin
neloop (Smyyčka
vid
dea) při výběru jednoducchého zobraazení videa a obrázek 27 při výběru ddvojího
zob
brazení videea.
T
♦ An
ngioSurveyTM
3D (Tab Karta
K
AngioSurveyTM 33D) poskytuuje přístup kee všem

tlaačítkům, kterrými se ovlád
dá průběh reekonstrukce 3D modelu (a zobrazujee
sou
uvisející texttová hlášeníí). Na obrázkku 4-27 je znnázorněn přííklad jednoho
z kroků
k
tohoto
o procesu.
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Obráze
ek 4-25: Ok
kno Další a
anat. značk
ky

Obrázek 4-26:
4
Karta Zobrazit1

Obráze
ek 4-27: Ka
arta Smyčk
ka videa (jedno)

Obráz
zek 4-28: Karta
K
Smyč
čka videa (d
dvojí)

Obráz
zek 4-29: Karta
K
Angio
o Survey™
™ 3D1
1

4-24

Tato funkce je k dispozici
d
pouzze pro srdečn
ní navigaci s aplikací Ang
gio Survey™
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4.5 Hla
avní funk
kce dostu
upné během výkonu
Po dokončení příp
pravy, připo
ojení nejménně jednoho zařízení MeediGuide Ennabled™
k systéému a po zav
vedení tohotto zařízení do těla paciennta budou k dispozici náásledující
funkcee:
4.5.1 Skiaskopie
dykoli během
m výkonu M
MediGuide pořídit skiaaskopickou projekci
Uživattel může kd
anatom
mie pomocí skiaskopick
kého pedálu C ramena. Skiaskopickké obrazy sse budou
zobrazzovat obrazo
ovce primárn
ního displejee.
Během
m skiaskopiie budou na
n anatomiii zobrazenéé na skiaskkopických oobrazech
sledov
vána všechn
na zařízení MediGuidde Enabled™
™. Pokud je možné provést
znázorrnění tubusu
u (což závissí na používvané aplikacci, zařízení M
MediGuide Enabled
a na prracovním po
ostupu), znázzorní se takéé tubus zařízzení. Chcete-li znázorněnný tubus
skrýt, vyberte tlačíítko Cath’ Shaft
S
(Tubu
us katetru) nna kartě View
w (Zobrazitt).
4.5.2 Záznam a přehrávání
p
videa
Uživattel může kdykoli
k
běh
hem výkonuu MediGuidde pořídit skiaskopickké video
anatom
mie pomocí pedálu
p
stand
dardního C rramena. Běhhem záznamuu se video zobrazuje
na obrrazovce prim
márního disp
pleje jako skiiaskopie. V pravém hornním rohu obbrazovky
displejje se zobrazu
ují hlášení o stavu záznaamu.
Po sko
ončení záznaamu je video
o přidáno naa seznam sm
myček videa (viz Obrázeek 4-20).
Video se přehráváá ve smyčce, synchronizoovaně s EKG
G v reálném čase.
Ze sezznamu smyčček videa lzze kdykoli vvybrat jakékkoli video. Z
Ze seznamu smyček
videa lze kdykoli vybrat
v
jakék
koli video. P
Při výběru Dual Cine (d
dvojí video) (viz část
4.4.2) lze vybrat video k přeehrávání proo každou obbrazovku zvvlášť. Pokudd chcete
k
ob
brazovku, kleepněte na tlaačítko Left/R
Right (Levýý/pravý)
vybratt video pro konkrétní
na horrním okraji Cine-loop
C
Liist (seznamu
u smyček viidea) (viz O
Obrázek 4-200).
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Uživattel může vy
ybrat přehled
dový obraz (cestovní m
mapu) z vybbraného videea, který
se zob
brazí jako staatický snímek
k.
Během
m přehrávání smyčky viidea budou ve videu naa zobrazené anatomii slledována
všechn
na zařízení MediGuidee Enabled™
™. Pokud bbyl vybrán přehledový snímek
(cestov
vní mapa), budou zařízzení MediGuuide Enableed™ sledováána na něm. Kromě
zařízen
ní MediGuid
de Enabled™
™ budou naa vybraném podkladovém
m obraze zoobrazeny
i další 3D objekty,, například la
andmarks ((anatomickéé značky) (vviz část 4.5.33).
4.5.3

Přiřazení
P
anatomický
ých značek
k
Uživattel může umístit anaatomické zznačky jakýýchkoli anaatomických funkcí.
Anatom
mické značčky lze umíístit pomocíí senzoru ppozice a orientace MeddiGuide.
Chcetee-li umístit anatomickou
a
u značku, um
místěte hrot zařízení MeediGuide Ennabled™
do anatomického místa, kam
m se má um
místit anatom
mická značkka, vyberte zařízení
MediG
Guide Enablled™ v kaartě Anatom
mické značky
ky a poté kklepněte na tlačítko
odpov
vídající anato
omické značk
ky (viz Obráázek 4-30).

Obrázek
k 4-30: Přiřřazení anattomických značek
Po přiiřazení lze anatomickou
a
u značku zobbrazit ve 2D
D i 3D zobraazení. Obrázzek 4-33
ukazujje příklad prrojekce anatomické značčky na videuu. Obrázek 44-34 zobrazuuje tutéž
anatom
mickou značk
ku ve 3D.
Chcetee-li přiřazen
nou anatomicckou značkuu odstranit, kklepněte na tlačítko anaatomické
značky
y a poté na tlačítko
t
Deleete LM (Od
dstranit AZ
Z) (viz Obrázzek 4-31). O
Objeví se
překry
yvné okno s žádostí
ž
o potvrzení odstrranění (viz O
Obrázek 4-322).

Obrázek
k 4-31: Ods
stranění an
natomické značky

4-26

Návo
od k použití te
echnologie M
MediGuide

Návood k použití teechnologie M
MediGuide

Ob
brázek 4-32
2: Potvrzen
ní odstraně
ění anatom
mické značky
Chcetee-li anatomicckou značku
u skrýt, klepnněte na tlačíttko Hide LM
M (Skrýt AZ
Z).
Chcetee-li zobrazitt skrytou an
natomickou značku, kllepněte na tlačítko Sh
how LM
(Zobrazit AZ).

Annatomické značky

Ob
brázek 4-33
3: 2D zobrazení s an atomickým
mi značkam
mi
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Annatomické značky

Ob
brázek 4-34
4: 3D zobrazení s an atomickým
mi značkam
mi
4.5.4 2D fúze Ang
gio Survey
y™
Po
oznámka:

Taato funkce jee k dispozici pouze pro ssrdeční naviggaci s aplikací
Anngio Survey™
™.

Funkcee 2D fúze Angio
A
Survey
y™ umožňuj
uje uživateli zzobrazit živýý skiaskopickký obraz
překry
ytý odpovídajjícím dříve zaznamenaný
z
ým skiaskoppickým obrazzem. Tuto fuunkci lze
použít ke skiasko
opické projekci nástrojjů použitýchh během vvýkonu s ppřekrytím
ngiogram neebo venogrram odpovvídající cévnní strukturyy (např.
znázorrňujícím an
koronáárního sinu, CS). To užživateli umožžní vyhledatt nástroje vzzhledem k aanatomii.
Chcetee-li funkci 2D
D fúze Angio
o Survey™ ppoužít, musítee provést nássledující krokky:
1. Zaaznamenejte požadovano
ou anatomickkou oblast nna smyčku viidea (pořiďtee
naapříklad veno
ogram CS) z vámi preferrovaného úhhlu.
2. An
niž byste poh
hnuli C rameenem nebo ppacientem, vvyberte ovláddací prvek F
Fuse
Ciine (Fúze videa) (viz Ob
brázek 4-35
5).

Obráz
zek 4-35: Ovládací
O
prrvek Fúze v
videa
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3. Po
oužíváte-li žiivou skiasko
opii, překryjee zaznamenaaná smyčka vvidea živé obrazy.
Překrytí bude znázorněno v odstínech zelené barvvy. Manipuluujte s nástroji podle
po
otřeby a přito
om využívejtte anatomickké informacee z projekce fúzovanéhoo videa.
Po
oznámka:

Pokud se pohne C ram
meno, paciennt nebo stůl,, činnost funnkce 2D fúzee Angio
™ se ukončí.
Survey™

4. Ch
hcete-li změn
nit opacitu překrytí,
p
pouužijte ovládaccí šipky na llevé straně ddispleje

(viiz Obrázek 4--36).

Obrázek
k 4-36: Ovlá
ádací prvky
y pro opac
citu 2D fúze
e Angio Su
urvey™
5. Ch
hcete-li funk
kci 2D fúze Angio
A
Surveey™ deaktivovat, znovu vyberte ovláádací
prv
vek Fuse Ciine (Fúze videa).
4.5.5 3D Angio Survey™
Po
oznámka:

Taato funkce jee k dispozici pouze pro ssrdeční naviggaci s aplikací
Anngio Survey™
™.

A
Surveey™ 3D lzee rekonstruoovat 3D moodel cévní aanatomie
Pomoccí funkce Angio
za pou
užití dvou smyček videea pořízenýcch z různýchh úhlů. Zrekkonstruovanný model
lze náásledně zobrrazit ve 3D nebo prom
mítnout na žiivý nebo přředem zaznaamenaný
skiask
kopický obraz.
Chcetee-li zrekonstrruovat 3D mo
odel Angio S
Survey™, muusíte provést následující kkroky:
1. Za
aznamenejte
e dvě smyčk
ky videa s poožadovanou
u anatomií; d
dodržujte
ná
ásledující prravidla:
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a. Smyčk
ky videa se musí
m
poříditt z úhlů, jejiichž rozdíl jje nejméně 4
40º.
blasti
b. V každ
dé smyčce viidea se mussí zvýraznit všechny an
natomické ob
zájmu.
učujeme vollit projekce (úhly), v nicchž má ana
atomická obllast
c. Doporu
zájmu celkové min
nimální zkrrácení.
2. Vy
yberte kartu
u Angio Surrvey™ 3D (v
viz Obrázek
k 4-37).
3. Kllepněte na tlačítko
t
Cre
eate Modell (Vytvořit model).
4. Ze
e dvou smyčček videa vy
yberte smyčk
ku s nejmen
nším zkráceením, která se má
zobrazit na le
evém displejji, a druhou , která se m
má zobrazit n
na pravém d
displeji.
Po
okud jsou sm
myčky videa
a nasmínány
y z úhlů, jejjichž rozdíl jje menší než 40º,
ob
bjeví se hlášení, že reko
onstrukci neelze provést. V opačném
m případě bu
ude
ak
ktivní tlačítk
ko Next (Da
alší).
5. Kllepněte na tlačítko
t
Nex
xt (Další)
6. Po
omocí ovláda
acích prvků
ů pro snímek
k vyberte sn
nímek z levéé smyčky videa.
Po
o provedení tohoto výbě
ěru budou n
na pravé smy
yčce videa k dispozici p
pouze
sn
nímky odpov
vídající srde
eční fázi vyb
braného sním
mku.
7. Vy
yberte snímek na pravé
é smyčce vid
dea.

Obráz
zek 4-37: 3 D Angio Survey™
8. Ozznačte oblasst zájmu (RO
OI) (viz Obrrázek 4-38):
a. Klepnu
utím levého
o tlačítka my
yši označte bod na levéé smyčce vid
dea
(začněte na proxim
mální stran
ně).
dea se objevíí přímka prrotínající an
natomii
b. Na sníímku pravé smyčky vid
(epipollární linie, neboli
n
proje kce bodu vy
ybraného na
a levé smyčcce
videa).. Bod, ve kte
erém se prootíná s cévou
u, slouží jak
ko vodítko pro
označe
ení odpovída
ajícího bodu
u. Označte b
bod na pravéé smyčce vid
dea.

4-30

Návo
od k použití te
echnologie M
MediGuide

Návood k použití teechnologie M
MediGuide

Obrá
ázek 4-38: Angio
A
Surv
vey™ 3D – označeníí oblasti zá
ájmu
Po
oznámka:

Epipolárn
ní linie předsstavuje přiblližný roviny,, na níž se m
může nacházeet
odpovídaj
ající bod. Pou
užijte ji pouzze jako vodíítko a označtte přesně
odpovídaj
ající bod pod
dle vlastního uvážení.
c. Opaku
ujte kroky a a b, dokud neoznačíte celou oblast zájmu.

Po
oznámka:

Pokud ozznačíte nesprrávný bod, ppoužijte tlačíttko Undo Last (Zpět pooslední
akce).
d. Klepnu
utím na tlaččítko Použítt proveďte rrekonstrukcci modelu.
Zrekon
nstruovaný model se zoobrazí na ob
bou smyčkácch videa
(viz Ob
brázek 4-39).

Po
oznámka:

Pokud se hranice lum
men modelu lliší od hranicc skutečnýchh cév, použijjte
tlačítko Edit
E Lumen (Upravit lu
umen) a opraavte je na prrimárním disspleji.
Lumen lzze upravit tak
k, že stiskneete levé tlačíttko myši a ppřetáhnete myyší po
správném
m průběhu stěěny.

1. Po
ostup přidán
ní větve k re
ekonstruova
anému mod
delu (viz Obrrázek 4-40)::
a. Klepně
ěte na tlačíttko Add Brranch (Přid
dat větev).
b. Pomoccí myši ozna
ačte body poodél požadov
vané větve n
na levé smy
yčce
videa.
c. Pomoccí zobrazený
ých epipolárrních linií ozznačte odpovídající bod
dy
na pra
avé smyčce videa.
v
d. Klepnu
utím na tlaččítko Apply
y (Použít) v
vytvořte věttev.
e. Podle potřeby
p
upra
avte hranicee větve tak, žže je přetáhn
nete pomocíí myši.
f.

Klepně
ěte na tlačíttko Apply ((Použít).

g. Pro přidání dalšícch větví zopa
akujte krok
ky a až f.
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Obrázek 4-39
9: Projekce
e 3D modellu Angio Survey™ na
a smyčce v
videa

Ob
brázek 4-40
0: Přidání v
větve Angiio Survey™
™ 3D
2. Ch
hcete-li vytvořit zdokona
alený 3D moodel, který b
bude pulzova
at v souladu se
srd
dečním cyklem, vyberte tlačítko En
nhance 3D (Zdokonalit 3D) a prooveďte
ná
ásledující kro
oky:
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Obráz
zek 4-41: Zd
dokonalen
ný 3D mode
el Angio S
Survey™
a. Na párru snímků, který násleeduje za párrem snímků s původně
označe
enou oblastíí zájmu, se zzobrazí vypoočítaná obla
ast zájmu. P
Pokud
je tato oblast zájm
mu správná,, klepněte n
na tlačítko N
Next (Dalšíí);
dě oblast zájjmu upravtee podobně, jako jste proovedli
v opačném případ
ní označení oblasti zájm
mu.
původn
b. Tento krok
k
opakujjte, dokud see v pruhu v h
horní části levé obrazovk
ky
neobjev
ví hlášení Enhance
E
3D complete on
n one ECG ccycle (Zdokonalený
3D model dokončen
n pro jeden ccyklus EKG)).
ěte na tlačíttko Finish (D
Dokončit)
c. Klepně

4.6 Po
okyny k výkonu
v
MediGuide
e
4.6.1 Nastavení
N
1. Proveďte kroky
k
spuštění systému a přípravy paacienta, kterré jsou popsáány v části 4.3.
2. Stisknutím
m tlačítka New
w (Nový) sp
pusťte nový vvýkon MediiGuide.
3. Vyplňte úd
daje o výkon
nu do vhodný
ých polí v okkně (viz Obrrázek 4-42).
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Obrázek 4-4
42: Okno N
Nový

4.6.2 Připojení a použití zařřízení MediiGuide Ena
abled™
1. Připojte, znovu připojte nebo odp
pojte zařízenní MediGuidde Enabled™
™ (podle tooho, jaký
hem výkonu
u vyžadován)).
úkon je běh
Po
oznámka:

Před použžitím jakého
okoli invazivvního zařízenní se doporučuje otestovvat jeho
funkci po
o jeho připojení k jednotcce MediGuidde Cath Connnect tak,
že se zaříízení umístí pod
p detektorr zobrazovaccího systémuu a zkontroluuje se,
zda se zm
měnil stav sy
ystému na jinný než INVA
ALID (NEPL
LATNÝ).

2. Konfigurujte typ zařízeení (vyberte příslušný tyyp zařízení zze seznamu, který se obbjeví pod
m portem jed
dnotky MediiGuide Cathh Connect) a připojovacíí port v oknně Tools
konkrétním
Setup (Nasstavení násttroje) (viz Ob
brázek 4-11).
oznámka:
Po

Dostupnáá zařízení MediGuide Ennabled™, kteerá lze vybírrat, konfigurruje
technik v závislosti na
n dostupnossti zařízení a typu výkonuu.

3. Zařízení MediGuide™
M
Enabled po
oužívejte v ssouladu s náávodem k pooužití a sleduujte jeho
pozici a orientaci na odpovídajícíím displeji ssystému. Jakkmile bude zařízení MeediGuide
Enabled™ připojeno a umístěno do
o skříně pohyybu, bude jej systém sleddovat a zobraazovat na
vních obrazov
vkách, buďto
o ve 3D neboo superponovvané na skiaskkopickém obbraze.
všech aktiv
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Po
oznámka:

Stejně jak
ko každé jinéé invazivní llze i zařízeníí MediGuidee Enabled™
sledovat na
n displejích
h zobrazovaccího systémuu pomocí staandardní skiaaskopie.

4.6.3 Záznam a zo
obrazení skiaskopie
s
♦ Běěhem výkonu
u lze použít skiaskopii. C
Chcete-li vyuužít schopnoosti systému
zob
brazit pozicii zařízení a sledovat
s
anattomické znaačky na předdem zaznameenaném
skiiaskopickém
m obraze, zazznamenejte jednu či vícee smyček viddea při libovvolném
úh
hlu C ramenaa, který je v rozsahu
r
speccifikovaném
m v části 3.5. Poslední zááznam
vid
dea se přehraaje na primáárním displejji. Chcete-li přehrát jinouu smyčku viidea,
vy
yberte ji ze seeznamu smy
yček videa. P
Při pořizovánní živé skiaskopie pedáleem
skiiaskopie neb
bo pedálem videa
v
bude nna primárním
m displeji míísto videa vžždy
zob
brazen živý skiaskopick
ký obraz se suuperponovanným zařízenním MediGuide
En
nabled™ a an
natomickým
mi značkami.
♦ Po
ostup záznam
mu videa:
a)) Umístěte C rameno do
o požadovanného úhlu.
b)) Vyčkejte 30
3 sekund, až
a se barva inndikátoru vee stavové oblasti změní nna
zelenou a jeho stav naa „Připraven na smyčku vvidea“ (viz O
Obrázek 4-443).

Obráz
zek 4-43: In
ndikátor „P
Připraven n
na smyčku
u videa“
c)) Stiskněte pedál
p
videa a podržte jejj, dokud se bbarva pruhu „Záznam videa“
nezmění na
n zelenou. Video
V
se přiddá na Cine-lloop List (seeznam smyčček
videa) a přehraje
p
se naa primárním
m displeji.
d)) Pokud je video
v
příliš krátké,
k
nebuude přidáno nna seznam viideí a zobrazzí
se chybov
vé hlášení.
e)) Pokud se během
b
záznaamu videa pprudce změníí EKG, respiirace nebo ppozice
pacienta, změní
z
se barrva pruhu „Z
Záznam videea“ na modroozelenou a oobjeví
se nápis: „Video
„
nebu
ude validovánno“. Video sse přidá na C
Cine-loop List
(seznam smyček
s
videea) s červenýým „X“. Nebbude automaaticky přehrááváno.
Pokud jej chcete vybraat, klepněte na jeho ikonnu v seznamuu.
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NOTE:

Video lze zazn
namenat běžným pedállem skiaskoopie. Chcete-li to učinit,,
vě jako vid
deo)
v oovládací obllasti,
stiiskněte tlačíítko Live as Cine (Živ
dle
e vysvětleníí v části 4.4..5. Dokud jee toto tlačítk
ko vybráno, bude každá
á
skiaskopie zazznamenána
a jako video,, přidána na
a seznam video smyček
k
p
jako
o pozadí k projekci.
a použita

UPO
OZORNĚNÍ: Použití videa
v
označčeného červveným „X“ m
může způsoobit zhoršenní

přesnostii projekce.

♦ Po
okud není vy
ybráno dvojí zobrazení viidea, na sekuundárním diispleji se objeví 3D
zob
brazení zařízzení MediGu
uide Enabledd™ a anatom
mické značkyy.
♦ Ch
hcete-li nastaavit dvojí zobrazení videea, použijte ttlačítko Duaal (Dvojí)
v horním
h
pruhu
u ovládací oblasti.
o
Videoo, které se m
má zobrazit nna obrazovcee
sek
kundárního displeje,
d
lze vybrat ze seeznamu smyyček videa tlaačítkem Rigght
(Pravý) v horn
ní části seznaamu smyčekk videa (viz O
Obrázek 4-220). I když vyyberete
dv
vě smyčky viidea, přehrají se obě včettně zařízení MediGuide Enabled™
a anatomickýc
a
ch značek.
♦ Po
okud je vybrááno Dual (D
Dvojí) zobrazzení videa běěhem pořizoování živé
skiiaskopie, zob
brazí se tato na primárníím displeji a video vybraané ke zobraazení na
sek
kundárním displeji
d
budee pokračovat v přehrávánní.
♦ Po
okud chcete jako
j
pozadí projekce
p
místo smyčky videa vybratt statický obbrázek,
stiskněte tlačíttko Road Ma
ap (Cestovn
ní mapa) na posuvníku C
Cine (Videoo)
ka videa). V
Viz Obrázek 44- a 27 s ovlládáním smyyčky
na kartě Cineloop (Smyčk
dea v režimu
u Jedno a Dv
vojí.
vid
natomickýc
ch značek
4.6.4 Přiřazení an
Anatom
mické značk
ky lze přiřaadit jakémukkoli anatom
mickému boddu. Postup ppřiřazení
anatom
mické značky
y:
a) Z karty Land
dmarks (An
natomické zznačky) vybberte některré dostupné zařízení
MeediGuide En
nabled™. V níže uvedenném příkladdu (Obrázek 4-44) je k ddispozici
jed
den vnější katetr,
k
připojený k portuu č. 2 jednottky MediGuuide Cath Coonnect a
jed
den vodicí drrát, připojen
ný k portu č. 1 jednotky M
MediGuide C
Cath Connecct.
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Obrázek 4-44
4: Zařízení MediGuide
M
e-Enabled pro přiřaze
ení anatom
mické
zna
ačky
b) Kd
dyž je hrot zařízení um
místěn na ccílové anatom
mii, stisknětte příslušné tlačítko
anaatomické značky na karrtě Landmarrks (Anatom
mické značk
ky) (např. C
CS OS –;
úplný seznam anatomických
a
h značek je uuveden v částti 0) a vybertee tlačítko Přiřřadit AZ.
d tohoto okaamžiku budee anatomickáá značka souučástí všech aktivních zobrazení
c) Od
sysstému.
d) Ch
hcete-li anato
omickou znaačku skrýt, kklepněte na ttlačítko Zobrrazit/skrýt.
e) Ch
hcete-li anato
omickou znaačku odstrannit, klepněte na tlačítko O
Odstranit.
Chcetee-li zrušit po
oslední akci, klepněte naa tlačítko Zruušit posledníí akci.
4.6.5 Ukončení
U
vý
ýkonu
Dokon
nčený klinický výkon lzze zavřít tlaččítkem Closse (Zavřít) na kartě Prrocedure
(Výko
on) (viz Obrrázek 4-23 výše).
v
Alternnativně lze aaplikaci zceela ukončit ttlačítkem
Exit (Ukončit).
(
Při
P zavření zůstane výk
ýkon uložen na pevném
m disku sysstému za
účelem
m budoucího
o zobrazení nebo archiivace. Chceete-li uzavřeený výkon zzobrazit,
klepněěte na tlačítk
ko Open (Ottevřít) na kaartě Procedu
ure (Výkon)) a vyberte vvýkon ze
seznam
mu v dialogo
ovém okně.
4.6.6 Operace
O
po
o výkonu
Výkon
n lze po uzzavření zálo
ohovat na vvyjímatelné médium, a to pomocí tlačítka
Archiv
v. Okno Arrchive (Archivovat), ktteré se po sstisknutí tohhoto tlačítkaa zobrazí
(viz Obrázek
O
4-45
5), umožňujee provést D atabase (daatabázové) ooperace MediGuide,
ke kterrým patří:
♦ Ex
xport – uložení vybranéh
ho výkonu nna vyjímatelnné médium
♦ Im
mport – obno
ovení vybran
ného výkonuu z vyjímatellného médiaa
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♦ Deelete (Odstranit) – odstrranění výkonnu z pevného disku systéému. Tato opperace
je chráněna heslem
hange Passw
word (Změn
nit heslo) – zzměna hesla správce proo operace typpu
♦ Ch
Od
dstranit
Více podrobností
p
o databázový
ých operacícch viz část 5.2.

Ob
brázek 4-45
5: Databázo
ové operac
ce
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5 Údržba na uživatelské úro
ovni
oznámka:
Po

Pravideln
ná údržba systému, provááděná uživattelem i spoleečností
St. Jude Medical,
M
je zásadně
z
důleežitá pro udrržení plného výkonu
systému. Doporučujeeme vám doddržovat pokyyny společnoosti MediGuuide
pro pravidelnou údržb
bu, abyste p ředešli nízkéému výkonuu systému a zzajistili
jeho trvallou vysokou
u spolehlivosst.

Uživattel odpovídáá ze prováděn
ní následujíccích operací údržby:
♦ Úd
držba referen
nčního senzo
oru pacientaa MediGuidee na straně 5--1
♦ Sp
práva dat na straně 5-2
Všech
hny ostatní op
perace údržb
by musí provvádět kvalifiikovaný techhnik.
UPO
OZORNĚNÍ: Neprováádějte jakou
ukoli údržbuu systému v přítomnossti výbušnýcch

materiálů
ů.

5.1 Úd
držba refe
erenčního
o senzoru
u pacientta MediGuide
Refereenční senzorr pacienta MediGuide
M
je určen k vícenásobnémuu použití. Prooto musí
být čišštěn a udržov
ván následujícím způsobbem:
♦ Reeferenční sen
nzor pacientaa MediGuidde (nikoli jehho konektor) očistěte po každém
po
oužití hadřík
kem navlhčen
ným 70% rooztokem alkooholu. Zkonttrolujte, zda není
meechanicky po
oškozen refeerenční senzzor pacienta M
MediGuide ani jeho kabbel.
Po
oté jej uložtee do kapsičky
y, přitom jej ponechte přřipojený k jeednotce MeddiGuide
Co
onnect na ko
olejnici stolu
u. Je-li refereenční senzor pacienta MeediGuide nebbo jeho
kaabel poškozeen, vyměňte referenční
r
seenzor paciennta MediGuiide.
♦ Na
a konci dne po očištění odpojte refeerenční senzoor pacienta M
MediGuide
od
d jednotky MediGuide
M
Connect a uloožte do jej půůvodního obbalu.
♦ Reeferenční sen
nzor pacientaa MediGuidde doporučujeme jednou
u za měsíc oččistit
haadříkem navllhčeným v ro
oztoku 2% gglutaraldehyydu (například Cidex).
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5.2 Sp
práva dat
Pravid
delně v sou
uladu se zássadami nem
mocnice odsstraňujte výýkony MediGuide z
pevnéh
ho disku (s ohledem naa velikost a vvyužití prosstoru na diskku). Pokud sse objeví
varováání „Volný prostor
p
na disku“,
d
aplikkace uživateeli nedovolí otevřít novýý výkon,
dokud
d nebude na disku
d
k dispo
ozici dostateek místa.
Doporručený postup usnadň
ňující použív
vání:

♦ Kaaždý výkon lze
l zálohovaat na vyjímattelné médium
m podle poppisu uvedenéého
v části
č
Export výkonu Med
diGuide na vvyjímatelné médium na straně 5-2
♦ Jak
kmile výkon
n úspěšně zazzálohujete, oodstraňte jej z pevného ddisku; odstraanění
bu
ude automaticcky potvrzen
no aplikací M
MediGuide. Podrobné pookyny viz
Od
dstranění výk
konů MediG
Guide z pevnného disku nna straně 5-44.

5.2.1 Export výko
onu MediG
Guide na vy
yjímatelné médium
Položk
ka Export v okně Da
atabase Op
perations (D
Databázové operace) slouží k
záloho
ování výkonů
ů MediGuide uloženýchh na pevném disku na vyj
yjímatelné médium.
Po
oznámka:

6.

Databázo
ové operace doporučujem
d
me provádět ze stanice roozhraní techhnika,
protože klávesnice
k
a myš umožňuují výběr vícce výkonů naajednou (cožž je
výhodné u operací typ
pu Odstranitt).
Vyberte naabídku Systéém a klepnětte na tlačítkoo [Archv].

perace:
Otevřee se okno Daatabázové op
7.

Výběrem volby
v
[Expo
ort] v okně D
Databázové ooperace
(viz Obrázzek 4-45 výšše) otevřete ookno Exporrt; viz Obrázzek 5-1 níže.

nů uloženýchh na pevném
m disku.
Otevřee se seznam všech výkon
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Obrázek
k 5-1: Okno
o Export
8.

Vyberte vý
ýkon, který chcete
c
uložitt, a klepněte na [OK]. O
Otevře se oknno
„Vyberte cílovou
c
složk
ku“.

9.

Vyberte cíílovou složku
u a klepněte na tlačítko [Copy (Kop
pírovat)].

10.

Po dokonččení exportu podle potřebby klepněte na tlačítko [[Back (Zpětt)].

11.

Po dokonččení zálohy si
s aplikace M
MediGuide vvyžádá potvrzzení operacee typu
Odstranit. Uživatel se může rozhoddnout odstraanit zazálohoovaný výkonn nebo
jej ponechat na disku k další analýýze.

5.2.2 Im
mport výko
onů MediGuide z vyjíímatelného
o média
Položk
ka Import v okně Database
D
O
Operations (Databázovvé operace) slouží
k načttení výkonů MediGuide z vyjímatellného médiaa na pevný ddisk. Postupp exportu
výkon
nů na vyjímattelné médium
m viz odstavvec 5.2.1.
m, na kterém
1. Připojte k systtému vyjímaatelné médium
m je uloženýý výkon.
2. V okně Databáázové operacce vyberte m
možnost [Import]. Otevřře se okno
Im
mport (viz Ob
brázek 5-2).
3. Vy
yberte výkon
n, který chceete importovvat, a klepnětte na [OK].
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Ob
brázek 5-2
2: Okno Imp
port
5.2.3 Odstranění
O
výkonů MediGuide z pevného disku
Položk
ka Delete (O
Odstranit) v okně
o
Databaase Operatioons (Databáázové operacce) slouží
k odstrranění výkon
nů MediGuid
de z pevného disku za účeelem uvolněnní místa na diisku.
UPOZORNĚNÍ: Před odsttraněním jakéhokoli v
výkonu zk
kontrolujte,, zda byl

zazálohov
ván. Výkon
n, který nebbyl zazálohoován, nebudde po odstraanění
možno ob
bnovit.
Postup
p odstraněn
ní výkonů MediGuide
M
z pevného d
disku:
1.

Klepněte na
n kartu Procedure (Výk
kon) na prim
márním displleji; poté kleepněte
na tlačítko [Archv].
Zobrazí
Z
se okno
o
Databázzové operacee.

2.

Klepněte na
n tlačítko [D
Delete (Odsttranit)].
Zobrazí
Z
se seeznam všech
h výkonů akt
ktuálně uložeených na pevvném disku.

3.

Držte stisk
knutou kláveesu <Shift>, vyberte posttupy, které cchcete odstraanit,
a poté klep
pněte na tlačítko [Deletee (Odstranitt)].
Otevře
O
se ok
kno s požadaavkem na zaddání hesla.

4.

Zadejte sprrávné heslo (které vám ppřiřadil technnik společnoosti St. Jude
Medical) a poté klepněěte na tlačítkko [OK].
Vybrané
V
výk
kony budou odstraněny z pevného ddisku.

5.

5-4

Klepněte na
n tlačítko [E
Exit (Konecc)].
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6 Zpě
ětná vaz
zba
Společčnost MediG
Guide se v zájmu maaximální spookojenosti uuživatelů snnaží své
produk
kty neustále vylepšovat.
S příp
padnými poznámkami nebo návvrhy ohlednně použitelnnosti, spoleehlivosti,
udržov
vatelnosti neebo uživatelsského rozhraaní systému se prosím oobraťte na sppolečnost
St. Jud
de Medical.
Dále může
m
společčnost St. Ju
ude Medicall v určitýchh případech využívat foormuláře
spokojjenosti na pracovišti.
p
Pomozte
P
náám prosím a vyplňte všechny soouvisející
podrob
bnosti.
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7 Řeš
šení pottíží
V tabu
ulce 7.1 je uveden sezn
nam a popiss chyb, kterré se mohouu vyskytnouut během
provozzu systému a také opatřeení pro nápraavu těchto chhyb.
Náprav
vná opatřeníí uvedená v tabulce jsouu uváděna v pořadí, v jaakém je (po jednom)
máte provádět.
p
Zaačněte prvním nápravnýým opatřením
m a pokud tto problém nnevyřeší,
přejděte k dalšímu
u nápravném
mu opatření.

7.1 Ře
ešení potíží se sys
stémem MediGuid
M
de
Položkaa č.

1.

Chybaa

Pop
pis

Náppravné opatřření

Stav zaařízení MediG
Guide
Enableed se změnil na
n
„Neplaatný/mimo MB“
M

Pozzice zařízení
MeediGuide Enabbled
se nezobrazuje
n
nna
obrrazovkách sysstému

Obnnovte pozici zzařízení MediGuide
Enab
abled uvnitř skkříně pohybu a
zkonntrolujte zobrrazený stav (oověřte,
zda jje výška renttgenového dettektoru
ménně než 15 cm nad anatomicckou
strukkturou paciennta,
zda jje zobrazovanný orgán
ve zzobrazovaném
m zorném polii
a zdda se zařízení MediGuide E
Enabled
nachhází v odpovíídající oblastii).
Ověěřte, zda je zařřízení MediG
Guide
Enab
abled připojenno k jednotce
MeddiGuide Cath Connect.

2.

Projek
kce zařízení
MediG
Guide Enabled
d
náhle zmizí
z

Pozzice zařízení
MeediGuide Enabbled
se nezobrazuje
n
nna
obrrazovkách sysstému

Ověěřte, zda je zařřízení MediG
Guide
Enab
abled v MB. P
Pokud je stav zařízení
MeddiGuide Enabbled „Neplatný/mimo
MB“, postupujte dle položky
č.1 v této tabulcee.
Ověěřte, zda je zařřízení MediG
Guide
Enab
abled připojenno k jednotce
MeddiGuide Cath Connect.
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Položkaa č.

Chybaa

Pop
pis

Náppravné opatřření
Poku
kud je stav refferenčního sennzoru
paciienta MediGuuide „Neplatnný/mimo
MB“, obnovte poozici referenčnního
senzzoru pacienta MediGuide uuvnitř
skřínně pohybu. (O
Ověřte, zda jee výška
renttgenového dettektoru méně než
15 ccm nad anatom
mickou struktturou
paciienta a zda je zobrazovanýý orgán
ve zzobrazovaném
m zorném polii.)
Ověěřte správné ppropojení
referrenčního senzzoru pacientaa
MeddiGuide s jednnotkou MediG
Guide
Connnect a s pacieentem.
Ověěřte platnost ssignálu EKG
MeddiGuide. Pokuud není platnýý,
ověřřte, že jsou svvody EKG
a eleektrody správvně připojeny
k jeddnotce MediG
Guide Connecct
a k ppacientovi.

3.

Stav reeferenčního seenzoru
pacien
nta MediGuidee se
změnill na
„Neplaatný/mimo MB“
M

Pozzice zařízení
MeediGuide-Enaabled
se nezobrazuje
n
nna
obrrazovkách sysstému

Obnnovte pozici referenčního ssenzoru
paciienta MediGuuide uvnitř skřříně
pohyybu nebo posstupujte dle pooložky
č.1 v této tabulcee.
Ověěřte, zda je výýška rentgenovvého
deteektoru méně nnež 15 cm nadd
anattomickou struukturou paciennta.
Ověěřte, zda je refferenční senzor
paciienta MediGuuide pevně přiipojen
k paacientovi.
Stiskkněte pedál žživé skiaskopiie a
ověřřte, zda je zobbrazovaný orggán
vidittelný na obraazovce.
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Položkaa č.

Chybaa

Pop
pis

Náppravné opatřření

4.

Hlášen
ní „Zkreslení
polem kovu“

Na sekundárním
m
disp
pleji se zobraazí
hláášení a výkonnnost
sled
dování pozicee
zařřízení MediGuuideEnaabled je
ned
dostatečná

Zkoontrolujte, zdaa nejsou v okoolí
ošettřované oblastti pacienta koovové
předdměty. Pokudd ano, odstraňňte
je a zajistěte, aby
y byla vzdálennost
kovoového předmětu od MTA
nejm
méně 70 cm.

5.

Hlášen
ní „SID
mimo meze“

Na sekundárním
m
disp
pleji se zobraazí
hláášení popisujíccí
plaatný provozní
rozzsah a výkonnnost
sled
dování pozicee
zařřízení MediGuuideEnaabled je
ned
dostatečná

Uprravte polohu ddetektoru
do pplatného provvozního
rozssahu dle údajůů v hlášení.

6.

Po soft
ftwarovém ressetu
EKG nereaguje
n

Na sekundárním
m
disp
pleji se zobraazí
hláášení

ypínač záznam
mníku
Ověěřte, zda je vy
EKG
G MediGuidee v poloze
<ON
N (ZAP)>.
Ověěřte, zda je kaabel EKG bezppečně
přippojen k jednottce MediGuidde
Connnect.

7.

HR zobrazovaná EK
KG
MediG
Guide je přílišš
pomaláá/rychlá/nestaabilní

m
Na sekundárním
pleji se zobraazí
disp
hláášení.

Guide se
Poroovnejte signáll EKG MediG
signnálem EKG kaatetrizační
labooratoře. Pokudd je signál EK
KG
kateetrizační laborratoře podobnný jako
signnál EKG MeddiGuide, pokraačujte
ve vvýkonu MediG
Guide. Pokudd
je neestabilní pouzze signál EKG
G
MeddiGuide, provveďte následuj
ující:
1. O
Ověřte, že jsouu všechny 3 svody
EKG
G MediGuidee připojeny
k eleektrodám a žee jsou elektroody
bezppečně připojeeny k tělu pacienta.

7-8

Návo
od k použití te
echnologie M
MediGuide

Návood k použití teechnologie M
MediGuide

Položkaa č.

Chybaa

Pop
pis

Náppravné opatřření
2. O
Ověřte, zda je kabel EKG ppevně
přippojen k jednottce MediGuidde
Connnect.
3. Z
Zaměňte svod pravé paže see
svoddem levé pažee nebo svod
hruddníku se svoddem levé/pravvé paže
4. O
Ověřte, zda neení pacient ary
ytmický

8.

9.

Rentgeenový obraz
je naru
ušen

Chybí rentgenový obraz
o
na Stan
nici rozhraní
technik
ka zobrazovacího
systém
mu

Ren
ntgenová
obrrazovka
(kaatetrizační
laboratoře) místoo
běžžného obrazu
obssahuje jen bíléé
vod
dorovné pruhyy

Vyppněte systém.

Ren
ntgenový obrraz na
Staanici rozhraní
tech
hnika chybí, i když
pro
obíhá skiaskoppie

Ověěřte, zda jsou správně zapoojeny a
zapnnuty všechny video kabely
y
a děěliče (pokud jsou použity).

Poku
kud problém ppřetrvává, ověěřte,
že jee kabel XIU ppevně připojeen ke
konzzole. Pokud pproblém přetrrvává,
přivvolejte autorizzovaného techhnika
spollečnosti St. Juude Medical.

Ověěřte, zda jsou zavřeny
dveřře laboratoře.
10.

Hlášen
ní „chyba HW
W“

Na sekundárním
m
disp
pleji se zobraazí
hláášení

Vyppněte systém.
Vyččkejte 20 minuut.
Poku
kud problém ppřetrvává, přivvolejte
autoorizovaného teechnika spoleečnosti
St. JJude Medical.

11.

Myš TSU
T
nereagujee na
volby uživatele
u

Užiivatel nemůžee
vyb
bírat příkazy
sysstému MediGuuide

Ověěřte, zda je kaabel myši přippojen
ke kkabelu TSU.
Ověěřte, zda je my
yš Stanice rozzhraní
techhnika aktivní.

Návod k použití
p
techno
ologie MediGu
uide
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Položkaa č.

Chybaa

Pop
pis

Náppravné opatřření
Poku
kud problém ppřetrvává, přivvolejte
autoorizovaného teechnika spoleečnosti
St. JJude Medical.

12.

Systém
m nestartuje

Užiivatel nemůžee
sysstém zapnout

Zkoontrolujte, zdaa je napájecí kkabel
přippojen ke vstuppu dole vzaduu na
pultu
tu.
Poku
kud problém ppřetrvává, přivvolejte
autoorizovaného teechnika spoleečnosti
MeddiGuide.

13.

Hlášen
ní „Nedostatek
k
místa na
n disku“

Užiivatel nemůžee
pok
kračovat v
norrmální činnossti

Ukoončete výkon.. Otevřete Arcchiv,
zazáálohujte výkoony na vyjímaatelná
méddia a vymažte zazálohovanné
výkoony.
Poku
kud problém ppřetrvává, přivvolejte
autoorizovaného teechnika spoleečnosti
St. JJude Medical.

14.

Nefung
guje komunik
kace
mezi MPSC
M
a dalším
mi
hardwaarovými souččástmi

Užiivatel nemůžee
pro
ovést operaci

Na oobrazovce se zobrazí podroobné
hláššení o tom, kteeré zařízení
nekoomunikuje s M
MPSC.
Vyččkejte 30 sekuund.
Poku
kud problém nnení automaticcky
odsttraněn, vypněěte systém, vy
yčkejte
20 ssekund a znovvu systém spuusťte.
Poku
kud problém ppřetrvává, přivvolejte
autoorizovaného teechnika spoleečnosti
St. JJude Medical.

15.

7-10

Hlášen
ní „Chyba
komun
nikace“

Jed
dno ze zařízenní
přeestalo komuniikovat
s MPSC
M

Zkoontrolujte všecchny kabely:
jednnotky MediGuuide Connect –
v obblasti kabelů u podlahy a ppod

Návo
od k použití te
echnologie M
MediGuide

MediGuide
Návood k použití teechnologie M

Položkaa č.

Chybaa

Pop
pis

Náppravné opatřření
stoleem. Ověřte, žže jsou 4 kabeely
přippojeny k dolníí části jednotkky
MeddiGuide Connnect, v souladdu se
štítkky (Ethernet, Sync, TSU a Power).
Ověěřte bezpečné zapojení všech
kabeelů. Odpojte a znovu připoojte
kabeely.
jednnotky MediGuuide Cath Connnect –
u koolejnic a okoloo jednotky
MeddiGuide Connnect. Zkontrollujte,
zda jje kabel bezppečně připojenn k
čelnnímu panelu jeednotky MeddiGuide
Connnect (štítky čč. 1-3 jednotky
y
MeddiGuide Cath Connect).
Odppojte a znovu připojte kabeely.
Resttartujte systém
m. Pokud prooblém
přetr
trvává, – konttaktujte
autoorizovaného teechnika spoleečnosti
St. JJude Medical.

16.

Monito
ory „zčernají““

Záv
vada HW
způ
ůsobuje
neffunkčnost
zob
brazení

1) Z
Zkontrolujte inndikátor napáájení
každdého monitorru a ověřte, zdda je
monnitor zapnutý.. Pokud není –
zkonntrolujte vstup
upní kabel. Pookud
probblém přetrvávvá – volejte teechnika
dodaavatele zobraazovacího systému.
2) Z
Zkontrolujte, zdda jsou připojeny
vstuupní kabely viddea. Restartujtte
systéém. Kontaktujjte autorizovan
aného
techhnika společnoosti St. Jude M
Medical.

17.

Celkov
vé selhání nap
pájení

Návod k použití
p
techno
ologie MediGu
uide

Všeechny viditelnné
ind
dikátory –
MeediGuide Connnect,
disp
pleje, myš – jssou
zhaasnuté.

1) V průběhu výýkonu – pokračujte
bez použití sy
ystému MediG
Guide,
stejně jako přři každé jiné
invazivní opeeraci.
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Položkaa č.

Chybaa

Pop
pis

Náppravné opatřření
2) Zkontrolujte,, zda nebyl v rrámci
nemocnice bllokován hlavnní
napájecí přívvod systému.
3) Poraďte se s autorizovanýým
technikem sppolečnosti St. Jude
Medical.

18.

Hlášen
ní o přehřátí

Jed
dno ze zařízenní
dossáhlo teploty vvyšší,
nežž je očekávanýý
lim
mit

1) Vypněte systém a vyččkejte
nejméně 20 minut.
Znovu sy
ystém spusťtee.
2) Ověřte, zzda je v katetrrizační
laboratořři teplota 15-227
stupňů C (pro optimállní
výkon), nnebo 10-40 sttupňů
(pro snížžený výkon).

19.

<Jedno
otka stolu>
odpojeena

Jed
dna z HW peeriferií
se odpojila
o

1) Vyčkejtee 40 sekund nna
obnoveníí komunikacee
2) Zkontrollujte, zda jsouu
všechny kabely bezpeečně
připojeny
y k jednotce
MediGuiide Connect a
MediGuiide Cath Connnect
3) Restartujjte systém
4) Kontaktuujte autorizovvaného
technika společnosti
St. Jude M
Medical.

20.

7-12

Systém
m neakceptujee
pořízen
né video

Po záznamu nenní
vid
deo přidáno naa
sezznam smyček videa.
Zob
brazí se chyb ové
hláášení o tom, žee
smy
yčka videa neebyla
přid
dána na seznaam.

1) Zkontrollujte, zda má ppacient
stabilní rrespiraci a EK
KG.
2) Vyčkejtee, až se ve stavvové
oblasti roozsvítí zelenéé „M“.
3) Zaznameenejte video,
zkontroluujte, zda je neejméně
3 sekunddy dlouhé.

Návo
od k použití te
echnologie M
MediGuide

Návood k použití teechnologie M
MediGuide

Položkaa č.

21.

Chybaa

Pop
pis

Pořízen
né video je naa
seznam
m smyček vid
dea
zařazen
no s červeným
m „X“.
Nezačn
ne se automatticky
přehráv
vat.

Běh
hem záznamuu
smy
yčky videa doošlo k
pru
udké změně E
EKG,
resp
pirace nebo ppozice
paccienta, což
způ
ůsobilo potencciální
nep
přesnost projeekce
na danou smyčkku.

Náppravné opatřření

1) Pokud m
možno zaznam
menejte
jinou smy
yčku videa, kkterá
bude přijjata.
2) V opačnéém případě lzze tuto
smyčku ppoužít tak, žee na ni
v klepnette seznamu sm
myček
videa. Prrojekce dat
MediGuiide může mít ale
zhoršenoou přesnost.

7.2 Ře
ešení potíží s referrenčním senzorem
s
m pacientta MediG
Guide
7.2.1 Řešení
Ř
prob
blémů s funkcí
Pokud
d zůstane stav
v referenční elektrody
e
paccienta ve stavvové oblasti displeje systtému Not
Conneected (Nepřipojen) potéé, co se refeerenční senzoor pacienta M
MediGuide ppřipojí k
portu jednotky
j
MeediGuide Con
nnect označeenému jako „MediGuid
de Patient R
Reference
1“a po
oté, co se refferenční senzzor pacienta MediGuide připojí k ploošné elektroddě uvnitř
MB, musí
m technik společnosti
s
St.
S Jude Meddical vyměnitt zařízení za nnové.
Pokud
d stav Not Connected
C
(Nepřipojeen) trvá i poo výměně zzařízení, konntaktujte
autorizzovaného serrvisního zástupce společčnosti St. Judde Medical.

7.2.2 Monitor
M
respirace Med
diGuide
Během
m výkonů MediGuide
M
jsou sledovánny pacientovvy pohyby soouvisející s rrespirací
a srdečční akcí, kterré systém v zájmu vyšší přesnosti koompenzuje.
Kdyko
oli během výkonu lzee otevřít diialogové okkno pro monitorování srdeční
a respiirační aktivity. V závislo
osti na tom, jakou verzii aplikace M
MediGuide pooužíváte,
může mít
m dialogov
vé okno dvě různé podobby grafiky:
•

Monitor respirrace MPS (M
MRM) viz Obbrázek 7-1 aa. nebo

Návod k použití
p
techno
ologie MediGu
uide
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•

Diialogové okn
no Ověření nastavení
n
paccienta (viz O
Obrázek 7-1 b.

Jak jee znázorněno
o na Obrázek 7-1, diallogové oknoo obsahuje graf respiraace, graf
EKG, informace o stavu připojených
p
zařízení M
MediGuide Enabled a seznam
param
metrů. Dialog
gové okno Ověření
O
nastaavení paciennta obsahuje další část nnazvanou
Srdečn
ní index, kteerá monitoru
uje skutečnýý pohyb srddce v případdě, že byla ppřiřazena
anatom
mická značk
ka s interní referenční hhodnotou (vviz část 3-188). V tomto ppřehledu
jsou zobrazeny aktuální hodnoty uveedených paarametrů, ppodrobné innformace
běhu respirace pacienta, o pohybechh pacienta a o kvalitě deetekovanéhoo signálu
o průb
EKG. Na základěě informací zobrazenýcch v tomto ppřehledu můůže uživatell/technik
zahájit nápravné akce
a
předtím
m, než zahájíí výkon. Ten
nto přehled
d je určen k použití
pouzee pro person
nál společno
osti St. Judee Medical.

a.

7-14

Monito
or respirace MPS (MRM
M)

Návo
od k použití te
echnologie M
MediGuide

Návood k použití teechnologie M
MediGuide

b. Dia
alogové okno
o Ověření n
nastavení pa
acienta

Obrázek 7-1:
7 Dvě va
arianty mon
nitorováníí srdeční a respirační činnosti
Podrob
bný popis paarametrů je uveden
u
v nássledující tabulce:

Návod k použití techno
ologie MediGu
uide
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Název parrametru

Popis param
metru

Oččekávaná

Režimy sselhání

praahová
hoddnota
Počet nau
učených

Počet naučeených funkcí

úplných funkcí
f

kompenzacee pohybu (srd
dce

(srdce a reespirace)

a respirace) v daný okam
mžik.

Počet aktiivních

Počet míst podél
p
anatom
mické

funkcí resspirace

struktury, v nichž byla naučena
n

Neevztahuje se

Žádný

Neevztahuje se

Žádný

Neevztahuje se

Žádný

Neevztahuje se

Žádný

> 00,5

Žádný

Neevztahuje se

Žádný

funkce kom
mpenzace
respiračního
o pohybu.
Počet aktiivních

Počet míst podél
p
anatom
mické

funkcí srd
dce

struktury, v nichž byla naučena
n
funkce srdce.

Čas od po
osledního

Čas od posledního poku
usu

úplného pokusu
p

o naučení.

o naučeníí
Kvalita po
osledního

Kvalita posllední funkce

úplného pokusu
p

kompenzacee pohybu. Vy
ysoká

o naučeníí

kvalita znam
mená, že je mezi
m
referenčním
m senzorem pacienta
MediGuide a pohyby zařízení
brá
MediGuide Enabled dob
korelace.

Stav selháání

Příčina selh
hání procesu učení
u

posledníh
ho

kompenzacee pohybu.

měření respirace

7-16
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Název parrametru

Popis param
metru

Oččekávaná

Režimy sselhání

praahová
hoddnota
Směr poh
hybu

Hlavní směrr respirace,

Neevztahuje se

Selhání m
může svědčit o

referenčn
ního

pozorovaný
ý ze signálu

nesprávnném připojeníí nebo

senzoru pacienta
p

referenčního
o senzoru pacienta

pozici refferenčního seenzoru

MediGuid
de

MediGuide..

pacienta M
MediGuide.
Zkontroluujte referenčnní senzor
pacienta M
MediGuide
a plošnouu elektrodu.

Amplitud
da

Vypočtená amplituda
a

> 00,04 cm

Selhání m
může svědčit o

referenčn
ního

referenčního
o senzoru pacienta

nesprávnném připojeníí nebo

senzoru pacienta
p

MediGuide.. Minimální

pozici refferenčního seenzoru

MediGuid
de

amplituda, která
k
je nutnáá k

pacienta M
MediGuide.

získání spráávného signállu

Zkontroluujte referenčnní senzor

referenčního
o senzoru pacienta

pacienta M
MediGuide

MediGuide pro proces

a plošnouu elektrodu.

kompenzacee pohybu.
< 00,1 cm

Šum referrenčního

Vypočtený šum referenččního

Selhání m
může svědčit o

senzoru pacienta
p

Guide.
senzoru paccienta MediG

nesprávnném připojeníí nebo

MediGuid
de

Maximální úroveň
ú
šumu
u, která

pozici refferenčního seenzoru

je povolena k získání

pacienta M
MediGuide.

s
refereenčního
správného signálu

Zkontroluujte referenčnní senzor

senzoru paccienta MediG
Guide

pacienta M
MediGuide

pro proces kompenzace
k

a plošnouu elektrodu.

pohybu.

Návod k použití
p
techno
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Název parrametru

Popis param
metru

Oččekávaná

Režimy sselhání

praahová
hoddnota
< 660 stupňů

Úhel mezzi

Úhel mezi osou
o
Z refereenčního

Selhání m
může svědčit o

referenčn
ním

senzoru paccienta MediG
Guide

nesprávnné nebo pozicci

senzorem
m pacienta

(nahoru - do
olů vůči stolu
u) a

referenčnního senzoru pacienta

MediGuid
de (Z)

hlavním sm
měrem respiraace.

MediGuide. Zkontroluujte

a směrem
m

referenčnní senzor pacienta

respiračníího

MediGuide

pohybu

a plošnouu elektrodu.

HR EKG [BPM]

Aktuální srd
deční frekven
nce

30÷
÷300 bpm

HR konzistentně mim
mo tyto
limity zabbrání správnéé funkci

pacienta.

systému
Stabilita EKG
E

Rozdíl mezii dvěma po sobě

< 660%

jdoucími inttervaly RR.

Trvalá neestabilita EKG může
zhoršit přřesnost projeekce
zařízení M
MediGuide nna dříve
získanýchh obrazech

Četnost detekce
d

Četnost deteekce R

EKG

vln signálu EKG.

> 995%

Nízká čettnost detekcee může
zhoršit přřesnost projeekce
zařízení M
MediGuide nna dříve
získanýchh obrazech

<6s

Poslední respirační
r

Poslední čassová periodaa mezi

Trvale poomalejší resppirace

perioda

dvěma po so
obě jdoucímii

může zhooršit přesnostt

minimálním
mi měřeními.

projekce zařízení MeddiGuide
na dříve zzískaných obbrazech

Odhad ch
hyb

Odhad oček
kávané průměěrné

< 00,5 mm

Žádný

chyby [mm]] při aktivní
kompenzacii respirace.
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Název parrametru

Popis param
metru

Oččekávaná

Režimy sselhání

praahová
hoddnota
Trend refferenčního

Informace o trendu signáálu

senzoru pacienta
p

referenčního
o senzoru

MediGuid
de

pacienta MeediGuide.

< 00,2 cm

Žádný

Na Ob
brázek 7-2 a na Obrázeek 7-3 jsou znázorněnyy dva příklaady dobréhoo signálu
a špatn
ného signálu
u respirace (ssvědčícího o nadměrnýcch pohybech pacienta).

Návod k použití
p
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Obrázek 7-2: Příklad dobrého
o signálu re
espirace

7 Příklad
d špatného
o signálu rrespirace
Obrázek 7-3:
(svědčíc
cí o nadmě
ěrných poh
hybech pa
acienta)
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8 Bez
zpečnos
st a shoda s norrmami
Systém
m MediGuid
de™ v kom
mbinaci s jaakýmkoli zaařízením MeediGuide Ennabled™
splňuje požadavky
y bezpečnosttních norem,, uvedených níže.
Obecn
ná bezpečno
ost

EN 60601-1 (+ dod
dat.1, 2)

Všeobecné
V
ppožadavky naa bezpečnostt elektrickýcch
zdravotnický
z
ých prostředkků

EN 606
601-1-1

Všeobecné
V
ppožadavky naa bezpečnostt elektrickýcch
zdravotnický
z
ých systémů

EN 606
601-1-4

Programovat
P
telné elektriccké zdravotnnické systém
my

Manag
gement rizik
k

EN ISO
O 14971:200
07

Zdravotnické
Z
é prostředkyy - Aplikace m
managementu
rizik na zdravvotnické proostředky.

Bezpe
ečnost
magne
etického po
ole

Pokyny
y ICNIRP 19
998

Pokyny
P
pro oomezení exppozice časově proměnným
elektrickým,
e
magnetickýým a elektrom
magnetickým
m
polím
p
(do 3000 GHz)

ANSI/IEEE C95.1-1999

Norma
N
pro b ezpečnostní úrovně ve vvztahu
k expozici ossob radiofrekkvenčním
elektromagne
e
etickým políím, 3 kHz ažž 300 GHz.

ACGH
HI (vydání 20
004)

Prahové
P
mezzní hodnoty ppro chemikáálie a fyzickáá
činidla.
č

EMC shoda
s

EN 606
601-1-2

Elektromagn
E
netická komppatibilita – ppožadavky
a testy

8-1
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9 Dek
klarace emisí
9.1 Ele
ektromag
gnetické emise
e
– Prohláše
P
ní
Tabulka
T
9-1
1: Pokyny a prohláše
ení výrobc e – elektro
omagnetick
ké emise –
pro
o všechna ZAŘÍZENÍ A SYSTÉM
MY
Po
okyny a pro
ohlášení vý
ýrobce – ele
ektromagne
etické emise
e
Tec
chnologie MediGu
uide™ model MB
B0753B-00 je urč
čena k použití v e
elektromagnetickkém prostředí sp
pecifikovaném níže.
Zákaz
zník nebo uživatel generátoru tec
chnologie MediG
Guide™ musí zajiistit, aby byl generátor používán v takovém prosttředí.

Test
T
emisí

Shod
da

Ra
adiofrekvenční
em
mise CISPR 11

Skupin
na 1

Ra
adiofrekvenční
em
mise CISPR 11
Harm
monické emise
IE
EC 61000-3-2
Ko
olísání napětí /
blikavé emise
EC 61000-3-3
IE

9-2

Elektro
omagnetické
é prostředí – pokyny
Technologie
T
Med
diGuide™ model MB0753B-00 p
používá RF energ
gii
pouze
p
pro své vn
nitřní funkce. Pro
oto jsou jeho RF emise velmi nízkké
a není pravděpo dobné, že by způsobovaly jakéko
oli rušení blízkýcch
elektronickýých zařízení.

Třída B
Nevztahu
uje se

Te
echnologie Medi Guide™ Techno
ology model MB0
0753B-00 je vhod
dná
h napojených přím
mo na veřejnou
k použití ve vššech prostředích
síť nízké
ého napětí.

Nevztahu
uje se
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Tab
bulka 9-2: Prohlášení
P
í o elektrom
magnetick
ké odolnos
sti I
Pokyny
P
a pro
ohlášení výro
obce – elektrromagnetick
ká odolnost
Technologie
e MediGuide™ model
m
MB0753B-00 je určena k po
oužití v elektrom
magnetickém prosstředí specifikova
aném níže. Záka
azník nebo
uživa
atel technologie MediGuide™
M
mo
odel MB0753B-00
0 musí zajistit, ab
by technologie b
byla používána v takovém prostře
edí.
Test

O

Testovac
cí úroveň IEC 60
0601

Úroveň shodyy

E
Elektromagnetic
cké prostředí – pokyny

Elektrostatic
cký
výboj (ESV
V)
IEC 61000-4
4-2

± 6 kV kontakt
± 8 kV vzduch

± 6 kV kontaktt
± 8 kV vzduch
h
Viz
V zpráva MEDE
EMC
31
20981, strana 3

Podlahy musí býýt ze dřeva, betonu nebo
z keramické dlažb
by. Jsou-li podlah
hy pokryty
plasty, pak mu
usí být relativní vvlhkost
prostřed
dí nejméně 30%.

Elektrický
ý
přechodný
nebo
nční
radiofrekven
impulz
4-4
IEC 61000-4

± 2 kV pro
p napájecí vedení
± 1 kV pro
p vstupní/výstupní
vedení

k pro napájecí vvedení
± 2 kV
± 1 kV pro
p vstupní/výstup
pní vedení
Viz
V zpráva MEDE
EMC
19686, strana 84 a
až 87

K
Kvalita napájecí sítě musí být ste
ejná jako
v běžném komerččním nebo zdravvotnickém
p
prostředí.

Ráz
4-5
IEC 61000-4

± 1 kV mezifázové
± 2 kV fázové

± 1 kV rozdílový re
ežim
ežim
± 2 kV součtový re
práva MEDEMC 19686,
Viz zp
7
strana 93 až 97

K
Kvalita napájecí sítě musí být ste
ejná jako
v běžném komerččním nebo zdravvotnickém
p
prostředí.

<5% UT (>95% pokles UT)
na
n 0,5 cyklu

% UT (>95% pokle
es UT)
<5%
na 0,5 cyklu

40% UT (60% pokles UT)
na 5 cyklů

40%
% UT (60% pokle
es UT)
na 5 cyklů

70% UT (30% pokles UT)
na 25 cyklů

70%
% UT (30% pokle
es UT)
na 25 cyklů

<5% UT (>95% pokles UT)
na
n 5 sekund

<5%
% UT (>95% pokle
es UT)
na 5 sekund
Viz
V zpráva MEDE
EMC
19686, strana 112 a
až 117

Poklesy nap
pětí,
krátká
přerušení a
pětí
kolísání nap
v přívodním
m
vedení
napájecího
zdroje
4-11
IEC 61000-4

Magnetick
ké
pole se síťov
vou
(50/60 Hz
z)
IEC 61000-4
4-8

3 A/m

3 A//m ve směrech X
X, Y, Z
Viz
V zpráva MEDE
EMC
11
19686, strana 11

K
Kvalita napájecí sítě musí být ste
ejná jako
m komerčním neb
bo
v běžném
zdravotn
nickém prostředí..
Technologie MediGuide™ model
M
MB0753B-00 nem
musí nepřetržitě fungovat
během výýpadků napájeníí.
Po obnově napájení se obnovil
Guide™
normální provozz systému MediG
po zássahu obsluhy.

Magnetické pole se síťovou fre
ekvencí
se
e musí měřit v zamýšleném místě
ě instalace,
a
aby bylo zaručeno
o, že je dostateččně nízké.

POZNÁMKA:
P
UT je střídavé napětí elektrické sítě před aplikací tesstovací úrovně.
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Tab
bulka 9-3: Prohlášení
P
í o elektrom
magnetické odolnostti II
Pokyny a proh
hlášení výro
obce – elekktromagnetická odolno
ost
Techn
nologie MediGuid
de™ model MB 0753B-00
0
je urče
ena k použití v ellektromagnetické
ém prostředí spe
ecifikovaném níže
e.
Zákaz
zník nebo uživate
el systému MediG
Guide™ model MB0753B-00
M
mussí zajistit, aby tecchnologie byla p
používána v takovvém
prostřředí.
Testovací úrroveň
Te
est odolnosti
eň shody
Elektroma
agnetické prostře
edí – pokyny
Úrove
IEC 6060
01
enosná a mobilní RF komunikačn
ní zařízení nesm
mí
Pře
býtt blíže k systému
u MediGuide™ m
model MB0753B-00,
vče
etně kabelů, nežž je doporučený o
odstup vypočtenýý
ze vzorce, do něho
ož se dosazuje frrekvence vysílače
e.
oporučený odstu
up
Do
né RF
Veden
IEC 61000-4-6

Vyzařřované RF
IEC 61000-4-3

ahuje se
Nevzta

3 V/m
80 MHz až 2,5 GHz

80 MHz až 8 MGH
Hz

[E1] V//m

80 MHz až 2,5 GH
Hz

ech
e P je maximální výstupní výkon vysílače ve watte
kde
(W
W) dle údaje výrob
bce vysílače a d je doporučený
min
nimální odstup v metrech (m).
enzity pole od sm
míšených RF vyssílačů, určené
Inte
a
ele
ektromagnetickým
m průzkumem místa instalace ,
mu
usí být menší nežž úroveň shody v jednotlivých
b
frekkvenčních pásm
mech.
okolí zařízení ozn
načených násled
dujícím symbolem
m
Vo
mů
ůže docházet k ru
ušení:

POZN
NÁMKA 1: Při 80 MHz a 800 MHz
z platí odstup pro
o vyšší rozsah fre
ekvencí.
NÁMKA 2: Tyto pokyny
p
nemusí platit ve všech situ
uacích. Šíření ele
ektromagnetickýých vln je ovlivně
ěno pohlcováním
POZN
a odra
azy od různých struktur,
s
předmětů a osob.
a
Inten
nzity pole od pev
vných vysílačů, například základn
nových stanic rád
diových (mobilnícch/bezdrátových) telefonů
a poze
emních přenosný
ých vysílaček, am
matérských radio
ostanic, rádiovýcch vysílačů v pássmech AM a FM a TV vysílačů
nelze teoreticky předv
vídat s potřebnou
u přesností. Elekttromagnetické po
odmínky dané pe
evnými RF vysíla
ači doporučujeme
e
ckým průzkumem
m na místě instala
ace. Pokud je zm
měřená intenzita pole na místě instalace generáto
oru
ověřit elektromagnetic
ologie MediGuide™ vyšší než je úroveň shody uv
vedená výše, je n
m chodu systému MediGuide™
nutno sledováním
techno
model MB0753B-00 ov
věřit, zda funguje
e správně. Při zjiištění nenormáln
ní funkce mohou být nutná další o
opatření, napříkla
ad
a orientace nebo
o přemístění generátoru technolo
ogie MediGuide™
™.
změna
b
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Ve frrekvenčním pásm
mu 150 kHz mus
sí být intenzity po
olí menší než [V1 ] V/m.

Návo
od k použití te
echnologie M
MediGuide

