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Raport științific și  tehnic 

 

Procedeul clinic de  halo-tracțiune, utilizat cu precădere în domeniile de 

ortopedie – traumatologie și neurologie, asigură prin dispozitive / sisteme 

specifice menținerea unor porțiuni / zone ale corpului unui pacient (membre 

superioare și inferioare, zona cervicală și spinală, etc.) în poziții bine 

determinate spațial și sub acțiunea unei forțe reglabile de tracțiune externă. 

SC TEHNOMED IMPEX CO SA a dorit să implementeze în fabricație noul produs 

reprezentativ de prezentul sistem inteligent, fapt pentru care a cofinanțat 

proiectul, participând activ la realizarea obiectivelor propuse. 

Sistemul inteligent de halo-tracțiune, dezvoltat în cadrul proiectului, este un 

sistem cu o structură modulară, portabil, ușor adaptabil și cuplabil cu 

principalele structuri de tratament și deplasare ale pacientului existente în 

prezent în majoritatea spitalelor din țară (paturi medicale multifuncționale, 

cadre mobile și scaune / cărucioare handicap, etc.). 



SISTEM INTELIGENT PENTRU ACȚIONAREA, CONTROLUL, MONITORIZAREA FORȚELOR DE 
TRACȚIUNE ȘI A POZIȚIEI PACIENTULUI ÎN PROCEDURILE CLINICE DE HALO - TRACȚIUNE –  

Acronim SIMOHA 

   

 
PN-III-P2-2.1-CI-2018-1260     2 
 

Sistemul asigură menținerea unei forțe constante (aplicată pacientului) fără 

utilizarea vechilor greutăți de tracțiune 

Sistemul este constitut din:  

 unitatea (modulul) de acționare şi monitorizare forță de tracțiune;  

 elemente (dispozitive) de fixare ale acesteia de structurile de tratament 

sau direct de pacient;  

 sistem senzori poziție pacient. 

 Unitatea (modulul) de acționare şi monitorizare forță de tracțiune, 

dezvoltat prin proiect, conține un  subansamblu de  acționare forță de 

tracțiune compus  din: 

 grup moto-reductor  roată melcată de 12Vcc, 20 W (inclusiv versiune 

reductor melc-roată melcată); 

 cuplaj de sens; 

 sistem liniar tip şurub cu bile ∅ 8 mm, cursă 14,00 … 300,00 mm; 

 senzor măsurare forță de tracțiune în domeniul 10 – 150 N cu increment 

de progamare de 1 N; 

 subansamblu electronic de programare, comandă şi acționare (controler 

moto-reductor cu comandă PWM – pulse width modulation); 

 sistem de comunicare wireless. 

Elemente (dispozitivele) de fixare au fost proiectate în concepție modular-

tipizată având o arie largă de aplicabilitate asigurând o fixare fermă şi sigură a 

unității de acționare şi monitorizare forță de tracțiune de cadrele metalice ale 

principalelor structuri de tratament şi deplasare ale pacienților, existente în 

majoritatea spitalelor din România. 

Modulul cu senzorul de poziție pacient, dezvoltat prin proiect, este un modul 

/ subansamblu care are în structură: 

 senzor de înclinare, de tip modul Invense Sense MPU – 6050 (care conține 

un accelerometu tip MEMS și giroscop într-un singur cip și un convertor 

analogic – digital de 16 bits care transmite valorile de înclinare pentru 

axele x, y și z) sau PTDM5-CANOP (ASM); 



SISTEM INTELIGENT PENTRU ACȚIONAREA, CONTROLUL, MONITORIZAREA FORȚELOR DE 
TRACȚIUNE ȘI A POZIȚIEI PACIENTULUI ÎN PROCEDURILE CLINICE DE HALO - TRACȚIUNE –  

Acronim SIMOHA 

   

 
PN-III-P2-2.1-CI-2018-1260     3 
 

 acumulatori de alimentare 12 v, 4000 mAh, Litiu-Polimer; 

 amplificator semnal; 

 sistem digitalizare şi şi transmitere wireless date măsurate, atât către 

unitatea de acționare şi monitorizare cât şi către o unitate centralizată pe 

secția clinică (PC, laptop, etc.). 

Principalele caracteristici tehnico-funcționale ale sistemului dezvoltat prin 

proiect se încadrează în domeniile clinice acceptate şi solicitate de specialiştii 

care vor  utiliza acest tip de produs, fiind în conformitate şi cu propunerile 

menționate în cererea de finanțare: 

 domeniul forței de tracțiune generate: 10 – 150 N (1-15 kgf); 

 increment programare forță de tracțiune: 1 N (0,1 kgf); 

 precizia de generare şi măsurare forță de tracțiune: 0,1% (0,15N); 

 domeniul de măsurare înclinare (pacient) pentru 2-3 plane (axe): 0-900 cu 

o precizie de poziționare /măsurare de ± 10; 

 timp (programabil) de menținere a forței de tracțiune programate şi 

generate de unitatea de acționare şi monitorizare forță de tracțiune; 

 autonomie acumulatori: minim 15 ore, cu extindere până la 48 ore (funcție 

de gradul de utilizare / numărul de acționări). 

Principalii indicatori (de stare) respectiv livrabile care s-au realizat pentru 

atingerea obiectivelor proiectului sunt: memoriu de prezentare; documentație 

model experimental sistem; caiet de sarcini; tehnologie de realizare unitate de 

acționare; program de încercări; manual de utilizare; propunere brevet soluție 

inovativă privind generare controlată forță de tracțiune. Suplimentar s-a realizat 

execuția unui model funcțional sistem. 

De asemenea, s-a realizat site-ul proiectului: https://incdmtm.ro/simoha/  

In cadrul memoriului de prezentare s-a analizat şi stabilit: structura constructivă 

a unităților / modulelor din cadrul componenței sistemului; modul de cuplare şi 

integrare a reperelor mecanice, senzori, componente electronice, etc. inclusiv 

selectarea tipurilor optime (ca raport calitate/preț). 

 

https://incdmtm.ro/simoha/
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Proiectarea modelului experimental de sistem a cuprins proiectarea 

subansamblelor/modulelor componente menționate anterior. 

Pentru acționarea sistemului de generare forță de tracțiune pacient s-a selectat 

un grup moto-reductor de tip Maxon (Ch) ce conține un motor de 12 Vcc/200 W 

cu senzor de poziție înglobat, cuplat cu un reductor melc-roată melcată (iR 7:1) 

sau planetar cu 2 trepte de reducere 

Pentru transformarea mişcării de rotație în mişcare/deplasare liniară s-a 

selectat un sistem tip ax cu bile cu diametrul de 8 mm şi o cursă axială de până la 

300 mm. 

Pentru senzorul de forță, cuplat cu sistemul de tracțiune, s-au evaluat 2 

posibilități/variante constructive: 

a) achiziționarea unui senzor de forță; 

b) la solicitarea beneficiarului SC TEHNOMED IMPEX CO SA, s-a dezvoltat şi o 

variantă dedicată de senzor de forță care să poată fi utilizat ulterior şi în 

alte produse. 

De asemenea, corelat cu cerințele/caracteristicile funcționale prevăzute a fi 

realizate de sistem în domeniul forței generate (10-150 N), increment 

programabil forță de 1 N, precizia de generare şi măsurare forță de tracțiune 

(0,15 N), a rezultat necesitatea încadrării sistemului (plecând de la tipul 

senzorilor de forță) în normele de metrologie națională şi internațională, 

reglementat de NML-3-02/1-94 (cu modificările ulterioare) şi în corelare cu 

standardul internațional OIML R76-1 (1998) şi OIML R60 (2000), inclusiv cu 

procedurile clinice specifice fiecărei spital/secție de ortopedie-traumatologie, 

etc. 

O atenție deosebită s-a acordat identificării şi realizării (inclusiv în faza 

ulterioară de elaborare documentație model experimental) a unor sisteme de 

siguranță, mecanice şi electronice, pentru pacient (de exemplu: nedepăşirea 

valorii de forță programată; declanşării accidentale de forță, atât din punct de 

vedere al creşterii dar cu prioritate în sensul scăderii acesteia, etc.) 

Constructiv, partea mecanică s-a conturat ca fiind alcătuită dintr-o carcasă din 

oțel inoxidabil (10TiMoNiCr175, A 304/A 306) şi flanşe de capăt (tot din oțel 
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inoxidabil). In interior sunt introduse principalele componente și subansamble 

menționate, cu precizarea că pentru varianta cu senzorul de forță propus 

(varianta b) se va proiecta un şasiu din textolit armat cu fibră de sticlă cu 

grosimea de 2 mm. Acest şasiu se va putea utiliza, în acelaşi timp, ca suport 

pentru placa electronică a sistemului. In acest sens, toate componentele se vor 

fixa pe această structură, inclusiv senzorul de forță, permițând beneficiarului SC 

TEHNOMED IMPEX CO SA o asamblare uşoară. 

Pentru senzorul de poziție pacient, în urma activității de documentare şi a 

discuțiilor tehnice purtate cu specialişti din domeniul medical s-a stabilit 

utilizarea de senzori digitali (MEMS) de înclinare cu un număr de 3 axe, fiecare 

axă având domeniul de măsurare ± 600. 

Dispozitivele/elementele de fixare au fost propuse a se proiecta în 

concepție/structură modular tipizată iar pentru realizarea acestora s-au 

prevăzut ca material țeavă din oțel inoxidabil nemagnetic (diametrul de 50 mm 

şi  grosimea peretelui de 3,5 mm) inclusiv elemente circulare și semicirculare 

din aliaj de aluminiu.. 

Documentația model experimental s-a elaborat ținând cont de datele 

menționate în memoriul de prezentare, în strânsă corelare cu caracteristicile 

tehnico-funcționale propuse prin cererea de finanțare. 

Proiectul model experimental cuprinde documentația pentru: 

 unitatea/modulul de acționare și monitorizare forță de tracțiune 

 dispozitive/elemente de fixare (a unității/modulului de acționare și 

monitorizare forță de tracțiune) de cadrele metalice ale principalelor 

structuri de tratament și deplasare ale pacienților, inclusiv  de anumite 

părți ale corpului pacientului; 

 modul senzori poziție pacient. 

Unitatea/modulul de acționare și monitorizare forță de tracțiune are în 

structură/componență următoarele: 

 carcasă generală – țeavă din oțel inoxidabil nemagnetic; 
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 flanșe de capăt care asigură: flanșa 1 – fixarea unității de elementul de 

fixare; flanșa 2 – centrare și poziționare cablu de legătură cu pacientul sau 

alte dispozitive de fixare ortopedice; 

 grup moto-reductor de acționare și generare forță de tracțiune; 

 subansamblu de ghidare (lăgăruire radială și axială) și d transformare a 

mișcării radiale în mișcare/deplasare axială prin intermediul unui 

mecanism șurub-piuliță cu bile recirculabile; 

 cuplaj de siguranță care decuplează mecanic grupul moto-reductor în 

cazul deplasării valorii de 150 ± 2 N; 

 senzor de forță – de fabricație standard, fixat pe dispozitivul de acționare; 

 senzor de forță – adaptat și posibil de realizat de SC TEHNOMED IMPEX 

CO SA. 

 s-a realizat o documentație model experimental pentru elementul elastic 

al senzorului de forță, care să permită SC TEHNOMED IMPEX CO SA o 

prelucrare mecanică ușoară precum și o montare ușoară în 

unitatea/modulul de acționare și monitorizare forță de tracțiune. 

Materialul prevăzut pentru acest element elastic – de tip S – solicitat la 

încovoiere și tracțiune, este aliaj de aluminiu, cod 2024 T 351. 

 subansamblu electronic pentru : acționare/comandă grup moto-reductor, 

preluare/procesare digitală date furnizate de senzorul de forță; 

circuit/modul conectare wireless; sistem afișare; tastatură/butoane de 

comandă unitate. 

Dispozitive/elemente de fixare 

Proiectarea acestora s-a realizat în urma evaluării a 3 tipuri reprezentative de 

paturi ATI, 2 tipuri de cărucioare handicap precum și a unor dispozitive 

ortopedice de fixare, în corelare cu principalele proceduri clinice. 

Elementele de fixare constituie un grup de 12 tije/țevi din oțel inoxidabil cu 

diametrul exterior de 50,40 mm și lungimi cuprinse între 350 mm și 1.000 mm. 

Cuplarea acestor elemente, atât între ele cât și de paturile medicale, cărucioare, 

etc. se realizează prin dispozitive semisferice de fixare asamblate cu șuruburi 

M6x20. 
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Se apreciază că în funcție de alte tipuri de paturi/dispozitive de 

susținere/cărucioare de pacienți existente în dotarea spitalelor din România se 

pot realiza adaptări cât și dezvoltarea de noi elemente de fixare la dispozitivele 

proiectate prin prezentul proiect de către SC TEHNOMED IMPEX CO SA. 

Modul cu senzor poziție pacient 

Menținerea constantă, într-o anumită poziție a pacientului, constituie una din 

cerințele de bază ale procedurii clinice de halo-tracțiune. 

În acest sens, în cadrul proiectului, s-a realizat documentația model 

experimental pentru un modul independent energetic dotat/echipat cu senzori 

de înclinare tip MEMS (InvenSense MPU – 6050 sau PTDM5/ASM). 

Documentația model experimental cuprinde următoarele: 

 carcasă generală corp superior, respectiv corp inferior, prevăzute a fi 

realizate din poliamidă de înaltă densitate; asamblarea celor două corpuri 

se realizează prin intermediul a 4 șuruburi din oțel inoxidabil M5 x 25. În 

corpul inferior se montează un senzor digital de înclinare – tip PTDM5-

CANOP-M12R5 produs de ASM Automotion Sensorik GmbH Germania sau  

InvenSense MPU – 6050. Semnalul furnizat de senzor, pentru cele 2 axe (în 

domeniul 0 – 600/axă), este amplificat 5:1 și va fi transmis wireless către 

unitatea de monitorizare din cadrul secției clinice (PC, laptop, etc.). 

Partea hard a modulelor electronice aferente unității de acționare și 

monitorizare forță de tracțiune, respectiv modulul cu senzor poziție pacient, 

sunt proiectate  în tehnologie SMD fiind utilizat, pentru fiecare modul, câte un 

convertor analogic digital de 16-24 Bits. 

Fiecare modul electronic este ”gestionat” de un microcontroler. 

Afișarea datelor (valorilor forței de tracțiune) este proiectată a se realiza prin 

intermediul unui display standard cu cristale lichide LCD, de joasă tensiune, cu 6 

cifre, cu înălțimea de 12,7 mm. 

Pe parcursul elaborării documentației model experimental au fost evaluate mai 

multe soluții de circuite/plăci/sisteme pentru modulele electronice, principalii 
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factori decizionali fiind prețul de cost cât mai avantajos și o versiune cât mai 

ușor de utilizat și întreținut în clinicile de specialitate din spitale. 

Caietul de sarcini (standard de firmă) a fost elaborat ținând cont/respectând 

structura cadru pentru un asemenea document.  

In cadrul capitolului Generalități s-au prezentat aspecte legate de obiect şi 

domeniul de aplicare, menționându-se că prezentul caiet de sarcini are ca obiect 

specificarea caracteristicilor constructive şi funcționale ale produsului „Sistem 

inteligent pentru acționarea, controlul, monitorizarea forțelor de tracțiune și a 

poziției pacientului în procedurile clini ce de halo – tracțiune” precum şi metodele 

de verificare în vederea stabilirii conformității produsului. 

S-a menționat că pe parcursul caietului de sarcini că acest produs va utiliza 

denumirea „sistem control halo-tracțiune”, respectiv „produs”. 

Documentele de referință utilizate: 

 recomandare metrologică pentru celule de forță: OIML R60:2000; condiții 

tehnice de verificare metrologică pentru aparate de măsurare forțe şi 

mase – STAS 11852-4/98. 

Un subcapitol separat prezintă „descrierea şi funcționarea produsului”, cu 

menționarea principalelor subansamble componente. 

In cadrul capitolului „Condiții tehnice de calitate” sunt prezentate: 

 forma şi dimensiunile de gabarit (pentru fiecare modul component); 

 caracteristicile constructive, funcționale, fizice şi mecanice; 

 condiții privind execuția și aptitudinile de funcționare pentru unitatea de 

acționare și monitorizare forțe de tracțiune, dispozitive/elemente de 

fixare, modul senzori poziție pacient 

In cadrul capitolului „Încercări” sunt prezentate încercările şi verificările la care 

va fi supus „Sistemul de control halo-tracțiune”, respectiv încercări pentru 

certificare model experimental prototip/produs de serie. 
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Pentru stabilirea conformității produsului „Sistemul de control halo-tracțiune”, 

cu prezentul caiet de sarcini/standard, sunt prevăzute următoarele încercări şi 

verificări: 

 verificări generale – verificarea formei şi dimensiunilor de gabarit; 

 verificarea calității execuției; 

 verificări de performanță – verificarea valorii forței, verificare revenire la 

zero, etc.; 

 verificare la temperatura de funcționare (5 – 400C); 

 verificări de funcționare/alimentare/verificări tensiuni de alimentar, 

verificare anduranță, etc. 

In cadrul capitolului „Metode de încercare” s-au definit procedeele şi metodele de 

verificare pentru fiecare cerință de încercare şi verificare cuprinsă/menționată 

în capitolul anterior de „Încercări”. 

Capitolul „Marcare, Conservare, Ambalare şi Etichetare” indică ordinea în care 

sunt prezentate/inscripționate indicațiile de identificare:  

 marca sau numele producătorului SC TEHNOMED IMPEX CO SA; 

 clasa de precizie; 

 limitele maxime ale forței de tracțiune: 150 N; 

 seria; 

 limitele de temperatură: +50C - +400C; 

 etc. 

In ultimul capitol „Garanții” se precizează că unitatea producătoare (SC 

TEHNOMED IMPEX CO SA) garantează buna funcționare a  „Sistemului de control 

halo-tracțiune” timp de 24 luni de la data vânzării cu respectarea condițiilor 

prevăzute în instrucțiunile de utilizare. 

Se precizează că „Programul de încercări” a  „Sistemului de control halo-tracțiune” 

este identic în conformitate cu prevederile capitolului „Metode de încercare” din 

cadrul Caietului de sarcini. 

 



SISTEM INTELIGENT PENTRU ACȚIONAREA, CONTROLUL, MONITORIZAREA FORȚELOR DE 
TRACȚIUNE ȘI A POZIȚIEI PACIENTULUI ÎN PROCEDURILE CLINICE DE HALO - TRACȚIUNE –  

Acronim SIMOHA 

   

 
PN-III-P2-2.1-CI-2018-1260     10 
 

Tehnologie de realizare unitate de acționare şi monitorizare forță de 

tracțiune. 

Pentru asigurarea unei introduceri cât mai rapide a produsului „Sistem de 

control halo-tracțiune” în fabricația de serie la SC TEHNOMED IMPEX CO SA, 

specialiştii din cadrul celor două entități partenere în proiect au colaborat în 

permanență, începând cu elaborarea documentației model experimental, pentru 

a identifica şi stabili cele mai optime forme de repere şi soluții constructive 

pentru execuția unității de acționare şi monitorizare. 

În acest sens, s-a convenit ca în documentația de execuție să fie menționate 

următoarele aspecte: 

 carcasa exterioară a unității de acționare şi monitorizare se va realiza din 

țeavă din oțel inoxidabil nemagnetic având diametrul exterior de 50,40 

mm şi grosime de perete de 3 mm. Debitarea țevii se va face precis, la 

lungimea de 340 mm, nefiind necesare alte prelucrări exterioare sau 

interioare. Capacele (flanşele de capăt) se vor executa prin strunjire din 

bară de oțel din oțel inoxidabil nemagnetic iar fixarea de carcasă se va 

face prin intermediul a 3 ştifturi filetate dispuse la 1200; 

 suporții sistemelor interioare vor avea diametrul exterior de 40,30 mm, 

fiind montați în carcasa exterioară cu joc alunecător; 

 se achiziționează produse/componente din nomenclatorul standard de 

fabricație, respectiv: grup moto-reductor MAXON, cod 309756, Ø30 x 124; 

cuplaj de siguranță; rulmenți radiali cu bile 638/8-2Z (Ø18 x 16 x 6), 

6000-2Z (Ø10 x Ø 26 x 8); rulmenți axiali cu bile 51.110 (Ø10 x Ø26); 

sistem şurub cu bile THK-BA-14.1; senzor integrat de forță (cu excepția 

modelelor în care se doreşte folosirea unui senzor de forță realizate de SC 

TEHNOMED IMPEX CO SA după documentație modelul experimental, 

dezvoltat în cadrul proiectului); circuitele electronice specifice (inclusiv 

pentru comandă moto-reductor), cu montare componente STL pe 2 fețe 

fixate pe suporți din ertacetal cu diametrul exterior de 40,30 mm. 

În etapa de realizare „serie zero” circuitele electronice se vor putea 

îngloba/turna în răşină tip ”epoxi” pentru o mai bună protecție. Dacă ulterior 

se vor constata anumite deficiențe se va renunța la această operație care 
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presupune ca întreg sistemul de circuite electronice să fie considerat o piesă 

de schimb. 

Manual de utilizare  

Pentru simplificarea utilizării „Sistemului de control halo-tracțiune” în cadrul 

secțiilor de ortopedie-traumatologie şi neurologie s-a redus la minim 

numărul de acționări: butoane, taste, etc. Astfel, sistemul este prevăzut 

pentru acționare/comandă manuală cu un buton universal pentru funcțiile: 

„Pornit”, „Autozero”, „Încărcare forță”, „Oprit”, astfel: 

 „Pornit”- dacă sistemul este oprit, printr-o apăsare scurtă a butonului, 

se realizează pornirea acestuia şi luminarea în primul moment a 

tuturor segmentelor afişorului; 

 „Autozero” şi  „Încărcare forță” – dacă sistemul/unitatea de acționare și 

monitorizare forță de tracțiune este pornită apăsarea prelungită a 

butonului (cca 1,5 sec) declanşează parcurgerea funcțiilor de: 

o aducere semiautomată la zero – valoarea de 10 N 

o încărcare forță – semnalizare continuă a cifrelor de 1 cu 

totalizarea în zona a 2-a a valorii totale 

Dacă s-a depăşit valoarea dorită/recomandată a forței de acționare se 

apasă unul din cele 2 butoane de corecție cu „+” şi cu „ - ” până se 

obține valoarea prescrisă de medicul specialist. 

 „Oprit”- dacă butonul universal este ținut apăsat cca 3 secunde 

sistemul se opreşte şi afişajul se stinge. 

De asemenea, după pornirea sistemului se poate apăsa butonul „Automat” iar 

datele de încărcare pot fi transmise şi preluate wireless (cu condiția existenței 

unui echipament auxiliar adecvat (PC, Laptop, Telefon 4G, etc.). 

Sistemul este proiectat să  poată semnaliza următoarele erori de utilizare: 

 Depăşirea intervalului de aducere inițială la zero (automată) - când se 

solicită pornirea sistemului iar acesta  este supus, prin cablul de fixare 

pacient, unei forțe de tracțiune, afişorul sistemului indică intermitent 

mesajul „Err” şi se oprește automat; 
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 Depăşirea valorii maxime de programare a forței de tracțiune – dacă 

valoarea programată depăşeşte valoarea maxim acceptată (150,00 N) 

sistemul va afişa / indica intermitent pe afişor valoarea de 150, 

reprezentând acceptarea valorii superioare programate; 

 Descărcare acumulatori – când funcționarea se realizează 

preponderent pe acumulatorii proprii) scăderea capacității 

acumulatorilor sub limita de bună funcționare se va manifestă prin 

afișarea intermitentă a iconului specific (un element de baterie 

stilizat). 

Alimentara sistemului este proiectată a se face atât de la sursă de 220 V/50Hz-

9Vcc şi/sau 2 acumulatori.  

Intervalul de temperatură de utilizare a sistemului este +50C … 400C. 

Pornirea sistemului se va efectua după 2 ore dacă diferența de temperatură între 

spațiul în care a fost depozitat sistemul şi spațiul clinic unde urmează a fi utilizat 

este de 50C. 

Sistemul este protejat mecanic la suprasarcina prin intermediul cuplajului de 

siguranță. 

Sistemul nu trebuie să fie expus la perturbații de tip câmp electrostatic cu 

frecvențe cuprinse între 26 … 1000 MHz, intensitate 3 V/m şi modulație 80% 

AM, 1 kHz undă sinusoidală. 

Pentru susținerea și diseminarea obiectivelor proiectului, atât către beneficiarul 

SC TEHNOMED IMPEX CO SA cât și, în primul rând, către medicii specialiști de 

ortopedie-traumatologie și neurologie, s-a realizat (executat fizic) un model 

funcțional de sistem inteligent de halo-tracțiune pentru verificarea în laborator a 

principalelor caracteristici tehnico-funcționale prevăzute în proiect (vezi figura 

de mai jos !). 
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