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1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger og juridiske oplysninger
1.1.1 Kontaktoplysninger

Support

Kontakt Brainlab-support, hvis du ikke kan finde de oplysninger, du har brug for, i denne
vejledning, eller hvis du har yderligere spørgsmål eller problemer:

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Mellem- og Syd-
amerika

Tlf.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilien Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Storbritannien Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf.: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende regio-
ner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Driftslevetid

Brainlab yder otte års service for platforme. I denne periode tilbydes både reservedele og område-
support.

Feedback

Trods omhyggelig gennemgang kan denne vejledning indeholde fejl.
Kontakt os venligst på igs.manuals@brainlab.com, hvis du har forslag til, hvordan vi kan forbedre
vejledningen.

Producent

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

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.1.2 Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder oplysninger, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

BuzzTM er et varemærke tilhørende Brainlab AG, afventer registrering.

Varemærker, som ikke tilhører Brainlab

• iPod touch® og iPhone® er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre
lande.

• Intel® er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande.
• Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA

og andre lande.
• MAGNETOM Verio® er et registreret varemærke tilhørende Siemens i Tyskland og andre

lande.

Patentoplysninger

Dette produkt kan være dækket af et eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For
oplysninger, se:
https://www.brainlab.com/patent/

CE-mærkningen

• CE-mærket viser, at dette Brainlab-produkt overholder de væsentlige krav i
Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr (MDD).

• I henhold til bestemmelserne i MDD, er Buzz et klasse I-produkt.

BEMÆRK: Gyldigheden af CE-mærkningen kan kun bekræftes for produkter, som fremstilles af
Brainlab.
 

Bortskaffelsesvejledning

Elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes i henhold til gældende love og regulati-
ver. Oplysninger vedrørende WEEE-direktivet (affald af elektrisk og elektronisk udstyr)
findes på:
www.brainlab.com/en/sustainability

• For indbyggere i staten Californien i USA kan der gælde særlige regler for håndtering af
perchloratmaterialer. Yderligere oplysninger findes på: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate.

• Kontakt Brainlab med henblik på oplysninger om genbrug.

Registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier (REACH)

REACH er den europæiske lov om kemikalier, som blev indført for at forbedre beskyttelse af
menneskers sundhed og miljøet mod risici fra kemikalier. Identifikationen af et stof som et meget
bekymrende stof og dets inkludering på kandidatlisten for REACH medfører visse juridiske
forpligtelser for importører, producenter og leverandører af en vare, der indeholder et sådant stof.
Brainlab anmoder deres leverandører om at informere, om de bruger stoffer fra listen i deres

Kontaktoplysninger og juridiske oplysninger
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produkter og i hvilken grad. For yderligere oplysninger om REACH-processer hos Brainlab kan du
kontakte os her:
www.brainlab.com/en/sustainability

Salg i USA

I henhold til amerikansk føderal lovgivning må denne enhed kun sælges af eller efter ordination
fra en læge.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.2 Symboler
1.2.1 Symboler, der anvendes i denne vejledning

Advarsler

Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder vigtige
sikkerhedsoplysninger vedrørende risiko for personskade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med forkert brug af udstyret.

Forsigtighedsanvisninger

Forsigtighedsanvisninger er markeret med runde forsigtighedsanvisningssymboler. De
indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger vedrørende risiko for problemer med enheden.
Sådanne problemer omfatter funktionsfejl, sammenbrud, beskadigelse af enheden eller
materiel skade.

Bemærkninger

BEMÆRK: Bemærkninger er formateret i kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips.
 

Symboler
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1.2.2 Hardwaresymboler

Symboler på hardwarekomponenter

Nedenstående symboler kan optræde på systemet.

Symbol Forklaring

Type B anvendt del i henhold til IEC 60601-1.

Type BF anvendt del i henhold til IEC 60601-1.

Forsigtig.

Potentialudligningspunkt.

MR-betinget: Enhed udgør ikke nogen kendt risiko i et specifikt MR-miljø med speci-
fikke anvendelsesbetingelser. Vi henviser til yderligere oplysninger i denne bruger-
vejledning.

Må ikke genbruges.

Ikke steril.

Steriliser ikke igen.

Steriliseret med ethylenoxid.

Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.

Opbevares mørkt.

Opbevares tørt.

Opbevaringsbetingelser, temperatur: det tilladte temperaturområde er angivet på eti-
ketten.

Opbevaringsbetingelser, relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende: Det tilladte luft-
fugtighedsområde er angivet på etiketten.

Opbevaringsbetingelser, lufttryk: det tilladte lufttrykområde er angivet på etiketten.

Antal produkter i emballagen.

GENERELLE OPLYSNINGER
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Symbol Forklaring

Batchnummer.

Serienummer.

Varenummer.

Anvendes før måned ÅÅÅÅ.

Produktionsdato.

Producent.

Autoriseret repræsentant i EU.

Godkendelse af ETL/Intertek.

Radioudstyr.

Risiko for elektrisk stød.

Klasse I-laser: risiko for personskade på grund af laserstråling.

IPXY

Kapslingsklasse iht. IEC 60529
• X = modstandsdygtighed over for indtrængen af faste legemer
• Y = modstandsdygtighed over for indtrængen af væske

BEMÆRK: Buzz-hardware er fastsat til IP20 i henhold til IEC 60529.
 

Start-knap.

Rådfør dig med betjeningsvejledningerne.

Følg anvisningerne for brugen.

Symboler
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1.3 Tilsigtet brug
1.3.1 Brug af systemet

Tilsigtet brug af Buzz

Buzz fra Brainlab er en platform til integrering af enheder og til distribution af videosignaler og
multimedie-indhold. Den er beregnet til at fungere som kommunikation mellem kompatible
Brainlab-enheder. Den giver centraliseret adgang til håndtering af videodata, medicinske billeder
og patientdata. Buzz kan bruges i operationsstuen til en række kirurgiske procedurer, der
involverer videobehandling, billedoptagelse, visning af patientdata og kontrol af
softwareapplikationer.

Anvendelsessted

Systemet er kun beregnet til indendørs brug i kliniske omgivelser.

Brugshyppighed

Brugshyppigheden er fastlagt til mellem én gang om ugen eller flere gange om dagen.

Brugerprofil

De tilsigtede brugere er uddannede medicinske fagfolk på hospitaler. I særdeleshed:
• Kirurger
• Sygeplejersker
• Læger
• Operationspersonale

Brainlabs personale er ansvarligt for systemets vedligeholdelse (se side 81) og support (se side
7).

Forsigtig håndtering af hardware

Systemets komponenter og tilhørende instrumenter består af mekaniske præcisionsdele.
Håndtér dem forsigtigt.

Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemkomponenter og
tilbehørsinstrumenter i kliniske omgivelser.

Gennemgang af plausibilitet

Før enhver patientbehandling skal plausibiliteten af samtlige de oplysninger, der sendes til
eller fra enheden, undersøges.

Diagnostisk billeddannelse

Systemet er ikke blevet testet til diagnostisk billedkvalitet og kan ikke give tilstrækkelig
billedkvalitet eller -opløsning. Berøringsskærmen opfylder ikke DIN EN 6868 og er derfor
ikke beregnet til transmission eller visning af diagnostiske billeder.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.4 Oplæring og dokumentation
1.4.1 Oplæring

Brainlab-oplæring

For at sikre en sikker og passende brug skal samtlige brugere gennemgå et uddannelsesprogram,
der afholdes af en Brainlab-repræsentant, før de går i gang med at bruge systemet.

Ansvar

Dette system yder ene og alene støtte til kirurgen og overtager eller erstatter ikke kirurgens
erfaring og/eller ansvar ved brugen.

Oplæring og dokumentation
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1.4.2 Dokumentation

Målgruppe

Denne brugervejledning er beregnet til læger og hospitalspersonale.

Læsning af brugervejledninger

Brainlabs brugervejledninger beskriver komplekse medicinske anordninger og software, som skal
anvendes med forsigtighed.
Det er vigtigt, at alle brugere af system, instrumenter og software:
• læser brugervejledningerne omhyggeligt, før udstyret anvendes
• til enhver tid har adgang til brugervejledningerne

Tilgængelige brugervejledninger

Brugervejledning Indhold

Softwarebrugervejled-
ninger Detaljerede softwareanvisninger

Instrumentbrugervejled-
ninger Detaljerede anvisninger for instrumenthåndtering

Vejledning til rengøring,
desinficering og sterilise-
ring

Oplysninger vedrørende rengøring, desinficering og sterilisering af in-
strumenter

System- og teknisk bru-
gervejledning

• Omfattende oplysninger om systemopsætning og -anvendelse
• Detaljerede tekniske oplysninger om systemet, inklusive specifikati-

oner og overensstemmelser

GENERELLE OPLYSNINGER
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2 SYSTEMOVERSIGT
2.1 Systemkomponenter
2.1.1 Oversigt

Generel betjening

Buzz er et system, der kan monteres på væggen eller i væggen, og kan bruges til visning af
medicinske billeder og Brainlabs behandlingsplaner.
Med systemet følger en berøringsskærm og knapper til brugerinteraktion. Derudover indeholder
systemet adskillige videogrænseflader til tilslutning af videokilder og skærme.
Ved steril brug skal en steril berøringspen til engangsbrug bruges (se side 37).

Ofte brugte funktioner

Følgende defineres som de mest brugte funktioner for Buzz-hardware:
• Slukke/tænde for enheden (se side 30)
• Interaktion med Brainlab-software via berøringsskærmen (se side 36)
• Overførsel af patientdata via lagringsmedier (USB Flashdrev, CD/DVD) eller via netværk (se

side 40)
• At tilkoble/frakoble videokilder (se side 40)

Variationer

Systemet fås i tre varianter:
• Buzz On-Wall (se side 18)
• Buzz On-Wall flexible (se side 18)
• Buzz In-Wall (se side 19)

Terminologi

Medmindre andet er specificeret, kaldes alle variationer af systemet for ”Buzz” i denne
brugervejledning.

SYSTEMOVERSIGT
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Buzz On-Wall

Buzz On-Wall-komponenter fastgøres til hinanden og monteres et centralt sted.

① ②

④ ③

Figur 1 

Nr. Komponent Se

① Arbejdsstation (tilslutningspanel på siden) Side 40

② Berøringsskærm Side 36

③ Højtalere Side 48

④ Dockingstation Side 48

Buzz On-Wall flexible

Til Buzz On-Wall flexible medfølger en separat vægmonteret arbejdsstation op til 2,35 m væk fra
berøringsskærmen.
Denne variant omfatter samme komponenter som Buzz On-Wall.

Figur 2 

Systemkomponenter

18 System- og teknisk brugervejledning Rev. 1.4 Buzz Ver. 1.0



BEMÆRK: Kablerne, der forbinder arbejdsstationen med berøringsskærmen, er synlige.
 

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall omfatter en berøringsskærm, der er integreret i væggen. Yderligere komponenter er
separate og kan f.eks. placeres på et stativ i kontrolrummet.
Denne variant har separate hovedafbrydere til arbejdsstationen og berøringsskærmsenheden.
Den eksterne hovedafbryder til berøringsskærmenheden skal installeres af brugeren.

③②

①

Figur 3 

Nr. Komponent Se

① Berøringsskærm Side 36

② Overførselsboks (sender og modtager) Side 51

③ Arbejdsstation (med tilslutningspanel) Side 40

Buzz In-Wall eller On-wall med ekstra berøringsskærm

Buzz In-Wall eller Buzz On-Wall kan efter ønske installeres med en ekstra berøringsskærm.

①

Figur 4 

SYSTEMOVERSIGT
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Nr. Komponent Se

①
Ekstra berøringsskærm
BEMÆRK: Væg-varianten bliver vist i dette eksempel.
 

Side 36

BEMÆRK: Afhængigt af din konfiguration kan der anvendes overførselsbokse (se side 51).
 

Systemkomponenter
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2.1.2 Ventilation

Sikring af ventilationen

Undgå at blokere eller tildække ventilationsåbningerne på systemet, f.eks. med gardiner.
Kontrollér jævnligt, at systemets ventilation fungerer ordentligt. Luften skal cirkulere
gennem åbningerne for at sikre, at systemet fungerer korrekt og ikke overophedes.

Buzz On-Wall og Buzz On-Wall flexible, ventilationsåbninger

Ventilationsåbningerne befinder sig på toppen, i bunden og på siderne af systemet som markeret
nedenfor.

①

②

Figur 5 

Nr. Komponent

① Buzz On-Wall

② Buzz On-Wall flexible

SYSTEMOVERSIGT
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Ventilationsåbninger på den ekstra væg-berøringsskærm

Ventilationsåbningerne befinder sig på toppen, i bunden og på siderne af systemet som markeret
nedenfor.

Figur 6 

Buzz In-Wall, ventilationsåbninger

Ventilationsåbningerne er placeret som markeret nedenfor.
BEMÆRK: Der er ingen utildækkede ventilationsåbninger på i væg-berøringsskærmen.
 

②

③
①

Figur 7 

Nr. Komponent

① Arbejdsstationens forside

② Arbejdsstationens bagside

③
Overførselsbokse
BEMÆRK: Der er ventilationsåbninger på alle sidepaneler såvel som på undersiden.
 

Systemkomponenter
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2.1.3 Opsætning på operationsstuen

Generelle oplysninger

Når opsætning på operationsstuen planlægges, bør du overveje systemkomponenternes
placering, så luftstrømmen ikke vender over mod patientområdet.

Ved Buzz On-Wall skal du sørge for, at operationsstuen opsættes på en sådan måde, at
hovedafbryderen er let tilgængelig. I tilfælde af fejl skal det være nemt at trække
strømforsyningskablet ud af stikket.

Anbring aldrig nogen genstande på Buzz On-Wall-systemet.

Undgå at placere systemet i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat eller i
direkte sollys.

Patientmiljø

Buzz er usteril. Placer ikke nogen Buzz-komponenter inden i eller oven over patientmiljøet
eller det sterile område. Sørg for, at systemet er sat op, så komponenterne ikke kan komme
i kontakt med eller røres af patienten.

Brugerposition

Buzz-brugere forventes at stå foran berøringsskærmen inden for umiddelbar rækkevidde for at
kunne bruge fingrene eller en steril berøringspen til at kontrollere enheden.

Når du kigger på berøringsskærmen, vær da opmærksom på, at farver kan fremstå
fejlagtigt, hvis de vises fra en skæv vinkel.

Plads til service på systemet

Buzz-berøringsskærmen kan drejes 180° rundt, når Brainlab udfører service på systemet. Sørg
for, at der er tilstrækkelig plads foran og under systemet, og at der ikke placeres nogen genstande
permanent her.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Der skal træffes særlige foranstaltninger med henblik på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC),
som skal tages i brug i henhold til de EMC-oplysninger vedrørende Buzz, der er anført i denne
vejledning (se side 56).

Af hensyn til EMC må systemets komponenter ikke bruges i nærheden af eller oven på
andet udstyr. Hvis det ikke kan undgås, skal det verificeres, at Buzz fungerer efter
hensigten.

Radiointerferens

Systemet kan forårsage radiointerferens eller kan forstyrre driften af udstyr i nærheden.
Det kan blive nødvendigt at foretage korrigerende handlinger, såsom at dreje eller flytte
udstyret eller afskærme placeringen.

Bærbar og mobil radiofrekvent kommunikation kan påvirke Buzz.

SYSTEMOVERSIGT
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Eksempel for Buzz On-Wall

Dette eksempel viser et monteret Buzz On-Wall-system.

③

Operating Room
Technical
Room

① ②

Figur 8 

Nr. Komponent

① Arbejdsstation

② Berøringsskærm

③ Patientmiljø (inden for linjen)

Systemkomponenter
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Eksempel for Buzz In-Wall

Dette eksempel viser en monteret Buzz In-Wall med en ekstra berøringsskærm- og
videoforlængelsesenhed.

⑩

⑦

① Operating Room
Technical
Room

②

⑥

③
⑧ ⑨

④

⑤

Figur 9 

Nr. Komponent

① Overførselsboksens modtager

② Berøringsskærm

③ Videoforlængelsesenhed

④ Loftmonteret forsyningsenhed

⑤ Mobil billeddannelsesenhed

⑥ Berøringsskærm

⑦ Overførselsboksens modtager

⑧ Overførselsboksenes sendere

⑨ Arbejdsstation (kompatibel med 19" ramme)

⑩ Patientmiljø (inden for linjen)

Eksempel for Buzz In-Wall i et MR-miljø

Dette eksempel viser en monteret Buzz In-Wall i et MR-miljø.
BEMÆRK: For information om MR-foranstaltninger se side 28.
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Control
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①②
Equipment
Room

Figur 10 

Nr. Komponent

① Berøringsskærm

② Overførselsboksens modtager

③ Overførselsboksens sender

④ Arbejdsstation (kompatibel med 19" ramme)

⑤ MR-scanner

Systemkomponenter
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2.2 Korrekt håndtering af systemet
2.2.1 Sikker håndtering

Nødstilfælde

I nødstilfælde (f.eks. i tilfælde af skader på huset, elementer eller kabler, indtrængen af
væske eller fremmedlegemer) skal udstyret straks slukkes, lysnetledningen tages ud og
Brainlab-support kontaktes.

Hvis den væg, hvorpå systemet er monteret, ændrer udseende (f.eks. revner), undlad da at
bruge systemet og få en ekspert til at bedømme væggens stabilitet.

Fare ved løft

Berøringsskærmens vægt overstiger den sikkerhedsmæssige anbefaling for, hvor stor en
vægt én person højst må håndtere. De lokale arbejdsmiljø- og sikkerhedskrav samt
retningslinjer for manuel materialehåndtering skal overholdes. Sørg for fornøden
assistance til at løfte og stabilisere Buzz under installation eller nedtagning. Der skal
mindst to personer til at løfte berøringsskærmen for at kunne montere den på væggen.

Risiko for elektrisk stød

Berør aldrig patienten og dele af systemet eller elektriske grænseflader på samme tid, på
grund af risikoen for elektrostatiske udladninger.

Berør aldrig stikkenes elektriske kontakter.

Strømforsyningslinjens sikring skal have en passende kapacitet.

Fremmedlegemer

Stik ikke fremmedlegemer ind i åbningerne i Buzz.

Unormale stød og hændelser

Beskyt udstyret mod kraftige stød (dvs. sørg for ikke at tabe udstyret).

Brug ikke systemet efter en unormal hændelse (f.eks. et jordskælv eller en eksplosion), da
der kan være opstået en fundamental beskadigelse af strukturen. Det anbefales at få en
ekspert til at bedømme væggens stabilitet.

Kabler

Tilslutning og frakobling af kabler skal ske efter forudgående iagttagelse af de relevante
oplysninger i denne brugervejledning. Brug ikke beskadigede kabler (beskadiget isolering,
blotlagte ledere). Beskadigede kabler udgør en fare for elektrisk stød eller brand.
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Brug kun de elkabler, der leveres sammen med systemet.

Placér samtlige kabler på en sådan måde, at ingen kommer til at stå på dem eller snuble
over dem. Ved tilslutning eller installation af kabler til Buzz må lysnetledningen ikke føres
på en sådan måde, at der kan blive trådt på den, eller den kan komme i klemme i
omliggende genstande. Vær især opmærksom på stikket, stikkontakten og det punkt, hvor
ledningen stikker ud fra Buzz.

Bemærkninger vedr. MR

Buzz On-Wall er ikke testet til montering i MR-miljø og er derfor ikke beregnet til montering i et
sådant miljø.
For Buzz In-Wall er visse komponenter MR-betingede. Disse komponenter kan installeres og
bruges inden for MR-kabinen i henhold til nedenstående brugsbetingelser.

Systemkomponent MR-betinget Ikke MR-testet

Berøringsskærm X

Overførselsboksens modtager X

Videoforlængelsesenhed X

Arbejdsstation X

Overførselsboksens sender X

BEMÆRK: De MR-betingede enheder er blevet testet uden for 5 Gauss-linjen (testet sammen
med Siemens MAGNETOM Verio, 3 Tesla magnet).
 

Alle Buzz-komponenter og -tilbehør, der befinder sig på operationsstuen skal slukkes og
frakobles strømforsyningen under MR-scanning.

Alle MR-betingede komponenter skal installeres uden for 5 Gauss-linjen. Lad ikke nogen
Buzz-komponenter komme inden for 5 Gauss-linjen. Alle Buzz-komponenter, der ikke er
markeret som MR-betingede, er ikke blevet testet i et MR-miljø og er derfor ikke beregnet til
at komme ind i en MR-kabine.

Begrænsninger på omgivelserne

Systemets komponenter er ikke beregnet til brug i nærheden af brandfarlige
anæstesiblandinger, som indeholder luft, ilt eller nitrogenoxid.

Korrekt håndtering af systemet
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2.2.2 Sikkerhedsforanstaltninger

Før brugen

Hvis systemet ikke har været i brug i en længere periode, skal det kontrolleres, at det fungerer
normalt, før det tages i brug.

Sådan slukkes der for strømmen

Sluk Buzz om natten, og når det ikke bruges for at spare på elektriciteten (se side 30).

Start-knappen afbryder ikke netspændingen til udstyret. Brug skille- og hovedafbryderen/-
ne, eller tag stikket/-ene ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen.

Lasersikkerhed

Dette udstyr indeholder en dvd-optager: Enheden opfylder kriterierne for en klasse I-laser i
henhold til FDA Laser Notice No. 50 og IEC 60825-1:1992 + A1:1997 + A2:2001.

Forsøg ikke at åbne afdækningerne på enheder, der er udstyret med en laser (f.eks. optiske
diskdrev). Der er ingen dele i disse, som kan serviceres af brugeren. Lad være med at
betjene, foretage justeringer af eller udføre procedurer på laserenheden på måder, der ikke
er specificeret i denne brugervejledning.

Reparation og vedligeholdelse

Denne enhed må kun repareres og vedligeholdes af Brainlab eller Brainlabs autoriserede
partnere. Personer, der ikke er autoriseret af Brainlab, må ikke åbne Buzz-huset eller skifte
dele i det. Dette omfatter reservedele, redundante strømforsyninger, harddiske og
ventilatorer.
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2.3 Brug af systemet
2.3.1 Sådan tænder og slukker du Buzz On-Wall

Sådan tænder man for Buzz On-Wall

Trin

1.
Tænd for strømforsyning ① på arbejdsstationen.
Systemet starter op.

2. Når LED-indikatoren ② er helt grøn, er systemet klar til brug.

①
②

③

BEMÆRK: Hvis arbejdsstationens hovedafbryder ikke blev slukket efter den seneste anvendelse,
er systemet i standby-tilstand. Tryk på Start-knappen ③ for at starte systemet op.
 

Sådan slukker man for Buzz On-Wall

Trin

1.
• Tryk på Start-knappen ③ på berøringsskærmen, eller
• Brug Exit-knappen i softwaren.

2.
Tryk på Shut down i softwaren.
Når systemet er færdig med at lukke ned, lyser LED-indikatoren ② blå (standby-tilstand).

3. Sluk for strømforsyning ① på arbejdsstationen.

BEMÆRK: Hvis systemet kun skal være slukket i kort tid, kan det stå i standby-tilstand. Brug
Start-knappen til at starte systemet op fra standby-tilstand.
 

BEMÆRK: Når der er slukket for strømforsyningen, skal du vente fem sekunder, før du tænder
den igen.
 

Brug af systemet
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Sådan tænder man for Buzz On-Wall flexible

①

③

④
②

Figur 11 

Trin

1.
Tænd for strømforsyning ① på arbejdsstationen.
Systemet starter op.

2. Hvis LED-indikatoren ③ fortsat er slukket, tænd da for berøringsskærmens strømforsy-
ning ②.

3. Når LED-indikatoren ③ er helt grøn, er systemet klar til brug.

BEMÆRK: Hvis arbejdsstationens hovedafbryder ① ikke blev slukket, er systemet i standby-
tilstand. Kontrollér, at berøringsskærmens strømforsyning er tændt, og tryk derefter på Start-
knappen ④ for at starte systemet op.
 

Sådan slukker man for Buzz On-Wall flexible

Trin

1.
• Tryk på Start-knappen ④ på berøringsskærmen, eller
• Brug Exit-knappen i softwaren.

2.
Tryk på Shut down i softwaren.
Når systemet er færdig med at lukke ned, lyser LED-indikatoren ③ blå (standby-tilstand).

3. Sluk for strømforsyning ① på arbejdsstationen.

4.
Hvis LED-indikatoren ③ fortsat er blå, får berøringsskærmen strøm separat fra arbejds-
stationen.
Sluk for berøringsskærmens strømforsyning ②.

BEMÆRK: Hvis systemet kun skal være slukket i kort tid, kan det stå i standby-tilstand. Brug
Start-knappen til at starte systemet op fra standby-tilstand.
 

BEMÆRK: Når der er slukket for strømforsyningen, skal du vente fem sekunder, før du tænder
den igen.
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Sådan tænder man for den ekstra væg-berøringsskærm

①
②

③

Figur 12 

Trin

1.
Hvis systemet ikke er blevet startet op, skal du tænde for strømforsyningen på arbejdssta-
tionen.
Systemet starter op.

2. Tænd for strømforsyning ① på den ekstra berøringsskærm.

3. Når LED-indikatoren ② er helt grøn, er systemet klar til brug.

BEMÆRK: Hvis arbejdsstationen og den ekstra berøringsskærms hovedafbryder ikke blev slukket
efter den seneste anvendelse, er de i standby-tilstand. Tryk på Start-knappen ③ for at tænde for
systemet.
 

Sådan slukker man for den ekstra væg-berøringsskærm

Trin

Når arbejdsstationen er helt lukket ned, skal du slukke for hovedafbryderen på den ekstra berø-
ringsskærm ①.

BEMÆRK: Når der er slukket for strømforsyningen, skal du vente fem sekunder, før du tænder
den igen.
 

Brug af systemet
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2.3.2 Sådan tænder og slukker du Buzz In-Wall

Sådan tænder man for Buzz In-Wall

Trin

1. Tænd for strømforsyning ① på arbejdsstationen.

2.

Tænd for den eksterne strømforsyning ②, der er koblet til berøringsskærmen.
BEMÆRK: Hvis der er installeret mere end én berøringsskærm, skal du tænde de ekster-
ne strømforsyninger for hver berøringsskærm.
 

3. Når LED-indikatoren ③ er helt grøn, er systemet klar til brug.

③

④

I

O

①

②

BEMÆRK: Hvis arbejdsstationens hovedafbryder ikke blev slukket, er systemet i standby-tilstand.
Kontrollér, at berøringsskærmens strømforsyning er tændt, og tryk derefter på Start-knappen ④
for at starte systemet op.
 

Sådan slukker man for Buzz In-Wall

Trin

1.
• Tryk på Start-knappen ④ på berøringsskærmen, eller
• Brug Exit-knappen i softwaren.

2.
Tryk på Shut down i softwaren.
Når systemet er færdig med at lukke ned, lyser LED-indikatoren ③ blå (standby-tilstand).

3. Sluk for strømforsyning ① på arbejdsstationen.

4. Sluk den eksterne strømforsyning ②, der er koblet til berøringsskærmen.

BEMÆRK: Hvis systemet kun skal være slukket i kort tid, kan det stå i standby-tilstand. Brug
Start-knappen til at starte systemet op fra standby-tilstand.
 

BEMÆRK: Når der er slukket for strømforsyningen, skal du vente fem sekunder, før du tænder
den igen.
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Sådan tænder man for den ekstra i væg-berøringsskærm

②

③

I

O

①

Figur 13 

Trin

1.
Tænd for strømforsyningen på arbejdsstationen.
Systemet starter op.

2. Tænd for den eksterne strømforsyning på den ekstra berøringsskærm ①.

3. Når LED-indikatoren ② er helt grøn, er systemet klar til brug.

BEMÆRK: Hvis den ekstra berøringsskærms hovedafbryder ikke blev slukket efter den seneste
anvendelse, er den i standby-tilstand. Tryk på Start-knappen ③ for at tænde den ekstra
berøringsskærm.
 

Sådan slukker man for den ekstra i væg-berøringsskærm

Trin

Når arbejdsstationen er helt lukket ned, skal du slukke for den eksterne hovedafbryder på den
ekstra berøringsskærm ①.

BEMÆRK: Når der er slukket for strømforsyningen, skal du vente fem sekunder, før du tænder
den igen.
 

Brug af systemet
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Beskeden: Intet signal

Figur 14 
Denne besked angiver, at Buzz-berøringsskærmen ikke modtager et videosignal.
Kontrollér, at arbejdsstationen er tændt og startet op. Hvis dette ikke løser problemet, bedes du
kontakte Brainlab-support.

Skærmbillede for systemstart

Figur 15 

Strømforsynings-LED

Farve Status Forklaring

Slukket Slukket
• Buzz On-Wall: hovedafbryder og system er slukket.
• Buzz On-Wall flexible og Buzz In-Wall: berøringsskærmens hovedaf-

bryder er slukket.

Blå Lyser fast

• Buzz On-Wall: der er tændt for strømmen. Systemet er i standby-til-
stand og er ikke startet op. Tryk på Start-knappen på berøringsskær-
men for at starte systemet.

• Buzz On-Wall flexible og Buzz In-Wall: berøringsskærmens hovedaf-
bryder er tændt. Berøringsskærmen forsynes med strøm.

Grøn
Blinker Systemet starter op. Vent, indtil LED-indikatoren lyser fast, inden du tag-

er systemet i brug.

Lyser fast Systemet er startet og klart til brug.

BEMÆRK: For Buzz In-Wall og Buzz On-Wall flexible: hvis LED-indikatoren blinker grøn, når du
har trykket på Start-knappen, men igen bliver blå efter få sekunder, skal du kontrollere, om
arbejdsstationen er tændt.
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2.3.3 Interaktion med berøringsskærmen

Hjem-knappen

Hjem-knappen er tilgængelig på forsiden af berøringsskærmen på Buzz.
BEMÆRK: Funktionen af denne knap kan variere afhængigt af softwareprogrammet. Se den
pågældende softwarebrugervejledning for nærmere oplysninger.
 

Figur 16 

Passende brug

Berør ikke berøringsskærmen med skarpe redskaber. Brug kun ikke-kontaminerede fingre
(med eller uden handsker) eller den sterile berøringspen til at betjene Buzz.

Fastgør ikke mærkater eller klistermærker til berøringsskærmen eller den omgivende sorte
ramme, da dette kan forstyrre berøringsfunktionen.

Usteril brug af berøringsskærm

Buzz kan bruges usterilt ved at bruge fingrene til at interagere med softwaren.

① ② ③

Figur 17 

Nr. Typer af strøg Almindelige funktioner

① En fingerspids
• Den berøringsfølsomme skærms grundlæggende funktioner
• Valg af knapper
• Brug af rullepanel

Brug af systemet
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Nr. Typer af strøg Almindelige funktioner

② Pincet
Zoom ind/ud

③ To fingerspidser

Steril berøringspen til engangsbrug

Den sterile berøringspen gør det muligt for dig at bruge Buzz i sterile omgivelser.

②①

Figur 18 

Nr. Komponent

① Håndtag (forbliver sterilt under brug)

② Spids

Den sterile berøringspen må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget.

Kontrollér, at udløbsdatoen ikke er overskredet, og at den sterile emballage ikke er
beskadiget, inden den åbnes. Hvis produktets udløbsdato er overskredet, skal det
omgående bortskaffes.

Brug kun den sterile berøringspen til steril brug af berøringsskærmen. Berør ikke
berøringsskærmen med skarpe redskaber.
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Udtagning af den sterile berøringspen fra emballagen

Figur 19 

Trin

1. Lad en anden person tage den emballerede sterile berøringspen ud af dispenseren og
trække åbningsstykkerne fra hinanden for at frigøre håndtaget.

2. Lad den anden person holde åbningsstykkerne, og tag den sterile berøringspen ud af em-
ballagen ved at holde i håndtaget.

Brug altid åbningsstykkerne. Den sterile emballage med den sterile berøringspen må ikke
rives åben.

Den sterile berøringspen leveres steril. Hvis den sterile berøringspen udsættes for et
usterilt miljø, når den pakkes ud eller under brug, skal den omgående bortskaffes.

Steril brug af berøringsskærmen

Figur 20 

Brug af systemet
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Trin

Tryk med spidsen af den sterile berøringspen på det relevante område på berøringsskærmens
overflade for at interagere med softwaren.

Sterilt felt

Opretholdelsen af det sterile felt kan kun garanteres ved brug af en steril berøringspen til
betjening af softwaren på Buzz-systemet. Afdæk ikke monitorerne, idet afdækningen kan
medføre overophedning eller fejlfunktioner.

Berør ikke spidsen på den sterile berøringspen, når den har været i berøring med
berøringsskærmen. Den sterile berøringspen må ikke lægges tilbage på det sterile bord,
når den har været i berøring med berøringsskærmen.

Undgå at patienten kommer i berøring med den sterile berøringspen. Den sterile
berøringspen må ikke komme i kontakt med væske. Hvis den sterile berøringspen kommer
i berøring med patienten eller væske, skal den omgående bortskaffes.

Bortskaffelse

For at opretholde steriliteten skal den sterile berøringspen bortskaffes efter hver
interaktion med berøringsskærmen.

Den sterile berøringspen kan ikke steriliseres til genbrug. Sterilisation og/eller genbrug kan
beskadige den sterile berøringspen.
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2.4 Systemforbindelser
2.4.1 Oversigt

Før du begynder

Læs al dokumentation i brugervejledningen grundigt, før du forbinder noget udstyr til Buzz.

Kompatibelt Brainlab-udstyr

Følgende Brainlab-produkter kan forbindes til og bruges med Buzz:
• Curve Single Display
• Curve Dual Display
• Kick

BEMÆRK: Yderligere tilslutninger kan blive muligt efter udgivelsen af denne brugervejledning.
Hvis du har spørgsmål vedrørende forbindelseskompatibilitet, bedes du kontakte Brainlab-
support.
 

Berøringsskærmens strømforbindelse

Tilslut ikke andet udstyr end berøringsskærmen til AC-udgangen på arbejdsstationen.

Strømforsyningskabel

Strømforsyningskablet kan kun udskiftes af Brainlab eller autoriseret service-personale.

Restriktioner mod forbindelse af udstyr til paneler og videoforlængelsesenhed

Lydenheder, der er forbundet til systemet, skal være i overensstemmelse med IEC-kravene. De
krav, der er gældende for medicinske elektriske systemer, kan findes i IEC 60601-1:2005.
Forbind kun komponenter, der er blevet specificeret som en del af det medicinske elektriske
system, eller som er blevet specificeret som kompatible med det medicinske elektriske system.

Buzz er ikke beregnet til distribution af realtidsvideo. En kilde, hvor realtid er afgørende,
f.eks. et endoskop, skal forblive direkte forbundet med den dertil indrettede skærm eller
optiske system.

For afgørende applikationer skal det være muligt at gøre information tilgængelig
uafhængigt af Buzz (f.eks. ved at undlade forbindelse til Buzz og tilslutte signalet direkte til
en skærm).

Yderligere udstyr, der sluttes til elektrisk medicinsk udstyr, skal overholde de gældende
IEC- eller ISO-standarder (f.eks. IEC 60950 for databehandlingsudstyr og IEC 60601-1 for
medicinsk udstyr). Desuden skal alle konfigurationer opfylde kravene til medicinske
elektriske systemer (se henholdsvist IEC 60601-1-1 eller afsnit 16 i 3. udgave af IEC
60601-1). Enhver, der tilslutter yderligere udstyr til medicinsk elektrisk udstyr, konfigurerer
et medicinsk system og er derfor ansvarlig for, at systemet opfylder kravene til de
medicinske elektriske systemer. Bemærk, at lokal lovgivning går forud for ovennævnte
krav. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din lokale repræsentant eller den tekniske
serviceafdeling.

Når et medicinsk system er blevet konfigureret, skal der udføres en elektrisk
sikkerhedstest (se side 69).

Systemforbindelser
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Medmindre andet står anført, er brugen af flere stikkontakter eller forlængerledninger ikke
tilladt, da det kan resultere i et lavere sikkerhedsniveau.

Netværksmiljø

Ændringer i netværk/datakobling kan skabe nye risici og kræve yderligere analyse. Ændringer i
netværk/datakobling omfatter:
• Ændringer i konfigurationen af netværk/datakobling
• Tilslutning af yderligere genstande til netværk/datakobling
• Frakobling af genstande fra netværk/datakobling
• Opdatering eller opgradering af udstyr, der er forbundet med netværk/datakobling

Tilslutning af Buzz-hardware til netværk/datakobling, der omfatter andet udstyr, kan resultere i
uidentificerede risici for patienter, operatører eller tredjeparter.
Hospitalets administration skal identificere, analysere, bedømme og kontrollere risici, der opstår
ved tilslutning af Buzz-hardware til netværk/datakobling.

På grund af eventuelle infektioner fra ondsindet software bør du undlade at forbinde
udstyret til et usikkert netværk. Brainlab kan ikke garantere systemets funktionalitet, hvis
det sluttes til et usikkert netværk.

CD/DVD-kompatibilitet

Følgende CD/DVD-typer kan læses:
• Mastered-disk
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R 3,95 GB
• DVD-R 4,7 GB til redigering
• DVD-R 4,7 GB generel
• DVD-RW
• DVD+R 8,5 GB (Double Layer)
• DVD+RW 4,7 GB
• DVD-RAM 4,7 GB

Der kan skrives på følgende CD/DVD-typer:
• DVD 4,7 GB (DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM)
• Double Layer ± R
• CD-R
• CD-RW

Isæt kun standard CD/DVD’er med en diameter på 120 mm. Isæt ikke CD/DVD’er med en
unormal form.
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2.4.2 Tredjeparts-forbindelser

Generelle oplysninger

Det er muligt at have flere tredjepartsforbindelser på en gang.
Så længe der ikke er et aktivt signal fra samme indgangssektion, finder Buzz nye videosignaler.
Alle tilsluttede videoindgangs- og -udgangskilder vises i softwaren Content Manager. Hvis en
kilde ikke bliver vist, tryk på Refresh-knappen i Content Manager. Se
softwarebrugervejledningen til Content Manager for nærmere oplysninger.
På trods af, at visse typer videosignaler generelt understøttes, er det muligt, at nogle enheder ikke
er kompatible med Buzz. Hvis du er usikker på en enheds kompatibilitet, bedes du kontakte
Brainlab-support.
BEMÆRK: Videoindgange er kun tilgængelige, hvis du har købt en Buzz-arbejdsstation med
billedfanger. Hvis din arbejdsstation ikke har en billedfanger, er portene til videoindgange dækket
til.
 

Brug af kabler

Fastgør kabler grundigt, og sørg for, at man ikke falder over dem.

LAN-forbindelse

I LAN-portene må der kun tilsluttes enheder, som er i overensstemmelse med IEC-kravene.

USB-forbindelser

Scan USB-nøgler med antivirussoftware, inden de tilsluttes til systemet.

Tilslut udelukkende passive USB-enheder til systemet (f.eks. mus, tastatur), ellers er der
ikke nogen garanti for udstyrets sikkerhed og effekt.

Skærmforbindelser

①

Figur 21 

Systemforbindelser
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Nr. Komponent

① USB-porte

Brugertilslutningspanel

De områder, der er markeret på tilslutningspanelet, indeholder tilslutningsporte med lignende
funktioner.

②
①

④

③

⑤⑥⑨⑩ ⑧⑦
Figur 22 

Nr. Komponent

① CD/DVD-drev

② Strømforbindelse og hovedafbryder

③ Potentialudligningsportens tilslutning

④
El-tilslutninger til overførselskomponenter
BEMÆRK: Tilslut kun udstyr, som Brainlab har specificeret, til DC-udgangen.
 

⑤
Dataporte:
• USB 3.0
• Seriel til videoforlængelsesenhed (se side 52)

⑥
Tilslutninger til Display ud
BEMÆRK: For arbejdsstationer uden billedfanger er kun Display 2 tilgængelig.
 

⑦

Billedindgang 2:
RGB/VGA In (RGB/VGA ind)
SDI In (SDI ind)
DVI In (DVI ind)
BEMÆRK: Kun tilgængelig for arbejdsstationer med billedfanger.
 

⑧

Billedindgang 1:
• Composite In (Komposit ind)
• S-Video In (S-Video ind)
• SDI In (SDI ind)
• DVI In (DVI ind)

BEMÆRK: Kun tilgængelig for arbejdsstationer med billedfanger.
 

⑨
Netværksporte:
• Navigation (Brainlab-navigeringssystem)
• Hospital Network (Hospitalsnetværk)
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Nr. Komponent

⑩

Lydporte:
• Aux-In (Aux-ind)
• Aux-Out (Aux-ud)
• Mikrofon

Kabelbinder

Kabelbinderen på Buzz On-Wall og Buzz On-Wall flexible gør det muligt for dig at samle og
sikre de kabler, der er fastgjort til tilslutningspanelet.

Figur 23 

Billedindgangsporte

Kun en af Billedindgang 1-portene og en af Billedindgang 2-portene kan være aktiv på samme tid.
Tilslut ikke både DVI ind og RGB/VGA ind til Billedindgang 2 på samme tid.

Billedindgang med videoforlængelsesenhed

Til en Buzz med videoforlængelsesenhed bruges Billedindgang 2 til videoforlængelsesenhedens
videokanal. Derfor er videoindgangsporte begrænset til Billedindgang 1.
Alle tilsluttede indgange vises i Content Manager, men kun én indgang fra
videoforlængelsesenheden kan behandles af Buzz-arbejdsstationen ad gangen. Dette omfatter
optagelse eller visning af indhold på en skærm, der er forbundet til Buzz-systemet.
Se producentens manual til videoforlængelsesenheden for information om ekstra videoindgange.

Systemforbindelser
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Tilslutningspanel, bagside

Figur 24 
Bagsiden af tilslutningspanelet må kun benyttes af Brainlab-support. Du må ikke ændre eller tilføje
nogen tilslutninger til dette panel, da de bruges til den interne systemkommunikation.

Kompatible kabler og stik

Port Eksempel Håndtering

DVI ind/ud

Direkte indgang og udgang via DVI. Kobberkabler og DVI
EO-omformer kan bruges til signal ind og ud.
Stram altid skruerne for at fastlåse kabelstikket.
BEMÆRK: Brug DVI-kobberkabel af høj kvalitet (maks. 5
m) til at tilslutte DVI-kilder eller en DVI-skærm.
 

SDI ind Tilslut indgange til digital video fra en SDI-, HD-SDI- eller
3G-SDI-kilde (maks. 10 m) eller indgange til analog video
fra en sammensat (CVBS) kilde (maks. 5 m) med BNC-
stik for at forbinde til videokilder.
Tryk hanstikket over hunstikket, så de to små fremspring
på hunstikket går i hak i de spiralformede åbninger på
hanstikket. Drej bajonethylstret med uret for at låse stik-
ket fast.
Kablet fjernes ved at dreje bajonethylstret på hanstikket
mod uret og derefter trække stikket ud.

Komposit ind

S-Video ind

Tilslut S-videokilde med et koaxialkabel (maks. 10 m)
med et Mini-Din 4 Hosiden-stik for at forbinde til en vi-
deokilde.
Koderingsknappen af plastik skal rettes korrekt ind, inden
kablet tilsluttes. Dette stik kan ikke låses fast.
Brug kun 4 pin Mini-Din Hosiden-stik. Det kan se ud som
om lignende stik passer, men de kan medføre beskadi-
gelse af udstyret.

RGB/VGA ind

Direkte indgang via RGB.
Stram altid skruerne for at fastlåse kabelstikket.
BEMÆRK: Brug et VGA-kabel af høj kvalitet ved tilslut-
ning af kilder (maks. 5 m).
 

USB

USB-porte til tilslutning af passive USB 2.0- og 3.0-enhe-
der til overførsel af patientdata.
BEMÆRK: Tilslut ikke netværksadaptere eller USB-for-
længerledninger til USB-porte.
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Port Eksempel Håndtering

Hospitalsnet-
værk

Galvanisk isoleret ethernetport til oprettelse af forbindel-
se med hospitalsnetværket eller tilslutning af navigations-
datakilder (min. Kat. 5e RJ45-netværkskabel til netværk
på maks. 1 GB).
Der er en lås forneden, som låses, når stikket sættes i
porten. Tryk på låsen, og træk stikket ud for at fjerne kab-
let.

Navigations-
data

Seriel
Seriel kommunikationsport (hunstik med SUBD 9 pin-ka-
bel).
Stram altid skruerne for at fastlåse kabelstikket.

Systemforbindelser
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2.4.3 Potentialudligningsportens tilslutning

Generelle oplysninger

Potentialudligningsportens stik har følgende funktioner:
• At udligne potentialerne mellem forskellige metalkomponenter, som kan berøres samtidigt.
• At nedsætte de potentialforskelle, som kan opstå mellem medicinsk elektrisk udstyr og

strømførende dele af andre genstande under det kirurgiske indgreb.
BEMÆRK: Det er valgfrit at have en potentialudligningsportstilslutning til systemet.
 

Tilslutning af potentialudligningskabler

②

①

Figur 25 

Trin

1.

Sæt potentialudligningskabler i potentialudligningsportene på arbejdsstationen ① og be-
røringsskærmen ②.
BEMÆRK: Berøringsskærmens potentialudligningsport er placeret til højre på bagsiden
af berøringsskærmen og er kun tilgængelig på Buzz On-Wall flexible. For at tilslutte be-
røringsskærmens potentialudligningskabel til andre konfigurationer bedes du kontakte
Brainlab-support.
 

2. Sæt potentialudligningskabler i en tilsvarende stikkontakt.

Kobl potentialudligningskablet til Buzz og den tilsvarende stikkontakt, inden du tænder for
systemet.
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2.5 Dockingstation
2.5.1 Før brug

Kompatibilitet

Buzz On-Wall og Buzz On-Wall flexible leveres sammen med en dockingstation.
Følgende enheder er kompatible med dockingstationen:
• iPod touch 2, 3 og 4
• iPhone 3G, 3GS, 4 og 4S

Andre apparater kan blive kompatible efter udgivelsen af denne brugervejledning. Kontakt
Brainlab, hvis du har spørgsmål vedr. understøttede apparater.
BEMÆRK: Eventuelle hylstre eller beskyttelsesæsker skal fjernes fra iPhone eller iPod touch,
inden de sluttes til lydpanelet.
 

Sikkerhedsforanstaltninger for dockingstation

Kontrollér de lokale krav for at finde ud af, om du må bruge en mobiltelefon eller en
musikkilde på operationsstuen. Hvis du bruger en mobiltelefon til afspilning af MP3, skal
du sørge for, at telefonfunktionen er deaktiveret (flymodus) for at undgå problemer med
systemets ydelse.

Du må ikke tilslutte en MP3-afspiller, som er sluttet til elnettet.

Du må ikke tilslutte eller frakoble MP3-afspillere under et kirurgisk indgreb, da det kan
forårsage høje, forstyrrende lyde.

Inden MP3-afspilleren tilsluttes, skal lydsystemet altid gøres lydløst (se side 50) for at
undgå pludselige eller uventede høje lyde og/eller for at undgå at forskrække personerne
på operationsstuen.

Lydstyrken på lydsystemet skal indstilles til et niveau, som sikrer, at alle alarmsignaler kan
høres på operationsstuen.

Et højt lydniveau forstyrrer arbejdsmiljøet og kommunikationen. Indstil systemets
lydstyrke til et fornuftigt niveau.

Dockingstation
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2.5.2 Brug af dockingstationen

Tilslutning af iPod eller iPhone til dockingstation

①

②

③

Figur 26 

Trin

1.

Det er muligt at justere dockingstationens holder efter tykkelsen af forskellige iPod-/iPho-
ne-modeller. Hvis det er nødvendigt, skal du fjerne dockingstationens holder ① og sætte
den på plads igen ②, så den vender i den modsatte retning, for at give mere eller mindre
plads til din enhed.

2.

Lad din iPod eller iPhone glide på plads på dockingstationen ③.
Den lyd, som enheden udsender, afspilles nu på systemets højtalere.
BEMÆRK: Den tilsluttede enheds batteri oplades, mens den er tilkoblet dockingstationen.
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Regulering af lydstyrken

①

②

③

Figur 27 

Valgmuligheder

Tryk på lyd fra-knappen ① for at sætte alle systemets lyde på lydløs.

Tryk på knappen ② for at skrue op for lyden.

Tryk på knappen ③ for at skrue ned for lyden.

Dockingstation
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2.6 Valgfrie systemkomponenter
2.6.1 Overførselsbokse

Generelle oplysninger

Overførselsbokse muliggør datatransmissioner over lange distancer.

Figur 28 

Overførselsboks, sender

Konverterer elektriske data- og videosignaler til optiske resultater, hvilket gør det muligt at
udveksle data mellem arbejdsstationen og berøringsskærmen over distancer på op til 50 m.

Overførselsboks, modtager

Konverterer de optiske signaler, der sendes fra senderen, til elektriske signaler, der kan fortolkes
af berøringsskærmen.

Sikkerhedsforanstaltninger for laser

Overførselsbokse indeholder en Klasse 1-laser. Åbn ikke boksen, da der ellers kan
forekomme personskade på grund af usynlig laserstråling.

Kig ikke direkte ind i enden af et fiberoptisk kabel, når det er tilsluttet en omformer, da
dette er skadeligt for øjnene.

SYSTEMOVERSIGT

System- og teknisk brugervejledning Rev. 1.4 Buzz Ver. 1.0 51



2.6.2 Videoforlængelsesenhed

Generelle oplysninger

Figur 29 
Videoforlængelsesenheden forlænger Buzz-systemet med yderligere grænseflader til videoind- og
udgange.
• I andre omgivelser end et MR-miljø er videoforlængelsesenheden en valgfri mulighed til

tilslutning af videokilder og skærme.
• I et MR-miljø er videoforlængelsesenheden den eneste mulighed i operationsstuen til tilslutning

af videokilder og skærme.

Tilslutning af videoforlængelsesenheden

Videoforlængelsesenheden tilsluttes til Buzz med to videokanaler og en kontrolkanal.
En af de to videokanaler bruges til transmission af videosignaler fra videoforlængelsesenheden til
Buzz, og den anden kanal bruges til den modsatte retning.
Alle tilsluttede indgange vises i Content Manager, men kun én indgang fra
videoforlængelsesenheden kan vises, streames eller optages ad gangen.

Kontrol af videoforlængelsesenheden

Videoforlængelsesenheden kontrolleres fuldstændig via Buzz. Brug ikke
videoforlængelsesenhedens berøringsskærm.
Når strømforsyningen er blevet tændt, foregår al videorouting og alle skift via berøringsskærmene
på Buzz. Hvis en kilde ikke bliver vist, tryk på Refresh-knappen i Brainlabs Content Manager.
For yderligere information om brugen af videoforlængelsesenheden henviser vi til producentens
brugervejledning.

Valgfrie systemkomponenter
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2.6.3 Ekstra berøringsskærm

Generelle oplysninger

Der kan installeres en ekstra berøringsskærm til Buzz In-Wall og Buzz On-Wall.

Figur 30 
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Valgfrie systemkomponenter
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3 OVERENSSTEMMELSE OG
SPECIFIKATIONER

3.1 Krav til omgivelserne
3.1.1 Miljømæssige betingelser

Generelle oplysninger

Under installation og/eller før betjening af udstyret skal vejledningen vedrørende
miljømæssige betingelser i denne brugervejledning gennemlæses.

Kondens

Undgå dannelse af kondens under brugen.

Beskyttelse mod væskeindtrængen

Det må ikke anvendes i våde omgivelser eller på steder, hvor væske kan trænge ind i
systemet. Hvis der er kommet væske i systemet, må udstyret ikke benyttes. Afbryd det fra
lysnettet, og kontakt Brainlab-support.
BEMÆRK: Buzz-hardware er fastsat til IP20 i henhold til IEC 60529.
 

Driftsbetingelser

Miljømæssige betingelser Tilladte værdier

Omgivende temperatur
10 °C til 35 °C
maks. 25 °C for optimal ydelse

Relativ fugtighed 20 % til 80 % (ikke-kondenserende)

Barometertryk 700 til 1.060 hPa

Transport-/opbevaringsbetingelser

Miljømæssige betingelser Tilladte værdier

Omgivende temperatur -10 °C til 50 °C

Relativ fugtighed 10 % til 90 % (ikke-kondenserende)

Barometertryk 500 til 1.060 hPa

OVERENSSTEMMELSE OG SPECIFIKATIONER
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Bemærkninger vedr. højdeangivelser

• Alle de angivne temperaturværdier gælder ved havets overflade
• Hvis systemet anvendes i større højder, skal de anførte temperaturværdier reduceres med 1 °C

per 300 m
• Anvend ikke Buzz i over 3.000 m
• Den maksimale højde ved opbevaring svarer til et minimumstryk på 860 hPa

Elektromagnetiske omgivelser

Enheden er beregnet til anvendelse i elektromagnetiske omgivelser under nedenstående
betingelser:
• Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser.
• Hvis gulvet er dækket med syntetisk materiale, skal den relative luftfugtighed være mindst 30

%.
• Hvis brugeren af udstyret kræver uafbrudt drift under strømafbrydelser, anbefales det, at

udstyret tilsluttes en nødstrømsforsyning (UPS) eller et batteri.
Det er brugerens ansvar at sikre overholdelse.

Buzz danner elektromagnetiske felter, som kan forstyrre andet følsomt udstyr, og Buzz selv
kan blive forstyrret af andre elektromagnetiske felter.

Krav til omgivelserne
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3.2 Systemspecifikationer
3.2.1 Fysiske egenskaber

Buzz On-Wall

Buzz On-Wall

Højde 648 mm

Bredde 1.842 mm

Dybde 180 mm

Vægt 60 kg (74 kg med vægholder)

Buzz On-Wall flexible

Buzz On-Wall flexible

Højde 648 mm

Bredde
• Berøringsskærm og højtalere: 1.309 mm
• Arbejdsstation med afdækning: 533 mm

Dybde 180 mm

Vægt 60 kg (74 kg med vægholder)

Ekstra væg-berøringsskærm

Ekstra væg-berøringsskærm

Højde 648 mm

Bredde 1.148 mm

Dybde 141 mm

Vægt 49 kg

Buzz In-Wall-berøringsskærm med ramme

Buzz In-Wall-berøringsskærm med ramme

Højde 648 mm

Bredde 1.148 mm

Dybde 154 mm

Vægt 52 kg

Buzz In-Wall-arbejdsstation

Buzz In-Wall-arbejdsstation

Højde 160 mm (174 mm med fødder, som kan fastgø-
res)

Bredde 440 mm

Dybde 415 mm
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Buzz In-Wall-arbejdsstation

Vægt 15 kg

BEMÆRK: De ovennævnte dimensioner er baseret på, at arbejdsstationen anbringes horisontalt.
 

Overførselsboks

Overførselsboks

Højde 46 mm (51 mm med fødder, som kan fastgø-
res)

Bredde 440 mm

Dybde 230 mm

Vægt 2 kg

Systemspecifikationer
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3.2.2 Tekniske specifikationer

Arbejdsstation

Computer

Processor/cache
Intel Xeon E5-1650V3 Haswell-E
(3,5 GHz, 6 kerner, 15 MB cache)

Hukommelse 16 GB DDR4

Harddisk 500 GB

Eksterne drev
• 4x USB
• CD/DVD

Grafik Nvidia Quadro K2200 (PCI Express 2.0, 4 GB RAM)

Operativsystem Windows 7 64-bit (integreret standard)

Berøringsskærm

Berøringsskærm

Displaytype 42" LCD

Opløsning 1.920 x 1.080

Strømkrav

Arbejdsstation Berøringsskærm

Driftsspænding 100-240 V 100-240 V

Driftsspænding (USA og Canada) 100-120 V 100-240 V

Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz

Strømforbrug Maks. 400 W Maks. 300 W

Vekselstrømsforsyning

Kontrollér, at den del af vekselstrømskredsen, der forsyner Buzz med strøm, ikke er overbelastet.
Dette er med til at nedbringe faren for persontilskadekomst, brand eller beskadigelse af udstyret.
Belastningen fra Buzz bør ikke overstige 80 % af kredsens nominelle kapacitet. Rådfør dig med
den myndighed, der har ansvaret for elektrisk ledningsføring og strømforsyning på det
pågældende sted.

Strømkilde

Buzz skal kobles til en passende strømkilde. Kontrollér, at den eksterne strømkilde, der
sluttes til Buzz, svarer til det, der står anført på typeskiltet vedr. elektriske krav.

OVERENSSTEMMELSE OG SPECIFIKATIONER
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3.2.3 Yderligere oplysninger

Ethernet-krav

Følgende krav gælder for LAN-ledningsføringen:
• Kategori 5 for 10/100 Ethernet
• Kategori 5e/6 for Gigabit Ethernet

BEMÆRK: Kunden skal tage højde for kravene i ISO/IEC 11801.
 

RJ-45-netstikket ligner et almindeligt telefonstik. For at minimere risikoen for elektrisk stød
eller beskadigelse af udstyret må der ikke sættes et telefon- eller andet
telekommunikationsstik i RJ-45-stikket.

WiFi

Buzz er i overensstemmelse med følgende certifikater:
• CE
• FCC
• IC

Buzz konfigureres som følger:
• WLAN IEEE 802.11 g/n til WiFi-kommunikation

BEMÆRK: De trådløse funktioner kan deaktiveres i henhold til lokale bestemmelser, eller hvis de
afventer godkendelse. Kontakt Brainlab-support for nærmere oplysninger.
 

Interferens fra IR-emissioner

Andet IR-baseret udstyr, der anvendes i de samme omgivelser, kan forstyrre funktionen af
berøringsskærmen.

FCC-overholdelse

Buzz er blevet testet og har vist sig at overholde grænserne for Klasse A digitalt udstyr, i henhold
til afsnit 15 i FCC-reglerne.
Disse grænser er fastsat med henblik på at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens,
når udstyret betjenes i et kommercielt miljø.
Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke
installeres og bruges i henhold til vejledningen, give anledning til skadelig interferens med
radiokommunikation. Benyttelse af dette udstyr i boligområder vil sandsynligvis give anledning til
skadelig interferens, i hvilket tilfælde brugeren er ansvarlig for at korrigere dette for egen regning.

Systemspecifikationer
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3.3 Overensstemmelser
3.3.1 Elektromagnetiske emissioner

Elektromagnetiske omgivelser

Buzz-systemer er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der specificeres i nedenstående
oversigt.
Brugeren er ansvarlig for at kontrollere, at systemerne anvendes i et sådant miljø.

Erklæring

Vejledning og producentens deklaration vedr. elektromagnetiske emissioner:

Emissionstest Overensstem-
melse

Elektromagnetiske omgivelser - Vejledning

RF-emissioner CISPR
11 Gruppe 1

Buzz bruger kun RF-energi til dets interne funktioner.
Derfor er dets RF-emissioner meget lave, og det er
ikke sandsynligt, at det vil forårsage interferens i
elektronisk udstyr i nærheden.

RF-emissioner CISPR
11 Klasse A

Buzz er egnet til brug i alle omgivelser andet end
hjemlige, og kan anvendes i hjemlige omgivelser og
dem direkte forbundet til offentlig lavspændings-
strømforsyning, der forsyner bygninger brugt til hjem-
lige formål, hvis de følgende advarsler overholdes.

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2 Klasse A

Spændingsfluktuatio-
ner/flimmeremissioner
IEC 61000-3-3

Overholdes

Buzz er kun beregnet til brug af sundhedspersonale. Systemet kan forårsage
radiointerferens eller kan forstyrre driften af udstyr i nærheden. Det kan blive nødvendigt at
foretage korrigerende handlinger, såsom at dreje eller flytte udstyret eller afskærme
placeringen.
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3.3.2 Generel elektromagnetisk immunitet

Elektromagnetiske omgivelser

Buzz-systemer er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der specificeres i de følgende
afsnit.
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at systemerne bruges i et sådant miljø.

Elektromagnetisk immunitet, deklaration

Tabellerne i følgende afsnit indeholder vejledning i henhold til producentens erklæring vedrørende
elektromagnetisk immunitet.

Overensstemmelser
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3.3.3 Elektromagnetisk immunitet, Buzz-system

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11

Immunitetstest IEC 60601 Testniveau Overensstem-
melsesniveau

Elektromagnetiske omgi-
velser - Vejledning

Elektrostatiske ud-
ladninger (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV ved kontakt
±8 kV ved luft

Overholdes

Gulve skal være af træ, be-
ton eller keramiske fliser.
Hvis gulvet er dækket med
syntetisk materiale, skal den
relative luftfugtighed være
mindst 30 %.

Elektrisk immunitet
over for hurtige
transienter/udbrud
IEC 61000-4-4

±2 kV for strømforsynings-
ledninger Overholdes

Kvaliteten af strømforsynin-
gen fra elnettet skal være til
brug i normale kommercielle
miljøer eller et hospitalsmil-
jø.

Spændingsimpulser
IEC 61000-4-5

±1 kV ledning(er) til led-
ning(er)
±2 kV ledning(er) til jord

Overholdes

Kvaliteten af strømforsynin-
gen fra elnettet skal være til
brug i normale kommercielle
miljøer eller et hospitalsmil-
jø.

Magnetfelter med
netfrekvenser IEC
61000-4-8

3 A/m Overholdes

Magnetfelter med netfre-
kvenser skal være på et ni-
veau, der er normalt for en
typisk placering i et kommer-
cielt miljø eller et hospitals-
miljø.

Spændingsdyk,
korte spændingsud-
fald og variationer i
forsyningsspændin-
gen i strømforsy-
ningsledninger IEC
61000-4-11

70 % UT (-30 %, 500 ms)
40 % UT (-60 %, 100 ms)
< 5 % UT (> -95 %, 10 ms)
< 5 % UT (> -95 %, 5.000
ms)

Overholdes

Kvaliteten af strømforsynin-
gen fra elnettet skal være til
brug i normale kommercielle
miljøer eller et hospitalsmil-
jø.

BEMÆRK: UT er vekselstrømsspændingen før anvendelsen af testniveauet.
 

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

Immunitets-
test

IEC 60601
Testniveau

Overens-
stemmelsesni-
veau

Elektromagnetiske omgivelser - Vejledning

Ledningsbåren
RF IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz til 80
MHz

[V1] 3 V

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr
bør kun anvendes i den anbefalede sikkerheds-
afstand fra Buzz og alle apparatets dele, inklu-
sive kabler, som beregnes efter den ligning, der
gælder for senderens frekvens.
Anbefalet sikkerhedsafstand:

80 MHz til 800 MHz

OVERENSSTEMMELSE OG SPECIFIKATIONER

System- og teknisk brugervejledning Rev. 1.4 Buzz Ver. 1.0 63



Immunitets-
test

IEC 60601
Testniveau

Overens-
stemmelsesni-
veau

Elektromagnetiske omgivelser - Vejledning

800 MHz til 2,5 GHz

Udstrålet RF
IEC 61000-4-3

3 V/m 80
MHz til 2,5
GHz

[E1] 3 V/m

Hvor P er senderens maksimale udgående
mærkeeffekt i watt (W) i henhold til afsenderens
producent, og d er den anbefalede sikkerheds-
afstand i meter (m).
Feltstyrken fra faste RF-sendere i henhold til en
elektromagnetisk undersøgelse af anvendelses-
stedeta skal være mindre end overensstemmel-
sesniveauetb i hvert frekvensinterval.
Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr,
der er forsynet med dette symbol:

BEMÆRK: Ved 80 og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.
 

BEMÆRK: Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Elektromagne-
tisk udbredelse påvirkes af absorbering og refleksion fra bygninger, genstande og personer.
 
a Feltstyrken fra faste sendere, såsom basisstationer til telefoner (mobile/ledningsfri), som an-
vender radiobølger, samt landbaserede mobile radioer, amatørradio, transmission af AM- og FM-
radio og fjernsynstransmission kan ikke beregnes teoretisk med stor nøjagtighed. For at kunne
vurdere elektromagnetiske omgivelser, som påvirkes af faste RF-sendere, bør der udføres en
elektromagnetisk undersøgelse af stedet. Hvis den målte feltstyrke på stedet, hvor Buzz anven-
des, overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau, der er anført herover, skal Buzz
overvåges for at bekræfte, at det fungerer efter hensigten. Hvis der observeres unormal drift,
kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger som f.eks. at vende Buzz i en an-
den retning eller flytte den.
b Over frekvensintervallet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrken være mindre end 3 Vrms [v1], 3
V/m [E1].

Overensstemmelser
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3.3.4 RF-kommunikationsudstyr

Elektromagnetiske omgivelser

Bærbart og mobilt og RF-kommunikationsudstyr kan påvirke systemerne.
Buzz er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvori udstrålede RF-forstyrrelser kontrolleres.
Buzz-brugere kan bidrage til at undgå elektromagnetisk interferens ved at opretholde en
minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og Buzz som
anbefalet nedenfor i overensstemmelse med den maksimale udgangseffekt for
kommunikationsudstyret.

Sikkerhedsafstande

Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og Buzz:

Maksimal nominel ud-
gangseffekt på sen-
deren (W)

Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens (m)

150 kHz til 80 MHz

d 1 2 P.=

80 MHz til 800 MHz

d 1 2 P.=

800 MHz til 2,5 GHz

d 2 3 P.=

0,01 d = 0,12 d = 0,12 d = 0,23

0,1 d = 0,38 d = 0,38 d = 0,73

1 d = 1,20 d = 1,20 d = 2,30

10 d = 3,79 d = 3,79 d = 7,27

100 d = 12,00 d = 12,00 d = 23,00

For sendere, hvis maksimale nominelle udgangseffekt ikke findes i listen herover, kan den anbe-
falede sikkerhedsafstand (d) i meter (m) bestemmes ved hjælp af den ligning, der gælder for
senderens frekvens, hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i hen-
hold til senderens producent.
BEMÆRK: Ved 80 og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde.
 

BEMÆRK: Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Elektromagne-
tisk udbredelse påvirkes af absorbering og refleksion fra bygninger, genstande og personer.
 

OVERENSSTEMMELSE OG SPECIFIKATIONER
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3.3.5 Testede kabler

Brug af specificerede kabler

Brugen af andet tilbehør og andre kabler end de specificerede (med undtagelse af kabler
solgt af Brainlab som erstatningsdele) kan resultere i forøgede emissioner eller nedsat
udstyrsimmunitet.

Specifikationer for kabler og tilbehør

Buzz-kabler, som er blevet testet for emissions- og immunitetsoverensstemmelse:

Kabler og tilbehør Specifikation

Elkabel Leveres af Brainlab

BNC-kabel SDI Koaxialkabel (min. 0,5/3,7 diameter), afskærmet, afsluttet, 75 Ohm; maks.
30 m lang

Serieportkabel RS232-kabel, afskærmet, afsluttet, 2 m langt

Hospitalsnetværk-
skabel Min. Kat. 5e-kabel, afskærmet, 2 m langt

Overensstemmelser
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3.3.6 Understøttede opløsninger

Understøttede indgangsopløsninger

Nedenstående tabel specificerer, hvilke indgangsopløsninger der understøttes for hver af de
tilgængelige indgange på Buzz.
Signaler, der er ikke er blandt de specificerede opløsninger, understøttes muligvis ikke. For
yderligere oplysninger om indgangsopløsning bedes du kontakte Brainlab-support.

Billedindgang 1/2 Farvekodning Stik Signaltype Format

SDI ind YCbCr BNC

SDI
576i/25

480i/29,97

HD-SDI

720p/50

720p/60

1080i/25

1080i/30

1080p/25

1080p/30

3G-SDI

1080p/50

1080p/59,94

1080p/60

DVI In 8-Bit RGB DVI-I Enkelt-link DVI-D

640 x 480 ved 60 Hz

800 x 600 ved 60 Hz

1.024 x 768 ved 60
Hz

1.280 x 720 ved 60
Hz

1.280 x 1.024 ved
60 Hz

1.920 x 1.080 ved
60 Hz

1.920 x 1.200 ved
60 Hz

1.600 x 1.200 ved
60 Hz

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

Komposit ind
PAL

BNC CVBS
576i/25 (PAL)

NTSC 480i/29,97 (NTSC)

S-Video ind
PAL

Mini DIN YC
576i/25 (PAL)

NTSC 480i/29,97 (NTSC)

RGB/VGA ind RGB/YCbCr HD-15 RGB/YPbPr Kontakt Brainlab-
support

OVERENSSTEMMELSE OG SPECIFIKATIONER
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Understøttede udgangsopløsninger

Nedenstående tabel specificerer, hvilke udgangsopløsninger der understøttes for hver af de
tilgængelige udgange på Buzz.
For yderligere oplysninger om udgangsopløsning bedes du kontakte Brainlab-support.

Displays Farvekodning Stik Signaltype Format

Display ud 2

8-Bit RGB DVI-I Enkelt-link DVI-D 1.920 x 1.080 ved
60 HzDisplay ud 3

Display ud 4

BEMÆRK: Display ud 3 og 4 er kun tilgængelige for Buzz-arbejdsstationer med billedfanger.
 

Grafikkort 3D output

Grafikkortet leverer et progressivt enkelt strømsignal. 3D-indholdet er skabt af Brainlab-software
(ekstra software kan være nødvendig). En ekstern skærm skal understøtte en linje efter linje-
teknologi for at vise 3D-indholdet korrekt.

Understøttede indgangsstik til video og grafik

Billedindgang 1/2 Stik Signaltype Impedans (Ohm) Maks. kabellæng-
de (m)

SDI ind BNC SDI, HD-SDI,
3G-SDI 75 10

DVI ind DVI-I Enkelt-link DVI-
D 100 5

Komposit ind BNC CVBS 75 10

S-Video ind Mini DIN 4 YC 75 10

RGB/VGA ind HD-15 RGB/YPbPr 75 5

Understøttede udgangsstik til video og grafik

Displays Stik Signaltype Impedans (Ohm) Maks. kabellængde (m)

DVI ud 2

DVI-I Enkelt-link
DVI-D 100 5DVI ud 3

DVI ud 4

Overensstemmelser
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4 ELEKTRISK SIKKERHED
4.1 Indledning
4.1.1 Buzz-systemet

Klassifikation af Buzz

Buzz klassificeres som Klasse I-udstyr i henhold til IEC 60601-1 og skal testes i
overensstemmelse hermed.
Buzz On-Wall er medicinsk elektrisk udstyr (ME-UDSTYR).
Buzz On-Wall flexible og Buzz In-Wall er medicinske elektriske systemer (ME-SYSTEM).

Klassifikation Definition

Klasse I

Klassifikation vedrørende beskyttelse mod elektrisk stød.
Henviser til elektrisk udstyr, hvori beskyttelse mod elektrisk stød ikke udeluk-
kende afhænger af basal isolering, men omfatter yderligere sikkerhedsforan-
staltninger, idet der leveres midler, så tilgængelige dele af metal eller interne
dele af metal kan jordes på beskyttende vis.

Sikkerhedskrav

For at undgå risiko for elektrisk stød må Buzz kun tilsluttes til en strømforsyning med en
beskyttelsesleder.

ELEKTRISK SIKKERHED
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4.2 Testkrav
4.2.1 Oversigt

Interval

Den periodiske test bør udføres en gang om året, eller hvis udstyret repareres eller ændres.
Den periodiske test er obligatorisk for medicinsk elektrisk udstyr, og når der oprettes et medicinsk
elektrisk system i overensstemmelse med henholdsvis IEC 60601-1-1 eller afsnit 16 i den 3.
udgave af IEC 60601-1.
Gentag denne test hver gang opsætningen af det medicinske elektriske udstyr eller medicinske
elektriske system ændres, f.eks. efter reparation af en del af eller hele det samlede udstyr eller
efter udskiftning af udstyrskomponenter, såsom kabler.

For at bibeholde udstyrets sikkerhed skal der udføres en elektrisk sikkerhedstest i henhold
til IEC 62353 en gang om året. En sikkerhedstest kan være påkrævet for et ME-SYSTEM
eller permanent installeret udstyr i henhold til IEC 60601-1.
BEMÆRK: Lokale bestemmelser, nationale afvigelser og krav, der kan afvige fra disse standarder
er gældende.
 

Indhold

Testen skal omfatte alle enheder, der står specificeret på side 71.
Hver del af ME-SYSTEMETS udstyr, der har sin egen forbindelse til strømforsyningen, eller som
kan til-/frakobles strømforsyningen uden brug af et værktøj, skal testes individuelt. Derudover skal
ME-SYSTEMET testes som en helhed for at undgå, at en komponent, der er ved at være
gammel, er årsag til uacceptable værdier.
Hvis enheder i ME-UDSTYRET, som samles til et ME-SYSTEM med funktionelle forbindelser, ikke
kan testes separat af tekniske grunde, skal det komplette ME-SYSTEM testes.
Derudover skal Brainlab-support eller autoriserede partnere jævnligt rense ventilationsfiltrene og
skifte batteriet, når dette er nødvendigt.

Eftersyn foretaget af ikke-Brainlab personale

De elektriske sikkerhedstest skal udføres af faguddannet og kvalificeret personale.
Kvalifikation skal omfatte oplæring i emnet, testudstyr, viden, erfaring og kendskab til de
relevante teknologier, standarder og lokale bestemmelser. Personale, der skal vurdere
sikkerheden, skal være i stand til at gennemskue mulige konsekvenser og risici, der måtte
opstå i forbindelse med udstyr, der ikke opfylder kravene.

Brainlab skal øjeblikkeligt informeres skriftligt, hvis udstyret bedømmes som værende
usikkert.

Eftersyn foretaget af Brainlab-support

• Hvis en kvalificeret person ikke er tilgængelig hos kunden, vil Brainlab-support udføre
eftersynet for et fastsat gebyr.

• Hvis du har brug for en Brainlab-supportspecialist, skal du kontakte Brainlab-support.

Testkrav
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4.2.2 Oversigt over testen

Sikkerhedsforanstaltninger ved test

Trin i testen af ME-SYSTEM skal udføres som beskrevet nedenfor.
• Den beskrevne test dækker kun Brainlabs Buzz-udstyr og ikke forbundet udstyr.
• Følg derudover de retningslinjer, der angives af den forbundne enheds producent.
• Under måling skal alle enheder være i driftstilstand.
• Udfør test under normale forhold såvel som i enkeltfejlstilstand.

Inspicer ME-SYSTEMET visuelt for at bestemme, hvorvidt konfigurationen stadig er den
samme som ved det seneste eftersyn, eller om nogle af ME-SYSTEMETS enheder er blevet
udskiftet, tilføjet eller fjernet. Sådanne ændringer skal dokumenteres såvel som enhver
ændring i konfigurationen af ME-SYSTEMET. Enhver ændring annullerer gyldigheden af
tidligere referenceværdier.

Testvejledning

Når der udføres periodiske test:
• Udfør de påkrævede trin for testen i den rækkefølge, der angives nedenfor.
• Alle test skal bestås, før enheden kan anses som værende sikker.
• Kalibreringen af målingsenheden skal være gyldig på tidspunktet for målingen.
• Målingsresultater, der er målt efter ændringer i ME-SYSTEMET skal dokumenteres som

referenceværdier.

Hvis en test ikke bestås, skal enheden repareres af Brainlab-support.

Påkrævede trin ved test af ME-UDSTYR

Trin

1. Visuelt eftersyn

2. Beskyttelsesledermodstand

3. Udstyrets lækstrøm

4. Funktionstest

5. Rapportér resultater

6. Bedøm resultater

7. Kontrollér og forbered til normal brug

Påkrævede trin ved test af ME-SYSTEMER

Trin

1.
Test hver del af ME-SYSTEMETS udstyr individuelt ifølge trin 1-4 for ME-UDSTYR.
Rapportér og bedøm disse resultater.

2. Berøringsstrøm.

3. Funktionstest

4. Rapportér resultater.

5. Bedøm resultater.

6. Kontrollér og forbered til normal brug.
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4.2.3 Periodiske test

De testtrin, der skal udføres

IEC 62353 er grundlaget for målingskrav, betingelser og opsætning.

Trin Instruktioner og betingelser

Visuelt eftersyn

Forbered enhed til normal brug. Brug oprindelig elledning, som Brainlab
har leveret.
Kontrollér alle relevante kabler for buler, beskadiget isolering og tomme
linjer. Bevæg og bøj kablerne rundt om din hånd for at strække isolerin-
gen en smule. Enhver synlig skade er uacceptabel.
Kontrollér Buzz for synlige skader, ødelagte kabler og tomme linjer. Med
undtagelse af ventilationsåbningerne bør du ikke være i stand til at se ind
i enheden. Ødelagte kabler, tomme linjer eller mulighed for at se ind i en-
heden er uacceptabelt.
Hvis der findes nogen skader, må enheden ikke tages i brug, den skal
mærkes herefter, og Brainlab-support skal kontaktes.

Beskyttelsesleder-
modstand

Definition:
Modstand mellem enhver tilgængelig ledende del, der af sikkerhedsgrun-
de skal forbindes til beskyttelseslederterminalen, og en af de følgende:
• Beskyttende stik for strømforsyningsstikket
• Beskyttende stik for apparatets tilslutning eller
• Beskyttende leder, der er permanent forbundet til strømforsyningen

Modstand mellem beskyttende stik i hver ende af en aftagelig elledning.

Forbered enhed til normal brug.
Mål beskyttelsesledermodstanden for alle målingspunkter, der står angi-
vet på side 74.

Udstyrets lækstrøm

Definition:
Strøm, der føres fra strømdelene til jorden via beskyttelseslederen og til-
gængelige ledende dele af afdækningen og anvendte dele.

Forbered enhed til normal brug.
Mål jordlækstrøm for alle målingspunkter, der står angivet på side 75.

Berøringsstrøm (på-
krævet for ME-SY-
STEM)

Definition:
Lækstrøm, der strømmer fra afdækningen eller fra dele heraf, ikke inklusi-
ve patientforbindelser, der måtte være tilgængelige for enhver operatør el-
ler patient ved normal brug, gennem en anden ekstern vej end beskyttel-
seslederen, til jorden eller til en anden del af afdækningen.

Forbered enhed til normal brug.
Forbind de påkrævede funktionelle forbindelser for at oprette det medicin-
ske elektriske system, og tænd for enhederne.
Mål berøringsstrøm for alle målingspunkter, der står angivet på side 77.

Funktionstest

Forbered enhed til normal brug.
Tænd for enheden.
Kontrollér, at indikator-LED’erne ikke viser fejl.
Kontrollér, om der er systemalarmer.
BEMÆRK: For yderligere information om indikator-LED’er og systemalar-
mer se Systembrugervejledningen.
 

Start en softwareapplikation.
Spor et Brainlab-instrument nøjagtigt.
Verificer den ønskede funktion i ME-SYSTEMET, hvis det er muligt.

Testkrav
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Trin Instruktioner og betingelser

Rapportér resultater Generer en testrapport.

Bedøm resultater Bestem, om enheden er sikker og effektiv.

Kontrollér og forbe-
red til normal brug

Efter testen skal du kontrollere, at enheden stilles tilbage til de tilstande,
der er nødvendige for normal brug, før den igen tages i brug.
Fjern alle enheder, der er blevet forbundet med den, f.eks. målingsenhed
med prober og ledninger.

Kritiske værdier

Testtrin Normale forhold

Beskyttelsesledermodstand ≤ 0,3 Ω

Udstyrets lækstrøm ≤ 500 µA

Referencedimension

Brug tabellerne, der begynder på side 74, til at indtaste enkelte, målte værdier ved hvert ønsket
målepunkt.
Indtast de maksimale, målte værdier i nedenstående tabel:

Testtrin Normale forhold Bestået?

Beskyttelsesledermodstand

Udstyrets lækstrøm

Måleudstyrets serienummer: ________________________
Kalibrering gyldig til og med (dato): ________________________
Test udført (dato): _________________ af: __________________________________
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4.3 Udførelse af test
4.3.1 Beskyttelsesledermodstand

Generelle oplysninger

Forbind målingsspidsen af din målingsenhed med de ledende dele, som vises i nedenstående
tabel, og mål modstanden.

Hvis en test ikke bestås, skal enheden repareres af Brainlab-support. Efter reparation
gentages hele den elektriske sikkerhedstest forfra.

Beskyttelsesleder

Målingspunkt

Arbejdsstation potentialudligningsporten

Udførelse af test
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4.3.2 Lækstrøm

Generelle oplysninger

Forbind målingsspidsen af din målingsenhed med de ledende dele, som vises i nedenstående
tabel, og mål udstyrets læk- eller berøringsstrøm.
Visse testpunkter er muligvis ikke anvendelige sammen med din Buzz-version. Hvad angår Buzz
In-Wall, er test kun påkrævet på arbejdsstationen.

Udstyrets lækstrøm

Målingspunkt

Væg-berøringsskærm, venstre

Væg-berøringsskærm, højre

Bagsiden af arbejdsstationens tilslutnings-
panel (kun Buzz In-Wall og on-wall flexi-
ble)
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Målingspunkt

Brugertilslutningspanel, venstre

Brugertilslutningspanel, højre

Øverste venstre del af den ekstra væg-be-
røringsskærm

Højre del af den ekstra væg-berørings-
skærm

Udførelse af test
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Berøringsstrøm

Berøringsstrømtesten for ME-SYSTEMET kan gentage nogle af målingspunkterne, der defineres
for udstyrets lækstrøm.

Målingspunkt

Væg-berøringsskærm, venstre

Væg-berøringsskærm, højre

Bagsiden af arbejdsstationens tilslutnings-
panel (kun Buzz In-Wall og on-wall flexi-
ble)
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Målingspunkt

Brugertilslutningspanel, venstre

Brugertilslutningspanel, højre

Øverste venstre del af den ekstra væg-be-
røringsskærm

Nederste højre del af den ekstra væg-be-
røringsskærm

Udførelse af test
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5 RENGØRING OG
DESINFEKTION

5.1 Rengøringsvejledning
5.1.1 Oversigt

Før du begynder

Sørg for, at systemet er lukket helt ned, og at der er slukket for strømforsyningen, inden
rengøringsarbejdet påbegyndes.

Ingen automatisk desinfektion

Buzz-komponenterne må ikke udsættes for automatiske rengørings- og
desinfektionsprocedurer.

Udsæt ikke Buzz for direkte UV-lys, da dette kan beskadige udstyret.

Ingen sterilisering

Steriliser ikke Buzz-komponenter.

Ingen væsker

Undlad at sprøjte rengøringsmidler eller anden væske direkte ind i elektriske grænseflader
eller åbninger, såsom højtalergitteret eller ventilationsåbningerne.

Sørg for, at der ikke trænger væske ind i Buzz-komponenter, da det vil kunne beskadige
komponenterne og/eller elektronikken.

Brug kun en fugtig klud til rengøringen. Andre metoder kan lade væske trænge ind i
systemet og beskadige det.

RENGØRING OG DESINFEKTION
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5.1.2 Vejledning

Kompatibilitet med desinfektionsmidler

Buzz-systemet må kun rengøres med følgende desinfektionsmidler:

Desinfektionsmiddel Eksempel

Alkoholbaseret Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Alkylaminbaseret Incidin Plus 2 %

Baseret på aktivt oxygen Perform

Aldehyd/klorid-baseret Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

BEMÆRK: Brug kun overfladedesinfektionsmidler, der distribueres på dit specifikke marked.
 

BEMÆRK: Overfladedesinfektionsmidler kan efterlade rester. Disse kan nemt fjernes med en tør
klud.
 

Følg altid desinfektionsmiddelproducentens anvisninger nøje.

Brug af andre rengøringsmidler, desinfektionsservietter eller rengøringsprocedurer end de
specificerede kan beskadige udstyret. For at undgå beskadigelse af systemet anbefales det
kun at anvende desinfektionsmidler, som er godkendt af Brainlab.

Rengøring af Buzz

Trin

1. Luk systemet ned, og sluk for strømforsyningen som beskrevet på side 30.

2.

Med undtagelse af berøringsskærmen rengøres og desinficeres alle andre overflader
med et alkoholbaseret desinfektionsmiddel, såsom Meliseptol, eller et alkylaminbaseret
desinfektionsmiddel, såsom Incidin Plus 2 %.
BEMÆRK: Følg desinfektionsmiddelproducentens anvisninger.
 

3. Rengør alle forbindelsesled forsigtigt og omhyggeligt, og sørg for, at der ikke trænger væ-
ske ind i systemet.

4. Rengør berøringsskærmen med en fnugfri serviet og et overfladedesinfektionsmiddel,
som ikke efterlader striber.

Rengør udelukkende systemet med kompatible rengøringsmidler og en fugtig klud.

Rengøringsintervaller

Rengør altid enheden efter brug.
Rengøringshyppigheden afhænger af, hvor ofte systemet bruges. Brainlab kan ikke give generelle
anbefalinger vedrørende rengøringsintervaller. Dette er brugerens ansvar.

Efter rengøringen

Sørg for, at alle Buzz-komponenter er helt tørre efter rengøring, før systemet tages i brug.

Rengøringsvejledning
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6 VEDLIGEHOLDELSE
6.1 Eftersyn
6.1.1 Oversigt

Interval

Et detaljeret eftersyn skal udføres af Brainlab-support en gang om året.

Buzz skal vedligeholdes og efterses regelmæssigt for at sikre dets funktion og sikkerhed.

Autorisation

Det er kun Brainlab og/eller autoriserede partnere, der må reparere systemet og udstyret.

Risiko for elektrisk stød: Der er ingen dele, som kan serviceres af brugeren. Fjern ikke
afskærmningerne. Alle service- og vedligeholdelsesarbejder skal udføres af Brainlab eller
uddannede og autoriserede teknikere.

Batteriets levetid

Arbejdsstationens CMOS-batteri skal udskiftes hvert tredje år. Dette skal gøres af Brainlab eller
servicemedarbejdere, der er autoriserede af Brainlab.
Brugte batterier skal bortskaffes eller genbruges i henhold til din organisations bestemmelser og
lokal lovgivning. Lav en aftale med Brainlab-support vedrørende bortskaffelse og udskiftning af
batterier.

VEDLIGEHOLDELSE
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6.1.2 Årligt eftersyn

Autorisation

Kun Brainlab-support og/eller autoriserede partnere er autoriserede til at udføre årlige eftersyn.

Arrangement

Mulighed for serviceaftale Årligt eftersyn

Ja Udføres automatisk af Brainlab

Nej Kontakt Brainlab-support for at lave en aftale

Indhold

Dette eftersyn dækker alle komponenter og funktioner.

Eftersyn
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6.1.3 Sikkerhedseftersyn

Interval

Sikkerhedseftersyn bør udføres en gang om året, og resultater skal dokumenteres.

Indhold

Sikkerhedseftersyn skal omfatte alle relevante, specificerede genstande.

Eftersyn foretaget af ikke-Brainlab personale

Sikkerhedseftersyn skal udføres af en kvalificeret servicetekniker, som:
• Er kvalificeret til at udføre sikkerhedseftersyn på medicinsk elektrisk udstyr.
• Er bekendt med sikkerheds- og produktoplysningerne for produktet og har læst og forstået

brugervejledningerne.
• Er opdateret for så vidt angår den gældende lokale lovgivning vedrørende industriel og ikke-

industriel ulykkesforebyggelse.
• Omgående underretter Brainlab skriftligt, hvis udstyr anses for at være usikkert.

Eftersyn foretaget af Brainlab-personale

Hvis en kvalificeret person ikke er tilgængelig hos kunden, vil en Brainlab-supportspecialist udføre
eftersynet for et fastsat gebyr.
Hvis du har brug for en Brainlab-supportspecialist, skal du kontakte Brainlab-support.

VEDLIGEHOLDELSE
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6.1.4 Målinger ved sikkerhedseftersyn

Test, der skal udføres

Målt kvantitet Vejledning

Jordlækstrøm Udfør en lækstrømstest som beskrevet i figur 16 i IEC 60601-1 ved hjælp af
det målestrømforsyningskredsløb, der er vist i figur 10 i IEC 60601-1.

Impedans for be-
skyttende jordfor-
bindelse

Mål udstyrets impedans mellem beskyttelseslederen i strømforsyningsstik-
ket og tilgængelige metaldele (f.eks. brugerpanel), som har en beskyttende
jordforbindelse i henhold til IEC 60601-1.

Betjeningsværdier

Normale betingelser Enkeltfejlstilstand

Jordlækstrøm

Impedans for beskyttende jordforbin-
delse

Eftersyn
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6.2 Funktionsfejl og returneringsinstruktioner
6.2.1 Funktionsfejl

Beskadigelse af eller fejl på systemet

Afbryd brugen af systemet i tilfælde af, at:
• Lysnetledningen eller stikket er beskadiget eller flosset
• Der er spildt væske på eller ned i systemet
• Systemet ikke fungerer normalt, til trods for at betjeningsvejledningen følges
• Systemets komponenter har været tabt eller afdækningen er blevet beskadiget
• Systemets komponenter udviser en markant nedsat ydelse, hvilket er tegn på, at der er behov

for service
• Der lækker væske fra systemet
• Der kommer røg ud af systemet

Brug ikke systemet, hvis det på nogen måde er synligt beskadiget.

Hvis et af LCD-panelerne beskadiges (f.eks. ved at glasset knuses), skal man undgå, at
udstrømmende væske kommer i kontakt med huden, slimhinderne (øjne, mund) eller
levnedsmidler. Undlad at indånde dampe. Hvis der opstår kontakt, skal de pågældende
kropsdele eller beklædningsgenstande rengøres med rigelige mængder sæbe og vand.

Sådan skal man reagere i tilfælde af beskadigelse eller fejl

Trin

1. Sluk for systemet.

2. Tag stikket ud af stikkontakten.

3. Kontakt Brainlab-support.

4. Placér en notits såsom ”MÅ IKKE ANVENDES” på udstyret for at forhindre, at det utilsig-
tet tages i brug.

Hvis du fortsætter med at bruge udstyr, der har vist sig at være defekt under et eftersyn,
kan du risikere at forårsage skade på patient og bruger.

Når du har frakoblet systemet fra strømforsyningen, må du ikke røre stikket i mindst 30
sekunder på grund af eventuelle restspændinger.

VEDLIGEHOLDELSE
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6.2.2 Returneringsinstruktioner

Indberetning af beskadiget udstyr

Beskadigede komponenter skal straks indberettes til Brainlab-support.
Når man kontakter Brainlab-support vedrørende en defekt, bliver man bedt om:
• Systemets serienummer, som står på typeskiltet
• Serienummeret på den pågældende del, som er indgraveret i delen
• En beskrivelse af problemet

Reparation og udskiftning

Brainlab-support:
• Udarbejder et prisoverslag for reparation eller udskiftning.
• Oplyser dig om, hvornår systemet ventes at være driftsklart igen (normalt inden for 48 timer).

Afmontering af komponenter

Afmontér kun defekte komponenter, hvis Brainlab beder om det.

Returnering af komponenter

Trin

1. Beskyt komponenten mod yderligere beskadigelse ved at emballere den og pakke den
forsvarligt ind.

2. Udfyld og returnér den formular, som blev faxet til dig, eller som blev leveret sammen
med reservedelen.

3. Luk kassen sikkert med tape.

4. Send den defekte komponent til den relevante returadresse, eller følg instrukserne fra
Brainlab-support.

Returadresser

Brainlab Logistikzentrum
RMA Dept.
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Tyskland

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA

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

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
8/F
100 Queen’s Road Central
Hongkong

Funktionsfejl og returneringsinstruktioner
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