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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktopplysninger

Support

Ta kontakt med Brainlab support hvis ikke du finner informasjonen du trenger i denne
veiledningen, eller hvis du har spørsmål eller det oppstår problemer.

Region Telefon og faks E-post

USA, Canada og Sentral- og Sør-
Amerika

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

us.support@brainlab.com

Brasil Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransktalende områ-
der Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

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

Servicetid

Brainlab gir åtte år service for plattformer. I løpet av denne perioden tilbys både reservedeler og
support.

Tilbakemelding

Feil kan forekomme, til tross for nøye gjennomgang av denne brukerhåndboken. Ta kontakt på
user.guides@brainlab.com hvis du har forslag om hvordan vi kan forbedre den.

Produsent

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

GENERELL INFORMASJON
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1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven. Ingen del
av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra
Brainlab.

Brainlab-varemerker

BuzzTM er et varemerke som tilhører Brainlab AG.
Brainlab® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

• Intel® er et registrert varemerke som tilhører Intel Corporation i USA og andre land.
• Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og

andre land.
• Fujitsu er et varemerke som tilhører Fujitsu Ltd.
• Barco er et varemerke som tilhører Barco N.V.

Patentinformasjon

Dette produktet kan være dekket av én eller flere patenter eller patentsøknader som er under
behandling. Se https://www.brainlab.com/patent/ for flere detaljer.

CE-merke

CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de essensielle kravene i råds-
direktiv 93/42/EØF (direktivet for medisinsk utstyr).
I henhold til prinsippene som er fremsatt i direktivet for medisinsk utstyr, er
Buzz et produkt i klasse I.

MERK: Gyldigheten til CE-merket kan kun bekreftes for produkter som er produsert av Brainlab. 

Sette Buzz ut av drift

Kontakt Brainlab support når du tar Buzz ut av drift.

Anvisninger for kassering

Elektrisk og elektronisk utstyr må kun avhendes i samsvar med lovforskrifter. For infor-
masjon om WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-direktivet, gå til: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Perklorat

For innbyggere i staten California, USA, kan spesiell håndtering gjelde for perkloratmaterialer. For
mer informasjon, besøk: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
For resirkuleringsinstruksjoner, ta kontakt med Brainlab.

Juridisk informasjon
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Salg i USA

Føderal lovgivning (USA) begrenser salg av denne anordningen til lege eller på ordre fra en
lege.

FCC-kompatibilitet

Buzz har blitt testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse A, i
henhold til del 15 av FCC-reglene.
Disse begrensningene er designet til å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret
er drevet i et kommersielt miljø.
Dette utstyret genererer, bruker og kan stråle ut radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres
og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på
radiokommunikasjon. Drift av dette utstyret i et boligområde forårsaker sannsynligvis skadelig
interferens, og i dette tilfellet vil brukeren måtte korrigere interferensen for egen kostnad.

Enhver endring eller modifisering som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er
ansvarlig for samsvar kan ugyldiggjøre brukerens autorisasjon til å betjene dette utstyret.
Dette utstyret er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to
betingelser: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne
enheten må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake
funksjonsfeil.

GENERELL INFORMASJON

System og teknisk brukerveiledning Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0 7



1.3 Symboler
1.3.1 Symboler som brukes i denne veiledningen

Advarsler

Advarsler indikeres med et trekantet varselsymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon i forbindelse med mulig personskade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med feil bruk av utstyret.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med runde forsiktighetssymboler. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon om mulige problemer med utstyret. Slike problemer inkluderer
funksjonssvikt i enheten, defekter, skade på enheten eller skade på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader vises i kursiv og brukes til å indikere ytterligere nyttige tips. 

Symboler
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1.3.2 Maskinvaresymboler

Symboler på maskinvarekomponenter

Symbolene nedenfor er å finne på systemet.

Symbol Forklaring

Type B anvendt del i henhold til IEC 60601-1

Type BF anvendt del i henhold til IEC 60601-1

Forsiktig

Potensialutjevningspunkt

Må ikke gjenbrukes

Ikke-steril

Må ikke steriliseres

Steriliseres med etylenoksid

Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet

Holdes unna sollys

Holdes tørr

Oppbevaringsbetingelser for temperatur: Det spesifiserte temperaturområdet vises
på hver etikett

Oppbevaringsbetingelser for relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende: Det spesifiser-
te luftfuktighetsområdet vises på hver etikett

Oppbevaringsbetingelser for lufttrykk: Det spesifiserte lufttrykkområdet vises på hver
etikett

Antall produkter i pakken

Batchnummer

Serienummer

Artikkelnummer
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Symbol Forklaring

Må brukes innen måned ÅÅÅÅ

Produksjonsdato

Produsent

Autorisert representant i EU

ETL/Intertek-godkjenning

Radioutstyr

Risiko for elektrisk støt

Klasse I-laser: Risiko for skade på grunn av laserstråling

IPXY
Inntrengningsbeskyttelse i henhold til IEC 60529
• X = Beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander
• Y = Beskyttelse mot inntrengning av væske

Strømknapp

Se driftsinstruksjonene

Følg bruksanvisningen

Amerikansk nasjonal lovgivning tillater ikke at dette instrumentet selges eller bestil-
les av andre enn leger

Maskinvaresymboler
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1.4 Tiltenkt bruk
1.4.1 Bruke systemet

Tiltenkt bruk

Buzz er beregnet brukt som en stasjonær databehandlingsplattform for ett eller flere
programvareprogrammer. Buzz forenkler visning og utveksling av data samt samhandling med
data. Buzz tilbyr også samhandling med eksterne/ekstra enheter eller komponenter innenfor de
definerte spesifikasjonene når den brukes i det tilsiktede miljøet.

Hvor systemet kan brukes

Systemet er kun ment for innendørs bruk i et profesjonelt behandlingsmiljø.

Brukshyppighet

Brukshyppigheten defineres til å være mellom én gang i uka og flere ganger daglig.

Brukerprofil

Følgende lister opp de tiltenkte brukerprofilene, differensiert av deres samhandling med enheten
basert på rolle.
Klinisk team:
• ikke-steril klargjøring og oppsett før bruk
• ikke-steril bruk av videoer, bilder og data
• nedstangning og rydding av utstyr etter operasjon

En mer detaljert brukerprofil for det kliniske teamet kan avhenge av applikasjonsprogramvaren
som kjører på plattformen veggdisplayet er en del av. For flere detaljer, se den respektive
systemdokumentasjonen.
Rengjøringsperson:
• rengjøring av avslått enhet

Medisinsk tekniker:
• vedlikehold
• ha tilsyn med enhetens elektriske sikkerhet i løpet av dens levetid
• kasting av enheten etter endt levetid

Forsiktig håndtering av maskinvaren

Buzz skal bare brukes av opplært personell.

Sannsynlighetskontroll

Før pasienten behandles, kontroller riktigheten av alle inndata og utdata i enheten.

Diagnostisk avbildning

Systemet har ikke blitt testet for diagnostisk bildekvalitet og gir kanskje ikke tilstrekkelig
med bildekvalitet eller oppløsning. Berøringsdisplayet samsvarer ikke med DIN EN 6868 og
er derfor ikke beregnet på overføring eller visning av diagnostiske bilder.

GENERELL INFORMASJON
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1.5 Opplæring og dokumentasjon
1.5.1 Opplæring

Brainlab-opplæring

For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk, skal alle brukere delta i et opplæringsprogram holdt av
en representant for Brainlab før de bruker systemet.

Ansvar

Dette systemet gir utelukkende assistanse til kirurgen, og er ingen erstatning for kirurgens
erfaring og/eller ansvar ved bruk.

Opplæring og dokumentasjon
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1.5.2 Dokumentasjon

Tiltenkt målgruppe

Denne veiledningen er beregnet for leger og sykehuspersonale.

Lese brukerveiledninger

Brainlabs brukerveiledninger beskriver komplekse medisinske enheter og programvare som må
brukes med forsiktighet.
Det er viktig at alle som bruker systemet, instrumentene og programvaren:
• leser brukerveiledningene nøye før utstyret tas i bruk;
• har tilgang til brukerveiledningene til enhver tid.

Tilgjengelige brukerveiledninger

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for
programvaren Detaljerte programvareinstruksjoner

System og teknisk bru-
kerveiledning

• Omfattende informasjon om systemoppsett og bruk
• Detaljert teknisk informasjon om systemet, inkludert spesifikasjoner

og krav til overholdelse

Stedsplanleggingshånd-
bok Detaljerte anvisninger for effektiv og riktig implementering av Buzz

MERK: Hvilke brukerveiledninger som er tilgjengelige, avhenger av Brainlab-produktet. Ta kontakt
med Brainlab support hvis du har spørsmål vedrørende brukerveiledningene du mottok. 

GENERELL INFORMASJON
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Dokumentasjon
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2 SYSTEMOVERSIKT
2.1 Systemkomponenter
2.1.1 Oversikt

Generell drift

Buzz er en plattform for integrasjon av enheter og distribusjon av videosignaler og
multimediainnhold. Den er beregnet til bruk for kommunikasjon mellom de kompatible Brainlab-
enhetene. Den gir sentralisert tilgang for å håndtere videodata, medisinske bilder og pasientdata.
Buzz kan brukes i profesjonelle behandlingsinstitusjonsmiljøer til ulike kirurgiske prosedyrer som
innbefatter videobehandling, bildeopptak, visning av pasientdata og programvarekontroll. Det er
egnet til kontinuerlig bruk under kirurgiske prosedyrer.

Hyppig brukte funksjoner

Følgende er definert som de mest hyppig brukte Buzz-maskinvarefunksjonene:
• Slå enheten på/av
• Samhandle med Brainlab-programvare via berøringsdisplayet
• Overføre pasientdata via lagringsmedier (USB-minnepinne, CD/DVD) eller via nettverk
• Koble til/fra videokilder
• Rengjøre enheten

Buzz 2.0-komponenter

Buzz 2.0 (artikkelnummer 15800) består av de følgende komponentene:

Komponent Artikkelnummer

Datamaskin 15835

Digital O.R.-datamaskin for Barco-integrasjon 15410

Veggmontert berøringsdisplay (ekstrautstyr) 15866

Ekstra veggmontert berøringsdisplay (ekstraut-
styr) 15867

Innfelt berøringsdisplay (ekstrautstyr) 15868

Ekstra innfelt berøringsdisplay (ekstrautstyr) 15869

Variasjoner

Systemet leveres i to varianter:
• Buzz On-Wall
• Buzz In-Wall

SYSTEMOVERSIKT
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Buzz On-Wall

Buzz On-Wall kan monteres med alle komponentene festet til hverandre på et sentralt sted. Når
det brukes kobberkabler til tilkobling, kan datamaskinen monteres opptil 2,5 m borte fra
berøringsdisplayet.
Når det brukes optiske overføringslinjer til å koble sammen datamaskinen og berøringsdisplayet,
kan avstanden være opptil 100 m. I dette tilfellet kan datamaskinen være plassert (f.eks. i et
kontrollromstativ).

① ② ③ ④
Figur 1  

Nr. Komponent

① Brukerpanel (bak deksel)

② Datamaskin (inkludert deksel)

③ Berøringsdisplay

④ Funksjonspanel

MERK: Kablene som kobler datamaskinen til berøringsdisplayet er synlige ved tilkobling ved bruk
av kobberkabler og ikke er monteret ved siden av hverandre. 

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall består av et berøringsdisplay som er innfelt i veggen. Tilleggskomponenter er
separate og kan være plassert (f.eks. i et kontrollromstativ).

① ② ③
Figur 2  

Nr. Komponent

① Datamaskin

② Berøringsdisplay

③ Funksjonspanel

Systemkomponenter
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④

Figur 3  

Ved bruk av (kun) Buzz In-Wall-oppsettet kan du bruke Digital O.R.-datamaskinen for Barco-
integrasjon ④. Den må alltid være plassert i et ikke-medisinsk, teknisk rom utenfor OR/pasient-
miljøet.
Alle tilkoblinger mellom datamaskinen og Buzz 2-komponenter i operasjonsrommet er galvanisk
separert.

Buzz In-Wall eller On-Wall med ekstra berøringsdisplay

Buzz In-Wall eller Buzz On-Wall kan eventuelt installeres med opptil fire berøringsdisplayer
(hovedberøringsdisplay og opptil tre ekstra berøringsdisplayer).

①
Figur 4  

Nr. Komponent

①
Ekstra berøringsdisplay
MERK: Buzz In-Wall-varianten vises i dette eksempelet. 

MERK: Avhengig av din konfigurasjon, kan ytterligere berøringsdisplayer kobles til datamaskinen
via optiske overføringslinjer. 

Terminologi

Med mindre annet er spesifisert, henvises alle variasjoner av systemet til som Buzz i denne
brukerhåndboken.

Koblinger til relaterte emner

2.4.2 Slik slår du på Buzz på side 26
2.4.2 Slik slår du av Buzz på side 26
2.4.2 Slik slår du på ekstra berøringsdisplayer på side 27
2.4.2 Slik slår du av ekstra berøringsdisplayer på side 27

SYSTEMOVERSIKT
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2.4.3 Interaksjon med berøringsdisplay på side 30
2.5 Systemtilkoblinger på side 31

Systemkomponenter
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2.1.2 Ventilasjon

Sikre ventilasjon

Ikke dekk til eller blokker ventilasjonsåpningene. Dette kan føre til at systemet overopphetes og
utsettes for alvorlig skade.

Ventilasjonsåpninger på Buzz On-Wall

Ventilasjonsåpningene er plassert oppå, på undersiden og på sidene av systemet slik som
markert nedenfor.

Figur 5  

MERK: Hvis datamaskinen er veggmontert, må det bølgete dekselet alltid være montert. 

Ventilasjonsåpninger på ekstra veggmontert berøringsdisplay

Ventilasjonsåpningene er plassert på undersiden og på sidene av systemet slik som markert
nedenfor.

Figur 6  

MERK: Luftsirkulasjonen som er merket ovenfor, er inni veggen. 

SYSTEMOVERSIKT
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Ventilasjonsåpninger på Buzz In-Wall

Ventilasjonsåpningene befinner seg slik som merket opp nedenfor.

① ②

Figur 7  

Nr. Komponent

① Datamaskinens tilkoblingspanel

② Datamaskinens brukerpanel

MERK: Det finnes ingen eksponerte ventilasjonsåpninger på det innfelte berøringsdisplayet. 

MERK: Datamaskinen må installeres på bunnen/baseplaten for å ikke blokkere
ventilasjonsåpningene. 

Digital O.R.-datamaskin for Barco-ventilasjon

Ventilasjon
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2.2 Oppsett i operasjonssalen

Generell informasjon

Ved planlegging av operasjonssaloppsettet må posisjonen til systemkomponentene vurderes slik
at luftstrømmen ikke rettes inn i pasientområdet.

Bruk av dette utstyret ved siden av eller stablet oppå annet utstyr skal unngås, da dette
kan føre til funksjonsfeil. Hvis slik bruk er nødvendig, skal dette utstyret og det andre
utstyret observeres for å bekrefte at de fungerer som normalt.

Sterilt felt

Buzz er usteril. Ikke posisjoner noen Buzz-komponenter inne i eller over pasientmiljøet
eller det sterile feltet. Se til at systemet stilles inn slik at komponentene ikke kan komme i
kontakt med eller berøres av pasienten.

Brukerposisjon

Buzz-brukere er forventet å stå foran berøringsdisplayet, på en avstand som gjør at de enkelt kan
nå frem til displayet for å kontrollere enheten.
Når du ser på berøringsdisplayet, må du være klar over at farger kan vises feilaktig hvis de vises
fra en utilstrekkelig vinkel.

Plass for å utføre service på systemet

Buzz-berøringsdisplayet kan vippes 90° ned når Brainlab utfører service på systemet. Se til at det
finnes tilstrekkelig med plass foran og under system og at det ikke er installert noen permanente
gjenstander der.

Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens

Spesielle forholdsregler vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) må installeres og
brukes i henhold til informasjonen om elektromagnetisk kompatibilitet for Buzz, som du finner i
denne veiledningen.
Påvirkningen av elektromagnetiske forstyrrelser kan redusere ytelsesegenskapene til enheten,
slik som:
• ingen eller begrenset funksjon på berøringsskjermen
• spøkelsesberøringshendelser
• brudd i tilkobling til trådløst nettverk (hvis aktuelt)

Buzz produserer et elektromagnetisk felt som kan interferere med annet sensitivt utstyr, og
Buzz kan selv forstyrres av andre elektromagnetiske felt.

MR-sikkerhet

Buzz har ikke blitt testet i et MR-miljø.

Elektrokirurgi

Buzz har ikke blitt testet i et elektrokirurgimiljø.

SYSTEMOVERSIKT
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Miljøbegrensninger

Buzz er ikke egnet for bruk i nærvær av brannfarlige anestesiblandinger med luft, oksygen
eller lystgass.

Eksempel på Buzz On-Wall

Dette eksempelet viser et installert Buzz On-Wall-system.

③

①

②

Figur 8  

Nr. Komponent

① Berøringsdisplay

② Datamaskin

③ Pasientmiljø (innenfor linjen)

Oppsett i operasjonssalen
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Eksempel på Buzz In-Wall

Dette eksempelet viser en installert Buzz In-Wall med ekstra berøringsdisplay.

③
②

①

④

Figur 9  

Nr. Komponent

① Berøringsdisplay

② Datamaskin (kompatibel med 19" stativ)

③ Pasientmiljø (innenfor linjen)

④ Ekstra berøringsdisplayer
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2.3 Riktig systemhåndtering

Riktig håndtering

Test enheten før operasjonen for å kontrollere at den fungerer slik den skal. Inspiser visuelt
enheten og alle kabler for skader. Start systemet, og kontroller at det starter opp på riktig
måte at pasientdata har blitt riktig lastet inn. Du må ikke bruke utstyret hvis du mistenker at
det er skadet på noen som helst måte.

Hvis veggen som systemet er installert på, endres i utseende (f.eks. sprekker), ikke bruk
systemet og få en ekspert til å evaluere veggens stabilitet.

Ikke plasser noen tunge gjenstander (> 2 kg) på veggmonterte enheter.

Risiko for elektrisk støt

Du må aldri ta på pasienten, eller noen som helst systemdel, samtidig som du berører en
elektrisk kontaktflate, da dette kan føre til elektrostatisk utladning.
Du må ikke berøre pluggenes elektriske kontakter.
Hovedforsyningslinjens sikring må ha en passende styrke.

Fremmedlegemer

Ikke før fremmedlegemer inn i åpningene på Buzz.

Unormale støt og slag

Beskytt enheten mot kraftige støt.

Ikke bruk systemet etter et unormalt støt (f.eks. et jordskjelv eller en eksplosjon) på grunn
av muligheten for fundamental strukturell skade. Det anbefales å få en ekspert til å
evaluere veggstabiliteten.

Kabler

Ved tilkobling og frakobling av kabler overhold relevant informasjon i denne brukerveiledningen.
Ikke bruk skadede kabler (skadet isolasjon, bare vaiere). Skadede kabler utgjør en fare for
elektrisk støt eller brann.
Bruk kun strømkabler som har blitt levert med systemet.
Legg alle kablene slik at ingen vil stå på eller snuble over dem. Når du kobler til eller installerer
kabler til Buzz, må du ikke legge strømkabelen slik at den kan bli tråkket på eller klemmes av
tilgrensende gjenstander. Vær spesielt oppmerksom på støpselet, strømuttaket og punktet der
ledningen kommer ut fra Buzz.

Endringer

Ikke endre systemet på noen måte. Hvis du foretar endringer på systemet, eller bruker det
på annet vis enn det er ment for, kan dette føre til alvorlig skade på pasienten, brukeren
eller en tredjepart.

Riktig systemhåndtering
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Lasersikkerhet

Utstyret inneholder en DVD-opptaker: Denne enheten oppfyller Klasse I-laserkriteriene i FDA
Laser Notice No. 50 og IEC 60825-1.
Ikke prøv å åpne husene på enhetene som er utstyrt med en laser (f.eks. optiske diskstasjoner).
Det finnes ingen komponenter som krever vedlikehold av brukeren inne i enheten. Ikke betjen
kontroller, foreta justeringer eller utfør noen andre prosedyrer på laserenheten enn de som er
spesifisert i denne brukerveiledningen.
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2.4 Bruke systemet
2.4.1 Slå Buzz på og av

Slik slår du på Buzz

Denne prosedyren gjelder for alle installasjonsvarianter av Buzz.

①

Figur 10  

Trinn

1. Trykk på strømknappen på funksjonspanelet. Systemet slås på og starter opp.

2. Når strømlampen på strømknappen lyser kontinuerlig grønt, er systemet klart til bruk.

MERK: Hvis strømbryteren på Buzz ble slått av etter siste gangs bruk, slår du den på. 

Slik slår du av Buzz

Trinn

1. Enten:
• Bruk Exit-knappen i programvaren (foretrukket) eller
• Trykk på strømknappen på funksjonspanelet

2. Velg Shut down i programvaren.
Når systemet har fullført nedstengningen, slukkes strømlampen.

MERK: Når systemet er nedstengt, er det i standbymodus. 

MERK: Frakobling av nettstrømmen til Buzz avhenger av installasjonsoppsettet:
• Hvis strømpluggen er tilgjengelig, trekker du strømpluggen ut av stikkontakten.
• Hvis en ekstern strømbryter er installert, slå av strømbryteren.
• Hvis strømpluggen ikke er tilgjengelig og ingen strømbryter er installert, må du kontakte

Brainlab support for å koble fra strømpluggen. 

Bruke systemet
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Slik slår du på ekstra berøringsdisplayer

Denne prosedyren gjelder for alle installasjonsvarianter av det ekstra berøringsdisplayet.

①

Figur 11  

Trinn

Trykk på strømknappen ① på funksjonspanelet på hoveddisplayet. Alle ekstra berøringsdisplay-
er slås på.

Slik slår du av ekstra berøringsdisplayer

Denne prosedyren gjelder for alle installasjonsvarianter av det ekstra berøringsdisplayet.

Trinn

Når datamaskinen er helt nedstengt, slås de ekstra berøringsdisplayene av automatisk ved bruk
av relékontroll.

MERK: Frakobling av nettstrømmen til Buzz avhenger av installasjonsoppsettet:
• Hvis strømpluggen er tilgjengelig, trekker du strømpluggen ut av stikkontakten.
• Hvis en ekstern strømbryter er installert, slå av strømbryteren.
• Hvis strømpluggen ikke er tilgjengelig og ingen strømbryter er installert, må du kontakte

Brainlab support for å koble fra strømpluggen. 
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2.4.2 Systemmeldinger

Ingen signalmelding

Figur 12  

Denne meldingen indikerer at Buzz-berøringsdisplayet ikke mottar et videosignal.
Kontroller at datamaskinen er slått på og startet opp. Hvis dette ikke løser problemet, ta kontakt
med Brainlab support.

Oppstartsskjerm

Figur 13  

Status-LED: Funksjonspanel

Figur 14  

Farge Status Forklaring

Av Av Systemet er avslått (standby).

Grønn

Blinker Systemet starter opp. Vent til LED lyser fast før du bruker systemet.

Fast Systemet er startet opp og er klart til bruk.

Kort blink
hvert 2. se-
kund

Ingen kobling til datamaskinen detektert:
• ingen nettstrøm til datamaskinen, eller
• ingen tilkobling mellom datamaskinen og funksjonspanelet.

Systemmeldinger
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Status-LED: Datamaskin

①

②

Figur 15  

Lampe Farge Status Forklaring

Nettstrøms-LED ①
Av Av Nettstrøm og system er slått av.

Strømbryterlampe ②

Nettstrøms-LED Blå Fast
Nettstrøm på (systemstandby).

Strømbryterlampe Av Av

Nettstrømslampe
Blå Fast System slått på.

Strømbryterlampe

MERK: For en beskrivelse av LED-er som brukes av Digital O.R.-datamaskin for Barco-
integrasjon, se Fujitsus driftshåndbok. 
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2.4.3 Interaksjon med berøringsdisplay

Passende bruk

Ikke bruk skarpe verktøy på berøringsdisplayet.
Ikke fest etiketter eller klebelapper på berøringsdisplayet eller på den svarte rammen som omgir
den, da dette kan forstyrre berøringsfunksjonaliteten.

Bruk av ikke-sterilt berøringsdisplay

Buzz kan brukes usterilt ved å bruke fingrene til å samhandle med programvaren.

① ② ③

Figur 16  

Nr. Strøktype Vanlige funksjoner

① Enkelt trykk
• Grunnleggende berøringsskjermfunksjonalitet
• Valg av knapp
• Bruk av rullesøyle

② Kniper
Zoom inn/ut

③ Dobbelt trykk

Interaksjon med berøringsdisplay
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2.5 Systemtilkoblinger
2.5.1 Oversikt

Før du starter

Les nøye gjennom all brukerdokumentasjon før du kobler noe utstyr til Buzz.

Nettstrømkabler

Nettstrømkablene kan bare skiftes ut av Brainlab eller av autorisert servicepersonale.
Ikke riv eller trekk i kablene når du oppretter en tilkobling eller kobler fra, men trekk alltid i
støpselet. Ellers kan grensesnittet eller koblingen bli ødelagt og strømførende deler eksponeres.
Du må sørge for at det er nok slakk når du kobler til kablene. Du må ikke strekke kablene eller
plassere dem slik at de spennes.
Fest kablene forsiktig, se til at ingen vil snuble over dem.

Begrensninger ved kobling av utstyr til paneler

Koble kun til utstyr som er spesifisert av Brainlab eller der Brainlab angir kompatibilitet
med Buzz til enheten.
Buzz er ikke beregnet for sanntids videodistribusjon. En sanntids kritisk kilde (f.eks. et endoskop)
må holdes direkte tilkoblet det tilordnede displayet eller optiske systemet.
For kritiske applikasjoner må det være mulig å gjøre informasjon tilgjengelig uavhengig av Buzz
(f.eks. ved å forbikoble Buzz og koble signalet direkte til en monitor).

Tilleggsutstyr som kobles til det elektromedisinske utstyret må være i overensstemmelse
med respektive IEC- og ISO-standarder (f.eks. IEC 60950 for databehandlingsutstyr og IEC
60601-1 for medisinsk utstyr). Videre må alle konfigurasjoner være i overensstemmelse
med kravene for medisinske elektriske systemer (se henholdsvis IEC 60601-1-1 eller
klausul 16 i 3. revisjon av IEC 60601-1). Enhver tilkobling av tilleggsutstyr til medisinsk
elektrisk utstyr konfigurerer et medisinsk system, og er derfor ansvarlig for at systemet er i
overensstemmelse med kravene for medisinske elektriske systemer. Du må være
oppmerksom på at lokal lovgivning har prioritet over kravene nevnt ovenfor. Hvis du er i
tvil, må du ta kontakt med den lokale representanten eller teknisk serviceavdeling.
Etter å ha konfigurert et medisinsk system må en elektrisk sikkerhetstest utføres.

Tilkobling av elektrisk utstyr til en stikkontakt med flere uttak fører i praksis til opprettelse
av et elektromedisinsk utstyr og kan føre til et redusert sikkerhetsnivå.

CD/DVD-kompatibilitet

Følgende typer CD/DVD kan leses:
• CD-DA
• CD-ROM
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R
• DVD-R DL
• DVD-RW
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW
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• DVD-RAM
Følgende typer CD/DVD kan skrives til:
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R
• DVD-R DL
• DVD-RW
• DVD-RAM (4,7 GB)
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW

Sett bare inn standard CD-er/DVD-er med diameter på 120 mm. Ikke sett inn CD-er/DVD-er
med unormal form.

Koblinger til relaterte emner

5.1 Introduksjon på side 61

Systemtilkoblinger
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2.5.2 Tredjepartstilkoblinger

Generell informasjon

Buzz detekterer nylig tilkoblede videosignaler. Alle tilkoblede videoinngangs- og utgangskilder
vises i Content Manager-programvaren. Hvis en kilde ikke vises, trykker du på knappen Refresh
i Content Manager. For mer informasjon, se brukerveiledningen for Content Manager-
programvaren.
Til tross for at enkelte videosignaltyper generelt støttes, er det mulig at noen enheter ikke er
kompatible med Buzz. Hvis du ikke er sikker på enhetens kompatibilitet, kontakt Brainlab support.
Et eksternt (ekstra) 3D-display må støtte linjevis 3D-teknologi for å vise 3D-innholdet på riktig
måte.

LAN-tilkobling

Tilkobling av Buzz til sykehusnettverket tilbyr:
• overføring av pasientdata fra eller til systemet
• ekstern tilgang av informasjon vist på displayet
• muligheten til å streame, ta opp og dele en økt avhengig av Brainlab-programmet som kjører

på enheten og integrasjonen i sykehusnettverket
Du må kun koble til enheter som er i samsvar med IEC i LAN-portene.

Trådløse LAN-tilkoblinger

Buzz er kompatibel med de følgende:
• CE
• FCC
• IC

WLAN-modulen som er inkludert i dette produktet kan ikke vurderes av sluttbrukere. FCC-ID og
IC-ID for WLAN-modulen finnes på etiketten. Kontakt Brainlab support i tilfelle relaterte spørsmål.
Den trådløse enheten som er tilkoblet Buzz må oppfylle standarden IEEE 802.11 a/b/g/n.
MERK: Trådløse funksjoner kan deaktiveres, hvis lokale begrensninger krever dette eller mens
det ventes på godkjennelse. Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon. 

MERK: Hvis den trådløse tilkoblingen er dårlig eller fraværende, må du bruke en kablet tilkobling
(LAN-kabel). 

MERK: Antennen på WLAN-modulen er bak funksjonspanelglasset i nærheten av høyttaleren. En
avstand på 20 cm skal opprettholdes mellom WLAN-antennen og brukeren. 

Spesifikasjon Verdier

Frekvens

WLAN-enheten bruker et frekvensbånd for å
sende og motta:
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

Moduleringsteknologi DSSS, CCK, OFDM

Moduleringstype DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM,
64QAM
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Spesifikasjon Verdier

Støttede sikkerhetsprotokoller Deaktivert, 64- og 128-biters WEP, WPA-
PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)

Trådløs datahastighet

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

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

Mottakssensitivitet

802.11b
Hastighet 11 Mbps: -86 dBm
Hastighet 1 Mbps: -92 dBm
802.11g
Hastighet 54 Mbps: -72 dBm
Hastighet 36 Mbps: -78 dBm
Hastighet 18 Mbps: -84 dBm
Hastighet 6 Mbps: -89 dBm
802.11a
Hastighet 54 Mbps: -74 dBm
Hastighet 36 Mbps: -80 dBm
Hastighet 18 Mbps: -86 dBm
Hastighet 6 Mbps: -90 dBm

Antenneegenskaper
To (2) U.FL-koaksialkoblinger, 50 ohm
Maks økning ved 5 GHz = 5,5 dBi
Maks økning ved 2,4 GHz = 4,1 dBi

Kanaler

USA/Canada:
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)
Europa:
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)
Japan:
802.11a
36, 40, 44, 48 (kjent som W52)
52, 56, 60, 64 (kjent som W53)
100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,
136, 140 (kjent som W56)
802.11b/g (1–13)
Kina:
802.11a (149, 153, 157, 161, 165)

USB-tilkoblinger

Koble kun bussdrevne (lav-effekts- eller høy-effekts) enheter som er kompatible med USB 1.x,
2.0- eller 3.0-spesifikasjonen eller spesifikt utgitte enheter til Buzz. Bussdrevne enheter må ikke
trekke mer strøm enn 500 mA (USB 2.0) eller 900 mA (USB 3.0) i henhold til USB-
spesifikasjonen.

Tredjepartstilkoblinger
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Ikke koble selvdrevne USB-enheter til Buzz. Selvdrevne enheter er USB-enheter som drives
eksternt av en separat strømforsyning. Ellers kan ikke utstyrets sikkerhet og effektivitet
garanteres.
USB-brikker må skannes med antivirus-programvare før du kobler dem til systemet.

Funksjonspanel

①

②

④ ③

⑤

Figur 17  

Nr. Komponent

① USB 2.0-porter

② Høyttaler (mono)

③ Videokamera

④ Strømknapp med statuslampe

⑤ Mikrofon

Brukerpanel

Områdene som er sirklet inn på tilkoblingspanelet inneholder tilkoblingsporter for en lignende
funksjon. Flere samtidige tredjeparts videokoblinger er mulig.
MERK: For en beskrivelse av front- og bakpaneler på Digital O.R.-datamaskin for Barco-
integrasjon, se Fujitsus driftshåndbok. 

②
①

④

③

⑤

⑥

⑨

⑧⑦

⑩

Figur 18  
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Nr. Komponent

① CD/DVD-stasjon

②
Analog videoinngang
• 1 x S-Video IN (S-Video-inngang)
• 1 x Composite IN (komposittinngang)

③ 2 x SDI-videoinnganger

④

Avbildningsutgang for mikroskop
• 1 x DVI-I-utgang
• 1 x USB B

MERK: Denne videoutgangen kan også brukes til et sjette display eller et display som
kan kobles til av brukere (f.eks. en projektor). 

USB-kontakt type B på MCU-brukerpanelet er utelukkende be-
regnet på tilkobling av Brainlab-mikroskopkabelen. Tilkobling
av andre enheter til dette grensesnittet kan skade enhetene el-
ler MCU.

⑤ 2 x DVI-videoinnganger

⑥

Strømtilkoblinger for overføringslinjekomponenter
• 6 x 5 V DC / 2 A

MERK: Koble kun til utstyr som er spesifisert av Brainlab til DC-utgangen. 

⑦

Nettverkstilkobling
• Tracking Unit/Camera (Sporingsenhet/kamera)
• Intraoperative data / navigasjon

MERK: Bruk porten Intraoperative Data til å koble til navigasjonssystemet. 

⑧
Dataporter
• 2 x USB 3.0

⑨ Strømknapp med statuslampe på datamaskinen

⑩ Nettstrømslampe

Kabelfeste

Festetappene på Buzz On-Wall gjør at du kan sikre kablene som er festet til brukerpanelet.

Tredjepartstilkoblinger
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Figur 19  

Bakre tilkoblingspanel

MERK: For en beskrivelse av front- og bakpaneler på Digital O.R.-datamaskin for Barco-
integrasjon, se Fujitsus brukerhåndbøker. 

③

①

⑤④ ⑥

⑨

⑧

⑩⑪

②

⑦

Figur 20  

Nr. Komponent Brukergruppe

① Nettstrømbryter Opplært bruker

② Nettstrøminngang Opplært bruker

③ Potensialutjevning Opplært bruker

④ Nettverk / USB 2.0 til funksjonspanel Brainlab support

⑤ Hospital Network (Sykehusnettverk) (1 GbE) Brainlab support

⑥ Hospital Network (Sykehusnettverk) (10 GbE) – ikke i bruk Brainlab support

⑦

Lydinngang-/utgang
• Mikrofoninngang
• Audio In (Lydinngang)
• Audio Out (Lydutgang)

Brainlab support

⑧ Videoutgang og USB 2.0 for display 1–4 Brainlab support

⑨ Videoutgang for display 5 Brainlab support

⑩

Strømtilkoblinger for overføringslinjekomponenter
4 x 5 V DC / 0,5 A hver
MERK: Koble kun til utstyr som er spesifisert av Brainlab til
DC-utgangen. 

Brainlab support
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Nr. Komponent Brukergruppe

⑪ 2 x USB 3.0 Brainlab support

MERK: Nettstrømbryteren, nettstrøminngangen og potensialutjevningspinnen er ikke tilgjengelig
hvis datamaskinen er veggmontert. Tilkobling 4–11 i tilkoblingspanelet er kun til bruk for Brainlab
support. Ikke endre eller legg til noen tilkoblinger til dette panelet, da de brukes til intern
systemkommunikasjon. 

Tredjepartstilkoblinger
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2.5.3 Potensialutjevningstilkobling

Generell informasjon

Funksjonen til den potensielle utjevningslederen er:
• Utjevne potensialer mellom forskjellige metalldeler som kan berøres samtidig.
• Redusere forskjeller i potensial som kan forekomme mellom medisinske elektriske enheter og

ledende deler av andre objekter under bruk.
MERK: Potensialutjevningspinnen er ikke tilgjengelig hvis datamaskinen er veggmontert. En
potensialutjevningstilkobling til systemet er valgfritt. Ved tilkobling av POAG opprettes et
elektromedisinsk utstyr. 

MERK: Gjelder ikke for Digital O.R.-datamaskin for Barco-integrasjon, som er plassert utenfor
OR i et ikke-medisinsk rom. 

Hvordan koble til potensialutjevningskabler

Utjevningspinner

Datamaskinens potensialutjevningspinne

Trinn

1. Plugg potensialutjevningskablene inn i potensialutjevningsporten på datamaskinen.

2. Plugg potensialutjevningskabelene til et tilsvarende vegguttak.

Før du bruker systemet og mens systemet fortsatt er avslått, kobler du potensialutjevningskabelen
til enheten og det tilsvarende vegguttaket.
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Potensialutjevningstilkobling
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3 RENGJØRING OG
DESINFISERING

3.1 Rengjøringsinstruksjoner
3.1.1 Oversikt

Før du starter

Sørg for at systemet er slått helt av før du begynner rengjøringen.

Ingen automatisk desinfeksjon

Ikke bruk automatiske rengjørings- og desinfiseringsprosedyrer for Buzz-komponenter.

Må ikke steriliseres

Ikke steriliser Buzz-komponenter.

Ingen væsker

Ikke spray rengjøringsmidler eller andre væsker direkte inn i de elektriske grensesnittene eller
åpningene (f.eks. lufteåpninger).
Pass på at det ikke kommer noe væske inn i Buzz-komponentene, da dette kan skade
komponenten og/eller elektronikken.
Du må kun bruke en fuktig klut ved rengjøring. Andre metoder kan føre til at væske trenger inn i
systemet, og forårsaker skade.

RENGJØRING OG DESINFISERING
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3.1.2 Instruksjoner

Desinfeksjonsmiddelkompatibilitet

Buzz-systemet skal kun rengjøres med de følgende desinfeksjonstypene:

Type desinfeksjonsmiddel Eksempel

Alkoholbasert Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Alkylaminbasert Incidin Plus 2 %

Aktivt oksygen-basert Perform

Aldehyd/klorid-basert Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

MERK: Bruk kun overflatedesinfeksjonsmidler som godkjent på det spesifikke markedet. 

MERK: Overflatedesinfeksjonsmidler kan etterlate rester. Dette kan enkelt fjernes ved bruk av en
tørr klut. 

Du må alltid følge anvisningene fra desinfeksjonsmiddelets produsent nøye.
Bruk av rengjøringsmidler, desinfeksjonskluter eller andre rengjøringsprosedyrer enn de som
spesifiseres, kan skade utstyret. Det foreslås å kun bruke desinfeksjonsmidler som er verifisert av
Brainlab for å unngå å skade systemet.

Rengjøringsintervaller

Rengjør enheten etter hver bruk.
Rengjøringshyppigheten avhenger av hvor ofte systemet brukes. Brainlab kan ikke gi noen
generelle anbefalinger vedrørende rengjøringsintervaller. Dette er brukerens ansvar.

Etter rengjøring

Etter rengjøring må du se til at alle Buzz-komponentene er helt tørre før systemet brukes.

Slik rengjør du Buzz

Trinn

1. Avslutt systemet.

2. Du må rengjøre alle flater forsiktig, og sørge for at væske ikke trenger inn i systemet.

3. Rengjør og desinfiser alle andre overflater med et kompatibelt desinfeksjonsmiddel.

Instruksjoner
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4 SAMSVAR OG
SPESIFIKASJONER

4.1 Standarder

Sertifikater og godkjenninger

• IEC 60601-1:2005 + A1:2012 (utgave 3.1)
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 NR. 60601-1:14

Inntrengningsbeskyttelse

Komponent Buzz Nominell verdi i henhold til IEC 60529

Display

Buzz On-Wall IP20

Buzz On-Wall
med silikonledd* IP21

Buzz In-Wall IP20

Buzz In-Wall med
silikonledd* IP44

Datamaskin Alle varianter IP20

MERK: * Inntrengningsbeskyttelsen avhenger av installeringen av Buzz-displayet. For ytterligere
detaljer se Buzz 2 stedsplanleggingshåndbok, installasjonskrav. 

Skal ikke brukes i våte områder eller på steder der væske kan komme inn i systemet. Hvis det har
kommet væsker inn i systemet, skal enheten ikke brukes. Koble den fra strømforsyningen og ta
kontakt med Brainlab support.
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4.2 Miljøkrav
4.2.1 Miljøforhold

Lokale begrensninger

• Oppbevar og bruk systemet på steder som er beskyttet mot fuktighet, vind, sollys, støv, salt og
svovel.

• Systemet må ikke oppbevares i nærheten av kjemiske produkter eller gass.
• Utsett ikke systemet for direkte UV-lys.
• Eksponering av enheten for miljømessig belastning over eller under de spesifiserte grensene

(f.eks. røyking/gassing for skadedyrskontroll) kan føre til skade eller redusert levetid på
enheten.

Høydehensyn

• Med mindre annet er oppgitt, er systemet klassifisert for bruk i en høyde på mindre enn 3 000
meter.

• Transporter eller oppbevar systemet ved en høyde på mindre enn 6 000 meter.

Tilpasningstid

Tilpasningstid til bruk etter ekstreme lagringsforhold er minst 24 timer.

Temperatur-, fuktighet- og trykkforhold

Spesifikasjon Driftsforhold Transport/lagringsforhold

Omgivelsestemperatur 10 °C til 35 °C -10 °C til 45 °C

Relativ luftfuktighet 30 til 75 % (ikke-kondenseren-
de)

10 % til 90 % (ikke-kondense-
rende)

Trykk 700 til 1 060 hPa 500 til 1 060 hPa

Miljøkrav
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4.3 Systemspesifikasjoner
4.3.1 Fysiske egenskaper

Buzz On-Wall

Buzz On-Wall-datamaskin og berø-
ringsdisplay side ved side

Ekstra veggmontert berø-
ringsdisplay

Høyde 667 mm 667 mm

Bredde 1 866 mm 1 054 mm

Dybde 184 mm 103 mm

Vekt 64 kg 30 kg

Buzz On-Wall-datamaskin, fleksibelt
oppsett

Fleksibelt oppsett av Buzz
On-Wall-berøringsdisplay

Høyde 667 mm 667 mm

Bredde 756 mm 1 189 mm

Dybde 184 mm 103 mm

Vekt 31 kg 38 kg

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall (berøringsdisplay) Ekstra innfelt berøringsdisplay

Høyde 667 mm 667 mm

Bredde 1 189 mm (kun 42" Buzz-berøringsdisplay) 1 054 mm

Dybde 103 mm (dybde i veggen = 98 mm) 103 mm (dybde i veggen =
98 mm)

Vekt 38 kg 30 kg

Buzz-datamaskin

Datamaskin

Høyde 164,5 mm

Bredde 439 mm

Dybde 414 mm

Vekt 17 kg

MERK: De ovennevnte målene er basert på horisontal plassering av datamaskinen. 

Digital O.R.-datamaskin for Barco-integrasjon med stativmontering

Datamaskin

Høyde 221,1 mm

Bredde 482,6 mm

Dybde 729,8 mm
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Datamaskin

Vekt 18 kg (pluss vekten på stativet)

MERK: De ovennevnte målene er basert på horisontal plassering av datamaskinen. 

Digital O.R.-datamaskin for Barco-integrasjon uten stativmontering

Datamaskin

Høyde 186 mm

Bredde 430 mm

Dybde 481 mm

Vekt ~18 kg

MERK: De ovennevnte målene er basert på horisontal plassering av datamaskinen. 

Systemspesifikasjoner
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4.3.2 Tekniske spesifikasjoner

Datamaskin

Datamaskinenhet Digital O.R.-datamaskin for Barco-
integrasjon

Prosessor
Intel Xeon E5-1650v3
(3,5 GHz, 6 kjerner, 15 MB hurtigmin-
ne)

Intel Xeon E5-1650v4

Minne 16 GB DDR4 16 GB DDR4

Masselagring 256 GB SSD 480 GB SSD

Eksterne stasjo-
ner CD-/DVD-skriver CD-/DVD-skriver

Grafikk 2 x Nvidia Quadro K2200 2 x Nvidia Quadro P2000

Operativsystem Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit

Berøringsdisplay

Berøringsdisplay

Displaytype 42" LCD, LED-bakgrunnslys

Oppløsning 1 920 x 1 080

Berøring Kapasitiv flerberøringsgrensesnitt

Strømkrav

Datamaskin Berøringsdisplay Digital O.R.-datama-
skin for Barco-integra-
sjon

Driftsspenning 100–240 V 100–240 V 100–240 V

Strøm 8–4 A 3,5–1,5 A 9,5–4,0 A

Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz 50–60 Hz

Strømforbruk Maks. 850 W (typisk
350 W)

Maks. 350 W (typisk
200 W)

Maks. 600 W (typisk
350 W)

Vekselstrømforsyning

Verifiser at forgreningskretsen til vekselstrømforsyningen som forsyner strøm til Buzz ikke er
overbelastet. Dette vil redusere risikoen for personskade, brann eller skade på utstyr.
Buzz-lasten skal ikke overskride 80 % av forgreningskretsens kapasitet. Forhør deg med den
elektriske myndigheten som er ansvarlig for fasilitetens kabling og installasjonskrav.
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4.3.3 Sykehusnettverk

Krav til nettverk

Sykehusnettverket må være i samsvar med følgende definisjon i henhold til IEEE
802.3:1000BASE-T eller 100BASE-TX.
Følgende krav gjelder for LAN-kabling:
• Kategori 5 eller bedre for 10/100 Ethernet
• Kategori 5e eller bedre for Gigabit Ethernet

MERK: Kunden må ta hensyn til ISO/IEC 11801-krav. 

Tilkobling av enheten til et sykehusnettverk danner et elektromedisinsk utstyr i henhold til
IEC 60601-1. Brainlab anbefaler at sykehusnettverkets komponenter er kompatible med en
tilstrekkelig IEC-standard (IEC 60601-1 klausul 7.9.2.9).

Digital O.R.-datamaskin for Barco-integrasjon

Digital O.R.-datamaskin for Barco-integrasjon gir disse alternativene for tilkobling til
sykehusnettverket:
• 1/10 gigabit fiber Ethernet i henhold til IEEE 802.3: 10GBASE-SR eller IEEE 802.3:1000BASE-

SX.
• Fiber-LAN-kabling må være flermodusfiber OM3 eller bedre.

Forsiktighetstiltak for nettverk

Tilkoblingen av Buzz til et sykehusnettverk som inkluderer annet utstyr kan føre til hittil
uidentifiserte risikoer for pasienter, operatører eller tredjeparter.
Sykehuset skal identifisere, analysere, evaluere og kontrollere risikoene som oppstår gjennom
tilkobling av Buzz til et sykehusnettverk.
Påfølgende endringer i sykehusnettverket kan medføre nye risikomomenter og kreve ytterligere
analyser. Endringer i sykehusnettverket inkluderer:
• Endringer i sykehusnettverkets konfigurasjon
• Tilkobling av ekstra enheter til sykehusets nettverk
• Frakobling av enheter fra sykehusets nettverk
• Oppdatering eller oppgradering av utstyr som er tilkoblet sykehusets nettverk

Det anbefales å bruke en tilstrekkelig separeringsenhet for nettverksgrensesnittet (LAN-
grensesnittet) med en effekt på minst 1 MOOP og en dielektrisk styrke på minst 1,5 kV.

Du må kun bruke utstyret i sikrede nettverksmiljøer. Se til at nettverket er beskyttet mot
uautorisert tilgang (f.eks. brukerautentifisering, brannmur osv.) og mot skadelig
programvare. Hvis du er koblet til et usikkert nettverk, kan ikke utstyrets funksjon
garanteres (f.eks. på grunn av mulig skadelige/usikre programvareinfeksjoner).

Når Buzz integreres i et trådløst nettverk, velger du en egnet kryptering (f.eks. WPA2) for å
beskytte pasientdata mot uautorisert tilgang.

Informasjonsflyt på nettverket

Den tiltenkte informasjonsflyten fra Buzz til sykehusnettverket og andre enheter i
sykehusnettverket er:
• Overføring av pasientdata: Buzz mottar data fra en intern server på sykehusets nettverk (f.eks.

PACS-server)
• I forbindelse med ekstern tilgang, streaming eller øktdeling sender Buzz data til en

streamingklient på sykehusnettverket

Sykehusnettverk
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Mulige farer for nettverksfeil

Følgende faresituasjoner kan oppstå hvis sykehusetnettverket eller datakoblingen ikke oppfyller
kravene oppført i dette avsnittet:
• Pasienten behandles feil på grunn av:

- Nettverksfeil under overføring av pasientdata
- Skadelig programvare (f.eks. virus) som fører til at PC-en feilberegner data

• Uønsket pasienteksponering for anestesi eller stråling på grunn av nettverksfeil under
overføring av pasientdata
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4.4 Samsvar
4.4.1 Elektromagnetiske utslipp

Elektromagnetisk miljø

Buzz-systemer skal brukes i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert i tabellen nedenfor.
Brukeren er ansvarlig for å påse at systemene brukes i et slikt miljø.

Erklæring om elektromagnetisk utslipp

Buzz er beregnet til bruk kun i profesjonelt helseinstitusjonsmiljø. Tabellen nedenfor viser alle
aktuelle utslippstester og standarder samt de anvendte samsvarsnivåene:

Strålingstest Standard Samsvarsnivå

Ledet og utstrålt RF-utslipp CISPR 11
Gruppe 1
Klasse A

Harmonisk forvrengning IEC 61000-3-2 Klasse A

Spenningssvingninger og -flim-
mer IEC 61000-3-3 I samsvar

Utstyrets UTSTRÅLINGSEGENSKAPER gjør det egnet til bruk på industrielle områder og
sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis det brukes i et boligmiljø (der CISPR 11 klasse B vanligvis
kreves), gir dette utstyret kanskje ikke tilstrekkelig beskyttelse for
radiofrekvenskommunikasjonstjenester. Brukeren må kanskje iverksette korrigerende tiltak, slik
som å flytte eller snu på utstyret.

Buzz er kun beregnet for bruk av helsearbeidere. Systemet kan forårsake radiointerferens
eller forstyrre driften av utstyr i nærheten. Det kan være nødvendig å utføre korrigerende
tiltak, slik som reorientering eller flytting av enheten eller skjerming av lokasjonen.

Dette utstyret har blitt testet for utstrålt RF-immunitet kun ved valgte frekvenser, og bruk av
nærliggende sendere ved andre frekvenser kan føre til funksjonsfeil.

Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert periferiutstyr som antennekabler og eksterne
antenner) skal ikke brukes nærmere enn 30 cm fra noen del av Buzz, inkludert kabler som
er spesifisert av produsenten. Ellers kan det føre til en reduksjon av ytelsen til dette
utstyret.

Samsvar
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4.4.2 Generell elektromagnetisk immunitet

Elektromagnetisk miljø

Buzz-systemer er beregnet til bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert i de følgende
avsnittene.
Brukeren er ansvarlig for å påse at systemene brukes i et slikt miljø.

Erklæring om elektromagnetisk immunitet

Tabellene i følgende avsnitt gir veiledning i henhold til produsentens erklæring vedrørende
elektromagnetisk immunitet.

Elektromagnetiske immunitetstester

Immunitetstest Standard Testnivå iht. IEC
60601-1-2

Samsvarsnivå

Elektrostatisk utlad-
ning (ESD) – kontakt

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Elektrostatisk utlad-
ning (ESD) – luft

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Utstrålt RF i elektro-
magnetiske felter IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz til 2,7 GHz
80 % AM ved 1 kHz

3 V/m
80 MHz til 2,5 GHz
80 % AM ved 1 kHz

Elektrisk rask tran-
sient/burst – AC-strø-
minngang

IEC 61000-4-4

±2 kV
100 kHz repetisjons-
frekvens

±2 kV
100 kHz repetisjons-
frekvens

Elektrisk rask tran-
sient/burst – signalinn-
gangs-/utgangsporter

±1 kV
100 kHz repetisjons-
frekvens

±1 kV
100 kHz repetisjons-
frekvens

Spenningsstøt – AC-
strøminngang
Linje-til-linje

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Spenningsstøt – AC-
strøminngang
Linje-til-jord

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

Ledede forstyrrelser
indusert av RF IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz til 80 MHz
6 V på ISM-bånd
80 % AM ved 1 kHz

3 V
0,15 MHz til 80 MHz
6 V
80 % AM ved 1 kHz

Magnetfelt for strøm-
frekvens IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

Spenningsfall IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 syklus
Ved 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° og
315°
0 % UT; 1 syklus
Og 70 % UT; 25/30 sy-
klusera

Énfase: ved 0°

0 % UT; 0,5 syklus
Ved 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° og
315°
0 % UT; 1 syklus og
70 % UT; 25/30 syklu-
sera

Énfase: ved 0°
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Immunitetstest Standard Testnivå iht. IEC
60601-1-2

Samsvarsnivå

Spenningsavbrudd
0 % UT; 250/300 syk-
lusa

0 % UT; 250/300 syk-
lusa

a) F.eks. betyr 10/12 10 perioder ved 50 Hz eller 12 perioder ved 60 Hz.
Et unntak har blitt brukt, og utstyret har ikke blitt testet for utstrålt RF-immunitet over hele
frekvensområdet 80 MHz til 6 000 MHz.

Testfre-
kvens
(MHz)

Bånd
(MHz)

Service Modulering Maksi-
mum
(W)

Avstand
(m)

Immuni-
tetssam-
svarsnivå
(V/m)

385 380–390 TETRA 400
Pulsmodule-
ring
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430–470
GMRS 460,
FRS 460

FM
±5 avvik
1 kHz sinus

2 0,3 28

710

704–787 LTE-bånd 13,
17

Pulsmodule-
ring
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800–960

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

Pulsmodule-
ring
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1 720

1 700–
1 990

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

Pulsmodule-
ring
217 Hz

2 0,3 28

1 845

1 970

2 450
2 400–
2 570

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

Pulsmodule-
ring
217 Hz

2 0,3 28

5 240
5 100–
5 800

WLAN 802.11
a/n

Pulsmodule-
ring
217 Hz

0,2 0,3 95 500

5 785

Generell elektromagnetisk immunitet
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4.4.3 RF-kommunikasjonsutstyr

Elektromagnetisk miljø

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke systemene.
Buzz er beregnet til bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte RF-forstyrrelser kontrolleres.
Buzz-brukere kan hjelpe til med å forhindre elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en
minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og Buzz som
anbefalt nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.

Separasjonsavstander

Anbefalte separasjonsavstander mellom det bærbare og mobile RF-utstyret og Buzz:

Angitt maksimal ut-
gangseffekt på sen-
deren (W)

Separasjonsavstand basert på senderfrekvens (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 merket med en angitt maks. utgangseffekt som ikke er oppgitt ovenfor, kan anbefalt
separasjonsavstand (d) i meter (m) bestemmes med ligningen basert på senderens frekvens,
der P er senderens maksimale utgangseffekt i watt (W) i henhold til produsenten av senderen.
MERK: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyere frekvensområdet. 

MERK: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning
påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra konstruksjoner, gjenstander og mennesker. 

WLAN

Frekvens eller frekvensbånd for overføring: 2,4 GHz og 5 GHz med en båndbredde på 20 MHz i
802.11 b/g-standard og 40 MHz i 802.11n.
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4.4.4 Testede kabler

Bruk av spesifiserte kabler

Bruk av annet tilbehør, sendere og kabler enn de som er spesifisert eller forsynt av
produsenten av dette utstyret kan føre til økt elektromagnetisk utslipp eller redusert
elektromagnetisk immunitet av dette utstyret og føre til funksjonsfeil.

Spesifikasjoner for kabel og tilbehør

Buzz-kabler som er testet for utslipps- og immunitetssamsvar:

Kabler Spesifikasjon

Strømkabel Levert av Brainlab

Potensialutjevnings-
kabel Levert av Brainlab (ekstrautstyr)

S-Video 2 x BNC-koaksialkabler, skjermet, terminert, 75 ohm

CVBS/SDI 1 x BNC-koaksialkabler, skjermet, terminert, 75 ohm

DVI 1 x DVI-D 24 AWG, skjermet, terminert, 100 ohm

DP 1 x DisplayPort 1.2-kabel 30 AWG, skjermet, terminert, 100 ohm

Sykehusnettverk Levert av Brainlab

Mikroskop Levert av Brainlab

Buzz-datamaskin: Kompatible kabler og tilkoblinger

Port Eksempel Håndtering

DVI-inn-/utgang

Direkte inngang og utgang via DVI. Kobberkabler og
DVI EO-omformer kan brukes til inn- og utsignal.
Du må alltid feste skruene for å låse kabelkoblingen.
MERK: Bruk høykvalitets DVI kobberkabel (maks. 5 m)
for å koble til DVI-kilder eller et DVI-display. 

SDI-inngang Koble til digitale videoinnganger fra en SDI-, HD-SDI-
eller 3G-SDI-kilde (maks. 10 m) eller analoge videoinn-
ganger fra en kompositt (CVBS) kilde (maks. 5 m) med
BNC-tilkobling for å koble til videokilder.
Press hannkoblingen inn over hunnkoblingen, slik at de
to små knottene på hunnkoblingens kontakt låses inn i
de spiralformede sporene i hannkoblingen. Vri bajo-
netthylsen med urviseren for å låse kontakten.
Hvis du fjerner kabelen, må du vri hannkoblingens ba-
jonetthylse mot urviseren, deretter trekke den ut.

Komposittinn-
gang

S-video-inn-
gang

Koble til S-videokilde med en koaksialkabel (maks.
10 m) med Mini-Din 4 Hosiden-støpsel for å koble til en
videokilde.
Du må stille inn plastikknotten før du plugger til kabe-
len. Denne kontakten kan ikke låses.
Du må kun bruke 4-stifts Hosiden Mini-Din-kontakter.
Liknende kontakter kan se ut som de passer, men føre
til skade på utstyret.

Testede kabler
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Port Eksempel Håndtering

USB

USB-porter for tilkobling av USB 2.0- og 3.0-enheter for
pasientdataoverføring.
MERK: Ikke koble til nettverksadaptere eller USB-for-
lengelseskabler til USB-portene. 

Sykehusnett-
verk

Galvanisk isolert Ethernet-port for tilkobling til sykehus-
nettverk.
Det finnes en smekklås på undersiden, som låses når
den plugges inn i porten. Når du skal ta ut kontakten,
trykker du inn smekklåsen og trekker ut kontakten.

Funksjonspanel

Mikroskop

Du må kun koble til mikroskoper ved bruk av en mikro-
skopkabel fra Brainlab. Plugg inn kabelen ved å koble
alle kontakter (DVI-I, USB, CVBS) til tilhørende port.
Se tilhørende Brukerveiledning for instrument hvis
du vil ha mer informasjon om hvordan du integrerer mi-
kroskop.

DisplayPort
Koble til DisplayPort-display ved bruk av DisplayPort
1.2-kabel (maks. 5 m for 1 920 x 1 080/60 Hz og maks.
3,6 m for 3 840 x 2 160/30 Hz/60 Hz).

Digital O.R.-datamaskin for Barco-integrasjon: Kompatible kabler og tilkoblinger

Port Eksempel Håndtering

USB

USB-porter for tilkobling av USB 2.0- og 3.0-enheter for
pasientdataoverføring.
MERK: Ikke koble til nettverksadaptere eller USB-for-
lengelseskabler til USB-portene. 

Sykehusnett-
verk

Galvanisk isolert Ethernet-port for tilkobling til sykehus-
nettverk.
Det finnes en smekklås på undersiden, som låses når
den plugges inn i porten. Når du skal ta ut kontakten,
trykker du inn smekklåsen og trekker ut kontakten.

Funksjonspanel

DisplayPort
Koble til DisplayPort-display ved bruk av DisplayPort
1.2-kabel (maks. 5 m for 1 920 x 1 080/60 Hz og maks.
3,6 m for 3 840 x 2 160/30 Hz/60 Hz).

LAN Fiber-LAN-kabel med duplex LC-kobling.

Barco Nexxis
Video QSFP+

Sett inn QSFP+-modulen i QSFP+-buret på datamaski-
nen.
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4.4.5 Støttede oppløsninger

Buzz-datamaskin: Støttede inngangsoppløsninger

Tabellen nedenfor spesifiserer de støttede inngangsoppløsningene for hver inngang som er
tilgjengelig på Buzz.
Signaler utenfor de spesifiserte oppløsningene støttes kanskje ikke. For mer informasjon om
inngangsoppløsning, ta kontakt med support hos Brainlab.

Avbildningsinn-
gang

Fargekoding Tilkobling Signaltype Format

S-video-inngang
PAL

mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Komposittinngang
PAL

BNC CVBS
576i/25

NTSC 480i/29,97

SDI-inngang 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-inngang 8-bit RGB DVI-I Enkeltlinks 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

DVI-inngang RGB/YCbCr HD-15 RGB/YCbCr Ta kontakt med
Brainlab support

Støttede oppløsninger
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Digital O.R.-datamaskin for Barco-integrasjon innmatingsformater

Digital O.R.-datamaskin for Barco-integrasjon har ingen direkte videoinnganger. Den tilbyr
tilkobling til Barco Nexxis-videorutingsnettverk:
• Avbildningsinngang: Barco Nexxis
• Fargekoding: varierer
• Kontakt: QSFP+
• Signaltype: Varierer
• Formell: Varierer, opptil UHD 1/4k

Buzz-datamaskin: Støttede utgangsoppløsninger

Tabellen nedenfor spesifiserer de støttede utgangsoppløsningene for hver utgang som er
tilgjengelig på Buzz.
For mer informasjon om utgangsoppløsning, ta kontakt med support hos Brainlab.

Displayer Fargekoding Tilkobling Signaltype Format

Display 1 Displayport DisplayPort 1.2

1 920 x 1 080 ved
60 Hz

3 840 x 2 160 ved
30 Hz

3 840 x 2 160 ved
60 Hz

Display 2 Displayport DisplayPort 1.2

1 920 x 1 080 ved
60 Hz

3 840 x 2 160 ved
30 Hz

3 840 x 2 160 ved
60 Hz

Display 3 Displayport DisplayPort 1.2

1 920 x 1 080 ved
60 Hz

3 840 x 2 160 ved
30 Hz

3 840 x 2 160 ved
60 Hz

Display 4 Displayport DisplayPort 1.2

1 920 x 1 080 ved
60 Hz

3 840 x 2 160 ved
30 Hz

3 840 x 2 160 ved
60 Hz

Display 5 8-bit RGB DVI-I Enkeltlinks DVI-D 1 920 x 1 080 ved
60 Hz

Mikroskop

8-bit RGB DVI-I Enkeltlinks DVI-D 1 920 x 1 080 ved
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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Utgang for 3D-grafikkort

Grafikkortet leverer ett enkelt, progressivt signal. 3D-innholdet opprettes av Brainlab-
programvaren (ytterligere programvare kan være påkrevd). Et eksternt display må støtte linjevis
3D-teknologi for å vise 3D-innholdet på riktig måte.

Digital O.R.-datamaskin for Barco-integrasjon utgangsformater

Displayer Tilkobling Signaltype Format

Display 1–8 Displayport DisplayPort 1.4

Format FullHD, UHD1,
4k og opptil HDR 5120
x 2 880 ved 60Hz (30-
bits farge). Grafikkortet
gir et progressivt en-
keltstrømssignal. 3D-
innholdet opprettes av
Brainlab-programva-
ren (ytterligere pro-
gramvare kan være
påkrevd). Et eksternt
display må støtte linje-
vis 3D-teknologi for å
vise 3D-innholdet på
riktig måte.

Støttede videoinngangskontakter

Avbildningsinn-
gang

Kontakter Signaltype Impedans (Ohm)

S-video-inngang mini-DIN YC 75

Komposittinngang BNC CVBS 75

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

DVI-inngang DVI-I
Enkeltlinks DVI-D 100

RGB/YCbCr 75

Digital O.R.-datamaskin for Barco-integrasjon innmatingskontakter

Digital O.R.-datamaskin for Barco-integrasjon har ingen direkte videoinnganger. Den tilbyr
tilkobling til Barco Nexxis-videorutingsnettverk:
• Avbildningsinngang: Barco Nexxis
• Kontakt: QSFP+
• Signaltype: Varierer
• Impedans: i/r (fiber)

Støttede videoutgangskontakter

Displayer Kontakter Signaltype Impedans (Ohm)

Display 1

Displayport
DisplayPort 1.2
DisplayPort ++

100Display 2

Display 3

Støttede oppløsninger
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Displayer Kontakter Signaltype Impedans (Ohm)

Display 4

Display 5 DVI-I Enkeltlinks DVI-D 100

Mikroskop DVI-I
Enkeltlinks DVI-D 100

RGB/YCbCr 75

Digital O.R.-datamaskin for Barco-integrasjon utgangskontakter

Displayer Tilkobling Signaltype Impedans (Ohm)

Display 1–8 Displayport DisplayPort 1.4, Di-
splayPort ++ 100
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5 ELEKTRISK SIKKERHET
5.1 Introduksjon
5.1.1 Buzz-system

Buzz-klassifisering

Buzz er klassifisert som utstyr i klasse I i henhold til IEC 60601-1 og må testes deretter.
Buzz On-Wall og Buzz In-Wall er elektromedisinsk utstyr (EM-utstyr).

Klassifisering Definisjon

Klasse I

Klassifisering i forhold til vern mot elektrisk støt.
Henviser til elektrisk utstyr der beskyttelsen mot elektrisk støt ikke kun er ba-
sert på grunnleggende isolasjon, men som inkluderer en ekstra sikkerhetsfor-
holdsregel ved at det finnes midler for å beskytte tilgjengelige deler av metall
eller interne deler av metall gjennom jording.

Sikkerhetskrav

For å unngå risiko for elektrisk støt må Buzz bare kobles til en jordet nettstrømforsyning.
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5.2 Testkrav
5.2.1 Oversikt

Intervall

Den repeterbare testen skal utføres én gang årlig eller hvis utstyret repareres eller modifiseres.
Den repeterbare testen er obligatorisk for medisinsk elektrisk utstyr og ved oppretting av et
medisinsk elektrisk system i henhold til IEC 60601-1-1 eller klausul 16 av den 3. utgaven av IEC
60601-1, henholdsvis.
Gjenta denne testen hver gang det medisinske elektriske utstyret eller det medisinske elektriske
systemoppsettet er endret, f.eks. etter reparasjon av et eller alt kombinert utstyr eller etter
utskiftning av utstyrskomponenter, slik som kabler.
For vedvarende sikkerhet av utstyret, kreves en årlig sikkerhetstest i henhold til IEC 62353. For et
elektromedisinsk utstyr eller permanent installert utstyr, kan en elektrisk sikkerhetstest i henhold til
IEC 60601-1 være nødvendig.
MERK: Lokale forskrifter, nasjonale avvik og krav som varierer fra disse standardene prioriteres. 

Omfang

Testen må omfatte alle artikler som er spesifisert på sikkerhetsinspeksjonsskjemaet samt i dette
kapitlet.
Hver utstyrsdel i det elektromedisinske utstyret som har sin egen tilkobling til strømforsyningen,
eller som kan kobles til/fra strømforsyningen uten bruk av et verktøy, må testes individuelt. I tillegg
må det elektromedisinske utstyret testes som en helhet for å unngå at en aldrende komponent
forårsaaker uakseptable verdier.
Hvis artiklene i elektromedisinske utstyret som er kombinert i et elektromedisinsk utstyr gjennom
funksjonelle tilkoblinger ikke kan testes separat av tekniske årsaker, skal hele det
elektromedisinske utstyret testes.
I tillegg skal Brainlab support eller autoriserte partnere regelmessig rengjøre luftinntaksfiltrene og
skifte batteriet ved behov.

Inspeksjoner av personell utenfor Brainlab

Det er kun kvalifisert, opplært og kompetent personale som har tillatelse til å utføre elektriske
sikkerhetstester. Kvalifiseringen skal inkludere opplæring om emnet, testutstyret, kunnskap,
erfaring og kjennskap til relevante teknologier, standarder og lokale forskrifter. Personale som
vurderer sikkerheten må være i stand til å gjenkjenne mulige konsekvenser og risikoer som
oppstår fra ikke-samsvarende utstyr.
Brainlab må umiddelbart varsles skriftlig hvis utstyret anses som usikkert.

Inspeksjoner av Brainlab support

• Hvis en kvalifisert person ikke er tilgjengelig hos kunden, vil Brainlab support utføre denne
inspeksjonen mot et fast gebyr.

• Ta kontakt med Brainlab support hvis du trenger en tekniker fra Brainlab.

Koblinger til relaterte emner

6.1.3 Sikkerhetsinspeksjon på side 75
5.2.2 Testoversikt på side 63

Testkrav
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5.2.2 Testoversikt

Forholdsregler ved testing

Testtrinnene for elektromedisinsk utstyr må utføres slik som beskrevet nedenfor.
• Den beskrevne testen dekker kun Brainlab Buzz-utstyret og ikke tilkoblet utstyr.
• I tillegg må anvisningene som er gitt av produsenten av den tilkoblede enheten følges.
• Under målingen må alle enheter være i driftsmodus.
• Utfør tester i normal tilstand, samt i enkeltfeiltilstand.

Inspiser visuelt det elektromedisinske utstyret for å fastslå om konfigurasjonen fortsatt er den
samme som ved tidspunktet for siste inspeksjon, eller om enheter i det elektromedisinske utstyret
har blitt skiftet ut, lagt til eller fjernet. Slike endringer må dokumenteres, i tillegg til eventuelle
endringer på konfigurasjonen av det elektromedisinske utstyret. Eventuelle endringer ugyldiggjør
validiteten til tidligere referanseverdier.

Testretningslinjer

Når man utfører repeterende tester:
• Utfør de nødvendige testtrinnene i den rekkefølgen som er definert nedenfor.
• Alle tester må være godkjent før enheten kan anses som sikker.
• Kalibreringen av måleanordningen må være gyldig på måletidspunktet.
• Måleresultatene som måles etter endringer av det elektromedisinske utstyret skal

dokumenteres som referanseverdier.
Hvis en test ikke blir godkjent, må anordningen repareres av Brainlab support.

Testrapportskjema

• Bruk testrapportskjemaet i neste avsnitt for å legge inn inspeksjonsresultatene.
• Oppbevar skjemaet for å dokumentere inspeksjonen.

Nødvendige testtrinn for elektromedisinsk utstyr

Trinn

1. Visuell inspeksjon.

2. Jordingsmotstand.

3. Utstyrets lekkasjestrøm.

4. Berøringsstrøm.

5. Funksjonstest.

6. Rapporter resultater.

7. Evaluer resultater.

8. Kontroller og klargjør for normal bruk.
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5.2.3 Repeterbare tester

Testtrinn som skal utføres

Trinn Instruksjoner og betingelser

Visuell inspeksjon

Klargjør enheten for normal bruk. Bruk original strømforsyningsledning
som forsynes av Brainlab.
Kontroller alle relevante kabler for bulker, skadet isolasjon og blanke lin-
jer. Flytt og bøy kablene rundt hånden for å strekke isolasjonen lett. Ingen
synlige skader kan godkjennes.
For å opprettholde grunnleggende sikkerhet med hensyn til elektromag-
netiske forstyrrelser skal det følgende kontrolleres regelmessig:
• kun de definerte kablene for bruk med utstyret brukes
• alle kabler er i god stand og ikke skadet (f.eks. ingen skjerming er syn-

lig)
• tilkoblinger til kabelkontakter sitter godt og er sikret (der det er mulig)
• enheten er forsvarlig jordet

Kontroller Buzz for synlig skade, ødelagte kabler og blanke linjer. Med
unntak av lufteåpninger skal du ikke være i stand til å se innsiden av en-
heten. Skadde kabler, ledninger uten isolasjon eller at vognen er synlig
innvendig, godtas ikke.
Verifiser tilstanden på alle leverte kabler / kabler som brukes med enhe-
ten, slik som:
• Nettstrømkabel
• Ethernet-kabel
• Videokabler
• USB-kabler
• Mikroskoptilkoblingskabel (hvis aktuelt)

Kontroller:
• Er isolasjonen intakt over hele kabelen?
• Sitter pluggene godt fast på kablene?
• Er noen av ledningene synlige?

Kontroller:
• Er alle deler av kabinettet intakte?
• Er noen av glassoverflater ødelagt?
• Er alle Buzz-komponenter tilgjengelige?

Hvis det oppdages noen skade, må du ta enheten ut av bruk, merke den
som skadet og kontakte Brainlab support.

Jordingsmotstand

Definisjon:
Resistens mellom enhver tilgjengelig ledende del som av sikkerhetsmes-
sige grunner må tilkobles vernejordingsterminalen og et av følgende:
• beskyttelsestilkoblingen til strømstøpselet;
• beskyttelsestilkoblingen til apparatets inngang eller
• beskyttelsestilkoblingen permanent tilkoblet til strømforsyningen.

Resistensen mellom beskyttelsestilkoblingene på hver ende av en avtak-
bar strømledning.

Klargjør enheten for normal bruk.
Mål vernejordresistensen for alle målepunkter.

Repeterbare tester
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Trinn Instruksjoner og betingelser

Utstyrets lekkasje-
strøm

Test utstyrets lekkasjestrøm i henhold til IEC 62353:2007, kapittel
5.3.3.2.3, ved bruk av "differensialmetoden" med følgende tilleggsbetin-
gelser:
• Målinger utføres ved nettspenning
• Målinger utføres om mulig i begge posisjonene til strømstøpselet

Ved måling i de ulike posisjonene til strømstøpslet skal den høyeste ver-
dien dokumenteres.

Berøringsstrøm
(nødvendig for elek-
tromedisinsk utstyr)

Definisjon:
Lekkasjestrøm som strømmer fra huset eller fra deler av dette, ekskludert
pasienttilkoblinger, tilgjengelige for enhver operatør eller pasient i normal
bruk, gjennom en annen ekstern bane enn den beskyttende jordingslede-
ren, til jord eller til en annen del av huset.

Klargjør enheten for normal bruk.
Koble til de nødvendige funksjonstilkoblingene for å opprette det elektri-
ske medisinske systemet og slå på enhetene.
Mål berøringsstrømmen for alle målepunkter.

Funksjonstest

Klargjør enheten for normal bruk.
Slå på enheten.
Kontroller om indikatorlysene fungerer.
Start en programvareapplikasjon.
Hvis aktuelt, verifiser den ønskede funksjonen til det elektromedisinske
utstyret.
Kontroller at:
• data vises på skjermen
• samhandling med berøringsskjermen fungerer
• grensesnittene fungerer
• kommunikasjon til nettverket fungerer (hvis aktuelt)

Rapportere resulta-
ter Generer en testrapport.

Evaluer resultater Bestem om enheten er sikker og effektiv.

Kontroller og klargjør
for normal bruk

Etter testing, kontroller at enheten gjenopprettes i forhold til tilstanden
som er nødvendig for normal bruk før den tas i drift igjen.
Fjern alle enhetene som har blitt tilkoblet, dvs. måleenheten med prober
og linjer.

Kritiske verdier

Verdier er begrenset i henhold til standardene.

Testtrinn Normal tilstand Enkeltfeiltilstand Standard

Jordingsmotstand ≤ 0,3 Ω I/R IEC 62353

Utstyrets lekkasjestrøm ≤ 0,5 mA I/R IEC 62353

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

Referansedimensjon

Bruk tabellen nedenfor til å skrive inn de enkelte måleverdiene ved hvert nødvendige målepunkt.
Skriv inn de maksimale måleverdiene i tabellen nedenfor:
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Testtrinn Normal tilstand Enkeltfeiltilstand Testresultat

Jordingsmotstand I/R

Utstyrets lekkasjestrøm I/R

Berøringsstrøm

Enhet som testes: Buzz 2 Serienummer:

Serienummer på måleanordningen:

Kalibrering gyldig til og med (dato):

Test utført (dato): av:

Koblinger til relaterte emner

2.4.2 Systemmeldinger på side 28
5.3 Utføre tester på side 67
5.3.2 Utstyrets lekkasjestrøm på side 68
5.3.3 Berøringsstrøm på side 70

Repeterbare tester
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5.3 Utføre tester
5.3.1 Jordingsmotstand

Generell informasjon

Koble målespissen på måleanordningen til de strømførende delene som er vist i tabellen under og
mål motstanden. Noen testpunkter er kanskje ikke aktuelle for din Buzz-variant.
Hvis en test ikke blir godkjent, må anordningen repareres av Brainlab support. Etter reparasjon
må du gjenta hele den elektriske sikkerhetstesten fra begynnelsen.
MERK: Hvis apparatkoblingen til displayet ikke er tilgjengelig fra utsiden, ta kontakt med Brainlab
support. 

Test av jordingsmotstand

Testet punkt Målt verdi Test god-
kjent?

(Kun) Buzz-datamaskin – kabi-
nettskrue like ved nettstrøms-
LED

Ramme for innfelt berøringsdi-
splay (oversikt over potensielle
målepunkter)

Ramme for ekstra innfelt berø-
ringsdisplay (oversikt over poten-
sielle målepunkter)

Innfelt ramme (måledetaljer)

(Veggmontert ramme)
Berøringsdisplay og ekstra berø-
ringsdisplay ved det malingsfrie
hullet på rammen

MERK: Denne målingen må gjøres på alle displayer med og uten funksjonspanel. 
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5.3.2 Utstyrets lekkasjestrøm

Generell informasjon

Koble målespissen på måleanordningen til de strømførende delene som er vist i tabellen
nedenfor, og mål utstyrets lekkasjestrøm.
Noen testpunkter er kanskje ikke aktuelle for din Buzz-variant.

Utstyrets lekkasje

Testet punkt Målt verdi Test god-
kjent?

Datamaskin (målepunkt på
strømknapp)

Skrue for DVI-I utgang på data-
maskinens brukerpanel

(Kun for veggmontert ramme)
Høyre hull på undersiden av på
42"-displayet for tilkobling til det
metalliske funksjonspanelet

USB-port på funksjonspanelet

Ramme for innfelt berøringsdi-
splay (oversikt over potensielle
målepunkter)

Utstyrets lekkasjestrøm
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Testet punkt Målt verdi Test god-
kjent?

Ramme for ekstra innfelt berø-
ringsdisplay (oversikt over poten-
sielle målepunkter)

Innfelt ramme (måledetaljer)

(Kun for veggmontert ramme)
(Ekstra) Berøringsdisplay ved det
malingsfrie hullet på rammen
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5.3.3 Berøringsstrøm

Generell informasjon

Koble målespissen på måleanordningen til de strømførende delene som er vist i tabellen
nedenfor, og mål berøringsstrømmen.
Noen testpunkter er kanskje ikke aktuelle for din Buzz-variant.

Berøringsstrøm

Berøringsstrømtesten for det elektromedisinske utstyret kan gjenta noen av målepunktene slik
som definert for utstyrets lekkasjestrøm.

Testet punkt Målt verdi Test god-
kjent?

Skrue for DVI-I utgang på data-
maskinens brukerpanel

Datamaskin (målepunkt på
strømknapp)

(Kun for veggmontert ramme)
Høyre hull på undersiden av på
42"-displayet for tilkobling til det
metalliske funksjonspanelet

Ramme for innfelt berøringsdi-
splay (oversikt over potensielle
målepunkter)

Ramme for ekstra innfelt berø-
ringsdisplay (oversikt over poten-
sielle målepunkter)

Berøringsstrøm
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Testet punkt Målt verdi Test god-
kjent?

Innfelt ramme (måledetaljer)

(Kun for veggmontert ramme)
(Ekstra) Berøringsdisplay ved det
malingsfrie hullet på rammen

USB-port på funksjonspanelet
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Berøringsstrøm
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6 VEDLIKEHOLD
6.1 Inspeksjoner
6.1.1 Oversikt

Intervall

En detaljert inspeksjon skal utføres én gang i året av Brainlab support.
Buzz skal vedlikeholdes og inspiseres på regelmessig basis for å sikre funksjonalitet og sikkerhet.
Følg instruksjonene som finnes i dette dokumentet nøye for sikker ytelse på rutinemessig
vedlikehold.

Ikke utfør service eller vedlikehold på Buzz eller noen av komponentene når den er i bruk.

Autorisasjon

Kun Brainlab og/eller autoriserte partnere er autorisert til å reparere systemet og utstyret.
Fare for elektrisk støt: Det finnes ingen deler som kan repareres av brukeren. Ikke ta av noen
deksler. All installasjon, service og vedlikeholdsarbeid må utføres av Brainlab eller opplærte
autoriserte teknikere.

Batteriets levetid

Datamaskinens CMOS-batteri må skiftes ut hvert tredje år. Dette må utføres av Brainlab eller
Brainlab-autorisert servicepersonale.
Tomme batterier må bortskaffes på riktig måte eller resirkuleres i henhold til din organisasjons
regler og lokal lovgivning. Arranger et møte med Brainlab support vedrørende avhending og bytte
av batterier.
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6.1.2 Årlig inspeksjon

Avtale

Tilgjengelig servicekontrakt Årlig inspeksjon

Ja Automatisk utført av Brainlab

Ingen Ta kontakt med Brainlab support for avtale

Omfang

Denne inspeksjonen dekker alle komponenter og funksjoner så vel som artiklene spesifisert på
sikkerhetsinspeksjonsskjemaet.

Årlig inspeksjon
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6.1.3 Sikkerhetsinspeksjon

Intervall

Sikkerhetsinspeksjonen skal utføres én gang i året, og resultatene må dokumenteres.

Omfang

Sikkerhetsinspeksjonen må inkludere alle relevante elementer som er spesifisert.

Inspeksjoner av personell utenfor Brainlab

Sikkerhetsinspeksjonen må utføres av en kvalifisert tekniker som:
• er kvalifisert for å utføre sikkerhetsinspeksjoner på elektrisk medisinsk utstyr
• er kjent med produktsikkerhetsinformasjonen og produktinstruksjonene og har lest og forstått

bruksanvisningene
• er innforstått med gjeldende lokale forskrifter i forhold til forebygging av arbeidsulykker og

andre ulykker
• informerer Brainlab umiddelbart skriftlig hvis utstyret anses som usikkert

Inspeksjoner av Brainlab-personell

Hvis en kvalifisert person ikke er tilgjengelig hos kunden, vil supportspesialister hos Brainlab
utføre denne inspeksjonen mot et gitt gebyr.
Ta kontakt med Brainlab support hvis du trenger en tekniker fra Brainlab.
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6.1.4 Sikkerhetsinspeksjonstiltak

Tester som skal utføres

Den elektriske sikkerhetstesten må inkludere alle trinnene oppført på det elektriske
sikkerhetsskjemaet. I tillegg til det elektriske sikkerhetsskjemaet må sikkerhetsinspeksjonen også
inkludere de ytterligere inspeksjonene som er beskrevet under Vedlikehold.

Koblinger til relaterte emner

5.2 Testkrav på side 62
6.1 Inspeksjoner på side 73

Sikkerhetsinspeksjonstiltak
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6.2 Funksjonsfeil og returinstruksjoner
6.2.1 Funksjonsfeil

Systemskade eller -svikt

Ikke fortsett å bruke systemet hvis:
• Strømkabelen eller støpselet er skadet eller frynset
• Væske er sølt på eller i systemet
• Systemet ikke fungerer normalt når bruksanvisningene følges
• Systemkomponenter har blitt mistet i gulvet eller dekselet er skadet
• Systemkomponenter viser en klar reduksjon i ytelse, noe som tyder på behov for service
• Væske lekker fra systemet
• Systemet avgir røyk

Hvis et LCD-panel er skadet (f.eks. knust glass), ikke la noe utsivende væske komme i kontakt
med hud, slimhinner (øyne, munn) eller mat. Ikke inhaler damp. Hvis det oppstår kontakt, rengjør
berørte områder av kroppen og/eller klær med masse såpe og vann.

Hvordan reagere på skade eller feil

Trinn

1. Slå av systemet.

2. Ta kontakt med Brainlab support.

3. Merk utstyret med "MÅ IKKE BRUKES" for å unngå utilsiktet bruk.

Hvis du fortsetter å bruke utstyr som er påvist som defekt under en inspeksjon, risikerer du å
forårsake skade på pasient og bruker.
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6.2.2 Returinstruksjoner

Rapportering av skadet utstyr

Enhver defekt komponent bør umiddelbart rapporteres inn til Brainlab support.
Når du tar kontakt med Brainlab support vedrørende en defekt, blir du bedt om å oppgi:
• Systemets serienummer på typeplaten
• En beskrivelse av problemet

Reparasjon og utskifting

Brainlab support:
• Gir deg et prisoverslag for reparasjon eller utskifting
• Informerer deg om når systemet forventes å være i drift igjen (vanligvis innen 48 timer)

Returadresser

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Tyskland

Brainlab Inc.
RMA Dept.
5 Westbrook Corporate Center
Suite 1000
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.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong

Hvordan returnere komponenter

Trinn

1. Du må beskytte utstyret mot ytterligere skade, dette gjør du ved å pakke det inn og plas-
sere det i emballasjen.

2. Fyll ut og send tilbake skjemaet som enten ble fakset til deg eller fulgte med reservede-
len.

3. Tape esken godt igjen.

4. Send den defekte komponenten til returadressen eller følg instruksjonene som er gitt av
Brainlab support.

Returinstruksjoner
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