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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter

Support

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

Region Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och
Sydamerika

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 900 649 115

Frankrike och fransktalande re-
gioner Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Förväntad livslängd

Om inte annat anges tillhandahåller Brainlab fem års service på instrumenten. Se fler detaljer i
informationen om varje instrument i denna guide. Under denna tidsperiod erbjuds reservdelar
såväl som support på plats.

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna användarhandbok innehålla fel. Kontakta oss på
user.guides@brainlab.com om du har förslag på förbättringar.

Tillverkare

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.2 Juridisk information

Upphovsrätt

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

Brainlabs varumärken

• Brainlab® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG.
• iHelp® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG.
• Softouch® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG.
• StarLink® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG.
• VarioGuide® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG.
• Z-touch® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

DORO® är ett registrerat varumärke som tillhör pro med instruments GmbH.
MAYFIELD® är ett registrerat varumärke som tillhör Integra Lifesciences Holding Corp.
MultiVision™ är ett varumärke som tillhör Carl Zeiss Meditec AG.
OPMI®, Pentero® och PENTERO® är registrerade varumärken som tillhör Carl Zeiss Meditec AG.
Cortex Screw PlusDrive™ är ett varumärke som tillhör Synthes.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. För
detaljer se: www.brainlab.com/patent.

CE-märkning

CE-märkningen betyder att Brainlabs produkt uppfyller de väsentliga kraven i
rådets direktiv 93/42/EEG (”MDD”).
Enligt de regler som fastställs i MDD definieras klassificeringen av Brainlab-
produkten i motsvarande Användarhandbok för programvara.
OBS: CE-märkets giltighet kan endast bekräftas för produkter som tillverkats
av Brainlab. 

Kasseringsanvisningar

När en medicinteknisk produkt når slutet på sin funktionella livstid ska produkten rengöras från allt
biomaterial/alla biorisker och kasseras på ett säkert sätt i enlighet med tillämpliga lagar och
föreskrifter.

Elektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med lagstadgade be-
stämmelser. För att få information om WEEE-direktivet (om avfall som utgörs av eller
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning) eller relevanta ämnen som kan finnas i
den medicintekniska utrustningen, besök följande adress:
www.brainlab.com/sustainability

Juridisk information
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Rapportera incidenter gällande produkten

Du måste rapportera varje allvarlig incident som kan ha inträffat i samband med denna produkt till
Brainlab, och inom Europa även till din motsvarande nationella behöriga myndighet för
medicintekniska produkter.

Försäljning i USA

Enligt federala lagar i USA får denna produkt endast köpas av eller på order av läkare.

ALLMÄN INFORMATION
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1.3 Symboler

Varningar

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

Försiktighetsuppmaningar

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller viktig
information om potentiella funktionsfel på utrustningen, fel på utrustningen, skador på
utrustningen eller skador på egendom.

Anmärkningar

OBS: Anmärkningar är formaterade i kursiv stil och påvisar ytterligare praktiska råd. 

Symboler på hårdvaran

Symbol Förklaring

Patientansluten del typ B
OBS: Patientanslutna delar som normalt inte är ledande och som omedelbart kan
kopplas bort från patienten. 

Patientansluten del typ BF
OBS: Patientanslutna delar som har ledande kontakt med patienten, eller har medel-
lång eller lång kontakt med patienten. 

Försiktighet
OBS: Användaren ska läsa bruksanvisningen för viktig varningsinformation, t.ex. var-
ningar och försiktighetsåtgärder som av ett antal skäl inte kan presenteras på själva
enheten. 

Ekvipotentialitet
OBS: För att identifiera de terminaler som, om de kopplas ihop, försätter olika delar
av en utrustning eller ett system till samma potential, vilket inte nödvändigtvis är jord. 

Får ej återanvändas
OBS: Indikerar att en medicinteknisk enhet är avsedd för engångsbruk, eller för an-
vändning på en enda patient under ett enda förfarande. 

Icke-steril
OBS: Indikerar att en medicinteknisk enhet inte har varit föremål för en sterilisering-
sprocess. 

Får ej omsteriliseras
OBS: Indikerar att en medicinteknisk enhet inte får omsteriliseras. 

Steriliseras med etylenoxid

Symboler
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Symbol Förklaring

Steriliserad med strålning

Får inte användas om förpackningen är skadad

Håll borta från solljus

Förvaras torrt

Temperaturgräns
OBS: Indikerar den temperaturgräns som den medicintekniska enheten kan utsättas
för på ett säkert sätt. 

Fuktighetsgräns
OBS: Indikerar den fuktighetsnivå som den medicintekniska enheten kan utsättas för
på ett säkert sätt. 

Gräns för atmosfäriskt tryck
OBS: Indikerar det atmosfäriska tryckintervall som den medicintekniska enheten kan
utsättas för på ett säkert sätt. 

Antal artiklar som ingår

Tillverkarens batchkod

Tillverkarens serienummer

Referensnummer (artikelnummer)
OBS: Anger Brainlabs produktnummer. 

Används senast datum
OBS: Datumet uttrycks som i ISO 8601, dvs ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Tillverkningsdatum
OBS: Datumet uttrycks som i ISO 8601, dvs ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Tillverkare

Auktoriserad representant inom Europeiska gemenskapen

ALLMÄN INFORMATION
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Symbol Förklaring

IPXY

Kapslingsklass
• Skydd mot främmande fasta partiklar (siffran 0 till 6 eller bokstaven X).
• Skydd mot främmande vätskor (siffran 0 till 9 eller Y).

OBS: Bokstaven X anges om otillräckligt med data har samlats in för att ange en
skyddsnivå. 

OBS: Se IEC 60529 för klargörande av nummerkoderna. 

Se bruksanvisningen

Enligt federal lag i USA får denna enhet endast säljas av eller på ordination av läka-
re

MR-villkorlig
OBS: Medför inga kända risker i en specifik MR-miljö. 

MR-osäker
OBS: Medför risker i alla MR-miljöer. 

MR-säker
OBS: Medför inga kända risker i någon MR-miljö. 

Slå om för att försätta enheten i standbyläge

Slå om för att slå på/av enheten

Innehåller eller har förekomst av naturgummi (latex)
OBS: Förekomst av naturgummi eller torr naturgummilatex som ett konstruktionsma-
terial i den medicintekniska enheten eller dess förpackning. 

Icke-pyrogen

Anger att utrustningen endast är lämplig för likström

Förbjudet att sitta

Håll händerna borta (klämningsrisk)

Innehåller en RF-sändare för användning

Symboler
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Symbol Förklaring

Klass II-utrustning

Unik enhetsidentifierare

Se instruktionshandboken eller instruktionshäftet

ALLMÄN INFORMATION
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1.4 Att använda systemet

Avsett syfte

Denna Användarhandbok för instrument är avsedd att användas ihop med Brainlab-
programvaran Cranial EM och ENT EM och innehåller information om hur man monterar och på
ett säkert sätt använder de instrument som behövs vid operation.

Varsam hantering av hårdvara

Systemets komponenter och tillhörande instrumentering består av mycket exakta
mekaniska delar. Hantera dem med varsamhet.

Att använda systemet
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1.5 Utbildning och dokumentation

Brainlab-utbildning

Alla användare måste innan de använder systemet delta i ett obligatoriskt utbildningsprogram som
hålls av Brainlabs auktoriserade representant för att säkerställa säker och lämplig användning.

Att läsa användarhandböcker

I denna handbok beskrivs komplex medicinsk programvara eller medicinsk utrustning som måste
användas med försiktighet.
Det är därför viktigt att alla användare av systemet, instrumentet eller programvaran:
• Läser denna handbok noggrant innan de hanterar utrustningen
• Alltid har tillgång till denna handbok

Tillgängliga användarhandböcker

OBS: Tillgängliga användarhandböcker varierar beroende på Brainlab-produkt. Kontakta Brainlab
support om du har frågor beträffande användarhandböckerna som du har fått. 

Användarhandbok Innehåll

Användarhandböcker för
programvara

• Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
• Beskrivning av inställning av systemet i operationssalen
• Detaljerade programinstruktioner

Användarhandböcker för
hårdvara

Detaljerad information om hårdvara för strålbehandling och kirurgi,
vanligtvis definierad som stora komplexa instrument

Användarhandböcker för in-
strument Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Handbok för rengöring, des-
infektion och sterilisering

Detaljinformation om rengöring, desinfektion och sterilisering av in-
strument

Användarhandbok för sy-
stem Detaljerad information om systeminstallation

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

System- och Teknisk använ-
darhandbok

Kombinerar innehållet i användarhandbok för system och teknisk
användarhandbok

ALLMÄN INFORMATION
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Utbildning och dokumentation
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2 ÖVERSIKT ÖVER
INSTRUMENTERING

2.1 Instrumentöversikt

Ytterligare information

Detaljerade instruktioner om hur instrumenten används med sin respektive programvara finns i
Användarhandbok för programvara, Cranial EM och/eller Användarhandbok för
programvara, ENT EM.

Korrekt hantering

Kontrollera alltid före användningen att varje instrument är korrekt monterat och att alla
komponenter är ordentligt åtdragna och/eller låsta, om det behövs.
Se detaljerade monteringsanvisningar i avsnittet för varje instrument.
Under användningen ska du regelbundet kontrollera att alla instrumentkomponenter förblir säkert
fästa och inte har rubbats eller skadats. Varje rörelse av fixerade instrument under eller efter
patientregistreringen leder till navigering med bristande noggrannhet, och utgör en risk för
patientens säkerhet.

Varning
De instrument som beskrivs i denna användarhandbok är känsliga medicintekniska
enheter med mycket hög noggrannhet som måste hanteras med yttersta försiktighet. Om
du tappar eller på annat sätt skadar ett instrument, eller om ett instrument är rostigt eller
defekt på något annat sätt, ska du omedelbart kontakta din lokala serviceleverantör från
Brainlab för att få instruktioner om hur du ska gå vidare. Att inte göra detta utan fortsätta
använda en skadad enhet kan leda till allvarlig skada på patienten.

MR-säkerhet

Instrumenten är MR-osäkra.

Sterilisering

För information om sterilisering, se Handbok för rengöring, desinfektion och sterilisering.
Om ett sterilt instrument eller något av dess komponenter av misstag avlägsnas från det sterila
fältet eller kommer i kontakt med ett icke-sterilt föremål under uppackning eller klinisk användning
måste det steriliseras på nytt.
Omsterilisera eller återanvänd inte engångsinstrument, eftersom detta kan påverka navigeringens
noggrannhet och utgöra en risk för patienten. De måste kasseras efter användningen.

Varning
Om inget annat anges måste instrumenten steriliseras före användning. Detaljerad
information om rengörings- och desinfektionsprocedurer, parametrar och rengöringsmedel
finns i Handbok för rengöring, desinfektion och sterilisering.

ÖVERSIKT ÖVER INSTRUMENTERING
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Instrument som kommer i kontakt med hjärnvävnad och ryggmärgsvätska

Endast följande instrument är avsett för direktkontakt med hjärnvävnad och ryggmärgsvätska:
• EM-engångsmandräng (1 st, förkalibrerad) (18097-01)

Instrumentöversikt
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2.1.1 Tillgängliga instrument

Kompatibilitet

Instrument kan endast användas med system eller andra instrument som av Brainlab har
specificerats som kompatibla. Se kompatibla instrument i instrumenttabellen nedan. Kontakta
Brainlabs support om du är osäker på instruments kompatibilitet.

Varning
Att använda icke-kompatibla instrument eller system kan utgöra en risk för patienten.

Engångsartiklar och allmän instrumentering

Illustration Namn

EM-engångsmandräng
OBS: Beskrivs inte i detalj i denna användarhandbok. Se
vidare information i separat instruktionshäfte. 

EM-pekare

EM-registreringspekare

EM-instrumentadapter

Dräneringsslangar

Paket med universalpekare

EM-patientreferens

Skallregistreringspaket för ÖNH EM

EM ÖNH-patientreferens

ÖVERSIKT ÖVER INSTRUMENTERING
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Illustration Namn

Självhäftande EM-engångshållare för-patientreferens

Säker placering av EM-instrument

Varning
Undvik att böja eller vika kablarna och använd inte EM-instrument om kablar är skadade.
Att använda EM-instrument med skadad kabel kan leda till personskada.

Varning
Linda inte kablarna runt EM-fältgeneratorn eftersom detta kan göra att enheten inte
fungerar.

Varning
Hantera EM-instrument varsamt och placera kablarna på ett sätt så att de inte trasslar eller
att folk kan snubbla över dem.

Varning
Dra inte några kablar över patientens hals eftersom detta kan leda till skada på patienten.

Utsätt inte EM-instrument för alltför mycket UV-ljus som t.ex. direkt solljus, eftersom detta
kan påverka dess plasthölje.

Utsätt inte EM-instrument för röntgenstrålar, eftersom det kan skada enheten.

Korrekt hantering av EM-instrument

Varning
EM-instrument är mycket noggranna och känsliga medicintekniska instrument. För att
behålla sin rätta funktion måste de hanteras med yttersta varsamhet. Om de tappas eller på
annat sätt hanteras ovarsamt (även om de ligger i förvaringsväskan) ska du kontrollera
deras funktion eller kontakta Brainlab omedelbart för att få råd om hur du ska göra.

Använd EM-instrument endast enligt beskrivningen och endast i kombination med enheter
som anges i Användarhandbok för system.

Försök inte att göra ändringar på något EM-instrument.

Att använda en enhet med skadad kabel kan eventuellt leda till personskada.

Tillgängliga instrument
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3 EM-PEKARE
3.1 EM-pekare

Allmän information

EM-pekaren (18099-02) är ett förkalibrerat instrument och används för att:
• Utföra steril patientregistrering
• Verifiera patientregistreringens noggrannhet
• Utföra patientnavigering
• Kalibrera ytterligare instrument med hjälp av EM-instrumentadaptern

Se mer information i Användarhandbok för programvara, Cranial EM och/eller
Användarhandbok för programvara, ENT EM.

Komponenter

③

①②

④

Figur 1  

Nr Komponent Funktion/användning

① Kalibreringspunkt Kalibrerar ytterligare instrument, med hjälp av EM-instrumentadap-
tern

② Kontrollknapp Aktiverar olika funktioner enligt beskrivningen i Användarhandbok för
programvara

③ Kabel Överför data

④ Kontakt Ansluter till EM-basstationen för spårning

EM-PEKARE
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MR-miljö

EM-pekaren är inte avsedd för användning i MR-miljö. Utsätt inte enheten för ett starkt
magnetfält, t.ex. en MRI-scanner eller magneter (sådana som finns i magnetiska draperingar/
mattor för instrumentfixering), eftersom den kan bli magnetiserad. Spårning med en magnetiserad
enhet kan leda till felaktig navigering och möjlig skada på patienten och/eller sjukvårdspersonalen.

Korrekt hantering

Varning
Använd inte EM-pekaren mot patientens ögon.

Varning
Drapera inte EM-pekaren, eftersom navigeringen då kanske inte fungerar eller
noggrannheten påverkas.

Varning
EM-pekaren har inte konstruerats eller testats för användning under eller efter
hjärtdefibrillering. Hjärtdefibrillering kan påverka systemets noggrannhet eller kan skada
systemet.

Varning
Om du trycker på kontrollknappen kan det göra att pekarspetsen förflyttas. Håll pekaren
stadigt för att undvika rörelse.

Hur man sätter på/stänger av EM-pekaren

Steg

1. Anslut EM-pekarens kontakt till en instrumentport på EM-basstationen.

2. Efter några ögonblick blir lysdioden på EM-basstationen grön. Pekaren är nu klar att an-
vändas.

3. Stäng av pekaren genom att dra lätt i den rutiga delen av pekarens kontakt så den kopp-
las loss från EM-basstationen.

Produktens förväntade livslängd

När den används och förvaras enligt de medföljande instruktionerna kan EM-pekaren användas i
20 rengörings- och desinfektionscykler.
Antalet användningstillfällen registreras elektroniskt av EM-pekaren. Efter 16 användningar
kommer det upp ett skärmmeddelande som informerar dig om att du måste ordna en ny EM-
pekare innan den har använts 20 gånger.
När 20 rengörings- och desinfektionscykler har genomförts får du en varning i programvaran att
EM-pekaren inte längre får användas för navigering. Du måste använda en ny EM-pekare.

EM-pekare
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Manuell steriliseringsräknare

①

Figur 2  

Det sitter två taggar på EM-pekarens kabel med nummer som visar rengörings- och
desinfektionscyklerna, från 1 till 20. Skär bort ett nummer från taggen ① med en sax varje gång
före rengöring och desinfektion av EM-pekaren. På så sätt kan användare spåra rengörings- och
desinfektionscykler direkt på enheten.

Varning
Försök inte använda EM-pekaren efter 20 rengörings- och desinfektionscykler.

Överväganden när det gäller verifiering av noggrannhet

Varning
Använd EM-pekaren först efter att ha kontrollerat dess noggrannhet. Kontrollpunkten på en
steril EM-instrumentadapter kan användas för verifiering. Använd inte kontrollpunkten på
EM-patientreferensen, eftersom EM-patientreferensen kanske inte är steril.

Varning
Om verifieringen av EM-pekaren inte lyckas, ska du inte använda den vid operation utan
kontakta Brainlabs support.

EM-PEKARE
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3.2 EM-registreringspekare

Allmän information

EM-registreringspekaren (18099-23) är ett förkalibrerat instrument och används i en icke-steril
miljö för att:
• Utföra icke-steril patientregistrering
• Verifiera patientregistreringens noggrannhet

Procedur för förvärvning av punkt

Se mer information om förvärvning av punkt i Användarhandbok för programvara, Cranial EM
och/eller Användarhandbok för programvara, ENT EM.

Komponenter

③

①

②

Figur 3  

Nr Komponent Funktion/användning

① Kontrollknapp Aktiverar olika funktioner enligt beskrivningen i Användarhandbok för
programvara

② Kontakt Ansluter till EM-basstationen för spårning

③ Kabel Överför data

MR-miljö

EM-registreringspekaren är inte avsedd för användning i MR-miljö. Utsätt inte enheten för ett
starkt magnetfält, t.ex. en MRI-scanner eller magneter (sådana som finns i magnetiska
draperingar/mattor för instrumentfixering), eftersom den kan bli magnetiserad. Spårning med en
magnetiserad enhet kan leda till felaktig navigering och möjlig skada på patienten och/eller
sjukvårdspersonalen.

Hur man sätter på/stänger av EM-registreringspekaren

Steg

1. Anslut EM-registreringspekarens kontakt till en instrumentport på EM-basstationen.

EM-registreringspekare
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Steg

2. Efter några ögonblick blir lysdioden på-basstationen grön.
Pekaren är nu klar att använda.

3. Stäng av pekaren genom att dra lätt i den rutiga delen av pekarens kontakt så den kopp-
las loss från EM-basstationen.

Korrekt hantering

Varning
Kontrollera noggrannheten för EM-registreringspekaren före användning.

Varning
Använd inte EM-registreringspekaren mot patientens ögon.

För att undvika oavsiktlig förflyttning av referensen ska den eller kabeln inte utsättas för
tryck eller drag.

Drapera inte EM-registreringspekaren, eftersom navigeringen då kanske inte fungerar eller
noggrannheten påverkas.

EM-registreringspekaren har inte konstruerats eller testats för användning under eller efter
hjärtdefibrillering. Hjärtdefibrillering kan påverka systemets noggrannhet eller kan skada
systemet.

Om du trycker på kontrollknappen kan det göra att pekarspetsen förflyttas. Håll pekaren
stadigt för att undvika rörelse.

Överväganden när det gäller verifiering av noggrannhet

Varning
Använd EM-registreringspekaren först efter att ha kontrollerat dess noggrannhet.
Kontrollpunkten på en steril EM-instrumentadapter kan användas för verifiering. Använd
inte kontrollpunkten på EM-patientreferensen, eftersom EM-patientreferensen kanske inte
är steril.

Varning
Om verifieringen av EM-registreringspekaren inte lyckas, ska du inte använda den vid
operation utan kontakta Brainlabs support.

EM-PEKARE
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3.3 Teknisk information för pekaren

Skydd mot kontakt med partiklar och vätskor

Båda pekarna är skyddade mot inträngande av fasta främmande föremål på ≥ 1 mm i diameter,
mot vattenstrålar och tillfällig nedsänkning i vatten (klassade som IP46/IP47).

Biokompatibilitet (enligt EN ISO 10993-1)

Båda pekarna är biokompatibla och kategoriserade som ytenheter.
• Metallspets: begränsad kontakt med vävnad, ben eller dentin ≤ 24 timmar
• Hölje och kabel: begränsad hudkontakt ≤ 24 timmar

Produktens förväntade livslängd

Specifikation EM-registreringspekare EM-pekare

Livstid 3 år 20 rengörings- och desinfek-
tionscykler

Mått och vikt

Specifikation EM-registreringspekare EM-pekare

Höjd x Längd x Bredd 18 mm x 203 mm x 21 mm 71 mm x 264 mm x 21 mm

Kabellängd 2 m 2 m

Vikt 77 g 85 g

Förvaring

Förvara EM-pekaren i medföljande steriliseringsbricka när den inte används. 

Förvara EM-registreringspekaren i motsvarande EM-instrumentlåda för icke-sterila
instrument som tillhandahålls av Brainlab. 

Material

Material EM-registreringspekare och EM-pekare

Hölje PPE svart

Spets Medicinskt rostfritt stål

Kabel och knapp Medicinsk silikon

Miljöspecifikationer

Specifikation EM-registreringspekare och EM-pekare

Transport- och
förvaringsförhållanden

Temperatur -10 °C till 45 °C

Luftfuktighet 10 % till 90 % (ej kondenserande)

Tryck 500 hPa till 1 060 hPa

Teknisk information för pekaren

24 Användarhandbok för instrument Rev. 1.0 Kraniell/ÖNH EM-spårning



Specifikation EM-registreringspekare och EM-pekare

Driftsförhållanden

Temperatur 10 °C till 35 °C

Luftfuktighet 20 % till 80 % (ej kondenserande)

Tryck (höjd) 700 hPa till 1 060 hPa (~0 till 3 000 m)

EM-PEKARE
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Teknisk information för pekaren
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4 EM-ADAPTRAR
4.1 EM-instrumentadapter

Allmän information

EM-instrumentadaptern (18099-05) är en universell adapter som innehåller särskilda Brainlab-
pekare och dräneringsslangar till elektromagnetisk kirurgisk navigering.

Kompatibilitet

EM-instrumentadaptern kan endast användas med följande Brainlab-instrument:
• Paket med universalpekare (B12201)
• Brainlab-dräneringsslangar (55790 och 55790-XX)

Komponenter

①

②

③

④

Figur 4  

Nr Komponent Funktion/användning

① Verifieringspunkt Verifieringspunkt att användas med pekare

② Kontakt Ansluter till EM-basstationen för spårning

③ Manuell steriliseringsräknare Spårar steriliseringscykler

④ Kabel Överför data

EM-ADAPTRAR
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MR-miljö

EM-instrumentadaptern är inte avsedd för användning i MR-miljö. Utsätt inte enheten för ett
starkt magnetfält, t.ex. en magnetkamera, eftersom den kan bli magnetiserad. Spårning med en
magnetiserad enhet kan leda till felaktig navigering och möjlig skada på patienten och/eller
sjukvårdspersonalen.

Verifieringspunkt

①

Figur 5  

Varje EM-instrumentadapter har en kontrollpunkt ① med vilken du kan verifiera noggrannheten
på EM-pekaren.

Hur man sätter på/stänger av EM-instrumentadaptern

Steg

1. Anslut EM-instrumentadapterns kontakt till en instrumentport på EM-basstationen.

2. Efter några ögonblick blir lysdioden på-basstationen grön.
Adaptern är nu klar att använda.

3. Stäng av adaptern genom att dra lätt i den rutiga delen av kontakten så den kopplas loss
från EM-basstationen.

EM-instrumentadapter
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4.1.1 Sterilitet för EM-instrumentadaptern

Allmän information

EM-instrumentadaptern används för intraoperativ navigering och måste steriliseras före
användning.

Varning
Verifiera endast sterila instrument på kontrollpunkten på EM-instrumentadaptern.

Förvaring

Förvara EM-instrumentadaptern i medföljande steriliseringsbricka när den inte används.

Produktens förväntade livslängd

När den används och förvaras enligt de medföljande instruktionerna kan EM-instrumentadaptern
användas i 20 rengörings- och desinfektionscykler.
Antalet användningstillfällen registreras elektroniskt av EM-instrumentadaptern. Efter 16
användningar kommer det upp ett skärmmeddelande som informerar dig om att du måste ordna
en ny EM-instrumentreferens innan den har använts 20 gånger.
När 20 rengörings- och desinfektionscykler är gjorda får du en varning av programvara om att EM-
instrumentadaptern inte längre kan användas för navigering. Du måste använda en ny EM-
instrumentadapter.

Manuell steriliseringsräknare

①

Figur 6  

Det sitter två taggar på EM-instrumentadapterns kabel med nummer som visar rengörings- och
desinfektionscyklerna, från 1 till 20. Skär bort ett nummer från taggen ① med en sax varje gång
före rengöring och desinfektion av EM-instrumentadaptern. På så sätt kan användare spåra
rengörings- och desinfektionscykler direkt på enheten.

Varning
Försök inte att använda EM-instrumentadaptern efter 20 rengörings- och
desinfektionscykler.

EM-ADAPTRAR
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4.2 Dräneringsslangar

Allmän information

Brainlabs dräneringsslangar (55790, 55790-XX) finns tillgängliga i olika storlekar och med två
olika spetsar.

Specifikationer

① ②

Figur 7  

Nr Dräneringsslang Vinkel Tillgängliga spetsar Artikelnr

Storlek Typ

① Maxillarsinus 110°

8
Päronformad
spets 55790-50

Frazier-spets 55790-55

10
Päronformad
spets 55790-60

Frazier-spets 55790-65

② Standard 135°

8
Päronformad
spets 55790-05

Frazier-spets 55790-75

10
Päronformad
spets 55790

Frazier-spets 55790-70

Kalibrering

Kalibrera alltid om spetsen efter varje adapterbyte.

Dräneringsslangar
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Hur man monterar dräneringsslangen

①
②

③

Figur 8  

Steg

1. Välj relevant dräneringsslang.

2. Placera EM-instrumentadaptern ② säkert på dräneringsslangens gränsyta ③ så att
kuggarna passar in.
OBS: Dräneringsslangarna kan monteras i åtta möjliga riktningar (45° steg). 

3. Spänn åt adapterns fästskruv ① ordentligt med den tillhörande insexnyckeln (eller för
hand). Tänk på att för mycket kraft kan skada instrumentet eller skruven.

Varning
Kontrollera att adaptern är säkert monterad, så att det inte blir några rörelser.

EM-ADAPTRAR
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4.3 Paket med universalpekare

Allmän information

Paket med universalpekare (B12201) finns med utbytbara spetsutformningar som stöder ett
brett spektrum av kirurgiska metoder.

Komponenter

Figur 9  

Namn Spetslängd Ändlängd för böjd
spets

Förskjut-
ning

Artikelnr

Handtag för universalpeka-
re Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämp-

ligt 55791

Pekarspets

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

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

60 mm Ej tillämpligt 0° 55791-05

115 mm Ej tillämpligt 45° 55791-02

123 mm (3,4 dia-
meter) Ej tillämpligt 0° 55791-34

150 mm Ej tillämpligt 0° 55791-01

Paket med universalpekare

32 Användarhandbok för instrument Rev. 1.0 Kraniell/ÖNH EM-spårning



Hur man monterar pekarpaketet

①
②

④

③

⑤

Figur 10  

Steg

1. Välj relevant pekarspets.

2. Placera spetsen säkert på handtaget för universalpekare ④, så att kuggarna passar in.
OBS: Pekarspetsen kan monteras i åtta möjliga riktningar (45° steg). 

3. Spänn åt spetsens hylsmutter ⑤ på handtaget.

4. Håll EM-instrumentadaptern mot handtaget, så att stiftet ③ på gränssnittet stämmer
med hålet i botten på adaptern ②.

5. Spänn åt adapterns fästskruv ① ordentligt med den tillhörande insexnyckeln (eller för
hand). Tänk på att för mycket kraft kan skada instrumentet eller skruven.

Varning
Kontrollera att adaptern är säkert monterad, så att det inte blir några rörelser.

EM-ADAPTRAR
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4.4 Kalibrering av instrument

Kalibrering och navigering med EM-instrumentadapter

När adaptern har monterats på det kirurgiska instrumentet kan du kalibrera instrumentet för
navigering. Kalibrera instrumentet före användning. Se Användarhandbok för programvara för
mer information.

Varning
Tänk på att instrumentets spets används för att kalibrera instrumentets bana.
Instrumentets skaft/axel används inte för kalibreringen.

Varning
Se till att referensens skruv är ordentligt åtdragen före kalibrering.

Varning
Om du byter ut en EM-instrumentadapter på samma kirurgiska instrument krävs ny
kalibrering och verifiering av instrumentet före navigering.

Varning
Om du byter ut det kirurgiska instrumentet mot ett annat instrument på samma referens
krävs ny kalibrering och verifiering av det nya instrumentet före navigering.

Kalibrering av universalpekare

Varning
Efter byte av pekarspetsen eller EM-instrumentadaptern måste man utföra en ny
kalibrering.
För att säkerställa en ordentlig och exakt instrumentkalibrering, rekommenderas att man rör vid
kalibreringskonen innan man använder varje instrumentspets.
Flytta inte adapteranordningen i förhållande till instrumentspetsen under behandlingen. Detta
skulle påverka hela mätningens koordinatsystem negativt och skulle leda till felaktig visning av
instrumentspetsen.

Kalibrering av dräneringsslangar

Kalibrera dräneringsslangen med hjälp av EM-pekaren. Se Användarhandbok för programvara
för mer information.

Varning
Under kalibrering med EM-pekaren går det inte att föra in slangens spets helt i vridpunkten.
Detta leder till en avvikelse mellan den visade spetsen och den verkliga spetsen. Var extra
försiktig under verifieringen (se Användarhandbok för programvara).

Kalibrering av instrument
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4.5 Teknisk information för adaptern

MR-miljö

EM-instrumentadaptern är MR-osäker.

Skydd mot kontakt med partiklar och vätskor

EM-instrumentadaptern är skyddad mot inträngande av fasta främmande föremål ≥ 1 mm i
diameter, mot kraftiga vattenstrålar och effekterna av tillfällig nedsänkning i vatten (klassad som
IP46/IP47 enligt IEC 60529).

Biokompatibilitet (enligt EN ISO 10993-1)

EM-instrumentadaptern är biokompatibel och kategoriserad som en ytenhet.
• Hölje och kabel: begränsad hudkontakt ≤ 24 timmar

Produktens förväntade livslängd

Specifikation EM-instrumentadapter

Livstid 20 rengörings- och desinfektionscykler

Mått och vikt

Specifikation Beskrivning

Höjd x Längd x Bredd 18 mm x 46 mm x 25 mm

Kabellängd 2,3 m

Vikt 75 g

Material

Specifikation Beskrivning

Hölje PEEK svart

Kabel Silikon

Kontakt Rostfritt stål

Miljöspecifikationer

Specifikation Beskrivning

Transport-
och
förvarings-
förhållan-
den

Temperatur -10 °C till 45 °C

Luftfuktighet 10 % till 90 % (ej kondenserande)

Tryck 500 hPa till 1 060 hPa

Driftsförhål-
landen

Temperatur 10 °C till 35 °C

Luftfuktighet 20 % till 80 % (ej kondenserande)

Tryck (höjd) 700 hPa till 1 060 hPa (~0 till 3 000 m)

EM-ADAPTRAR

Användarhandbok för instrument Rev. 1.0 Kraniell/ÖNH EM-spårning 35



Teknisk information för adaptern
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5 EM-REFERENSER
5.1 EM-patientreferens

Allmän information

EM-patientreferensen (18099-24) gör det möjligt för EM-navigeringssystemet att spåra läget för
patientens huvud under hela proceduren. Systemet känner igen referensen genom den unika
elektroniska information som finns lagrad i EM-patientreferensen.

Hur man använder EM-patientreferensen

Läs informationen om patientregistrering innan du registrerar patienten.

MR-miljö

EM-patientreferensen är inte avsedd att användas i MR-miljö, då detta skulle kunna skada
enheten och leda till felaktig navigering och eventuellt till personskada.

Produktens förväntade livslängd

EM-patientreferensen har en livslängd på minst tre år om den används enligt anvisningarna och
förvaras i den icke-sterila instrumentlåda som tillhandahålls.

Sterilitet

EM-patientreferensen är icke-steril, eftersom registrering vanligen utförs i icke-steril miljö.

Sterilisera inte EM-patientreferensen eftersom det kan skada enheten.

Kompatibilitet

EM-patientreferensen kan användas med skallregistreringspaketet för ÖNH EM (B11013).

EM-REFERENSER
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Komponenter

①
②

③

④

Figur 11  

Nr Komponent Funktion/användning

① Referenskropp Enhetens huvudhölje

② Verifieringspunkt Används för att verifiera noggrannheten hos EM instrument

③ Kontakt Ansluter till EM-basstationen för spårning

④ Kabel Överför data

OBS: Verifiera inte sterila instrument på verifieringspunkten, eftersom de kan bli icke-sterila och
skada patienten. 

Korrekt hantering

Varning
För att undvika oavsiktlig förflyttning av referensen ska den eller kabeln inte utsättas för
tryck eller drag.

Varning
Om du ändrar orientering på EM-patientreferensen på patienten krävs ny registrering.

Flytta inte en EM-patientreferens i förhållande till patientens anatomi under proceduren.
Om man ändrar referensens position ändrar detta mätningens koordinatsystem och kan
äventyra patientens hälsa.

Hur man sätter på/stänger av EM-patientreferensen

Steg

1. Anslut EM-patientreferensens kontakt till en instrumentport på EM-basstationen.

2. Efter några ögonblick blir lysdioden på-basstationen grön.
Referensen är nu klar att använda.

3. Stäng av referensen genom att dra lätt i den rutiga delen av kontakten så den kopplas
loss från EM-basstationen.

EM-patientreferens
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Verifieringspunkt

①

Figur 12  

Varje EM-patientreferens är försedd med en verifieringspunkt ① som används för att verifiera
noggrannheten på andra EM-instrument.
OBS: Verifiera inte sterila instrument på verifieringspunkten på EM-patientreferensen, eftersom
de kan bli icke-sterila och skada patienten. 

Hur man fäster EM-patientreferensen

① ② ③
Figur 13  

Steg

1. Välj ett intakt område på patientens panna och se till att det är rent, torrt och fritt från hår
eller snitt.

2. Klipp av en tillräcklig bit mjuk kirurgisk textiltejp ③ och fäst referensen ② på huden ge-
nom att applicera tillräcklig kraft.
Säkerställ att referensen sitter fast i huden med hjälp av den kirurgiska tejpen och inte
kan avlägsnas utan att använda stor kraft.

EM-REFERENSER
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Steg

3. Bilda en ögla ① av kabeln och fäst den med tejp på patientens huvud för att hindra even-
tuella dragkrafter från att äventyra referensens position.

4. Så snart EM-patientreferensen ② har fästs på patientens huvud kan du fortsätta med
patientregistrering.

OBS: Placera referensen så att kabeln inte hindrar ditt arbete under navigeringen. 

OBS: Lämplig kirurgisk textiltejp för att fästa EM-patientreferensen ska vara elastisk och stå
emot vätskor och fukt med god vidhäftningskraft på hud och plastiska underlag (t.ex. Soft Cloth
Surgical Tape Medipore™ H från 3M). 

Försiktighetsåtgärder

Varning
Fäst inte EM-patientreferensen på skadad hud. Fäst den endast på frisk, hårlös/rakad,
intakt hud.

Varning
Placera inte EM-patientreferensen för nära hudsnitt eller andra rörliga hudområden, då
detta kan leda till att huden förflyttas och bristande navigeringsnoggrannhet.

Varning
Sätt inte tillbaka EM-patientreferensen med samma bit kirurgiska tejp (t.ex. för att flytta
den), då vidhäftningens kvalitet inte kan garanteras. Använd en ny tejpbit om du behöver
flytta EM-patientreferensen.

Drapering av patienten

Om det behövs kan du drapera patienten efter att ha monterat EM-patientreferensen på
patientens hud.

Varning
Belasta inte draperingen eftersom detta kan leda till felaktiga navigeringar och skada på
patienten.

Relaterade länkar

Hur man fäster EM-patientreferensen på s. 44

Hur man tar bort EM-patientreferensen

Steg

1. Använd en limborttagningslösning och blöt den vidhäftande kirurgiska tejpen på patien-
tens hud.

2. Dra försiktigt i den kirurgiska tejpens sida för att avlägsna den.

EM-patientreferens
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5.2 Skallregistreringspaket för ÖNH EM

Allmän information

Skallregistreringspaketet för ÖNH EM (B11013) innehåller komponenter som möjliggör invasiv
fixering mot skallen. I kombination med EM-patientreferens används den vid kraniella och ÖNH-
ingrepp med elektromagnetisk spårning.

Sterilitet

EM-skallreferensbasen och KLS Martin benfixeringsskruv för engångsbruk 1,5 mm x 6 mm
(5 st) levereras icke-sterila och måste steriliseras före användning.
Skruvarna måste kasseras efter användningen.

Kompatibla skruvar och skruvmejslar som inte är från Brainlab

Skallregistreringspaketet för ÖNH EM rekommenderas för användning med följande skruvar
och skruvmejslar som inte är från Brainlab:

Tillverkare Beskrivning Artikelnr

Synthes

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

Skruvmejselns blad 313.252

Skruvmejselns handtag 311.007

Komponenter

① ②

③

④⑤

Figur 14  

Nr Komponent Artikelnr

① EM-skallreferensbas 18099-06

② EM-registreringspekare 18099-23

③ KLS Martin benfixeringsskruv för engångsbruk 1,5 mm x 6 mm (5 st) 52170

④ Handtag för blad (KLS Martin) 52127

⑤
Borrskär 1,1 mm
Skruvmejselblad (KLS Martin)

52126
52171

EM-REFERENSER
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Hur man använder skruvmejseln

Varning
Använd endast de specificerade implanterbara skruvarna med skallregistreringspaketet för
ÖNH EM. Att använda andra skruvar kan leda till allvarlig patientskada.

Tips om hur du för in skruvarna

Att skölja skruven med koksaltlösning hjälper till att minska friktion och underlättar
skruvinförandet. Det är lättare att föra in skruven vinkelrätt mot benet än i vinkel.

Varning
Om patienten har hög bendensitet kan förborrning underlätta skruvningen och undvika att
skruven går sönder. Vid förborrning får du inte överstiga en borrbitsdiameter på 1,1 mm
och ett djup på högst 5 mm för att undvika att göra hål i hjässan. Följ skruvtillverkarens
riktlinjer för förborrning.

Tips för positionering

Placera utrustningen så att den inte hindrar kirurgen.
EM-patientreferensen ansluten till skallregistreringspaketet för ÖNH EM måste vara inom EM-
spårningsvolymen under registrering och navigering. Se mer information i Användarhandbok för
programvara, Cranial EM och/eller Användarhandbok för programvara, ENT EM.
Se till att det alltid är tillräcklig bendensitet (dvs. var medveten om patientens ålder och potentiella
sjukdomar som minskar benmineraldensiteten, t.ex. osteoporos). Inspektera
planeringsuppgifterna innan du placerar skallregistreringspaketet för ÖNH EM.
För att uppskatta genomborrningsdjupet för den insatta skruven ska du uppskatta skallens
tjocklek, kurvatur och kvalitet under planeringen.

Varning
Kirurgen ansvarar för att se till att skallregistreringspaketet för ÖNH EM fästs på ett säkert
och okänsligt område på skallen. Skallregistreringspaketet för ÖNH EM monteras genom
ett litet snitt med minimalt tryck. Av detta skäl kan infästning i kritiska områden skada
patienten.

Placera Skallregistreringspaket för ÖNH EM så att det inte täcker viktiga strukturer eller
områden som används för ytregistrering.

Hur man fäster EM-skallreferensbasen vid patienten

⑤

⑥

⑦

④

①

②

③

Figur 15  

Skallregistreringspaket för ÖNH EM
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Steg

1. Montera skruvmejseln vid behov:
• Dra tillbaka den främre hylsan ② på handtaget ③.
• För in skruvmejselbladet ① i handtaget och släpp hylsan.

2. Desinficera det område där EM-skallreferensbasen ⑦ ska fästas.

3. Gör ett snitt.

4. Sätt in röret ⑤ i referensbasen, och montera rörfixeringsmuttern ④.

5. Placera referensbasen ⑦ på patientens skalle genom att föra in röret ⑤ i snittet.
OBS: Säkerställ att referensbasens position inte hindrar kirurgen, och att den inte täcker
viktiga områden som används för ytregistrering. 

OBS: Beakta EM-skallreferensbasens riktning genom att trycka in spetsarna i patien-
tens huvud. 

6. Se till att EM patientreferensens kabel är ren och desinficerad innan den ansluts till EM-
skallreferensbasen.

7. Sätt in en borrfri skruv ⑥ genom röret ⑤, och använd skruvmejseln för att helt skruva in
den i benet. Applicera inte överdrivet nedåtgående tryck.
OBS: Om det rör du använder har ett fönster, lossa skruven ungefär ett halvt varv moturs.
Detta gör det lättare att ta bort enheten i slutet av proceduren. 

8. Applicera ett lätt tryck på referensbasen ⑦ så att stiften förs in i patientens skalle.

9. Vrid på rörfixeringsmuttern ④ medurs för att fästa referensbasen ⑦.

Hur man fäster EM-skallreferensbasen i benet

Steg

1. Applicera ett minimalt tryck på EM-skallreferensbasen för att föra in stiften ⑤ genom hu-
den och in i skallen för att möjliggöra en stabil koppling till benet.

2. Vrid rörfixeringsmuttern ④ medurs för att pressa in stiften i benet och säkra EM-skallrefe-
rensbasen.

Varning
Se till att EM skallreferensbasen monteras stadigt på patientens huvud.

Varning
Dra inte åt rörfixeringsmuttern för hårt, eftersom detta kan leda till att skruven dras ut.

Varning
Om basen sitter ordentligt fast på patientens huvud, dra inte åt muttern ytterligare, då detta
kan skada benskruven.

Varning
Applicera inte för stor kraft på skruvarna, för att undvika frakturer. Om skruven har
skruvats in för långt och röret inte rör sig ska du lossa skruven ett halvt varv.

EM-REFERENSER
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Hur man fäster EM-patientreferensen

① ②

Figur 16  

Steg

1. Sätt in framkanten på den icke-sterila EM-patientreferensen ① i gränsytan på EM-skall-
referensbasen.

2. Tryck lätt på referensen och klicka in den i position ②.
OBS: Säkerställ att rörfixeringsmuttern fortfarande är åtdragen. 

3. Fäst referensens kabel på huden i en ögla med hjälp av tejp för att förhindra för stora
dragkrafter.

Registrering av patienten

Så snart EM-patientreferensen har monterats ska du utföra patientregistrering.

Varning
Kontrollera att skallregistreringspaketet för ÖNH EM har monterats ordentligt på patientens
huvud och att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna innan du påbörjar
patientregistreringen. Om skallregistreringspaketet för ÖNH EM rör sig blir spårningen
felaktig, vilket försätter patienten i fara.

Varning
Lossa inte på några skruvar på skallregistreringspaketet för ÖNH EM efter registrering av
patienten.

Skallregistreringspaket för ÖNH EM
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Korrekt hantering

Utsätt inte någon komponent i EM-referenssatsen för skalle för onormal dragkraft eftersom detta
kan skada eller rubba enheten eller skruvarna, vilket skadar patienten.

Använda EM-referenssats för skalle under navigering

Varning
Justera inte EM-referenssatsen för skalle under efterföljande procedurer. Hela
koordinatsystemet för mätningen blir inte längre korrekt och instrumentspetsen kommer
att visas på fel sätt.

Varning
Knuffa inte EM-referenssatsen för skalle ur sitt läge under operationen, då detta kan skada
patienten eller orsaka bristande noggrannhet.

Hur man tar bort skallregistreringspaketet för ÖNH EM

①

②

Figur 17  

Steg

1. Om röret inte har ett fönster:
a. Lossa fixeringsmuttern ① på röret.
b. Ta bort skruven med skruvmejseln.
c. Ta bort EM-skallreferensbasen genom att dra den uppåt.

2. Om röret har ett fönster:
a. Ta helt bort fixeringsmuttern ① från röret.
b. Ta bort EM-skallreferensbasen genom att dra den uppåt.
c. Om skruven ② lossades ett halvt varv under installationen, skjut röret åt sidan för att

lossa det från skruven och lyft bort röret.
d. Ta bort skruven med skruvmejseln.

EM-REFERENSER
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5.3 EM ÖNH-patientreferens

Allmän information

EM ÖNH-patientreferensen (18099-04) gör det möjligt för EM-navigeringssystemet att spåra
läget för patientens huvud under hela proceduren. Systemet känner igen referensen genom den
unika elektroniska information som finns lagrad i EM ÖNH-patientreferensen.
Referensen hålls på plats på patienten genom att den självhäftande EM-engångshållaren för
patientreferens (18099) fästs ordentligt.

Sterilitet

EM ÖNH-patientreferensen och den självhäftande engångshållaren är båda icke-sterila,
eftersom registrering vanligen utförs i icke-steril miljö.

Kompatibilitet

EM-patientreferensen måste användas med den självhäftande EM-engångshållaren för-
patientreferens.

Komponenter

⑧

② ③

④ ⑦⑤ ⑥

①

Figur 18  

Nr Del Komponent

① Referenskropp

EM ÖNH-patientreferens
② Verifieringspunkt

③ Kontakt

④ Kabel

⑤ Självhäftande
klisterremsa

Självhäftande EM-engångshållare för-patientreferens⑥ Justerbara hål

⑦ Fäste

⑧ Spärr

Korrekt hantering

Varning
För att undvika oavsiktlig förflyttning av referensen ska den eller kabeln inte utsättas för
tryck eller drag.

EM ÖNH-patientreferens

46 Användarhandbok för instrument Rev. 1.0 Kraniell/ÖNH EM-spårning



Varning
Om du ändrar orientering på EM ÖNH-patientreferensen på patienten krävs ny registrering.

Verifieringspunkt

①

EM ÖNH-patientreferens är försedd med en kon ① som används för att verifiera noggrannheten
på EM-instrument.
OBS: Verifiera inte sterila instrument på verifieringspunkten, eftersom de kan bli icke-sterila och
skada patienten. 

Försiktighetsåtgärder för självhäftande EM-engångshållare för patientreferens

Varning
Sätt inte tillbaka en självhäftande EM-engångshållare för patientreferens (t.ex. för att flytta
den), då vidhäftningens kvalitet inte kan garanteras. Om du måste flytta hållaren, använd
då en ny i stället.

Använd inte den självhäftande EM-engångshållaren för patientreferens på skadad hud.
Fäst den endast på frisk, hårlös/rakad, intakt hud.

Placera inte den självhäftande EM-engångshållaren för patientreferens för nära hudsnitt
eller andra rörliga hudområden, då detta kan leda till att huden förflyttas med bristande
navigeringsnoggrannhet som följd.

EM-REFERENSER
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Hur man fäster EM ÖNH-patientreferensen på patienten

①

②

Figur 19  

Steg

1. Välj ett intakt område på patientens panna och se till att det är rent, torrt och fritt från hår
eller snitt.

2. Dra av papperet från den självhäftande delen på den självhäftande EM-engångshålla-
ren för patientreferens ② och placera hållaren på huden.
OBS: Kontrollera att hållaren sitter fast i huden och inte kan avlägsnas utan att använda
stor kraft. 

3. Passa in de tre stiften på EM ÖNH-patientreferensen ① i de matchande hålen som sitter
på hållaren ②, och tryck ner referensen tills den klickar helt på plats.
OBS: Referensens orientering på hållaren kan justeras i 120°-steg. Placera referensen så
att kabeln inte hindrar ditt arbete under navigeringen. Se dessutom till att ingen rörelse är
möjlig mellan referensen och hållaren. 

Hur man sätter på/stänger av EM ÖNH-patientreferensen

Steg

1. Sätt in EM ÖNH-patientreferensens kontakt i en instrumentport på EM-basstationen.

2. Efter några ögonblick blir lysdioden på-basstationen grön.
Referensen är nu klar att använda.

3. Stäng av referensen genom att dra lätt i den rutiga delen av referensens kontakt så den
kopplas loss från EM-basstationen.

Hur man tar bort den självhäftande EM-engångshållaren för patientreferens

Steg

1. Med hjälp av en limborttagningslösning blöter man tejpen mellan hållaren och patientens
hud.

2. Dra försiktigt vid sidan av hållaren för att ta bort den.

3. Kassera engångshållaren direkt efter användning.

EM ÖNH-patientreferens
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OBS: Sterilisera inte EM ÖNH-patientreferensen eller engångshållaren. 

Drapering av patienten

Drapera vid behov patienten efter att ha monterat EM ÖNH-patientreferensen vid den redan
anslutna självhäftande EM-engångshållaren för patientreferens.

Belasta inte draperingen eftersom detta kan leda till felaktiga navigeringar och skada på
patienten.

EM-REFERENSER
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5.4 Teknisk information för referens

MR-miljö

EM-patientreferensen och EM ÖNH-patientreferensen är MR-osäkra.
Den självhäftande EM-engångshållaren för patientreferens är MR-säker (när inte EM ÖNH-
patientreferensen är monterad på den).

Skydd mot kontakt med partiklar och vätskor

• EM-patientreferens är klassificerad som IP47
• EM ÖNH-patientreferens är klassificerad som IP46/IP47

Biokompatibilitet (enligt EN ISO 10993-1)

Referenserna och den självhäftande hållaren är biokompatibla och kategoriserade som ytenheter.
• Hölje, kabel, självhäftande klisterremsa och hållare: begränsad hudkontakt ≤ 24 timmar

Produktens förväntade livslängd

Specifikation EM-patientreferens EM ÖNH-patientre-
ferens

Självhäftande EM-engå-
ngshållare för-patientrefe-
rens

Livstid
3 år om den används enligt anvisningarna
och förvaras i den icke-sterila instrumentlå-
da som tillhandahålls

Engångsbruk

Förvaring

18099-04 och 18099-24: Förvara EM-patientreferensen i EM-instrumentlådan i EM-
spårningsenhetens transportlåda för icke-sterila instrument. Se mer information i
Användarhandbok för system.
18099: Den självhäftande hållaren för patientreferens måste vara kvar i sin originalförpackning
tills den ska användas.

Mått och vikt

Specifikation EM-patientreferens EM ÖNH-patientre-
ferens

Självhäftande EM-engå-
ngshållare för-patientrefe-
rens

Höjd x Längd x
Bredd

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

12 mm x 38 mm x 31
mm

Höjd x Diameter: 20 mm x 40
mm

Kabellängd 2,4 m 2,3 m Ej tillämpligt

Vikt 60 g 71 g 6 g

Material

Specifikation EM-patientreferens och EM ÖNH-patientreferens

Hölje PEEK svart

Kabel Silikon

Teknisk information för referens
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Specifikation EM-patientreferens och EM ÖNH-patientreferens

Kontakt Rostfritt stål

Specifikation Självhäftande EM-engångshållare för-patientreferens

Fäste Polyoxymetylen (POM)

Självhäftande klisterremsa Biokompatibel skummande akryllim

Miljöspecifikationer

Förhållanden vid transport/förvaring:

Specifikation EM-patientreferens och EM ÖNH-patien-
treferens

Självhäftande EM-engå-
ngshållare för-patientrefe-
rens

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

Luftfuktighet 10 % till 90 % (ej kondenserande) 20 % till 80 % (ej kondense-
rande)

Tryck 500 hPa till 1 060 hPa 700 hPa till 1 060 hPa

Driftsförhållanden:

Specifikation EM-patientreferens och EM ÖNH-patien-
treferens

Självhäftande EM-engå-
ngshållare för-patientrefe-
rens

Temperatur 10 °C till 35 °C 12 °C till 30 °C

Luftfuktighet 20 % till 80 % (ej kondenserande) 20 % till 80 % (ej kondense-
rande)

Tryck
Höjd över havet

700 hPa till 1 060 hPa
~0-3 000 m

700 hPa till 1 060 hPa
~0-3 000 m

OBS: Den självhäftande klisterremsans sammansättning gör miljöspecifikationerna strängare än
de för EM-patientreferens och/eller EM ÖNH-patientreferens. Om den självhäftande EM-
engångshållaren för patientreferens används, förvaras eller transporters ihop med EM ÖNH-
patientreferensen, använd då specifikationerna för den självhäftande EM-engångshållaren för
patientreferens. 

EM-REFERENSER
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Teknisk information för referens
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