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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktinformasjon

Support

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

Region Telefon og faks E-post

USA, Canada, Mellom- og Sør-
Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransk-talende re-
gioner Tlf.: +33 800 676 030

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

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

Forventet servicelevetid

Med mindre annet er angitt, gir Brainlab fem års servicegaranti for instrumenter. Se informasjonen
om hvert enkelt instrument i denne veiledningen for å få mer informasjon. I løpet av denne tiden
tilbys både reservedeler og feltstøtte.

Tilbakemelding

Til tross for nøye gjennomgang av denne brukerveiledningen, kan feil kan forekomme. Kontakt
oss på user.guides@brainlab.com hvis du har forbedringsforslag.

Produsent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland
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1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

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

Brainlab-varemerker

• Brainlab® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG.
• iHelp® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG.
• Softouch® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG.
• StarLink® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG.
• VarioGuide® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG.
• Z-touch® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

DORO® er et registrert varemerke som tilhører pro med instruments GmbH
MAYFIELD® er et registrert varemerke som tilhører Integra Lifesciences Holding Corp.
MultiVision™ er et varemerke som tilhører Carl Zeiss Meditec AG.
OPMI®, Pentero® og PENTERO® er registrerte varemerker som tilhører Carl Zeiss Meditec AG.
Cortex Screw PlusDrive™ er et varemerke som tilhører Synthes.

Patentinformasjon

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

CE-merke

CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de essensielle kravene i
rådsdirektiv 93/42/EØF (direktivet for medisinsk utstyr).
I henhold til reglene fastsatt av MDD, er klassifiseringen av Brainlab-produktet
definert i tilsvarende brukerveiledning for programvaren.
MERK: Gyldigheten av CE-merket kan kun bekreftes for produkter produsert
av Brainlab. 

Avfallshåndtering

Når en medisinsk enhet har nådd slutten av sin nyttetid, skal den rengjøres for alle biologiske
materialer og farer, og skal kasseres på en sikker måte i henhold til gjeldende lovgivning og
forskrifter.

Elektrisk og elektronisk utstyr skal kun kastes i samsvar med lovforskrifter. For infor-
masjon om direktivet for elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) eller relevante stoffer
som kan finnes i det medisinske utstyret, gå til:
www.brainlab.com/sustainability.

Juridisk informasjon
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Rapportere hendelser knyttet til dette produkter

Alle alvorlige hendelser som kan ha inntruffet i tilknytning dette produktet, skal rapporteres til
Brainlab, og hvis du er i Europa, skal de også rapporteres til det tilsvarende kontrollorganet for
medisinsk utstyr i det aktuelle landet.

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning forbyr at dette instrumentet selges eller bestilles av andre
enn leger.

GENERELL INFORMASJON
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon om mulig personskade, død eller andre alvorlige konsekvenser
forbundet med bruk eller feil bruk av enheten.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
informasjon om potensiell funksjonssvikt i enheten, defekter, skade på enheten eller skade
på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader er formatert i kursiv og brukes til å indikere flere nyttige tips. 

Maskinvaresymboler

Symbol Forklaring

Pasientnær del type B
MERK: Pasientnære deler som normalt ikke er ledende og umiddelbart kan frigjøres
fra pasienten. 

Pasientnær del type BF
MERK: Pasientnære deler som har ledende kontakt med pasienten, eller har mid-
dels eller langsiktig kontakt med pasienten. 

Forsiktig
MERK: Brukeren skal se bruksanvisningen for viktig forsiktighetsinformasjon, slik
som advarsler og forholdsregler som av ulike grunner ikke kan presenteres på selve
den medisinske enheten. 

Ekvipotensialitet
MERK: For å identifisere terminaler som fører de forskjellige delene av utstyret eller
systemet til samme potensial når de er sammenkoblet, ikke nødvendigvis jordpoten-
sial. 

Må ikke brukes flere ganger
MERK: Indikerer en medisinsk enhet som er beregnet til én gangs bruk eller til bruk
på én enkelt pasient under én enkelt prosedyre. 

Usteril
MERK: Indikerer en medisinsk enhet som har ikke blitt utsatt for en steriliseringspro-
sess. 

Må ikke resteriliseres
MERK: Indikerer en medisinsk enhet som ikke skal resteriliseres. 

Sterilisert med etylenoksid

Symboler
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Symbol Forklaring

Sterilisert med stråling

Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet

Holdes unna sollys

Holdes tørr

Temperaturgrenser
MERK: Indikerer temperaturområdet som den medisinske enheten trygt kan ekspo-
neres for. 

Fuktighetsgrenser
MERK: Indikerer fuktighetsnivået som den medisinske enheten trygt kan eksponeres
for. 

Grenser for atmosfærisk trykk
MERK: Indikerer atmosfærisk trykk som den medisinske enheten trygt kan ekspone-
res for. 

Antall medfølgende deler

Produsentens lotnummer

Produsentens serienummer

Referansenummer (artikkelnr.)
MERK: Indikerer Brainlabs produktnummer. 

Utløpsdato
MERK: Datoen skal uttrykkes i henhold til ISO 8601 som ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Produksjonsdato
MERK: Datoen skal uttrykkes i henhold til ISO 8601 som ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Produsent

Autorisert representant i Det europeiske fellesskap
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Symbol Forklaring

IPXY

Klassifisering for beskyttelse mot inntrengning
• Beskyttelse mot faste fremmedlegemer (tall 0 til 6 eller bokstaven X).
• Beskyttelse mot flytende fremmedlegemer (tall 0 til 9 eller bokstaven Y).

MERK: Bokstaven X er opplistet hvis utilstrekkelig med data er innhentet for å tilord-
ne et beskyttelsesnivå. 

MERK: Se IEC 60529 for forklaringer på tallkodene. 

Se bruksanvisningen

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

MR-betinget
MERK: Utgjør ingen kjent fare i et spesifikt MR-miljø. 

MR-usikker
MERK: Utgjør farer i alle MR-miljøer. 

MR-sikker
MERK: Utgjør ingen kjent fare i noen MR-miljøer. 

Bryter som setter enheten i standbymodus

Bryter for å slå enheten av/på

Inneholder eller har spor av naturgummilateks, eller naturgummilateks kan være til
stede
MERK: Tilstedeværelse av naturgummilateks eller tørr naturgummilateks som kon-
struksjonsmateriale i den medisinske enheten eller pakningen til en medisinsk enhet. 

Ikke-pyrogen

Indikerer at utstyret kun er egnet for likestrøm

Sitt ikke på utstyret

Hold hendene på avstand (farlig klempunkt)

Inneholder en RF-sender for drift

Symboler
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Symbol Forklaring

Utstyr i klasse II

Unik enhetsidentifikator

Se instruksjonshåndbok eller -hefte
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1.4 Bruke systemet

Beregnet bruk

Denne brukerveiledningen for instrument er beregnet på bruk med Brainlab Cranial EM- og
ENT EM-programvare, og den inneholder informasjon om montering og sikker bruk av
instrumentene som kreves for operasjonen.

Forsiktig håndtering av maskinvaren

Systemkomponenter og instrumenteringstilbehør består av presise mekaniske deler.
Håndter dem med forsiktighet.

Bruke systemet
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1.5 Opplæring og dokumentasjon

Brainlab-opplæring

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

Lese brukerveiledninger

Denne veiledningen beskriver en kompleks medisinsk programvare eller medisinske enheter som
må brukes med forsiktighet.
Det er derfor viktig at alle som bruker systemet, instrumentet eller programvaren:
• leser denne veiledningen nøye før utstyret tas i bruk
• har tilgang til denne veiledningen til enhver tid

Tilgjengelige brukerveiledninger

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

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for pro-
gramvare

• Oversikt over behandlingsplanlegging og bildeveiledet naviga-
sjon

• Beskrivelse av systemoppsett for operasjonssal
• Detaljerte programvareinstruksjoner

Brukerveiledning for ma-
skinvare

Detaljert informasjon om radioterapi og kirurgisk maskinvare, van-
ligvis definert som store komplekse instrumenter

Brukerveiledninger for in-
strumentet Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrumentet

Veiledning for rengjøring,
desinfeksjon og sterilisering

Detaljer om rengjøring, desinfisering og sterilisering av instrumen-
ter

Brukerveiledning for system Detaljert informasjon om systemoppsett

Teknisk brukerveiledning Detaljert teknisk informasjon om systemet, inkludert spesifikasjo-
ner og krav til overholdelse

System og teknisk bruker-
veiledning

Kombinerer innholdet til Brukerveiledning for system og Teknisk
brukerveiledning
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Opplæring og dokumentasjon
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2 OVERSIKT OVER
INSTRUMENTERING

2.1 Instrumentoversikt

Ytterligere informasjon

Du finner detaljerte anvisninger om bruk av instrumentene med den respektive programvaren i
brukerveiledningen for Cranial EM-programvaren og/eller brukerveiledningen for ENT EM-
programvaren.

Korrekt håndtering

Før bruk må du alltid se til at hvert instrument er riktig montert og at alle komponenter er godt
tilkoblet og/eller låst ved behov.
Se avsnittet for hvert enkelt instrument for detaljerte monteringsanvisninger.
Kontroller regelmessig under bruk at alle instrumentkomponenter fortsatt er godt festet og ikke har
løsnet eller blitt skadet. Enhver bevegelse av fikserte instrumenter under eller etter
pasientregistrering vil føre til unøyaktig navigasjon og utgjøre en risiko for pasientens sikkerhet.

Advarsel
Instrumentene som beskrives i denne brukerveiledningen, er svært nøyaktige og sensitive
medisinske enheter og må behandles med den største forsiktighet. Hvis du mister
instrumentet eller skader det på annen måte, eller hvis et instrument er korrodert eller
defekt på noen måte, må du umiddelbart ta kontakt med lokal Brainlab serviceleverandør
for instruksjoner om hvordan du skal fortsette. Hvis du ikke gjør dette og fortsetter bruken
av en skadet enhet, kan det føre til alvorlige skader på pasienten.

MR-sikkerhet

Instrumentene er ikke MR-sikre.

Sterilisering

Du finner informasjon om sterilisering i Rengjørings-, desinfiserings- og
steriliseringsveiledning.
Hvis et sterilt instrument eller noen av dets komponenter utilsiktet fjernes fra det sterile området
eller kommer i kontakt med et usterilt objekt under utpakking eller klinisk bruk, må det steriliseres
på nytt.
Ikke steriliser eller gjenbruk engangsinstrumenter, da dette kan påvirke navigasjonens nøyaktighet
og utgjøre en risiko for pasienten. De må kasseres etter hver bruk.

Advarsel
Med mindre annet er angitt, må instrumenter steriliseres før bruk. Detaljert informasjon om
reprosesseringsprosedyrer, parametere og rengjøringsmidler er tilgjengelig i Rengjørings-,
desinfiserings- og steriliseringsveiledning.

OVERSIKT OVER INSTRUMENTERING
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Kontakt mellom instrumentet og hjernevev og spinalvæske

Kun det følgende instrumentet er beregnet på direkte kontakt med hjernevev og spinalvæske:
• EM-engangssonde (1 stk., forhåndskalibrert) (18097-01)

Instrumentoversikt
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2.1.1 Tilgjengelige instrumenter

Kompatibilitet

Instrumenter kan kun brukes med systemer eller andre instrumenter som har blitt spesifisert av
Brainlab som kompatible. Se instrumenttabellen under for kompatible instrumenter. Ta kontakt
med Brainlab support hvis du er usikker på instrumentets kompatibilitet.

Advarsel
Bruk av ikke-kompatible instrumenter eller systemer kan utgjøre en risiko for pasienten.

Engangsinstrumenter og generelle instrumenter

Illustrasjon Navn

EM-engangssonde
MERK: Ikke beskrevet i denne brukerveiledningen. Se
eget instruksjonshefte for mer informasjon. 

EM-peker

EM-registreringspeker

EM-instrumentadapter

Sugerør

Pekerpakke med flere spisser

EM-pasientreferanse

EM-hodeskalleregistreringspakke for ØNH

EM-pasientreferanse for ØNH

OVERSIKT OVER INSTRUMENTERING
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Illustrasjon Navn

Selvklebende engangsholder for EM-pasientreferan-
se

Sikker plassering av EM-instrumenter

Advarsel
Ikke bøy eller knekk kablene, og ikke bruk EM-instrumenter hvis noen kabler er skadet.
Bruk av EM-instrumenter med en skadet kabel kan føre til personskade.

Advarsel
Ikke vikle kablene rundt EM-feltgeneratoren, da dette kan gjøre at enheten svikter.

Advarsel
Håndter EM-instrumenter med forsiktighet og plasser kabler på en måte som forhindrer
sammenvikling eller snublefare.

Advarsel
Ikke legg kabler over pasientens hals, da dette kan føre til pasientskade.

Ikke eksponer EM-instrumenter for kraftig UV-lys som direkte sollys, ettersom dette kan
påvirke plasteksteriøret.

Ikke eksponer EM-instrumenter for røntgenstråling, ettersom dette kan skade enheten.

Korrekt håndtering av EM-instrumenter

Advarsel
EM-instrumenter er høyst nøyaktige og sensitive medisinske instrumenter. For å
opprettholde korrekt funksjon må de håndteres med ekstrem forsiktighet. Hvis de faller ned
eller feilhåndteres på annen måte (selv når de er inne i oppbevaringsbeholderen), må du
kontrollere funksjonen eller kontakte Brainlab umiddelbart for å få informasjon om hvordan
du skal fortsette.

Bruk EM-instrumenter kun slik som beskrevet og kun i kombinasjon med enhetene som er
spesifisert i brukerveiledningen for systemet.

Det må ikke gjøres forsøk på å modifisere noen EM-instrumenter.

Bruk av en enhet med en skadet kabel kan føre til mulig personskade.

Tilgjengelige instrumenter
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3 EM-PEKERE
3.1 EM-peker

Generell informasjon

EM-pekeren (18099-02) er et forhåndskalibrert instrument, og det brukes til å:
• utføre steril pasientregistrering
• verifisere pasientregistreringens nøyaktighet
• utføre pasientnavigering
• kalibrere ekstra instrumenter ved bruk av EM-instrumentadapteren

Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for Cranial EM-programvaren og/eller
brukerveiledningen for ENT EM-programvaren.

Komponenter

③

①②

④

Figur 1  

Nr. Komponent Funksjon/bruk

① Kalibreringspunkt Kalibrerer ekstra instrumenter ved bruk av EM-instrumentadapteren

② Kontrollknapp Aktiverer ulike funksjoner, som beskrevet i brukerveiledningen for
programvaren

③ Kabel Overfører data

④ Plugg Kobler til EM-basestasjonen for sporing

EM-PEKERE
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MR-miljø

EM-pekeren er ikke beregnet til bruk i et MR-miljø. Ikke utsett enheten for et kraftig magnetfelt, for
eksempel en MR-skanner eller magneter (som f.eks. de som finnes i magnetiske draperinger/
matter for instrumentfesting). Ellers er det fare for at enheten kan bli magnetisert. Sporing med en
magnetisert enhet kan føre til feil navigasjon og mulige skader på pasienten og/eller medisinsk
personell.

Korrekt håndtering

Advarsel
EM-pekeren må ikke brukes på pasientens øyne.

Advarsel
Ikke draper EM-pekeren, ellers kan det hende at navigering ikke fungerer eller
nøyaktigheten kan bli påvirket.

Advarsel
EM-pekeren er ikke designet for eller testet under eller etter hjertedefibrillering.
Hjertedefibrillering kan påvirke systemnøyaktigheten eller skade systemet.

Advarsel
Et trykk på kontrollknappen kan gjøre at pekerspissen endrer posisjon. Hold pekeren
stødig for å unngå bevegelse.

Slik slår du EM-pekeren på/av

Trinn

1. Fest pluggen til EM-pekeren til en instrumentport på EM-basestasjonen.

2. Etter en kort stund blir LED-lampene på EM-basestasjonen grønne. Pekeren er nå klar
til bruk.

3. Du slår pekeren av ved å trekke forsiktig i det mønstrede området på pekerpluggen for å
koble den fra EM-basestasjonen.

Forventet levetid

Når enheten brukes og oppbevares i samsvar med de medfølgende instruksjonene, kan EM-
pekeren brukes i 20 reprosesseringssykluser.
Antall ganger i bruk telles elektronisk av EM-pekeren. Etter 16 gangers bruk informerer et
skjermbilde deg om å ordne med en ny EM-peker før 20 gangers bruk er nådd.
Når 20 reprosesseringssykluser er nådd, varsles du i programvaren om at EM-pekeren ikke
lenger kan brukes til navigasjon. Du må bruke en ny EM-peker.

EM-peker
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Manuell steriliseringsteller

①

Figur 2  

To merkelapper med numre er festet til kabelen på EM-peker for å indikere
reprosesseringssykluser, fra 1 til 20. Bruk en saks, og klipp av ett nummer på merkelappen ① før
hver reprosessering av EM-pekeren. Dette sikrer at brukeren kan spore antall
reprosesseringssykluser direkte på enheten.

Advarsel
Det må ikke gjøres forsøk på å bruke EM-pekeren etter 20 reprosesseringssykluser.

Verifiseringshensyn for nøyaktighet

Advarsel
Bruk kun EM-pekeren etter verifisering av nøyaktigheten. Verifiseringspunktet på en steril
EM-instrumentadapter kan brukes til verifisering. Ikke bruk verifiseringspunktet på EM-
pasientreferansen, ettersom EM-pasientreferansen kanskje ikke er steril.

Advarsel
Hvis verifiseringen av EM-pekeren ikke er vellykket, skal den ikke brukes til kirurgi, og du
må ta kontakt med Brainlab support.

EM-PEKERE
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3.2 EM-registreringspeker

Generell informasjon

EM-registreringspekeren (18099-23) er et forhåndskalibrert instrument, og det brukes i et usterilt
miljø til å:
• utføre usteril pasientregistrering
• verifisere pasientregistreringens nøyaktighet

Prosedyre for punktopptak

Du finner mer informasjon om punktopptak i brukerveiledningen for Cranial EM-programvaren
og/eller brukerveiledningen for ENT EM-programvaren.

Komponenter

③

①

②

Figur 3  

Nr. Komponent Funksjon/bruk

① Kontrollknapp Aktiverer ulike funksjoner, som beskrevet i brukerveiledningen for pro-
gramvaren

② Plugg Kobler til EM-basestasjonen for sporing

③ Kabel Overfører data

MR-miljø

EM-registreringspekeren er ikke beregnet til bruk i et MR-miljø. Ikke utsett enheten for et kraftig
magnetfelt, for eksempel en MR-skanner eller magneter (som f.eks. de som finnes i magnetiske
draperinger/matter for instrumentfesting). Ellers er det fare for at enheten kan bli magnetisert.
Sporing med en magnetisert enhet kan føre til feil navigasjon og mulige skader på pasienten og/
eller medisinsk personell.

Slik slår du EM-registreringspekeren på/av

Trinn

1. Fest pluggen til EM-registreringspekeren til en instrumentport på EM-basestasjonen.

EM-registreringspeker
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Trinn

2. Etter en kort stund blir LED-lampene på EM-basestasjonen grønne.
Pekeren er nå klar til bruk.

3. Du slår pekeren av ved å trekke forsiktig i det mønstrede området på pekerpluggen for å
koble den fra EM-basestasjonen.

Korrekt håndtering

Advarsel
Verifiser nøyaktigheten til EM-registreringspekeren før bruk.

Advarsel
EM-registreringspekeren må ikke brukes på pasientens øyne.

For å unngå utilsiktet bevegelse av referansen må den ikke utsettes for trykk, og kabelen
må ikke belastes.

Ikke draper EM-registreringspekeren, ellers kan det hende at navigering ikke fungerer eller
nøyaktigheten kan bli påvirket.

EM-registreringspekeren er ikke designet for eller testet under eller etter
hjertedefibrillering. Hjertedefibrillering kan påvirke systemnøyaktigheten eller skade
systemet.

Et trykk på kontrollknappen kan gjøre at pekerspissen endrer posisjon. Hold pekeren
stødig for å unngå bevegelse.

Verifiseringshensyn for nøyaktighet

Advarsel
Bruk kun EM-registreringspekeren etter verifisering av nøyaktigheten. Verifiseringspunktet
på en steril EM-instrumentadapter kan brukes til verifisering. Ikke bruk verifiseringspunktet
på EM-pasientreferansen, ettersom EM-pasientreferansen kanskje ikke er steril.

Advarsel
Hvis verifiseringen av EM-registreringspekeren ikke er vellykket, skal den ikke brukes til
kirurgi, og du må ta kontakt med Brainlab support.

EM-PEKERE
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3.3 Teknisk informasjon om pekeren

Beskyttelse mot kontakt med partikler og væsker

Begge pekerne er beskyttet mot inntrengning av fremmedlegemer ≥ 1 mm i diameter, mot
vannsprut og mot midlertidig nedsenkning i vann (klassifisert som IP46/IP47).

Biologisk kompatibilitet (i henhold til EN ISO 10993-1)

Begge pekere er biologisk kompatible og kategoriseres som overflateenheter.
• Metallspiss: begrenset kontakt med vev, bein eller dentin ≤ 24 timer
• Hus og kabel: begrenset hudkontakt ≤ 24 timer

Forventet levetid

Spesifikasjon EM-registreringspeker EM-peker

Levetid 3 år 20 reprosesseringssykluser

Mål og vekt

Spesifikasjon EM-registreringspeker EM-peker

Høyde x lengde x bredde 18 x 203 x 21 mm 71 x 264 x 21 mm

Kabellengde 2 m 2 m

Vekt 77 g 85 g

Oppbevaring

Oppbevar EM-pekeren i tilhørende steriliseringsbrett når den ikke er i bruk. 

Oppbevar EM-registreringspekeren i tilhørende EM-instrumenteske for usterile
instrumenter levert av Brainlab. 

Materialer

Materiale EM-registreringspeker og EM-peker

Kapsling PPE, svart

Spiss Medisinsk rustfritt stål

Kabel og knapp Medisinsk silikon

Miljøspesifikasjoner

Spesifikasjon EM-registreringspeker og EM-peker

Transport-/
lagringsforhold

Temperatur -10 °C til 45 °C

Fuktighet 10 til 90 % (ikke-kondenserende)

Trykk 500 hPa til 1 060 hPa

Driftsforhold Temperatur 10 til 35 °C

Teknisk informasjon om pekeren
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Spesifikasjon EM-registreringspeker og EM-peker

Fuktighet 20 til 80 % (ikke-kondenserende)

Trykk (høyde) 700 til 1 060 hPa (~ 0 til 3 000 m)

EM-PEKERE
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Teknisk informasjon om pekeren
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4 EM-ADAPTERE
4.1 EM-instrumentadapter

Generell informasjon

EM-instrumentadapteren (18099-05) er en universal adapter som integrerer spesifiserte
Brainlab-pekere og -sugerør fra Brainlab i elektromagnetisk kirurgisk navigasjon.

Kompatibilitet

EM-instrumentadapteren kan kun brukes med følgende Brainlab-instrumenter:
• Pekerpakke med flere spisser (B12201)
• Brainlab-sugerør (55790, og 55790-XX)

Komponenter

①

②

③

④

Figur 4  

Nr. Komponent Funksjon/bruk

① Verifiseringspunkt Verifiseringspunkt til bruk med pekere

② Plugg Kobler til EM-basestasjonen for sporing

③ Manuell steriliseringsteller Sporer steriliseringssykluser

④ Kabel Overfører data

EM-ADAPTERE
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MR-miljø

EM-instrumentadapter er ikke beregnet til bruk i et MR-miljø. Ikke utsett enheten for et kraftig
magnetfelt, for eksempel en MR-skanner. Ellers er det fare for at enheten kan bli magnetisert.
Sporing med en magnetisert enhet kan føre til feil navigasjon og mulige skader på pasienten og/
eller medisinsk personell.

Verifiseringspunkt

①

Figur 5  

Hver EM-instrumentadapter har et verifiseringspunkt ①, og med dette kan du verifisere
nøyaktigheten til EM-pekeren.

Slik slår du EM-instrumentadapteren på/av

Trinn

1. Fest pluggen til EM-instrumentadapteren til en instrumentport på EM-basestasjonen.

2. Etter en kort stund blir LED-lampene på EM-basestasjonen grønne.
Adapteren er nå klar til bruk.

3. Du slår adapteren av ved å trekke forsiktig i det mønstrede området på pluggen for å kob-
le den fra EM-basestasjonen.

EM-instrumentadapter
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4.1.1 Steriliteten til EM-instrumentadapteren

Generell informasjon

EM-instrumentadapteren brukes til intraoperativ navigering og må steriliseres før bruk.

Advarsel
Verifiser kun sterile instrumenter på verifiseringspunktet til EM-instrumentadapteren.

Oppbevaring

Oppbevar EM-instrumentadapteren i tilhørende steriliseringsbrett når den ikke er i bruk.

Forventet levetid

Når enheten brukes og oppbevares i samsvar med de medfølgende instruksjonene, kan EM-
instrumentadapteren brukes i 20 reprosesseringssykluser.
Antall ganger i bruk telles elektronisk av EM-instrumentadapteren. Etter 16 gangers bruk vises
et skjermbilde som informerer deg om at du må ordne med en ny EM-instrumentreferanse før 20
gangers bruk er nådd.
Når 20 reprosesseringssykluser er nådd, varsles du, og EM-instrumentadapteren kan ikke
lenger brukes til navigering. Du må bruke en ny EM-instrumentadapter.

Manuell steriliseringsteller

①

Figur 6  

To merkelapper med numre er festet til kabelen på EM-instrumentadapteren for å indikere
reprosesseringssykluser, fra 1 til 20. Bruk en saks, og klipp av ett nummer på merkelappen ① før
hver reprosessering av EM-instrumentadapteren. Dette sikrer at brukeren kan spore antall
reprosesseringssykluser direkte på enheten.

Advarsel
Det må ikke gjøres forsøk på å bruke EM-instrumentadapteren etter 20
reprosesseringssykluser.

EM-ADAPTERE
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4.2 Sugerør

Generell informasjon

Brainlab-sugerør (55790, 55790-XX) finnes i ulike størrelser og med to ulike spisser.

Spesifikasjoner

① ②

Figur 7  

Nr. Sugerør Vinkel Tilgjengelige spisser Artikkelnr.

Størrelse Type

① Kjevehule 110°

8
Pæreformet
spiss 55790-50

Frazier-spiss 55790-55

10
Pæreformet
spiss 55790-60

Frazier-spiss 55790-65

② Standard 135°

8
Pæreformet
spiss 55790-05

Frazier-spiss 55790-75

10
Pæreformet
spiss 55790

Frazier-spiss 55790-70

Kalibrering

Kalibrer alltid spissen på nytt etter hvert adapterbytte.

Sugerør
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Slik monterer du sugerøret

①
②

③

Figur 8  

Trinn

1. Velg det relevante sugerøret.

2. Plasser EM-instrumentadapteren ② forsvarlig på koblingspunktet til sugerøret ③ slik at
tennene er på linje.
MERK: Sugerørene kan monteres i åtte forskjellige stillinger (i trinn på 45°). 

3. Stram fikseringsskruen ① til adapteren forsvarlig ved bruk av den medfølgende unbrako-
nøkkelen (eller for hånd). Vær oppmerksom på at for stor kraft kan skade instrumentet el-
ler skruen.

Advarsel
Kontroller at adapteren er sikkert montert slik at det ikke forekommer noen bevegelse.

EM-ADAPTERE
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4.3 Pekerpakke med flere spisser

Generell informasjon

Pekerpakke med flere spisser (B12201) fås med spissgeometrier som kan byttes innbyrdes, og
de støtter en lang rekke kirurgiske metoder.

Komponenter

Figur 9  

Navn Spisslengde Lengde på buet
spiss

Offset Artikkelnr.

Håndtak til peker med flere
spisser i/r i/r i/r 55791

Pekerspisser

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

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

60 mm i/r 0° 55791-05

115 mm i/r 45° 55791-02

123 mm (Ø 3,4) i/r 0° 55791-34

150 mm i/r 0° 55791-01

Pekerpakke med flere spisser
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Slik monterer du pekerpakken

①
②

④

③

⑤

Figur 10  

Trinn

1. Velg den relevante pekerspissen.

2. Plasser spissen forsvarlig på håndtaket til pekeren med flere spisser ④, slik at tenne-
ne er på linje.
MERK: Pekerspissene kan monteres i åtte forskjellige stillinger (i trinn på 45°). 

3. Stram spissens hettemutter ⑤ på håndtaket.

4. Fest EM-instrumentadapteren på håndtaket slik at pinnen ③ på koblingen går i hullet i
bunnen av adapteren ②.

5. Stram fikseringsskruen ① til adapteren forsvarlig ved bruk av den medfølgende unbrako-
nøkkelen (eller for hånd). Vær oppmerksom på at for stor kraft kan skade instrumentet el-
ler skruen.

Advarsel
Kontroller at adapteren er sikkert montert, slik at det ikke forekommer noen bevegelse.

EM-ADAPTERE
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4.4 Kalibrere instrumenter

Kalibrering og navigering med EM-instrumentadapter

Når adapteren er montert på det kirurgiske instrumentet, kan du kalibrere instrumentet for
navigasjon. Kalibrer instrumentet før bruk. For mer informasjon, se brukerveiledningen for
programvaren.

Advarsel
Vær oppmerksom på at spissen på instrumentet brukes til kalibreringen av
instrumentbanen. Instrumentskaftet/-akselen vurderes ikke for kalibreringen.

Advarsel
Pass på at referanseskruen er godt strammet før kalibreringen.

Advarsel
Hvis du skifter ut en EM-instrumentadapter på samme kirurgiske instrument, er ny
kalibrering og verifisering av instrumentet nødvendig før navigering.

Advarsel
Hvis du skifter det kirurgiske instrumentet med et annet instrument på den samme
referansen, må det utføres ny kalibrering og verifisering av det nye instrumentet før
navigering.

Kalibrere pekere med flere spisser

Advarsel
Skifte av pekerspiss eller EM-instrumentadapter krever ny kalibrering.
For å sikre korrekt og presis instrumentkalibrering anbefales det å berøre kalibreringskonusen før
bruk av hver instrumentspiss.
Ikke flytt adapterenheten i forhold til instrumentspissen under behandlingen. Dette kan ha negativ
innvirkning på hele koordinatsystemet for målingene og føre til feil visning av instrumentspissen.

Kalibrere sugerør

Kalibrer sugerøret med EM-pekeren. For mer informasjon, se brukerveiledningen for
programvaren.

Advarsel
Ved kalibrering med EM-peker kan ikke spissen på røret føres helt inn til dreiepunktet.
Dette fører til et avvik mellom den viste og den faktiske spissen. Vær ekstra forsiktig under
verifisering (se brukerveiledningen for programvaren).

Kalibrere instrumenter
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4.5 Teknisk informasjon om adapter

MR-miljø

EM-instrumentadapteren er ikke MR-sikker.

Beskyttelse mot kontakt med partikler og væsker

EM-instrumentadapteren er beskyttet mot inntrenging av fremmedlegemer ≥ 1 mm i diameter,
mot kraftig vannsprut og mot virkningene av å senkes midlertidig i vann (klassifisert som IP46/
IP47 i henhold til IEC 60529).

Biologisk kompatibilitet (i henhold til EN ISO 10993-1)

EM-instrumentadapteren er biologisk kompatibel, og den er kategorisert som en overflateenhet.
• Hus og kabel: begrenset hudkontakt ≤ 24 timer

Forventet levetid

Spesifikasjon EM-instrumentadapter

Levetid 20 reprosesseringssykluser

Mål og vekt

Spesifikasjon Beskrivelse

Høyde x lengde x bredde 18 x 46 x 25 mm

Kabellengde 2,3 m

Vekt 75 g

Materialer

Spesifikasjon Beskrivelse

Kapsling PEEK, svart

Kabel Silikon

Plugg Rustfritt stål

Miljøspesifikasjoner

Spesifikasjon Beskrivelse

Transport-/
lagringsfor-
hold

Temperatur -10 °C til 45 °C

Fuktighet 10 til 90 % (ikke-kondenserende)

Trykk 500 hPa til 1 060 hPa

Driftsfor-
hold

Temperatur 10 til 35 °C

Fuktighet 20 til 80 % (ikke-kondenserende)

Trykk (høyde) 700 til 1 060 hPa (~ 0 til 3 000 m)

EM-ADAPTERE
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Teknisk informasjon om adapter
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5 EM-REFERANSER
5.1 EM-pasientreferanse

Generell informasjon

EM-pasientreferansen (18099-24) gjør det mulig for EM-navigasjonssystemet å spore
plasseringen av pasientens hode gjennom hele prosedyren. Systemet gjenkjenner referansen
gjennom den unike elektroniske informasjonen som er lagret på EM-pasientreferansen.

Bruk av EM-pasientreferanse

Les pasientregistreringsinformasjonen før pasienten registreres.

MR-miljø

EM-pasientreferansen er ikke beregnet til bruk i et MR-miljø, da dette kan føre til feilnavigasjon
og mulig personskade.

Forventet levetid

EM-pasientreferansen har en levetid på minst tre år ved bruk i henhold til anvisningene og ved
lagring i den medfølgende usterile instrumentbeholderen.

Sterilitet

EM-pasientreferansen er usteril, ettersom registreringen utføres i et usterilt miljø.

Ikke steriliser EM-pasientreferansen, ettersom dette kan skade enheten.

Kompatibilitet

EM-pasientreferansen kan brukes med EM-hodeskalleregistreringspakken for ØNH (B11013).

EM-REFERANSER
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Komponenter

①
②

③

④

Figur 11  

Nr. Komponent Funksjon/bruk

① Referansedel Enhetens hoveddel

② Verifiseringspunkt Brukes til å verifisere nøyaktigheten til EM-instrumenter

③ Plugg Kobler til EM-basestasjonen for sporing

④ Kabel Overfører data

MERK: Ikke verifiser sterile instrumenter på verifiseringspunktet, da disse kan bli usterile og kan
skade pasienten. 

Korrekt håndtering

Advarsel
For å unngå utilsiktet bevegelse av referansen må den ikke utsettes for trykk, og kabelen
må ikke belastes.

Advarsel
Hvis du endrer orienteringen til EM-pasientreferansen på pasienten, kreves en ny
registrering.

Ikke flytt EM-pasientreferansen i forhold til pasientens anatomi under prosedyren. Endring
av referanseposisjonen endrer koordinatsystemet for målingene og kan sette pasienten i
fare.

Slik slår du EM-pasientreferansen på/av

Trinn

1. Fest pluggen til EM-pasientreferansen til en instrumentport på EM-basestasjonen.

2. Etter en kort stund blir LED-lampene på EM-basestasjonen grønne.
Referansen er nå klar til bruk.

3. Du slår referansen av ved å trekke forsiktig i det mønstrede området på pluggen for å
koble den fra EM-basestasjonen.

EM-pasientreferanse
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Verifiseringspunkt

①

Figur 12  

Hver EM-pasientreferanse er utstyrt med et verifiseringspunkt ① som du kan bruke til å verifisere
nøyaktigheten til andre EM-instrumenter.
MERK: Ikke verifiser sterile instrumenter på verifiseringspunktet til EM-pasientreferansen, da
disse kan bli usterile og kan skade pasienten. 

Slik setter du på EM-pasientreferansen

① ② ③
Figur 13  

Trinn

1. Velg et intakt område på pasientens panne, og sørg for at det er rent, tørt og fritt for hår
eller innsnitt.

2. Klipp til et passe stort stykke med kirurgisk tape av mykt stoff ③, og fest referansen ② på
huden ved å anvende tilstrekkelig trykk.
Sørg for at referansen festes på huden ved hjelp av den kirurgiske tapen og ikke kan fjer-
nes uten å bruke makt.

EM-REFERANSER
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Trinn

3. Form en sløyfe ① med kabelen, og fest den med tape til pasientens hode for å hindre at
trekking kan sette referanseposisjonen i fare.

4. Når EM-pasientreferansen ② er festet på pasientens hode, kan du fortsette med pasien-
tregistreringen

MERK: Plasser referansen slik at kabelen ikke hindrer arbeidet ditt under navigering. 

MERK: En egnet kirurgisk tape av mykt stoff til festing av EM-pasientreferansen må være
elastisk ha god bestandighet mot væsker og fukt og ha god festeevne på hud og plast (f.eks. Soft
Cloth Surgical Tape Medipore™ H fra 3M). 

Forholdsregler

Advarsel
Ikke fest EM-pasientreferansen på skadet hud. Den skal kun festes på frisk, hårfri/barbert,
intakt hud.

Advarsel
Ikke plasser EM-pasientreferansen for nært hudinnsnitt eller annet område med løs hud, da
dette kan føre til hudforskyvning og unøyaktig navigasjon.

Advarsel
Ikke bruk det samme stykket av kirurgisk tape til å feste EM-pasientreferansen på nytt
(f.eks. ved ny plassering), da godt feste ikke kan garanteres. Hvis EM-pasientreferansen må
festes på nytt, må du bruke et nytt tapestykke.

Drapere pasienten

Ved behov draperes pasienten etter festing av EM-pasientreferansen på pasientens hud.

Advarsel
Ikke strekk draperingen, ettersom dette kan føre til unøyaktig navigasjon og skade på
pasienten.

Koblinger til relaterte emner

Slik setter du på EM-pasientreferansen på side 44

Slik tar du av EM-pasientreferansen

Trinn

1. Bruk en limfjerningsløsning og fukt den kirurgiske tapen på pasientens hud.

2. Trekk forsiktig i siden på den kirurgiske tapen for å ta den av.

EM-pasientreferanse
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5.2 EM-hodeskalleregistreringspakke for ØNH

Generell informasjon

EM-hodeskalleregistreringspakken for ØNH (B11013) inneholder komponenter som muliggjør
ikke-invasiv festing til hodeskallen. I kombinasjon med EM-pasientreferansen brukes den til
kranie- og ØNH-prosedyrer ved bruk av elektromagnetisk sporing.

Sterilitet

EM-referansefundament for hodeskalle og engangs KLS Martin beinfikseringsskrue 1,5 mm
x 6 mm (5 stk.) leveres usterile og må steriliseres før bruk.
Skruene må kasseres etter bruk.

Kompatible skruer og skrutrekkere som ikke leveres av Brainlab

EM-hodeskalleregistreringspakken for ØNH anbefales for bruk med følgende skuer og
skrutrekkere som ikke leveres av Brainlab:

Produsent Beskrivelse Artikkelnr.

Synthes

Cortex Screw PlusDrive (1,5 mm selvborende, 6 mm lengde) 400.056

Skrutrekkerblad 313.252

Skrutrekkerhåndtak 311.007

Komponenter

① ②

③

④⑤

Figur 14  

Nr. Komponent Artikkelnr.

① EM-referansefundament for hodeskalle 18099-06

② EM-registreringspeker 18099-23

③ Engangs KLS Martin beinfikseringsskrue 1,5 mm x 6 mm (5 stk.) 52170

④ Håndtak for blader (KLS Martin) 52127

⑤
Borebits 1,1 mm
Skrutrekkerblad (KLS Martin)

52126
52171

EM-REFERANSER
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Bruke skrutrekkeren

Advarsel
Bruk kun de angitte implantatskruene med EM-hodeskalleregistreringspakken for ØNH.
Bruk av andre skruer kan føre til alvorlig pasientskade.

Tips for innsetting av skruer

Hvis du skyller skruen med NaCl, reduseres friksjonen slik at den blir lettere å skru inn. Det er
lettere å sette inn skruen vinkelrett på beinet i stedet for på skrå.

Advarsel
Hvis pasienten har høy beintetthet, vil forhåndsboring gjøre det enklere å skru inn skruen
og samtidig hindre at den knekker. Ved forhåndsboring skal det ikke brukes borebits med
diameter på mer enn 1,1 mm og en maksimal boredybde på 5 mm, for å unngå å stikke hull
i toppen av hodeskallen. Følg skrueprodusentens anvisninger for forhåndsboring.

Tips for posisjonering

Plasser enheten slik at den ikke hindrer kirurgen.
EM-pasientreferansen som er festet på EM-hodeskalleregistreringspakken for ØNH må være
innenfor EM-sporingsvolumet under registrering og navigering. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen for Cranial EM-programvaren og/eller brukerveiledningen for ENT EM-
programvaren.
Pass på at beintettheten er tilstrekkelig (vær f.eks. oppmerksom på potensielle sykdommer som
kan redusere beintettheten, som osteoporose). Kontroller planleggingsdataene før plassering av
EM-hodeskalleregistreringspakken for ØNH.
Estimer hodeskallens tykkelse, kurvatur og kvalitet under planleggingen for å beregne
penetreringsdybden på skruen som skal settes inn.

Advarsel
Kirurgen er ansvarlig for å sikre at EM-hodeskalleregistreringspakken for ØNH er festet til
et sikkert og ikke-sensitivt område på hodeskallen. EM-hodeskalleregistreringspakken for
ØNH settes på gjennom et minimalt innsnitt, og et lite trykk påføres. Påsetting på kritiske
områder kan derfor skade pasienten.

Posisjoner EM-hodeskalleregistreringspakken for ØNH slik at den ikke dekker over viktige
områder som brukes til overflateregistrering.

EM-hodeskalleregistreringspakke for ØNH
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Slik fester du EM-referansefundamentet for hodeskalle på pasienten

⑤

⑥

⑦

④

①

②

③

Figur 15  

Trinn

1. Monter skrutrekkeren hvis nødvendig:
• Trekk tilbake fronthylsen ② på håndtaket ③.
• Sett skrutrekkerbladet ① inn i håndtaket og frigjør hylsen.

2. Desinfiser området hvor EM-referansefundamentet for hodeskalle ⑦ skal festes.

3. Gjør et innsnitt.

4. Sett røret ⑤ inn i referansefundamentet og monter rørfikseringsmutteren ④.

5. Plasser referansefundamentet ⑦ på pasientens hodeskalle ved å sette røret ⑤ inn i inn-
snittet.
MERK: Kontroller at posisjonen til referansefundamentet ikke hindrer kirurgen og at det
ikke dekker viktige områder som brukes til overflateregistrering. 

MERK: Vurder orienteringen av EM-referansefundamentet for hodeskalle før stiftene
trykkes inn i pasientens hode. 

6. Kontroller at kabelen til EM-pasientreferansen er ren og desinfisert før den festes til EM-
referansefundamentet for hodeskalle.

7. Sett enn borefri skrue ⑥ inn gjennom røret ⑤, og bruk skrutrekkeren til å skru den helt
inn i beinet. Ikke trykk kraftig ned.
MERK: Hvis røret du bruker har et vindu, løsner du skruen omtrent en halv omdreining
mot urviseren. Dette gjør det enklere å fjerne enheten etter inngrepet. 

8. Bruk lett trykk på referansefundamentet ⑦ for å sette stiftene inn i pasientens hodeskalle.

9. Drei rørfikseringsmutteren ④ med urviseren for å feste den til referansefundamentet ⑦.

Slik sikrer du EM-referansefundamentet for hodeskalle til beinet

Trinn

1. Bruk minimalt med kraft og trykk lett på EM-referansefundamentet for hodeskalle for å
trykke stiftene ⑤ gjennom huden og inn i hodeskallen slik at det opprettes en solid forbin-
delse til beinet.

2. Drei rørfikseringsmutteren ④ med urviseren for å trykke stiftene inn i beinet slik at de fe-
ster EM-referansefundamentet for hodeskalle.

EM-REFERANSER
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Advarsel
Kontroller at EM-referansefundamentet for hodeskalle er godt festet på pasientens hode.

Advarsel
Ikke stram rørfikseringsmutteren for mye, da dette kan føre til at skruen trekkes ut.

Advarsel
Ikke stram mutteren ytterligere hvis fundamentet er sikkert festet på pasientens hode, da
dette kan skade beinskruen.

Advarsel
Unngå brudd ved å ikke trykke for hardt på skruene. Hvis skruen er skrudd for langt inn og
røret ikke kan beveges, må du løsne skruen en halv omdreining.

Slik setter du på EM-pasientreferansen

① ②

Figur 16  

Trinn

1. Sett framdelen på den usterile EM-pasientreferansen ① på grensesnittet til EM-referan-
sefundamentet for hodeskalle.

2. Trykk referansen ned slik at den klikkes på plass ②.
MERK: Kontroller at rørfikseringsmutteren fortsatt er strammet. 

3. Bruk tape, og fest kabelen til referansen i en sløyfe på huden for å hindre overdreven
strekkbelastning.

EM-hodeskalleregistreringspakke for ØNH

44 Brukerveiledning for instrument Rev. 1.0 EM-sporing for kranie/ØNH



Pasientregistrering

Fortsett med pasientregistreringen når EM-pasientreferansen er festet.

Advarsel
Pass på at EM-hodeskalleregistreringspakken for ØNH er godt festet til pasientens hode og
at alle skruer er godt festet før du begynner pasientregistreringen. Hvis EM-
hodeskalleregistreringspakken for ØNH beveger seg, vil sporingen bli unøyaktig og
pasienten settes i fare.

Advarsel
Ikke løsne noen av skruene på EM-hodeskalleregistreringspakken for ØNH etter
pasientregistreringen.

Korrekt håndtering

Ikke utsett noen av komponentene i EM-hodeskallereferansesettet for overdreven
strekkbelastning, da dette kan skade eller løsne enheten eller skruene slik at pasienten blir
skadet.

Bruke EM-hodeskallereferansesett under navigering

Advarsel
Ikke juster EM-hodeskallereferansesettet under de etterfølgende prosedyrene. Hele
koordinatsystemet for målingene vil ikke lenger være nøyaktig, og instrumentspissen vil
vises feil.

Advarsel
Ikke slå EM-hodeskallereferansesettet ut av posisjon under operasjonen, da dette kan
skade pasienten eller føre til unøyaktigheter.
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Slik tar du av EM-hodeskalleregistreringspakken for ØNH

①

②

Figur 17  

Trinn

1. Hvis røret ikke har et vindu:
a. Løsne fikseringsmutteren ① på røret.
b. Ta ut skruen ved bruk av skrutrekkeren.
c. Ta av EM-referansefundamentet for hodeskalle ved å trekke det opp.

2. Hvis røret har et vindu:
a. Ta fikseringsmutteren ① helt av fra røret.
b. Ta av EM-referansefundamentet for hodeskalle ved å trekke det opp.
c. Hvis skruen ② ble løsnet en halv omdreining under monteringen, skyver du røret side-

veis for å løsne det fra skruen og deretter løfter du røret helt av.
d. Ta ut skruen ved bruk av skrutrekkeren.

EM-hodeskalleregistreringspakke for ØNH
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5.3 EM-pasientreferanse for ØNH

Generell informasjon

EM-pasientreferansen for ØNH (18099-04) gjør det mulig for EM-navigasjonssystemet å spore
plasseringen av pasientens hode gjennom hele prosedyren. Systemet gjenkjenner referansen
gjennom den unike elektroniske informasjonen som er lagret på EM-pasientreferansen for ØNH.
Referansen holdes på plass på pasienten gjennom forsvarlig festing av den selvklebende
engangsholderen for EM-pasientreferansen (18099).

Sterilitet

EM-pasientreferansen for ØNH og den selvklebende engangsholderen er usterile, da
registreringen utføres i et usterilt miljø.

Kompatibilitet

EM-pasientreferansen må brukes med den selvklebende engangsholderen for EM-
pasientreferansen.

Komponenter

⑧

② ③

④ ⑦⑤ ⑥

①

Figur 18  

Nr. Del Komponent

① Referansedel

EM-pasientreferanse for ØNH
② Verifiseringspunkt

③ Plugg

④ Kabel

⑤ Klistremerke

Selvklebende engangsholder for EM-pasientreferanse
⑥ Justerbare hull

⑦ Montering

⑧ Lås

Korrekt håndtering

Advarsel
For å unngå utilsiktet bevegelse av referansen må den ikke utsettes for trykk, og kabelen
må ikke belastes.
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Advarsel
Hvis du endrer orienteringen til EM-pasientreferansen for ØNH på pasienten, kreves en ny
registrering.

Verifiseringspunkt

①

EM-pasientreferansen for ØNH er utstyrt med en konus ① som du kan bruke til å verifisere
nøyaktigheten til EM-instrumenter.
MERK: Ikke verifiser sterile instrumenter på verifiseringspunktet, da disse kan bli usterile og kan
skade pasienten. 

Forholdsregler for selvklebende engangsholder for EM-pasientreferanse

Advarsel
Den selvklebende engangsholderen for EM-pasientreferansen skal ikke påklistres på nytt
(f.eks. for å reposisjonere den), da klebekvaliteten ikke kan garanteres. Hvis du har behov
for å reposisjonere holderen, må du bruke en ny.

Ikke bruk den selvklebende engangsholderen for EM-pasientreferansen på skadet hud. Den
skal kun festes på frisk, hårfri/barbert, intakt hud.

Ikke plasser den selvklebende engangsholderen for EM-pasientreferansen for nært
hudinnsnitt eller annet område med løs hud, da dette kan føre til hudforskyvning og
unøyaktigheter i navigasjonen.

EM-pasientreferanse for ØNH
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Slik fester du EM-pasientreferansen for ØNH på pasienten

①

②

Figur 19  

Trinn

1. Velg et intakt område på pasientens panne, og sørg for at det er rent, tørt og fritt for hår
eller innsnitt.

2. Fjern dekkpapiret på den selvklebende engangsholderen for EM-pasientreferansen
② og fest holderen på huden.
MERK: Verifiser at holderen festes på huden og ikke kan fjernes uten å bruke makt. 

3. Sett de tre stiftene på EM-pasientreferansen for ØNH ① inn i de tilhørende hullene på
holderen ②, og trykk referansen ned til den klikker helt på plass.
MERK: Innrettingen av referansen på holderen kan justeres i intervaller på 120°. Plasser
referansen slik at kabelen ikke hindrer arbeidet ditt under navigering. I tillegg må du sørge
for at det ikke kan forekomme noe bevegelse mellom referansen og holderen. 

Slik slår du EM-pasientreferansen for ØNH på/av

Trinn

1. Sett pluggen til EM-pasientreferansen inn i en instrumentport på EM-basestasjonen.

2. Etter en kort stund blir LED-lampene på EM-basestasjonen grønne.
Referansen er nå klar til bruk.

3. Du slår referansen av ved å trekke forsiktig i det mønstrede området på referansepluggen
for å koble den fra EM-basestasjonen.

Slik tar du av den selvklebende engangsholderen for EM-pasientreferansen

Trinn

1. Bruk en limfjerningsløsning og fukt klistretapen mellom holderen og pasientens hud.

2. Trekk forsiktig i siden av holderen for å fjerne den.

3. Kasser engangsholderen umiddelbart etter bruk.

MERK: Ikke steriliser EM-pasientreferansen for ØNH eller engangsholderen. 
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Drapere pasienten

Hvis det er nødvendig, draperer du pasienten etter montering av EM-pasientreferansen for ØNH
til den allerede festede selvklebende engangsholderen for EM-pasientreferansen.

Ikke strekk draperingen, ettersom dette kan føre til unøyaktig navigasjon og skade på
pasienten.

EM-pasientreferanse for ØNH
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5.4 Teknisk informasjon om referansene

MR-miljø

EM-pasientreferansen og EM-pasientreferansen for ØNH er ikke MR-sikre.
Den selvklebende engangsholderen for EM-pasientreferansen er MR-sikker (når EM-
pasientreferansen for ØNH ikke er montert på den).

Beskyttelse mot kontakt med partikler og væsker

• EM-pasientreferansen er klassifisert som IP47
• EM-pasientreferansen for ØNH er klassifisert som IP46/IP47

Biologisk kompatibilitet (i henhold til EN ISO 10993-1)

Referansene og den selvklebende holderen er biologisk kompatible og er kategorisert som
overflateenheter.
• Hoveddel, kabel, klistremerke og holder: begrenset hudkontakt ≤ 24 timer

Forventet levetid

Spesifikasjon EM-pasientreferan-
se

EM-pasientreferan-
se for ØNH

Selvklebende engangshol-
der for EM-pasientreferanse

Levetid
Tre år ved bruk i henhold til anvisningene og
ved lagring i den medfølgende usterile in-
strumentbeholderen.

Engangsbruk

Oppbevaring

18099-04 og 18099-24: Oppbevar EM-pasientreferansen i EM-instrumentesken til EM-
sporingsenhetens transportbeholder for usterile instrumenter. Se brukerveiledningen for
systemet for mer informasjon.
18099: Den selvklebende engangsholderen for pasientreferansen må ligge i den originale
emballasjen frem til den skal brukes.

Mål og vekt

Spesifikasjon EM-pasientreferan-
se

EM-pasientreferan-
se for ØNH

Selvklebende engangshol-
der for EM-pasientreferanse

Høyde x lengde x
bredde 5,6 x 25,2 x 24 mm 12 x 38 x 31 mm Høyde og diameter: 20 x

40 mm

Kabellengde 2,4 m 2,3 m i/r

Vekt 60 g 71 g 6 g

Materialer

Spesifikasjon EM-pasientreferanse og EM-pasientreferanse for ØNH

Kapsling PEEK, svart

Kabel Silikon

Plugg Rustfritt stål
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Spesifikasjon Selvklebende engangsholder for EM-pasientreferanse

Montering Polyoksymetylen (POM)

Klistremerke Biokompatibelt skumakryllim

Miljøspesifikasjoner

Transport-/lagringsbetingelser:

Spesifikasjon EM-pasientreferanse og EM-pasientrefe-
ranse for ØNH

Selvklebende engangshol-
der for EM-pasientreferanse

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

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

Trykk 500 hPa til 1 060 hPa 700 hPa til 1 060 hPa

Driftsforhold:

Spesifikasjon EM-pasientreferanse og EM-pasientrefe-
ranse for ØNH

Selvklebende engangshol-
der for EM-pasientreferanse

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

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

Trykk
Høyde over havet

700 til 1 060 hPa
~0 til 3 000 m

700 til 1 060 hPa
~0 til 3 000 m

MERK: Sammensetningen av klistremerket gjør at miljøkravene er strengere enn for EM-
pasientreferansen og/eller EM-pasientreferansen for ØNH. Hvis den selvklebende
engangsholderen for EM-pasientreferansen brukes, oppbevares eller transporteres sammen
med EM-pasientreferansen for ØNH, skal du bruke spesifikasjonene for den selvklebende
engangsholderen for EM-pasientreferansen. 

Teknisk informasjon om referansene
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