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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Doel en juridische informatie
Doel van deze gebruikersgids

Doel en beoogd publiek

Deze Handleiding voor planning op de locatie is bedoeld als naslag en voor een juist
implementatie van de Curve ceiling-mounted. Deze handleiding is geschreven voor klanten (in
het bijzonder klanten die een Curve ceiling-mounted hebben gekocht of dit van plan zijn),
evenals alle leden van de klinische, architecturele, structurele en consultingteams die betrokken
zijn bij de planning en implementatie van de Curve ceiling-mounted, of delen ervan.
Deze handleiding dient te worden gegeven aan alle relevante partijen aan het begin van het
planningproces en tot in detail te worden uitgelegd. Lees deze handleiding zorgvuldig door en
zorg ervoor dat u op de hoogte bent van het systeem voorafgaand aan de planning van de
implementatie ervan.
Deze Handleiding voor planning op de locatie bevat belangrijke informatie over de
verantwoordelijkheden en verplichtingen van alle betreffende partijen. Let vooral op de
waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die in deze handleiding worden gegeven.
Daarnaast bevat deze handleiding specifieke informatie voor leveranciers van ceiling-mounted-
armsystemen (armsysteem voor plafondmontage) die de compatibiliteit van het armsysteem
beoordeelt ten opzichte van de Curve ceiling-mounted.

Ontvanger Voor de belangrijkste infor-
matie, kijkt u bij de hoofd-
stukken die beginnen op:

Handel zoals omschreven in
de hoofdstukken die begin-
nen op:

Brainlab-projectconsulent
• Pagina 25
• Pagina 61

N.v.t.

Klant
• Pagina 47
• Pagina 61

• Pagina 47
• Pagina 73

Inhoud

Dit document bevat algemene specificaties over:
• Systeempositionering
• Architecturale, structurele, mechanische, elektrische en apparatuurimplementatie
• Vereisten voor constructie op de locatie
• Het vaststellen van de onderdelen van het ceiling-mounted-armsysteem en, indien van

toepassing, een plafondmontage-unit (CSU) die veilig gebruikt kan worden met de Curve
ceiling-mounted

Contactgegevens

Als u in deze handleiding niet de informatie kunt vinden die u nodig hebt, kunt u contact opnemen
met de klantenservice van Brainlab.

ALGEMENE INFORMATIE
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Regio Telefoon E-mail

Verenigde Sta-
ten en Canada

Tel: +1 (800) 784 7700
Fax: +1 (708) 409-1619

us.technical.consulting@brainlab.com

Europa en de
rest van de we-
reld

Tel: + 49 89 99 15 680
Fax: +49 89 99 15 6833

europe.technical.consulting@brainlab.com

Aziatisch Paci-
fisch gebied, Ja-
pan, India

Tel: +49 89 99 15 680
Fax: +49 89 99 15 6833

asia.technical.consulting@brainlab.com

Feedback

Ondanks zorgvuldige controle kan deze handleiding fouten bevatten.
Neem contact met ons op via igs.manuals@brainlab.com als u suggesties heeft voor verbetering
van deze handleiding.

Doel en juridische informatie
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1.1.1 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat auteursrechtelijk beschermde informatie. Geen enkel deel van deze
handleiding mag worden gereproduceerd of vertaald zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Documentbeheer

Dit document valt onder het beheer en is eigendom van Brainlab AG.

Aansprakelijkheid

De algemene beschrijvingen en specificaties in deze handleiding houden in geen geval een
juridisch bindende vertegenwoordiging of garantie in. De geleverde informatie is onderhevig aan
wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Er bestaan geen juridische verplichtingen, noch
van de kant van Brainlab en de klant, noch van derden ten aanzien van de planning, verkoop,
levering, installatie of werking van een Curve ceiling-mounted-systeem tenzij dit is bepaald in
gemotiveerde schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen en mogelijke bijlagen ervan.
OPMERKING. Alle afbeeldingen en tekeningen in deze handleiding zijn NIET OP WARE
SCHAAL!
 

Handelsmerken Brainlab

Curve™ is een handelsmerk van Brainlab AG.

Certificaten en goedkeuringen

Curve ceiling-mounted Curve ceiling-mounted is gecertificeerd volgens:
• IEC 60601-1
• UL 60601-1

Classificatie volgens IEC 60601-1:
• Computerunit: Klasse I
• Verbindingsunit: Klasse I

Bescherming tegen indringing

Curve ceiling-mounted is geclassificeerd als IP20 op grond van IEC 529.

Instructies voor afvalverwerking

Elektrisch en elektronisch materiaal mag enkel worden afgevoerd volgens de wettelijk
voorziene richtlijnen. Voor informatie met betrekking tot de richtlijn AEEA (afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur) gaat u naar:
http://www.brainlab.com/weee

Fabrikant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany
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Verkoop in de VS

Dit product mag alleen worden verkocht aan of in opdracht van een arts (wetgeving VS).

Doel en juridische informatie
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1.2 Symbolen
Symbolen die in deze gebruikersgids worden gebruikt

Waarschuwingen

Waarschuwingen worden aangeduid met een driehoekig waarschuwingssymbool. Deze
bevatten altijd essentiële veiligheidsinformatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of elk
ander ernstig gevolg dat verbonden is aan verkeerd gebruik van het apparaat of onjuiste
installatie.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Zij bevatten essentiële veiligheidsinformatie over mogelijke
problemen met het apparaat. Dergelijke problemen omvatten storingen, fouten
beschadiging van de apparatuur of beschadigingen van eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen hebben een cursief lettertype en geven aanvullende handige tips.
 

ALGEMENE INFORMATIE
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1.3 Projectspecifieke informatie
Overzicht

Algemene informatie

Deze gebruikersgids behandelt standaard informatie en algemene specificaties. Omdat
projectvereisten van locatie tot locatie verschillen, dienen deze specificaties dienovereenkomstig
te worden aangepast. Voor de implementatie van een project is een gedetailleerde
locatieplanningsfase door Brainlab noodzakelijk.

Achtergrondinformatie

Curve ceiling-mounted vereist een ceiling mounted-armsysteem om ermee te werken volgens
het beoogde gebruik. Brainlab levert of verkoopt een dergelijk ceiling mounted-armsysteem niet.

Verantwoordelijkheid van de klant

Alle structurele voorbereidingen, zoals versteviging en/of versterking voor items die aan het dak
worden bevestigd, plafonds, draagconstructies of alle verbandhoudende voorwerpen zijn de
verantwoordelijkheid van de klant.
Daarnaast is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant:
• Om voor eigen kosten een ceiling mounted-armsysteem van een externe leverancier te vinden

en aan te schaffen die een veilige combinatie vormt met de Curve ceiling-mounted.
• Om ervoor te zorgen dat het ceiling mounted-armsysteem voldoet aan alle specificaties en

vereisten, zoals in dit document staan vermeld.
• Om ervoor te zorgen dat het ceiling mounted-armsysteem wordt geïnstalleerd en klaar is voor

de installatie van de Curve ceiling-mounted door Brainlab op een gezamenlijk
overeengekomen installatiedatum.

Technische specificaties

In het geval van technische afwijkingen van de specificaties (die bijvoorbeeld verband houden met
landspecifieke codes en standaards), dient de planning en uitvoering anders uitgevoerd te worden
zodat er wordt voldaan aan van toepassing zijnde regelgeving.
OPMERKING. De klant is verantwoordelijk voor het inlichten van Brainlab over alle noodzakelijke
modificaties die nodig zijn om te voldoen aan van toepassing zijnde plaatselijke of landspecifieke
codes en regelgeving.
 

Brainlab Handleidingen voor planning op de locatie

Afhankelijk van uw Curve ceiling-mounted-configuratie (dual display of single display), kan deze
Handleiding voor planning op de locatie verwijzen naar aanvullende handleidingen.
Neem contact op met een Brainlab-consultant indien u een exemplaar nodig heeft.

Medisch-elektrische systemen

Aanvullende apparatuur die op medisch-elektrische apparatuur wordt aangesloten, moet
voldoen aan de betreffende IEC- of ISO-normen (bijv. IEC 60950 voor
gegevensverwerkingsapparatuur en IEC 60601-1 voor medische apparatuur). Daarnaast
moeten alle configuraties voldoen aan de vereisten voor medisch-elektrische systemen (zie
IEC 60601-1-1 of clausule 16 van de 3e editie van IEC 60601-1, respectievelijk). Een ieder
die aanvullende apparatuur aansluit op medisch-elektrische apparatuur configureert een
medisch systeem en is er daarom verantwoordelijk voor dat het systeem voldoet aan de
vereisten voor medisch-elektrische systemen. Houd er rekening mee dat de lokale wetten

Projectspecifieke informatie
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een hogere prioriteit hebben dan de bovengenoemde vereisten. In geval van twijfel overlegt
u met uw eigen vertegenwoordiger of de technische afdeling.

Veiligheidsinformatie

Lees deze gebruikersgids grondig door. Het niet naleven van de richtlijnen die hierin zijn
opgenomen kan leiden tot ernstig en zelfs fataal letsel bij de patiënt of de gebruiker.

Gebruik Curve ceiling-mounted-onderdelen niet na een abnormale invloed, zoals een
aardbeving of explosie. Er dient een nieuwe structurele evaluatie te worden uitgevoerd,
vanwege de kans op een fundamentele schade aan het gebouw.

Curve ceiling-mounted mag alleen worden geïnstalleerd door gediplomeerd en
gekwalificeerd personeel.

Informatie over producten van derden die in deze Handleiding voor planning op de locatie
is opgenomen, is alleen bedoeld als richtlijn. Raadpleeg altijd de relevante Handleiding
voor planning op de locatie van de verkoper voor de allerlaatste informatie.

De Curve ceiling-mounted display(s) voldoen niet aan DIN EN 6868 en zijn niet bestemd
voor diagnostisch gebruik.

Gebruik het systeem niet als het touchscreen is beschadigd. Controleer altijd de conditie
van de display(s) voordat u een procedure start.

Om het risico op elektrische schokken te vermijden, mag de apparatuur alleen op een
geaarde voedingsbron worden aangesloten.

U kunt alleen een elektrische verbinding tot stand brengen wanneer alle betreffende
systeemapparaten volledig zijn uitgeschakeld.

Het systeem wekt elektromagnetische velden op die de werking van andere gevoelige
apparaten kunnen verstoren; de werking van het systeem kan daarentegen worden
verstoord door elektromagnetische velden.

Kijk niet direct in de laseruitstralende sluiter. De klasse II-lasermodule van de camera
straalt zichtbare straling uit die schadelijk kan zijn voor het menselijk oog. Het direct van
dichtbij in de laserdiodestraling kijken, kan mogelijk schade aan het oog veroorzaken.

Het gebruik van een laserbediening, of aanpassingen aan lasergerelateerde procedures
anders dan die hierin staan gespecificeerd, kunnen resulteren in gevaarlijke
stralingsblootstelling.

Het aansluiten van elektrische apparatuur op meerwegstekkerblokken (MSO) leidt tot de
vorming van een ME-systeem en kan resulteren in een verminderd veiligheidsniveau.

Sluit geen aanvullende meerwegstekkerblokken (MSO) of verlengsnoeren aan op het Curve
ceiling-mounted-systeem.

Betrouwbare aarding kan alleen worden bereikt wanneer het systeem is aangesloten op
een equivalente aansluiting met de vermelding "Hospital Only" ("Hospital Grade" in Noord-
Amerika). Hef de aarding niet op door een verlengkabel te gebruiken.

Verplaats de display(s) uitsluitend via de handgreep of door de displaykap vast te houden.

ALGEMENE INFORMATIE
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Door de veerspanning in de armsystemen, zal de arm snel omhoog bewegen als de
display(s) of de camera worden gedeïnstalleerd.

De camera is een zeer gevoelig optisch apparaat. Behandel het met zorg.

De kabels van de Curve ceiling-mounted hebben geen ruimteclassificatie. Installeer de
kabels niet in gebieden waar een ruimte-classificatie is vereist.

Curve ceiling-mounted is niet geschikt voor gebruik in een zuurstofverrijkte omgeving, of
in de aanwezigheid van brandbare anestheticamengsels met zuurstof of lachgas.

Plaats geen actieve Curve ceiling-mounted-onderdelen in het plafond.

De computerunit van de Curve ceiling-mounted is niet getest in een MR-omgeving. De
computerunit moet daarom buiten de MR-cabine worden geplaatst als de Curve ceiling-
mounted wordt gebruikt in combinatie met een intraoperatieve MR-scanner.

Sluit de equipotentiaalkabels aan op de computerunit, de verbindingsunit en op
bijbehorende stopcontacten voordat u het systeem gebruikt.

De lengte van de microscoopkabel van Brainlab die gebruikt moet worden met het Curve
ceiling-mounted-systeem is beperkt tot 10 meter.

Omdat de hoge frequenties die door de kabels van de MRI-scanner lopen de onderdelen
van de Curve ceiling-mounted kunnen beschadigen, dient de kabelhouder van de MRI-
scanner niet te worden gebruikt voor de Curve ceiling-mounted.

De kabels van de Curve ceiling-mounted hebben geen doorvoerhuls of iets vergelijkbaars.
Als de kabels die worden geleid door openingen, bijvoorbeeld bij wanden of CSU’s
(kanaalsignaleringseenheden), dienen te worden afgesloten, dan moet u een
locatiespecifieke oplossing zoeken.

Projectspecifieke informatie
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2 SYSTEEMOVERZICHT
2.1 Introductie
Overzicht

Algemene informatie

De Curve ceiling-mounted is een aan het plafond bevestigd navigatieplatform dat wordt gebruikt
voor beeldgestuurde chirurgie (IGS), en omvat:
• Een optisch trackingsysteem met een handmatige of gemotoriseerde uitlijningsverbinding
• Eén of twee displayunit(s)
• Een computerunit die buiten de patiëntomgeving moet worden geplaatst, binnen een 19" rek

(geleverd door het ziekenhuis)
• Een verbindingsunit die in de plafondvoedingsunit (CSU), of op een wandplank moet worden

geplaatst
• Bekabeling (optische vezeltransmissielijnen en stroomkabels tussen de bovengenoemde

onderdelen)
De display(s) en camera zijn direct gemonteerd op het ceiling-mounted-armsysteem.

SYSTEEMOVERZICHT

Handleiding voor planning op de locatie Rev. 1.0 Curve™ Ceiling-Mounted Single Display/Dual Display Ver. 1.0 13



2.1.1 Systeemvariaties

Algemene informatie

Er zijn twee variaties van de Curve ceiling-mounted. Tenzij anders aangegeven worden alle
varianten van het systeem aangeduid als Curve ceiling-mounted in deze Handleiding voor
planning op de locatie.
OPMERKING. Het ceiling-mounted-armsysteem maakt geen onderdeel uit van de Curve ceiling-
mounted. Het kan echter wel geïntegreerd worden met een compatibel op de klant afgestemd
armsysteem.
 

Curve ceiling-mounted single display

De Curve ceiling-mounted single display bestaat uit een armgemonteerde camera, een arm
gemonteerde touchdisplay, een verbindingsunit en een computerunit.
OPMERKING. Verbindingsunit en computerunit niet afgebeeld.
 

②①

Afbeelding 1 

Nr. Onderdeel

① 26" display

② Camera

Onderdelen - Curve ceiling-mounted dual display

De Curve ceiling-mounted dual display bevat een armgemonteerde camera, twee
armgemonteerde touchdisplays, een verbindingsunit en een computerunit. De camera heeft
een gemotoriseerde verbinding, die op afstand bestuurd kan worden vanaf de display.
OPMERKING. Verbindingsunit en computerunit niet afgebeeld.
 

Introductie
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①

③

②

Afbeelding 2 

Nr. Onderdeel

① 26" schermen

② Gemotoriseerde cameraverbinding

③ Camera

SYSTEEMOVERZICHT
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2.2 Systeemonderdelen
Overzicht

Verbindingsunit

De verbindingsunit is het verbindingspunt voor verschillende apparaten, bijv. chirurgische
microscopen, fluoroscopen, endoscopen, echo-apparaat, etc. De verbindingsunit ondersteunt de
volgende videosignaaltypen:
• 1 x HD-SDI (720p/1080i)
• 1 x Composite (NTSC/PAL)
• 1 x S-Video (NTSC/PAL)
• 1 x DVI-I voor Microscoop Head Up Displays
• 1 x USB-B voor communicatie met de microscoop
• 1 x LAN 100 Mbit/s voor intraoperatieve gegevens
• 4 x USB type A

Afbeelding 3 

Computerunit

De computerunit is een quad-core werkstation op een aangepaste hoofdplaat met een Windows
7, 64-bit (Embedded Standard) besturingssysteem.
De computerunit levert twee aanvullende DVI video-uitgangen. Beide signalen zijn een kloon
van de Curve ceiling-mounted-monitorsignalen.
Daarnaast levert de computerunit de volgende interfaces:
• LAN (1 Gbit/s) voor ziekenhuisnetwerk
• Dvd-station
• 4 x USB

Afbeelding 4 

Systeemonderdelen
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Bekabeling

Curve ceiling-mounted wordt geleverd met een set kabels die zorgen voor de verbinding tussen
de verbindingsunit, de computerunit en de camera/display.
Alle signalen worden geleid door optische vezelkabels
OPMERKING. Voor meer informatie, zie pagina 56.
 

Schermonderdelen

①

③

②

Afbeelding 5 

Nr. Onderdeel

①
Home-toets.
OPMERKING. De functie van deze toets kan variëren, afhankelijk van de softwaretoepas-
sing. Zie de betreffende softwarehandleiding voor meer informatie.
 

②
26" breedbeeld touchdisplay(s) (1.920 x 1.200 pixel) met SAW-technologie.
OPMERKING. Steriel gebruik is mogelijk met een steriele stylus.
 

③

Alleen voor de Curve ceiling-mounted dual display: Gemotoriseerde camerabestu-
ring.
OPMERKING. Deze besturing verschijnt ook op de Curve ceiling-mounted single dis-
play, maar werkt niet.
 

Camera-eigenschappen

Curve ceiling-mounted is uitgerust met een NDI Polaris Spectra Camera, inclusief:
• Positioneringslaser
• Verlengd pyramid trackingvolume van 3.000 mm

SYSTEEMOVERZICHT
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Afbeelding 6 

Zichtveld van de camera

Positioneer de camera zodat het operatieveld zich in het midden van het zichtveld van de camera
bevindt. De optimale werkafstand is 1,2-1,6 meter van de camera tot het operatieveld.
Als instrumenten zich niet in het zichtveld van de camera bevinden, kunnen deze niet worden
gevolgd.
Overweeg een toepassingsspecifieke trackingopstelling bij het plannen van de camera(-
arm)positie.

Systeemonderdelen

18 Handleiding voor planning op de locatie Rev. 1.0 Curve™ Ceiling-Mounted Single Display/Dual Display Ver. 1.0



Afbeelding 7 

Voorbeelden van opstellingen

Opstelling voor procedures aan de rug:

SYSTEEMOVERZICHT
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Afbeelding 8 
Opstelling voor craniële procedures:

Afbeelding 9 

Systeemonderdelen
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2.3 Software
Overzicht

Patient Browser and Content Manager (standaard functie)

Brainlab-besturingssysteem voor patiëntcentrische gegevens, verwerking, toepassing en
schermbeheer.
• Toegangsportaal voor het selecteren van patiëntgegevens of om beschikbare toepassingen te

starten.
• Intuïtief contentbeheer van beschikbare displays via de functie slepen en plakken.
• Gestroomlijnde patiëntcentrische toegang tot DICOM en Brainlab xBrain-beeldgegevens vanuit

meerdere bronnen (PACS, CD/DVD, USB, Netwerk). DICOM functionaliteit vereist
UNIVERSELE DICOM TRANSFER.

• Centraal zoeken en laden van patiëntbeeldgegevens vanaf alle beschikbare bronnen met
geoptimaliseerde gebruiksmogelijkheden, waaronder intelligent vooraf ophalen en bufferen van
patiëntbeeldgegevens voor verbeterde werking.

• Mogelijkheid om verschillende patiëntdatasets samen te voegen.
• Export van behandeldocumentatie (bijv. schermweergaven) en plannen naar netwerkopslag of

USB.
• HIPAA-geschikte functieset waaronder authenticatie, controleerbaarheidslog en automatisch

uitloggen.

Universele DICOM Transfer (optionele functie)

Universele software voor het communiceren van patiëntgegevens waarmee patiëntgegevens
geïmporteerd kunnen worden in DICOM-formaat in Brainlab-systemen.
• Importeren vanaf alle andere gegevensbronnen zoals PACS ("Query/Retrieve" en "Push"),

USB, CD/DVD en netwerk. DICOM "Query/Retrieve" vereist leestoegang tot de respectievelijke
DICOM node.

• Exporteren van DICOM-datasets naar USB.
• Importeren van alle modaliteiten waaronder CT, MR, PET/SPECT, röntgen.
• Het selecteren van een patiënt uit de patiëntenlijst op PACS (C-FIND).
• PACS-toegang via DICOM "Query/Retrieve" (compatibel met alle belangrijke PACS-systemen).
• Ontvangen van gegevens via DICOM "Push".
• Generieke licentie geldig voor alle toepassingen (navigatie en planning) geïnstalleerd op een

systeem.
Vereisten: DICOM "Query/Retrieve" vereist leestoegang tot de respectievelijke DICOM node.

DICOM Viewer (optionele functie)

Maakt het bekijken van beelden, manipulatie en gegevensverrijking mogelijk, omdat het is
gespecialiseerd voor touchscreeninteractie.
• Gelijktijdige weergave van meerder medische beeldenseries met flexibele hangprotocollen.
• Eenvoudige rangschikking van weergavevensters via slepen en plakken.
• Intuïtieve functies op aanraakbasis voor het manipuleren van de beelden (zoom, pan, scroll,

flip, rotate (zoomen, pannen, scrollen, omkeren, draaien)).
• Meetfuncties voor afstand, hoeken en cirkels.
• Invoeren van beeldannotaties met virtueel toetsenbord.
• 3D multi-planaire reconstructies in meerdere vlakken (axiaal, coronaal, sagittaal, schuin).
• Ondersteuning van talrijke modaliteiten (röntgen, CT, MRI, PET, SPECT, echo, secundaire

opname).
• Directe overdracht met één klik van patiëntbeeldgegevens en geplande objecten naar

navigatietoepassingen.

SYSTEEMOVERZICHT
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Automatische beeldfusie (optionele DICOM Viewer-invoegtoepassing)

Fusiemodule op basis van een dubbel informatie-algoritme maakt exploitatie van alle anatomische
en functionele gegevens gelijktijdig mogelijk.
• Automatische co-registratie van talrijke modaliteiten waaronder CT, MRI (T1, T2, FLAIR, MRA),

PET, SPECT.
• Interactieve fijnafstelling voor specifieke relevante velden.
• Gecoördineerde weergave van fusieresultaten naast elkaar en overlapping in meerdere

reconstructies.
• Vergrootglasfunctie voor vertegenwoordiging van fusieresultaten als één beeldset binnen een

andere.
• Mogelijkheid tot het fuseren van een reeks beeldgegevenssets van verschillende

modaliteitleveranciers en tijdspunten.
• Generieke licentie geldig voor alle toepassingen (navigatiesoftware en DICOM Viewer).

Geavanceerde 3D-visualisatie (optionele DICOM Viewer-invoegtoepassing)

Maakt een 3D-visualisatie mogelijk van patiëntgegevens.
• 3D-volume-weergave van CT, MR, PET, SPECT-datasets met vooraf ingestelde visualisatie

van huid, bot, vaten, DRR en MIP.
• Er bovenop plaatsen van 3D-dataset visualisatie en chirurgische planningsgegevens

(volumeobjecten, trajecten en gelabelde punten).
• Selectie van doelgebied om te snijden en zoomen naar het betreffende anatomische volume.
• Bijsnijdfunctionaliteit voor het snijden van het zichtvlak in 3D-visualisatie langs een vrij

definieerbare richting.
• Drempelafstelling voor het aanpassen van de visualisatie naar de dichtheid van de betreffende

anatomie.
• Generieke licentie geldig voor alle toepassingen (navigatiesoftware en DICOM Viewer)

geïnstalleerd op het systeem.

Chirurgische planning op aanraakbasis (optionele DICOM Viewer-invoegtoepassing)

Maakt chirurgische planning op een meervoudige aanraakinterface mogelijk voor extra
doeltreffendheid en geoptimaliseerde workflow met chirurgische navigatie in de OK.
• Handmatige planning, markering en volumemetingen van bijvoorbeeld tumoren of andere

anatomische oriëntatiepunten zoals volumeobjecten.
• Planning van meerdere trajecten (doel/toegangspunt) op coupe- en reconstructiesets.
• Trajectverificatie met sonde- en inline-weergaves.
• Segmentatie op drempelbasis voor een snelle en eenvoudige selectie van anatomische

structuren.
• Importeren van chirurgische plannen vanaf het iPlan-werkstation, iPlan Net-server, USB of

CD/DVD voor objecten, trajecten, gelabelde punten en beeldfusie.
• Het laden van behandelplannen vanaf iPlan 2.6, iPlan Spine 2.0.1 of hoger, of iPlan RT 4.1.
• Het exporteren/importeren van behandelplannen naar/van Cranial/ENT 2.1.

HD Streaming en opnemen met Web Portal (optionele invoegtoepassing voor Curve ceiling-mounted en digitaal
OK-pakket)

Live-streaming, opnemen en schermweergaven in digitale HD-kwaliteit inclusief portaal voor web-
browsertoegang vanaf elk punt (bijv. PC in het kantoor van de chirurg).
Streaming, opnemen en schermweergaven:
• Digitale HD streaming (1280x720/720p resolutie met MPEG4/H.264-codering) voor

doeltreffende overdracht van live beelden van weergegeven content (bijv., navigatiesoftware,
microscoop- of endoscoopvideo) naar elke computer met internetmogelijkheid die is

Software
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aangesloten op het netwerk (gebruikelijke dataoverdrachtsnelheid/netwerkbelasting ongeveer
4 Mbit/s).

• Digitale HD-opname (1280x720/720p resolutie met MPEG4/H.264-codering) van weergegeven
content (bijv., navigatiesoftware, microscoop- of endoscoopvideo) naar lokaal of
netwerkaangesloten opslag (gebruikelijke bestandsgrootte gewoonlijk 4 Mbit/s, d.w.z.,
ongeveer 30 MByte/min opname).

• Schermweergavefunctie legt weergegeven content vast in natieve resolutie en slaat het lokaal
of op een netwerkaangesloten opslag op.

• Beheer van interface voor streaming, opnemen en schermweergavefunctionaliteiten
geïntegreerd in Content Manager.

Webportaal:
• Directe webtoegang tot live streaming, digitale opnamen en schermweergaven via

systeemportaalpagina, toegankelijk vanaf elke computer met internettoegang.
• Weergeven van schermweergaven en opnamen van huidige chirurgische ingreep of oudere

chirurgische ingrepen en mogelijkheid tot downloaden van het platform naar de lokale PC.
• Weergave van video stream of H.264 HD video stream op volledige grootte.
• HIPAA-geschikte functieset waaronder authenticatie, controleerbaarheidslog en automatisch

uitloggen.
Vereisten en opmerkingen:
• Toegang via HTTP; optionele aanvullende toegang via HTTPS (vereist certificaat dat moet

worden aangeschaft door de klant).
• Inloggen via "NTLM Authenticatieschema voor HTTP"; optionele NTLM kan worden

uitgeschakeld en Kerberos kan daarvoor in de plaats worden gebruikt (niet ondersteund door
Mac OS).

• Eén keer inloggen (automatisch inloggen met domeinaccount).
• Webbrowsers: 32-bit versie van Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 4, Google Chrome 11,

Opera 11 op Windows, Google Chrome 12 op Mac OS X (of latere versies) met VLC 1.1.11 (of
latere versies) en VLC browser plug-in vereist (http://www.videolan.org).

• Vereist IPv4 (zonder NAT) en open netwerkpoorten voor video stream.

HD Streaming en geavanceerd opnemen met Web Portal (optionele invoegtoepassing voor digitaal OK-pakket)

Omvat alle functies van HD Streaming en opnemen met Web Portal, plus:
• Gelijktijdige HD Streaming en/of opnemen van de inhoud van twee displays in HD-kwaliteit

(1280 x 800/720p) of de inhoud van één display in volledige HD-kwaliteit (1920 x 1200/1080p).

DICOM Viewer voor touchscreen PC

Alle functies van DICOM Viewer voor gebruik op de volgende touchscreen PC’s (moeten worden
aangeschaft door de klant):
• HP Touchsmart 9300 Elite Business PC (HP Product ID XZ837UT) met Intel i7-2600, 8 GB

1.333 MHz DDR3
• SDRAM, NVIDIA GeForce GT 425M MXM (1 GB)
• HP LD4200tm 42" Digital Signage Touchdisplay (HP Product ID EM893AA#ABA), HP Z210

Convertible Minitower Werkstation met Intel i7-2600, 8 GB 1.333 MHz DDR3 SDRAM, NVIDIA
Quadro 600 (1 GB)

Artikel is alleen beschikbaar bij gelijktijdige aanschaf van Curve ceiling-mounted of digitaal OK-
pakket.
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3 PLANNING
3.1 Planningspecificaties
Overzicht

Patiëntomgeving

De patiëntomgeving wordt gedefinieerd als een afstand van 1,5 m rond de patiënttafel en 2,5 m
boven de OK-vloer.

Afbeelding 10 

Ontwerpparameters van de indeling

De verbindingsunit, display(s) en camera worden geïnstalleerd in de OK. Deze onderdelen zijn
ontworpen voor positionering binnen de patiëntomgeving.
De verbindingsunit is ideaal geplaatst op een CSU-paneelplank. Om de lengte van de
vloerkabels tot een minimum te beperken, dient de verbindingsunit in de buurt van de
integratieapparaten (bijvoorbeeld een microscoop) te worden geplaatst.
De computerunit is geplaatst in een niet-steriele omgeving buiten de patiëntomgeving. In het
geval van een MRI-ruimte, moet de computerunit buiten het MR-schild worden geplaatst (bijv. in
een apparatuurkamer of een regelkamer naast de MRI-scannerkamer). De locatie van de
computerunit moet worden gedefinieerd aan het begin van het planningproces van de locatie.

PLANNING
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De klant is verantwoordelijk voor het leveren van voldoende ruimte voor toegang tot alle Brainlab-
onderdelen voor onderhoud. Brainlab valideert de locatie samen met de plaatselijke deskundigen
tijden het planningproces van de locatie.
Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat de hoogte van de camera en de display(s)
afhangen van de volgende parameters:
• Hoogte van de plafondconstructie
• Hoogte van de onderconstructie
• Type armsysteem
• Type cameraverbinding: gemotoriseerd of handmatig

Parameters van de locatie

Voor het vinden van de best mogelijke locatie binnen een bestaand of nieuw gepland ziekenhuis,
hebben de volgende parameters invloed op de uiteindelijke beslissing:
• Laminair luchtstromingsveld
• Structurele/statische informatie
• Type chirurgische procedures die moeten worden uitgevoerd

Er zullen een gedetailleerd onderzoek en een analyse worden uitgevoerd door
vertegenwoordigers van Brainlab.
OPMERKING. De stroomkabels voor de display(s) en de camera hebben een maximale lengte
van 27 m. Raadpleeg pagina 80 voor kabeldiagrammen.
 

Speciale vereisten voor toepassingen op de rug

Om het systeem te gebruiken voor toepassingen op de rug met een CT-scanner, dient u ervoor te
zorgen dat de camera kan worden uitgetrokken voorbij beide uiteindes van de patiënttafel. Dit
vereist een exacte planning van de middenas van de Curve ceiling-mounted.

Specificaties van derden

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de aanvullende onderdelen
die zijn aangesloten op de medische elektrische apparatuur voldoen aan respectievelijk de IEC-
en ISO-normen.

Planningspecificaties
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3.1.1 Aanbevolen locaties

Opstelling met twee armen

Afbeelding 11 

PLANNING
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Afbeelding 12 
OPMERKING. Om rekening te houden met het zichtveld van de camera, zie pagina 18.
 

Planningspecificaties
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Opstelling met vier armen (met OK-verlichting)

Afbeelding 13 
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Afbeelding 14 
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3.2 Mechanische specificaties
Gewicht

Keuze van armsysteem

Het geselecteerde armsysteem moet in staat zijn om het gewicht van zowel de camera als de
display(s) te ondersteunen. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk dat start op pagina 47.
Alle aangegeven specificaties zijn vereisten waar rekening mee moet worden gehouden door de
klant tijdens planning, opslag, installatie en werking.

Gewicht van het onderdeel

Onderdeel Gewicht (kg) Gewicht (lbs)

Display 8,2 kg ± 0,5 kg 18,08 lbs ± 1,10 lbs

Camera met handmatige verbin-
ding 4,0 kg ± 0,5 kg 8,82 lbs ± 1,10 lbs

Camera met gemotoriseerde
verbinding 8,6 kg ± 0,5 kg 18,96 lbs ± 1,10 lbs

Computerunit 20,3 kg ± 1 kg 46,30 lbs ± 2,20 lbs

Verbindingsunit 13,6 kg ± 1 kg 29,76 lbs ± 2,20 lbs

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een structurele/statische belastingsanalyse
uit te voeren en het ontwerp en de constructie van de onderconstructie te garanderen.
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3.2.1 Afmetingen

Onderdeel-afmetingen

Onderdeel Breedte x hoogte x diepte
(mm)

Breedte x hoogte x diepte
(in)

Display 615 x 405 x 85 24,2 x 15,9 x 3,3

Camera met handmatige verbin-
ding 613 x 450 x 121 24,1 x 17,7 x 4,3

Camera met gemotoriseerde
verbinding 613 x 455 x 412 24,1 x 17,9 x 16,2

Computerunit 441 x 172 x 510 17,3 x 6,8 x 20,1

Verbindingsunit 381 x 100 x 390 15,0 x 4,0 x 15,36

Overwegingen ten aanzien van de kabel

Let erop dat de kabelverbindingen aan de achterkant van de computerunit en de
verbindingsunit ongeveer 100 mm ruimte vereisen.

Mechanische specificaties
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3.3 Montage-opties
Verbindingsunit

Ventilatieopeningen

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de verbindingsunit vrij zijn.

②①

Afbeelding 15 

Nr. Onderdeel

① Gebieden voor luchtinname

② Uitlaat

Overwegen ten aanzien van de bevestiging

• Voorbereiding en voorzien in plankruimte voor de verbindingsunit: Indien de verbindingsunit
op een CSU wordt geplaatst, dan moet de CSU in staat zijn het gewicht van de
verbindingsunit, evenals alle andere Curve ceiling-mounted-apparaten die hierop zijn
aangesloten, te kunnen ondersteunen.

• De verbindingsunit moet zo worden geplaatst dat het apparaat voldoende gekoeld wordt.
• De verbindingsunit is een actief gekoeld apparaat en produceert een luchtstroom bij de

koelopeningen. Houd rekening met de locatie en de richting van de ventilatieopeningen bij het
plaatsen van de verbindingsunit.

• Er moet rekening worden gehouden met de richting van de luchtstroom van de
verbindingsunit bij het plannen van de positie van het apparaat.

• De verbindingsunit moet horizontaal worden geplaatst.
• De verbindingsunit kan niet worden gestapeld.
• De verbindingsunit kan binnen de patiëntomgeving worden geplaatst.
• De verbindingsunit kan niet in een andere dan de hier beschreven richting worden geplaatst.
• Indien de optische vezelkabels van de verbindingsunit niet in de wand of door een CSU

worden geleid, wordt bescherming van de kabels aanbevolen (op de wand/vloerbuizen).
• Mogelijk plaatsingsrisico: het beschadigen van de optische vezelkabels aan de achterkant van

de verbindingsunit indien deze worden blootgesteld aan mechanische kracht.
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3.3.1 Computerunit

Ventilatieopeningen

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de computerunit vrij zijn.

①

②

Afbeelding 16 

Nr. Onderdeel

① Uitlaatgebieden (achterzijde)

② Gebieden voor luchtinname (onderzijde)

Overwegen ten aanzien van de bevestiging

• Voorbereiding en voorzien in plank- of rekruimte voor de computerunit: De plank of het rek
waarop de computerunit wordt geplaatst, moet in staat zijn het gewicht van de computerunit
te dragen en voldoen aan de ruimtevereisten.

• De computerunit mag niet worden geïnstalleerd in de patiëntomgeving.
• De computerunit kan niet worden gestapeld.
• De computerunit is een actief gekoeld apparaat. Houd rekening met de locatie en de richting

van de ventilatieopeningen bij het plaatsen van de computerunit.

Montage-opties
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• Indien de computerunit wordt geplaatst op een 19" rek, dan moeten er vier (4) hoogteunits
beschikbaar zijn.

• De computerunit kan horizontaal of verticaal worden geplaatst. Horizontale plaatsing wordt
aanbevolen.

• De computerunit is niet ontworpen voor wandmontage.
• Indien de optische vezelkabels van de computerunit niet in de wand kunnen worden geleid,

worden kabelbeschermingsmaatregelen aanbevolen (op de wand/vloerbuizen).
• Mogelijke plaatsingsrisico’s:

- Onverhoeds contact met de aan-/uit-schakelaar aan de voorkant, zet het systeem uit (hier
dient u vooral op te letten wanneer u het plaatst onder een tafel).

- Kantelen van de computerunit indien verticaal geplaatst.
- Schade aan de optische vezelkabels aan de achterkant van de computerunit indien deze

worden blootgesteld aan mechanische kracht.
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3.3.2 Draagconstructie en onderconstructie van het plafond

Algemene informatie

Over het algemeen vereisen apparaten die aan het plafond worden bevestigd een
draagconstructie en/of onderconstructie waar aan de leverancier van de arm hun
bevestigingssysteem volgens hun specificaties zal bevestigen. De klant of bouwer is
verantwoordelijk voor het voorzien en vastzetten van de bevestiging tussen de
bevestigingssystemen van de leverancier van de arm en de draagconstructie of onderconstructie
door een bevoegde ervaren bouwtechnicus.
De draagconstructie en/of onderconstructie van het gebouw moeten in staat zijn het gewicht en
de belastingen van de camera en display(s) (zie pagina 31) te kunnen ondersteunen, samen met
het gewicht en de belasting van het gebruikte armsysteem. Raadpleeg de documentatie van de
leverancier van de arm voor meer informatie.
Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de bouwtechnicus van het project om de
bevestigingsmethoden te specificeren en goed te keuren en, indien nodig, een
constructiebelastingsanalyse uit te voeren en het ontwerp en het bouwwerk van de
draagconstructie of de onderconstructie te garanderen.

Omvang van de verantwoordelijkheid

Inside OR / MR shield Outside OR / MR shield

Responsibility / Scope of 
work Customer

Monitor
Camera

Computer Unit

Ceiling Supply Unit

Ceiling structure

Connection
Unit

Customer-provided 
arm system

Conduits

Detail camera interface Detail monitor interface(s)

Afbeelding 17 

Vooraf gemonteerde bevestigingssystemen

Externe leveranciers van armen bieden gewoonlijk vooraf gemonteerde bevestigingssystemen
voor het bevestigen van apparatuur, die samen met de armsystemen kunnen worden
aangeschaft.
Voor meer informatie over vooraf gemonteerde leverancierspecifieke bevestigingssystemen,
verwijzen wij naar de documentatie van de externe leverancier van de arm.
Afhankelijk van de specifieke locatie, kan een vooraf gemonteerd bevestigingssysteem als volgt
worden bevestigd:

Montage-opties
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• Gelast aan de draagconstructie of gefabriceerde draagconstructie.
• Met bouten bevestigd aan de draagconstructie of gefabriceerde draagconstructie.
• Verankerd aan de betonplaat of staalplaat van de constructie (gebruikelijk in de VS en Japan).

Belastingoverzicht

De feitelijke belasting en momenten van de gehele opstelling hangen af van de configuratie van
de projectspecifieke arm en de gespecificeerde externe leverancier van de arm en moeten
daarom voor het specifieke project worden berekend.
De feitelijke belasting en momenten voor elke installatie hangt af van een aantal factoren en kan,
in geval van onzekerheid, alleen nauwkeurig worden bepaald door een gediplomeerde ervaren
bouwtechnicus, met gebruik van locatiespecifieke constructieberekeningen.
Brainlab is niet verantwoordelijk voor het controleren van locatiespecifieke
constructieveiligheidsmaatregelen.

Veiligheidsfactoren

De gewichtswaarden van de aan het plafond bevestigde onderdelen omvatten geen
veiligheidsfactor, maar zijn daadwerkelijk gemeten waarden. De volgende punten zijn de
verantwoordelijkheid van de klant:
• Het berekenen van de totale belasting voor elk apparaat, inclusief mogelijke nodige

onderconstructies en dit opgenomen in alle verdere berekeningen.
• Het berekenen van een minimale veiligheidsfactor voor de draagconstructie van het plafond.

Overeenkomstig DIN EN 60601-1, is een veiligheidsfactor van 4.0 vereist.
• Het garanderen dat de berekende factor voldoet aan de plaatselijk wettelijke eisen

(regelgevingsrichtlijnen en van toepassing zijnde codes).

Brainlab raadt een veiligheidsfactor van minimaal 4.0 aan (overeenkomstig DIN EN 60601-1,
uitsluitend in gebieden waar geen aardbevingen voorkomen). De verticale belasting en
buigmomenten gespecificeerd voor alle aan het plafond bevestigde onderdelen moeten
daarom worden vermenigvuldigd met minstens 4.0. Het is de verantwoordelijkheid van de
klant om een juiste veiligheidsfactor in een gebied waar aardbevingen voorkomen, te
bepalen.
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3.4 Elektrische en netwerkspecificaties
Overzicht

Netwerken

De computerunit heeft een LAN-verbinding die snelheden tot 1 Gbit/s ondersteunt, waarvan het
de bedoeling is dat deze wordt aangesloten op het ziekenhuisnetwerk.
De verbindingsunit heeft een aanvullende LAN-verbinding met een snelheid tot 100 Mbit/s. Het
is bedoeld om te worden aangesloten op intraoperatieve apparaten.
Voor integratie met Buzz ("koppelen"), sluit u beide platformen aan op hetzelfde
ziekenhuisnetwerk, bij voorkeur hetzelfde geschakelde netwerk.
Indien de verbindingssnelheid onvoldoende is (door bijvoorbeeld een onbekende netwerksituatie),
is het ook mogelijk om LAN van de computerunit (ziekenhuisnetwerk) rechtstreeks aan te sluiten
op Buzz. Beide platformen zijn dan aangesloten op het ziekenhuisnetwerk via een tweede LAN-
verbinding op Buzz.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brainlab support.

Voedingsbron

De computerunit en de verbindingsunit vereisen allebei een stopcontact in de nabijheid.
De stopcontacten voor de verbindingsunit en de computerunit moeten voldoen aan de
volgende criteria:
• 100-120 V/200-240 V ± 10%
• 50/60 Hz

OPMERKING. Voor de Noord-Amerikaanse markt is het voltage beperkt tot 100-120 Vac, 60 Hz.
 

Curve ceiling-mounted beschikt niet over een ononderbroken voedingsbron.

Brainlab raadt aan de Curve ceiling-mounted van stroom te voorzien via een
reservevoedingsbron in de vorm van een batterij.

Stroomverbruik

• Display(s): 100 VA max (per display)
• Camera met handmatige verbinding: 20 VA max
• Camera met gemotoriseerde verbinding: 100 VA max
• Computerunit: 610 VA max
• Verbindingsunit: 650 VA max

Aarding (aardgeleider)

AARDGELEIDING (PE): De conductor moet worden aangesloten tussen de AARD-
GELEIDINGAANSLUITING en een extern aardgeleidingssysteem (bijv. elektrische
beveiliging).

FUNCTIONELE AARDING (FE): Aansluiting, direct verbonden met een circuit of op
een screeningdeel dat bedoeld is om te worden geaard voor functionele doeleinden
(bijv. EMC, SHLD).

EQUIPOTENTIAAL: Een andere conductor dan een AARDGELEIDINGCONDUC-
TOR of een neutrale conductor, die zorgt voor een directe verbinding tussen de elek-
trische apparatuur en de equipotentiaal rail van de elektrische installatie (bijvoor-
beeld compensatie van voltage, eerstefouttoestand (SFC)).

Elektrische en netwerkspecificaties
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Equipotentiaalverbindingspunten bevinden zich aan de achterkant van zowel de Curve ceiling-
mounted computerunit en de verbindingsunit en kunnen worden gebruikt om die twee
onderdelen aan te sluiten op (door het ziekenhuis geleverde) equipotentiaalverbindingspunten. De
kabel wordt geleverd door Brainlab. Het gebruik van de equipotentiaalverbinding is niet verplicht
en naar oordeel van de klant. Zie pagina 71.
De klant moet voorzien in een aardgeleidingaansluiting voor de monitor(s) dichtbij de plafondflens
van het armsysteem voordat het systeem wordt geïnstalleerd.
Aparte aardgeleidingskabels voor beide Curve ceiling-mounted monitor(s) maken onderdeel uit
van het Curve ceiling-mounted-systeem.
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3.4.1 Systeemaansluitingen

Voorpaneel van de computerunit

Afbeelding 18 
• Netvoedingsschakelaar
• 2 x USB 2.0 (uitsluitend Brainlab support)
• 1 x DVI (uitsluitend Brainlab support)

Achterpaneel van de computerunit

Afbeelding 19 
• 1 x LAN 1 Gbit
• 4 x USB 2.0 (voor integratie externe partij)
• 2 x DVI-D (voor externe routingsystemen)
• 3 x optische vezelverbindingsunit
• 2 x optische vezel voor elke touchdisplay
• Netstroomstekker (C14)
• Equipotentiaalstekker

Elektrische en netwerkspecificaties
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Voorpaneel van de verbindingsunit

Afbeelding 20 
• 4 x USB 2.0
• 1 x intraoperatieve LAN 100 Mbit
• 1 x SDI (720p/1080i) (In)
• 1 x S-Video (In)
• 1 x CVBS (Composiet) (In)
• USB(B) voor microscoop
• DVI-I voor microscoop

Achterpaneel van de verbindingsunit

Afbeelding 21 
• 2 x netsnoer voor displays
• 1 x netsnoer voor camera
• 4 x optische vezelnetsnoeren:

- 1 x op de camera
- 3 x op de computerunit

• Netstroomstekker (C14)
• Equipotentiaalstekker
• Netvoedingsschakelaar

PLANNING
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3.4.2 Compatibele kabels

Overzicht

Poort Voorbeeld Hantering

Ziekenhuis-
netwerk

Galvanisch geïsoleerde ethernetpoort (1,5 kV) voor ver-
binding met het ziekenhuisnetwerk of intraoperatieve ge-
gevensbronnen (min. Cat 5e RJ45 netwerkkabel voor
een netwerk van max. 1 GB).
Er zit een lipje aan de onderkant die vergrendelt na aan-
sluiting op de poort. Bij het verwijderen van de connector
drukt u dit lipje naar binnen en trekt u de connector eruit.

Intraoperatie-
ve gegevens

USB
USB-poorten voor het aansluiten van passieve USB 2.0
en 3.0-apparaten (bijv., Brainlab flash disk) voor het ver-
sturen van patiëntgegevens.

SDI In Sluit digitale input aan van een SD- of HD SDI-bron, of
een composietbron (CVBS), via een 5 m coaxiale kabel
met BNC-connector voor interactie met de Brainlab-soft-
warevideo.
Duw de mannelijke connector over de vrouwelijke con-
nector zodat de twee kleine knoppen op de vrouwelijke
connector vergrendelen in de spiraalgleuven in de man-
nelijke connector. Draai de bajonethuls naar rechts om
de connector te vergrendelen.
Om de kabel te verwijderen draait u de bajonethuls op de
mannelijke connector linksom en trekt u de connector er-
uit.

Composite In

S-Video In

Sluit de S-videobron aan met een 26 AWG-miniatuur co-
axkabel (max. 5 m) met Mini-Din Hosiden-stekker voor
interactie met de Brainlab-softwarevideo.
Lijn de plastic coderingsknop op de juiste wijze uit voor-
dat u de kabel aansluit. Deze connector kan niet worden
vergrendeld.
Gebruik alleen 4-pin Mini-Din Hosiden-connectoren. Ver-
gelijkbare connectoren kunnen geschikt lijken, maar zul-
len mogelijk resulteren in schade aan de apparatuur.

USB-B

De USB-B-poort levert uitgangsvermogen en mag niet
worden gebruikt voor andere doeleinden dan het aanslui-
ten van een microscoop.
Voor meer informatie over microscoopintegratie, raad-
pleegt u de bijbehorende Instrumentenhandleiding.

DVI-i micro-
scoop

Sluit microscopen alleen aan via een Brainlab-micro-
scoopkabel.
Voor meer informatie over microscoopintegratie, raad-
pleegt u de bijbehorende Instrumentenhandleiding.

Elektrische en netwerkspecificaties
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Kabelspecificaties

Kabel Specificatie

Netsnoer Geleverd door Brainlab, 2,5 m lang

Equipotentiaalkabel Geleverd door Brainlab, 5 m lang

Composite In Coaxkabel (min. doorsnede 0,5/3,7), afgeschermd, afgesloten, 75
Ohm; max. 5 m lang

Ziekenhuisnetwerk ("Intrao-
peratieve gegevens")

CAT6 SFTP-kabel, afgeschermd, niet afgesloten, geleverd door
Brainlab; max. 5 m lang

USB (I/O-bescherming) USB 2.0-kabel, afgeschermd, niet afgesloten

SDI In Coaxkabel (min. doorsnede 0,5/3,7), afgeschermd, afgesloten, 75
Ohm; max. 5 m lang

Brainlab-microscoopkabel 10 m lang

OPMERKING. Er dient een kabelontlastingslus aanwezig te zijn voor de aansluitkabels (bijv.
microscoop), om schade aan kabels te voorkomen (zie pagina 61).
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3.5 Magnetische Resonantie (MR) omgeving
Overzicht

Veiligheidsinformatie

De volgende onderdelen zijn "MR-conditioneel" geclassificeerd volgens ASTM F2503-08
(Standaard Praktijk voor het markeren van Medische Apparaten en andere items voor
Veiligheid in de Magnetische Resonantie-omgeving): Verbindingsunit, display(s), camera
met gemotoriseerde verbinding (waaronder optisch trackingsysteem) en camera met
handmatige verbinding (waaronder optisch trackingsysteem).

De verbindingsunit heeft niet een dergelijke invloed op de homogeniteit van het statisch
magnetische veld B0 dat medische beelden daardoor worden beïnvloed.

De verbindingsunit heeft niet een dergelijke invloed op de MR-signaal/ruis-verhouding dat
medische beelden daardoor worden beïnvloed.

De computerunit is niet getest in een MR-omgeving en mag niet worden geplaatst in een
MR-omgeving.

Let er tijdens het plannen van het elektriciteitsnet van de MR-cabine op, dat alle Curve
ceiling-mounted-onderdelen in de MR-cabine moeten worden gescheiden van de
netvoeding tijdens elke MR-scan om mogelijke artefacten te vermijden.

Definitie van een MR-omgeving

Een volume binnen de 0,50 mT (5 Gauss) lijn van een MR-systeem, dat het gehele
driedimensionale volume van de ruimte rond de MR-scanner omvat. Voor gevallen waarbij de
0,50 mT lijn binnen de kooi van Faraday valt, dient de gehele ruimte als MR omgeving te worden
beschouwd.
Voor meer informatie, zie standaard ASTM F2503-05.
Het armsysteem dient te allen tijde buiten de 50 Gauss lijn te zijn. Tijdens MR-scanning, dient de
arm weg van het magnetische veld gericht te zijn zodat alle bewegende delen zich buiten de 5
Gauss-lijn bevinden. Plaatselijk planningspersoneel en gebruikers in het ziekenhuis zijn
verantwoordelijk voor het toezicht hierop.
Voor meer informatie, zie standaard ASTM F2503-05.

Definitie van MR-conditioneel

Een artikel dat geen gevaar heeft aangetoond in een specifieke MR omgeving met specifieke
gebruiksvoorwaarden. Veldcondities die een specifieke MR omgeving definiëren zijn onder meer
veldsterkte, spatiële gradiënt, tijd snelheid van verandering van het magnetische veld (dB/dt),
radiofrequentie (RF) velden en specifieke absorptiesnelheid (SAR). Aanvullende condities,
inclusief specifieke configuraties van het artikel, kunnen noodzakelijk zijn.
De MR-conditioneelmarkering heeft ten doel aan de gebruiker te benadrukken dat er beperkingen
zijn aan de testen die zijn uitgevoerd op een gegeven item en dat de gemarkeerde veldcondities
vergeleken dienen te worden met die van het MR-systeem van de gebruiker om te bepalen of het
item veilig in die MR-omgeving kan worden gebracht.
Voor meer informatie, zie standaard ASTM F2503-05.
De volgende onderdelen van de Curve ceiling-mounted zijn MR-conditioneel <5 mT:
• Scherm(en)
• Camera met gemotoriseerde verbinding
• Camera met handmatige verbinding
• Verbindingsunit
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Handleiding voor planning op de locatie Rev. 1.0 Curve™ Ceiling-Mounted Single Display/Dual Display Ver. 1.0 45



Afbeelding 23 

MR-veiligheid

Onderdeel Geplaatst binnen het 50
Gauss (5 mT) volume

Geplaatst binnen het 5
Gauss (0,5 mT) volume

Camera

Niet toegestaan
ToegestaanScherm(en)

Verbindingsunit

Computerunit Niet toegestaan

De onderdelen die "MR-conditioneel" zijn gemarkeerd, moeten buiten de 50 Gauss-lijn
worden geïnstalleerd.

De computerunit is niet getest in een MR-omgeving en mag niet worden geplaatst in een
MR-omgeving.

Houd er rekening mee dat de verbindingsunit uitgeschakeld moet zijn tijdens MR-beeldvorming.
(Zie de Systeemhandleiding voor meer informatie over MR-veiligheid en MR-scanmodus.)

Magnetische Resonantie (MR) omgeving
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4 VEREISTEN EN
SPECIFICATIES

4.1 Vereisten voor integratie van plafondarm
Overzicht

Doel

Het doel van dit hoofdstuk is het leveren van voldoende informatie over de eigenschappen van de
Curve ceiling-mounted om vast te stellen welk ceiling-mounted-armsysteem gebruikt moet
worden om een veilige combinatie te krijgen, namelijk:
• Algemene integratieaspecten van de Curve ceiling-mounted in een OK
• Specifieke aspecten voor het beoordelen of een bepaald ceiling-mounted-armsysteem

compatibel is met de Curve ceiling-mounted
Daarnaast levert het voldoende gegevens om de juiste CSU vast te stellen voor het verkrijgen van
een veilige combinatie en om te bepalen of de omgeving geschikt is voor de Curve ceiling-
mounted.

Het niet voldoen aan de vereisten die in dit hoofdstuk staan vermeld, kan resulteren in
ernstige consequenties. Alle mechanische specificaties moeten worden opgevolgd, anders
kunnen onderdelen naar beneden vallen.

Armgerelateerde specificaties en vereisten

Het armsysteem moet:
• Worden vrijgegeven voor het gebruik binnen een OK en moet de mogelijkheid bieden tot het

aansluiten van systemen zoals de Curve ceiling-mounted.
• Voldoen aan alle van toepassing zijnde standaards (bijv. IEC 60606-1).
• Geschikt zijn voor de bevestiging van systeemonderdelen zoals gedefinieerd in dit hoofdstuk.
• Zijn uitgerust met rotatiestoppen in elke arm die de horizontale rotatie beperkt tot maximaal:

- 315° tussen de veerarm en de verlengarm
- 335° tussen de verlengarm en de middenas

• Zo zijn gespecificeerd dat de beweging omhoog en omlaag van de met veer uitgeruste arm is
beperkt tot een maximale hoek van 100° (+40° tot -60°).

• Zo zijn gespecificeerd dat de kabels in het armsysteem een minimale buigradius hebben van
10 mm.

• Zo zijn gespecificeerd dat de kabels die in de armsystemen zijn geïnstalleerd niet over scherpe
randen lopen die de kabels zouden kunnen beschadigen.

• Zijn uitgerust met een geschikte aardgeleider (dicht bij de middenas) die aangesloten is op de
aardgeleider van het ziekenhuis voor de display(s).

De volgende aan het plafond gemonteerde onderdelen van de Curve ceiling-mounted zijn MR-
conditioneel <5 mT:
• Scherm(en)
• Camera met gemotoriseerde verbinding
• Camera met handmatige verbinding

VEREISTEN EN SPECIFICATIES
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Indien de Curve ceiling-mounted wordt gebruikt in een MR-omgeving, moet worden
gegarandeerd dat het armsysteem ook voldoet aan die MR-omgeving.
Raadpleeg de Systeemhandleiding voor meer informatie over de MR-compatibiliteit.

Vereisten voor integratie van plafondarm
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4.1.1 Curve ceiling-mounted single display

Single display specificaties en vereisten

• Deze display is gespecificeerd met een gewicht van 8,2 ± 0,5 kg.
• De displaybevestiging (niet onderdeel van het Brainlab-product) moet compatibel zijn met de

afmetingen van de display, d.w.z., 615 x 405 x 85 mm (B/H/D). Zie pagina 80.
• De interface aan de displaykant van de displaybevestiging van het armsysteem moet

compatibel zijn met VESA 100. De specificaties van de display, waaronder de VESA100-
interface ervan, staan gedetailleerd beschreven op pagina 84.

OPMERKING. De VESA100-interface van de display is verlaagd. Er kan een adapterplaat (geen
onderdeel van het Brainlab-product) nodig zijn indien de interface van het armsysteem niet past in
de Brainlab display-interface.
 

• Voor de bevestiging van de display, heeft u vier van de volgende schroeven nodig:
- Diameter: M4
- Materiaal: A2-70

• De schroeflengte moet worden gedefinieerd op basis van de displayhouder en de mogelijk
vereiste adapterplaat. De effectieve lengte binnen de display moet 15 ± 1 mm zijn (zie ook
pagina 84).

OPMERKING. Brainlab levert niet de vereiste schroeven omdat de dikte van de displayhouder en
de mogelijk vereiste adapterplaat per locatie kan verschillen.
 

OPMERKING. De klant dient ervoor te zorgen dat de juiste schroeven en de mogelijk vereiste
adapterplaat aanwezig zijn wanneer Brainlab op de locatie is voor het installeren van de Curve
ceiling-mounted.
 

• De displaybevestiging van het armsysteem moet maximaal 335° kunnen roteren.
• Het armsysteem moet ruimte bieden voor de bevestiging van de kabelbundel 15700-93 met

een doorsnede van ongeveer 14 mm (zie pagina 56).
• Aanvullende displayspecificaties:

- De display kan worden geïnstalleerd in de patiëntomgeving.
- De display bevat een aanraakscherm met oppervlaktegeluidsgolftechnologie.
- De display bevat één luidspreker.
- De display wordt gevoed door de verbindingsunit met 24 V DC.
- De warmte-emissie van de display is maximaal 100 W.

Specificaties en vereisten voor camera met handmatige verbinding

• De camera met handmatige verbinding is gespecificeerd met een gewicht van 4,0 ± 0,5 kg.
• De interface van de met veer uitgeruste arm moet compatibel zijn met de interface van de

handmatige verbinding zoals gespecificeerd op pagina 87. De afmetingen van de handmatige
verbinding passen op een Ondal Acrobat 2000 zonder enige adapters.

• De interface van de met veer uitgeruste arm moet een rotatiestop hebben die de rotatie beperkt
tot 0°, wat compatibel is met de interface van de handmatige verbinding zoals gespecificeerd
op pagina 87. Het doel is om elke rotatie van dit vlak te blokkeren, omdat het rotatievlak is
geïntegreerd in de handmatige verbinding.

• Het armsysteem moet ruimte bieden voor de bevestiging van de kabelbundel 15700-96 met
een doorsnede van ongeveer 13 mm (zie pagina 56).

• Aanvullende camera met handmatige verbindingsspecificaties:
- De camera met handmatige verbinding kan worden geïnstalleerd in de patiëntomgeving.
- De camera met handmatige verbinding wordt gevoed door de verbindingsunit met 24 V

DC.
- De warmte-emissie van de camera met handmatige verbinding is maximaal 20 W.

VEREISTEN EN SPECIFICATIES
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Bewegingsbereik - camera met handmatige verbinding

Afbeelding 24 
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4.1.2 Curve ceiling-mounted dual display

Dual display specificaties en vereisten

• De displays zijn gespecificeerd met een gecombineerd gewicht van 16,4 ± 1 kg.
• De displaybevestiging (niet onderdeel van het Brainlab-product) moet compatibel zijn met de

afmetingen van twee displays, d.w.z., 615 x 405 x 85 mm (B/H/D). Zie pagina 85 voor meer
informatie.

• De interface aan de displaykant van de displaybevestiging van het armsysteem moet
compatibel zijn met VESA 100. De specificaties van de display, waaronder de VESA100-
interface ervan, staan gedetailleerd beschreven op pagina 85.

OPMERKING. De VESA100-interface van de display is verlaagd. Er kunnen adapterplaten (geen
onderdeel van het Brainlab-product) nodig zijn indien de interface van het armsysteem niet past in
de Brainlab display-interface.
 

• Voor de bevestiging van de display, heeft u vier van de volgende schroeven nodig voor elke
display:
- Diameter: M4
- Materiaal: A2-70

• De schroeflengte moet worden gedefinieerd op basis van de displayhouder en de mogelijk
vereiste adapterplaat. De effectieve lengte binnen de display moet 15 ± 1 mm zijn (zie ook
pagina 85).

OPMERKING. Brainlab levert niet de vereiste schroeven omdat de dikte van de displayhouder en
de mogelijk vereiste adapterpla(a)t(en) per locatie kan verschillen.
 

OPMERKING. De klant dient ervoor te zorgen dat de juiste schroeven en de mogelijk vereiste
adapterplaat aanwezig zijn wanneer Brainlab op de locatie is voor het installeren van de Curve
ceiling-mounted.
 

• De displaybevestiging van het armsysteem moet maximaal 335° kunnen roteren.
• Het armsysteem moet ruimte bieden voor de bevestiging van twee kabelbundels 15700-93, elk

met een doorsnede van ongeveer 14 mm (zie pagina 56).
• Aanvullende displayspecificaties:

- De displays kunnen worden geïnstalleerd in de patiëntomgeving.
- Elke display bevat een aanraakscherm met oppervlaktegeluidsgolftechnologie.
- Elke display bevat één luidspreker.
- Elke display wordt gevoed door de verbindingsunit met 24 V DC.
- De warmte-emissie van de displays is maximaal 100 W.

Specificaties en vereisten voor camera met gemotoriseerde verbinding

• De camera met gemotoriseerde verbinding is gespecificeerd met een gewicht van 8,6 ± 0,5 kg.
• De interface van de met veer uitgeruste arm moet compatibel zijn met de interface van de

gemotoriseerde verbinding zoals gespecificeerd op pagina 86. De afmetingen van de
gemotoriseerde verbinding op een Ondal Acrobat 2000 zonder enige adapters.

• De interface van de met veer uitgeruste arm moet een rotatiestop hebben die de rotatie beperkt
tot maximaal 330°, wat compatibel is met de interface van de gemotoriseerde verbinding zoals
gespecificeerd op pagina 86. Het doel is om elke rotatie van dit vlak te blokkeren, omdat het
rotatievlak is geïntegreerd in de handmatige verbinding.

• Het armsysteem moet ruimte bieden voor de bevestiging van de kabelbundel 15700-96, met
een doorsnede van ongeveer 13 mm (zie pagina 56).

• Aanvullende camera met gemotoriseerde verbindingsspecificaties:
- De camera met gemotoriseerde verbinding kan worden geïnstalleerd in de patiëntomgeving.
- De camera met gemotoriseerde verbinding wordt gevoed door de verbindingsunit met 24

V DC.
- De warmte-emissie van de camera met gemotoriseerde verbinding is maximaal 100 W.

VEREISTEN EN SPECIFICATIES
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Bewegingsbereik - camera met gemotoriseerde verbinding

①
②

②

①

Afbeelding 25 

Nr. Onderdeel

① Handmatige camera-afstelling

② Gemotoriseerde camera-afstelling

Vereisten voor integratie van plafondarm

52 Handleiding voor planning op de locatie Rev. 1.0 Curve™ Ceiling-Mounted Single Display/Dual Display Ver. 1.0



4.1.3 Plafondvoedingsunit (CSU)

Specificaties en vereisten van de verbindingsunit

De verbindingsunit is bedoeld om te worden geïnstalleerd in een CSU in de OK. De volgende
specificaties en vereisten kunnen worden gebruikt om te beoordelen of een bepaalde CSU
compatibel is met de Curve ceiling-mounted. De klant moet garanderen dat de CSU voldoet aan
alle specificaties en vereisten.
De CSU moet:
• Worden vrijgegeven voor gebruik binnen een OK.
• Voldoen aan alle van toepassing zijnde standaards (bijv. IEC 60606-1).
• In staat zijn het gewicht van de verbindingsunit (13,6 ± 1 kg) te dragen.
• Zijn afgestemd op het formaat van de verbindingsunit (381 x 100 x 390 mm (B/H/D)). Zie

pagina 82 voor meer informatie.
• Een ruimte hebben van minstens 10 cm achter de verbindingsunit voor het aansluiten van

kabels.
• Ruimte hebben voor kabelbundels van de volgende doorsnedes (voor meer informatie, zie

pagina 56):
- 1 x kabelbundel 15700-92; doorsnede ongeveer 14 mm
- 1 x kabelbundel 15700-95; doorsnede ongeveer 13 mm

• Een rotatiestop hebben die de rotatie beperkt tot maximaal 315°.
• Voorzien in een stopcontact voor de verbindingsunit (100-240 V en 50/60 Hz).

OPMERKING. Voor de Noord-Amerikaanse markt is het voltage beperkt tot 100-120 Vac, 60 Hz.
 

• De omgeving moet compatibel zijn met het stroomverbruik en een afvalwarmte van de
verbindingsunit van maximaal 650 W.

• De ruisemissie van de verbindingsunit overschrijdt de 45 dB(A) niet bij een afstand van
50 cm.

• Indien een equipotentiaalverbinding is gepland, dien de CSU een aansluiting te hebben voor
equipotentiaal.

• De ventilatieopeningen van de verbindingsunit mogen niet geblokkeerd zijn (zie pagina 33).
• De verbindingsunit is MR-conditioneel <5 mT. Indien de Curve ceiling-mounted wordt

gebruikt in een MR-omgeving, moet worden gegarandeerd dat de CSU ook voldoet aan die
MR-omgeving.

• Aanvullende verbindingsunit-specificaties:
- De verbindingsunit kan worden geïnstalleerd in de patiëntomgeving.
- De verbindingsunit heeft een interne voedingsbron.
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Diagram - CSU met verbindingsunit

Afbeelding 26 
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4.1.4 Computerunit

Milieuspecificaties

De computerunit dient te worden bediend onder de volgende omgevingscondities:

Gebruiksvoorwaarden:

Temperatuur 10 ℃ tot 35 ℃
Vochtigheid 30% tot 75%, niet-condenserend

Druk 700 hPa tot 1.060 hPa

OPMERKING. Raadpleeg de Technische handleiding voor meer informatie over de
omgevingscondities.
 

Vereisten en specificaties van de computerunit

De locatie waar de computerunit wordt geïnstalleerd, moet:
• In staat zijn het gewicht van de computerunit (20,3 ± 1 kg) te dragen.
• Zijn afgestemd op het formaat van de computerunit (441 x 172 x 510 mm (B/H/D)). Zie pagina

83 voor meer informatie.
• Compatibel zijn met het stroomverbruik en een afvalwarmte van de computerunit van

maximaal 610 W.
• Voorzien in een stopcontact voor de computerunit (100-240 V en 50/60 Hz).

OPMERKING. Voor de Noord-Amerikaanse markt is het voltage beperkt tot 100-120 Vac, 60 Hz.
 

• De ruisemissie van de computerunit overschrijdt niet de 45 dB(A), wanneer deze is geplaatst
in normale bedrijfsstand op de vloer, gemeten op een afstand van 1 m en een hoogte van 1,2
m.

• De ventilatieopeningen van de computerunit mogen niet geblokkeerd zijn (zie pagina 34).
• Aanvullende computerunit-specificaties:

- De computerunit kan worden geïnstalleerd buiten de OK.
- De computerunit kan worden geïnstalleerd buiten de MR-omgeving.
- De computerunit heeft een interne voedingsbron.
- De computerunit mag niet worden geïnstalleerd in de patiëntomgeving.
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4.2 Bekabeling
Bekabelingspecificaties

Algemene informatie

De minimale buigradius voor de volledige, of een groot gedeelte van de lengte van de
optische vezelkabels is 40 mm.

Curve ceiling-mounted bevat verschillende kabelbundels (zie pagina 80). Het aantal
individuele kabelbundels hangt van de versie af.
Behalve 15700-90 (50 m), zijn alle kabelbundels bedekt door een plastic huls.
Dit hoofdstuk beschrijft kabelbundels tot in detail.

Kabelbundel 15700-90 (50 m)

Deze kabelbundel bestaat uit één uitbreekkabel die bestaat uit zes optische vezels (FO’s) inclusief
contactstoppen.
Details:
• Elke optische vezelcontactstop is 11 x 13 mm (de optische vezelcontactstop kan niet worden

verwijderd).
• De doorsnede van de kabelbundel is ongeveer 15 mm.
• Voor Curve ceiling-mounted single display zijn twee FO-kabels reserveonderdelen.
• Voor Curve ceiling-mounted dual display is één FO-kabel een reserveonderdeel.

Afbeelding 27 
OPMERKING. Beide uiteinden van de kabelbundel zijn identiek.
 

Kabelbundel 15700-91 (11 m)

Deze kabelbundel bestaat, voor elke display uit:
• 2 x optische vezel inclusief contactstoppen en connectors
• 1 x stroomkabel (met twee draden plus afscherming) inclusief connector aan beide uiteinden

Details:
• Elke optische vezelcontactstop is 11 x 13 mm (de optische vezelcontactstop kan niet worden

verwijderd).
• Connectors bij de stroomkabel kunnen voor montage worden verwijderd.
• De doorsnede van de kabelbundel is ongeveer 14 mm.
• Voor Curve ceiling-mounted single display is één kabelbundel vereist.
• Voor Curve ceiling-mounted dual display zijn twee kabelbundels vereist.
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• 1 FO is een reserveonderdeel.

Afbeelding 28 
OPMERKING. Beide uiteinden van de kabelbundel zijn identiek.
 

Kabelbundel 15700-92 (8 m)

Deze kabelbundel bestaat uit:
• 4 x optische vezel inclusief contactstops en connectors
• 2 x stroomkabels, elk met een Neutrik-contactstop bij het uiteinde aan de voorkant en twee

draden plus afscherming waaronder connector bij het uiteinde aan de achterkant
Details:
• Elke optische vezelcontactstop is 11 x 13 mm (de optische vezelcontactstop kan niet worden

verwijderd).
• Connectors bij de voor- en achteruiteinden van de stroomkabel kunnen voor montage worden

verwijderd.
• De doorsnede van de kabelbundel is ongeveer 14 mm.
• 1 FO is een reserveonderdeel.

① ②

Afbeelding 29 

Nr. Onderdeel

① Vooruiteinde inclusief Neutrik-contactstops

② Achteruiteinde inclusief connectors voor optische vezels en stroomkabels

Kabelbundel 15700-93 (8 m)

Deze kabelbundel wordt door het armsysteem geleid.
Deze kabelbundel bestaat, voor elke display uit:
• 2 x optische vezel inclusief contactstops
• 1 x stroomkabel (twee draden plus afscherming) inclusief connector aan beide uiteinden
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• 1 x aardingsgeleiderkabel (4 mm²)
Details:
• Elke optische vezelcontactstop is 11 x 13 mm (de optische vezelcontactstop kan niet worden

verwijderd).
• Connectors bij de stroomkabel kunnen voor montage worden verwijderd.
• Plastic huls kan worden verwijderd.
• Aardgeleiderkabel moet worden aangesloten op de aardgeleideraansluiting.
• De doorsnede van de kabelbundel is ongeveer 14 mm.
• 1 FO is een reserveonderdeel.
• Voor Curve ceiling-mounted single display is één kabelbundel vereist.
• Voor Curve ceiling-mounted dual display zijn twee kabelbundels vereist.

① ②

Afbeelding 30 

Nr. Onderdeel

①
Vooruiteinde inclusief connectors voor de stroomkabel
OPMERKING. De aardgeleiderkabel moet worden aangesloten op de aardgeleideraan-
sluiting (geleverd door de klant).
 

② Achteruiteinde inclusief connectors voor de stroomkabel

Kabelbundel 15700-94 (11 m)

Deze kabelbundel voor de camera bestaat uit:
• 2 x optische vezel van kunststof (POF’s) inclusief contactstoppen en connectors
• 1 x stroomkabel (drie draden) inclusief connector aan beide uiteinden

Details:
• De doorsnede van elke POF-contactstop is ongeveer 8 mm (POF-contactstop kan niet worden

verwijderd).
• De doorsnede van de kabelbundel is ongeveer 13 mm.
• Connectors bij de stroomkabel kunnen voor montage worden verwijderd.
• 1 POF is een reserveonderdeel.
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Afbeelding 31 
OPMERKING. Beide uiteinden van de kabelbundel zijn identiek.
 

Kabelbundel 15700-95 (8 m)

Deze kabelbundel voor de camera bestaat uit:
• 2 x optische vezel van kunststof inclusief contactstops
• 1 x stroomkabel, elk met een Neutrik-contactstop bij het uiteinde aan de voorkant en drie

draden inclusief connector bij het uiteinde aan de achterkant
Details:
• Elke optische vezel van kunststof heeft een doorsnede van ongeveer 8 mm (POF-contactstop

kan niet worden verwijderd).
• De doorsnede van de kabelbundel is ongeveer 13 mm.
• Connectors bij de stroomkabel kunnen voor montage worden verwijderd.
• 1 optische vezel van kunststof is een reserveonderdeel.

① ②

Afbeelding 32 

Nr. Onderdeel

① Vooruiteinde inclusief Neutrik-contactstop
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Nr. Onderdeel

② Achteruiteinde inclusief connectors voor de stroomkabel

Kabelbundel 15700-96 (8 m)

Deze kabelbundel voor de camera bestaat uit:
• 2 x optische vezel van kunststof inclusief contactstops
• 1 x stroomkabel (met twee draden plus afscherming) inclusief connector aan beide uiteinden

Details:
• De doorsnede van elke POF-contactstop is ongeveer 8 mm.
• POF-contacstop aan het vooruiteinde (waar de Brainlab-cameraverbinding op is aangesloten)

kan permanent worden verwijderd door de vezel recht door te snijden.
• POF-contactstop kan aan het achteruiteinde niet worden verwijderd.
• Plastic huls kan worden verwijderd.
• Connectors bij de stroomkabel kunnen voor montage worden verwijderd.
• 1 optische vezel van kunststof is een reserveonderdeel.

① ②

Afbeelding 33 

Nr. Onderdeel

①
Vooruiteinde inclusief POF-contactstop en connector voor stroomkabel
OPMERKING. In deze afbeelding is een van de POF-connectors verwijderd.
 

② Achteruiteinde inclusief connectors voor de stroomkabel
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5 VOORBEREIDING VAN DE
LOCATIE

5.1 Installatievereisten
Logistiek ter plaatse

Algemene informatie

Om de beste praktijk en een korte implementatieperiode te garanderen, moeten bepaalde
vereisten door de klant (of door externe leveranciers die zijn aangewezen door de klant) zijn
vervuld voorafgaand aan de Brainlab-installatie. Het volgende hoofdstuk geeft een overzicht van
de omvang van de gebruikelijke werkzaamheden.

Kabeltrekontlastingslus

Afbeelding 34 

Om mogelijk letsel bij de patiënt of OK-personeel te voorkomen, moeten kabels die
vloeronderdelen verbinden met de verbindingsunit (zoals een microscoop) zijn verankerd
aan de montagelocatie van de verbindingsunit. Gebruik de klittenband op de
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microscoopkabel samen met, óf een balk op de CSU, óf een alternatief middel (zoals een
haak) dichtbij de connectoren.
OPMERKING. Raadpleeg de tekeningen van Brainlab voor locatiespecifieke voorbereiding,
formaat en route van de leidingbuizen voor SELV-stroomvoorziening en vezel.
 

Toegang tot het plafond

Er dient voorzien te zijn in toegang tot het plafond in de vorm van een luik of verwijderbaar
verlichtingstoestel voor installatie van kabels in een leidingbuis.
Circulaire sluiters in het plafond die concentrisch zijn geplaatst op de as van de CSU in de
armsystemen zijn nodig voor installatie en onderhoud van Brainlab-onderdelen.

Stroomvoorziening

Netstroomverbindingen en stopcontacten, volgens de projectspecifieke tekeningen van Brainlab,
moeten actief zijn voor de installatie en het testen van Brainlab-onderdelen.

Netwerken

Netwerktoegangspunten (LAN drops), zoals aangegeven in de projectspecifieke tekeningen van
Brainlab, moeten actief zijn met IP-adressen van het ziekenhuis, uitgegeven voor de configuratie
en het testen van Brainlab-onderdelen.

Tijdelijke voorzieningen/services

Om Brainlab-onderdelen te kunnen installeren, dient de omgeving goed verlicht, stofvrij en
airconditioned te zijn.
Daarnaast kan de volgende apparatuur nodig zijn:
• Pallettruck
• Ladders
• Afvalbakken
• Lift
• Vorkheftruck

Voorziening voor opslag ter plaatse

Opslagruimte moet beschikbaar zijn met de volgende condities op kamertemperatuur:

Transport/Opslagcondities

Temperatuur -10 °C tot 50 °C

Vochtigheid 10% tot 90%, niet-condenserend

Druk 500 hPa tot 1.060 hPa
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5.1.1 Draagconstructie/onderconstructie

Algemene informatie

Over het algemeen vereisen apparaten die aan het plafond worden bevestigd een
draagconstructie en/of onderconstructie waar aan de leverancier van de arm hun
bevestigingssysteem volgens hun specificaties zal bevestigen. De klant of bouwer is
verantwoordelijk voor het voorzien en vastzetten van de bevestiging tussen de
bevestigingssystemen van de leverancier van de arm en de draagconstructie of onderconstructie
door een bevoegde ervaren bouwtechnicus.
Nauwkeurige verticale en horizontale installatie van de interfaceplaat en de draagconstructie is
essentieel. De exacte locatie en afmetingen worden bevestigd tijdens de planningsfase.

Voorbeeld van een draagconstructie

Afbeelding 35 
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Voorbeeld van een bevestigingssysteem van de leverancier van de arm

Afbeelding 36 

Voorbeeld van onderdelen van een bevestigingssysteem

Afbeelding 37 

Structurele afwijkingscriteria van de onderconstructie

• Maximale horizontale afwijking van de onderconstructie bij het bevestigingspunt van de
montageplaat van de leverancier van de arm mag niet meer zijn dan 0,1" wanneer het
horizontaal wordt belast met 100 lbs (444.8 N).

• Maximale hoekafwijking van de onderconstructie bij het bevestigingspunt van de montageplaat
van de leverancier van de arm mag niet meer zijn dan 1/3° wanneer het wordt onderworpen
aan de belastingen van het ontwerp zoals gespecificeerd door de leverancier van de arm.
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Voorbeelden van de draagconstructie

Afbeelding 38 
OPMERKING. Het ontwerp van de bevestigingssystemen verschilt en is afhankelijk van de
leverancier. U kunt de gegevens opvragen bij de leverancier van de arm.
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Bevestigingsmethoden van de draagconstructie

① ②

④

③

Afbeelding 39 

Nr. Methode

① Systeem gelast aan de constructie

② Systeem verankerd aan de staalplaat

③ Systeem verankerd aan de constructieplaat

④ Systeem met bouten bevestigd aan de constructie
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Plafondafdekking

Afhankelijk van de conditie van de locatie en/of de klantvereisten, is een op maat gemaakte
plafondafdekking nodig (bijvoorbeeld als het ceiling-mounted-armsysteem de
airconditioningtussenruimte of het laminaire luchtstromingsysteem penetreert).
In dat geval moet de klant (of bouwer) een plafondafdekking ontwerpen en leveren (met twee
helften), dat wordt geïnstalleerd nadat Brainlab en de leverancier van de arm klaar zijn met de
installatie van de Curve ceiling-mounted. De afdekking moet verwijderd kunnen worden voor
onderhoudsdoeleinden.
Indien een verzonken plafondafdekking gewenst is, moet dit worden geleverd door de klant. Het
moet voldoen aan de regelgeving van de plaatselijke infectiekeuring en worden vervaardigd in
twee helften om het te kunnen verwijderen tijdens onderhoudsprocedures.

Voorbeelden van plafondafdekkingen

Afbeelding 40 
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5.1.2 Leidingwerk/leidingbuizen

Algemene informatie

Raadpleeg de onderstaande tekeningen voor locatiespecifieke voorbereiding, formaat en route
van de leidingbuizen voor SELV-stroomvoorziening en optische vezeltransmissielijnen.
De klant dient leidingbuizen te leveren zoals beschreven in dit hoofdstuk.
Tenzij anders aangegeven, bedraagt de minimale binnendoorsnede voor alle leidingbuizen
40 mm, met een minimale buigradius van 300 mm. Er moeten voorbereidingen worden uitgevoerd
volgens de projectspecifieke indelingen en tekeningen van Brainlab. Zorg dat elke leidingbuis is
uitgerust met doorvoerbedrading.
OPMERKING. Indien een buigradius van 300 mm niet mogelijk is, neemt u contact op met
Brainlab consulting. Brainlab raadt leidingbuizen aan met een gladde afwerking aan de
binnenkant.
 

Curve ceiling-mounted single display

• 1 leidingbuis van de verbindingsunit naar de computerunit
• 2 leidingbuis van de verbindingsunit naar de plafondas

Curve ceiling-mounted dual display

• 1 leidingbuis van de verbindingsunit naar de computerunit
• 3 leidingbuis van de verbindingsunit naar de plafondas

Installatie van de Curve ceiling-mounted met OK-verlichting

Er kunnen aanvullende leidingbuizen, stroomvoorziening, aarding, wandcontactdozen, of andere
voorbereidingen ter plaatse nodig zijn, afhankelijk van de specifieke OK-verlichting. Raadpleeg de
specifieke projectinstructies van de leverancier van de OK-verlichting.

Kabelgoten

Kabelgoten kunnen alleen worden gebruikt in plaats van leidingbuizen als volledige toegang over
de gehele lengte gegarandeerd kan worden door de klant. Dit geldt zowel gedurende de installatie
als voor toekomstig onderhoud.
Leidingbuizen over de lengte van de kabelgoten zijn vereist ter bescherming van de optische
vezelkabels.
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Voorbereiding van de locatie 2-arm

Afbeelding 41 
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Voorbereiding van de locatie 4-arm

Afbeelding 42 
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5.1.3 Aardgeleidingsverbindingen / Equipotentiaal

Aardgeleiding

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te voorzien in een middel voor het aansluiten van
de door Brainlab geleverde aardgeleidingskabels van de monitor(s) dichtbij de plafondflens van
het armsysteem, voordat het systeem wordt geïnstalleerd. De klant moet kiezen voor een
dwarsdoorsnede van de aansluitklem die voldoet aan de nationale en plaatselijke standaards voor
bescherming.
Informatie over het verbindingspunt moet worden geleverd door de klant:
Getapt aansluitingseinde met een doorsnede van maximaal 5,3 mm.
OPMERKING. De voorziening van een aardgeleidingskabel door de klant voldoet niet aan de
vereisten van Brainlab.
 

Een aparte aardgeleidingskabel is een veiligheidsmaatregelen en uitsluitend vereist voor de
Curve ceiling-mounted-monitor(s). Zowel de Curve ceiling-mounted computerunit en de
verbindingsunit worden gedekt door het aardgeleidingssnoer van de stroomsnoeren.

Equipotentiaal

Naast de aardgeleidingsverbinding, biedt Brainlab de mogelijkheid tot het aansluiten van een
equipotentiaalkabel aan de satellietapparaten (Curve ceiling-mounted verbindingsunit en
computerunit). Het gebruik van de equipotentiaalpunten op de Curve ceiling-mounted
computerunit en de verbindingsunit is niet verplicht en naar oordeel van het ziekenhuis. Indien
het ziekenhuis het gebruik van de equipotentiaal vereist, dan dient de klant het
equipotentiaalverbindingspunt van de kant van het ziekenhuis dichtbij de Brainlab-onderdelen die
moeten worden aangesloten, te monteren (kabels worden geleverd door Brainlab).
Het gebruik van equipotentiaalverbindingen heeft geen veiligheidsrelevantie en wordt alleen
gebruikt om interferenties tussen verschillende apparaten op verschillende circuits te
verminderen.
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6 IMPLEMENTATIE
6.1 Algemene tijdlijn/Duur
Overzicht

Algemene informatie

Consulting / 
Requirement 

analysis / Pre-
Planning Phase

Planning Phase On-Site visit Detailed Planning
Preparation / Pre-

Installation / 
Production

Installation Training

Purchase 
Agreement

Training 
Acceptance / 
Release for 
clinical use

Minimum 
3 weeks*
(varies)

1 – 2 days
Minimum 
2 weeks*

Approximately 
10-12  weeks

Approximately 
1 week

Design 
Freeze

„sign off“

System 
Installation 
Acceptance

Miltestone

*NOTE: The entire planning phase as well as the whole project duratation 
ultimately depends on the information and communitcation flow among the 
involved project parties.

Minimum of 
16 weeks*

Phase

Approximately 
1 week

Afbeelding 43 
De feitelijke tijdlijn voor elk project varieert afhankelijk van de installatie. Deze tijdlijn dient alleen
te worden gebruikt als grove richtlijn. De feitelijke tijdlijn kan alleen worden bevestigd nadat de
Brainlab-indelingstekeningen zijn goedgekeurd en ondertekend door de klant. Dit vindt gewoonlijk
plaats tijdens de gedetailleerde planningsfase/ontwerpbevriezing.
Wij raden de klant aan om een geschikte vaste projectmanager of technische vertegenwoordiger
aan te stellen voor planning en installatie, die klantspecifieke vereisten kan communiceren met de
klantconsulent van Brainlab. De ervaring heeft aangetoond dat een goed gecoördineerd
ziekenhuisprojectteam een grote bijdrage levert aan het volgens planning handhaven van de
tijdlijn.
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6.2 Projectfases
Overzicht

Analyse van consulting en vereisten

Dit is de voorbereidende geschiktheidsfase. Het omvat de technische geschiktheidsanalyse voor
het controleren van de locatie en de technische geschiktheid van systeemimplementatie van de
Curve ceiling-mounted ten aanzien van de aangewezen OK.

Planning vooraf

Voordat een Curve ceiling-mounted wordt bevestigd of gepland voor installatie, dient een
klantconsulent van Brainlab hierbij te zijn betrokken.
Alle klantinformatie (naam, adres, aangewezen contactpersonen, status van de OK, interface-
apparaten, plattegrond en indeling van de OK en omliggende kamers) moet worden overlegd aan
een klantconsulent van Brainlab voor planning vooraf en voorbereidende indelingsvoorstellen.
De klantconsulent van Brainlab heeft de volgende informatie nodig om te kunnen beginnen:

Informatietype Categorie Details

Contact

Projectadres, ziekenhuis, afdeling Naam, land, adres, telefoon, e-
mail

Contactpersoon (klant)

Naam, adres, telefoon/fax, e-mail
Architect ter plaatse, verantwoorde-
lijke faciliteitsmanager

Andere van toepassing zijnde plaat-
selijke partijen, firma’s, technici, etc.

Locatie

Aangewezen OK Kamernummer, afdeling, vleugel

Status van de OK Bestaand, gepland, in gebruik,
niet in gebruik

Geschatte datum voor klinisch ge-
bruik Datum

Interface-apparaten voor live naviga-
tie/integratie

Type, producent (bijv. Zeiss Pen-
tero-microscoop), uitgangsignaal/
verbindingstype

Tekeningen (Auto-
CAD 2000.dwg)

Plattegrond van de aangewezen OK
en omliggende kamers Alle architecturale en apparatuur-

informatieDwarsdoorsnede van de aangewe-
zen OK en omliggende kamers

Planningsfase

Van een voorbereidend indelingsvoorstel wordt door Brainlab een concept gemaakt en gestuurd
naar de klant en/of aangewezen architecten. Deze indeling moet tot in detail door de klant worden
gecontroleerd (zowel door gebruikers als technische vertegenwoordigers van de klant), in het
bijzonder ten aanzien van de positie van de centrale plafondas van het geselecteerde
armsysteem en het gebied dat door de aan het plafond bevestigde apparaten (display, camera en
OK-lampen, indien van toepassing), wordt beslaan.
De voorgestelde locatie van het aan het plafond bevestigde apparaat, de verbindingsunit en de
computerunit moet door de klant worden goedgekeurd.
Op basis van het indelingsvoorstel van Brainlab, moet de plaatselijke tekening voor de
plafondmontage (onderliggende structuur en interfaceplaat) door de klant en zijn technicus
worden voorbereid.

Projectfases
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Bezoek ter plaatse

De klantconsulent van Brainlab, de klant en de plaatselijke architecten dienen het volgende
overeen te komen:
• De door Brainlab aangepaste OK-indeling (inclusief alle apparaten)
• Alle technische kwesties (plafondonderconstructie, uiteindelijke locatie van de apparaten, etc.)
• Een tijdlijn (volgende stappen, mogelijke levering en installatiedatum)
• De omvang van de werkpakketten voor alle betrokken partijen en firma’s (indien nodig)

Gedetailleerde planning

Brainlab voltooit een gedetailleerde set met planningtekeningen die door de klant moeten worden
goedgekeurd (d.w.z. getekend voor goedkeuring). De gedetailleerde projecttijdlijn uitgegeven door
Brainlab moet door de klant worden goedgekeurd.

Productie

Dit is de voorbereidingsfase voor de klant, Brainlab en andere betrokken partijen. In deze fase
worden de volgende punten bereikt:
• Uitgifte van de definitieve indelingstekeningen door Brainlab
• Brainlab bestelt locatiespecifieke onderdelen; voormontage en testen vindt plaats in Duitsland
• Voorbereiding ter plaatse door de klant, zoals gespecificeerd in de planningtekeningen van

Brainlab
• Verzending van alle Brainlab-onderdelen naar de locatie

Fabrieksinstallatie

Dit is de eerste bevestiging van de tussentijdse plafondonderconstructie. De fabrieksinstallatie
moet vooraf worden geïnstalleerd voor de hoofdinstallatie van het armsysteem en voor het sluiten
van het verlaagde plafond.

Installatie

Deze fase omvat de installatie ter plaatse van Brainlab-onderdelen door Brainlab, evenals
systeemintegratie en het uitvoeren van testen door installatietechnici van Brainlab.

Acceptatie

Deze mijlpaal omvat de acceptatie van de systeeminstallatie en het starten met de procedure
tussen Brainlab en de klant.

Training

Brainlab support levert apparatuur- en onderhoudstrainingen evenals acceptatie en
gebruikerstrainingen.

Acceptatietraining

Deze mijlpalen omvatten de klinische trainingsacceptatieprocedure van het systeem en de
toepassing ervan door Brainlab-personeel met de gebruiker. Alleen na de succesvolle Brainlab-
producttraining en trainingsacceptatie wordt het Brainlab-systeem vrijgegeven voor klinisch
gebruik door de gebruiker.

IMPLEMENTATIE
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6.3 Omvang van werkzaamheden door de klant
Overzicht

Algemene informatie

Om de beste praktijk en een korte implementatieperiode te garanderen, moeten bepaalde
vereisten door de klant zijn vervuld voorafgaand aan de Brainlab-installatie. Hieronder staat een
overzicht van de omvang van de gebruikelijke werkzaamheden. Dit dient te worden uitgevoerd
door de klant of door plaatselijke contractanten in dienst van de klant.
Raadpleeg de locatiespecifieke planningtekeningen voor verdere informatie. Deze tekeningen
worden ingediend en verder uitgewerkt in de loop van de projectimplementatie.

Draagconstructie/onderconstructie van het plafond

• Omvang van de werkzaamheden voor de klant volgens de specificaties van de leverancier van
de arm waaronder het gewicht van de Curve ceiling-mounted-onderdelen.

• Ontwerp van de plafondmontage en de respectievelijke goedkeuring voor de draagconstructie/
onderconstructie van het plafond, de voorbereiding en de montage volgens de specificaties van
de leverancier van de arm.

• Goedkeuring voor structurele/statische ontwerp door een ervaren bouwtechnicus.
• Elke onderconstructie, voorbereiding en installatie die nodig is ter ondersteuning van het

montagestysteem van de leverancier van de arm.

Leidingwerk/leidingbuizen

• Implementatie van leidingbuizen volgens de tekeningen van Brainlab.
• Binnendiameter van 40 mm (tenzij anders bepaald; raadpleeg de locatiespecifieke tekeningen

van Brainlab).
• Alle leidingbuizen moeten worden uitgevoerd met doorvoerbedrading (minimale buigradius van

300 mm).
• Kabeldoorvoerhulsen aan het uiteinde van de leidingbuizen.
• Voorbereiding van de kabelleidingen, zoals gespecificeerd in de planningtekeningen van

Brainlab.

Installatie-opening

Voorbereiding in het plafond ter plaatse volgens de tekeningen van Brainlab.

Elektra/stroomvoorziening

• Standaard stopcontacten bij de locaties van zowel de computerunit als de verbindingsunit.
• Stopcontacten zoals gespecificeerd in de planningtekeningen van Brainlab.
• Equipotentiaalaansluitingen voorzien bij beide apparaten die kunnen worden aangesloten op

een equipotentiaalpunt in de OK.

Netwerken

• 1 x RJ45-netwerkpunten zoals gedefinieerd in de planningtekeningen van Brainlab.
• Brainlab dient toegang te krijgen tot het PACS-netwerk van het ziekenhuis (uitgeven van IP-

adres).

Omvang van werkzaamheden door de klant
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Aardgeleidingsverbindingen / Equipotentiaal

Aardingspunten binnen de operatiekamer zoals gespecificeerd in de planningtekeningen van
Brainlab. Raadpleeg pagina 71 voor meer informatie.

CSU-paneel

Alle aanpassingen die vereist zijn voor plaatsing van de verbindingsunit op het CSU-paneel
zoals gespecificeerd in de planningtekeningen van Brainlab, zoals een stroomstekker,
aardingspunt (PE), afdekplaat voor het doorvoeren van de voedingskabel of connectorplaten
(indien van toepassing).

Voorbereiding voor het positioneren van de verbindingsunit en de computerunit

Raadpleeg de planningtekeningen van Brainlab voor het positioneren van de verbindingsunit en
de computerunit, en het leveren van de vereiste apparatuur daarvoor (bijv., leveren van
stroomvoorziening, planken, CSU, etc.).

Ventilatie

Zorg dat er voldoende ventilatie wordt geleverd om te voldoen aan de omgevings-eisen van het
specifieke Brainlab-product.

IMPLEMENTATIE
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7 BIJLAGE
7.1 Bijlage
Overzicht

Literatuurverwijzingen

• Analyse van statische vereisten die betrekking hebben op plafondgemonteerde elektrische
medische apparatuur op basis van DIN EN 60601-1 door Gerhard Holz (gediplomeerd
technicus), Order Nr. 4036, april/juni 2006

• Blad met technische vereisten voor Curve ceiling-mounted-armen
• Systeemhandleiding voor Curve ceiling-mounted en Technische handleiding
• Brainlab Handleiding voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie

Reiniging en ontsmetting

Raadpleeg de Systeemhandleiding voor Curve ceiling-mounted of de Brainlab Handleiding
voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie.

Afkortingen

Afkorting Verklaring

OR (OK) Operating Room (operatiekamer)

EQR Equipment room (apparatuurkamer)

CR Control room (regelkamer)

iMRI Intraoperative magnetic resonance imaging (intraoperatieve magneti-
sche resonantie beeldvorming)

AFFL (BAVN) Above finished floor level (boven afgewerkt vloerniveau)

CSU (PVU) Ceiling supply unit (plafondvoedingsunit)

FoV Field of view (zichtveld)

SAW (OGG) Surface Acoustic Wave (oppervlaktegeluidsgolf)

FO (OV) Fiber optic (cable) (optische vezel (kabel))

POF Polymer optic fibers (cable) (optische vezels van kunstof (kabel))

IGS Image-guided surgery (beeldgeleide chirurgie)

SELV Separated extra-low voltage (gescheiden extra laag voltage)

AWG American Wire Gauge (amerikaanse kabeldiktemaat)

Curve CM Curve ceiling-mounted

BIJLAGE
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7.2 Bekabelingsconcept
Diagrammen

Legenda bekabelingsdiagram

Leiding Verklaring

Vezeloptische signaalkabel (vezeloptisch paar, multimoduskabel, OM3)

Vezeloptische polymeer (POF) kabel voor communicatie met de camera

Koperen gelijkstroom-voedingskabel (plus, min, afscherming)

Koperen voedingskabel (fasegeleider, neutrale geleider, aarde)

Equipotentiaalkabel

Aardingskabel

Curve ceiling-mounted single display

⑤

① ② ③

④

Afbeelding 44 

Nr. Onderdeel

① Aan het plafond bevestigd armsysteem van een externe partij

② Kabelbundel voor de display

③ Kabelbundel voor de camera

④ Kabelbundel die door de CSU loopt

Bekabelingsconcept
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Nr. Onderdeel

⑤ Verbindingsunit voor kabelbundel

Curve ceiling-mounted dual display

⑥

① ② ④

⑤

③

Afbeelding 45 

Nr. Onderdeel

① Aan het plafond bevestigd armsysteem van een externe partij

② Kabelbundel voor de display

③ Kabelbundel voor de display

④ Kabelbundel voor de camera

⑤ Kabelbundel die door de CSU loopt

⑥ Verbindingsunit voor kabelbundel
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7.3 Afmetingen

Verbindingsunit

381
37

7
39

0
10

0.
2

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface

Specification Drawing
Connection Unit

(based on PD00003013 Rev. 000)

Afbeelding 46 
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Computerunit

441

17
2

510

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing

Computer Unit
(based on PD00002777 Rev. 001)

Afbeelding 47 
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Display

A

A

D
D

9 m
ax

.5
.5

63.6
Length of

cable grommet

40
4.

6

614.6

84.5

11
7.

3

10
0

100

12
0

120
R3(4x)

27
.3

30

15

M
4

230.8
291.8

m
ax. 5.5

52
.690

31

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing Display

(based on PF1025-0800 Rev. 001)

A-A

A

D-D

BC

A

B

C

①

②

③

④ ⑤

⑥ ⑦

⑧
⑨

Afbeelding 48 

Nr. Beschrijving

① Schematische weergave van een mogelijk vereiste adapterplaat

② Effectief vereiste lengte van schroef binnen de display

③ Maximale indruk van blind inzetstuk

④ Maximale indruk van achterpaneel van de display met betrekking tot de VESA-interface

⑤ Maximale indruk van blind inzetstuk

⑥ Achteraanzicht van de display getekend zonder adapterplaat en schroeven in de verdie-
ping van deze weergave

⑦ Kabeldoorvoerhuls voor verbindingskabels

⑧ Blind inzetstuk

⑨ Blind inzetstuk (kabeldoorvoerhuls voor verbindingskabel kan hier ook worden geplaatst)

Afmetingen
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Display 2

CC

47.9

83.2

28.9
67

13.9

Dimensions stated in mm
Curve CM Interface 
Specification Drawing
Display

(based on PF1025-0800 Rev. 001)

C-C

D

D

① ② ③ ④ ⑤

⑥

Afbeelding 49 

Nr. Beschrijving

① Stroomaansluiting van de display

② Niet gebruikt

③ SFP

④ Niet gebruikt

⑤ Niet gebruikt

⑥ Achterkant van Curve ceiling-mounted display zonder kabelbehuizing
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Gemotoriseerde cameraverbinding

C

C
29.2

613

45
4.

6

23.7
28.9

2.
5

25
.5

34
.5

19.4
42

6
411.9

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing
Motorized Joint incl. Camera
(based on PF1025-0500 Rev. 003)

C-CE

E

Afbeelding 50 
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Handmatige cameraverbinding
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le 
fee

d t
hro

ug
h

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing
Manual Joint incl. Camera
(based on PF1025-0300 Rev.005 
and PF1014-1000 Rev.001)

1:2

Afbeelding 51 
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Handmatige cameraverbindingsconnector

C

C

23
.5
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.3

50

8.6
free space for limit stop

6

2x45°
2.5

25.5

36.5

6

56.5

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing

Manual Joint Connector
(based on PF1014-1004 Rev. 000)

a

C-C

Afbeelding 52 
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