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1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger

Support

Hvis du ikke kan finde de oplysninger, som du har brug for i denne vejledning, eller hvis du har
spørgsmål eller problemer, skal du kontakte Brainlab-support:

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Central- og Syd-
amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf.: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende re-
gioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tlf.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Forventet servicelevetid

Med mindre andet er angivet yder Brainlab fem års service på instrumenter. Se informationen om
hvert enkelt instrument i denne vejledning for flere detaljer. I løbet af denne periode tilbydes
reservedele såvel som support på stedet.

Feedback

På trods af omhyggelig korrekturlæsning kan denne brugervejledning indeholde fejl. Kontakt os på
user.guides@brainlab.com, hvis du har forslag til forbedring.

Producent

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

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.2 Juridiske oplysninger

Ophavsret

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

Brainlab-varemærker

• Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG.
• iHelp® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG.
• Softouch® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG.
• StarLink® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG.
• VarioGuide® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG.
• Z-touch® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG.

Varemærker, som ikke er Brainlab

DORO® er et registreret varemærke tilhørende pro med instruments GmbH.
MAYFIELD® er et registreret varemærke tilhørende Integra Lifesciences Holding Corp.
MultiVision™ er et varemærke tilhørende Carl Zeiss Meditec AG.
OPMI®, Pentero® og PENTERO® er registrerede varemærker tilhørende Carl Zeiss Meditec AG.
Cortex Screw PlusDrive™ er et varemærke tilhørende Synthes.

Patentoplysninger

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

CE-mærke

CE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder alle væsentlige krav i Rå-
dets direktiv 93/42/EØF (”MDD”).
I henhold til regler fastlagt af MDD er klassifikation af Brainlab-produktet defi-
neret i den tilhørende softwarebrugervejledning.
BEMÆRK: Gyldigheden af CE-mærkningen kan kun bekræftes for produkter,
som fremstilles af Brainlab. 

Vejledning om bortskaffelse

Når medicinsk udstyr har nået slutningen af sin levetid, skal du rengøre udstyret for alle
biomaterialer/biorisici og kassere udstyret i overensstemmelse med gældende love og
bestemmelser.

Elektrisk og elektronisk udstyr må udelukkende bortskaffes i overensstemmelse med
gældende lovgivning. For oplysninger angående WEEE-direktivet (Affald af elektrisk
og elektronisk udstyr) eller relevante stoffer, som kan være til stede i det medicinske
udstyr, kan du besøge:
www.brainlab.com/sustainability

Juridiske oplysninger
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Indberetning af hændelser i forbindelse med dette produkt

Det er påkrævet, at du indberetter alle alvorlige hændelser, der kan have fundet sted i forbindelse
med dette produkt, til Brainlab, samt til den tilsvarende nationale kompetente myndighed for
medicinsk udstyr, hvis du befinder dig i Europa.

Salg i USA

Ifølge amerikansk føderal lovgivning kan denne enhed kun sælges af eller efter ordre fra en
læge.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om potentiel personskade, dødsfald eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med brug eller misbrug af udstyret.

Forsigtighedsregler

Forsigtighedsregler er markeret med runde forsigtighedssymboler. De indeholder vigtige
oplysninger om enhedens potentielle funktionsfejl, svigt, beskadigelse af enheden eller
skade på ejendom.

Bemærkninger

BEMÆRK: Bemærkninger er angivet med kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips. 

Hardwaresymboler

Symbol Forklaring

Type B anvendt del
BEMÆRK: Anvendte dele, som normalt ikke er ledende, og som uden videre kan
fjernes fra patienten. 

Type BF anvendt del
BEMÆRK: Anvendte dele, som er i ledende kontakt med patienten eller har mellem-
lang eller langvarig kontakt med patienten. 

OBS
BEMÆRK: Brugeren skal konsultere brugervejledningerne og gøre sig bekendt med
sikkerhedsoplysninger som f.eks. advarsler og forholdsregler, der af forskellige grun-
de ikke er placeret på selve udstyret. 

Ækvipotentialitet
BEMÆRK: Identificerer de terminaler som, når de er forbundet med hinanden, brin-
ger de respektive dele af udstyret eller systemet på det samme potentiale, som ikke
nødvendigvis behøver være jordpotentialet. 

Må ikke genbruges
BEMÆRK: Angiver, at det medicinske udstyr kun er beregnet til engangsbrug eller til
brug på en enkelt patient i en enkel procedure. 

Ikke-steril
BEMÆRK: Angiver, at det medicinske udstyr ikke har gennemgået en sterilisations-
proces. 

Må ikke resteriliseres
BEMÆRK: Angiver, at det medicinske udstyr ikke må resteriliseres. 

Steriliseret med ethylenoxid

Symboler
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Symbol Forklaring

Steriliseret med stråling

Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget

Holdes borte fra sollys

Skal holdes tør

Temperaturgrænser
BEMÆRK: Angiver de temperaturgrænser, inden for hvilke det medicinske udstyr
kan bruges og opbevares sikkert. 

Luftfugtighedsgrænser
BEMÆRK: Angiver det luftfugtighedsområde, inden for hvilket det medicinske udstyr
kan bruges og opbevares sikkert. 

Grænser for atmosfærisk tryk
BEMÆRK: Angiver det atmosfæriske trykområde, inden for hvilket det medicinske
udstyr kan bruges og opbevares sikkert. 

Antal medfølgende artikler

Producentens batchkode

Producentens serienummer

Referencenummer (artikel)
BEMÆRK: Angiver Brainlabs produktnummer. 

Sidste anvendelsesdato
BEMÆRK: Datoen angives iht. ISO 8601 som ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Fremstillingsdato
BEMÆRK: Datoen angives iht. ISO 8601 som ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Producent

Autoriseret repræsentant i EU

GENERELLE OPLYSNINGER
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Symbol Forklaring

IPXY

Kapslingsklasse
• Beskyttelse mod fremmedlegemer (tal fra 0 til 6 eller bogstavet X).
• Beskyttelse mod indtrængen af væske (tal fra 0 til 9 eller bogstavet Y).

BEMÆRK: Bogstavet X er angivet, hvis der ikke er indsamlet tilstrækkeligt mange
data til, at udstyret kan tildeles en kapslingsklasse. 

BEMÆRK: Se IEC 60529 for afklaring angående nummerkoderne. 

Følg anvisningerne i brugervejledningen

I henhold til amerikansk lovgivning må dette udstyr kun sælges af en læge eller efter
en læges ordination

MR-betinget
BEMÆRK: Udgør ingen kendte farer i et nærmere angivet MR-miljø. 

MR-usikker
BEMÆRK: Udgør en fare i alle MR-miljøer. 

MR-sikker
BEMÆRK: Udgør ingen kendte farer i MR-miljøet. 

Tryk for at bringe udstyret i standbytilstand

Tryk for at tænde og slukke for enheden

Indeholder eller kan indeholde naturgummilatex
BEMÆRK: Naturgummilatex eller tør naturgummilatex indgår i fremstillingen af det
medicinske udstyr eller dets emballage. 

Ikke-pyrogen

Angiver, at udstyret kun er egnet til jævnstrøm

Det er forbudt at sidde på udstyret

Hold hænderne på afstand (fare for klemning)

Indeholder en RF-sender til drift

Symboler
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Symbol Forklaring

Klasse II-udstyr

Unik enhedsidentifikator

Se brugervejledningen eller manualen

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.4 Brug af systemet

Tilsigtet formål

Instrumentbrugervejledningen er beregnet til brug med Brainlab Cranial EM- og ENT EM-
software og indeholder oplysninger om, hvordan de nødvendige instrumenter samles og
anvendes sikkert under kirurgiske indgreb.

Forsigtig håndtering af hardware

Systemkomponenter og tilbehørsinstrumenter består af præcise mekaniske dele. De skal
håndteres forsigtigt.

Brug af systemet

12 Instrumentbrugervejledning Rev. 1.0 Kranial/ØNH EM-sporing



1.5 Oplæring og dokumentation

Brainlab-undervisning

Af hensyn til sikker og passende brug skal alle brugere deltage i et obligatorisk
uddannelsesprogram hos en Brainlab-repræsentant for de bruger systemet.

Læs brugervejledninger

Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software eller medicinsk udstyr, som skal
anvendes med forsigtighed.
Det er derfor vigtigt, at alle brugere af systemet, instrumentet eller softwaren:
• Læser denne brugervejledning grundigt inden håndtering af udstyret.
• Til enhver tid har adgang til denne vejledning.

Tilgængelige brugervejledninger

BEMÆRK: Tilgængelige brugervejledninger varierer afhængigt af Brainlab-produktet. Hvis du har
spørgsmål vedrørende de brugervejledninger, du har modtaget, bedes du kontakte Brainlab-
support. 

Brugervejledning Indholdsfortegnelse

Softwarebrugervejledninger
• Oversigt over behandlingsplanlægning og billedstyret navigation
• Beskrivelse af systemets opsætning på operationsstuen
• Detaljerede softwareanvisninger

Hardwarebrugervejlednin-
ger

Detaljerede oplysninger om strålebehandling og kirurgisk hard-
ware, generelt defineret som store, komplekse instrumenter

Instrumentbrugervejlednin-
ger Detaljerede anvisninger for instrumenthåndtering

Vejledning til rengøring,
desinficering og sterilisering

Detaljer vedrørende rengøring, desinficering og sterilisering af in-
strumenter

Systembrugervejledning Detaljerede oplysninger om systemopsætning

Teknisk brugervejledning Detaljerede tekniske oplysninger om systemet, inklusive data og
overensstemmelser

System- og teknisk bruger-
vejledning

Kombinerer indholdet i Systembrugervejledningen og den Tekni-
ske brugervejledning

GENERELLE OPLYSNINGER
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Oplæring og dokumentation
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2 OVERSIGT OVER
INSTRUMENTER

2.1 Instrumentoversigt

Yderligere oplysninger

Detaljerede instruktioner vedrørende brugen af instrumenterne med deres respektive software
findes i Cranial EM-softwarebrugervejledning og/eller ENT EM-softwarebrugervejledningen.

Korrekt håndtering

Inden brug er det altid nødvendigt at kontrollere, at hvert instrument er korrekt monteret, og at alle
komponenter er solidt fastgjorte og/eller fastlåste, hvis relevant.
Se afsnittene om hvert enkelt instrument for detaljerede instruktioner om samling.
Under brugen er det nødvendigt jævnligt at kontrollere, at alle instrumentets komponenter er solidt
fastgjorte og ikke har flyttet sig eller er blevet beskadiget. Hvis et eller flere fastgjorte instrumenter
flytter sig under eller efter patientregistrering, vil det resultere i unøjagtig navigation, og dette
udgør en risiko for patientens sikkerhed.

Advarsel
De instrumenter, der er beskrevet i denne brugervejledning, er yderst præcise og følsomme
medicinske anordninger, som skal behandles med stor omhu. Hvis et instrument tabes på
gulvet, er korroderet eller på anden måde defekt, skal den lokale Brainlab-support
omgående kontaktes med anmodning om instruktioner for, hvordan der skal gås frem.
Undladelse heraf og fortsat brug af et beskadiget instrument kan føre til alvorlig skade på
patienten.

MR-sikkerhed

Instrumenterne er MR-usikre.

Sterilisering

Der henvises til Vejledning til rengøring, desinficering og sterilisering for yderligere
oplysninger om sterilisering.
Hvis et sterilt instrument eller en eller flere af dets komponenter uforsætligt fjernes fra det sterile
felt eller kommer i kontakt med en usteril genstand under udpakning eller klinisk brug, så skal det
steriliseres igen.
Reflekterende markørkugler til engangsbrug må ikke resteriliseres, da det kan forringe deres
nøjagtighed, hvilket udgør en risiko for patientens sikkerhed. Markørkugler til engangsbrug skal
bortskaffes efter brug.

OVERSIGT OVER INSTRUMENTER
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Advarsel
Medmindre andet er angivet skal instrumenterne steriliseres før brug. Detaljerede
oplysninger om oparbejdningsprocedurer, parametre og rengøringsmidler kan ses i
Vejledning til rengøring, desinficering og sterilisering.

Instrumentkontakt med hjernevæv og spinalvæske

Kun det følgende instrument må komme i direkte kontakt med hjernevæv og spinalvæske:
• EM engangsstilet (1 stk. forkalibreret) (18097-01)

Instrumentoversigt
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2.1.1 Instrumenter til rådighed

Kompatibilitet

Instrumenterne må kun bruges med systemer eller andre instrumenter, som Brainlab har
specificeret som kompatible. Se tabellen over instrumenter herunder for oplysninger om
kompatible instrumenter. Kontakt Brainlab-support i tilfælde af tvivl om et instruments
kompatibilitet.

Advarsel
Brug af ikke-kompatible instrumenter eller systemer kan udgøre en fare for patienten.

Engangsartikler og generel instrumentering

Illustration Navn

EM-engangsstilet
BEMÆRK: Ikke specificeret i denne brugervejledning. Se
det separate instruktionshæfte for yderligere oplysninger. 

EM-pointer

EM-registreringspointer

EM-instrumentadapter

Sugerør

Pointerpakke med flere spidser

EM-patientreference

Kranieregistreringspakke til ØNH EM

Patientreference EM ØNH

OVERSIGT OVER INSTRUMENTER
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Illustration Navn

EM-klæbeholder til engangsbrug til patientreference

Sikker positionering af EM-instrumenter

Advarsel
Kablerne må ikke bøjes eller kinkes, og EM-pointeren må ikke anvendes, hvis kablet er
defekt. Anvendelse af EM-instrumenter med et defekt kabel kan medføre personskade.

Advarsel
Rul ikke kablerne op omkring EM-feltgeneratoren. Dette kan medføre, at instrumentet ikke
fungerer korrekt.

Advarsel
Håndter EM-instrumenter med omhu. Placer kablerne, så de ikke sammenvikles eller udgør
en snublefare.

Advarsel
Før aldrig kablerne hen over patientens hals. Dette kan forårsage patientskade.

Udsæt ikke EM-instrumenter for overdrevne mængder UV-lys som f.eks. direkte sollys.
Dette kan påvirke plasthuset.

Udsæt ikke EM-pointeren for røntgenstråler. Dette kan beskadige instrumentet.

Korrekt håndtering af EM-instrumenter

Advarsel
EM-pointere er højpræcise og følsomme medicinske instrumenter. Af hensyn til deres
korrekte funktion skal de behandles med omhu. Hvis de tabes eller på anden måde
fejlhåndteres (også hvis de ligger i opbevaringsæsken), skal deres funktionalitet testes.
Kontakt eventuelt omgående Brainlab for råd om fremgangsmåden.

Brug kun EM-instrumenter som beskrevet og kun i kombination med instrumenter, der er
nævnt i systembrugervejledningen.

Forsøg ikke at ændre ved et EM-instrument.

Anvendelse af instrumentet med et defekt kabel kan forårsage personskade.

Instrumenter til rådighed

18 Instrumentbrugervejledning Rev. 1.0 Kranial/ØNH EM-sporing



3 EM-PIONTERE
3.1 EM-pointer

Generelle oplysninger

EM Pointer-instrumentet (18099-02) er forkalibreret og bruges til:
• steril patientregistrering
• verificering af patientregistreringens nøjagtighed
• patientnavigation
• kalibrering af andre instrumenter ved hjælp af EM-instrumentadapteren

Se Cranial EM-softwarebrugervejledning og/eller ENT EM-softwarebrugervejledning.

Komponenter

③

①②

④

Figur 1  

Nr. Komponent Funktion/Brug

① Kalibreringspunkt Kalibrering af andre instrumenter ved hjælp af EM-instrumentadapte-
ren

② Betjeningsknap Aktiverer forskellige funktioner, som det er beskrevet i Softwarebru-
gervejledningen

③ Kabel Overfører data

④ Stik Tilslutning til EM-basestationen til sporing

EM-PIONTERE
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MR-miljø

EM-pointeren er ikke beregnet til anvendelse i et MR-scanningsmiljø. Udsæt ikke instrumentet for
et kraftigt magnetfelt som f.eks. en MRI-scanner eller magneter (som indeholdt i magnetiske
afdækninger/måtter til instrumentfiksering). Instrumentet kan blive magnetiseret. Sporing med et
magnetiseret instrument kan forårsage ukorrekt navigation og skade på patienten og/eller
sundhedspersonalet.

Korrekt håndtering

Advarsel
Brug ikke EM-pointeren på patientens øjne.

Advarsel
Tildæk ikke EM-pointeren. Dette kan medføre, at navigationen ikke virker, eller at
nøjagtigheden påvirkes.

Advarsel
EM-pointeren er ikke designet eller testet til brug under eller efter hjertedefibrillering.
Hjertedefibrillering kan påvirke systemets nøjagtighed eller beskadige systemet.

Advarsel
Pointerspidsen kan flytte sig, når der trykkes på betjeningsknappen. Hold pointeren fast for
at undgå, at den bevæger sig.

Tænding/slukning af EM-pointeren

Trin

1. Sæt EM-pointerens stik i en instrumentport på EM-basestationen.

2. Efter nogle få sekunder bliver LED-kontrollampen på EM-basestationen grøn. Herefter er
pointeren klar til brug.

3. Sluk for pointeren ved at trække forsigtigt i det skraverede område på pointeres stik og
afbryde det fra EM-basestationen.

Forventet produktlevetid

EM-pointeren kan, når den bruges og opbevares som beskrevet i de medfølgende instrukser,
gennemgå mere end 20 oparbejdningscyklusser.
Antallet af gange, som EM-pointeren er blevet anvendt, tælles elektronisk af EM-pointeren. Efter
16 ganges brug vises et skærmbillede, der oplyser om nødvendigheden af anskaffelse af en ny
EM-pointer, inden de 20 oparbejdningsprocesser nås.
Efter 20 oparbejdningscyklusser, gør softwaren opmærksom på, at EM-pointeren ikke længere
kan bruges til navigation. Herefter skal en ny EM-pointer tages i brug.

EM-pointer
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Manuel steriliseringstæller

①

Figur 2  

EM-pointeren er forsynet med to mærkater på kablet, der viser tallene 1 til 20 for antallet af
gennemførte oparbejdningscyklusser. Klip et nummer af den pågældende mærkat ① med en saks
før hver oparbejdning af EM-pointeren. Dette giver brugerne mulighed for spore
oparbejdningscyklusserne direkte på instrumentet.

Advarsel
Brug ikke EM-pointeren efter 20 oparbejdningscyklusser.

Overvejelser vedrørende verificering af nøjagtighed

Advarsel
Brug kun EM-pointeren, efter dens nøjagtighed er verificeret. Verificeringspunktet på en
steril EM-instrumentadapter kan bruges til verificering. Brug ikke verificeringspunktet på
EM-patientreferencen, da EM-patientreferencen kan være usteril.

Advarsel
Hvis verificering af EM-pointeren ikke lykkes, må den ikke anvendes kirurgisk. Kontakt
Brainlab.

EM-PIONTERE
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3.2 EM-registreringspointer

Generelle oplysninger

Registreringspointeren (18099-23) er et forkalibreret instrument og bruges i et usterilt miljø til:
• usteril patientregistrering
• verificering af patientregistreringens nøjagtighed

Fremgangsmåde ved indsamling af punkter

Se Cranial EM-softwarebrugervejledning og/eller ENT EM-softwarebrugervejledning for
oplysninger om indsamling af punkter.

Komponenter

③

①

②

Figur 3  

Nr. Komponent Funktion/Brug

① Betjenings-
knap

Aktiverer forskellige funktioner, som det er beskrevet i Softwarebruger-
vejledningen

② Stik Tilslutning til EM-basestationen til sporing

③ Kabel Overfører data

MR-miljø

Registreringspointeren er ikke beregnet til anvendelse i et MR-scanningsmiljø. Udsæt ikke
instrumentet for et kraftigt magnetfelt som f.eks. en MRI-scanner eller magneter (som indeholdt i
magnetiske afdækninger/måtter til instrumentfiksering). Instrumentet kan blive magnetiseret.
Sporing med et magnetiseret instrument kan forårsage ukorrekt navigation og skade på patienten
og/eller sundhedspersonalet.

Tænding/slukning af EM-registreringspointeren

Trin

1. Sæt EM-registreringspointerens stik i en instrumentport på EM-basestationen.

EM-registreringspointer
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Trin

2. Efter nogle få sekunder bliver LED-kontrollampen på EM-basestationen grøn.
Herefter er pointeren klar til brug.

3. Sluk for pointeren ved at trække forsigtigt i det skraverede område på pointeres stik og
afbryde det fra EM-basestationen.

Korrekt håndtering

Advarsel
Kontrollér nøjagtigheden af EM-registreringspointeren før brug.

Advarsel
Brug ikke EM-registreringspointeren på patientens øjne.

For at undgå, at referencen utilsigtet bevæger sig, må der ikke lægges pres på den, og
kablet må ikke strammes.

Tildæk ikke EM-registreringspointeren. Dette kan medføre, at navigationen ikke virker, eller
at nøjagtigheden påvirkes.

EM-registreringspointeren er ikke designet eller testet til brug under eller efter
hjertedefibrillering. Hjertedefibrillering kan påvirke systemets nøjagtighed eller beskadige
systemet.

Pointerspidsen kan flytte sig, når der trykkes på betjeningsknappen. Hold pointeren fast for
at undgå, at den bevæger sig.

Overvejelser vedrørende verificering af nøjagtighed

Advarsel
Brug kun EM-registreringspointeren, efter dens nøjagtighed er verificeret.
Verificeringspunktet på en steril EM-instrumentadapter kan bruges til verificering. Brug
ikke verificeringspunktet på EM-patientreferencen, da EM-patientreferencen kan være
usteril.

Advarsel
Hvis verificering af EM-patientreferencen ikke lykkes, må den ikke anvendes kirurgisk.
Kontakt Brainlab.

EM-PIONTERE
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3.3 Tekniske oplysninger om pointeren

Beskyttelse mod kontakt med partikler og væsker

Begge pointere er beskyttet imod indtrængen af fremmedlegemer ≥ 1 mm i diameter og imod
kraftig vandstråling og midlertidig nedsænkning i vand (klassificeret som IP46/IP47).

Biokompatibilitet (I henhold til EN ISO 10993-1)

Begge pointere er biokompatible og kategoriserede som overfladeinstrumenter.
• Metalspids: begrænset kontakt med væv, knogle eller dentin ≤ 24 timer
• Hus og kabel: begrænset hudkontakt ≤ 24 timer

Forventet produktlevetid

Specifikation EM-registreringspointer EM-pointer

Levetid 3 år 20 oparbejdningscyklusser

Dimensioner og vægt

Specifikation EM-registreringspointer EM-pointer

Højde x længde x bredde 18 mm x 203 mm x 21 mm 71 mm x 264 mm x 21 mm

Kabellængde 2 m 2 m

Vægt 77 g 85 g

Opbevaring

Opbevar EM-pointeren i dens steriliseringsbakke, når den ikke er i brug. 

Opbevar EM-registreringspointeren i æsken fra Brainlab til usterile EM-instrumenter. 

Materialer

Materiale EM-registreringspointer og EM-pointer

Hus PPE, sort

Spids Medicinsk rustfrit stål

Kabel og knap Medicinsk silikone

Omgivelsesspecifikationer

Specifikation EM-registreringspointer og EM-pointer

Transport/
opbevaringsbetingel-
ser

Temperatur -10 °C til 45 °C

Luftfugtighed 10 til 90 % (ikke-kondenserende)

Tryk 500 til 1.060 hPa

Driftsforhold Temperatur 10 °C til 35 °C

Tekniske oplysninger om pointeren
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Specifikation EM-registreringspointer og EM-pointer

Luftfugtighed 20 til 80 % (ikke-kondenserende)

Tryk (højde) 700 hPa til 1.060 hPa (~0 til 3.000 m)

EM-PIONTERE
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Tekniske oplysninger om pointeren
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4 EM-ADAPTERE
4.1 EM-instrumentadapter

Generelle oplysninger

EM-instrumentadapteren (18099-05) er en universal adapter, som integrerer specificerede
pointere og sugerør fra Brainlab under elektromagnetisk kirurgisk navigation.

Kompatibilitet

EM-instrumentadapteren kan kun anvendes med følgende Brainlab instrumenter:
• Pointerpakke med flere spidser (B12201)
• Brainlab sugerør (55790 og 55790-XX)

Komponenter

①

②

③

④

Figur 4  

Nr. Komponent Funktion/brug

① Verificeringspunkt Verificeringspunkt til brug med pointere

② Stik Tilslutning til EM-basestationen til sporing

③ Manuel steriliseringstæller Sporer steriliseringscyklusserne

④ Kabel Overfører data

EM-ADAPTERE
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MR-miljø

EM-instrumentadapteren er ikke beregnet til anvendelse i et MR-scanningsmiljø. Udsæt ikke
instrumentet for et kraftigt magnetisk felt som f.eks. en MRI-scanner, eftersom den kan blive
magnetiseret. Sporing med et magnetiseret instrument kan forårsage ukorrekt navigation og
skade på patienten og/eller sundhedspersonalet.

Verificeringspunkt

①

Figur 5  

Hver EM-instrumentadapter har et verifikationspunkt ①, som du kan bruge til at verificere EM-
pointerens nøjagtighed med.

Tænding/slukning af EM-instrumentadapteren

Trin

1. Sæt EM-instrumentadapterens stik i en instrumentport på EM-basestationen.

2. Efter nogle få sekunder bliver LED-kontrollampen på EM-basestationen grøn.
Herefter er adapteren klar til brug.

3. Sluk for adapteren ved at trække forsigtigt i det skraverede område på stikket og afbryde
det fra EM-basestationen.

EM-instrumentadapter
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4.1.1 EM-instrumentadapterens sterilitet

Generelle oplysninger

EM-instrumentadapteren anvendes til intraoperativ navigation og skal derfor steriliseres før brug.

Advarsel
Kun sterile instrumenter må verificeres på EM-instrumentadapterens verificeringspunkt.

Opbevaring

Opbevar EM-instrumentadapteren i dens steriliseringsbakke, når den ikke er i brug.

Forventet produktlevetid

EM-instrumentadapteren kan, når den bruges og opbevares som beskrevet i de medfølgende
instrukser, gennemgå mere end 20 oparbejdningscyklusser.
Antallet af gange, som EM-instrumentadapter pointeren er blevet anvendt, tælles elektronisk af
EM-instrumentadapteren. Efter 16 ganges brug vises et skærmbillede, der oplyser om
nødvendigheden af anskaffelse af en ny EM-instrumentadapter, inden de 20
oparbejdningsprocesser nås.
Efter 20 oparbejdningscyklusser advares om, at EM-instrumentadapteren ikke længere må
bruges til navigation. Herefter skal en ny EM-instrumentadapter tages i brug.

Manuel steriliseringstæller

①

Figur 6  

EM-instrumentadapter er forsynet med to mærkater på kablet, der viser tallene 1 til 20 for
antallet af gennemførte oparbejdningscyklusser. Klip et nummer af den pågældende mærkat ①
med en saks, før hver oparbejdning af EM-instrumentadapteren. Dette giver brugerne mulighed
for spore oparbejdningscyklusserne direkte på instrumentet.

Advarsel
Brug ikke EM-instrumentadapteren efter 20 oparbejdningscyklusser.

EM-ADAPTERE
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4.2 Sugerør

Generelle oplysninger

Brainlab-sugerør (55790, 55790-XX) fås i forskellige størrelser og med to forskellige spidser.

Specifikationer

① ②

Figur 7  

Nr. Sugerør Vinkel Tilgængelige spidser Artikelnr.

Størrelse Type

① Maksillær sinus 110°

8
Pæreformet
spids 55790-50

Frazier-spids 55790-55

10
Pæreformet
spids 55790-60

Frazier-spids 55790-65

② Standard 135°

8
Pæreformet
spids 55790-05

Frazier-spids 55790-75

10
Pæreformet
spids 55790

Frazier-spids 55790-70

Kalibrering

Rekalibrer altid spidsen efter hver adapterudskiftning.

Sugerør
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Samling af sugerør

①
②

③

Figur 8  

Trin

1. Vælg det relevante sugerør.

2. Sæt EM-instrumentadapteren ② fast på sugerørets grænseflade ③, så tænderne flugt-
er.
BEMÆRK: Sugerøret kan sættes fast i otte forskellige vinkler (i trin á 45°). 

3. Spænd fikseringsskruen ① ved hjælp af den medfølgende unbrakonøgle (eller med hånd-
kraft). Vær opmærksom på, at skrue eller instrumentet kan tage skade, hvis den spændes
for hårdt fast.

Advarsel
Kontrollér, at adapteren sidder fast på pointerskaftet og ikke kan bevæge sig.

EM-ADAPTERE
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4.3 Pointerpakke med flere spidser

Generelle oplysninger

Pointerpakke med flere spidser (B12201) fås med udskiftelige spidsgeometrier, der understøtter
en lang række kirurgiske metoder.

Komponenter

Figur 9  

Navn Spidslængde Længde på buet
spidsende

Forskyd-
ning

Artikelnr.

Håndtag til pointer med
flere spidser Ikke relevant Ikke relevant Ikke rele-

vant 55791

Pointerspids

95 mm 20 mm (-70° vinkel) 30° 55791-03

100 mm 20 mm (-90° vinkel) 0° 55791-04

60 mm Ikke relevant 0° 55791-05

115 mm Ikke relevant 45° 55791-02

123 mm (3,4 dia-
meter) Ikke relevant 0° 55791-34

150 mm Ikke relevant 0° 55791-01

Pointerpakke med flere spidser
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Samling af pointerpakken med

①
②

④

③

⑤

Figur 10  

Trin

1. Vælg den ønskede pointerspids.

2. Sæt spidsen fast i håndtaget til pointerspidsen ④, så tænderne flugter.
BEMÆRK: Pointerspidserne kan sættes fast i otte forskellige vinkler (i trin á 45°). 

3. Spænd spidsens møtrik ⑤ fast på håndtaget.

4. Sæt EM-instrumentadapteren to på håndtaget, så stiften ③ på overfladen matcher med
hullet i bunden af adapteren ②.

5. Spænd fikseringsskruen ① ved hjælp af den medfølgende unbrakonøgle (eller med hånd-
kraft). Vær opmærksom på, at skrue eller instrumentet kan tage skade, hvis den spændes
for hårdt fast.

Advarsel
Kontrollér, at adapteren sidder fast på pointerskaftet og ikke kan bevæge sig.

EM-ADAPTERE
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4.4 Kalibrering af instrumenter

Kalibrering og navigation med EM-instrumentadapteren

Når adapteren er monteret på det kirurgiske instrument, kan instrumentet ikke længere kalibreres
med henblik på navigation. Instrumentet skal kalibreres før brug. Se
Softwarebrugervejledningen for yderligere oplysninger.

Advarsel
Vær opmærksom på, at instrumentets spids anvendes til kalibrering af instrumentets bane.
Instrumentets skaft/akse er beregnet til kalibrering.

Advarsel
Sørg for, at referenceskruen er spændt solidt fast før kalibrering.

Advarsel
Hvis en EM-instrumentreference udskiftes på det samme kirurgiske instrument, er en ny
kalibrering og verificering af instrumentet nødvendig, før navigationen påbegyndes.

Advarsel
Hvis det kirurgiske instrument udskiftes med et andet instrument på den samme reference,
er en ny kalibrering og verificering af det nye instrument nødvendig, før navigationen
påbegyndes.

Kalibrering af pointere til flere spidser

Advarsel
Hvis der skiftes pointerspids eller EM-instrumentadapter er en ny kalibrering nødvendig.
Af hensyn til en korrekt og præcis instrumentkalibrering anbefales det at berøre kalibreringskeglen
inden brug af hver instrumentspids.
Flyt ikke adapterenheden i forhold til patientens anatomi under proceduren. Dette vil påvirke hele
målekoordinatsystemet og føre til forkert visning af instrumentspidsen.

Kalibrering af sugerør

Sugerøret kalibreres ved hjælp af EM-pointeren. Se Softwarebrugervejledningen for yderligere
oplysninger.

Advarsel
Under kalibrering ved hjælp af EM-pointeren kan sugerørets spids ikke placeres helt inde i
drejepunktet. Det vil resultere i en afvigelse mellem den viste og den faktiske spids. Vær
ekstra påpasselig under verificering (se Softwarebrugervejledningen).

Kalibrering af instrumenter
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4.5 Tekniske oplysninger om adapteren

MR-miljø

EM-instrumentadapteren er MR-usikker.

Beskyttelse mod kontakt med partikler og væsker

EM-instrumentadapteren er beskyttet imod indtrængen af fremmedlegemer ≥ 1 mm i diameter,
imod kraftig vandstråling og midlertidig nedsænkning i vand (klassificeret som IP46/IP47 ifølge
IEC 60529).

Biokompatibilitet (I henhold til EN ISO 10993-1)

EM-instrumentadapteren er biokompatibel og kategoriseret om overfladeinstrument.
• Hus og kabel: begrænset hudkontakt ≤ 24 timer

Forventet produktlevetid

Specifikation EM-instrumentadapter

Levetid 20 oparbejdningscyklusser

Dimensioner og vægt

Specifikation Beskrivelse

Højde x længde x bredde 18 mm x 46 mm x 25 mm

Kabellængde 2,3 m

Vægt 75 g

Materialer

Specifikation Beskrivelse

Hus PEEK, sort

Kabel Silikone

Stik Rustfrit stål

Omgivelsesspecifikationer

Specifikation Beskrivelse

Transport/
Opbeva-
ringsbetin-
gelser

Temperatur -10 °C til 45 °C

Luftfugtighed 10 til 90 % (ikke-kondenserende)

Tryk 500 til 1.060 hPa

Driftsfor-
hold

Temperatur 10 °C til 35 °C

Luftfugtighed 20 til 80 % (ikke-kondenserende)

Tryk (højde) 700 hPa til 1.060 hPa (~0 til 3.000 m)

EM-ADAPTERE
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Tekniske oplysninger om adapteren
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5 EM-REFERENCER
5.1 EM-patientreference

Generelle oplysninger

EM-patientreferencen (18099-24) gør det muligt for EM-navigationssystemet at spore positionen
af patientens hoved under hele proceduren. Systemet genkender referencen ved hjælp af den
unikke elektroniske information, der er lagret i EM-patientreferencen.

Brug af EM-patientreferencen

Læs al information om patientregistrering, inden patienten registreres.

MR-miljø

EM-patientreferencen er ikke beregnet til brug i et MR-miljø, da dette kan beskadige enheden og
forårsage ukorrekt navigation og potentiel personskade.

Forventet produktlevetid

EM-patientreferencen har en levetid på mindst tre år, når den anvendes som foreskrevet i
vejledningen og opbevares i den medfølgende usterile instrumentboks.

Sterilitet

EM-patientreferencen er usteril, da registreringen normalt foretages i et usterilt miljø.

Steriliser ikke EM-patientreferencen, da dette kan medføre skade på enheden.

Kompatibilitet

EM-patientreferencen kan bruges med ØNH EM-kranieregistreringsenheden (B11013).

EM-REFERENCER
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Komponenter

①
②

③

④

Figur 11  

Nr. Komponent Funktion/brug

① Referencelegeme Instrumentets hovedhus

② Verificeringspunkt Bruges til at kontrollere EM-instrumenters nøjagtighed

③ Stik Tilslutning til EM-basestationen til sporing

④ Kabel Overfører data

BEMÆRK: Sterile instrumenter må ikke verificeres på verificeringspunktet. De kan blive usterile
og forårsage patientskade. 

Korrekt håndtering

Advarsel
For at undgå, at referencen utilsigtet bevæger sig, må der ikke lægges pres på den, og
kablet må ikke strammes.

Advarsel
Hvis EM-patientreferencens orientering ændres på patienten, er en ny registrering
nødvendig.

Flyt ikke EM-patientreferencen i forhold til patientens anatomi under proceduren. Ændring
af referencens position ændrer målekoordinatsystemet. Dette kan være til fare for
patienten.

Tænding/slukning for EM-patientreferencen

Trin

1. Sæt EM-patientreferencens stik i en instrumentport på EM-basestationen.

2. Efter nogle få sekunder bliver LED-kontrollampen på EM-basestationen grøn.
Herefter er referencen klar til brug.

3. Sluk for referencen ved at trække forsigtigt i det skraverede område på stikket og afbryde
det fra EM-basestationen.

EM-patientreference
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Verificeringspunkt

①

Figur 12  

Hver EM-patientreference er udstyret med et verificeringspunkt ①, som kan anvendes til at
verificere nøjagtigheden af andre EM-instrumenter.
BEMÆRK: Sterile instrumenter må ikke verificeres ved hjælp af EM-patientreferencens
verifikationspunkt, da disse kan blive usterile og derved gøre skade på patienten. 

Fastgøring af EM-patientreferencen

① ② ③
Figur 13  

Trin

1. Udvælg et intakt område på patientens pande, og sørg for, at det er rent, tørt og frit for
hår eller incisioner.

2. Skær et tilstrækkeligt stort stykke blødt kirurgisk tape ud ③, og fastgør referencen ② på
huden med et tilpas hårdt tryk.
Kontrollér, at referencen klæber til huden ved hjælp af den kirurgiske tape og ikke kan
fjernes uden brug af kraft.

EM-REFERENCER
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Trin

3. Lav en løkke ① med kablet, og fastgør det til patientens hoved for at forhindre eventuelle
trækbelastninger i at bringe referencepositionen i fare.

4. Så snart EM-patientreferencen ② er placeret på patientens hoved, kan patientregistre-
ringen udføres.

BEMÆRK: Referencen skal orienteres, så kablet ikke kommer i vejen for arbejdet under
navigation. 

BEMÆRK: Benyt passende blødt kirurgisk tape til fastgøring af EM-patientreferencen. Tapen bør
være elastisk og modstandsdygtig over for væsker og fugt med god klæbestyrke på hud og plast
(f.eks. Soft Cloth Surgical Tape Medipore™ H fra 3M). 

Forholdsregler

Advarsel
Klæb ikke EM-patientreferencen fast på beskadiget hud. Klæb kun referencen fast på sund,
hårfri/barberet hud.

Advarsel
Anbring ikke EM-patientreferencen for tæt på hudincisioner eller andre områder med løs
hud, da dette kan føre til hudforskydning og deraf følgende unøjagtigheder i navigationen.

Advarsel
Klæb ikke EM-patientreferencen fast med det samme stykke kirurgisk tape (f.eks. ved
omplacering), da klæbekvaliteten ikke kan garanteres. Hvis det er nødvendigt at omplacere
EM-patientreferencen, skal der benyttes et nyt stykke tape.

Afdækning af patienten

Hvis nødvendigt kan patienten afdækkes efter fastgørelse af EM-patientreferencen på
patientens hud.

Advarsel
Tryk ikke på afdækningen, da det kan føre til unøjagtig navigation og skade på patienten.

Relaterede links

Fastgøring af EM-patientreferencen på side 44

Borttagning af EM-patientreferencen

Trin

1. Tapen på patientens hud blødgøres med en opløsning til fjernelse af tape.

2. Træk forsigtigt på siden af den kirurgiske tape for at fjerne den.

EM-patientreference
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5.2 Kranieregistreringspakke til ØNH EM

Generelle oplysninger

Kranieregistreringspakke til ØNH EM (B11013) indeholder komponenter til invasiv fiksering på
kraniet. Sammen med EM-patientreference bruges pakken til kranie- og ØNH-procedurer ved
brug af elektromagnetisk sporing.

Sterilitet

EM-kraniereferencebasis og KLS Martin engangsknoglefikseringskrue 1,5 mm x 6 mm (5
PCS) leveres usterile og skal steriliseres inden brug.
Skruerne skal bortskaffes efter brug.

Kompatible skruer og skruetrækkere, som ikke er fra Brainlab

ØNH EM-kranieregistreringsenheden anbefales til brug med følgende skruer og skruetrækkere,
som ikke er fra Brainlab:

Producent Beskrivelse Artikelnr.

Synthes

Cortex Screw PlusDrive (1,5 mm selvskærende, L6 mm) 400.056

Skruetrækkerblad 313.252

Skruetrækkerhåndtag 311.007

Komponenter

① ②

③

④⑤

Figur 14  

Nr. Komponent Artikelnr.

① EM-kraniereferencebasis 18099-06

② EM-registreringspointer 18099-23

③ KLS Martin knoglefikseringsskrue 1,5 mm x 6 mm (5 stk.) til engangs-
brug 52170

④ Håndtag til skrueblade (KLS Martin) 52127

⑤
Borehoved 1,1 mm
Skruetrækkerblad (KLS Martin)

52126
52171

EM-REFERENCER
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Brug af skruetrækkeren

Advarsel
Brug kun de specifikke implanterbare skruer med ØNH EM-kranieregistreringsenheden.
Brug af andre skruer kan forårsage alvorlig patientskade.

Tips om isætning af skruer

Ved at skylle skruen i NaCl-opløsning mindskes friktionen, og det bliver lettere at skrue skruen i.
Det er lettere at sætte skruen i vinkelret på koglen end i en skrå vinkel.

Advarsel
Hvis patienten har en høj knogledensitet, kan forboring lette iskruningen og forhindre, at
skruen knækker. Ved forboring må bordiameteren ikke være større end 1,1 mm og dybden
maksimalt 5 mm for at undgå gennemboring af hjerneskallen. Følg skrueproducentens
anvisninger vedrørende forboring.

Tips til positionering

Placér anordningen, så den ikke er i vejen for kirurgen.
EM-patientreferencen, som er fastgjort til ØNH EM-kranieregistreringsenheden, skal være
inden for EM-sporingsvolumen under registrering og navigation. Se Cranial EM-
softwarebrugervejledning og/eller ENT EM-softwarebrugervejledning.
Kontrollér, at knogletætheden er tilstrækkelig høj (vær f.eks. opmærksom på patientens alder eller
eventuelle sygdomme, der reducerer knoglemineraltætheden, såsom osteoporose). Kontrollér
planlægningsdataene, inden ØNH EM-kranieregistreringsenheden til placeres.
En vurdering af den indsatte skrues gennemtrængningsdybde skal ske under planlægningen og
bero på kranietykkelse, krumning og kvalitet.

Advarsel
Kirurgen er ansvarlig for at kontrollere, at ØNH EM-kranieregistreringsenheden er fastgjort
til et sikkert og ikke-følsomt område af kraniet. ØNH EM-kranieregistreringsenheden
monteres ved hjælp af en minimal incision, og minimalt tryk på enheden. Derfor kan
fastgørelse på kritiske områder skade patienten.

Anbring ØNH EM-kranieregistreringsenheden således, at det ikke dækker vigtige strukturer
eller områder, der bruges til overfladeregistrering.

Fastgøring af EM-kraniereferencebasen til patienten

⑤

⑥

⑦

④

①

②

③

Figur 15  
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Trin

1. Saml skruetrækkeren, hvis nødvendigt:
• Træk den forreste manchet ② på håndtaget ③ tilbage.
• Indsæt skruetrækkerbladet ① i håndtaget, og løsn manchetten.

2. Desinficér området, hvor EM-kraniereferencebasen ⑦ skal fastgøres.

3. Udfør incisionen.

4. Sæt røret ⑤ i referencens base, og monterer slangens holdemøtrik ④.

5. Placer referencens base ⑦ på patientens kranie ved at sætte røret ⑤ i incisionen.
BEMÆRK: Sørg for, at referencens base ikke er til hinder for kirurgen, og at den ikke
dækker vigtige områder, der bruges til overfladeregistrering. 

BEMÆRK: Beslut orienteringen af EM-kraniereferencebasen, inden spidserne trykkes
ind i patientens hoved. 

6. Kontroller, at EM-patientreference-kablet er rent og desinficeret, før det sættes på EM-
kraniereferencebasen.

7. Før en borefri skrue ⑥ ind gennem røret ⑤, og skru den helt ind i knoglen ved hjælp af
skruetrækkeren. Brug ikke for hårdt nedadrettet tryk.
BEMÆRK: Hvis det anvendte rør har et vindue, skal skruen løsnes ca. en halv omgang
mod uret. Dette gør det lettere at fjerne enheden, når proceduren er udført. 

8. Tryk let på referencebasen ⑦ for at placere stifterne i patientens kranium.

9. Drej rørets holdemøtrik ④ med uret for at fastgøre referencebasen ⑦.

Sikker fastgørelse af EM-kraniereferencebasen til knoglen

Trin

1. Påfør let tryk på EM-kraniereferencebasen for at føre stifterne ⑤ gennem huden og ind i
kraniet og sikre en stabil fastgøring i knoglen.

2. Drej rørets holdemøtrik ④ med uret for at trykke stifterne ind i knoglen og fastgøre EM-
kraniereferencebasen.

Advarsel
Kontroller, at EM-kraniereferencebasen sidder fast på patientens hoved.

Advarsel
Fastspænd ikke rørets holdemøtrik alt for stramt, da det kan få skruen til at falde ud.

Advarsel
Hvis basen sidder sikkert fast på patientens hoved, må møtrikken ikke strammes
yderligere, da dette kan beskadige knogleskruen.

Advarsel
For at undgå frakturer må er der ikke anlægges for stor kraft på skruerne. Hvis skruen er
skruet for langt ind, og røret ikke bevæger sig, skal skruen løsnes en halv omgang.

EM-REFERENCER

Instrumentbrugervejledning Rev. 1.0 Kranial/ØNH EM-sporing 43



Fastgøring af EM-patientreferencen

① ②

Figur 16  

Trin

1. Placer forkanten af den usterile EM-patientreference ① i EM-kraniereferencebasens
grænseflade.

2. Tryk forsigtigt ned på referencen, til den klikker på plads ②.
BEMÆRK: Kontrollér, at rørets holdemøtrik fortsat er strammet. 

3. Tape EM-patientreferencekablet fast på huden med en løkke for at forhindre for stor træk-
belastning.

Registrering af patienten

Når den usterile EM-patientreference er placeret, kan patientregistreringen udføres.

Advarsel
Kontrollér, at ØNH EM-kranieregistreringsenheden er forsvarligt sat fast på patientens
hoved, og at alle skruer er strammet, inden patientregistreringen påbegyndes. Hvis ØNH
EM-kranieregistreringsenheden forskydes, vil det medføre unøjagtig sporing, som kan
udgøres en fare for patienten.

Advarsel
Ingen af skruerne i ØNH EM-kranieregistreringsenheden må løsnes efter
patientregistreringen.

Kranieregistreringspakke til ØNH EM
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Korrekt håndtering

Udsæt ikke nogen del af EM-kraniereferencesættet for kraftig trækbelastning, da det kan
beskadige eller løsne enheden eller skruerne og derved forårsage skade på patienten.

Anvendelse af EM-kraniereferencesættet ved navigation

Advarsel
EM-kraniereferencesættet må ikke omjusteres i forbindelse med de efterfølgende
procedurer. Målekoordinatsystemet vil da ikke længere være præcist, og
instrumentspidsen vil blive vist ukorrekt.

Advarsel
Pas på ikke at støde til EM-kraniereferencesættet under det kirurgiske indgreb, så det
forskydes. Det kan skade patienten eller forårsage unøjagtigheder.

Borttagning af ØNH EM-kranieregistreringsenheden

①

②

Figur 17  

Trin

1. Hvis røret ikke har et vindue:
a. Løsn holdemøtrikken ① på røret.
b. Skru skruen ud med skruetrækkeren.
c. Fjern EM-kraniereferencebasen ved at trække den opad.

2. Hvis røret har et vindue:
a. Fjern holdemøtrikken ① helt fra røret.
b. Fjern EM-kraniereferencebasen ved at trække den opad.
c. Hvis skruen ② blev løsnet en halv omgang ved monteringen, skal røret skubbes til si-

den for at få det fri af skruen og løftes væk.
d. Skru skruen ud med skruetrækkeren.
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5.3 Patientreference EM ØNH

Generelle oplysninger

ØNH EM-patientreferencen (18099-04) gør det muligt for EM-navigationssystemet at spore
positionen af patientens hoved under hele proceduren. Systemet genkender referencen ved hjælp
af den unikke elektroniske information, der er lagret i ØNH EM-patientreferencen.
Referencen holdes på plads på patienten ved gennem en sikker fastgøring af EM-klæbeholderen
til engangsbrug til patientreferencen (18099).

Sterilitet

ØNH EM-patientreference og klæbeholderen til engangsbrug er begge usterile, da
registreringen almindeligvis foretages i usterile omgivelser.

Kompatibilitet

EM-patientreference skal benyttes sammen med EM-klæbeholder til engangsbrug til
patientreferencen.

Komponenter

⑧

② ③

④ ⑦⑤ ⑥

①

Figur 18  

Nr. Del Komponent

① Referencelegeme

Patientreference EM ØNH
② Verificeringspunkt

③ Stik

④ Kabel

⑤ Selvklæbende
mærkat

EM-klæbeholder til engangsbrug til patientreference⑥ Justerbare huller

⑦ Holder

⑧ Snaplås

Korrekt håndtering

Advarsel
For at undgå, at referencen utilsigtet bevæger sig, må der ikke lægges pres på den, og
kablet må ikke strammes.

Patientreference EM ØNH
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Advarsel
Hvis orienteringen af ØNH EM-patientreference ændres på patienten, er en ny registrering
nødvendig.

Verificeringspunkt

①

ØNH EM-patientreference er udstyret med en kegle ①, som kan anvendes til at verificere
nøjagtigheden af EM-instrumenter.
BEMÆRK: Sterile instrumenter må ikke verificeres på verificeringspunktet. De kan blive usterile
og forårsage patientskade. 

Forholdsregler ved brug af EM-klæbeholder til engangsbrug til patientreference

Advarsel
Klæb ikke EM-klæbeholder til engangsbrug til patientreference på igen (dvs. ved
genpositionering), da klæbeevnen ikke kan garanteres. Hvis det er nødvendig at flytte
holderen, skal der anvendes nyt tape.

Anvend ikke EM-klæbeholder til engangsbrug til patientreference på beskadiget hud. Klæb
kun referencen fast på sund, hårfri/barberet hud.

Anbring ikke EM-klæbeholder til engangsbrug til patientreference for tæt på hudincisioner
eller andre områder med løs hud, da dette kan føre til hudforskydning og deraf følgende
unøjagtigheder i navigationen.
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Fastgøring af ØNH EM-kranieregistreringsenheden til patienten

①

②

Figur 19  

Trin

1. Udvælg et intakt område på patientens pande, og sørg for, at det er rent, tørt og frit for
hår eller incisioner.

2. Fjern beskyttelsespapiret fra tapen på EM-klæbeholder til engangsbrug til patientrefe-
rencen ②, og sæt holderen fast på huden.
BEMÆRK: Verificér, at holderen klæber til huden og ikke kan fjernes uden brug af kræft-
er. 

3. Placer de tre stifter i ØNH EM-patientreferencen ① i de matchende huller i holderen ②,
og tryk referencen ned, indtil den klikker helt på plads.
BEMÆRK: Referencens orienteringsretning på holderen kan justeres i vinkler på 120°.
Referencen skal orienteres, så kablet ikke kommer i vejen for arbejdet under navigation.
Endvidere skal det sikres, at ingen bevægelse er mulig mellem referencen og holderen. 

Tænding/slukning for ØNH EM-patientreferencen

Trin

1. Sæt stikket på ØNH EM-patientreferencen i en instrumentport på EM-basestationen.

2. Efter nogle få sekunder bliver LED-kontrollampen på EM-basestationen grøn.
Herefter er referencen klar til brug.

3. Sluk for referencen ved at trække forsigtigt i det skraverede område på referenceenhe-
dens stik og afbryde det fra EM-basestationen.

Borttagning af EM-klæbeholder til engangsbrug til patientreference

Trin

1. Tapen imellem holderen og patientens hud blødgøres med en opløsning til fjernelse af ta-
pe.

2. Træk forsigtigt på siden af holderen, for at fjerne den.

3. Kassér omgående klæbeholderen til engangsbrug efter brug.

Patientreference EM ØNH
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BEMÆRK: ØNH EM-patientreference og engangsholderen må ikke steriliseres. 

Afdækning af patienten

Hvis nødvendigt afdækkes patienten, efter ØNH EM-patientreferencen er sat på EM-
klæbeholderen til engangsbrug til patientreferencen.

Tryk ikke på afdækningen, da det kan føre til unøjagtig navigation og skade på patienten.
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5.4 Tekniske oplysninger om referenceenheden

MR-miljø

EM-patientreference og ØNH EM-patientreference er MR-usikre.
EM-klæbeholderen til engangsbrug til patientreferencen er MR-sikker (uden ØNH EM-
patientreference påsat).

Beskyttelse mod kontakt med partikler og væsker

• EM-patientreference er klassificeret som IP47
• ØNH EM-patientreference er klassificeret som IP46/IP47

Biokompatibilitet (I henhold til EN ISO 10993-1)

Referenceenhederne og klæbeholderen er biokompatible og kategoriserede som
overfladeinstrumenter.
• Hus, kabler, klæbeholder og holder: begrænset hudkontakt ≤ 24 timer

Forventet produktlevetid

Specifikation EM-patientreferen-
ce

Patientreference
EM ØNH

EM-klæbeholder til engangs-
brug til patientreference

Levetid
Tre år ved brug som foreskrevet i vejlednin-
gen og opbevares i den medfølgende usteri-
le instrumentboks

Til engangsbrug

Opbevaring

18099-04 og 18099-24: Opbevar EM-patientreferencen i EM-instrumentboksen i EM-
sporingsenhedens transportboks til usterile instrumenter. Se Systembrugervejledningen for flere
oplysninger.
18099: Klæbeholderen til engangsbrug til patientreference skal forblive i den originale
emballage, indtil den skal bruges.

Dimensioner og vægt

Specifikation EM-patientreferen-
ce

Patientreference
EM ØNH

EM-klæbeholder til engangs-
brug til patientreference

Højde x længde x
bredde

5,6 mm x 25,2 mm x
24 mm

12 mm x 38 mm x 31
mm

Højde x diameter: 20 mm x 40
mm

Kabellængde 2,4 m 2,3 m Ikke relevant

Vægt 60 g 71 g 6 g

Materialer

Specifikation EM-patientreference og ØNH EM-patientreference

Hus PEEK, sort

Kabel Silikone

Stik Rustfrit stål

Tekniske oplysninger om referenceenheden
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Specifikation EM-klæbeholder til engangsbrug til patientreference

Holder Polyoxymethylen (POM)

Selvklæbende mærkat Biokompatibelt skumbaseret akrylbaseret klæbemiddel

Omgivelsesspecifikationer

Transport-/opbevaringsforhold:

Specifikation EM-patientreference og ØNH EM-patie-
ntreference

EM-klæbeholder til engangs-
brug til patientreference

Temperatur -10 °C til 45 °C 12 °C til 30 °C

Luftfugtighed 10 til 90 % (ikke-kondenserende) 20 til 80 % (ikke-kondenseren-
de)

Tryk 500 til 1.060 hPa 700 til 1.060 hPa

Driftsforhold:

Specifikation EM-patientreference og ØNH EM-patie-
ntreference

EM-klæbeholder til engangs-
brug til patientreference

Temperatur 10 °C til 35 °C 12 °C til 30 °C

Luftfugtighed 20 til 80 % (ikke-kondenserende) 20 til 80 % (ikke-kondenseren-
de)

Tryk
Højde

700 til 1.060 hPa
~0-3.000 m

700 til 1.060 hPa
~0-3.000 m

BEMÆRK: Stickerens sammensætning gør miljøspecifikationerne strengere end for EM-
patientreference og/eller ØNH EM-patientreference. Hvis EM-klæbeholderen til engangsbrug
til patientreferencen benyttes, opbevares eller transporteres sammen med ØNH EM-
patientreference, gælder specifikationerne for EM-klæbeholderen til engangsbrug til
patientreferencen. 
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