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1 YLEISTÄ
1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja Ete-
lä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alueet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eurooppa
Puhelin: +49 89 991568 1044
Faksi: +49 89 991568 811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Käyttöikä

Brainlabin määrittelemä alustan käyttöikä on kahdeksan vuotta. Varaosia ja teknistä tukea on
saatavilla tämän ajan puitteissa.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Lähetä
palautetta osoitteeseen user.guides@brainlab.com, jos haluat ehdottaa ohjeeseen parannuksia.

Valmistaja

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

YLEISTÄ
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1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlab-tavaramerkit

BuzzTM on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
Brainlab® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlabin tavaramerkit

• Intel® on Intel Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä

Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Fujitsu on Fujitsi -yhtiön tavaramerkki.
• Barco on Barco N.V. -yhtiön tavaramerkki.

Patenttitiedot

Tätä tuotetta saattaa suojata yksi tai useampi patentti tai vireillä oleva patenttihakemus. Katso
lisätietoja kohdasta https://www.brainlab.com/patent/.

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston direktiivin
93/42/ETY eli lääkintälaitedirektiivin olennaiset vaatimukset.
Lääkintälaitedirektiivin mukaan Buzz on luokan I tuote.

HUOMAUTUS: ainoastaan Brainlabin valmistamien tuotteiden CE-merkinnän oikeellisuus voidaan
vahvistaa. 

Buzzin poistaminen käytöstä

Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, kun Buzz poistetaan käytöstä.

Hävitysohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää lakisääteisten määräysten mukaan. Katso
lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta WEEE-direktiivistä
(Waste Electrical and Electronic Equipment): 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Perkloraatti

Yhdysvaltain Kaliforniassa asuvien kohdalla perkloraattimateriaalien käsittelyyn saatetaan
soveltaa erityisiä käsittelyehtoja. Lisätietoja saat vierailemalla osoitteessa: www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate
Kierrätysohjeita on saatavilla ottamalla yhteys Brainlabiin.

Juridiset tiedot
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Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen
myynnistä.

FCC-yhteensopivuus

Buzz on testattu ja todettu luokan A digitaalilaitteita koskevien rajojen mukaiseksi FCC-sääntöjen
kohdan 15 mukaan.
Näiden rajojen tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan, kun
laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä.
Laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä
käyttöohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Tämän laitteen
käyttö asuma-alueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, jolloin käyttäjän edellytetään
korjaavan häiriöt omalla kustannuksellaan.

Muutokset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti
hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitteistoa. Tämä laite on FCC-
sääntöjen osan 15 mukainen. Tämän laitteen käyttöön sovelletaan seuraavia kahta ehtoa:
(1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on siedettävä
vastaanottamansa häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottuja
vaikutuksia.

YLEISTÄ
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1.3 Symbolit
1.3.1 Tässä ohjeessa käytetyt symbolit

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoituskolmiolla. Varoitukset sisältävät tärkeitä turvallisuuteen
liittyviä tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai
muun laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomiot

Huomiot merkitään pyöreällä huomiosymbolilla. Ne sisältävät oleellisia turvallisuuteen
liittyviä tietoja ja ilmoittavat mahdollisesta laiteviasta. Mahdollisia ongelmia ovat
esimerkiksi laitteen virhetoiminnot, laitteen vika, laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutunut vaurio.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja ne sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

Symbolit
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1.3.2 Laitteiston symbolit

Laitteiston komponenttien symbolit

Järjestelmässä voidaan käyttää alla olevia symboleita:

Symboli Kuvaus

IEC 60601-1 -turvallisuusstandardin mukainen B-tyypin laite

IEC 60601-1 -turvallisuusstandardin mukainen BF-tyypin laite

Huomio

Potentiaalin tasauspiste

Ei saa käyttää uudelleen

Epästeriili

Ei saa steriloida uudelleen

Steriloitu etyleenioksidilla

Älä käytä, jos pakkaus on vioittunut

Suojattava auringonvalolta

Suojattava kosteudelta

Säilytysolosuhteet lämpötilan osalta: Sallittu lämpötila ilmoitetaan kussakin merkin-
nässä

Säilytysolosuhteet suhteellisen kosteuden (tiivistymätön) osalta: Sallittu kosteus il-
moitetaan kussakin merkinnässä

Säilytysolosuhteet ilmanpaineen osalta: Sallittu ilmanpaine ilmoitetaan kussakin mer-
kinnässä

Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä

Eränumero

Sarjanumero

Tuotenumero

YLEISTÄ
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Symboli Kuvaus

Käytettävä viimeistään (kuukausi, vuosi)

Valmistuspäivämäärä

Valmistaja

Valtuutettu edustaja Euroopan unionissa

ETL-/Intertek-hyväksyntä

Radiolaite

Sähköiskun vaara

Luokan I laser: Lasersäteilyn aiheuttamien vammojen riski

IPXY
IEC 60529 -standardin mukainen kotelointiluokka
• X = suoja kiinteiden esineiden tunkeutumista vastaan
• Y = suoja nesteiden tunkeutumista vastaan

Virtapainike

Lisätietoja on käyttöohjeissa

Noudata käyttöohjeita

Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saavat myydä vain lääkärit tai sitä
saa myydä vain lääkärin määräyksestä.

Laitteiston symbolit
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1.4 Käyttötarkoitus
1.4.1 Järjestelmän käyttö

Käyttötarkoitus

Buzz on tarkoitettu käytettäväksi liikkumattomana tietokonealustana yhden tai useamman
sovelluksen isäntälaitteena. Buzz helpottaa tietojen näyttämistä, siirtämistä ja käyttämistä. Buzz
tukee myös toimintaa muiden suorituskykyvaatimukset täyttävien laitteiden tai komponenttien
kanssa käytettäessä tarkoituksenmukaisessa käyttöympäristössä.

Käyttöpaikka

Järjestelmää saa käyttää vain sisätiloissa terveydenhoitoympäristössä.

Käyttöväli

Käyttöväli voi vaihdella kerrasta viikossa useaan kertaan vuorokaudessa.

Käyttäjäprofiili

Seuraavassa luetellaan tarkoitettuja käyttäjäprofiileja, jotka erottuvat laitteen kanssa
harjoittamansa vuorovaikutuksen perusteella roolinsa mukaan.
Hoitotiimi:
• Epästeriili valmistelu ja kokoonpano ennen käyttöä
• Epästeriili videoiden, kuvien ja tietojen käyttö
• Laitteiston sammuttaminen ja puhdistaminen toimenpiteen jälkeen

Hoitotiimin yksityiskohtaisempi käyttäjäprofiili saattaa riippua siitä, käytetäänkö
sovellusohjelmistoa alustalla, johon sisältyy Wall Display -näyttö. Lisätietoja on kussakin
järjestelmädokumentaatiossa.
Siivooja:
• Sammutetun laitteen puhdistaminen

Lääketieteellinen teknikko:
• Huolto
• Pitää silmällä laitteen sähköturvallisuutta käyttöiän ajan
• Laitteen hävittäminen käyttöiän päätyttyä

Laitteiston huolellinen käsittely

Vain koulutetut käyttäjät saavat käyttää Buzzia.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista ennen potilaan hoitamista kaikkien laitteeseen syötettyjen ja sen tulostamien
tietojen luotettavuus.

YLEISTÄ
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Diagnostinen kuvantaminen

Varoitus
Järjestelmää ei ole testattu diagnostisen kuvan laadun suhteen, eikä sen kuvanlaatu tai
resoluutio ehkä ole riittävä. Kosketusnäyttö ei ole DIN EN 6868 -standardin mukainen, eikä
sitä ole niin ollen tarkoitettu diagnostisten kuvien välittämiseen tai näyttöön.

Käyttötarkoitus
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1.5 Koulutus ja dokumentaatio
1.5.1 Koulutus

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttämistä kaikkien käyttäjien on osallistuttava Brainlabin edustajan
pitämään koulutusohjelmaan.

Vastuut

Varoitus
Tämä järjestelmä on tarkoitettu ainoastaan kirurgin apuvälineeksi, eikä se korvaa kirurgin
ammatissaan hankkimaa kokemusta tai poista kirurgin vastuuta järjestelmän käytön
aikana.

YLEISTÄ
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1.5.2 Dokumentaatio

Kohderyhmä

Tämä käyttöohje on tarkoitettu lääkäreiden ja sairaalahenkilökunnan käyttöön.

Käyttöohjeiden lukeminen

Brainlab-käyttöohjeet sisältävät tietoja monimutkaisista lääketieteellisistä laitteista ja
ohjelmistosta, joiden käytössä on noudatettava huolellisuutta.
On tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien ja ohjelmistojen käyttäjät:
• lukevat käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Järjestelmän tekninen
opas

• Yksityiskohtaiset järjestelmän kokoonpano- ja käyttötiedot
• Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset ja yh-

teensopivuustiedot

Käyttöpaikan suunnitte-
luopas

Yksityiskohtaiset ohjeet Buzzin tehokkaaseen ja oikeaan käyttöönot-
toon.

HUOMAUTUS: käytettävissä olevat käyttöohjeet riippuvat Brainlabin tuotteesta. Jos sinulla on
kysyttävää saamistasi käyttöohjeista, ota yhteys Brainlabin asiakaspalveluun. 

Dokumentaatio
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2 JÄRJESTELMÄN
YLEISKUVAUS

2.1 Järjestelmäkomponentit
2.1.1 Yleiskuvaus

Yleinen käyttö

Buzz on alusta laitteiden integraatioon ja videosignaalien sekä multimediasisällön jakeluun. Se on
tarkoitettu käytettäväksi yhteensopivien Brainlab-laitteiden väliseen viestintään. Se tarjoaa
keskitetyn käyttöoikeuden videotietojen, lääkinnällisten kuvien ja potilastietojen hallintaan.
Buzzia voidaan käyttää ammattimaisessa terveydenhoitoympäristössä erilaisiin kirurgisiin
toimenpiteisiin, joihin liittyy videoprosessointi, kuvien tallennus, potilastietojen tarkastelu ja
ohjelmistosovellusten ohjaus. Se soveltuu jatkuvaan käyttöön kirurgisten toimenpiteiden aikana.

Usein käytetyt toiminnot

Seuraavat määritetään useimmin käytetyiksi Buzz-laitteistotoiminnoiksi:
• Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä
• Vuorovaikutus Brainlab-ohjelmiston kanssa kosketusnäytön välityksellä
• Potilastietojen siirtäminen tallennuslaitteiden (USB-muistitikut, CD/DVD) tai verkon välityksellä
• Videolähteiden kytkeminen/irrottaminen
• Laitteen puhdistaminen

Buzz 2.0 -komponentit

Buzz 2.0 (tuotenumero 15800) koostuu seuraavista komponenteista:

Komponentti Tuotenumero

Tietokone 15835

Digital O.R. -tietokone Barco-integraatioon 15410

Seinälle asennettava kosketusnäyttö (valinnai-
nen) 15866

Seinälle asennettava lisäkosketusnäyttö (valin-
nainen) 15867

Seinään asennettava kosketusnäyttö (valinnai-
nen) 15868

Seinään asennettava lisäkosketusnäyttö (valin-
nainen) 15869

JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS
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Variaatiot

Järjestelmästä on kaksi variaatiota:
• Buzz On-Wall
• Buzz In-Wall

Buzz On-Wall

Buzz On-Wall voidaan asentaa niin, että kaikki komponentit on kiinnitetään toisiinsa keskeiselle
paikalle. Tietokone voidaan asentaa enintään 2,5 metrin päähän kosketusnäytöstä, kun se
kytketään kuparikaapeleilla.
Kun tietokoneen ja kosketusnäytön kytkemiseen käytetään optisia siirtolinjoja, etäisyys voi olla
jopa 100 m. Siinä tapauksessa tietokone saattaa sijaita esim. ohjaushuoneen telineessä.

① ② ③ ④
Kuva 1  

Nro Komponentti

① Ohjauspaneeli (takasuojus)

② Tietokone (suojus mukaan lukien)

③ Kosketusnäyttö

④ Ominaisuuspaneeli

HUOMAUTUS: kaapelit, joilla tietokone kytketään kosketusnäyttöön, ovat näkyvissä, kun kytkentä
tehdään kuparikaapeleilla ja kun laitteita ei asenneta vierekkäin. 

Buzz In-Wall

Seinään asennettava Buzz In-Wall koostuu seinään asennettavasta kosketusnäytöstä.
Lisäkomponentit ovat erillisiä ja saattavat sijaita jopa esim. ohjaushuoneen telineessä.

① ② ③
Kuva 2  

Järjestelmäkomponentit
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Nro Komponentti

① Tietokone

② Kosketusnäyttö

③ Ominaisuuspaneeli

④

Kuva 3  

Kun käytetään (pelkkää) Buzz In-Wall -kokoonpanoa, voit käyttää Barco-integraatioon tarkoitettua
Digital O.R. -tietokonetta ④. Se on aina sijoitettava muuhun kuin lääkinnälliseen tekniseen tilaan
leikkaussalin/potilasympäristön ulkopuolella.
Leikkaussalissa kaikki tietokoneen ja Buzz 2 -komponenttien väliset kytkennät ovat galvaanisesti
erotettuja.

Buzz In-Wall tai On-Wall ja lisäkosketusnäyttö

Buzz In-Wall tai Buzz On-Wall voidaan valinnaisesti asentaa enintään neljällä kosketusnäytöllä
(pääkosketusnäyttö ja enintään kolme lisäkosketusnäyttöä).

①
Kuva 4  

Nro Komponentti

①
Lisäkosketusnäyttö
HUOMAUTUS: tässä esimerkissä esitetään Buzz In-Wall-variaatio. 

HUOMAUTUS: kokoonpanon mukaan lisäkosketusnäytöt voidaan kytkeä tietokoneeseen optisten
siirtolinjojen välityksellä. 

Termit

Ellei muuta ole ilmoitettu, kaikkiin järjestelmän variaatioihin viitataan tässä käyttöohjeessa nimellä
Buzz.

JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS
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Aiheeseen liittyviä linkkejä

Buzzin kytkeminen päälle s. 26
Buzzin kytkeminen pois päältä s. 26
Lisäkosketusnäytön kytkeminen päälle s. 27
Lisäkosketusnäyttöjen kytkeminen pois päältä s. 27
Kosketusnäytön vuorovaikutus s. 30
Järjestelmän kytkennät s. 31

Järjestelmäkomponentit
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2.1.2 Ilmanvaihto

Ilmanvaihdon varmistaminen

Älä peitä tai tuki ilmanvaihtoaukkoja. Muussa tapauksessa järjestelmä saattaa ylikuumentua ja
vaurioitua pahoin.

Buzz On-Wallin ilmanvaihtoaukot

Ilmanvaihtoaukot sijaitsevat järjestelmän ylä- ja alaosassa sekä sivuilla, kuten alla on merkitty.

Kuva 5  

HUOMAUTUS: jos tietokone on asennettu seinään, ”aaltomainen” suojus on aina asennettava. 

Ilmanvaihtoaukot seinälle asennettavassa lisäkosketusnäytössä

Ilmanvaihtoaukot sijaitsevat järjestelmän alaosassa sekä sivuilla, kuten alla on merkitty.

Kuva 6  

HUOMAUTUS: yllä ilmoitettu ilmavirtaus tapahtuu seinän sisällä. 

JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS
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Buzz In-Wallin ilmanvaihtoaukot

Ilmanvaihtoaukot sijaitsevat alla ilmoitetuissa paikoissa.

① ②

Kuva 7  

Nro Komponentti

① Tietokoneen yhteyspaneeli

② Tietokoneen käyttöpaneeli

HUOMAUTUS: seinään asennettavassa kosketusnäytössä ei ole avoimia ilmanvaihtoaukkoja. 

HUOMAUTUS: tietokone on asennettava pohja- tai aluslevylle, jotta ilmanvaihtoaukkoja ei tukita. 

Digital O.R. -tietokone Barco-ilmanvaihtoon

Ilmanvaihto
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2.2 Leikkaussaliasettelu

Yleistä

Ota leikkaussalikokoonpanoa valmisteltaessa huomioon, että järjestelmäkomponenttien aseman
on hyvä olla sellainen, että ilmavirta ei ole potilasalueeseen päin.

Varoitus
Tämän laitteiston käyttöä muiden laitteiden vieressä tai pinottuna sen kanssa on vältettävä,
sillä se saattaa johtaa epäasianmukaiseen toimintaan. Jos tällainen käyttö on tarpeen, tätä
laitteistoa ja muita laitteita on tarkkailtava niiden normaalin toiminnan varmistamiseksi.

Steriili alue

Varoitus
Buzz on steriloimaton. Älä sijoita Buzz-komponentteja potilasympäristön tai steriilin kentän
sisälle tai niiden yläpuolelle. Varmista, että järjestelmä on asennettu niin, että komponentit
eivät voi joutua kosketukseen potilaan kanssa ja että potilas ei voi koskettaa niitä.

Käyttäjän sijainti

Buzz-käyttäjien on seistävä kosketusnäytön edessä etäisyydellä, jolta näytön käyttö on
vaivatonta, jotta he voivat ohjata laitetta sormillaan.
Huomaa kosketusnäyttöä tarkastellessasi, että värit saatetaan näyttää virheellisesti, jos niitä ei
tarkastella asianmukaisesta kulmasta.

Järjestelmän huoltotila

Buzz-kosketusnäyttöä voidaan kääntää 90° alaspäin, kun Brainlab huoltaa järjestelmää. Varmista,
että järjestelmän edessä ja alapuolella on riittävästi tilaa ja että sinne ei ole asennettu pysyvästi
esineitä.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja häiriöt

Asennuksessa on noudatettava erityisvarotoimia sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC)
varmistamiseksi näiden käyttöohjeiden Buzzia koskevien EMC-ohjeiden mukaisesti.
Sähkömagneettiset häiriöt saattavat heikentää laitteen toimivuutta ja aiheuttaa mm. seuraavaa:
• Kosketusnäytön toimimattomuus tai rajallinen toiminta
• Haamukosketustapahtumat
• Langattoman verkkoyhteyden menetys (soveltuvin osin)

Varoitus
Buzz tuottaa sähkömagneettisen kentän, joka saattaa aiheuttaa häiriöitä muiden herkkien
laitteiden kohdalla, ja lisäksi muut sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa Buzziin
häiritsevästi.

Magneettikuvausturvallisuus

Varoitus
Buzzia ei ole testattu MR-ympäristössä.

JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS
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HF-kirurgia

Varoitus
Buzzia ei ole testattu HF-kirurgiaympäristössä.

Ympäristörajoitukset

Varoitus
Buzz ei sovi käytettäväksi syttyvien, ilmaa, happea tai ilokaasua sisältävien
anestesiaseosten ollessa läsnä.

Buzz On-Wall -esimerkki

Tässä esimerkissä esitetään asennettu Buzz On-Wall -järjestelmä.

③

①

②

Kuva 8  

Nro Komponentti

① Kosketusnäyttö

② Tietokone

③ Potilasympäristö (linjan sisällä)

Leikkaussaliasettelu
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Buzz In-Wall -esimerkki

Tässä esimerkissä esitetään asennettu Buzz In-Wall lisäkosketusnäytöllä.

③
②

①

④

Kuva 9  

Nro Komponentti

① Kosketusnäyttö

② Tietokone (yhteensopiva 19 tuuman telineen kanssa)

③ Potilasympäristö (linjan sisällä)

④ Lisäkosketusnäytöt

JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS
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2.3 Järjestelmän asianmukainen käsittely

Asianmukainen käsittely

Varoitus
Laite on testattava ennen leikkausta, jotta voidaan varmistaa sen asianmukainen toiminta.
Tarkasta laite ja kaikki kaapelit silmämääräisesti vaurioiden varalta. Käynnistä järjestelmä,
varmista, että se käynnistyy oikein ja että potilastiedot on ladattu oikein. Älä käytä
laitteistoa, jos epäilet sen olevan jollain tavalla vaurioitunut.

Mikäli seinä, jolle järjestelmä on asennettu, muuttuu ulkoisesti (esim. halkeilee), älä käytä
järjestelmää ja pyydä asiantuntijaa arvioimaan seinän vakautta.

Varoitus
Älä sijoita raskaita esineitä (> 2 kg) seinälle asennettuihin laitteisiin.

Sähköiskuvaara

Varoitus
Älä koskaan kosketa potilasta ja mitään järjestelmän osaa tai sähköliitäntää
samanaikaisesti mahdollisten sähköstaattisten varausten vuoksi.
Älä kosketa pistokkeiden sähköliittimiin.
Verkkovirran syöttölinjan sulakkeen luokituksen on oltava asianmukainen.

Vieraat esineet

Älä asenna vieraita esineitä Buzzin aukkoihin.

Epänormaalit iskut

Suojaa laite kovilta iskuilta.

Varoitus
Älä käytä järjestelmää epänormaalin iskun (esim. maanjäristys tai räjähdys) jälkeen, sillä se
saattaa aiheuttaa perustavanlaatuisia rakenteellisia vaurioita. On suositeltavaa pyytää
asiantuntijaa arvioimaan seinän vakaus.

Kaapelit

Ota kaapeleita kytkettäessä ja irrotettaessa huomioon tämän käyttöohjeen asiaankuuluvat tiedot.
Älä käytä vaurioituneita kaapeleita (esim. vaurioitunut eriste, paljaat johtimet). Vaurioituneet
kaapelit aiheuttavat sähköiskun tai tulipalon vaaran.
Käytä vain virtakaapeleita, jotka on toimitettu järjestelmän mukana.
Asenna kaikki kaapelit siten, että kukaan ei seiso niiden päällä tai kompastu niihin. Älä reititä
Buzzin kaapeleita kytkettäessä tai asennettaessa virtajohtoa paikkaan, jossa se saattaa painaa
viereisiä esineitä tai joutua niiden puristamaksi. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeeseen,
sähköpistorasiaan ja kohtaan, jossa johto työntyy esiin Buzzista.

Järjestelmän asianmukainen käsittely
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Muokkaukset

Varoitus
Älä muuta järjestelmää millään tavalla. Järjestelmän muuttaminen tai käyttö muuhun kuin
osoitettuun tarkoitukseen voi aiheuttaa vakavan haitan potilaalle, käyttäjälle tai
kolmannelle osapuolelle.

Laserturvallisuus

Laitteistoon sisältyy tallentava DVD-asema: Tämä yksikkö vastaa FDA:n Laser Notice No. 50 -
ilmoituksessa ja standardissa IEC 60825-1 esitettyjä luokan I laser-kriteereitä.
Älä yritä avata laserilla varustettujen laitteiden suojakoteloita (esim. optiset levyasemat). Niissä ei
ole sellaisia komponentteja, joita käyttäjä voisi huoltaa. Älä käytä ohjaimia, tee säätöjä tai suorita
laserlaitteille toimia, joita ei ole määritetty tässä käyttöohjeessa.

JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS
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2.4 Järjestelmän käyttö
2.4.1 Buzzin kytkeminen päälle ja pois päältä

Buzzin kytkeminen päälle

Tämä toimenpide koskee kaikkia Buzz-asennusvariaatioita.

①

Kuva 10  

Toimenpiteet

1. Paina ominaisuuspaneelissa virtapainiketta. Järjestelmään kytketään virta ja se käynnis-
tyy.

2. Kun virran LED-merkkivalo palaa virtapainikkeessa vakaan vihreänä, järjestelmä on käyt-
tövalmis.

HUOMAUTUS: jos Buzzin ulkoinen pääkytkin kytkettiin pois päältä edellisen käytön jälkeen, kytke
pääkytkin päälle. 

Buzzin kytkeminen pois päältä

Toimenpiteet

1. Valitse yksi seuraavista:
• Käytä ohjelmiston Exit-painiketta (suositus) tai
• Paina ominaisuuspaneelissa virtapainiketta

2. Valitse ohjelmistosta Shut down.
Kun järjestelmän sammutus on suoritettu loppuun, virran LED-valo sammuu.

HUOMAUTUS: kun järjestelmä on sammunut, se on valmiustilassa. 

HUOMAUTUS: Buzzin päävirran katkaisu riippuu asennuksen kokoonpanosta:
• jos virtapistoke on käytettävissä, irrota se pistorasiasta.
• jos ulkoinen pääkytkin on asennettu, kytke se pois päältä.
• jos virtapistoke ei ole käytettävissä ja jos pääkytkintä ei ole asennettu, ota virtapistokkeen

irrottamiseksi yhteyttä Brainlabin asiakastukeen. 

Järjestelmän käyttö
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Lisäkosketusnäytön kytkeminen päälle

Tämä toimenpide koskee kaikkia lisäkosketusnäytön asennusvariaatioita.

①

Kuva 11  

Toimenpiteet

Paina päänäytön ominaisuuspaneelissa virtapainiketta ①. Kaikkiin lisäkosketusnäyttöihin kytke-
tään virta.

Lisäkosketusnäyttöjen kytkeminen pois päältä

Tämä toimenpide koskee kaikkia lisäkosketusnäytön asennusvariaatioita.

Toimenpiteet

Kun tietokone on sammutettu kokonaan, kaikki lisäkosketusnäytöt kytketään automaattisesti
pois releohjauksen avulla.

HUOMAUTUS: Buzzin päävirran katkaisu riippuu asennuksen kokoonpanosta:
• jos virtapistoke on käytettävissä, irrota se pistorasiasta.
• jos ulkoinen pääkytkin on asennettu, kytke se pois päältä.
• jos virtapistoke ei ole käytettävissä ja jos pääkytkintä ei ole asennettu, ota virtapistokkeen

irrottamiseksi yhteyttä Brainlabin asiakastukeen. 
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2.4.2 Järjestelmäviestit

Ei signaaliviestiä

Kuva 12  

Tämä viesti osoittaa, että Buzz-kosketusnäyttö ei vastaanota videosignaalia.
Tarkista, että tietokone on kytketty päälle ja käynnistetty. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Käynnistysruutu

Kuva 13  

Tilan merkkivalo: Ominaisuuspaneeli

Kuva 14  

Väri Tila Kuvaus

Ei pala Ei pala Järjestelmä on kytketty pois päältä (valmiustila).

Vihreä
Vilkkuu Järjestelmää käynnistetään. Odota, että merkkivalo palaa koko ajan ja

aloita käyttö vasta sitten.

Palaa koko
ajan Järjestelmä käynnistetään ja se on käyttövalmis.

Järjestelmäviestit
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Väri Tila Kuvaus

Lyhyt väläh-
dys 2 se-
kunnin vä-
lein

Yhteyttä tietokoneeseen ei havaittu:
• Tietokoneen verkkovirtaa ei ole kytketty, tai
• Tietokoneen ja ominaisuuspaneelin välillä ei ole yhteyttä

Tilan merkkivalo: Tietokone

①

②

Kuva 15  

Merkkivalo Väri Tila Kuvaus

Verkkovirran merkkiva-
lo ①

Ei pala Ei pala Verkkovirta ja järjestelmä on kytketty pois
päältä.Virtakytkimen merkki-

valo ②

Verkkovirran merkkiva-
lo Sininen Palaa koko

ajan
Verkkovirta päällä (järjestelmän valmiustila).

Virtakytkimen merkki-
valo Ei pala Ei pala

Verkkovirran merkkiva-
lo

Sininen Palaa koko
ajan Järjestelmä on kytketty päälle.

Virtakytkimen merkki-
valo

HUOMAUTUS: katso kuvaus Barco-integraatioon tarkoitetussa Digital O.R. -tietokoneessa
käytettävistä merkkivaloista Fujitsu-käyttöoppaasta. 
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2.4.3 Kosketusnäytön vuorovaikutus

Asianmukainen käyttö

Älä koske kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä.
Älä kiinnitä etikettejä tai muistilappuja kosketusnäyttöön tai sitä ympäröivään mustaan kehykseen,
sillä se saattaa häiritä kosketustoimintoa.

Steriloimattoman kosketusnäytön käyttö

Buzzia voidaan käyttää steriloimattomana käyttämällä sormia vuorovaikutukseen ohjelmiston
kanssa.

① ② ③

Kuva 16  

Nro Piirtotyyppi Yleiset toiminnot

① Yksi napautus
• Kosketusnäytön perustoiminto
• Painikkeen valinta
• Selauspalkin käyttö

② Nipistin
Lähennä/loitonna

③ Kaksoisnapautus

Kosketusnäytön vuorovaikutus
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2.5 Järjestelmän kytkennät
2.5.1 Yleiskuvaus

Ennen aloittamista

Lue kaikki käyttöohjeasiakirjat huolellisesti ennen laitteiden kytkemistä Buzziin.

Verkkovirtakaapelit

Verkkovirtakaapelit voi vaihtaa vain Brainlab tai valtuutettu huoltohenkilöstö.
Älä kisko tai vedä kaapeleita yhteyttä luotaessa tai muodostettaessa vaan vedä aina liittimestä.
Muussa tapauksessa liittymä tai liitin saattaa rikkoutua tai jännitteelliset osat saattavat paljastua.
Varmista, että kaapeli on kytkettäessä riittävän löysällä. Älä kiristä tai jätä kiinnitettyjä kaapeleita
jännitykseen.
Kiinnitä kaapelit huolellisesti varmistaen, että kukaan ei kompastu niihin.

Laitteiden paneeleihin liittämistä koskevia rajoituksia

Varoitus
Kytke vain Brainlabin määrittämiä laitteita tai laitteita, jotka ovat Brainlabin mukaan
yhteensopivia Buzzin kanssa.
Buzzia ei ole tarkoitettu reaaliaikaiseen videolevitykseen. Reaaliaikaisen ratkaisevan tärkeän
lähteen (esim. endoskooppi) on pysyttävä kytkettynä suoraan sille varattuun näyttöön tai optiseen
järjestelmään.
Ratkaisevan tärkeissä sovelluksissa on voitava asettaa tiedot saataville Buzzista riippumatta
(esim. ohittamalla Buzzin ja kytkemällä signaalin suoraan monitoriin).

Varoitus
Sähkökäyttöisiin lääkintäjärjestelmiin kytkettyjen lisälaitteiden on täytettävä niitä koskevat
IEC- tai ISO-standardit (esim. IEC 60950 tietojenkäsittelylaitteiden ja IEC 60601-1
lääkinnällisten laitteiden osalta). Lisäksi kaikkien kokoonpanojen on vastattava
sähkökäyttöisiä lääkintäjärjestelmiä koskevia määräyksiä (lue IEC 60601-1-1 tai IEC
60601-1, 3. painoksen 16. lauseke). Sähkökäyttöisiin lääkintäjärjestelmiin lisälaitteita
kytkevä henkilö muuttaa lääkinnällisen järjestelmän kokoonpanoa ja on näin ollen
vastuussa siitä, että järjestelmä vastaa sähkökäyttöisiä lääkintäjärjestelmiä koskevia
määräyksiä. Huomaathan, että paikalliset lait ovat ensisijaisesti voimassa yllä mainittuihin
vaatimuksiin nähden. Mikäli asiasta on epäselvyyttä, ota yhteys sairaalan tekniseen
osastoon tai Brainlabin paikalliseen edustajaan.
Lääkinnällisen järjestelmän määrittämisen jälkeen on suoritettava sähköturvallisuustesti.

Varoitus
Sähkölaitteiden kytkeminen moniosaisiin pistorasioihin johtaa ME-JÄRJESTELMÄN
luontiin ja voi heikentää turvallisuutta.

CD/DVD-yhteensopivuus

Laite lukee seuraavia CD/DVD-tyyppejä:
• CD-DA
• CD-ROM
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R
• DVD-R DL

JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS
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• DVD-RW
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW
• DVD-RAM

Laite kirjoittaa seuraavia CD/DVD-tyyppejä:
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R
• DVD-R DL
• DVD-RW
• DVD-RAM (4,7 Gt)
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW

Aseta asemaan vain vakiokokoisia CD-/DVD-levyjä, joiden halkaisija on 120 mm. Älä aseta
asemaan normaalista poikkeavan muotoisia CD-/DVD-levyjä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Johdanto s. 61

Järjestelmän kytkennät
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2.5.2 Muiden valmistajien lisälaitteiden kytkennät

Yleistä

Buzz havaitsee äskettäin kytketyt videosignaalit. Kaikki kytketyt videotulo- ja lähtölähteet
näytetään Content Manager -ohjelmistossa. Mikäli lähde ei tule näkyviin, paina Refresh-
painiketta Content Managerissa. Lisätietoja on Content Manager -ohjelmiston
käyttöohjeessa.
Vaikka eräitä videosignaalityyppejä yleisesti tuetaan, on mahdollista, että jotkin laitteet eivät ole
yhteensopivia Buzzin kanssa. Jos olet epävarma laitteen yhteensopivuudesta, ota yhteyttä
Brainlabin asiakastukeen.
Ulkoisen (valinnaisen) 3D-näytön pitää tukea linjasta linjaan -3D-tekniikkaa, jotta 3D-sisältö näkyy
oikein.

Lähiverkkoyhteys

Buzzin kytkentä sairaalaverkkoon tuo seuraavat edut:
• Potilaan tietojen siirtäminen järjestelmään ja sieltä pois.
• Näytöllä näkyvien tietojen etäkäyttö.
• Istunnon suoratoisto, tallentaminen ja jakaminen riippuen laitteen Brainlab-ohjelmistosta ja

integroinnista sairaalan verkkoon.
Kytke LAN-liitäntöihin vain IEC-yhteensopivia laitteita.

Langattomat lähiverkkoyhteydet

Buzz vastaa seuraavia standardeja:
• CE
• FCC
• IC

Loppukäyttäjät eivät voi päästä käsiksi tähän tuotteeseen asennettuun WLAN-moduuliin. WLAN-
moduulin FCC ID ja IC ID on ilmoitettu etiketissä. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen, jos sinulla
on jotain kysyttävää.
Buzziin kytketyn langattoman laitteen on vastattava standardia IEEE 802.11a/b/g/n.
HUOMAUTUS: langattomat ominaisuudet voidaan kytkeä pois päältä paikallisten määräysten tai
hyväksyntöjen niin vaatiessa. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Brainlab-asiakastukeen. 

HUOMAUTUS: mikäli langaton yhteys on heikko tai sitä ei ole lainkaan, käytä kaapeliyhteyttä
(LAN-kaapeli). 

HUOMAUTUS: WLAN-moduulin antenni on ominaisuuspaneelin lasin takana kaiuttimen lähellä.
WLAN-antennin ja käyttäjän väliin on aina jäätävä 20 cm tilaa. 

Tekniset tiedot Arvot

Taajuus

WLAN-laite käyttää taajuuskaistaa lähettäes-
sään ja vastaanottaessaan:
802.11b/g
2 401–2 495 MHz
802.11a
4 910–4 990 MHz
5 150–5 350 MHz
5 470–5 725 MHz
5 725–5 825 MHz

Modulaatioteknologia DSSS, CCK, OFDM

JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS
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Tekniset tiedot Arvot

Modulaatiotyyppi DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM,
64QAM

Tuetut turvallisuusprotokollat Pois käytöstä, WEP 64 ja 128 bittiä, WPA-
PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)

Langattoman datan nopeus

802.11b 11, 5.5, 2, 1 Mbps
802.11a/g 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
802.11n 65, 58.5, 42, 39, 26, 19.5, 13, 6.5
Mbps

Tehonsiirto (maks) 802.11b 15 dBm (31,6 mW) 802.11g 12,6 dBm
(18,12 mW) 802.11a 17 dBm (50,1 mW)

Vastaanottoherkkyys

802.11b
Nopeus 11 Mb/s: –86 dBm
Nopeus 1 Mb/s: –92 dBm
802,11g
Nopeus 54 Mb/s: –72 dBm
Nopeus 36 Mb/s: –78 dBm
Nopeus 18 Mb/s: –84 dBm
Nopeus 6 Mb/s: –89 dBm
802.11a
Nopeus 54 Mb/s: –74 dBm
Nopeus 36 Mb/s: –80 dBm
Nopeus 18 Mb/s: –86 dBm
Nopeus 6 Mb/s: –90 dBm

Antennin ominaisuudet
Kaksi (2) koaksiaalista U.FL-liitintä, 50 oomia
Enimmäisvahvistus 5 GHz:ssä = 5,5 dBi
Enimmäisvahvistus 2,4 GHz:ssä = 4,1 dBi

Kanavat

Yhdysvallat/Kanada:
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153,
157, 161, 165)
802.11b/g (1–11)
Eurooppa:
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136,
140)
802.11b/g (1–13)
Japani:
802.11a
36, 40, 44, 48 (tunnetaan nimellä W52)
52, 56, 60, 64 (tunnetaan nimellä W53)
100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,
136, 140 (tunnetaan nimellä W56)
802.11b/g (1–13)
Kiina:
802.11a (149, 153, 157, 161, 165)

USB-liitännät

Kytke vain väylästä virtaa saavat (teholtaan alhaiset tai suuritehoiset) laitteet, jotka vastaavat USB
1.x-, 2.0- tai 3.0 -tietoja tai laitteita, jotka on saatettu markkinoille erityisesti Buzzia varten.

Muiden valmistajien lisälaitteiden kytkennät
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Väylästä virtaa saavat laitteet eivät saa ottaa USB-tietojen mukaan virtaa yli 500 mA (USB 2.0) tai
900 mA (USB 3.0).
Älä kytke itsenäisesti virtaa saavia USB-laitteita Buzziin. Itsenäisesti virtaa saavat laitteet ovat
USB-laitteita, jotka saavat virtaa ulkoisesti erillisestä virtalähteestä. Muutoin laitteiston
turvallisuutta ja tehokkuutta ei voida taata.
Skannaa USB-tallennusvälineet viruksentorjuntaohjelmiston avulla ennen niiden liittämistä
järjestelmään.

Ominaisuuspaneeli

①

②

④ ③

⑤

Kuva 17  

Nro Komponentti

① USB 2.0 -portit

② Kaiutin (Mono)

③ Videokamera

④ Virtapainike tilan merkkivalolla

⑤ Mikrofoni

Ohjauspaneeli

Liitäntäpaneelissa ympyrällä merkityt osat sisältävät samankaltaisen toiminnon liitäntäportteja.
Useat kolmannen osapuolen videokytkennät voidaan tehdä samanaikaisesti.
HUOMAUTUS: katso Barco-integraatioon tarkoitetun Digital O.R. -tietokoneen kuvaus
Fujitsu-käyttöoppaasta. 

JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS
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②
①

④

③

⑤

⑥

⑨

⑧⑦

⑩

Kuva 18  

Nro Komponentti

① CD/DVD-asema

②
Analoginen videotulo
• 1 x S-Video IN (1 x S- videotulo)
• 1 x Composite IN (1 x videotulo)

③ 2 x SDI -videosyötteet

④

Kuvantamislähtö mikroskooppiin
• 1 x DVI-I Out (1 x DVI-I lähtö)
• 1 x USB B

HUOMAUTUS: tätä videolähtöä saatetaan myös käyttää kuudentena näyttönä tai asiak-
kaan kytkemänä näyttönä (esim. projektori). 

Varoitus
Tyypin B USB -liitin on MCU-käyttöpaneelissa nimenomaan Brainlab-mikro-
skooppikaapelin kiinnittämistä varten. Muiden laitteiden kytkeminen tähän
liittymään saattaa vahingoittaa laitteita tai MCU:ta.

⑤ 2 x DVI -videosyötteet

⑥

Siirtolinjakomponenttien virtakytkennät
• 6 x 5V DC / 2A

HUOMAUTUS: kytke C-lähtöön vain Brainlabin määrittämä hyväksytty laitteisto. 

⑦

Verkkoliitäntä
• Tracking Unit/Camera (Seurantayksikkö/kamera)
• Intraoperatiiviset tiedot/navigointi

HUOMAUTUS: Muodosta yhteys navigointijärjestelmään Intraoperative Data (Intraopera-
tiviinen data) -liitännän avulla. 

⑧
Dataliitännät
• 2 x USB 3.0

⑨ Tietokoneen virtapainike tilan merkkivalolla

⑩ Verkkovirran merkkivalo

Kaapelin kiinnitys

Buzz On-Wallin kiinnikkeiden avulla voit kytkeä käyttäjäpaneeliin kiinnitetyt kaapelit tukevasti.

Muiden valmistajien lisälaitteiden kytkennät
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Kuva 19  

Takaohjauspaneeli

HUOMAUTUS: katso yleinen Barco-integraatioon tarkoitetun Digital O.R. -tietokoneen kuvaus
Fujitsu-käyttöoppaista. 

③

①

⑤④ ⑥

⑨

⑧

⑩⑪

②

⑦

Kuva 20  

Nro Komponentti Käyttäjäryhmä

① Verkkovirtakytkin Koulutettu käyttäjä

② Verkkovirta-aukko Koulutettu käyttäjä

③ Potentiaalintasaus Koulutettu käyttäjä

④ Verkko/USB 2.0 -ominaisuuspaneeli Brainlabin asiakastuki

⑤ Hospital Network (Sairaalaverkko) (1 GbE) Brainlabin asiakastuki

⑥ Hospital Network (Sairaalaverkko) (10 GbE) – ei käytössä Brainlabin asiakastuki

⑦

Ääni sisään/ulos
• Mikrofonitulo
• Audio In (Ääni sisään)
• Audio Out (Ääni ulos)

Brainlabin asiakastuki

⑧ Video-lähtö ja USB 2.0 -etiketti esitettäväksi, 1–4 Brainlabin asiakastuki

⑨ Video-lähtö näytölle 5 Brainlabin asiakastuki

⑩

Siirtolinjakomponenttien virtakytkennät
4 x 5 V DC / kukin 0,5 A
HUOMAUTUS: kytke C-lähtöön vain Brainlabin määrittämä
hyväksytty laitteisto. 

Brainlabin asiakastuki
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Nro Komponentti Käyttäjäryhmä

⑪ 2 x USB 3.0 Brainlabin asiakastuki

HUOMAUTUS: pääkytkintä, verkkovirta-aukkoa ja kahta potentiaalintasausnastaa ei voida
käyttää, mikäli tietokone on asennettu seinään. Liitäntäpaneelin liitäntöjä 4–11 voi käyttää vain
Brainlabin tukihenkilöstö. Älä muuta tai lisää kytkentöjä tähän paneeliin, sillä niitä käytetään
järjestelmän sisäiseen viestintään. 

Muiden valmistajien lisälaitteiden kytkennät
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2.5.3 Potentiaalin tasausliitäntä

Yleistä

Potentiaalin tasausjohtimen tehtävänä on:
• tasata yhtä aikaa kosketettavissa olevien metalliosien potentiaali.
• pienentää lääkinnällisten sähkölaitteiden ja objektien johtavien osien potentiaalien välisiä eroja

käytön aikana.
HUOMAUTUS: potentiaalintasaustappi ei ole käytettävissä, jos tietokone on asennettu seinään.
Potentiaalin tasausliitäntä järjestelmään on valinnainen. POAGia kytkettäessä luodaan ME-
järjestelmä. 

HUOMAUTUS: ei sovelleta Barco-integraatioon tarkoitettuun Digital O.R. -tietokoneeseen,
joka sijoitetaan leikkaussalin ulkopuolelle muuhun kuin lääkinnälliseen tilaan. 

Potentiaalin tasauskaapeleiden liittäminen

Tasaustapit

Tietokoneen potentiaalintasaustappi

Toimenpiteet

1. Liitä potentiaalin tasauskaapelit tietokoneen potentiaalin tasausliittimeen.

2. Liitä potentiaalintasauskaapelit vastaavaan seinäpistorasiaan.

Kytke potentiaalin tasauskaapeli laitteeseen ja vastaavaan seinäpistorasiaan ennen järjestelmän
käyttämistä ja järjestelmän ollessa edelleen pois päältä.

JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS
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Potentiaalin tasausliitäntä
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3 PUHDISTUS JA DESINFIOINTI
3.1 Puhdistusohjeet
3.1.1 Yleiskuvaus

Ennen aloittamista

Varmista, että järjestelmä on kokonaan sammutettu ennen puhdistuksen aloittamista.

Ei automaattista desinfiointia

Älä käytä automaattisia puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteitä Buzz-komponentteihin.

Ei sterilointia

Älä steriloi Buzz-komponentteja.

Ei nesteitä

Älä ruiskuta puhdistusliuoksia tai muita nesteitä suoraan sähköliitäntöihin tai -aukkoihin (esim.
ilmanvaihtoaukkoihin).
Varmista, ettei Buzz-komponentteihin pääse nesteitä, sillä ne voivat vahingoittaa komponenttia
ja/tai elektroniikkaosia.
Käytä puhdistukseen vain kosteaa liinaa. Muut menetelmät voivat aiheuttaa nesteen joutumisen
järjestelmään ja aiheuttaa vahinkoa.

PUHDISTUS JA DESINFIOINTI
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3.1.2 Ohjeet

Desinfiointiaineen yhteensopivuus

Buzz-järjestelmän puhdistamisessa voidaan käyttää ainoastaan seuraavia desinfiointiaineita:

Desinfiointiaineen tyyppi Esimerkki

Alkoholipohjainen Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Alkyyliamiinipohjainen Incidin Plus 2 %

Aktiivihappipohjainen Perform

Aldehydi-/klooripohjainen Antiseptica Kombi – Flächendesinfektion

HUOMAUTUS: käytä vain alueellasi myytäviä pintadesinfiointiaineita. 

HUOMAUTUS: pintadesinfiointiaineista voi jäädä jäämiä. Ne voidaan poistaa helposti kuivalla
liinalla. 

Noudata aina tarkasti desinfiointiaineen valmistajan ohjeita.
Puhdistusnesteiden, desinfiointipyyhkeiden tai muiden kuin ohjeissa mainittujen
puhdistusmenetelmien käyttö voi vaurioittaa laitetta. Suosittelemme käyttämään vain Brainlabin
hyväksymiä aineita järjestelmän vaurioitumisen välttämiseksi.

Puhdistusväli

Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen.
Puhdistustiheys riippuu siitä, miten tiheään järjestelmää käytetään. Brainlab ei voi antaa yleisiä
suosituksia puhdistusväleistä. Käyttäjän vastuulla on huolehtia puhdistuksesta säännöllisesti.

Puhdistuksen jälkeen

Varmista puhdistuksen jälkeen, että kaikki Buzz-komponentit ovat täysin kuivia ennen
järjestelmän käyttöä.

Buzzin puhdistaminen

Toimenpiteet

1. Sammuta järjestelmä.

2. Puhdista liittimet huolellisesti ja varmista, ettei järjestelmään pääse nestettä.

3. Puhdista ja desinfioi kaikki muut pinnat yhteensopivalla desinfiointiaineella.

Ohjeet
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4 YHTEENSOPIVUUSTIEDOT JA
TEKNISET TIEDOT

4.1 Standardit

Sertifikaatit ja hyväksynnät

• IEC 60601-1:2005 + A1:2012 (3.1 painos)
• ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 nro 60601-1:14

Tunkeutumissuoja

Komponentti Buzz Arvo IEC 60529 -standardin mukaan

Näyttö

Buzz On-Wall IP20

Buzz On-Wall sili-
konitiivisteellä* IP21

Buzz In-Wall IP20

Buzz In-Wall sili-
konitiivisteellä* IP44

Tietokone Kaikki variaatiot IP20

HUOMAUTUS: * tunkeutumissuoja riippuu Buzz-näytön asennuksesta. Lisätietoja on Buzz 2 -
käyttöpaikan suunnitteluoppaassa Asennusvaatimukset. 

Ei saa käyttää märillä alueilla tai paikoissa, joissa nesteet saattavat päästä järjestelmään. Jos
nesteitä on päässyt järjestelmään, älä käytä laitetta. Irrota se verkkovirrasta ja ota yhteyttä
Brainlabin asiakastukeen.
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4.2 Ympäristöä koskevat vaatimukset
4.2.1 Ympäristöolosuhteet

Paikalliset rajoitukset

• Säilytä ja käytä järjestelmää kosteudelta, tuulelta, auringonvalolta, pölyltä, suolaisuudelta ja
rikiltä suojatuissa paikoissa.

• Älä säilytä järjestelmää kemiallisten tuotteiden tai kaasun läheisyydessä.
• Älä altista järjestelmää suoralle ultraviolettivalolle.
• Laitteen altistaminen ympäristörasitukselle, joka jää määritettyjen rajojen ylä- tai alapuolelle

(esim. savupuhdistus tuholaisten torjuntaan) saattaa johtaa laitteen vaurioitumiseen tai
lyhentyneeseen käyttöikään.

Korkeus merenpinnasta

• Ellei toisin ole mainittu, järjestelmä on suunniteltu käytettäväksi alle 3 000 metrin korkeudessa.
• Kuljeta ja varastoi laitetta alle 6 000 metrin korkeudessa.

Mukautumisaika

Mukautumisaika, joka on odotettava ennen käyttöä, kun järjestelmää on säilytetty erittäin
äärimmäisissä olosuhteissa, on vähintään 24 tuntia.

Lämpötila-, kosteus- ja paineolosuhteet

Tekniset tiedot Käyttöolosuhteet Kuljetus-/varastointiolosuh-
teet

Ympäristön lämpötila –10...35 °C –10...45 °C

Suhteellinen kosteus 30–75 %, ei tiivistymistä 10–90 %, ei tiivistymistä

Paine 700–1 060 hPa 500–1 060 hPa

Ympäristöä koskevat vaatimukset
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4.3 Järjestelmän tekniset tiedot
4.3.1 Fyysiset ominaisuudet

Buzz On-Wall

Buzz On-Wall-tietokone ja kosketus-
näyttö rinnakkain

Seinälle asennettava lisä-
kosketusnäyttö

Korkeus 667 mm 667 mm

Leveys 1 866 mm 1 054 mm

Syvyys 184 mm 103 mm

Paino 64 kg 30 kg

Buzz On-Wall-tietokoneen joustava
kokoonpano

Buzz On-Wall-kosketusnäy-
tön joustava kokoonpano

Korkeus 667 mm 667 mm

Leveys 756 mm 1 189 mm

Syvyys 184 mm 103 mm

Paino 31 kg 38 kg

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall (kosketusnäyttö) Seinään asennettava lisäkos-
ketusnäyttö

Korkeus 667 mm 667 mm

Leveys 1 189 mm (vain Buzz 42 tuuman kosketus-
näyttö) 1 054 mm

Syvyys 103 mm (syvyys seinässä = 98 mm) 103 mm (syvyys seinässä =
98 mm)

Paino 38 kg 30 kg

Buzz-tietokone

Tietokone

Korkeus 164,5 mm

Leveys 439 mm

Syvyys 414 mm

Paino 17 kg

HUOMAUTUS: yllä olevat mitat perustuvat tietokoneen vaakasuoraan sijoitukseen. 

Digital O.R. -tietokone Barco-integraatioon asennustelineellä

Tietokone

Korkeus 221,1 mm

Leveys 482,6 mm

YHTEENSOPIVUUSTIEDOT JA TEKNISET TIEDOT
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Tietokone

Syvyys 729,8 mm

Paino 18 kg (ja lisäksi telineen paino)

HUOMAUTUS: yllä olevat mitat perustuvat tietokoneen vaakasuoraan sijoitukseen. 

Digital O.R. -tietokone Barco-integraatioon ilman asennustelinettä

Tietokone

Korkeus 186 mm

Leveys 430 mm

Syvyys 481 mm

Paino ~18 kg

HUOMAUTUS: yllä olevat mitat perustuvat tietokoneen vaakasuoraan sijoitukseen. 

Järjestelmän tekniset tiedot
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4.3.2 Tekniset tiedot

Tietokone

Tietokoneyksikkö Digital O.R. -tietokone Barco-integ-
raatioon

Prosessori
Intel Xeon E5-1650v3
(3,5 GHz, 6 ydintä, 15 Mt:n välimuisti)

Intel Xeon E5-1650v4

Muisti 16 Gt DDR4 16 Gt DDR4

Massamuisti 256 Gt SSD 480 Gt SSD

Ulkoiset asemat Tallentava CD-/DVD-asema Tallentava CD-/DVD-asema

Grafiikkakortti 2 x Nvidia Quadro K2200 2 x Nvidia Quadro P2000

Käyttöjärjestelmä Windows 10 64-bittinen Windows 10 64-bittinen

Kosketusnäyttö

Kosketusnäyttö

Näytön tyyppi 42 tuuman nestekidenäyttö, LED-taustavalaisu

Resoluutio 1 920 x 1 080

Kosketus Varaava monikosketustoiminto

Virtaa koskevat vaatimukset

Tietokone Kosketusnäyttö Digital O.R. -tietokone
Barco-integraatioon

Käyttöjännite 100–240 V 100–240 V 100–240 V

Virta 8–4 A 3,5–1,5 A 9,5–4,0 A

Taajuus 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50–60 Hz

Virrankulutus Enint. 850 W (tavallises-
ti 350 W)

Enint. 350 W (tavallises-
ti 200 W)

Enint. 600 W (tavallises-
ti 350 W)

AC-virtalähde

Tarkista, ettei Buzziin virtaa toimittava virtalähteen haaroituskytkentä ole ylikuormittunut. Jos se
on ylikuormittunut, henkilövahinkojen, tulipalojen ja laitevaurioiden vaara on suurentunut.
Buzzin kokonaiskuormitus ei saa ylittää 80 % haaroituskytkennän mitoitusarvosta. Tutustu
laitoksen johdotuksesta ja asennusvaatimuksista vastaavaan sähköviranomaiseen.
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4.3.3 Sairaalaverkko

Verkkoa koskevat vaatimukset

Sairaalaverkon on vastattava seuraavaa määritelmää IEEE 802.3:1000BASE-T:n tai 100BASE-
TX:n mukaan.
LAN-johdotukseen sovelletaan seuraavia vaatimuksia:
• Luokka 5 tai sitä parempi 10/100 Ethernetille
• Luokka 5 tai sitä parempi Gigabit Ethernetille

HUOMAUTUS: asiakkaan on otettava ISO / IEC 11801 -vaatimukset huomioon. 

Laitteen liittäminen sairaalaverkkoon luo standardin IEC 60601-1 mukaisen ME-
järjestelmän. Brainlab suosittaa, että sairaalaverkon komponentit ovat riittävän IEC-
standardin mukaisia (IEC 60601-1 lauseke 7.9.2.9).

Digital O.R. -tietokone Barco-integraatioon

Digital O.R. -tietokone Barco-integraatioon tarjoaa sairaalaverkkokytkentää varten nämä
vaihtoehdot:
• 1/10 gigatavun kuitu-Ethernet IEEE 802.3:n mukaan: 10GBASE-SR tai IEEE 802.3:1000BASE-

SX
• kuitu-LAN-johdotuksen on oltava monitilainen kuitu-OM3 tai sitä parempi

Verkkoa koskevat varotoimet

Buzzin kytkeminen sairaalaverkkoon, johon sisältyy muita laitteita, saattaa johtaa aiemmin
tunnistamattomaan riskiin potilaille, käyttäjille tai kolmansille osapuolille.
Sairaalan on tunnistettava, analysoitava, arvioitava ja hallittava riskit, jotka syntyvät kytkettäessä
Buzz sairaalaverkkoon.
Myöhempien muutosten tekeminen sairaalaverkkoon voi aiheuttaa uusia riskejä, jotka edellyttävät
lisäanalyysia. Muutoksia sairaalaverkkoon ovat muun muassa seuraavat:
• Muutokset sairaalaverkon kokoonpanoon
• Lisäkohteiden kytkeminen sairaalaverkkoon
• Kohteiden irrottaminen sairaalaverkosta
• Sairaalaverkkoon kytkettyjen laitteiden päivittäminen tai ohjelmistopäivitykset

Verkkoliitännässä (LAN) on suositeltavaa käyttää riittävää erotuslaitetta, jonka luokitus on
vähintään 1 MOOP ja läpilyöntikestävyys 1,5 kV.

Käytä laitetta vain asianmukaisesti suojatuissa verkkoympäristöissä. Varmista, että verkko
on suojattu (esim. käyttäjän tunnistuksella, palomuurilla jne.) luvattomalta käytöltä ja
haitallisilta ohjelmistoilta. Jos työasemaa käytetään suojaamattomassa verkossa, laitteen
toimintaa ei voida taata (esim. ohjelmistojen mahdollisten virustartuntojen/
suojaamattomuuden vuoksi).

Kun Buzz integroidaan langattomaan verkkoon, valitse riittävä salaus (esim. WPA2), jolla
estetään potilastietojen luvaton käyttö.

Tiedonkulku verkossa

Aiottu tiedonkulku Buzzista sairaalaverkkoon ja muihin sairaalaverkon laitteisiin on
seuraavanlaista:
• potilastietojen siirto: Buzz vastaanottaa tietoja sairaalaverkon sisällä olevasta palvelimesta

(esim. PACS-palvelin)
• etäkäyttö, suoratoisto tai istuntojen jakaminen: Buzz lähettää tietoja suoratoisto-ohjelmaan

sairaalan verkossa.

Sairaalaverkko
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Mahdolliset verkkovikoja aiheuttavat vaarat

Seuraavat vaaratilanteet voivat olla seurauksena, jos sairaalaverkko tai datakytkentä ei vastaa
tässä osassa lueteltuja vaatimuksia:
• Potilaan hoitovirhe, jonka on aiheuttanut

- verkkovika potilastietoja siirrettäessä.
- haittaohjelma (esim. virus), joka aiheuttaa tietokoneen datalaskentavirheen.

• Potilaan tarpeeton altistuminen anestesialle tai säteilylle potilaan tietojen siirron aikana
tapahtuneen verkkovirheen vuoksi.

YHTEENSOPIVUUSTIEDOT JA TEKNISET TIEDOT
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4.4 Yhteensopivuudet
4.4.1 Sähkömagneettiset päästöt

Sähkömagneettinen ympäristö

Buzz-järjestelmät on suunniteltu käytettäviksi alla olevassa taulukossa määritellyssä
sähkömagneettisessa ympäristössä.
Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että järjestelmiä käytetään oikeassa ympäristössä.

Sähkömagneettisia päästöjä koskeva valmistajan vakuutus

Buzz on tarkoitettu käytettäväksi vain ammattimaisessa terveydenhoitoympäristössä. Alla
olevassa taulukossa luetellaan sovellettavat säteilytestit ja -standardit sekä käytettävät
yhteensopivuustasot:

Päästötesti Standardi Yhdenmukaisuustaso

Johtuva ja säteilevä radiosätei-
ly CISPR 11

Ryhmä 1
Luokka A

Harmoninen vääristymä IEC 61000-3-2 Luokka A

Jännitevaihtelut ja kohina IEC 61000-3-3 Vastaa vaatimuksia

Tämä laite on PÄÄSTÖOMINAISUUKSILTAAN soveltuva teollisuusalueille ja sairaaloihin (CISPR
11, luokka A). Jos sitä käytetään asuinalueella (jossa normaalisti vaaditaan CISPR 11 luokka B),
tämän laitteen suojaus ei välttämättä ole riittävä radiotaajuutta käyttäviä viestintälaitteita kohtaan.
Käyttäjä saattaa joutua tekemään muutoksia, kuten siirtämään laitetta tai kääntämään sen
suuntaa.

Varoitus
Vain terveydenhuollon ammattilaiset saavat käyttää Buzzia. Järjestelmä saattaa aiheuttaa
radiohäiriöitä tai häiritä lähellä olevien laitteiden toimintaa. Tarvittaessa on ryhdyttävä
korjaustoimenpiteisiin ja siirrettävä tai suunnattava laite uudelleen tai suojattava sen
käyttöpaikka.

Varoitus
Tämä laite on testattu säteilevän radiotaajuisten häiriöiden siedon suhteen vain valituilla
taajuuksilla, ja sen käyttö muilla taajuuksilla toimivien lähettimien lähellä saattaa aiheuttaa
toimintahäiriön.

Varoitus
Kannettavia radiotaajuisia laitteita (kuten antennikaapeleita ja ulkoisia antenneja) ei saa
käyttää alle 30 cm:n päässä Buzz-järjestelmästä, mukaan lukien valmistajan määrittämät
kaapelit. Muuten tämän laitteen suorituskyky saattaa heikentyä.

Yhteensopivuudet
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4.4.2 Sähkömagneettisen häiriön sieto

Sähkömagneettinen ympäristö

Buzz-järjestelmät on suunniteltu käytettäviksi seuraavissa kappaleissa määritellyissä
sähkömagneettisissa ympäristöissä.
Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että järjestelmiä käytetään oikeassa ympäristössä.

Sähkömagneettisen häiriön sieto, valmistajan vakuutus

Seuraavien osien taulukot sisältävät sähkömagneettisen häiriön sietoa koskevia tietoja ja
valmistajan vakuutuksen.

Sähkömagneettisen häiriön sietotestit

Häiriönsietotesti Standardi IEC 60601-1-2 -tes-
taustaso

Yhdenmukaisuusta-
so

Sähköstaattinen pur-
kaus (ESD) – kontakti

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Sähköstaattinen pur-
kaus (ESD) – ilma

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Säteilevät RF-EM-ken-
tät IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM taajuudella
1 kHz

3 V/m
80 MHz – 2,5 GHz
80 % AM taajuudella
1 kHz

Nopea sähköinen tran-
sientti/purske – vaihto-
virtatuloliitäntä

IEC 61000-4-4

±2 kV
100 kHz:n toistotaa-
juus

±2 kV
100 kHz:n toistotaa-
juus

Nopea sähköinen tran-
sientti/purske – sig-
naalin tulo-/lähtöliitän-
nät

±1 kV
100 kHz:n toistotaa-
juus

±1 kV
100 kHz:n toistotaa-
juus

Jännitepiikit – vaihto-
virtatuloliitäntä
Linjasta linjaan

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Jännitepiikit – vaihto-
virtatuloliitäntä
Linjasta maahan

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Radiotaajuuden ai-
heuttamat johtuvat häi-
riöt

IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V:n ISM-kaistat
80 % AM taajuudella
1 kHz

3 V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V
80 % AM taajuudella
1 kHz

Verkkotaajuinen mag-
neettikenttä IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz tai 60 Hz

30 A/m
50 Hz tai 60 Hz
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Häiriönsietotesti Standardi IEC 60601-1-2 -tes-
taustaso

Yhdenmukaisuusta-
so

Jännitekuopat
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 sykliä
0, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° ja
315°
0 % UT; 1 sykliä
Ja 70 % UT; 25/30
sykliäa

Yksi vaihe 0°

0 % UT; 0,5 sykliä
0, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° ja
315°
0 % UT; 1 sykli ja 70 %
UT; 25/30 sykliäa

Yksi vaihe 0°

Jännitekatkot
0 % UT; 250/300 syk-
liäa

0 % UT; 250/300 syk-
liäa

a) Esim. 10/12 tarkoittaa 10 jaksoa taajuudella 50 Hz tai 12 jaksoa taajuudella 60 Hz.
On käytetty poikkeusta, eikä laitetta ole testattu säteilevien radiotaajuisten häiriöiden siedon
suhteen koko 80–6 000 Mhz:n taajuusalueella.

Testitaa-
juus
(MHz)

Kaista
(MHz)

Palvelu Modulaatio Enintään
(W)

Etäisyys
(m)

Häiriönsie-
don yh-
teensopi-
vuustaso
(V/m)

385 380–390 TETRA 400
Pulssimodu-
laatio
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430–470
GMRS 460,
FRS 460

FM
±5 poikkeama
1 kHz:n sini

2 0,3 28

710

704–787 LTE-kaista 13,
17

Pulssimodu-
laatio
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800–960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE-kaista 5

Pulssimodu-
laatio
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1 720

1 700–
1 990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE-kaista 1,
3, 4, 25
UMTS

Pulssimodu-
laatio
217 Hz

2 0,3 28

1 845

1 970

2 450
2 400–
2 570

Bluetooth,
WLAN,
802.11b/g/n,
RFID 2450,
LTE-kaista 7

Pulssimodu-
laatio
217 Hz

2 0,3 28

5 240
5 100–
5 800

WLAN 802,11
a/n

Pulssimodu-
laatio
217 Hz

0,2 0,3 95 500

5 785

Sähkömagneettisen häiriön sieto
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4.4.3 Radiotaajuiset tietoliikennelaitteet

Sähkömagneettinen ympäristö

Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuiset tietoliikennelaitteet voivat vaikuttaa järjestelmien
toimintaan.
Buzz-järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jonka
ympäristöön säteileviä radiotaajuushäiriöitä valvotaan.
Buzz-järjestelmän käyttäjät voivat auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä
minimietäisyyden kannettavien ja siirrettävien radiotaajuisten tietoliikennelaitteiden (lähettimet) ja
Buzz-järjestelmän välillä alla olevan taulukon mukaisen tietoliikennelaitteiston maksimitehon
mukaisesti.

Erotusetäisyydet

Erotusetäisyydet kannettavien ja siirrettävien radiotaajuisten tietoliikennelaitteiden ja Buzz-
järjestelmän välillä:

Lähettimen nimellis-
maksiminimellisteho
(W)

Lähettimen taajuuden mukainen erotusetäisyys (m)

150 kHz – 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz – 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz – 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

Sellaisten lähettimien osalta, joiden maksimitehoa ei ole mainittu edellä olevissa taulukoissa,
suositeltu erotusetäisyys (d) metreinä (m) voidaan laskea käyttämällä lähettimen taajuuden las-
kentaan tarkoitettua yhtälöä, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen maksimini-
mellisteho watteina (W).
HUOMAUTUS: mikäli arvo on tarkalleen 80 MHz tai 800 MHz, sovelletaan korkeamman taajuu-
den erotusetäisyyttä. 

HUOMAUTUS: nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän
etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja hei-
jastuminen. 

WLAN

Taajuus tai siirron kaistanopeus: 2,4 GHz ja 5 GHz kaistanleveydellä 20 MHz standardilla
802.11b/g, 40 MHz standardilla 802.11n.
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4.4.4 Testatut kaapelit

Määritettyjen kaapelien käyttäminen

Varoitus
Sellaisten lisävarusteiden, muunninten ja kaapeleiden käyttö, joita tämän laitteiston
valmistaja ei ole määrittänyt tai toimittanut, saattaa johtaa tämän laitteiston lisääntyneisiin
sähkömagneettisiin häiriöihin tai heikentyneeseen sähkömagneettiseen häiriönsietoon ja
johtaa epäasianmukaiseen toimintaan.

Kaapeleiden ja lisävarusteiden tekniset tiedot

Buzz-järjestelmän kaapelit, joille on tehty säteilyn ja häiriönsiedon vaatimustenmukaisuustestit:

Kaapelit Tekniset tiedot

Virtakaapeli Brainlab toimittaa

Potentiaalin tasaus-
kaapeli Brainlab toimittaa (valinnainen)

S-Video 2 x BNC-koaksiaalikaapeli, suojattu, päätetty, 75 ohmia

CVBS / SDI 1 x BNC-koaksiaalikaapeli, suojattu, päätetty, 75 ohmia

DVI 1 x DVI-D 24 AWG, suojattu, päätetty, 100 ohmia

DP 1 x DisplayPort 1.2 -kaapeli, 30 AWG, suojattu, päätetty, 100 ohmia

Sairaalaverkko Brainlab toimittaa

Mikroskooppi Brainlab toimittaa

Buzz-tietokone: Yhteensopivat kaapelit ja liittimet

Liitäntä Esimerkki Käsittely

DVI-tulo/-lähtö

Suora tulo ja lähtö DVI:n kautta Kuparikaapeleita ja
DVI EO -muunninta voidaan käyttää tulo- ja lähtösig-
naaleihin.
Lukitse kaapeliliitin aina kiinnittämällä ruuvit.
HUOMAUTUS: liitä DVI-lähteet tai DVI-näyttö korkea-
laatuisella DVI-kuparikaapelilla (enintään 5 m). 

SDI-tulo Kytke digitaaliset videolähdöt SDI-, HD-SDI- tai 3G-
SDI-lähteestä (enint. 10 m) tai analogiset videolähdöt
komposiittilähteestä (CVBS) (enint. 5 m) BNC-liittimellä
niiden liittämiseksi videolähteisiin.
Työnnä urosliitin naarasliittimeen niin, että naarasliitti-
men kaksi pientä nuppia lukittuvat urosliittimen kierreu-
riin. Lukitse liitin kiertämällä pikaliitintä myötäpäivään.
Irrota kaapeli kiertämällä urosliittimen pikaliitintä vasta-
päivään ja vetämällä kaapeli irti.

Komposiittitulo

S-Videotulo

Kytke S-Videolähde koaksiaalikaapelilla (enintään
10 m) Mini-DIN 4 Hosiden -pistokkeeseen videolähtee-
seen liittämistä varten.
Tarkista muovisen koodausnupin asento ennen kaape-
lin työntämistä paikalleen. Tätä liitintä ei voida lukita.
Käytä vain 4-nastaisia Mini-DIN Hosiden -liittimiä. Niitä
muistuttavat liittimet saattavat näyttää sopivan, mutta
ne voivat johtaa laiterikkoon.

Testatut kaapelit
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Liitäntä Esimerkki Käsittely

USB

USB-liitännät USB 2.0- ja USB 3.0 -laitteiden kytkemi-
seen potilastietojen siirtoa varten.
HUOMAUTUS: älä liitä verkkosovittimia tai USB-jatko-
kaapeleita USB-liitäntöihin. 

Sairaalaverkko Galvanoitu eristetty Ethernet-portti yhteyden muodosta-
miseksi sairaalaverkkoon.
Pohjassa oleva salpa lukittuu, kun kaapelit ovat kiinni
liitännässä. Irrota liitin painamalla salpaa ja vetämällä
se pois paikaltaan.

Ominaisuuspa-
neeli

Mikroskooppi

Kytke mikroskoopit vain Brainlab-mikroskooppikaapelil-
la. Kytke kaapeli liittämällä kaikki liittimet (DVI-I, USB,
CVBS) vastaavaan liitäntään.
Tarkempaa tietoa mikroskoopin integroinnista on vas-
taavassa instrumenttien käyttöohjeessa.

DisplayPort

Kytke DisplayPort-näyttö DisplayPort 1.2 -kaapelilla
(enintään 5 m näyttötarkkuudella 1 920 x 1 080 pikseliä
ja taajuudella 60 Hz ja enintään 3,6 m näyttötarkkuu-
della 3 840 x 2 160 pikseliä ja taajuudella 30/60 Hz).

Digital O.R. -tietokone Barco-integraatioon: Yhteensopivat kaapelit ja liittimet

Liitäntä Esimerkki Käsittely

USB

USB-liitännät USB 2.0- ja USB 3.0 -laitteiden kytkemi-
seen potilastietojen siirtoa varten.
HUOMAUTUS: älä liitä verkkosovittimia tai USB-jatko-
kaapeleita USB-liitäntöihin. 

Sairaalaverkko Galvanoitu eristetty Ethernet-portti yhteyden muodosta-
miseksi sairaalaverkkoon.
Pohjassa oleva salpa lukittuu, kun kaapelit ovat kiinni
liitännässä. Irrota liitin painamalla salpaa ja vetämällä
se pois paikaltaan.

Ominaisuuspa-
neeli

DisplayPort

Kytke DisplayPort-näyttö DisplayPort 1.2 -kaapelilla
(enintään 5 m näyttötarkkuudella 1 920 x 1 080 pikseliä
ja taajuudella 60 Hz ja enintään 3,6 m näyttötarkkuu-
della 3 840 x 2 160 pikseliä ja taajuudella 30/60 Hz).

LAN LAN-kuitukaapeli kaksisuuntaisella LC-liittimellä.

Barco Nexxis
Video QSFP+ Asenna QSFP+-moduuli tietokoneen QSFP+-häkkiin.
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4.4.5 Tuetut tarkkuudet

Buzz-tietokone: Tuetut tulosignaalin tarkkuudet

Alla olevassa taulukossa määritetään Buzz-järjestelmän käytettävissä olevan kunkin tulon tuetut
tulosignaalin tarkkuudet.
Signaalit, jotka eivät ole määritettyjen tarkkuuksien rajoissa, ei välttämättä tueta. Jos haluat
lisätietoja tulosignaalin tarkkuudesta, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Kuvantamistulo Värikoodaus Liitin Signaalin tyyppi Muoto

S-Videotulo
PAL

Mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Komposiittitulo
PAL

BNC CVBS
576i/25

NTSC 480i/29,97

SDI-tulo YCbCr BNC

SDI
576i/25

480i/29,97

HD-SDI

720p/50

720p/60

1080i/30

1080i/60

1080p/25

1080p/30

3G-SDI

1080p/50

1080p/59,94

1080p/60

DVI-tulo 8-bittinen RGB DVI-I Yksilinkkinen DVI-
D

640 x 480, taajuus
60Hz

800 x 600, taajuus
60 Hz

1 024 x 768, taajuus
60 Hz

1 280 x 720, taajuus
60 Hz

1 280 x 1 024, taa-
juus 60 Hz

1 920 x 1 080, taa-
juus 60 Hz

1 920 x 1 200, taa-
juus 60 Hz

1 600 x 1 200, taa-
juus 60 Hz

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

DVI-tulo RGB/YCbCr HD-15 RGB/YCbCr Ota yhteys Brainla-
bin asiakastukeen

Tuetut tarkkuudet
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Digital O.R. -tietokone Barco-integraation tulomuotoja varten

Barco-integraatioon tarkoitetussa Digital O.R. -tietokoneessa ei ole suoraa videosyöttöä. Se
tarjoaa kytkettävyyden Barco Nexxis -videoreititysverkkoon:
• Kuvantamistulo: Barco Nexxis
• Värikoodaus: vaihteleva
• Liitin: QSFP+
• Signaalin tyyppi: vaihteleva
• Muodollinen: vaihteleva, jopa UHD1/4k

Buzz-tietokone: Tuetut lähtösignaalin tarkkuudet

Alla olevassa taulukossa määritetään Buzz-järjestelmän käytettävissä olevan kunkin lähdön tuetut
lähtösignaalin tarkkuudet.
Jos haluat lisätietoja lähtösignaalin tarkkuudesta, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Näytöt Värikoodaus Liitin Signaalin tyyppi Muoto

Näyttö 1 Näyttöliitäntä DisplayPort 1.2

1 920 x 1 080, taa-
juus 60 Hz

3 840 x 2 160, taa-
juus 30 Hz

3 840 x 2 160, taa-
juus 60 Hz

Näyttö 2 Näyttöliitäntä DisplayPort 1.2

1 920 x 1 080, taa-
juus 60 Hz

3 840 x 2 160, taa-
juus 30 Hz

3 840 x 2 160, taa-
juus 60 Hz

Näyttö 3 Näyttöliitäntä DisplayPort 1.2

1 920 x 1 080, taa-
juus 60 Hz

3 840 x 2 160, taa-
juus 30 Hz

3 840 x 2 160, taa-
juus 60 Hz

Näyttö 4 Näyttöliitäntä DisplayPort 1.2

1 920 x 1 080, taa-
juus 60 Hz

3 840 x 2 160, taa-
juus 30 Hz

3 840 x 2 160, taa-
juus 60 Hz

Näyttö 5 8-bittinen RGB DVI-I Yksilinkkinen DVI-
D

1 920 x 1 080, taa-
juus 60 Hz

Mikroskooppi

8-bittinen RGB DVI-I Yksilinkkinen DVI-
D

1 920 x 1 080, taa-
juus 60 Hz

RGB/YCbCr DVI-I RGB/YCbCr
1 024 x 768 / 60 Hz

1 280 x 1 024 / 60
Hz
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Grafiikkakortin 3D-lähtö

Grafiikkakortti lähettää yhtä progressiivista suoratoistosignaalia. 3D-sisällön luo Brainlab-
ohjelmisto (lisäohjelmisto saattaa olla tarpeen). Ulkoisen näytön pitää tukea linjasta toiseen 3D-
tekniikkaa, jotta 3D-sisältö näkyy oikein.

Digital O.R. -tietokone Barco-integraation lähtömuotoja varten

Näytöt Liitin Signaalin tyyppi Muoto

Näytöt 1–8 Näyttöliitäntä DisplayPort 1.4

FullHD-muoto, UHD1,
4k, ja jopa HDR 5 120
x 2 880 taajuudella 60
Hz (30-bittinen väri).
Grafiikkakortti lähettää
yhtä progressiivista
suoratoistosignaalia.
3D-sisällön luo Brain-
lab-ohjelmisto (lisäoh-
jelmisto saattaa olla
tarpeen). Ulkoisen
näytön pitää tukea lin-
jasta toiseen 3D-tek-
niikkaa, jotta 3D-sisäl-
tö näkyy oikein.

Tuetut videotulon liittimet

Kuvantamistulo Liittimet Signaalin tyyppi Impedanssi (ohmia)

S-Videotulo Mini-DIN YC 75

Komposiittitulo BNC CVBS 75

SDI-tulo BNC SDI, HD-SDI, 3G-SDI 75

DVI-tulo DVI-I
Yksilinkkinen DVI-D 100

RGB/YCbCr 75

Digital O.R. -tietokone Barco-integraation tuloliittimiä varten

Barco-integraatioon tarkoitetussa Digital O.R. -tietokoneessa ei ole suoraa videosyöttöä. Se
tarjoaa kytkettävyyden Barco Nexxis -videoreititysverkkoon:
• Kuvantamistulo: Barco Nexxis
• Liitin: QSFP+
• Signaalin tyyppi: vaihteleva
• Impedanssi: ei sovelleta (kuitu)

Tuetut videolähdön liittimet

Näytöt Liittimet Signaalin tyyppi Impedanssi (ohmia)

Näyttö 1

Näyttöliitäntä
DisplayPort 1.2
DisplayPort ++

100
Näyttö 2

Näyttö 3

Näyttö 4

Tuetut tarkkuudet
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Näytöt Liittimet Signaalin tyyppi Impedanssi (ohmia)

Näyttö 5 DVI-I Yksilinkkinen DVI-D 100

Mikroskooppi DVI-I
Yksilinkkinen DVI-D 100

RGB/YCbCr 75

Digital O.R. -tietokone Barco-integraation lähtöliittimiä varten

Näytöt Liitin Signaalin tyyppi Impedanssi (ohmia)

Näytöt 1–8 Näyttöliitäntä DisplayPort 1.4, Disp-
layPort++ 100
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Tuetut tarkkuudet
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5 SÄHKÖTURVALLISUUS
5.1 Johdanto
5.1.1 Buzz-järjestelmä

Buzz-luokitus

Buzz on luokiteltu luokan I laitteeksi standardin IEC 60601-1 mukaisesti, ja se on testattava
tämän mukaisesti.
Buzz On-Wall ja Buzz In-Wall ovat sähkökäyttöisiä lääkintäjärjestelmiä (ME-JÄRJESTELMÄ).

Luokitus Määritelmä

Luokka I

Luokitus laitteen suojauksesta sähköiskuja vastaan.
Viittaa sähkölaitteeseen, jonka suojaus sähköiskuja vastaan ei perustu pelk-
kään peruseristykseen, vaan johon sisältyy ylimääräinen suojatoimenpide,
jonka ansiosta metalliset, kosketeltavissa olevat osat sekä laitteen sisäiset
metalliosat voidaan suojamaadoittaa.

Turvallisuusvaatimukset

Varoitus
Sähköiskuvaaran välttämiseksi Buzzin saa kytkeä vain suojamaadoitettuun pistorasiaan.

SÄHKÖTURVALLISUUS
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5.2 Testivaatimukset
5.2.1 Yleiskuvaus

Tarkastusväli

Toistuva testi on suoritettava kerran vuodessa, ja jos laite on korjattu tai sitä on muutettu.
Toistuva testi on pakollinen sähkökäyttöisille lääkintälaitteille ja muodostettaessa sähkökäyttöinen
lääkintäjärjestelmä standardin IEC 60601-1-1 tai standardin IEC 60601-1 3. painoksen 16.
lausekkeen mukaan.
Toista testi aina, kun sähkökäyttöisen lääkintälaitteen tai sähkökäyttöisen lääkintäjärjestelmän
asetusta muutetaan esim. yhden tai useamman komponentin korjauksen jälkeen tai vaihdettaessa
järjestelmäkomponentteja, kuten kaapeleita.
Laitteiston jatkuvan turvallisuuden takaamiseksi IEC 62353 -standardin mukainen
sähköturvallisuustesti on suoritettava vuosittain. ME-JÄRJESTELMÄÄN tai pysyvästi asennettuun
laitteeseen saatetaan vaatia standardin IEC 60601-1 mukainen sähköturvallisuustesti.
HUOMAUTUS: standardeista poikkeavat paikalliset määräykset, kansalliset poikkeamat ja
vaatimukset ovat ensisijaisesti voimassa. 

Laajuus

Kaikki turvallisuustarkastuslomakkeen kohdat sekä tämän luvun kohdat on testattava.
Kaikki ME-JÄRJESTELMÄN yksittäiset laitteet, joilla on oma verkkoliitäntä tai jotka voidaan liittää
verkkoliitäntään ja irrottaa siitä ilman työkalua, on testattava yksitellen. ME-JÄRJESTELMÄ on
lisäksi testattava kokonaan, jotta vanhentuneet komponentit eivät aiheuta virheellisiä arvoja.
Jos ME-JÄRJESTELMÄÄN toiminnallisilla liitännöillä yhdistettyjä ME-LAITTEITA ei voida
teknisistä syistä testata erikseen, testaa koko ME-JÄRJESTELMÄ.
Lisäksi Brainlabin asiakastuen tai valtuutetun edustajan on säännöllisesti puhdistettava
imusuodattimet ja vaihdettava akku tarvittaessa.

Muiden kuin Brainlabin henkilökunnan tekemät tarkastukset

Sähköturvallisuustestit saa suorittaa vain pätevä, koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta.
Pätevyys edellyttää asianmukaista koulutusta, laitteen testausta, oleellisten tekniikoiden,
standardien sekä paikallisten säädösten tietämystä, tuntemista ja osaamista. Turvallisuutta
arvioivan henkilökunnan on tunnistettava määräysten vastaisen laitteen käytöstä mahdollisesti
aiheutuvat seuraukset ja riskit.
Brainlabille on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti, jos laitteiston katsotaan olevan vaarallinen
käyttää.

Brainlabin asiakastuen tekemät tarkastukset

• Jos asiakkaalla ei ole käytettävissään ketään pätevää henkilöä, Brainlabin asiakastuki suorittaa
tämän tarkastuksen sovittua maksua vastaan.

• Jos tarvitset apua Brainlabilta, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Turvatarkastus s. 75
Testauksen yleiskuvaus s. 63

Testivaatimukset
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5.2.2 Testauksen yleiskuvaus

Testausta koskevat varoitukset

ME-JÄRJESTELMÄN testausvaiheet on suoritettava alla määritetyllä tavalla.
• Tässä kuvattu testi koskee ainoastaan Brainlabin Buzz-laitteita, ei siihen liitettyjä muita laitteita.
• Tutustu lisäksi muiden laitteiden valmistajien antamiin ohjeisiin.
• Kaikkien laitteiden on oltava mittauksen aikana toiminnassa.
• Testit tulee suorittaa normaaliolosuhteissa ja yhden vian olosuhteissa.

Tarkasta ME-JÄRJESTELMÄ silmämääräisesti ja määritä, onko kokoonpano sama kuin edellisellä
tarkastuskerralla, vai onko ME-JÄRJESTELMÄN yksiköitä vaihdettu, lisätty tai poistettu. Kyseiset
muutokset on dokumentoitava, kuten myös kaikki ME-JÄRJESTELMÄN asetusten muutokset.
Kaikki muutokset tekevät aikaisemmat viitearvot pätemättömiksi.

Ohjeita testin suorittamiseksi

Toistuvia testejä suoritettaessa:
• Suorita vaaditut testin vaiheet alla määritetyssä järjestyksessä.
• Kaikki testit on läpäistävät ennen kuin laitetta voidaan pitää turvallisena.
• Mittauslaitteen kalibroinnin on oltava voimassa mittauksen ajankohtana.
• ME-JÄRJESTELMÄN muutosten jälkeen mitatut mittaustulokset dokumentoidaan viitearvoina.

Jos testiä ei läpäistä, laite on toimitettava Brainlabin asiakastukeen korjattavaksi.

Testin raportointilomake

• Kirjaa tarkastuksen tulokset testin raportointilomakkeeseen seuraavassa osassa.
• Säilytä lomake tarkastuksen pöytäkirjana.

ME-JÄRJESTELMÄN vaaditut testausvaiheet

Toimenpiteet

1. Silmämääräinen tarkastus.

2. Suojamaadoituksen vastus.

3. Laitteen vuotovirta.

4. Kosketusvirta.

5. Toiminnan testaus.

6. Tulosten raportointi.

7. Tulosten arviointi.

8. Tarkastus ja valmistelu normaalikäyttöä varten.
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5.2.3 Toistuvat testit

Suoritettavat testausvaiheet

Vaihe Ohjeet ja olosuhteet

Silmämääräinen tar-
kastus

Valmistele laite normaalia käyttöä varten. Käytä Brainlabin toimittamaa al-
kuperäistä virtajohtoa.
Tarkasta kaikki oleelliset kaapelit viiltojen, eristevaurioiden ja löysien joh-
tojen varalta. Siirrä ja taivuta kaapeleita kätesi ympäri niin, että eriste ve-
nyy hieman. Mitään näkyviä vaurioita ei hyväksytä.
Sähkömagneettisiin häiriöihin liittyvän perusturvallisuuden ylläpitämiseksi
tarkasta säännöllisesti seuraavat asiat:
• Laitteessa on käytössä vain määritettyjä kaapeleita
• Kaikki kaapelit ovat hyväkuntoisia ja vauriottomia (esim. ei näkyviä mur-

tumia)
• Kaapeliliitännät ovat tiukkoja ja (mahdollisuuksien mukaan) suojattuja
• Laite on maadoitettu asianmukaisesti

Tarkasta Buzz näkyvien vaurioiden, rikkoutuneiden kaapeleiden ja löysien
johtojen varalta. Laitteen sisällä saa näkyä vain tuuletusaukot. Vaurioitu-
neita kaapeleita, löysiä johtoja tai sisäosien näkymistä ei sallita.
Tarkista kaikkien, muun muassa seuraavien laitteen kanssa toimitettujen /
käytettävien kaapeleiden kunto:
• Verkkovirtakaapeli
• Ethernet-kaapeli
• Videokaapelit
• USB-kaapelit
• Mikroskoopin liitäntäkaapeli (soveltuvin osin)

Tarkista:
• Onko eristys eheä koko kaapelin pituudelta?
• Onko pistokkeet kiinnitetty kokonaan kaapeleihin?
• Onko näkyvissä säikeitä?

Tarkista:
• Ovatko kaikki kotelon osat eheitä?
• Ovatko lasipinnat rikkoutuneet?
• Ovatko kaikki Buzz-komponentit saatavilla?

Jos havaitset vikoja, poista laite käytöstä, merkitse se vialliseksi ja ota yh-
teys Brainlabin asiakastukeen.

Suojamaadoituksen
vastus

Määritelmä:
Vastus kaikkien kosketeltavissa olevien johtavien osien välillä, jotka on
turvallisuussyistä liitettävä suojamaadoitusliittimeen ja yhteen seuraavista:
• pistokkeen suojaliitin
• laitteen tuloliitännän suojaliitin tai
• verkkoliitäntään pysyvästi liitetty suojajohdin.

Vastus irrotettavan virtajohdon kummankin pään suojaliittimissä.

Valmistele laite normaalia käyttöä varten.
Mittaa kaikkien mittauspisteiden suojamaadoituksen vastus.

Laitteen vuotovirta

Testaa laitteiston vuotovirta IEC 62353:2007 -standardin kappaleen
5.3.3.2.3 mukaisesti käyttäen ”differentiaalimenetelmää” seuraavien li-
säehtojen mukaisesti:
• Mittaus tehdään verkkojännitteestä.
• Mittaus tehdään pistokkeen molemmissa asennoissa, jos mahdollista.

Mitattaessa verkkopistokkeen eri kohdista kirjataan korkeampi arvo.

Toistuvat testit
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Vaihe Ohjeet ja olosuhteet

Kosketusvirta (vaa-
ditaan ME-JÄRJES-
TELMÄSSÄ)

Määritelmä:
Suojakotelosta ja sen osista, pois lukien potilaan liitännät, jotka ovat käyt-
täjän tai potilaan kosketeltavissa normaalin käytön aikana, muun ulkoisen
polun kuin suojamaadoitusjohtimen kautta maahan tai muuhun suojakote-
lon osaan virtaava vuotovirta.

Valmistele laite normaalia käyttöä varten.
Muodosta sähkökäyttöinen lääkintäjärjestelmä kytkemällä vaaditut toimin-
nalliset liitännät ja kytkemällä laitteet päälle.
Mittaa kaikkien mittauspisteiden kosketusvirta.

Toiminnan testaus

Valmistele laite normaalia käyttöä varten.
Kytke laitteeseen virta.
Tarkista, toimivatko merkkivalot.
Käynnistä ohjelmistosovellus.
Tarkista soveltuvin osin ME-JÄRJESTELMÄN haluttu toiminto.
Tarkista, että:
• tiedot näkyvät näytöllä
• kosketusnäytön vuorovaikutus toimii
• liittymät toimivat
• tiedonsiirto verkkoon toimii (soveltuvin osin).

Tulosten raportointi Luo testiraportti.

Tulosten arviointi Määritä laitteen turvallisuus ja tehokkuus.

Tarkasta ja valmiste-
le normaalikäyttöä
varten

Tarkasta testauksen jälkeen, että laite on palautunut normaalikäytön edel-
lyttämään tilaan ennen laitteen käyttöönottoa.
Irrota kaikki kytketyt lisälaitteet, esim. mittauslaite ja anturit sekä johdot.

Kriittiset arvot

Arvot on rajoitettu standardien mukaisesti.

Testin vaihe Normaali tila Yksittäinen vika Standardi

Suojamaadoituksen vastus ≤ 0,3 Ω Ei ole IEC 62353

Laitteen vuotovirta ≤ 0,5 mA Ei ole IEC 62353

Kosketusvirta ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA IEC 60601-1

Viitearvot

Käytä alla olevaa taulukkoa syöttäessäsi yksittäisiä mittausarvoja kullekin vaadittavalle
mittauspisteelle.
Syötä mitatut maksimiarvot alla olevaan taulukkoon:

Testin vaihe Normaali tila Yksittäinen vika Testitulos

Suojamaadoituksen vastus Ei ole

Laitteen vuotovirta Ei ole

Kosketusvirta

Testattava laite: Buzz 2 Sarjanumero:

Mittauslaitteen sarjanumero:

Kalibrointi voimassa (pvm) saakka:

SÄHKÖTURVALLISUUS
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Testi suoritettu (pvm): Testin teki:

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Järjestelmäviestit s. 28
Testien suorittaminen s. 67
Laitteen vuotovirta s. 68
Kosketusvirta s. 70

Toistuvat testit
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5.3 Testien suorittaminen
5.3.1 Suojamaadoituksen vastus

Yleistä

Kytke mittauslaitteen mittapää alla olevassa taulukossa oleviin johtaviin osiin ja mittaa vastus.
Joitakin testikohtia ei ehkä sovelleta Buzz -variaatioosi.
Jos testiä ei läpäistä, laite on toimitettava Brainlabin asiakastukeen korjattavaksi. Toista
korjauksen jälkeen koko sähköturvallisuustesti alusta alkaen.
HUOMAUTUS: mikäli näytön laitehaaroitin ei ole käytettävissä ulkopuolelta, ota yhteyttä
Brainlabin asiakastukeen. 

Suojamaadoituksen vastuksen testi

Testattu piste Mitattu arvo Testi hyväk-
sytty?

(Pelkkä) Buzz-tietokone – kotelon
ruuvi lähellä verkkovirran LED-
merkkivaloa

Kosketusnäytön seinään asen-
nettava kehys (mahdollisten mit-
tauspisteiden yleiskatsaus)

Lisäkosketusnäytön seinään
asennettava kehys (mahdollisten
mittauspisteiden yleiskatsaus)

Seinään asennettava kehys (mit-
tauksen tiedot)

(Seinälle asennettava kehys)
Kosketusnäyttö ja lisäkosketus-
näyttö kehyksen maalittomassa
aukossa

HUOMAUTUS: tämä mittaus on tehtävä jokaisessa näytössä ja ilman Ominaisuuspaneelia. 
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5.3.2 Laitteen vuotovirta

Yleistä

Kytke mittauslaitteen mittapää alla olevassa taulukossa näkyviin johtaviin osiin ja mittaa laitteen
vuotovirta.
Joitakin testikohtia ei ehkä sovelleta Buzz -variaatioosi.

Laitteen vuotovirta

Testattu piste Mitattu arvo Testi hyväk-
sytty?

Tietokone (mittauskohta virtapai-
nikkeessa)

DVI-I-lähtöruuvi tietokoneen käyt-
töpaneelissa

(Pelkkä seinälle asennettava ke-
hys) Alaoikealla 42 tuuman näy-
tössä oleva aukko metallisen
ominaisuuspaneelin kytkentään

USB-portti Ominaisuuspaneelis-
sa

Kosketusnäytön seinään asen-
nettava kehys (mahdollisten mit-
tauspisteiden yleiskatsaus)

Laitteen vuotovirta
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Testattu piste Mitattu arvo Testi hyväk-
sytty?

Lisäkosketusnäytön seinään
asennettava kehys (mahdollisten
mittauspisteiden yleiskatsaus)

Seinään asennettava kehys (mit-
tauksen tiedot)

(Pelkkä seinälle asennettava ke-
hys)
Lisäkosketusnäyttö kehyksen
maalittomassa aukossa
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5.3.3 Kosketusvirta

Yleistä

Kytke mittauslaitteen mittapää alla olevassa taulukossa näkyviin johtaviin osiin ja mittaa
kosketusvirta.
Joitakin testikohtia ei ehkä sovelleta Buzz -variaatioosi.

Kosketusvirta

ME-JÄRJESTELMÄN kosketusvirtatesti voi toistaa joitakin laitteen vuotovirtatestin kohdassa
määritettyjä mittauspisteitä.

Testattu piste Mitattu arvo Testi hyväk-
sytty?

DVI-I-lähtöruuvi tietokoneen käyt-
töpaneelissa

Tietokone (mittauskohta virtapai-
nikkeessa)

(Pelkkä seinälle asennettava ke-
hys) Alaoikealla 42 tuuman näy-
tössä oleva aukko metallisen
ominaisuuspaneelin kytkentään

Kosketusnäytön seinään asen-
nettava kehys (mahdollisten mit-
tauspisteiden yleiskatsaus)

Lisäkosketusnäytön seinään
asennettava kehys (mahdollisten
mittauspisteiden yleiskatsaus)

Kosketusvirta

70 Järjestelmän tekninen opas Ver. 1.1 Buzz Ver. 2.0



Testattu piste Mitattu arvo Testi hyväk-
sytty?

Seinään asennettava kehys (mit-
tauksen tiedot)

(Pelkkä seinälle asennettava ke-
hys)
Lisäkosketusnäyttö kehyksen
maalittomassa aukossa

USB-portti Ominaisuuspaneelis-
sa
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Kosketusvirta
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6 HUOLTO
6.1 Tarkastukset
6.1.1 Yleiskuvaus

Tarkastusväli

Brainlabin asiakastuen tulisi tarkastaa järjestelmä yksityiskohtaisesti kerran vuodessa.
Buzz on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti sen toimivuuden ja turvallisuuden
varmistamiseksi.
Noudata tarkasti tässä asiakirjassa annettuja ohjeita turvallisen toiminnan tavanomaisessa
ylläpidossa.

Varoitus
Älä suorita Buzzille tai sen komponenteille huolto- tai kunnossapitotoimenpiteitä sen
ollessa käytössä.

Valtuudet

Vain Brainlab ja/tai sen valtuutetut kumppanit saavat korjata järjestelmää ja laitteita.
Sähköiskun vaara: järjestelmässä ei ole osia, joita käyttäjä voisi huoltaa. Älä poista mitään kansia.
Kaikki asennus-, huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet on jätettävä Brainlabin tai koulutettujen,
valtuutettujen teknikoiden tehtäväksi.

Akun käyttöikä

Tietokoneen CMOS-akku on vaihdettava kolmen vuoden välein. Vaihto on annettava Brainlabin tai
Brainlabin valtuuttaman huoltohenkilöstön suoritettavaksi.
Hävitä tai kierrätä tyhjät akut oman työpaikkasi määräysten ja paikallisen lainsäädännön
mukaisesti. Kun akku on aika hävittää ja vaihtaa, sovi tapaamisesta Brainlabin asiakaspalvelun
kanssa.
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6.1.2 Vuositarkastus

Järjestäminen

Saatavilla olevat huoltosopi-
mukset

Vuositarkastus

Kyllä Brainlab suorittaa tarkastuksen automaattisesti

Ei Ota yhteys Brainlab-asiakastukeen asian järjestämiseksi

Laajuus

Tähän tarkastukseen kuuluvat kaikkien komponenttien ja toimintojen tarkastus sekä
turvatarkastuslomakkeessa mainitut kohdat.

Vuositarkastus
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6.1.3 Turvatarkastus

Tarkastusväli

Turvatarkastus on suoritettava kerran vuodessa, ja sen tulokset on dokumentoitava.

Laajuus

Turvatarkastuksen täytyy sisältää kaikki olennaiset määritetyt kohteet.

Muiden kuin Brainlabin henkilökunnan tekemät tarkastukset

Turvatarkastuksen suorittajan on oltava pätevä insinööri, joka:
• on pätevä suorittamaan lääkinnällisten sähkölaitteiden turvatarkastuksia
• tuntee tuotteen turvallisuustiedot ja ohjeet ja on lukenut ja ymmärtänyt nämä ohjeet
• tuntee tämänhetkiset paikalliset, onnettomuuksien estämiseen teollisuustöissä ja muualla

liittyvät säännökset
• ilmoittaa Brainlabille välittömästi kirjallisesti, jos laite on arvioitu riskialttiiksi.

Brainlabin henkilökunnan tekemät tarkastukset

Jos asiakkaalla ei ole käytettävissään ketään pätevää henkilöä, Brainlabin asiakastuen
asiantuntijat suorittavat tämän tarkastuksen sovittua maksua vastaan.
Jos tarvitset apua Brainlabilta, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.
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6.1.4 Turvatarkastusmittaukset

Suoritettavat testit

Sähköturvallisuustestin on käsitettävä kaikki sähköturvallisuuslomakkeessa luetteloidut vaiheet.
Sähköturvallisuuslomakkeen lisäksi turvatarkastus kattaa myös Ylläpito-kohdassa kuvatut
lisätarkastukset.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Testivaatimukset s. 62
Tarkastukset s. 73

Turvatarkastusmittaukset
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6.2 Toimintahäiriöt ja palautusohjeet
6.2.1 Toimintahäiriöt

Järjestelmän viat ja toimintahäiriöt

Älä jatka järjestelmän käyttämistä, jos
• Virtakaapeli tai -pistoke on vahingoittunut tai kulunut
• Järjestelmän päälle tai sisään on joutunut nestettä
• Järjestelmä ei toimi normaalisti, vaikka käyttöohjeita noudatetaan
• Järjestelmäkomponentit ovat pudonneet tai kansi on vaurioitunut
• Järjestelmäkomponenteissa voidaan havaita selvää suorituskyvyn laskua, mikä osoittaa

huollon tarvetta
• Järjestelmästä vuotaa nesteitä
• Järjestelmästä tulee savua

Mikäli nestekidenäyttö on vaurioitunut (esim. rikkoutunut lasi), älä anna vuotavan nesteen joutua
kosketukseen ihon, limakalvojen (silmät, suu) tai elintarvikkeiden kanssa. Älä hengitä höyryjä.
Mikäli kosketus tapahtuu, puhdista kaikki vartalon ja/tai vaatteiden kosketukseen joutuneet alueet
runsaalla määrällä saippuaa ja vettä.

Miten toimia, kun vaurio tai vika havaitaan

Toimenpiteet

1. Katkaise järjestelmän virta.

2. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

3. Estä tahaton käyttö asettamalla laitteeseen kyltti, jossa lukee ”EI SAA KÄYTTÄÄ” tai muu
vastaava teksti.

Jos jatkat tarkastuksessa vialliseksi havaitun laitteiston käyttöä, saatat aiheuttaa vammoja
potilaalle ja käyttäjälle.
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6.2.2 Palautusohjeet

Vahingoittuneesta laitteistosta ilmoittaminen

Kaikista laitteistovahingoista on ilmoitettava välittömästi Brainlabin asiakastukeen.
Kun otat Brainlabiin yhteyttä kertoaksesi viasta, sinulta kysytään seuraavat tiedot:
• Järjestelmän sarjanumero (löytyy tyyppikilvestä)
• Ongelman kuvaus

Korjaus ja vaihto

Brainlabin asiakastuki:
• antaa kustannusarvion korjaus- tai vaihtokuluista
• kertoo, milloin järjestelmäsi on taas toimintakunnossa (yleensä 48 tunnin kuluessa)

Palautusosoitteet

Brainlab Logistikzentrum,
Marsstr. 6a,
85551 Kirchheim-Heimstetten
Saksa

Brainlab Inc.
RMA Dept.
5 Westbrook Corporate Center
Suite 1000
Westchester, IL 60154
Yhdysvallat

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

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong

Osien palauttaminen

Toimenpiteet

1. Pakkaa osa niin, ettei se vahingoitu enää lisää.

2. Täytä faksitse saamasi tai korvaavan osan yhteydessä toimitettu lomake ja palauta se.

3. Teippaa laatikko tiiviisti kiinni.

4. Lähetä viallinen osa palautusosoitteeseen tai palauta se noudattamalla Brainlabin asia-
kastuen antamia ohjeita.

Palautusohjeet
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