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1 YLEISTÄ TIETOA
1.1 Yhteystiedot

Tuki

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

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

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

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alu-
eet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 811

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

Odotettu käyttöikä

Ellei toisin ole erikseen ilmoitettu, Brainlab tarjoaa instrumenteilleen huoltoa viiden vuoden ajan.
Katso kutakin instrumenttia koskevat lisätiedot tästä ohjeesta. Tänä aikana sekä varaosia että
huoltopalveluja on saatavilla.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja

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

YLEISTÄ TIETOA
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1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

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

Brainlab-tavaramerkit

• Brainlab® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
• iHelp® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
• Softouch® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
• StarLink® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
• VarioGuide® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
• Z-touch® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

DORO® on pro med instruments GmbH:n rekisteröity tavaramerkki.
MAYFIELD® on Integra Lifesciences Holding Corp -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.
MultiVision™ on Carl Zeiss Meditec AG:n tavaramerkki.
OPMI®, Pentero® ja PENTERO® ovat Carl Zeiss Meditec AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Cortex Screw PlusDrive™ on Synthesin tavaramerkki.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia
patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuotteet täyttävät neuvoston lääkinnällisiä
laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
Direktiivin mukaan Brainlab-tuotteiden luokittelu määritellään vastaavassa oh-
jelmiston käyttöohjeessa.
HUOMAUTUS: ainoastaan Brainlabin valmistamien tuotteiden CE-merkinnän
oikeellisuus voidaan vahvistaa. 

Hävitysohjeet

Kun lääkinnällinen laite saavuttaa toiminnallisen elinkaarensa pään, puhdista laite kaikista
biomateriaaleista ja biovaarallisista aineista ja hävitä laite turvallisesti sovellettavien lakien ja
määräysten mukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää lakisääteisten määräysten mukaan. Katso
seuraavasta osoitteesta lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta
WEEE-direktiivistä (Waste Electrical and Electronic Equipment) tai asiaankuuluvista ai-
neista, joita voi olla lääkinnällisissä laitteissa:
www.brainlab.com/sustainability

Juridiset tiedot
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Raportoi tähän tuotteeseen liittyvistä häiriötapahtumista

Sinun on ilmoitettava kaikista mahdollisesti tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista häiriöistä
Brainlabille ja Euroopassa lääkinnällisistä laitteista vastaavalle kansalliselle toimivaltaiselle
viranomaiselle.

Myynti Yhdysvalloissa

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

YLEISTÄ TIETOA
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1.3 Symbolit

Varoitukset

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

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Niihin sisältyy tärkeitä tietoja
laitteen virhetoiminnoista, laitteen toimintahäiriöistä sekä laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvista vaurioista.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

Laitteiston symbolit

Symboli Kuvaus

Tyypin B potilasliityntäosa
HUOMAUTUS: potilasliityntäosat, jotka eivät tavallisesti johda sähköä ja voidaan ir-
rottaa välittömästi potilaasta. 

Tyypin BF potilasliityntäosa
HUOMAUTUS: potilasliityntäosat, joissa on sähköä johtava kosketus potilaaseen tai
joissa on keskipitkän tai pitkän aikavälin kosketus potilaaseen. 

Huomio
HUOMAUTUS: käyttäjän on luettava käyttöohjeiden tärkeät varoitustiedot, kuten va-
roitukset ja varotoimet, joita ei erinäisistä syistä voida merkitä itse laitteeseen. 

Potentiaalintasaus
HUOMAUTUS: merkintä osoittaa liittimet, jotka yhteen kytkettyinä tuovat laitteiston
tai järjestelmän eri osat samaan potentiaaliin, joka ei välttämättä ole maadoituksen
potentiaali. 

Ei saa käyttää uudelleen
HUOMAUTUS: osoittaa, että lääkinnällinen laite on tarkoitettu kertakäyttöön tai käy-
tettäväksi yhdellä potilaalla yhden toimenpiteen aikana. 

Epästeriili
HUOMAUTUS: osoittaa, että lääkinnällistä laitetta ei ole steriloitu. 

Ei uudelleensterilointia
HUOMAUTUS: osoittaa, että lääkinnällistä laitetta ei saa steriloida uudelleen. 

Steriloitu etyleenioksidilla

Steriloitu säteilyttämällä

Symbolit
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Symboli Kuvaus

Älä käytä, jos pakkaus on vioittunut

Suojattava auringonvalolta

Suojattava kosteudelta

Lämpötilan raja-arvo
HUOMAUTUS: osoittaa lämpötila-alueen, jolle lääkinnällinen laite voidaan altistaa
turvallisesti. 

Kosteusrajoitus
HUOMAUTUS: osoittaa kosteusalueen, jolle lääkinnällinen laite voidaan altistaa tur-
vallisesti. 

Ilmanpaineen rajoitus
HUOMAUTUS: osoittaa ilmanpainealueen, jolle lääkinnällinen laite voidaan altistaa
turvallisesti. 

Toimitukseen sisältyvien tuotteiden määrä

Valmistajan eräkoodi

Valmistajan sarjanumero

Tuotteen viitenumero
HUOMAUTUS: osoittaa Brainlabin tuotenumeron. 

Viimeinen käyttöpäivä
HUOMAUTUS: päivämäärä ilmoitetaan ISO 8601 -muodossa VVVV-KK-PP. 

Valmistuspäivämäärä
HUOMAUTUS: päivämäärä ilmoitetaan ISO 8601 -muodossa VVVV-KK-PP. 

Valmistaja

Valtuutettu edustaja Euroopan unionissa

YLEISTÄ TIETOA
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Symboli Kuvaus

IPXY

Kotelointiluokka
• Suoja kiinteiden esineiden tunkeutumista vastaan (numerot 0–6 tai kirjain X)
• Suoja nesteiden tunkeutumista vastaan (numerot 0–9 tai kirjain Y).

HUOMAUTUS: merkinnässä on X-kirjain, jos kotelointiluokan määrittämiseksi ei ole
kerätty riittävästi tietoa. 

HUOMAUTUS: katso IEC 60529 -standardista lisätietoja numerokoodeista. 

Katso käyttöohjeet

Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän tuotteen saa myydä vain lääkärin tai lää-
kärin määräyksestä

Ehdollisesti MR-turvallinen
HUOMAUTUS: ei tiedetä aiheuttavan vaaraa tietyssä MR-ympäristössä. 

Ei MR-turvallinen
HUOMAUTUS: aiheuttaa vaaraa kaikissa MR-ympäristöissä. 

MR-turvallinen
HUOMAUTUS: ei tiedetä aiheuttavan vaaraa missään MR-ympäristössä. 

Käytä laitteen kytkemiseen valmiustilaan

Käytä virran kytkemiseen ja katkaisemiseen laitteesta

Sisältää luonnonkumilateksia
HUOMAUTUS: sisältää luonnonkumia tai kuivaa luonnonkumilateksia lääkinnällisen
laitteen tai sen pakkauksen valmistusmateriaalina. 

Ei-pyrogeeninen

Osoittaa, että laite soveltuu käytettäväksi vain tasavirralla

Istuminen kielletty

Pidä kädet etäällä (puristumisvaara)

Sisältää laitteen toiminnassa tarvittavan RF-lähettimen

Symbolit
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Symboli Kuvaus

Luokan II laite

Yksilöllinen laitetunnus

Katso lisätietoja ohjekirjasta tai -vihkosta

YLEISTÄ TIETOA
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1.4 Järjestelmän käyttö

Käyttötarkoitus

Tämä Instrumenttien käyttöohje on tarkoitettu käytettäväksi Brainlab Cranial EM- ja ENT EM -
ohjelmistojen kanssa. Käyttöohje sisältää tietoja vaadittujen instrumenttien turvallisesta
asentamisesta ja käytöstä leikkauksien yhteydessä ja niitä varten.

Laitteiston huolellinen käsittely

Järjestelmän osat ja lisävarusteet koostuvat mekaanisista tarkkuusosista. Käsittele niitä
varoen.

Järjestelmän käyttö
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1.5 Koulutus ja dokumentaatio

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä kaikkien käyttäjien on osallistuttava pakolliseen valtuutetun Brainlabin
edustajan järjestämään koulutusohjelmaan turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

HUOMAUTUS: saatavilla olevat käyttöohjeet vaihtelevat Brainlab-tuotteen mukaan. Jos sinulla on
kysyttävää saamistasi käyttöohjeista, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen. 

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet

• Yleiskuvaus hoidon suunnittelusta ja kuvaohjatusta navigoinnis-
ta

• Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
• Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Laitteiston käyttöoppaat Sädehoitoa ja tyypillisesti suureksi monimutkaiseksi instrumentiksi
määritettyä kirurgialaitteistoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot

Instrumenttien käyttöohjeet Yksityiskohtaiset ohjeet instrumenttien käytöstä

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohjeet

Tietoa instrumenttien puhdistuksesta, desinfioinnista ja steriloin-
nista

Järjestelmän käyttöohje Kattavat järjestelmän asetukset

Tekninen käyttöohje Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tiedot
ja yhteensopivuustiedot

Järjestelmän käyttöohje ja
tekninen käyttöohje

Yhdistää järjestelmän käyttöohjeen ja teknisen käyttöohjeen sisäl-
lön

YLEISTÄ TIETOA
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Koulutus ja dokumentaatio
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2 INSTRUMENTTIEN
YLEISKUVAUS

2.1 Instrumenttien yleiskuvaus

Lisätietoja

Yksityiskohtaiset ohjeet instrumenttien käyttämiseksi niiden vastaavien ohjelmistojen kanssa
löytyvät Cranial EM -ohjelmiston käyttöohjeesta ja/tai ENT EM -ohjelmiston käyttöohjeesta.

Oikeanlainen käsitteleminen

Varmista aina ennen käyttöä, että jokainen instrumentti on koottu oikein ja että kaikki komponentit
on kiinnitetty tiiviisti ja/tai lukittu tarvittaessa.
Katso yksityiskohtaiset kokoamisohjeet kutakin instrumenttia koskevasta osiosta.
Tarkista käytön aikana säännöllisesti, että kaikki instrumentin komponentit ovat pysyneet tiiviisti
kiinnitettyinä eivätkä ne ole irronneet tai vaurioituneet. Kiinteiden instrumenttien liikkuminen
potilaan rekisteröinnin aikana tai sen jälkeen aiheuttaa epätarkkuuksia navigoinnissa ja vaarantaa
potilaan turvallisuuden.

Varoitus
Tässä käyttöohjeessa kuvatut instrumentit ovat erittäin tarkkoja ja herkkiä lääkinnällisiä
laitteita, joita on käsiteltävä erittäin varovasti. Jos pudotat instrumentin tai muuten
vaurioitat sitä tai jos instrumentti on jollain tapaa syöpynyt tai viallinen, ota välittömästi
yhteyttä paikalliseen Brainlabin palveluntarjoajaan saadaksesi jatko-ohjeet. Tämän
huomiotta jättäminen ja vaurioituneen laitteen käytön jatkaminen voi aiheuttaa vakavia
vammoja potilaalle.

Magneettikuvauksen turvallisuus

Instrumentit eivät ole MR-turvallisia.

Sterilointi

Katso sterilointia koskevat tiedot Puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeista.
Jos steriili instrumentti tai sen komponentti viedään tahattomasti pois steriililtä alueelta tai jos se
pääsee kosketuksiin epästeriilin kohteen kanssa pakkausta purettaessa tai kliinisessä käytössä,
se on steriloitava uudelleen.
Älä steriloi tai käytä uudelleen kertakäyttöisiä instrumentteja, koska se vähentää
navigointitarkkuutta ja vaarantaa potilaan turvallisuuden. Ne tulee hävittää jokaisen käytön
jälkeen.

Varoitus
Ellei toisin mainita, instrumentit on steriloitava ennen käyttöä. Yksityiskohtaiset tiedot
uudelleenkäsittelyn toimenpiteistä, parametreista ja puhdistusaineista löytyvät Puhdistus-,
desinfiointi- ja sterilointiohjeista.

INSTRUMENTTIEN YLEISKUVAUS
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Instrumentin joutuminen kosketukseen aivokudoksen ja selkäydinnesteen kanssa

Vain seuraava instrumentti on tarkoitettu suoraan kosketukseen aivokudoksen ja
selkäydinnesteen kanssa:
• EM Kertakäyttöinen mandriini (1 kpl, ennalta kalibroitu) (18097-01)

Instrumenttien yleiskuvaus
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2.1.1 Käytettävissä olevat instrumentit

Yhteensopivuus

Instrumentteja voidaan käyttää vain sellaisten järjestelmien tai muiden instrumenttien kanssa,
jotka Brainlab on määrittänyt yhteensopiviksi. Katso yhteensopivat instrumentit alla olevasta
instrumenttitaulukosta. Ota yhteyttä Brainlabin tukipalveluun, jos et ole varma instrumentin
yhteensopivuudesta.

Varoitus
Yhteensopimattomien instrumenttien tai järjestelmien käyttö saattaa vaarantaa potilaan.

Kertakäyttövälineet ja yleiset instrumentit

Kuva Nimi

Kertakäyttöinen mandriini (EM)
HUOMAUTUS: ei kuvata tässä käyttöohjeessa. Katso li-
sätietoja ohjelehtisestä. 

EM-osoitin

EM-rekisteröintiosoitin

EM-instrumenttisovitin

Imuputket

Monikärkisten osoittimien pakkaus

EM-potilasviite

KNK EM -kallorekisteröintisarja

EM KNK -potilasviite

INSTRUMENTTIEN YLEISKUVAUS
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Kuva Nimi

Potilasviitteen kertakäyttöinen liimapintainen EM-pi-
dike

EM-instrumenttien turvallinen sijoittaminen

Varoitus
Älä taivuta tai kierrä kaapeleita, äläkä käytä EM-instrumentteja, jos jokin kaapeli on
vioittunut. EM-instrumenttien käyttö vioittuneen kaapelin kanssa voi johtaa
loukkaantumiseen.

Varoitus
Älä pyöritä kaapeleita EM-generaattorin ympärille, sillä tästä voi aiheutua toimintahäiriö
laitteeseen.

Varoitus
Käsittele EM-instrumentteja varovasti ja aseta kaapelit niin, etteivät ne pääse
sotkeutumaan eikä niihin voi kompastua.

Varoitus
Älä aseta kaapeleita potilaan kurkun päälle, sillä tämä voi johtaa potilaan
loukkaantumiseen.

Älä altista EM-instrumentteja runsaalle ultraviolettisäteilylle, kuten suoralle
auringonvalolle, koska muovinen ulkokuori saattaa vaurioitua.

Älä altista EM-instrumentteja röntgensäteille, koska laite saattaa vioittua.

EM-instrumenttien oikea käsittely

Varoitus
EM-instrumentit ovat erittäin tarkkoja ja herkkiä lääketieteellisiä instrumentteja. Jotta sen
oikeanlaista toimintaa voidaan ylläpitää, sitä on käsiteltävä hyvin varovasti. Jos ne
putoavat tai niitä käsitellään muulla tavoin epäasianmukaisesti (myös niiden ollessa
säilytyskotelossa), tarkista niiden toimivuus ja palauta ne välittömästi Brainlabille
arvioitavaksi.

Käytä EM-instrumentteja vain kuvatulla tavalla ja vain järjestelmän käyttöohjeessa
määriteltyjen laitteiden kanssa.

Älä yritä muokata EM-instrumentteja.

Laitteen käyttö vioittuneen kaapelin kanssa saattaa johtaa loukkaantumiseen.

Käytettävissä olevat instrumentit
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3 EM-OSOITTIMET
3.1 EM-osoitin

Yleistä tietoa

EM-osoitin (18099-02) on esikalibroitu instrumentti ja sitä käytetään:
• steriilin potilasrekisteröinnin toteuttamiseen
• potilaan rekisteröinnin tarkkuuden tarkistamiseen
• potilaan navigoinnin suorittamiseen
• lisäinstrumenttien kalibrointiin EM-instrumenttisovitinta käyttäen.

Jos haluat lisätietoja, katso Cranial EM -ohjelmiston käyttöohje ja/tai ENT EM -ohjelmiston
käyttöohje.

Komponentit

③

①②

④

Kuva 1  

Nro Komponentti Tehtävä/käyttötarkoitus

① Kalibrointipiste Kalibroi lisäinstrumentteja EM-instrumenttisovitinta käyttäen.

② Hallintapainike Aktivoi monia toimintoja, kuten ohjelmiston käyttöohjeessa on kuvat-
tu.

③ Kaapeli Siirtää tietoja.

④ Liitin Muodostaa yhteyden EM-tukiasemaan seurantaa varten.

EM-OSOITTIMET

Instrumenttien käyttöohje Ver. 1.0 Kraniaalinen/KNK EM -seuranta 19



Magneettikuvausympäristö

EM-osoitin ei sovellu käytettäväksi magneettikuvausympäristössä. Älä altista laitetta
voimakkaalle magneettikentälle, kuten magneettikuvauslaitteelle tai magneeteille (esim. sellaisille,
joita magneettiset leikkausliinat/instrumenttien kiinnitysmatot sisältävät), sillä laite voi
magnetisoitua. Seuranta magnetisoituneella laitteella voi johtaa virheelliseen navigointiin ja
potilaan ja/tai hoitohenkilöstön mahdolliseen loukkaantumiseen.

Oikeanlainen käsitteleminen

Varoitus
Älä käytä EM-osoitinta potilaan silmiin.

Varoitus
Älä aseta leikkausliinaa EM-osoittimen päälle, sillä navigointi ei ehkä tällöin toimi tai
tulokset eivät ole tarkkoja.

Varoitus
EM-osoitinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi eikä sen käyttöä ole testattu sydämen
defibrilloinnin aikana tai sen jälkeen. Sydämen defibrillointi voi heikentää järjestelmän
tarkkuutta tai vahingoittaa järjestelmää.

Varoitus
Ohjauspainikkeen painaminen voi muuttaa osoittimen kärjen sijaintia. Pidä osoitin vakaana
liikkeen välttämiseksi.

EM-osoittimen virran kytkeminen/katkaiseminen

Toimenpiteet

1. Liitä EM-osoitin EM-tukiasemassa olevaan instrumenttiporttiin.

2. Muutaman hetken jälkeen EM-tukiaseman LED-valo muuttuu vihreäksi. Osoitin on nyt
valmiina käyttöön.

3. Voit kytkeä osoittimen pois päältä vetämällä kevyesti osoittimen liittimen kuvioidun alueen
kohdalta, jotta se irtoaa EM-tukiasemasta.

Tuotteen odotettu käyttöikä

Kun EM-osoitinta käytetään ja säilytetään annettujen ohjeiden mukaisesti, sitä voidaan käyttää
20 uudelleenkäsittelykierrosta.
EM-osoitin laskee käyttökerrat elektronisesti. 16 käyttökerran jälkeen tulee esiin näyttö, jossa
kehotetaan hankkimaan uusi EM-osoitin, ennen kuin 20 käyttökertaa saavutetaan.
Kun osoitin on uudelleenkäsitelty 20 kertaa, ohjelmisto ilmoittaa, ettei EM-osoitinta voi enää
käyttää navigointiin. On käytettävä uutta EM-osoitinta.

EM-osoitin
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Manuaalinen sterilointikertojen laskuri

①

Kuva 2  

EM-osoittimeen on kiinnitetty kaksi kaistaletta, joissa on uudelleenkäsittelykierroksia vastaavat
numerot 1–20. Leikkaa saksilla yksi numero irti merkkiaineesta ① aina ennen EM-osoittimen
uudelleenkäsittelyä. Näin käyttäjät voivat seurata uudelleenkäsittelykierroksia suoraan laitteesta.

Varoitus
Älä käytä EM-osoitinta enää 20 uudelleenkäsittelyn jälkeen.

Tarkkuuden tarkistusta koskevat huomautukset

Varoitus
Käytä EM-osoitinta vasta sen jälkeen, kun olet tarkistanut sen tarkkuuden. Tarkistukseen
voidaan käyttää steriilin EM-instrumenttisovittimen tarkistuspistettä. Älä käytä EM-
potilasviitteen tarkistuspistettä, sillä EM-potilasviite ei ehkä ole steriili.

Varoitus
Jos EM-osoittimen tarkistus ei onnistu, älä käytä sitä leikkauksessa, vaan ota yhteyttä
Brainlabin asiakastukeen.

EM-OSOITTIMET
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3.2 EM-rekisteröintiosoitin

Yleistä tietoa

EM-rekisteröintiosoitin (18099-23) on esikalibroitu instrumentti ja sitä käytetään
steriloimattomassa ympäristössä:
• steriloimattoman potilasrekisteröinnin toteuttamiseen
• potilaan rekisteröinnin tarkkuuden tarkistamiseen

Pisteen määrittämistoimenpide

Jos haluat lisätietoja pisteen määrittämisestä, katso Cranial EM -ohjelmiston käyttöohje ja/tai
ENT EM -ohjelmiston käyttöohje.

Komponentit

③

①

②

Kuva 3  

Nro Komponentti Tehtävä/käyttötarkoitus

① Hallintapainike Aktivoi monia toimintoja, kuten ohjelmiston käyttöohjeessa on kuvattu.

② Liitin Muodostaa yhteyden EM-tukiasemaan seurantaa varten.

③ Kaapeli Siirtää tietoja.

Magneettikuvausympäristö

EM-rekisteröintiosoitin ei sovellu käytettäväksi magneettikuvausympäristössä. Älä altista laitetta
voimakkaalle magneettikentälle, kuten magneettikuvauslaitteelle tai magneeteille (esim. sellaisille,
joita magneettiset leikkausliinat/instrumenttien kiinnitysmatot sisältävät), sillä laite voi
magnetisoitua. Seuranta magnetisoituneella laitteella voi johtaa virheelliseen navigointiin ja
potilaan ja/tai hoitohenkilöstön mahdolliseen loukkaantumiseen.

EM-rekisteröintiosoittimen virran kytkeminen/katkaiseminen

Toimenpiteet

1. Liitä EM-rekisteröintiosoitin EM-tukiasemassa olevaan instrumenttiporttiin.

EM-rekisteröintiosoitin
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Toimenpiteet

2. Muutaman hetken kuluttua tukiaseman LED-valo muuttuu vihreäksi.
Osoitin on nyt valmiina käyttöön.

3. Voit kytkeä osoittimen pois päältä vetämällä kevyesti osoittimen liittimen kuvioidun alueen
kohdalta, jotta se irtoaa EM-tukiasemasta.

Oikeanlainen käsitteleminen

Varoitus
Tarkista EM-rekisteröintiosoittimen tarkkuus ennen käyttöä.

Varoitus
Älä käytä EM-rekisteröintiosoitinta potilaan silmiin.

Älä paina viitettä tai vedä kaapelia tiukalle, ettei viite liiku tahattomasti.

Älä aseta leikkausliinaa EM-rekisteröintiosoittimen päälle, sillä navigointi ei ehkä tällöin
toimi tai tulokset eivät ole tarkkoja.

EM-rekisteröintiosoitinta ei ole tarkoitettu käytettäväksi eikä sen käyttöä ole testattu
sydämen defibrilloinnin aikana tai sen jälkeen. Sydämen defibrillointi voi heikentää
järjestelmän tarkkuutta tai vahingoittaa järjestelmää.

Ohjauspainikkeen painaminen voi muuttaa osoittimen kärjen sijaintia. Pidä osoitin vakaana
liikkeen välttämiseksi.

Tarkkuuden tarkistusta koskevat huomautukset

Varoitus
Käytä EM-rekisteröintiosoitinta vasta sen jälkeen, kun olet tarkistanut sen tarkkuuden.
Tarkistukseen voidaan käyttää steriilin EM-instrumenttisovittimen tarkistuspistettä. Älä
käytä EM-potilasviitteen tarkistuspistettä, sillä EM-potilasviite ei ehkä ole steriili.

Varoitus
Jos EM-rekisteröintiosoittimen tarkistus ei onnistu, älä käytä sitä leikkauksessa, vaan ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

EM-OSOITTIMET
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3.3 Osoittimen tekniset tiedot

Suojaus hiukkasia ja nesteitä vastaan

Molemmat osoittimet on suojattu kiinteiden vierasesineiden (halkaisija ≥ 1 mm) läpäisyä ja
voimakkaita vesisuihkuja vastaan sekä tilapäisen veteen upotuksen vaikutuksilta (IP46/IP47-
luokitus).

Bioyhteensopivuus (standardin EN ISO 10993-1 mukaan)

Molemmat osoittimet ovat bioyhteensopivia ja ne on luokiteltu pintalaitteiksi.
• Metallikärki: rajoitetusti kosketuksissa kudokseen, luuhun tai hammasluuhun ≤ 24 tuntia
• Kotelo ja kaapeli: rajoitetusti kosketuksissa ihoon ≤ 24 tuntia.

Tuotteen odotettu käyttöikä

Tiedot EM-rekisteröintiosoitin EM-osoitin

Käyttöikä 3 vuotta 20 uudelleenkäsittelykierrosta

Mitat ja paino

Tiedot EM-rekisteröintiosoitin EM-osoitin

Korkeus x pituus x leveys 18 x 203 x 21 mm 71 x 264 x 21 mm

Kaapelin pituus 2 m 2 m

Paino 77 g 85 g

Säilytys

Säilytä EM-osoitinta sterilointialustalla, kun sitä ei käytetä. 

Säilytä EM-rekisteröintiosoitinta Brainlabin toimittamassa vastaavassa steriloimattomien
instrumenttien EM-instrumenttirasiassa. 

Materiaalit

Materiaali EM-rekisteröintiosoitin ja EM-osoitin

Kuori PPE, musta

Kärki Lääketieteelliseen käyttöön soveltuva ruostu-
maton teräs

Kaapeli ja painike Lääketieteelliseen käyttöön soveltuva silikoni

Ympäristöä koskevat vaatimukset

Tiedot EM-rekisteröintiosoitin ja EM-osoitin

Kuljetus-/
varastointiolosuhteet

Lämpötila –10...45 °C

Ilmankosteus 10–90 % (ei tiivistymistä)

Osoittimen tekniset tiedot
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Tiedot EM-rekisteröintiosoitin ja EM-osoitin

Paine 500–1 060 hPa

Käyttöolosuhteet

Lämpötila 10 °C...35 °C

Ilmankosteus 20–80 % (ei tiivistymistä)

Paine (korkeus) 700–1 060 hPa (~0–3 000 m)

EM-OSOITTIMET
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Osoittimen tekniset tiedot
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4 EM-SOVITTIMET
4.1 EM-instrumenttisovitin

Yleistä tietoa

EM-instrumenttisovitin (18099-05) on yleiskäyttöinen sovitin, jolla tietyt Brainlab-osoittimet ja
imuputket integroidaan sähkömagneettiseen kirurgiseen navigointiin.

Yhteensopivuus

EM-instrumenttisovitinta voidaan käyttää vain seuraavien Brainlabin instrumenttien kanssa:
• Monikärkisten osoittimien pakkaus (B12201)
• Brainlab-imuputket (55790 ja 55790-XX)

Komponentit

①

②

③

④

Kuva 4  

Nro Komponentti Tehtävä/käyttötarkoitus

① Tarkistuspiste Osoitinten kanssa käytettävä tarkistuspiste.

② Liitin Muodostaa yhteyden EM-tukiasemaan seurantaa var-
ten.

③ Manuaalinen sterilointikertojen
laskuri Seuraa sterilointikierroksia.

EM-SOVITTIMET
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Nro Komponentti Tehtävä/käyttötarkoitus

④ Kaapeli Siirtää tietoja.

Magneettikuvausympäristö

EM-instrumenttisovitin ei sovellu käytettäväksi magneettikuvausympäristössä. Älä altista laitetta
voimakkaalle magneettikentälle, kuten magneettikuvauslaitteelle, sillä laite voi magnetisoitua.
Seuranta magnetisoituneella laitteella voi johtaa virheelliseen navigointiin ja potilaan ja/tai
hoitohenkilöstön mahdolliseen loukkaantumiseen.

Tarkistuspiste

①

Kuva 5  

Jokaisessa EM-instrumenttisovittimessa on kalibrointikolo ①, jonka avulla voidaan tarkistaa
EM-osoittimen tarkkuus.

EM-instrumenttisovittimen virran kytkeminen/katkaiseminen

Toimenpiteet

1. Liitä EM-instrumenttisovitin EM-tukiasemassa olevaan instrumenttiporttiin.

2. Muutaman hetken kuluttua tukiaseman LED-valo muuttuu vihreäksi.
Sovitin on nyt valmiina käyttöön.

3. Voit kytkeä sovittimen pois päältä vetämällä kevyesti liittimen kuvioidun alueen kohdalta,
se irtoaa EM-tukiasemasta.

EM-instrumenttisovitin
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4.1.1 Em-instrumenttisovittimen steriiliys

Yleistä tietoa

EM-instrumenttisovitinta käytetään intraoperatiiviseen navigointiin, ja se on steriloitava ennen
käyttöä.

Varoitus
Tarkista EM-instrumenttisovittimen tarkistuspisteen avulla vain steriilejä instrumentteja.

Säilytys

Säilytä EM-instrumenttisovitinta sterilointialustalla, kun sitä ei käytetä.

Tuotteen odotettu käyttöikä

Kun EM-instrumenttisovitinta käytetään ja säilytetään annettujen ohjeiden mukaisesti, sitä
voidaan käyttää 20 uudelleenkäsittelykierrosta.
EM-instrumenttisovitin laskee käyttökerrat elektronisesti. 16 käyttökerran jälkeen tulee esiin
näyttö, jossa kehotetaan hankkimaan uusi EM-instrumenttiviite, ennen kuin 20 käyttökertaa
saavutetaan.
Kun EM-instrumenttisovitinta on uudelleenkäsitelty 20 kertaa, saat ilmoituksen, ettei sitä voi
enää käyttää navigointiin. On käytettävä uutta EM-instrumenttisovitinta.

Manuaalinen sterilointikertojen laskuri

①

Kuva 6  

EM-instrumenttisovittimeen on kiinnitetty kaksi kaistaletta, joissa on uudelleenkäsittelykierroksia
vastaavat numerot 1–20. Leikkaa saksilla yksi numero irti merkkiaineesta ① aina ennen EM-
instrumenttisovittimen uudelleenkäsittelyä. Näin käyttäjät voivat seurata
uudelleenkäsittelykierroksia suoraan laitteesta.

Varoitus
Älä käytä EM-sovitinta enää 20 uudelleenkäsittelyn jälkeen.

EM-SOVITTIMET
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4.2 Imuputket

Yleistä tietoa

Brainlabin imuputkia (55790, 55790-XX) on saatavissa erikokoisina ja kahdella erilaisella kärjellä
varustettuina.

Tiedot

① ②

Kuva 7  

Nro Imuputki Kulma Saatavissa olevat kärjet Tuotenro

Koko Tyyppi

① Poskiontelo 110°

8
Päärynämäinen
kärki 55790-50

Frazier-kärki 55790-55

10
Päärynämäinen
kärki 55790-60

Frazier-kärki 55790-65

② Vakio 135°

8
Päärynämäinen
kärki 55790-05

Frazier-kärki 55790-75

10
Päärynämäinen
kärki 55790

Frazier-kärki 55790-70

Kalibroiminen

Kalibroi kärki aina jokaisen sovittimen vaihdon jälkeen.

Imuputket
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Imuputken kokoaminen

①
②

③

Kuva 8  

Toimenpiteet

1. Valitse asianmukainen imuputki.

2. Aseta EM-instrumenttisovitin ② lujasti imuputken liitäntään ③ niin, että hammastus on
kohdakkain.
HUOMAUTUS: imuputket voidaan kiinnittää kahdeksaan vaihtoehtoiseen asentoon (45°:n
porrastus). 

3. Kiinnitä sovittimen kiinnitysruuvi ① tiukasti kuusiokoloavaimella (tai käsin). Huomaa, että
liiallinen voimankäyttö saattaa vahingoittaa instrumenttia tai ruuvia.

Varoitus
Tarkista, että sovitin on kiinnitetty tukevasti niin, ettei se liiku.

EM-SOVITTIMET
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4.3 Monikärkisten osoittimien pakkaus

Yleistä tietoa

Monikärkisten osoitinten pakkaus (B12201) on saatavissa useilla vaihdettavien kärkien
muotoina varustettuna, mikä auttaa käyttämään niitä monipuolisemmin kirurgisissa toimenpiteissä.

Komponentit

Kuva 9  

Nimi Kärjen pituus Kaarevakärkisen ru-
iskun pään pituus

Pään tai-
vutus

Tuotenro

Monikärkisen osoittimen
kahva Ei ole Ei ole Ei ole 55791

Osoittimen kärki

95 mm 20 mm (kulma –70°) 30° 55791-03

100 mm 20 mm (kulma –90°) 0° 55791-04

60 mm Ei ole 0° 55791-05

115 mm Ei ole 45° 55791-02

123 mm (halkai-
sija 3,4) Ei ole 0° 55791-34

150 mm Ei ole 0° 55791-01

Monikärkisten osoittimien pakkaus
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Osoitinsarjan kokoaminen

①
②

④

③

⑤

Kuva 10  

Toimenpiteet

1. Valitse asianmukainen osoittimen kärki.

2. Aseta kärki tiukasti monikärkisen osoittimen kahvaan ④ niin, että hammastukset ovat
kohdakkain.
HUOMAUTUS: osoittimien kärjet voidaan kiinnittää kahdeksaan vaihtoehtoiseen asen-
toon (45°:n porrastus). 

3. Kiristä kärjen hattumutteri ⑤ kahvaan.

4. Kiinnitä EM-instrumenttisovitin kahvaan niin, että liitännän tappi ③ tulee yhteen sovitti-
men ② pohjassa olevan reiän kanssa.

5. Kiinnitä sovittimen kiinnitysruuvi ① tiukasti kuusiokoloavaimella (tai käsin). Huomaa, että
liiallinen voimankäyttö saattaa vahingoittaa instrumenttia tai ruuvia.

Varoitus
Tarkista, että sovitin on kiinnitetty tukevasti niin, ettei se liiku.

EM-SOVITTIMET
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4.4 Kalibrointi-instrumentit

Kalibrointi ja navigointi EM-instrumenttisovittimella

Kun sovitin on asennettu kirurgiseen instrumenttiin, voidaan instrumentti kalibroida navigointia
varten. Kalibroi instrumentti ennen käyttöä. Lisätietoja on ohjelmiston käyttöohjeessa.

Varoitus
Huomaa, että instrumentin liikeradan kalibrointiin käytetään instrumentin kärkeä.
Instrumentin vartta/akselia ei huomioida kalibroinnissa.

Varoitus
Varmista, että viitteen ruuvi on kiristetty kunnolla ennen kalibrointia.

Varoitus
Jos vaihdat kirurgisen instrumentin EM-instrumenttisovittimen toiseen EM-
instrumenttiviitteeseen, on instrumentti kalibroitava ja tarkistettava uudelleen ennen
navigointia.

Varoitus
Jos vaihdat kirurgisen instrumentin toiseen instrumenttiin, mutta viite säilyy samana, uusi
instrumentti on kalibroitava ja tarkistettava ennen navigointia.

Monikärkisten osoittimien kalibrointi

Varoitus
Jos osoittimen kärki tai EM-instrumenttisovitin vaihdetaan, osoitin on kalibroitava
uudelleen.
Jotta voidaan varmistaa asianmukainen ja tarkka instrumentin kalibrointi, on suositeltavaa
koskettaa kalibrointikoloa ennen kunkin instrumenttikärjen käyttämistä.
Älä liikuta sovitinalustaa suhteessa instrumentin kärkeen käsittelyn aikana. Tämä vaikuttaa
kielteisesti koko koordinaattijärjestelmään ja aiheuttaa instrumentin kärjen näkymisen näytössä
väärin.

Imuputkien kalibrointi

Kalibroi imuputki käyttämällä EM-osoitinta. Lisätietoja on ohjelmiston käyttöohjeessa.

Varoitus
Kun kalibrointi suoritetaan EM-osoittimen avulla, putken kärki ei ulotu aivan
kalibrointipisteen pohjaan. Tästä seuraa, että näytössä näkyvä kärki poikkeaa todellisesta.
Ole erityisen huolellinen tarkistusta tehdessäsi (katso ohjelmiston käyttöohje).

Kalibrointi-instrumentit
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4.5 Sovittimen tekniset tiedot

Magneettikuvausympäristö

EM-instrumenttisovitin ei ole MR-turvallinen.

Suojaus hiukkasia ja nesteitä vastaan

EM-instrumenttisovitin on suojattu kiinteiden vierasesineiden (halkaisija ≥ 1 mm) läpäisyä ja
voimakkaita vesisuihkuja vastaan sekä tilapäisen veteen upotuksen vaikutuksilta (IEC 60529 -
standardin mukainen IP46/IP47-luokitus).

Bioyhteensopivuus (standardin EN ISO 10993-1 mukaan)

EM-instrumenttisovitin on bioyhteensopiva ja se luokitellaan pintalaitteeksi.
• Kotelo ja kaapeli: rajoitetusti kosketuksissa ihoon ≤ 24 tuntia.

Tuotteen odotettu käyttöikä

Tiedot EM-instrumenttisovitin

Käyttöikä 20 uudelleenkäsittelykierrosta

Mitat ja paino

Tiedot Kuvaus

Korkeus x pituus x leveys 18 x 46 x 25 mm

Kaapelin pituus 2,3 m

Paino 75 g

Materiaalit

Tiedot Kuvaus

Kuori PEEK, musta

Kaapeli Silikoni

Liitin Ruostumaton teräs

Ympäristöä koskevat vaatimukset

Tiedot Kuvaus

Kuljetus-/
Varastoin-
tiolosuhteet

Lämpötila –10...45 °C

Ilmankosteus 10–90 % (ei tiivistymistä)

Paine 500–1 060 hPa

Käyttöolo-
suhteet

Lämpötila 10 °C...35 °C

Ilmankosteus 20–80 % (ei tiivistymistä)

Paine (korkeus) 700–1 060 hPa (~0–3 000 m)

EM-SOVITTIMET
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Sovittimen tekniset tiedot
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5 EM-VIITTEET
5.1 EM-potilasviite

Yleistä tietoa

EM-potilasviite (18099-24) mahdollistaa sen, että EM-navigointijärjestelmä pystyy seuraamaan
potilaan pään sijaintia toimenpiteen aikana. Järjestelmä tunnistaa viitteen yksilöivistä
elektronisista tiedoista, jotka on tallennettu EM-potilasviitteeseen.

EM-potilasviitteen käyttö

Lue potilaan rekisteröintiä koskevat tiedot ennen potilaan rekisteröintiä.

Magneettikuvausympäristö

EM-potilasviite ei sovellu käytettäväksi magneettikuvausympäristössä, koska laite saattaa
vioittua ja johtaa virheelliseen navigointiin ja potilaan mahdolliseen loukkaantumiseen.

Tuotteen odotettu käyttöikä

EM-potilasviitteen käyttöikä on vähintään kolme vuotta, kun sitä käytetään ohjeiden mukaisesti
ja säilytetään mukana toimitetussa ei-steriilissä instrumenttikotelossa.

Steriiliys

EM-potilasviite voi olla steriloimaton, koska rekisteröinti suoritetaan yleensä ei-steriilissä
ympäristössä.

Älä steriloi EM-potilasviitettä, koska laite saattaa vioittua.

Yhteensopivuus

EM-potilasviitettä voidaan käyttää KNK EM -kallorekisteröintisarjan (B11013) kanssa.

EM-VIITTEET
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Komponentit

①
②

③

④

Kuva 11  

Nro Komponentti Tehtävä/käyttötarkoitus

① Viitteen runko Laitteen pääkotelo.

② Tarkistuspiste Käytetään EM-instrumenttien tarkkuuden varmistamiseen.

③ Liitin Muodostaa yhteyden EM-tukiasemaan seurantaa varten.

④ Kaapeli Siirtää tietoja.

HUOMAUTUS: älä tarkista steriilejä instrumentteja tarkistuspisteen avulla, sillä nämä voivat
muuttua ei-steriileiksi ja vahingoittaa potilasta. 

Oikeanlainen käsitteleminen

Varoitus
Älä paina viitettä tai vedä kaapelia tiukalle, ettei viite liiku tahattomasti.

Varoitus
Jos muutat EM-potilasviitteen suuntaa, tarvitaan uusi rekisteröinti.

Älä liikuta EM-potilasviitettä potilaan anatomiaan nähden toimenpiteen aikana. Viitteen
asennon muuttaminen muuttaa mittauksen koordinaattijärjestelmää ja voi vaarantaa
potilaan turvallisuuden.

EM-potilasviitteen virran kytkeminen/katkaiseminen

Toimenpiteet

1. Liitä EM-potilasviite EM-tukiasemassa olevaan instrumenttiporttiin.

2. Muutaman hetken kuluttua tukiaseman LED-valo muuttuu vihreäksi.
Viite on nyt valmiina käyttöön.

3. Voit kytkeä viitteen pois päältä vetämällä kevyesti liittimen kuvioidun alueen kohdalta, jol-
loin se irtoaa EM-tukiasemasta.

EM-potilasviite

38 Instrumenttien käyttöohje Ver. 1.0 Kraniaalinen/KNK EM -seuranta



Tarkistuspiste

①

Kuva 12  

Jokaisessa EM-potilasviitteessä on kalibrointikolo ①, jonka avulla EM-instrumenttien tarkkuus
voidaan tarkistaa.
HUOMAUTUS: älä tarkista steriilejä instrumentteja EM-potilasviitteen tarkistuspisteen avulla,
sillä nämä voivat muuttua ei-steriileiksi ja vahingoittaa potilasta. 

EM-potilasviitteen kiinnittäminen

① ② ③
Kuva 13  

Toimenpiteet

1. Valitse koskematon alue potilaan otsalta ja varmista, että se on puhdas, kuiva, hiukseton
ja viilloton.

2. Leikkaa sopivan kokoinen pala pehmeää kirurginteippiä ③ ja kiinnitä viite ② iholle paina-
malla sitä riittävän voimakkaasti.
Varmista, että vertailu tarttuu ihoon kirurginteipin avulla ja ettei sitä voi irrottaa ilman voi-
man käyttöä.
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Toimenpiteet

3. Muodosta kaapelisilmukka ① ja kiinnitä se teipillä potilaan päähän, jotta estät mahdolli-
sen kaapelivedon aiheuttaman viitepisteen liikkumisen.

4. Kun EM-potilasviite ② on kiinnitetty potilaan päähän, jatka potilaan rekisteröintiin.

HUOMAUTUS: suuntaa viite niin, ettei kaapeli estä työskentelyäsi navigoinnin aikana. 

HUOMAUTUS: soveltuvan EM-potilasviitteen kiinnittämisessä käytettävän pehmeän
kirurginteipin on oltava joustava ja suojattava nesteiltä ja kosteudelta sekä tartuttava lujasti ihoon
ja muoviosiin (esim. 3M-yhtiön valmistama Soft Cloth Surgical Tape Medipore™ H). 

Varotoimet

Varoitus
Älä kiinnitä EM-potilasviitettä vahingoittuneeseen ihoon. Kiinnitä se vain terveeseen,
karvattomaan/ajeltuun, koskemattomaan ihoon.

Varoitus
Älä aseta EM-potilasviitettä liian lähelle ihon viiltoja tai muita liikkuvia ihoalueita, sillä tämä
voi johtaa ihon siirtymiseen ja epätarkkuuksiin navigoinnissa.

Varoitus
Älä kiinnitä EM-potilasviitettä uudelleen (esim. muuttaaksesi sen paikkaa), sillä kunnollista
tarttumista ei voida taata. Jos EM-potilasviite on sijoitettava uudelleen, käytä uutta teippiä.

Potilaan suojaus

Suojaa potilas tarvittaessa leikkausliinalla sen jälkeen, kun EM-potilasviite on kiinnitetty potilaan
iholle.

Varoitus
Älä kiristä leikkausliinaa, sillä tämä voi johtaa navigoinnin epätarkkuuteen ja potilaan
loukkaantumiseen.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

EM-potilasviitteen kiinnittäminen s. 44

EM-potilasviitteen poistaminen

Toimenpiteet

1. Kastele potilaan iholla olevaa liimapintaista kirurginteippiä liimanpoistoliuoksella.

2. Irrota kirurginteippi sivusta vetämällä.

EM-potilasviite

40 Instrumenttien käyttöohje Ver. 1.0 Kraniaalinen/KNK EM -seuranta



5.2 KNK EM -kallorekisteröintisarja

Yleistä tietoa

KNK EM -kallorekisteröintisarja (B11013) sisältää komponentteja, joiden avulla voidaan tehdä
invasiivinen kiinnitys kalloon. Sitä käytetään yhdessä EM-potilasviitteen kanssa
sähkömagneettisella seurannalla toteutettaviin kraniaalisiin ja KNK-toimenpiteisiin.

Steriiliys

EM-kalloviitesarjan pohja ja kertakäyttöinen KLS Martin -luunkiinnitysruuvi 1,5 mm x 6 mm
(5 kpl) toimitetaan steriloimattomina ja ne on steriloitava ennen käyttöä.
Ruuvit tulee hävittää käytön jälkeen.

Yhteensopivat muut kuin Brainlabin ruuvit ja ruuvitaltat

KNK EM -kallorekisteröintisarjaa suositellaan käytettäväksi seuraavien muiden kuin Brainlabin
ruuvien ja ruuvitalttojen kanssa:

Valmistaja Kuvaus Tuotenro

Synthes

Cortex Screw PlusDrive (1,5 mm:n itseporautuva, L6 mm) 400.056

Ruuvitaltan terä 313.252

Ruuvitaltan kahva 311.007

Komponentit

① ②

③

④⑤

Kuva 14  

Nro Komponentti Tuotenro

① EM-kallovertailusarjan jalusta 18099-06

② EM-rekisteröintiosoitin 18099-23

③ Kertakäyttöinen KLS Martin -luunkiinnitysruuvi 1,5 mm x 6 mm (5 kpl) 52170

④ Teräkahva (KLS Martin) 52127

⑤
Poranterä 1,1 mm
Ruuvitaltan terä (KLS Martin)

52126
52171

EM-VIITTEET
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Ruuvitaltan käyttö

Varoitus
Käytä vain määritettyjä implantoitavia ruuveja KNK EM -kallorekisteröintisarjan
kiinnittämiseen. Muiden ruuvien käyttäminen voi aiheuttaa potilaan vakavan
loukkaantumisen.

Ruuvien asennusta koskevia vinkkejä

Ruuvin huuhteleminen natriumkloridilla vähentää kitkaa ja helpottaa ruuvin asennusta. Ruuvin
asennus kohtisuoraan luuhun nähden on helpompaa kuin asennus tietyssä kulmassa.

Varoitus
Esiporaus voi helpottaa ruuvausta ja estää ruuvin hajoamisen, jos potilaan luutiheys on
korkea. Esiporauksessa käytettävän poranterän halkaisija saa olla enintään 1,1 mm ja
poraussyvyys enintään 5 mm kallon pinnan rikkoutumisen välttämiseksi. Noudata
esiporauksessa ruuvinvalmistajan ohjeita.

Sijoitusta koskevia vinkkejä

Sijoita laite siten, ettei se estä kirurgin työskentelyä.
KNK EM -kallorekisteröintisarjaan kiinnitetyn EM-potilasviitteen on oltava EM-
seurantavolyymin sisällä koko rekisteröinnin ja navigoinnin ajan. Jos haluat lisätietoja, katso
Cranial EM -ohjelmiston käyttöohje ja/tai ENT EM -ohjelmiston käyttöohje.
Varmista, että potilaan luuntiheys on riittävä (ota huomioon, että potilaan ikä tai jotkin sairaudet,
kuten osteoporoosi, voivat alentaa luun mineraalitiheyttä). Tarkista suunnittelutiedot ennen KNK
EM -kallorekisteröintisarjan sijoittamista.
Voit arvioida asennetun ruuvin etenemissyvyyttä arvioimalla kallon paksuutta, kaarevuutta ja
laatua suunnittelun aikana.

Varoitus
Kirurgin vastuulla on varmistaa, että KNK EM -kallorekisteröintisarja kiinnitetään
turvalliseen kohtaan potilaan kalloa. KNK EM -kallorekisteröintisarjaa kiinnitettäessä
kalloon tehdään pieni viilto ja kalloon kohdistuu vähäistä kuormitusta. Tästä syystä sarjan
kiinnitys kriittisille alueille voi vahingoittaa potilasta.

Asemoi KNK EM -kallorekisteröintisarja siten, ettei se peitä rekisteröinnille tärkeitä alueita.

KNK EM -kallorekisteröintisarja
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Kalloviitesarjan pohjan kiinnittäminen potilaaseen

⑤

⑥

⑦

④

①

②

③

Kuva 15  

Toimenpiteet

1. Kokoa tarvittaessa ruuvitaltta:
• Vedä kahvan ③ etuholkkia ② taaksepäin.
• Aseta ruuvitaltan terä ① kahvaan ja vapauta holkki.

2. Desinfioi alue, johon EM-kalloviitesarjan pohja ⑦ kiinnitetään.

3. Tee viilto.

4. Asenna putki ⑤ viitesarjan pohjaan ja kiinnitä putken kiinnitinmutteri ④.

5. Aseta viitesarjan pohja ⑦ potilaan kalloon viemällä putki ⑤ viiltoon.
HUOMAUTUS: varmista, että viitesarjan pohjan asema ei estä kirurgin toimintaa ja että
se ei peitä pinnan rekisteröintiin käytettäviä merkittäviä alueita. 

HUOMAUTUS: ota huomioon EM-kalloviitesarjan pohjan suuntaus ennen piikkien pai-
namista potilaan päähän. 

6. Varmista, että EM-potilasviitteen kaapeli on puhdas ja desinfioitu ennen sen kiinnittämis-
tä EM-kalloviitesarjan pohjaan.

7. Asenna itseporautuva ruuvi ⑥ putken ⑤ läpi ja ruuvaa se ruuvitaltalla kokonaan luuhun.
Älä kohdista liikaa alaspäin suuntautuvaa painetta.
HUOMAUTUS: jos käyttämässäsi putkessa on tarkasteluaukko, löysää ruuvia noin puoli
kierrosta vastapäivään. Tämä helpottaa laitteen irrottamista toimenpiteen päätteeksi. 

8. Asenna tapit potilaan kalloon painamalla viitesarjan pohjaa ⑦ kevyesti.

9. Käännä putken kiinnitysmutteria ④ myötäpäivään viitesarjan pohjan ⑦ kiinnittämiseksi.

EM-kalloviitesarjan pohjan kiristys luuhun

Toimenpiteet

1. Kohdista EM-kalloviitesarjan pohjaan minimaalista painetta tappien asettamiseksi ⑤
ihon läpi kalloon, jotta saadaan aikaan jäykkä kytkentä luuhun.

2. Paina tapit luuhun kiertämällä putken kiinnitysmutteria ④ myötäpäivään. Tämä kiinnittää
EM-kalloviitesarjan pohjan kunnolla paikalleen.
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Varoitus
Varmista, että EM-kalloviitesarjan pohja on kiinnitetty tukevasti potilaan päähän.

Varoitus
Älä kiristä putken kiinnitinmutteria liian tiukkaan, jotta ruuvi ei ponnahda irti.

Varoitus
Älä kiristä mutteria enempää, jos pohja on kiinnitetty tukevasti potilaan päähän, sillä tämä
saattaa vahingoittaa luuruuvia.

Varoitus
Älä kohdista liikaa painetta ruuveihin murtumien välttämiseksi. Löysää ruuvia puoli
kierrosta, jos ruuvi on ruuvattu liian syvälle ja jos putki ei liiku.

EM-potilasviitteen kiinnittäminen

① ②

Kuva 16  

Toimenpiteet

1. Asenna steriloimattoman EM-potilasviitteen ① etureuna EM-kalloviitesarjan pohjan lii-
täntään.

2. Paina viitettä kevyesti alaspäin niin, että se napsahtaa paikalleen ②.
HUOMAUTUS: varmista, että putken kiinnitysmutteri on edelleen kireällä. 

3. Kiinnitä viitteen kaapeli ihoon silmukalle teipin avulla liiallisen vedon välttämiseksi.

KNK EM -kallorekisteröintisarja
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Potilaan rekisteröinti

Kun EM-potilasviite on kiinnitetty, suorita potilaan rekisteröinti.

Varoitus
Varmista ennen potilaan rekisteröinnin aloittamista, että KNK EM -kallorekisteröintisarja on
kiinnitetty potilaan päähän tukevasti ja että kaikki ruuvit on kiristetty tiukasti. KNK EM -
kallorekisteröintisarjan liikkuminen aiheuttaa epätarkkuutta seurannassa ja vaarantaa
potilaan turvallisuuden.

Varoitus
Älä löysää KNK EM -kallorekisteröintisarjan ruuveja sen jälkeen, kun potilaan rekisteröinti
on suoritettu.

Oikeanlainen käsitteleminen

Älä kohdista EM-kalloviitesarjan komponentteihin liiallista vetoa, sillä seurauksena voi olla
laitteen tai ruuvien vaurioituminen tai irtoaminen paikaltaan ja potilaan loukkaantuminen.

EM-kalloviitesarjan käyttö navigoinnin aikana

Varoitus
Älä säädä EM-kalloviitesarjaa uudelleen seuraavien toimenpiteiden aikana. Muutoin
mittauksen koordinaattijärjestelmän tarkkuus kärsii ja instrumentin kärki näkyy
virheellisesti.

Varoitus
Varo töytäisemästä EM-kalloviitesarjaa paikoiltaan leikkauksen aikana, sillä se saattaa
vahingoittaa potilasta tai aiheuttaa epätarkkuutta.

KNK EM -kallorekisteröintisarjan poistaminen

①

②

Kuva 17  
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Toimenpiteet

1. Jos putkessa ei ole ikkunaa:
a. Löysää putken kiinnitysmutteria ①.
b. Irrota ruuvi ruuvitaltalla.
c. Irrota EM-kalloviitesarjan pohja vetämällä sitä ylöspäin.

2. Jos putkessa on ikkuna:
a. Irrota kiinnitysmutteri ① kokonaan putkesta.
b. Irrota EM-kalloviitesarjan pohja vetämällä sitä ylöspäin.
c. Jos ruuvia ② löysättiin asennuksen aikana puoli kierrosta, liu’uta putkea sivusuunnas-

sa niin, että se irtoaa ruuvista, ja nosta putki pois.
d. Irrota ruuvi ruuvitaltalla.

KNK EM -kallorekisteröintisarja
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5.3 EM KNK -potilasviite

Yleistä tietoa

EM KNK -potilasviite (18099-04) mahdollistaa sen, että EM-navigointijärjestelmä pystyy
seuraamaan potilaan pään sijaintia toimenpiteen aikana. Järjestelmä tunnistaa viitteen yksilöivistä
elektronisista tiedoista, jotka on tallennettu EM KNK -potilasviitteeseen.
Viite pysyy potilaassa paikallaan tiukasti kiinnitetyn potilasviitteen kertakäyttöisen
liimapintaisen EM-pidikkeen (18099) avulla.

Steriiliys

EM KNK -potilasviite ja kertakäyttöinen liimapintainen pidike eivät ole steriilejä, sillä
rekisteröinti suoritetaan ei-steriilissä ympäristössä.

Yhteensopivuus

EM-potilasviitettä käytetään potilasviitteen kertakäyttöisen liimapintaisen EM-pidikkeen
kanssa.

Komponentit

⑧

② ③

④ ⑦⑤ ⑥

①

Kuva 18  

Nro Osa Komponentti

① Viitteen runko

EM KNK -potilasviite
② Tarkistuspiste

③ Liitin

④ Kaapeli

⑤ Liimapintainen
tarra

Potilasviitteen kertakäyttöinen liimapintainen EM-pidike⑥ Säädettävät au-
kot

⑦ Kiinnitettynä

⑧ Salpa

Oikeanlainen käsitteleminen

Varoitus
Älä paina viitettä tai vedä kaapelia tiukalle, ettei viite liiku tahattomasti.
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Varoitus
Jos muutat EM KNK -potilasviitteen suuntaa, tarvitaan uusi rekisteröinti.

Tarkistuspiste

①

EM KNK -potilasviitteessä on kartio ①, jonka avulla tarkistetaan EM-instrumenttien tarkkuus.
HUOMAUTUS: älä tarkista steriilejä instrumentteja tarkistuspisteen avulla, sillä nämä voivat
muuttua ei-steriileiksi ja vahingoittaa potilasta. 

Potilasviitteen kertakäyttöistä liimapintaista EM-pidikettä koskevat varotoimet

Varoitus
Älä kiinnitä potilasviitteen kertakäyttöistä liimapintaista EM-pidikettä uudelleen (esim.
muuttaaksesi sen paikkaa), sillä kunnollista tarttumista ei voida taata. Jos pidike on
sijoitettava uudelleen, käytä uutta pidikettä.

Älä käytä potilasviitteen kertakäyttöistä liimapintaista EM-pidikettä vahingoittuneella iholla.
Kiinnitä se vain terveeseen, karvattomaan/ajeltuun, koskemattomaan ihoon.

Älä aseta potilasviitteen kertakäyttöistä liimapintaista EM-pidikettä liian lähelle ihon viiltoja
tai muita liikkuvia ihoalueita, sillä tämä voi johtaa ihon siirtymiseen ja epätarkkuuksiin
navigoinnissa.

EM KNK -potilasviite
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EM KNK -potilasviitteen kiinnittäminen potilaaseen

①

②

Kuva 19  

Toimenpiteet

1. Valitse koskematon alue potilaan otsalta ja varmista, että se on puhdas, kuiva, hiukseton
ja viilloton.

2. Irrota potilasviitteen kertakäyttöisessä liimapintaisessa EM-pidikkeessä ② olevan lii-
mapintaisen tarran peitepaperi ja aseta pidike iholle.
HUOMAUTUS: tarkista, että pidike tarttuu ihoon ja ettei sitä voi irrottaa ilman voiman
käyttöä. 

3. Linjaa EM KNK -potilasviitteen ① kolme tappia pidikkeessä ② oleviin vastaavin aukkoi-
hin ja paina viitettä alas, kunnes se napsahtaa kokonaan paikalleen.
HUOMAUTUS: viitteen suuntaa pidikkeessä voidaan säätää 120°:n välein. Suuntaa viite
niin, ettei kaapeli estä työskentelyäsi navigoinnin aikana. Varmista lisäksi, että liike ei ole
mahdollista viitteen ja pidikkeen välillä. 

EM KNK -potilasviitteen virran kytkeminen/katkaiseminen

Toimenpiteet

1. Liitä EM KNK -potilasviite EM-tukiasemassa olevaan instrumenttiporttiin.

2. Muutaman hetken kuluttua tukiaseman LED-valo muuttuu vihreäksi.
Viite on nyt valmiina käyttöön.

3. Voit kytkeä viitteen pois päältä vetämällä kevyesti viitteen liittimen kuvioidun alueen koh-
dalta, jolloin se irtoaa EM-tukiasemasta.

Potilasviitteen kertakäyttöisen liimapintaisen EM-pidikkeen poistaminen

Toimenpiteet

1. Kastele pidikkeen ja ihon välillä olevaa liimapintaista teippiä liimanpoistoliuoksella.

2. Irrota pidike sivusta vetämällä.

3. Hävitä kertakäyttöinen pidike heti käytön jälkeen.

HUOMAUTUS: älä steriloi EM KNK -potilasviitettä tai kertakäyttöistä pidikettä. 
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Potilaan suojaus

Suojaa potilas tarvittaessa sen jälkeen, kun EM KNK -potilasviite on kiinnitetty jo käyttöön
otettuun potilasviitteen kertakäyttöiseen liimapintaiseen EM-pidikkeeseen.

Älä kiristä leikkausliinaa, sillä tämä voi johtaa navigoinnin epätarkkuuteen ja potilaan
loukkaantumiseen.

EM KNK -potilasviite
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5.4 Tekniset viitetiedot

Magneettikuvausympäristö

EM-potilasviite ja EM KNK -potilasviite eivät ole MR-turvallisia.
Potilasviitteen kertakäyttöinen liimapintainen pidike on MR-turvallinen (ilman siihen
kiinnitettyä EM KNK -potilasviitettä).

Suojaus hiukkasia ja nesteitä vastaan

• EM-potilasviitteen luokituksena on IP47
• EM KNK -potilasviitteen luokituksena on IP46/IP47

Bioyhteensopivuus (standardin EN ISO 10993-1 mukaan)

Viitteet ja liimapintainen pidike ovat bioyhteensopivia ja ne luokitellaan pintalaitteiksi.
• Kotelo, kaapeli, liimapintainen tarra ja pidike: rajallinen ihokontakti ≤ 24 tuntia

Tuotteen odotettu käyttöikä

Tiedot EM-potilasviite EM KNK -potilasvii-
te

Potilasviitteen kertakäyttöi-
nen liimapintainen EM-pidi-
ke

Käyttöikä
Kolme vuotta käytettynä ohjeiden mukaisesti
ja säilytettynä mukana toimitetussa ei-sterii-
lissä instrumenttikotelossa.

Kertakäyttöinen

Säilytys

18099-04 ja 18099-24: Säilytä EM-potilasviitettä steriloimattomille instrumenteille tarkoitetussa
EM-seurantalaitteen kuljetuskotelon EM-instrumenttirasiassa. Lisätietoja on järjestelmän
käyttöohjeessa.
18099: Potilasviitteen kertakäyttöinen liimapintainen pidike on pidettävä alkuperäisessä
pakkauksessaan käyttöön asti.

Mitat ja paino

Tiedot EM-potilasviite EM KNK -potilasvii-
te

Potilasviitteen kertakäyttöi-
nen liimapintainen EM-pidi-
ke

Korkeus x pituus
x leveys 5,6 x 25,2 x 24 mm 12 x 38 x 31 mm Korkeus x halkaisija: 20 x 40

mm

Kaapelin pituus 2,4 m 2,3 m Ei ole

Paino 60 g 71 g 6 g

Materiaalit

Tiedot EM-potilasviite ja EM KNK -potilasviite

Kuori PEEK, musta

Kaapeli Silikoni
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Tiedot EM-potilasviite ja EM KNK -potilasviite

Liitin Ruostumaton teräs

Tiedot Potilasviitteen kertakäyttöinen liimapintainen EM-pidike

Kiinnitettynä Polyoksimetyleeni (POM)

Liimapintainen tarra Bioyhteensopiva akryylivaahtotarra

Ympäristöä koskevat vaatimukset

Kuljetus- ja säilytysolosuhteet:

Tiedot EM-potilasviite ja EM KNK -potilasviite Potilasviitteen kertakäyttöi-
nen liimapintainen EM-pidi-
ke

Lämpötila –10...45 °C 12...30 °C

Ilmankosteus 10–90 % (ei tiivistymistä) 20–80 % (ei tiivistymistä)

Paine 500–1 060 hPa 700–1 060 hPa

Käyttöolosuhteet:

Tiedot EM-potilasviite ja EM KNK -potilasviite Potilasviitteen kertakäyttöi-
nen liimapintainen EM-pidi-
ke

Lämpötila 10 °C...35 °C 12...30 °C

Ilmankosteus 20–80 % (ei tiivistymistä) 20–80 % (ei tiivistymistä)

Paine
Korkeus

700–1 060 hPa
~0–3 000 m

700–1 060 hPa
~0–3 000 m

HUOMAUTUS: liimapintaisen tarran koostumus tekee ympäristötiedoista EM-potilasviitteen ja/tai
EM KNK -potilasviitteen tietoja ankarampia. Jos potilasviitteen kertakäyttöistä liimapintaista
EM-pidikettä käytetään, säilytetään tai kuljetetaan EM KNK -potilasviitteen kanssa, käytä
potilasviitteen kertakäyttöisen liimapintaisen EM-pidikkeen tietoja. 

Tekniset viitetiedot
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