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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktinformation och juridisk information
1.1.1 Kontaktuppgifter

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:

Område Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och Syd-
amerika

Tel: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brasilien Tel: (0800) 892-1217

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 (900) 649 115

Frankrike & fransktalande områ-
den Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa
Tel: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Förväntad livslängd

Brainlab tillhandahåller fem års service för plattformar. Under denna tidsperiod erbjuds såväl
reservdelar som support på plats.

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna handbok innehålla fel.
Kontakta oss på igs.manuals@brainlab.com om du har förslag på hur manualen kan förbättras.

Tillverkare

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

ALLMÄN INFORMATION
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1.1.2 Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätten. Ingen del
av denna guide får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Varumärken som tillhör Brainlab

Curve™ är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

CE-märkning

• CE-märket visar att Brainlab-produkten uppfyller de grundläggande kraven i
det medicintekniska direktivet (MDD).

• Enligt MDD, direktiv 93/42/EEG, är Curve ceiling-mounted en produkt klass
IIb.

OBS: CE-märkets giltighet kan endast bekräftas för produkter tillverkade av Brainlab.
 

Kasseringsanvisningar

Elektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med gällande be-
stämmelser och förordningar. För information om WEEE-direktivet (elektriskt och elekt-
roniskt avfall), besök:
http://www.brainlab.com/weee

Försäljning i USA

I USA får denna produkt enligt federal lag endast köpas av eller på order av läkare.

Kontaktinformation och juridisk information
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1.2 Symboler
1.2.1 Symboler som används i denna handbok

Varningar

Varningar anges med en varningstriangel. De innehåller säkerhetskritisk information om
möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är förknippade med
felaktig användning av utrustningen.

Försiktighetsuppmaningar

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller
säkerhetskritisk information om eventuella problem med enheten. Sådana problem
inkluderar funktionsfel på utrustningen, funktionsavbrott, skador på utrustningen eller
skador på egendom.

Kommentarer

OBS: Anmärkningar är formaterade med kursiv stil och visar på ytterligare praktiska råd.
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1.2.2 Symboler på hårdvaran

Symboler på maskinvarukomponenterna

Följande symboler kan förekomma på systemet:

Symbol Förklaring

Möjlig utjämningspunkt

MR-villkorad

Får ej återanvändas

Får ej omsteriliseras

Steriliseras med etylenoxid

Kinas begränsning för farliga substanser: Delvis återvinningsbar förpackning

Denna sida upp

Få ej staplas

Hanteras med varsamhet

Får inte användas om förpackningen är skadad

Håll borta från solljus

Förvaras torrt

Förvaringsförhållanden beträffande temperatur: Det specificerade temperatu-
rintervallet visas på varje etikett

Förvaringsförhållanden beträffande relativ luftfuktighet, ej kondenserande: Den
specificerade luftfuktigheten visas på varje etikett

Förvaringsförhållanden beträffande lufttryck: Det specificerade lufttrycksinter-
vallet visas på varje etikett

Symboler
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Symbol Förklaring

Radiosignalenhet

Antal produkter i förpackningen

Tillverkningssatsnummer

Serienummer

Användning före månad ÅÅÅÅ

Tillverkningsdatum

Tillverkare

IPXY
Kapslingsklass enligt IEC 60529
• X = Skydd mot intrång av fasta föremål
• Y = Skydd mot intrång av vätska

Titta inte direkt in i laserstrålen och rikta inte in laserstrålen i patientens ansikte
eller ögon

Laserstrålning som avges från öppningen
Titta inte in i strålen
Klass-2-laserprodukt
Max uteffekt 1 mW våglängd 635 nm

Växelström

Likström

På-symbol (ström)

På-symbol (delutrustning)

Av-symbol (ström)

Av-symbol (delutrustning)

USB

ALLMÄN INFORMATION
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Symbol Förklaring

Mata ut

Se medföljande dokumentation

ETL-testad

Symboler
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1.3 Avsedd användning
1.3.1 Att använda systemet

Användning av systemet

Curve ceiling-mounted är en ceiling-mounted navigeringsplattform som används för bildledd
kirurgi (IGS) och innefattar:
• Ett optiskt spårningssystem
• En datorenhet som kör programvaran (Brainlab-tillämpningar)
• En anslutningsenhet för anslutning av utrustning från tredje part
• Visningsanordning(ar) som kan visa navigeringen, däribland beröringsfunktioner som gör att

användaren kan interagera med programvaran

Användarprofil

Följande beskriver de tilltänkta användarna av systemet och deras respektive uppgifter:
• Utbildad sjukhuspersonal (t.ex. sjuksköterskor) är ansvariga för ställa i ordning systemet inför

de kirurgiska ingreppen och eventuella nödvändiga avinstallationssteg efter det kirurgiska
ingreppet. Iordningställande och avinstallation av systemet kan inbegripa: placering, anslutning/
frånkoppling av kablar, start och avstängning, rengöring av systemet samt anslutning/
frånkoppling av tredjepartsenheter.

• Den sterila sköterska ansvarar för att upprätthålla steriliteten under operationen, inklusive att
applicera det sterila överdraget för kamerahandtaget.

• Kirurgen och/eller assisterande kirurger interagerar med Brainlabs programvara som körs på
systemet med användning av systemets pekskärm(ar). För detaljerad information om
programvaruanvändningen, se relevant Användarhandbok för programvara.

• Brainlabs personal är ansvarig för systemunderhåll (se Teknisk användarhandbok) och
support (se s. 5).

Patientgrupp

Patientunderlaget består av patienter som skulle kunna behandlas med Brainlabs applikationer
som har lanserats för denna IGS-enhet för bildstyrd kirurgi.
För detaljer, se relevant Användarhandbok för programvara.

Plats för användning

Systemet är endast avsett för användning inomhus, i operationssal på sjukhus.

Användningsfrekvens

Användningsfrekvensen bestäms till mellan en gång per månad och flera gånger i veckan.

Varsam hantering av utrustningen

Systemets komponenter och tillhörande instrument består av mycket exakta mekaniska
delar. Hantera dem varsamt.

Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

ALLMÄN INFORMATION
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Rimlighetsgranskning

Innan en patient behandlas ska sannolikheten för all information till och från systemet
granskas.

Avsedd användning
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1.4 Kompatibilitet med medicintekniska produkter
1.4.1 Brainlabs medicinska instrument

Kompatibla medicinska instrument från Brainlab

Curve ceiling-mounted är kompatibel med:
• Steril pekpenna för engångsbruk
• Sterilt överdrag för kamerahandtag

Andra Brainlab-instrument

Ytterligare instrument kan bli tillgängliga efter publiceringen av denna användarhandbok. Kontakta
Brainlabs support om du har några frågor om instrumentkompatibilitet.

Använd endast instrument och reservdelar som specificerats av Brainlab med Curve
ceiling-mounted. Att använda otillåtna instrument/reservdelar kan negativt påverka
säkerheten och/eller effektiviteten för den medicintekniska produkten och äventyra
säkerheten för patienten, användaren och/eller miljön.

ALLMÄN INFORMATION

Användarhandbok för system Rev. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display Ver. 1.0 13



1.4.2 Medicinska enheter som inte kommer från Brainlab

Kompatibel med medicinska enheter som inte kommer från Brainlab

Curve ceiling-mounted levereras utan takmonterat armsystem. Ett takmonterat armsystem krävs
för att använda Curve ceiling-mounted.
Se motsvarande Klinikplaneringshandbok om vilka kriterier som används för att identifiera
kompatibla takmonterade armsystem för säker användning med Curve ceiling-mounted.
Vid frågor om kompatibilitet med armsystem, kontakta Brainlabs support.
Kompatibla medicinska enheter kan ha blivit tillgängliga efter utgivandet av denna
användarhandbok.

Andra enheter som inte kommer från Brainlab

Att använda kombinationer av medicintekniska enheter som inte har godkänts av Brainlab
kan negativt påverka enheternas säkerhet och/eller effektivitet och äventyra patientens,
användarens och/eller miljöns säkerhet.

Kompatibilitet med medicintekniska produkter
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1.5 Utbildning och dokumentation
1.5.1 Utbildning

Utbildning från Brainlab

För att säkerställa säker och lämplig användning ska samtliga användare delta i ett
utbildningsprogram som hålls av en representant för Brainlab innan de använder systemet.

Handlett stöd

För information om handlett stöd i användningen av datorstödd navigering, se relevant
Användarhandbok för programvara.

Ansvar

Detta system ger endast assistans till kirurgen, och ersätter inte kirurgens erfarenhet och/
eller ansvar under användningen av det.

ALLMÄN INFORMATION
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1.5.2 Dokumentation

Systemrevision

Informationen i denna handbok är relevant för systemrevisionerna nedan:

System Revision Systemets serienummer (de sis-
ta siffrorna)

Curve ceiling-mounted dual display 1.0 15700

Curve ceiling-mounted single display 1.0 15705

OBS: Systemets namn och komponentens artikelnummer är ingraverad på varje komponent.
 

Avsedda målgrupp

Den här användarhandboken är avsedd för kirurger och sjukhuspersonal.

Läs användarhandböckerna

Användarhandböckerna beskriver komplexa medicintekniska enheter och kirurgisk
navigeringsprogramvara som måste användas med försiktighet.
Det är viktigt att samtliga användare av system, instrument och programvara:
• Läs användarhandböckerna noga innan du hanterar utrustningen
• Ha alltid tillgång till användarhandböckerna

Att bortse från information i användarhandböckerna, i synnerhet att ignorera varningar och
försiktighetsuppmaningar, betraktas som onormal användning.

Tillgängliga användarhandböcker

Användarhandbok Innehållsförteckning

Användarhandböcker för
programvara

• Översikt över behandlingsplanering och bildstyrd navigering
• Beskrivning av installation av systemet i operationssalen
• Detaljerade programinstruktioner

Användarhandböcker till in-
strument Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Rengörings-, desinfektions-
& steriliseringsguide

Detaljinformation om rengöring, desinfektion och sterilisering av in-
strument

Användarhandböcker för
systemet Omfattande information om systeminställning

Teknisk användarhandbok Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikatio-
ner och efterlevnad

Klinikplaneringshandbok

• Specifikationer för placering av systemet samt installationsförut-
sättningar

• Kriterier som används för att identifiera kompatibla takmonterade
armsystem för säker användning med Curve ceiling-mounted

OBS: Tillgängliga användarhandböcker kan variera beroende på Brainlab-produkt. Om du har
frågor om de användarhandböcker du fått, kontakta Brainlabs support.
 

Utbildning och dokumentation
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2 SYSTEMÖVERSIKT
2.1 Systemkomponenter
2.1.1 Översikt

Terminologi

Om inget annat anges, kallas både Curve ceiling-mounted dual display och Curve ceiling-
mounted single display för ”Curve ceiling-mounted” i denna användarhandbok.

Förkortningar i denna handbok

IR används som förkortning av ”infraröd”.

Allmän information

Curve ceiling-mounted är en ceiling-mounted navigeringsplattform som används för bildledd
kirurgi (IGS) och innefattar:
• Ett optiskt spårningssystem (kamera på kameraled, se s. 33).
• En datorenhet som kör programvaran (Brainlab-tillämpningar) (se Teknisk användarhandbok

och/eller relevant Användarhandbok för programvara).
• En anslutningsenhet för anslutning av utrustning från tredje part (se s. 47).
• Visningsanordning(ar) som kan visa navigeringen, däribland beröringsfunktioner som gör att

användaren kan interagera med programvaran (se s. 31).
• Kablar som ansluts till ovanstående komponenter (se Teknisk användarhandbok för detaljer).

Den utrustning som beskrivs i denna användarhandbok är endast avsedd för användning
av hälso- och sjukvårdspersonal.

Optisk spårning

Optisk spårning möjliggörs med hjälp av en kameraenhet, som utsänder och detekterar IR-pulser.
• Reflekterande element, fästa på referensanordningar på patienten och instrumenten,

reflekterar infraröda signaler tillbaka till kameraenheten.
• Reflekterade signaler från de reflekterande komponenterna fångas upp och digitaliseras av

varje kameralins från olika vinklar.
• Programmet använder data som matas in i kameran för att beräkna instrumentens och

patientreferensanordningarnas relativa tredimensionella positioner.

Armsystem

Curve ceiling-mounted monteras i operationssalen med hjälp av ett takmonterat armsystem från
tredje part. Dessa armsystems komponenter och funktioner kan variera.
För information armsystemets specifikationer, användning eller rengöring, se handboken från
armsystemets tillverkare.

SYSTEMÖVERSIKT
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2.1.2 Kamera och skärmar

Komponenter - Curve ceiling-mounted dual display

①

③

②

Figur 1 

Nr Komponent Se

① 26-tums skärmar Sida 31

② Motordriven kameraled Sida 56

③ Kamera Sida 33

Komponenter - Curve ceiling-mounted single display

②①

Figur 2 

Nr Komponent Se

① 26-tums skärm Sida 31

② Kamera Sida 33

Systemkomponenter
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2.1.3 Datorenhet och anslutningsenhet

Datorenheten

Figur 3 
OBS: För information om datorenhetens LED-lampor, se s. 47.
 

Anslutningsenheten

Figur 4 
OBS: För information om anslutningsenhetens LED-lampor, se s. 47.
 

SYSTEMÖVERSIKT
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2.2 Systeminställningar
2.2.1 Översikt

Allmän information

Curve ceiling-mounted är ett optiskt spårande, pekskärmsstyrt planerings- och
navigeringssystem som är utformad för användning före och under operationer.
• Samtliga systemkomponenter är utformade för kontinuerlig användning under kirurgiska

ingrepp.
• Man får endast använda systemets komponenter inomhus, i en operationssal.

Patientmiljö

Följande systemkomponenter är lämpliga för användning i patientmiljön:
• Skärm(ar)
• Kamera
• Anslutningsenheten

Lämplig placering

Se till att systemet har installerats så att det är omöjligt för patienten att vidröra eller
komma in kontakt med utrustningen.

Se till att sjukhusets personal inte kommer att kollidera med några systemkomponenter,
t.ex. när de kommer in i rummet eller reser sig från en stol.

Se till att systemet placeras så att datorenhetens och anslutningsenhetens nätkontakter är
lättillgängliga. Vid ett funktionsfel i systemet måste du enkelt kunna koppla ifrån
nätströmmen.

Beakta skärmens synlighet vid installationen i operationssalen. Se till att
operationslamporna inte kommer att orsaka synlighetsproblem.

Luta dig inte mot datorenheten om denna är placerad upprätt, eftersom den då kan tippa.

OBS: Beakta den information om placering av systemet som finns i Klinikplaneringshandboken.
 

Sterilt fält

Curve ceiling-mounted är icke-steril. Låt inte kameran, skärmarna eller några andra delar
av Curve ceiling-mounted komma in i det sterila fältet.

Miljöbegränsningar

Systemkomponenterna är inte lämpliga för användning i syreberikad miljö eller i närvaro av
lättantändliga anestesiblandningar som innehåller luft, syrgas eller kväveoxid.
OBS: För mer information om begränsningar i operations- och icke-operationsmiljö, se Teknisk
användarhandbok.
 

Systeminställningar
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Störningar

Om kamerans infraröda ljus stör andra enheter, flytta dessa enheter och/eller kameran så att
störning undviks.

Kamerans infraröda ljus kan störa annan IR-baserad operationsutrustning, t.ex.
fjärrkontroller, pulsoximetrar eller IR-känsliga mikroskop.

Systemet producerar elektromagnetiska fält som kan störa annan känslig utrustning och
kan i sin tur även störas av andra elektromagnetiska fält.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Curve ceiling-mounted kräver speciella överväganden vad avser elektromagnetisk kompatibilitet
(EMK), och måste installeras och användas i enlighet med den EMK-information som
tillhandahålls i denna handbok och i Teknisk användarhandbok.

Av EMC-skäl (elektromagnetisk kompatibilitet) ska systemkomponenterna inte användas i
omedelbar närhet av, eller staplas på annan utrustning. Om detta inte går att undvika,
verifiera att Curve ceiling-mounted fungerar normalt.

MR-säkerhet

Datorenheten har inte testats i MR-miljö och måste betraktas som MR-osäker. När den
används i kombination med en intraoperativ MR-scanner måste datorenheten placeras
utanför MR-buren.

SYSTEMÖVERSIKT
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2.2.2 Installationer i operationssalen

Allmän information

Installationsexempel nedan ges enbart som förslag. För en detaljerad installationsbeskrivning, se
relevant Användarhandbok för programvara.
Placeringen kan variera beroende på vilket armsystem som installerats.
OBS: För ett exempel på en komplett systeminstallation (inklusive datorenheten och
anslutningsenheten), se s. 71.
 

Installationsexempel för Curve ceiling-mounted dual display

Figur 5 

Systeminställningar
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Installationsexempel för Curve ceiling-mounted single display

Figur 6 

Hur man ställer systemet i driftsläge

Steg

1. Placera kameran i önskat läge (se s. 35).

2. Placera skärmen/skärmarna i önskat läge.

3. Placera det sterila överdraget för kamerahandtaget på kamerahandtaget (se s. 64).

4. Slå på systemet (se s. 60).

OBS: För information om positionering av armen, se användarhandboken från armsystemets
tillverkare.
 

Efter användningen

Efter användningen ska kameran och skärmen/skärmarna placeras så att de inte förhindrar
postoperativa uppgifter och rengöring.

SYSTEMÖVERSIKT
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2.3 Korrekt systemhantering
2.3.1 Översikt

Korrekt hantering

Före kirurgi ska systemet testas för att säkerställa att alla komponenter fungerar som de
ska. Inspektera det visuellt för skador och kontrollera noggrannheten på det optiska
spårningssystemet. Använd inte utrustningen om du misstänker att den har skadats på
något sätt.

Endast personer som har utbildats av Brainlab får använda systemet i en klinisk miljö.

Patientsäkerhet

Se till att systemets komponenter inte kommer i kontakt med patienten.

Risk för elektriska stötar!

För att förhindra elektrisk stöt eller permanent skada på systemet får du inte utsätta
systemets komponenter för alltför mycket fukt.

Vidrör aldrig patienten och några systemkomponenter eller elektriska gränssnitt samtidigt,
på grund av möjlig elektrostatisk urladdning.

Vidrör inte stickproppskontakter.

Modifiering

Gör inte några modifieringar av Curve ceiling-mounted. Endast personal som certifierats av
Brainlab får modifiera systemet.

Försök inte att demontera eller sätta ihop några komponenter av systemet. Att förändra
Curve ceiling-mounted eller använda den utanför dess avsedda användningsområde kan
orsaka allvarlig skada på patienten, användaren eller tredje part.

Vätskor

Låt inte vätska tränga in i systemets komponenter, annars kan komponenterna eller
elektroniken blir skadade.

Korrekt systemhantering
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2.4 Inspektioner
2.4.1 Översikt

Intervall

En detaljerad inspektion bör utföras av Brainlabs support en gång om året.
Se Teknisk användarhandbok för detaljerad information om inspektioner.

Curve ceiling-mounted ska få underhåll och inspekteras regelbundet för att säkerställa
dess funktion och säkerhet.

Auktorisering

Endast Brainlab och/eller dess behöriga partners får utföra reparation av systemet.

Risk för elektriska stötar: Det finns inga delar som användaren kan utföra service på inuti
Curve ceiling-mounted. Ta inte bort några höljen. All service och underhåll ska utföras av
utbildade tekniker som har auktoriserats av Brainlab.

Inspektioner av armen

Inspektioner av armen beskrivs i motsvarande handbok från armsystemets tillverkare.

SYSTEMÖVERSIKT

Användarhandbok för system Rev. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display Ver. 1.0 25



2.4.2 Årlig inspektion

Auktorisering

Endast Brainlabs support och/eller auktoriserade partners får utföra årliga inspektioner.

Arrangemang

Det går att teckna serviceav-
tal

Årlig inspektion

Ja Automatiskt utförd av Brainlab.

Nej Kontakta Brainlab support för arrangemang.

Omfattning

Denna inspektion omfattar samtliga komponenter och funktioner samt de punkter som
specificeras på testrapportformuläret (se Teknisk användarhandbok).

Inspektioner
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2.4.3 Veckovisa och månatliga inspektioner

Auktorisering

Endast kvalificerad klinisk personal är behörig att utföra veckovisa och månatliga inspektioner.

Veckovisa inspektioner

Komponent Inspektion

Kabeldragning
Visuell kontroll (titta efter skador, vridningar, sprickor).

Kontrollera att alla kablar som är anslutna till anslutningsenheten är fästa
med dragavlastning.

Månatliga inspektioner

Komponent Inspektion

Samtliga komponen-
ter

Inspektera för fysisk skada

Kontrollera att det inte finns några lösa skruvar eller skruvar som saknas

Märkning och typskyltar läslig på samtliga komponenter

Datorenheten

Funktionalitet

Huvudströmbrytare

Ström-LED-lampans funktion

Anslutningsenhe-
ten

Funktion på anslutning till utrustning från tredje part (t.ex. mikroskop)

På/av-knapp och huvudströmbrytare

LED-funktionen (se Användarhandbok för system)

Kamera

Funktionalitet

Visuell inspektion (slitage)

Kontrollera att båda linserna är rena och inte repiga eller skadade på an-
nat sätt

Skärm(ar)
Funktionalitet

Visuell inspektion (slitage)

SYSTEMÖVERSIKT
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2.4.4 Återkommande test - årlig inspektion

Intervall

Ett återkommande test (säkerhetsinspektion) ska utföras en gång om året.

Omfattning

Ett återkommande test (säkerhetsinspektion) måste omfatta samtliga poster som specificeras på
testrapportformuläret.
Se Teknisk användarhandbok för detaljerad information om säkerhetsinspektioner.

Inspektion av personal som inte kommer från Brainlab

Endast kvalificerad, utbildad och kunnig personal får utföra elektriska säkerhetstester.

Kvalifikationerna ska innefatta utbildning i ämnet, testutrustning, kunskap, erfarenhet och
förtrogenhet med relevanta tekniker, standarder och lokala bestämmelser. Den personal
som utvärderar säkerheten ska kunna känna igen möjliga konsekvenser och risker som
uppstår från bristfällig utrustning.

Brainlab ska omedelbart informeras skriftligen om utrustningen bedöms vara osäker.

Inspektion av personal som kommer från Brainlab

• Om det inte finns någon lämplig kvalificerad person hos kunden kommer en supportspecialist
från Brainlab att utföra denna inspektion mot en fast avgift.

• Brainlab utför en inspektion i slutet av garantitiden utan kostnad.
• Kontakta Brainlabs support om ni behöver en supportspecialist från Brainlab.

Dokumentation av testresultaten

Ett exempel på testrapportformulär med minimispecifikationerna finns i Teknisk
användarhandbok.
Spara inspektionsresultaten för dokumentation.

Inspektioner
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2.5 Funktionsfel och anvisningar för returer
2.5.1 Funktionsfel

Systemskador eller avbrott

Använd inte systemet om:
• Strömkabeln eller kontakten är skadad eller utsliten
• Vätska har spillts på apparaten
• Systemet inte fungerar normalt när driftanvisningarna följs
• Systemkomponenterna uppvisar en påtaglig försämring i prestanda, vilket tyder på behov av

service
• Vätskor läcker ut från systemet
• System avger rök
• LED-lampan visar ett fel

Kontakta Brainlabs support om du observerar något av det ovanstående. Använd inte
systemet.

Hur man agerar vid skada eller avbrott

Steg

1. Stäng av systemet enligt beskrivningen på s. 61.

2. Koppla bort datorenheten och anslutningsenheten från vägguttaget.

3. Kontakta Brainlabs support.

4. Sätt en lapp med ”FÅR EJ ANVÄNDAS” eller liknande på utrustningen (inklusive dato-
renheten och anslutningsenheten) för att förhindra att de används av misstag.

Om du fortsätter att använda utrustning som visat sig vara trasig under en besiktning,
riskerar du att skada patienten.

SYSTEMÖVERSIKT
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2.5.2 Anvisningar för returer

Rapportering av skadad utrustning

Om det finns några felaktiga komponenter bör detta omedelbart rapporteras till Brainlab support.
Brainlab support kommer att be dig om:
• Systemets namn och komponentens serienummer (är ingraverad på komponenten)
• Beskrivning av problem

Reparation och byte

Brainlabs support:
• Ger dig en kostnadsuppskattning för reparation eller byte
• Informerar dig om när systemet förväntas vara funktionellt igen (oftast inom 48 timmar)

Att avlägsna komponenter

Ta endast bort skadade komponenter efter anvisningar av Brainlab support.

Hur man returnerar komponenter

Steg

1. Skydda komponenten från ytterligare skada genom att linda den och emballera den or-
dentligt.

2. Fyll i och återsänd formuläret som faxades till dig, eller levererades tillsammans med ut-
bytesdelen.

3. Förslut lådan noggrant med tejp.

4. Skicka den defekta komponenten till relevant returadress eller följ instruktioner från Brain-
lab support.

Returadresser

Brainlab AG
RMA Dept.
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

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

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

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

Funktionsfel och anvisningar för returer
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3 SKÄRMAR OCH KAMERA
3.1 Skärmar
3.1.1 Översikt

Allmän information

Curve ceiling-mounted är utrustad med en eller två pekskärmar som medger interaktion med
Brainlabs programvaruapplikationer.
Visningsalternativ varierar beroende på programmet och användarpreferenser. För mer
information, se relevant Användarhandbok för programvara.
Curve ceiling-mounted dual display har två bildskärmar, som kan visa otaliga kombinationer i
Brainlabs program, inklusive externa datakällor.

Dessa skärmar är ömtåliga elektriska instrument med hög precision. Hantera dem varsamt.

Inte för diagnostiska ändamål

Skärmarna uppfyller inte DIN EN 6868 och är inte avsedda för diagnostiska ändamål.
Videobilder är inte lämpliga för diagnostiska ändamål.

Skärmarnas komponenter

①

③

②

Figur 7 

SKÄRMAR OCH KAMERA
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Nr Komponent

①
Hemknapp
OBS: Denna knapps funktion kan variera beroende på programvarutillämpning. Se rele-
vant Användarhandbok för programvara för mer information.
 

② Pekskärm

③

Endast för Curve ceiling-mounted dual display: Motordrivna kamerakontroller (se s.
56).
OBS: Dessa kontroller finns också på Brainlabs program i Curve ceiling-mounted single
display, men har ingen funktion.
 

Användning av skärm

• När systemet är igång är skärmen/skärmarna alltid på och kan användas.
• Endast en interaktion känns av åt gången.
• Endast för Curve ceiling-mounted dual display: Beroende på vilken programvara som

används kan inmatningar på en bildskärm påverka vad som visas på den andra (se relevant
Användarhandbok för programvara).

• Placera skärmen/skärmarna så att de inte stör operationen eller operationspersonalens
rörelser.

Endast en person bör interagera med skärmarna åt gången. Samtidiga inmatningar kan
leda till misstolkningar.

Luta dig inte mot eller häng upp någonting på skärmarna.

Låt inte vätskor komma i kontakt med det skum som omger skärmens ram och bildskärm.
Detta kan leda till tillfälliga negativa effekter på skärmens funktion. I fall vätskor kommer
oavsiktligt i kontakt med bildskärmen ska du torka av de så snabbt som möjlig.

Skydda skärmens yta

Använd inte skadade skärmar. Kontrollera alltid skärmens skick och kvalitet innan ett
ingrepp påbörjas.

Använd inte vassa verktyg på pekskärmen.

Rörelseområde

Rörelseområdet är starkt beroende av vilket armsystem som är installerat. Se handboken från
armsystemets tillverkare för mer information.

Se till att du har tillräckligt med utrymme så att skärmarna inte kolliderar med taket,
utrustningen eller personer.

Skärmar
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3.2 Kamera
3.2.1 Översikt

Varsam hantering

Kameran är en mycket känslig optisk anordning som är ett exakt och ömtåligt stycke
elektrisk utrustning. Hantera den med varsamhet.

Kompatibilitet med överdrag

Använd endast det sterila överdrag för kamerahandtaget som specificerats av Brainlab för
kameran.

Kamerakomponenter

①

③

②

④

Figur 8 

Nr Komponent

① Laseravtryckare (baksidan av handtag, inte synlig)

② Positioneringslaser

③ Linser

④ Belysningsfilter

OBS: För mer information om positioneringslasern, se s. 55.
 

Uppvärmningstid

Varje gång kameran startas behöver den i allmänhet två minuters uppvärmningstid. Om kameran
förvaras vid låga temperaturer kan uppvärmningstiden bli längre.

Säker användning

Endast en person får använda kameran åt gången.
Kontrollera att kameran och alla dess delar fungerar som de ska och att det finns tillräckligt med
utrymme för kamerans rörelser före användning.

SKÄRMAR OCH KAMERA
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Kameran innehåller inga komponenter som användaren kan utföra service på.

För att undvika risken för elektrisk stöt ska du inte vidröra patienten och kameran
samtidigt.

Anslut inte eller häng upp någonting på kameran.

Använd inte kameran om kablarna är synligt skadade.

Utför inga ändringar på kamerakomponenterna. Förändringar av utrustningen kan orsaka
allvarlig skada på patienten, användaren eller tredje part.

Användning med aktiva trådlösa instrument

Använd inte systemet med några aktiva trådlösa instrument som inte specificerats av Brainlab.
Försök inte använda mer än ett aktivt trådlöst instrument åt gången.
Kommunikation med aktiva trådlösa instrument (t.ex. Z-touch) kan upprättas även när kameran
fortfarande värms upp.
OBS: ”Aktiva trådlösa instrument” avser IR-ljusavgivande instrument som upptäcks av Curve
ceiling-mounted kamera och som används för patientregistrering. Det avser inte andra enheter
som sänder data (t.ex. Wi-Fi eller Bluetooth).
 

Ventilation

Blockera inte det normala luftflödet runt kameran, till exempel genom att drapera kameran.
Detta kan påverka kamerans driftsmiljö bortom dess rekommenderade trösklar. Försök inte
att skydda eller täcka kameran med hjälp av metoder som inte har godkänts av Brainlab.

Absoluta mätningar

Kameran är inte avsedd för absoluta mätningar. Kameran har utformats för att tillhandahålla den
relativa positionen av spårbara instrument.

Infraröda LED-anordning

Den infraröda lysdioden sitter runt linsernas innerring.
Den infraröda lysdioden är en ”LED-produkt klass I”.

Titta inte direkt in i den infraröda lysdioden på ett avstånd som understiger 15 cm.

Skador och renlighet

Inspektera alltid kameran för att fastställa att den är ren och om det finns eventuella skador
innan du påbörjar proceduren. Använd inte kameran om den är skadad eller om det finns
repor på objektivens inre ring.

Använd inte kameran om ljuskällans filter eller objektiven är smutsiga.

Kamera
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3.2.2 Kameraledens rörelseområde

Allmän information

Rörelseområdet är starkt beroende av vilket armsystem som är installerat. Se handboken från
armsystemets tillverkare för mer information.

Se till att du har tillräckligt med utrymme för kamerans rörelser. Övervaka kamerans
rörelser för att se till att den inte kolliderar med taket, utrustning eller personer.

Rörelseområde Curve ceiling-mounted dual display

①
②

②

①

Figur 9 

Nr Komponent

① Manuell kamerajustering

② Motordriven kamerajustering

SKÄRMAR OCH KAMERA
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Rörelseområde  Curve ceiling-mounted single display

Figur 10 

Kamera
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3.2.3 LED-lampor och ljudsignaler

Illustration

① ③②

Figur 11 

Nr Komponent

① LED-strömindikator

② Lysdiod för status

③ Fel-LED

Lysdiodindikationer

LED-indikator Status Indikation

Lysdiod för
ström ①

Blinkar grönt Kameran värmer upp.

Fast grönt sken Kameran är redo att användas.

Av

• Kameran har ingen ström.
• Kontakta Brainlabs support om anslutningsenheten är

ordentligt påslagen, men LED-lampan för ström ändå är
släckt (även om navigering ändå är möjlig).

Lysdiod för sta-
tus ②

Fast grönt sken Kommunikationsförbindelse upprättad.

Av Kontakta Brainlabs support.

Lysdiod för fel
③

Av Inga fel upptäcktes.

Blinkar gult
• Fel upptäcktes.
• Kontakta Brainlabs support (även om navigering fortfaran-

de är möjlig).

Fast gult sken
• Kameran är trasig.
• Kontakta Brainlabs support (även om navigering fortfaran-

de är möjlig).

OBS: Om det inte finns signal från LED-strömindikatorn eller LED-statusindikatorn ska du
kontakta Brainlab support (även om navigering fortfarande är möjlig).
 

SKÄRMAR OCH KAMERA
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Ljudsignaler

Kameran ger ifrån sig två pip när:
• Ström har anslutits till systemet
• Återställning har utförts, dvs. anslutning har gjorts till Brainlabs programvara

Kamera
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4 DATORENHETEN OCH
ANSLUTNINGSENHETEN

4.1 Inledning
4.1.1 Översikt

Klassificering

Datorenheten och anslutningsenheten är klassificerade som Klass I-utrustning enligt IEC
60601-1 och måste testas på i enlighet med detta.

Klassificering Definition

Klass I

Klassificering gällande skydd mot elektriska stötar.
Avser elektrisk utrustning där skydd mot elektriska stötar inte förlitar sig på
enbart grundläggande isolering, men som innefattar en extra försiktighetsåt-
gärd gällande skydd där metoder finns för att åtkomliga metalldelar eller inre
metalldelar är skyddsjordade.

Placering av anslutningsenheten

Anslutningsenheten måste användas i horisontellt läge.

Placera inte anslutningsenheten på något annat sätt än det som beskrivs i denna handbok.

DATORENHETEN OCH ANSLUTNINGSENHETEN
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4.1.2 Ventilation

Säkerställande av ventilation

Anslutningsenheten och Datorenheten är aktivt kylda enheter och producerar luftflöde vid
öppningarna. Beakta detta vid placering av enheterna.

Ventilationsöppningarna på anslutningsenheten och datorenheten kan vara heta.

Ventilationsöppningarna på systemet får ej blockeras eller täckas, till exempel med
draperingar. Luft måste tillåtas att cirkulera genom ventilationshålen för att säkerställa
ändamålsenlig drift och för att undvika överhettning.

Anslutningsenheten

②①

Figur 12 

Nr Komponent

① Luftintagsområden

② Utlopp

Inledning
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Datorenheten

①

②

Figur 13 

Nr Komponent

① Utloppsområden (baksidan)

② Luftintagsområden (undersidan)

DATORENHETEN OCH ANSLUTNINGSENHETEN
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4.1.3 Lysdiodindikationer

Datorenheten

① ② ③

Figur 14 

Nr LED-indikator Status Färg

① LED Power (Ström)

Datorenheten avstängd och utan ström Av

Datorenheten avstängd, men ansluten till strömför-
sörjning Blå

Datorenheten startas
Grön

Datorenheten igång och klar för användning

② LED Hard disk (Hård-
disk)

Datorenheten avstängd och utan ström
Av

Ingen aktivitet på hårddisken

Aktivitet på hårddisken Grön

③ DVD/utmatnings-
knapp

Datorenheten avstängd och utan ström
AvDatorenheten avstängd, men ansluten till strömför-

sörjning

Aktivitet på DVD-enheten Blå

Knappen vidrörd Grön

Inledning

42 Användarhandbok för system Rev. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display Ver. 1.0



Anslutningsenheten

① ② ③ ④

Figur 15 

Nr LED-indikator Status Färg

① På/av-knapp

Anslutningsenheten avstängd och utan ström
AvAnslutningsenheten avstängd, men ansluten

till strömförsörjning

Anslutningsenheten igång Blå

Knappen vidrörd medan systemet körs Grön

② LED Connection Unit
(Anslutningsenhet)

Anslutningsenheten avstängd och utan ström Av

Anslutningsenheten avstängd, men ansluten
till strömförsörjning Blå

Anslutningsenheten igång Grön

③ Computer Unit (Datoren-
hetens) LED-lampa

Anslutningsenheten avstängd och utan ström
AvAnslutningsenheten avstängd, men ansluten

till strömförsörjning

Systemet startas Blå

Datorenheten igång och klar för användning Grön

④ LED Camera/DIsplay(s)
(Kamera/pekskärm(ar))

Anslutningsenheten avstängd och utan ström
AvAnslutningsenheten avstängd, men ansluten

till strömförsörjning

Kameran och bildskärmen/bildskärmarna är kla-
ra för användning Grön

DATORENHETEN OCH ANSLUTNINGSENHETEN
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4.2 Kabeldragning
4.2.1 Ström- och potentialutjämningskablar - datorenheten och anslutningsenheten

Säker kabelhantering

Ryck eller dra inte i kablarna. Dra försiktigt direkt vid anslutningsgränssnittet när du
avlägsnar kablarna.

Anslut och koppla inte ifrån kablar (t.ex. nätkabeln) när systemet är påslaget.

Kontrollera att kablarna är i gott skick innan du använder systemet. Använd inte trasiga
eller skadade kablar.

Se till att kablarna hänger tillräckligt löst när man ansluter kablarna. Man ska inte belasta
eller spänna de ansluta kablarna.

Anslut inte de två gränssnitten på anslutningsenheten till varandra. Anslut inte heller de
två gränssnitten på datorenheten till varandra.

Potentialutjämningskabel (PE) (gul/grön)

• Utjämnar potentialer mellan olika metalldelar som kan vidröras samtidigt
• Reducera skillnader i potential som kan uppkomma mellan medicinsk elektrisk utrustning och

andra föremåls ledande delar under operationen

Innan du använder systemet måst du se till att potentialutjämningskablarna på
datorenheten och anslutningsenheten är anslutna till sina respektive vägguttag.

Kabeldragning
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Hur man ansluter PE-kablar

① ②

③ ④

Figur 16 

Steg

1. Anslut potentialutjämningskabeln ② till potentialutjämningsporten på datorenheten ①.

2. Anslut potentialutjämningskabeln till ett likvärdigt vägguttag eller en potentialutjämnings-
terminal.

3. Anslut potentialutjämningskabeln ④ till potentialutjämningsporten på anslutningsenhe-
ten ③.

4. Anslut potentialutjämningskabeln till ett likvärdigt vägguttag eller en potentialutjämnings-
terminal.

DATORENHETEN OCH ANSLUTNINGSENHETEN
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Så här ansluter du nätkablarna

① ②

③ ④

Figur 17 

Steg

1.
Anslut nätkabeln ② till nätkabelporten på datorenheten ①.
Kontrollera att kabeln sitter ordentligt.

2. Sätt i nätkabeln i vägguttaget.

3.
Anslut nätkabeln ④ till nätkabelporten på anslutningsenheten ③.
Kontrollera att kabeln sitter ordentligt.

4. Sätt i nätkabeln i vägguttaget.

Kontrollera voltinställningen innan du ansluter nätkabeln till vägguttaget.

För att undvika risk för elektrisk stöt får du endast ansluta utrustning till ett jordat eluttag.

Kabeldragning
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4.3 Användargränssnitt
4.3.1 Frontpaneler

Datorenhetens gränssnitt

①

③

②

Figur 18 

Nr Komponent

① CD/DVD-enhet

② Utmatningsknapp

③ Huvudströmbrytare

OBS: För information om datorenhetens LED-lampor, se s. 42.
 

CD/DVD-kompatibilitet

Följande typer av CD/DVD kan läsas och/eller skrivas:

CD/DVD-typ Läshastighet

DVD-ROM

8xDVD±R

DVD±R DL (slutförd skiva)

DVD-RAM (4,7 GB) 5x

CD-ROM

24x
CD-R

CD-RW

CD-DA

CD/DVD-typ Skrivhastighet

DVD±R
8x

DVD+RW

DVD±R DL
6x

DVD-RW

DVD-RAM 5x

DATORENHETEN OCH ANSLUTNINGSENHETEN
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CD/DVD-typ Skrivhastighet

CD-R 24x

CD-RW 4x - 24x (beroende på undertyp)

Sätt endast i CD/DVD-skivor av standardtyp med 120 mm diameter. Sätt inte i oregelbundet
formade CD/DVD-skivor.

Anslutningsenheten - framsida

②

①

④

③

Figur 19 

Nr Komponent

① På/av-knapp

②
Dataportar:
• 4x USB 2.0
• Intraoperative Data (Intraoperativa data) (LAN, 100 Mbit/s)

③
Mikroskopintegration:
• Communication (Kommunikation) (USB-B)
• Video out (Videoutgång) (DVI-I)

④

Navigeringsbildtagning:
• SDI in
• Composite In (Komposit in)
• S-video in

OBS: För information om anslutningsenhetens LED-lampor, se s. 43.
 

Användargränssnitt
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4.3.2 Bakpaneler

Datorenheten - baksida

③

①

②

⑥⑦

⑤

④

Figur 20 

Nr Komponent

① Fiberoptiska anslutningar till pekskärmen/pekskärmarna

② 2x DVI-D ut (klon(er) av pekskärmen/pekskärmarna)

③ Hospital Network (Sjukhusets nätverk) (LAN, 1 Gbit/s)

④ Huvudströmbrytarport

⑤ Potentialutjämningsport

⑥ 4x USB 2.0-portar

⑦ Fiberoptiska anslutningar till anslutningsenheten

DATORENHETEN OCH ANSLUTNINGSENHETEN

Användarhandbok för system Rev. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display Ver. 1.0 49



Anslutningsenheten - baksida

⑤

③② ④

⑥

①

Figur 21 

Nr Komponent

① Optisk polymerfiberkabelanslutning (POF) till kameran

② 24 V nätuttag för kamera och pekskärm/pekskärmar

③ Huvudströmbrytarport

④ Huvudströmbrytare

⑤ Potentialutjämningsport

⑥ Fiberoptiska anslutningar till datorenheten

Före anslutning till enheter från tredje part

Innan du gör tredjepartsanslutningar till Curve ceiling-mounted
• Läs tillverkarens användarhandbok för eventuella medicinska enheter som ska anslutas.
• Kontrollera att tredjepartsenheterna och kablarna fungerar som de ska.

Innan du påbörjar kirurgi, gör en funktionskontroll av:
• Tredjeparts videoanslutningar
• Dataanslutningar (t.ex. anslutningen till USB-fotpedalen)
• Anslutningar till medicinsk bildtagningsutrustning (t.ex. C-bågens LAN-anslutning)

Säkra kablarna

Se till att kablarna är placerade så att ingen kommer att snubbla på dem. Säkra alla kablar
som är anslutna till anslutningsenheten, t.ex. med en dragavlastning.

Om tredjepartsenheterna inte används, koppla ifrån och lägg undan alla kablar.

Användargränssnitt
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Tillgängliga tredjepartsanslutningar

Port Exempel Hantering

Sjukhusets
nätverk

Galvaniskt isolerad ethernetport (1,5 kV) för anslutning
till sjukhusets nätverk eller intraoperativa datakällor
(minst Cat 5e RJ45-nätverkskabel för max. 1 GB nät-
verk).
Det finns en spärr nertill som låser när man kopplar in i
porten. När du tar bort kontakten ska du trycka på spär-
ren, och dra ut kontakten.

Intraoperativa
data

USB
USB-portar för anslutning av passiva USB 2.0-enheter
för överföring av patientdata.
OBS: Använd endast USB-minnen från Brainlab.
 

SDI In Anslut digital ingång från SD eller HD SDI-källa eller en
kompositkälla (CVBS) via en 5 m koaxialkabel med BNC-
anslutning för interaktion med Brainlabs programvaruvi-
deo.
Tryck hankontakten över honkontakten, så att de två små
knapparna på honkontakten låses fast i spirallåsen på
hankontakten. Vrid bajonetthylsan medurs för att låsa
fast kontakten.
För att ta bort kabeln, vrider du bajonetthylsan på han-
kontakten moturs, för att sedan dra ut kontakten.
OBS: För detaljerad information om mikroskopintegra-
tion, se relevant användarhandbok för instrument.
 

Komposit in

S-video in

Anslut S-videokällan med en 26 AWG miniatyrkoaxialka-
bel (max. 5 m) med Mini-Din Hosidenkontakt för interak-
tion med Brainlabs programvaruvideo.
Du måste justera kodknappen i plast innan du sätter in
kabeln. Denna kontakt kan inte låsas fast.
Använd endast 4 Pin Mini-Din Hosiden-kontakter. Liknan-
de kontakter kan se ut att passa men de kan skada ut-
rustningen.

USB-B

Anslut endast mikroskop via en mikroskopkabel från
Brainlab.
För detaljerad information om mikroskopintegration, se
relevant användarhandbok för instrument.

DVI-i-mikro-
skop

Anslut endast mikroskop via en mikroskopkabel från
Brainlab.
Anslut kopplingen och lås den genom att skruva fast de
båda skruvarna ordentligt på anslutningsenheten. För
detaljerad information om mikroskopintegration, se rele-
vant användarhandbok för instrument.
För att koppla ur kabeln lossar du de båda skruvarna och
drar ut den.

DATORENHETEN OCH ANSLUTNINGSENHETEN
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USB

USB-B-porten på anslutningsenheten används endast för anslutning av Brainlabs
mikroskopkabel till systemet. Om andra enheter ansluts till denna port kan enheterna bli
skadade.

Anslut endast passiva USB-enheter till systemet, annars kan utrustningens säkerhet och
effektivitet inte garanteras.

Restriktioner gällande anslutning av utrustning till paneler

Ytterligare utrustning som är ansluten till elektrisk utrustning för medicinskt bruk måste
överensstämma med IEC- eller ISO-standarder (t.ex. EC 60950 för
databehandlingsutrustning och IEC 60601-1 för medicinsk utrustning). Alla konfigurationer
ska dessutom uppfylla kraven för elektriska system för medicinskt bruk (se IEC 60601-1-1
eller klausul 16 av tredje upplagan av IEC 60601-1). Den som ansluter ytterligare utrustning
till elektrisk utrustning för medicinskt bruk konfigurerar ett medicinskt system och är
därför ansvarig för att systemet överensstämmer med kraven för elektriska system för
medicinskt bruk. Observera att lokala lagar har företräde framför ovan nämnda krav.
Konsultera din lokala representant eller den tekniska serviceavdelningen vid osäkerhet.

Såvida inte annat anges är användning av grenuttag och förlängningssladdar förbjuden.
Att ansluta elektrisk utrustning till ett grenuttag anses innebära att man skapar ett
medicinskt system, och kan minska säkerhetsnivån.

Anslut endast IEC-godkända enheter till LAN-portarna.

Curve ceiling-mounted gränssnitt ger inga separationsmöjligheter enligt IEC 60601-1:2005.
Användning av en adekvat separationsanordning för nätverksgränssnittet (LAN) med en
beteckning på minst 1 MOOP och en dielektrisk styrka på minst 1,5 kV rekommenderas.

Nätverksmiljö

Använd endast systemet i en säker nätverksmiljö. Annars kan systemets funktioner inte
garanteras på grund av möjliga infektioner av illasinnad programvara.

Användargränssnitt
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5 ATT ANVÄNDA SYSTEMET
5.1 Systemplacering under användning
5.1.1 Översikt

Att tänka på när det gäller rörelser

Flytta endast en systemkomponent åt gången. Flytta inte två komponenter samtidigt.

Se till att inga människor eller omgivande medicinsk utrustning stöts till när kameran eller
skärmen flyttas uppåt och nedåt.
OBS: För information armpositionering, se handboken från armsystemets tillverkare.
 

Positionering av skärmarna

Flytta skärmen/skärmarna försiktigt för att undvika att man klämmer fingrarna eller andra
kroppsdelar mellan delar av skärmarnas armar eller andra systemkopplingar.

Skärmens färger kan visas felaktigt om skärmen inte är korrekt positionerad. Användarens
synfält måste vara vinkelrätt mot skärmen för att färgerna ska se ut på rätt sätt.
OBS: För information armpositionering, se handboken från armsystemets tillverkare.
 

Interferens

I fall det föreligger störningar med andra enheter som orsakas av det infraröda ljuset som avges
av kameran, ska du omplacera kameran och/eller den berörda enheten tills störningen har
försvunnit.
Om kameran inte spårar markörsfärerna korrekt på grund av störningar visas de som grå sfärer i
programmet.

Reflektioner av IR-ljus, t.ex. från överdrag, glänsande ytor eller reflexband på kläder, kan
störa kamerans förmåga att spåra instrument korrekt. Det gäller även för kamerans
infraröda ljus som kan störa andra enheter, t.ex. pulsoximetrar, fjärrkontrollsystem eller
mikroskop som är känsliga för infrarött ljus.

ATT ANVÄNDA SYSTEMET
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5.1.2 Justering av kamerapositionen

Säker hantering

Kameraenhetens komponenter är noggranna, känsliga optiska instrument. Om kameran
utsätts för fall eller stötar kan detta orsaka felkalibrering.

Försiktighet vid motordriven kamerajustering

Se till att det finns tillräckligt med manövreringsutrymme som tillåter kamerans rörelser
under proceduren. Övervaka kamerans rörelser för att se till att den inte kolliderar med
taket, utrustning eller personer.

Verifiera att den motorstyrda kamerajusteringen fungerar som den ska innan man påbörjar
det kirurgiska ingreppet.

Använd inte den motorstyrda kamerajusteringen om kablarna uppvisar synliga skador.

Rörliga delar

Var oerhört noga med att inte klämma fingrar eller andra kroppsdelar när kameran placeras.
Förflyttningar av kameran vid vilka kroppsdelar kan komma i kläm är bland annat, men inte
begränsat till:

Medurs rotation

Moturs rotation

Använd endast kamerahandtaget för att justera positionen. Annars kan fingrarna komma i
kläm mellan kamerans leder.

Systemplacering under användning
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Positioneringslaser

②①

Figur 22 
Tryck på laserutlösaren ① för att aktivera positioneringslasern.
Positioneringslasern är markerad med orden ”LASER APERTURE” (laseröppning) ②.
Täck inte över laser-öppningen.

Titta inte direkt in i laser-öppningen. Kamerans Klass II-lasermodul utstrålar synliga
laserstrålar som kan vara skadliga för det mänskliga ögat. Att titta rakt in i laserdiodens
strålning från nära håll kan orsaka ögonskador. Tänk på att positioneringslasern drivs av
ett internt batteri i kameran och fungerar oavsett om systemet är påslaget eller avstängt.

Att använda positioneringslasern på annat sätt än vad som beskrivs i denna handbok kan
leda till farlig strålexponering.

Rikta inte positioneringslasern rakt in i användarens/användarnas eller patientens ögon.
Det är viktigt att tänka på att användare kan ha till viss del begränsat rörelseutrymme under
proceduren och att patienter kanske inte kan t.ex. blunda eller vända bort huvudet från den
utstrålade lasern.

Så här kan du manuellt justera kameran

Kamerahuvudet kan justeras på det sätt som visas på s. 35 och s. 36.

Steg

1. Greppa kamerahandtaget eller kamerahandtagets sterila överdrag (se s. 64) och flytta
kameran till önskat läge.

2. Använd positioneringslasern som hjälp vid justeringen (se s. 55).

3.
Frigör kamerahandtaget.
Kameran kommer att behålla sin position.

OBS: Kontakta Brainlab support om du har problem med justering av kamerapositionen.
 

ATT ANVÄNDA SYSTEMET
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Hur man justerar kameran med motorstyrning (Curve ceiling-mounted dual display)

①

②

Figur 23 

Steg

1.

Använd de motorstyrda kontrollerna för att justera kameran:
• Upp/ner-pilarna styr upp- eller nergående rörelser ①
• Vänster/höger-pilarna styr rörelser i sidled ② (motsvarande den riktning du ser när du

står bakom kameran)

2.

Om så önskas kan kameran förflyttas i två riktningar samtidigt (t.ex. upp och vänster) ge-
nom att hålla i båda knapparna.
OBS: Man ska inte aktivera motstridiga riktningar samtidigt (t.ex. vänster och höger). Mo-
torrörelsen stoppas omedelbart. För att kunna fortsätta med kamerajusteringen måste du
släppa alla knappar för att sedan aktivera riktningar som går att kombinera.
 

3. Kontrollera kamerans synfält i programmet för att se till att alla nödvändiga markörsfärer
syns (se tillhörande Användarhandbok för programvara).

Hur man går vidare utan motorstyrd justering

Om den motorstyrda kamerajusteringen misslyckas (t.ex. om den inte svarar eller ger
okontrollerade rörelser) under ett ingrepp ska du kontakta Brainlab support.
Du kan fortsätta med det kirurgiska ingreppet med hjälp av manuell kamerajustering vid behov (se
s. 55). Spårningen påverkas inte.

Kamerans synfält

Placera kameran så att operationsfältet befinner sig mitt i kamerans synfält. Optimalt
arbetsavstånd är 1,2 till 1,6 m mellan kameran och operationsfältet.
Om instrumenten inte syns i kamerans synfält kan de inte spåras.
Navigeringsprogramvaran visar dialogrutan för kamerans synfält (se Användarhandbok för
programvara) och hjälper till att fastställa bästa kameraposition.

Systemplacering under användning
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①

②

③

Figur 24 

Nr Vy

① Baksida

② Sida

③ Ovansida

Placera inga transparenta eller halvtransparenta material (t.ex. folie eller glas) mellan
kameran och instrumenten som ska spåras.

Kontrollera att inga starkt reflekterande föremål eller ljuskällor blockerar kamerans synfält.
Artefakter orsakade av reflektioner kan reducera noggrannheten, särskilt under
registrering.

Noggrannhet i mätning på ett plan vinkelrätt mot kameravyns riktning är högre än
noggrannhet längs med kameravyns riktning. Ta med detta i beräkningen när kameran
positioneras.

ATT ANVÄNDA SYSTEMET
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5.2 Att starta systemet
5.2.1 Elkomponenter

Datorenheten

①

Figur 25 

Nr Komponent Se

① Huvudströmbrytare Sida 60

OBS: För information om LED-lampor, se s. 42.
 

Anslutningsenheten

②

①

Figur 26 

Att starta systemet
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Nr Komponent Se

① På/av-knapp Sida 60

② Huvudströmbrytare Sida 60

OBS: För information om LED-lampor, se s. 42.
 

Strömförsörjning

Det rekommenderas att reservström i form av batteri finns till hands i händelse av strömavbrott.

Systemet har ingen kontinuerlig strömförsörjning (UPS). Sjukhuset är ansvarigt för att
installera ett varningssystem som visar om systemet drivs från en begränsad strömkälla.

Använd systemet med den strömkälla som anges på typskylten. Om du är osäker på vilken
typ av ström som finns tillgänglig, konsultera Brainlab support eller ditt lokala elbolag. Att
använda felaktig strömkälla kan allvarligt skada systemet.

Kontrollera voltinställningen innan du ansluter nätkabeln till vägguttaget.

Man får endast upprätta eller avbryta en elektrisk anslutning när alla tillhörande enheter är
helt avstängda.

Använd endast systemet tillsammans med strömkabeln som medföljer systemet.

ATT ANVÄNDA SYSTEMET
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5.2.2 Slå på systemet

Så här slår du på systemet under ett strömavbrott

Så här slår du på Curve ceiling-mounted när nätströmmen till anslutningsenheten och
datorenheten är avstängd:

Steg

1. Slå på huvudströmbrytaren på datorenheten.

2. Vänta tills LED-lampan för ström på datorenheten lyser blått.

3.
Slå på huvudströmbrytaren på anslutningsenheten.
Systemet startar.

Så här slår du på systemet när det är anslutet till nätström

Så här slår du på Curve ceiling-mounted när nätströmmen till anslutningsenheten och
datorenheten är på:

Steg

Håll på/av-knappen på anslutningsenheten intryckt i en sekund.
Systemet startar.

Detta kan hända under uppstarten

Om anslutningsenheten stängs av två sekunder efter att systemet har startats (datorenhetens
LED förblir släckt), kontrollera att datorenhetens strömbrytare är påslagen (datorenhetens LED-
lampa för ström lyser blå).
Kontakta Brainlabs support om du upplever andra problem vid start av systemet.

Väntetid

Om systemet har stängts av, ska du vänta i minst 60 sekunder innan du slår på det igen.
Annars kan hög ingångsström lösa ut kretsbrytaren.

Informationsmeddelande

Meddelande Förklaring

Scanning for Signal!
(Söker efter signal)

En giltig signal till skärmen håller på att upprättas. Visas under sy-
stemstart på den sekundära skärmen (endast på Curve ceiling-
mounted dual display).

OBS: Kontakta Brainlabs support om detta meddelande visas under användningen.
 

Att starta systemet
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5.3 Avstängning av systemet
5.3.1 Översikt

Hur man stänger av

Steg

1.

Stäng av systemet med hjälp av programvaran eller genom att hålla på/av-knappen på
anslutningsenheten ① intryckt i två sekunder.
OBS: Att stänga av nätströmmen på anslutningsenheten stänger inte av systemet (MR-
scanningsläge). För information om MR-scanningsläget, se s. 70.
 

2. Så snart anslutningsenhetens LED-lampa lyser blå stänger du av nätströmmen på an-
slutningsenheten.

3. Stäng av nätströmmen på datorenheten.

4. Placera kameran och skärmen/skärmarna så att de inte förhindrar postoperativa uppgifter
och rengöring.

På/av-knappen på anslutningsenheten kopplar inte bort nätströmmen från
anslutningsenheten. Använd nätströmbrytaren på anslutningsenheten och koppla ifrån
nätkabeln för att säkerställa att spänningen kopplas bort helt.

Att använda strömbrytaren innan utrustningen har stängts av helt kan leda till oåterkallelig
förlust av data.

Stäng av nätströmbrytaren innan du ansluter eller kopplar Ifrån kablar (t.ex. kopplar ifrån
nätkabeln).

Hur man återställer

Steg

För att återställa datorn (om systemet har hängt sig eller inte stängts av helt) håller du på/av-
knappen på anslutningsenheten ① intryckt i sex sekunder.

OBS: När systemet har återställts måste du trycka två gånger på på/av-knappen på
anslutningsenheten för att starta systemet igen.
 

Väntetider

Vid frånkoppling av systemet från nätspänningen, vänta minst 10 sekunder innan
återanslutning.

Stäng inte av systemet under uppstart. I annat fall kan konfigurationsfiler och andra data
på hårddisken skadas eller gå förlorade.

Nödläge

Enbart i händelse av nödläge kan du använda strömbrytarna på anslutningsenheten och
datorenheten och dra ut den löstagbara nätkabeln eller för att samtidigt koppla ifrån alla
anslutningspoler.

ATT ANVÄNDA SYSTEMET
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Dataförlust

Underlåtenhet att följa systemets avstängningsrutiner innan frånkoppling av ström kan
medföra oåterkallelig dataförlust.

Avstängning av systemet
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5.3.2 Förvaring

Förvaring i en månad eller längre

Steg

1. Stäng av systemet (se s. 61).

2. Se till att Curve ceiling-mounted hålls inom de miljökrav som definieras i Teknisk an-
vändarhandbok.

Förbereda lagrad utrustning för användning

Om systemet inte har använts på en månad eller lägre ska följande steg utföras före användning:

Steg

1. Rengör systemet (se s. 73).

2. Slå på systemet och kontrollera att det fungerar korrekt före operationen.

Kassering

Om du inte tänker använda systemet igen ska du följa anvisningarna för kassering på s. 6.

ATT ANVÄNDA SYSTEMET
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5.4 Steril användning
5.4.1 Sterilt överdrag för kamerahandtag

Ändamål

Det sterila överdraget för kamerahandtaget placeras på kamerahandtaget för att möjliggöra
intraoperativ kamerapositionering utan att äventyra det sterila fältet.

Sterilitet

Använd inte det sterila överdraget för kamerahandtag om förpackningen har brutits.

Kontrollera före öppnandet att utgångsdatumet på den sterila förpackningen inte har
passerats. Om produktens utgångsdatum har överskridits, ska du genast kassera
produkten.

Överdraget för kamerahandtaget levereras i sterilt skick. Om överdraget kommer i kontakt
med en icke-steril miljö vid uppackning eller användning måste det kasseras på en gång.
Se till att det sterila överdraget för kamerahandtaget inte kommer i kontakt med den icke-
sterila motordrivna kameraleden.

Använd inte det sterila överdraget för kamerahandtag om det går sönder eller skadas
under monteringen.

Hur man tar bort förpackningen

Figur 27 

Steg

1. Be en annan person att öppna och skala av förpackningen.

2. Ta ut det sterila överdraget för kamerahandtaget ur förpackningen.

Steril användning
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Hur man sätter fast/tar bort det sterila överdraget för kamerahandtaget

①

②

③

Figur 28 

Alternativ

Sätt fast det sterila överdraget för kamerahandtaget ② genom att skjuta det över kamera-
handtaget ① tills det klickar på plats.

Ta bort det sterila överdraget för kamerahandtaget ② från kamerahandtaget ① genom att dra
av det.

OBS: Undvik att komma i kontakt med kamerakabeln ③ när du justerar kameran i steril miljö.
 

Kontrollera att det sterila överdraget för kamerahandtaget har klickat ordentligt på plats.

ATT ANVÄNDA SYSTEMET
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5.4.2 Steril användning av pekskärmen

Steril pekpenna

① ②

Figur 29 

Nr Komponent

① Handtag (förblir sterilt under användningen)

② Spets

Använd inte den sterila pekpennan om förpackningen har brutits.

Kontrollera före öppnandet att utgångsdatumet på den sterila förpackningen inte har
passerats. Om produktens utgångsdatum har överskridits, ska du genast kassera
produkten.

Använd den sterila pekpennan endast för att styra programmet. Använd inte vassa verktyg
på pekskärmen.

Hur man tar ut den sterila pekpennan ur förpackningen

Figur 30 

Steril användning
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Steg

1. Be en annan person att ta ut den förpackade sterila pekpennan ur behållaren och dra isär
öppningsflikarna för att exponera handtaget.

2. Medan den andra personen håller öppningsflikarna, tar du ut den sterila pekpennan ur
förpackningen medan du håller i handtaget.

Använd alltid öppningsflikarna, bryt inte den sterila förpackningen med den sterila
pekpennan.

Den sterila pekpennan levereras steril. Om den sterila pekpennan kommer i kontakt med en
osteril miljö vid uppackningen eller under användningen, måste den kasseras omedelbart.

Hur man använder skärmen sterilt

Figur 31 

Steg

För att trycka på en knapp eller aktivera en funktion använder du den sterila pekpennans spets
för att vidröra motsvarande område på pekskärmens yta.

Sterilt fält

Att bibehålla det sterila fältet kan bara garanteras genom att använda en steril pekpenna
för att styra programmet på Curve ceiling-mounted. Drapera inte bildskärmarna, eftersom
draperingen kan leda till överhettning eller andra fel.

Vidrör inte den sterila pekpennans spets efter att den har kommit i kontakt med
pekskärmen. Lägg inte tillbaka den sterila pekpennan på det sterila bordet efter att den har
kommit i kontakt med pekskärmen.

Undvik att den sterila pekpennan kommer i kontakt med patienten. Den sterila pekpennan
får inte komma i kontakt med vätskor. Om den sterila pekpennan kommer i kontakt med
patienten eller vätskor, måste den kasseras omedelbart.

ATT ANVÄNDA SYSTEMET
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Kassering

För att bibehålla steriliteten ska den sterila pekpennan kasseras efter varje interaktion med
pekskärmen.

Steril användning
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5.5 Användning i iMRI-miljö
5.5.1 Översikt

Allmän information

Curve ceiling-mounted är avsedd för användning i MR-miljö.

Friskrivningsklausul om uteslutet ansvar

Brainlab är inte ansvarigt för eventuella förändringar av systemets beteende eller konsekvenserna
av detta om:
• Några systemkomponenter eller systemets installation har förändrats av användaren.
• Systemet används eller drivs på ett annat sätt än enligt beskrivningarna i Brainlabs

användarhandböcker.
• Eventuell säkerhetsinformation om Brainlabs användarhandböcker har ignorerats eller

överträtts.

MR-osäkra komponenter

Datorenheten har inte testats i MR-miljö och måste betraktas som MR-osäker. När den
används i kombination med en intraoperativ MR-scanner måste datorenheten placeras
utanför MR-buren.

Datortillbehör, t.ex. USB-minnen, zip-skivor och disketter är MR-osäker. Dataförlust kan
uppstå om dessa enheter tas med innanför 5 gauss-fältlinjen.

MR-villkorade komponenter

Anslutningsenheten, kameran och pekskärmen/pekskärmarna anses vara MR-villlkorade
inom sina avsedda användningsområden. Detta gäller endast om samtliga delar monteras
och accepteras av Brainlabs support.
Följande tester har genomförts för att visa att anslutningsenheten, kamera och pekskärmen/
pekskärmarna är MR-villkorade:
Följande inställningsförhållanden användes under testerna: Anslutningsenheten, kameran och
pekskärmen arrangerades i MR-buren längs 50 gauss/5 mT-fältlinjen, vända mot MR-scannern.
Datorenheten var utanför MR-buren.

Genomfört test Resultat

Funktion och säkerhet

Godkänt

Förskjutningskrafter

Vridning

B0-homogenitet

Signal-brusförhållande

Under MR-bildtagning

Stäng av nätströmmen till anslutningsenheten före MR-bildtagning och förhindra att den
slås på igen under MR-bildtagningen.

ATT ANVÄNDA SYSTEMET
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Hur man kommer till MR-scanningsläge

Följande process försätter systemet i MR-scanningsläge och returnerar det till navigeringsläge.

Steg

1.
Avsluta aktuellt programvarusteg.
Programvarans förlopp bevaras under MR-scanningsläget.

2.

Stäng av anslutningsenheten med huvudströmbrytaren (se s. 50).
Anslutningsenheten, kameran och pekskärmen/pekskärmarna isoleras från elnätet. Se
till att anslutningsenheten förblir avstängd under MR-bildtagningen. Datorenheten fort-
sätter att köras för att bevara programvarans förlopp.

3.
Curve ceiling-mounted är nu i MR-scanningsläge.
Utför MR-scanningen.

4. Så snart scanningen är klar slår du på anslutningsenheten med huvudströmbrytaren.

5. Vänta i två minuter medan alla systemfunktioner startas (kameran kan behöva ännu läng-
re uppvärmningstid (se s. 33)).

Användning i iMRI-miljö
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5.5.2 Installation av intraoperativ iMRI

Installation

För detaljerad information om iMRI-inställning, se klinikplaneringshandboken.
Nedanstående illustration visar en typisk installation av Curve ceiling-mounted i MR-miljö:

①

②
③

⑤ ⑥

④

⑦

A C

B

Figur 32 

Nr Komponent Rum

① Intraoperativ iMRI-scanner

A - Operationssal

② 50 gauss-/5 mT-fältlinje

③ 5 gauss-/0,5 mT-fältlinje

④ Kamera

⑤ Anslutningsenheten

⑥ Pekskärm

⑦ Datorenheten B - Utrustningsrum

C - Kontrollrum

Erforderliga avstånd

Håll alltid kameran, pekskärmen och anslutningsenheten utanför 50 gauss-fältet.

Om systemet används i kombination med ett flyttbart MR-system måste samtliga rörliga
delar hela tiden vara utanför den faktiska 50 gauss-linjen.

Stationärt MR-system

Om Curve ceiling-mounted används i kombination med ett stationärt MR-system har det
optimala läget med hänsyn till MR-scannern och operationsbordet planerats och implementerats
enligt följande: Om armarna är helt utsträckta och i horisontell nivå mot magneten penetrerar
ingen anslutningsenhet 50 gauss-fältzonen.

ATT ANVÄNDA SYSTEMET
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6 RENGÖRING
6.1 Rengöringsanvisningar
6.1.1 Översikt

Innan du börjar

Steg

1. Stäng av systemet (se s. 61).

2. Koppla bort både datorenheten och anslutningsenheten från elnätet.

Se till att alla relevanta systemkomponenter är helt avstängda och frånkopplade från
elnätet innan du påbörjar rengöringen.

Desinfektion

Automatiska rengörings- och desinfektionsprocedurer får inte användas för Curve ceiling-
mounted komponenter.

Utsätt inte systemkomponenterna för direkt UV-ljus, då det kan skada utrustningen.

Använd endast de rengöringsmedel som beskrivs i denna användarguide, annars kan
utrustningen bli skadad.

Ingen sterilisering

Sterilisera inte Curve ceiling-mounted komponenter.

Kompatibilitet med desinfektionsmedel

Följande typer av desinfektionsmedel är kompatibla med alla Curve ceiling-mounted
systemkomponenter, förutom kameran:

Typ av desinfektionsmedel Exempel

Alkoholbaserat Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Alkylaminbaserat Incidin Plus 2 %

Aktivt syrebaserat Perform

Aldehyd-/kloridbaserat Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

RENGÖRING
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OBS: Använd endast ytdesinfektionsmedel som finns på er specifika marknad.
 

OBS: Ytdesinfektionsmedel kan lämna rester. Dessa kan enkelt tas bort med hjälp av en torr
trasa.
 

Följ alltid noga anvisningarna a desinfektionsmedlets tillverkare.

Användning av rengöringsvätskor, desinfektionsservetter eller rengöringsprocedurer
andra än de specificerade kan skada utrustningen. Det rekommenderas att endast använda
desinfektionsmedel som verifierats av Brainlab, för att undvika skador på systemet.

Inga vätskor

Om vätskor kommer i kontakt med skummet som omger bildskärmsramen och pekskärmen kan
det uppstå tillfälliga negativa effekter för pekskärmens funktioner.
Pekskärmens funktioner bör återgå till normalt efter skummet har torkat men det rekommenderas
dock att man undviker att vätskor kommer i kontakt med skummet, särskilt under rengöringen.

Se till att inga vätskor kommer in i systemets komponenter, då detta kan skada
komponenterna och/eller elektroniken. Detta inbegriper armsystemet, eftersom det kan
skada Curve ceiling-mounted el- och signalkablar som dras genom armsystemet.

Spruta inte lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eller andra vätskor direkt in i
ventilationshålen.

Använd endast en fuktig trasa för rengöringen. Andra metoder skulle leda till att vätskor
kan tränga in i systemet och orsaka skador.

Rengöringsanvisningar
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6.1.2 Allmän rengöring och desinfektion

Hur man utför rengöring och desinfektion

①

②

⑤

④

③

Figur 33 
Denna rengöringsinformation är relevant för följande komponenter:

Nr Komponent

① Manuell kameraled (Curve ceiling-mounted single display)

② Motordriven kameraled (Curve ceiling-mounted dual display)

③ Pekskärmens hölje

④ Anslutningsenheten

⑤ Datorenheten

Steg

1. Stäng av systemet och koppla ifrån nätanslutningen (se s. 73).

2. Rengör och desinficera alla ytor (utom kameran) (se s. 76) med de ytdesinfektionsme-
del som beskrivs på s. 73.

RENGÖRING
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6.1.3 Spectra kamerasats

Kamera

Nedanstående information har definierats av kameratillverkaren.

Figur 34 

Rengöringsintervall

Kontrollera med jämna mellanrum att kameran är ren. Kameran, och särskilt ljuskällans filter och
linser, bör endast rengöras när det behövs. Hur ofta man skall rengöra bestäms av användaren.
Detta kan inbegripa rengöring under användningen.

Rengöring

Steg

1. Stäng av systemet och koppla ifrån nätanslutningen (se s. 73).

2.
Avlägsna damm från ljuskällans filter och linser med hjälp av en dammborste för kameral-
inser.
Torka försiktigt ytan i endast en riktning, genom att dra borsten över ytan.

3. Torka försiktigt ytorna på ljuskällans filter och linser med desinfektionsservetter som inne-
håller 70 % isopropanol eller Meliseptol.

4.
När du rengör resten av kameran ska du se till att inte torka skräp från kameraväskan på
ljuskällans filter eller objektiven.
Undvik långvarig kontakt mellan servetter och kamera.

5.

Rengör ljuskällans filter och linser med en rengöringslösning för linser, avsedd för multi-
coat linser (t.ex. AR66), och en ren stickad mikrofiberduk för optisk rengöring (t.ex. Hite-
cloth).
Undvik långvarig kontakt mellan linsrengöringsmedlet och ljuskällans filter och linser.

Använd endast 70 % isopropanol och en linsrengöringslösning formulerad för
multicoatlinser (t.ex. AR66) för att rengöra kameran. Andra vätskor kan orsaka skador på
ljuskällans filter. Använd inga pappersprodukter för rengöring. Pappersprodukter kan repa
ljuskällans filter.

Rengöringsanvisningar

76 Användarhandbok för system Rev. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display Ver. 1.0



REGISTER
A

Anslutningar från tredje part....................................................... 51
Användarhandböcker................................................................. 16
Användning av pekskärm........................................................... 32

Steril....................................................................................... 66
Avstängning................................................................................61

C
CD-kompatibilitet........................................................................ 47
CE-märkning................................................................................ 6

D
Desinfektionsmedel.................................................................... 73
Dokumentation........................................................................... 16
DVD-kompatibilitet......................................................................47

E
Elektriska system för medicinskt bruk........................................ 52
Elektromagnetisk kompatibilitet..................................................21

F
Feedback......................................................................................5
Funktionsfel

Procedur................................................................................. 29

H
Handböcker................................................................................ 16

I
Inspektioner

Intervall................................................................................... 25
Varje månad........................................................................... 27
Varje vecka............................................................................. 27
Årliga................................................................................. 26,28

Installation av intraoperativ iMRI................................................ 71
Installation i operationssalen...................................................... 22
Interferens

IR-lampa................................................................................. 21

K
Kablar......................................................................................... 51

Anslutning...............................................................................44
Kamera

Laser.......................................................................................55
Motorstyrda kontroller.............................................................56
Pip.......................................................................................... 38
Positionering...........................................................................54
Synfält.....................................................................................56

Kasseringsanvisningar................................................................. 6
Kompatibilitet

Desinfektionsmedel................................................................ 73
Kompatibla medicinska instrument från Brainlab....................... 13

L
Laser

Kamera................................................................................... 55
LED-indikatorer..................................................................... 37,42

M
Manualer.................................................................................... 16
Motorstyrda kamerakontroller.....................................................56
MR-miljö..................................................................................... 21
MR-osäker..................................................................................69
MR-säkerhet...............................................................................21
MR-villkorad............................................................................... 69
Månatlig inspektion.....................................................................27

N
Nätkabel..................................................................................... 46

O
Optisk spårning.......................................................................... 17

P
PE-kabel.....................................................................................45
Pekpenna................................................................................... 66
Pekskärmspenna........................................................................66
Positionering

Kamera................................................................................... 54
Laser.......................................................................................55
System....................................................................................22

Potentialutjämning......................................................................45
Påslagning..................................................................................60

R
Rengöring

Desinfektionsmedel................................................................ 73
Spectra kamerasats................................................................76

Returnera utrustning
Adresser................................................................................. 30

RF-skyddad intraoperativ iMRI-miljö.......................................... 69
Rörelseområde

Monitorvagn............................................................................32

S
Slå på......................................................................................... 60
Steril användning........................................................................64
Steril penna................................................................................ 66
Sterilt överdrag för kamerahandtag............................................64
Stänga av................................................................................... 61
Support.........................................................................................5
Symboler

Användarhandbok.................................................................... 7
Hårdvarukomponenter..............................................................8

Synfält
Kamera................................................................................... 56

REGISTER

Användarhandbok för system Rev. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display Ver. 1.0 77



T
Tredjepartsanslutningar..............................................................51

U
Utbildning................................................................................... 15

V
Veckoinspektion......................................................................... 27
Ventilation...................................................................................40

W
WEEE...........................................................................................6

Å
Årlig inspektion........................................................................... 26
Återkommande test.................................................................... 28

Ö
Överdrag för kamerahandtag..................................................... 64

REGISTER

78 Användarhandbok för system Rev. 1.0 Curve ceiling-mounted dual display, Curve ceiling-mounted single display Ver. 1.0





brainlab.com

Art. nr 60908-98SV

*60908-98SV*


	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	ALLMÄN INFORMATION
	Kontaktinformation och juridisk information
	Kontaktuppgifter
	Juridisk information

	Symboler
	Symboler som används i denna handbok
	Symboler på hårdvaran

	Avsedd användning
	Att använda systemet

	Kompatibilitet med medicintekniska produkter
	Brainlabs medicinska instrument
	Medicinska enheter som inte kommer från Brainlab

	Utbildning och dokumentation
	Utbildning
	Dokumentation


	SYSTEMÖVERSIKT
	Systemkomponenter
	Översikt
	Kamera och skärmar
	Datorenhet och anslutningsenhet

	Systeminställningar
	Översikt
	Installationer i operationssalen

	Korrekt systemhantering
	Översikt

	Inspektioner
	Översikt
	Årlig inspektion
	Veckovisa och månatliga inspektioner
	Återkommande test - årlig inspektion

	Funktionsfel och anvisningar för returer
	Funktionsfel
	Anvisningar för returer


	SKÄRMAR OCH KAMERA
	Skärmar
	Översikt

	Kamera
	Översikt
	Kameraledens rörelseområde
	LED-lampor och ljudsignaler


	DATORENHETEN OCH ANSLUTNINGSENHETEN
	Inledning
	Översikt
	Ventilation
	Lysdiodindikationer

	Kabeldragning
	Ström- och potentialutjämningskablar - datorenheten och anslutningsenheten

	Användargränssnitt
	Frontpaneler
	Bakpaneler


	ATT ANVÄNDA SYSTEMET
	Systemplacering under användning
	Översikt
	Justering av kamerapositionen

	Att starta systemet
	Elkomponenter
	Slå på systemet

	Avstängning av systemet
	Översikt
	Förvaring

	Steril användning
	Sterilt överdrag för kamerahandtag
	Steril användning av pekskärmen

	Användning i iMRI-miljö
	Översikt
	Installation av intraoperativ iMRI


	RENGÖRING
	Rengöringsanvisningar
	Översikt
	Allmän rengöring och desinfektion
	Spectra kamerasats


	REGISTER

