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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactinformatie en juridische informatie

Fabrikant

Dit product wordt geproduceerd door Brainlab en exclusief gedistribueerd door DePuy Synthes.
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany

Distributeur

DePuy Synthes Sales, Inc.
325 Paramount Drive
Raynham, MA 02767
USA

Support

Neem contact op met de klantenservice wanneer u de informatie die u nodig hebt niet kunt vinden
of wanneer u vragen of problemen hebt:

Regio Telefoon en fax

Verenigde Staten, Canada, Midden- en Zuid-
Amerika Tel: +1 (866) 473 7823

Europa, Middel-Oosten, Afrika Tel: +32 2 352 16 66

Azië, Australië Tel: +65 6827 6154

Support en onderhoud van het systeem kan worden uitgevoerd door onderhouds- en
supportpersoneel van Brainlab of door personeel van derde partijen die door Brainlab zijn
gecertificeerd of geautoriseerd. In deze handleiding zijn beide mogelijkheden opgenomen
wanneer Brainlab support of onderhoud staat vermeld.

Verwachte gebruiksduur

Brainlab levert minimaal acht jaar onderhoud aan haar platforms. Tijdens deze periode worden
zowel reserveonderdelen als ondersteuning geboden.
De levensduur van het Kick-systeem is afhankelijk van factoren zoals de methode en de duur van
ieder gebruik en de zorg ervoor na elk gebruik. Zorgvuldige functietests en inspectie van het Kick-
systeem vóór gebruik zijn de beste methodes om het einde van de levensduur te bepalen.
Het einde van de levensduur wordt normaal gesproken bepaald door schade als gevolg van
slijtage door gebruik. Als onderdeel van preventief onderhoud moet u de onderhoudsinstructies
volgen.

ALGEMENE INFORMATIE
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Feedback

Ondanks zorgvuldige controle kan deze handleiding fouten bevatten.
Neem contact met ons op via igs.manuals@brainlab.com als u suggesties heeft voor verbetering
van deze handleiding.

Contactinformatie en juridische informatie
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1.1.1 Juridische informatie

Copyright

Deze handleiding bevat door copyright beschermde eigendomsinformatie. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Brainlab-handelsmerken

• Kick® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

CE-keurmerk

• Het CE-keurmerk geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad (de "MDD").

• Volgens de principes in de MDD is de Kick een Klasse IIb-product.

OPMERKING. De geldigheid van het CE-keurmerk kan uitsluitend worden bevestigd voor
producten die door Brainlab zijn geproduceerd.
 

Afvalverwerkingsrichtlijnen

Voer elektrische en elektronische apparatuur alleen af in overeenstemming met de
wettelijke regelgeving. Voor informatie met betrekking tot de AEEA-richtlijn (WEEE -
Waste Electrical and Electronic Equipment) gaat u naar de volgende site:
http://www.brainlab.com/weee

Neem contact op met Brainlab voor recyclinginstructies.

Verkoop in de VS

De federale wetgeving van de VS beperkt de aanschaf van dit hulpmiddel tot, door, of in opdracht
van een arts.

Verklaring van de Federal Communications Commission

Deze apparatuur is aan tests onderworpen, waarbij is vastgesteld dat zij voldoet aan de voor
digitale toestellen Klasse A van kracht zijnde bepalingen, conform Onderdeel 15 van de richtlijnen
van de Federal Communications Commission (FCC Rules; USA). Deze beperkingen zijn bedoeld
om een redelijke bescherming te kunnen bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de
apparatuur wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt
radiofrequente energie en kan deze ook uitzenden. Als dit apparaat niet is geïnstalleerd of wordt
gebruikt volgens de instructiehandleiding, dan kan hierdoor schadelijke interferentie met
radiocommunicatie ontstaan. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving zal
waarschijnlijk leiden tot schadelijke storingen; in dat geval zullen de kosten voor het verhelpen
van de storing voor rekening van de gebruiker zijn.

Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die
verantwoordelijk is voor de compliantie, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de
apparatuur te gebruiken teniet doen.
Dit instrument voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking moet voldoen aan de volgende
twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) het
apparaat moet ontvangen interferenties kunnen opvangen, inclusief interferentie die een
ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

ALGEMENE INFORMATIE
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De WLAN-module in dit product is niet toegankelijk voor eindgebruikers. De FCC-ID van de
WLAN-module staat vermeld op het WLAN-label op de monitorkar. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Brainlab Support.

Contactinformatie en juridische informatie
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1.2 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Ze geven
veiligheidskritische informatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of elk ander ernstig
gevolg in verband met onjuist gebruik van de apparatuur.

Aandachtspunten

Wanneer voorzichtigheid is geboden, wordt dit aangegeven met een rond
voorzichtigheidssymbool. Het geeft veiligheidskritische informatie aangaande de
mogelijkheid van problemen met het apparaat. Deze problemen omvatten storingen,
apparaatfouten, beschadiging van apparatuur of eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden vermeld in een cursief lettertype en bevatten aanvullende,
nuttige tips.
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1.2.1 Symbolen op de hardware

Symbolen op hardwarecomponenten

De volgende symbolen kunnen worden aangetroffen op het systeem:

Symbool Uitleg

Type BF-toegepast onderdeel volgens IEC 60601-1

Voorzichtig

Equipotentiaalpunt

Niet hergebruiken

Niet-steriel

Niet opnieuw steriliseren

Gesteriliseerd met ethyleenoxide

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd

Uit direct zonlicht houden

Droog houden

Opslagcondities ten aanzien van temperatuur: Het specifieke temperatuurbe-
reik staat op elk etiket vermeld

Opslagcondities ten aanzien van niet-condenserende, relatieve luchtvochtig-
heid: Het specifieke luchtvochtigheidsbereik staat op elk etiket vermeld

Opslagcondities ten aanzien van luchtdruk: Het specifieke luchtdrukbereik
staat op elk etiket vermeld

Radiotoestel

Draadloos LAN klasse 2

Symbolen
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Symbool Uitleg

Hoeveelheid producten in de verpakking

Batchnummer

Serienummer

Artikelnummer

Gebruik ten laatste in maand JJJJ

Productiedatum

Fabrikant

Geautoriseerd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap

IPXY
Bescherming tegen indringing volgens IEC 60529
• X = Bescherming tegen indringing van vaste voorwerpen
• Y = Bescherming tegen indringing van vloeistof

Sterk magnetisch veld

Gevaar op beknelling van handen of andere lichaamsdelen in de apparatuur

Kijk niet direct in de laserbundel en richt de laserbundel niet direct in het ge-
zicht of de ogen van de patiënt

Laserstraling uitgestraald vanaf de sluiter
Staar niet in de bundel
Klasse 2-laserproduct
Max. weergave 1 mW golflengte 635 nm

Gevaar van kanteling: verplaats het systeem niet als de remmen zijn vergren-
deld, of als het apparaat wordt geblokkeerd door obstakels

Stand-byschakelaar om het apparaat in de stand-bymodus te zetten

Raadpleeg de bedieningsinstructies

ALGEMENE INFORMATIE
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Symbool Uitleg

Consulteer de bijgevoegde documenten

Symbolen
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1.3 Beoogd gebruik

Beoogd gebruik van het systeem

Het Kick-systeem is een navigatieplatform dat wordt gebruikt voor beeldgestuurde chirurgie
(Image Guided Surgery (IGS)), en omvat:
• een trackingsysteem;
• een computer-unit waarop de software draait;
• een monitor voor het weergeven van de navigatie, inclusief de aanraakfunctie waarmee de

gebruiker de software kan bedienen.

Gebruikslocatie

Het systeem is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in de operatieruimte van een
ziekenhuis.

Gebruiksfrequentie

De gebruiksfrequentie wordt gedefinieerd als tussen eens per maand en verschillende keren per
week.

Patiëntpopulatie

De patiëntpopulatie bestaat uit patiënten die behandeld zouden kunnen worden via de Brainlab-
applicatiesoftware die is vrijgegeven voor dit beeldgestuurde chirurgie-apparaat.
Voor meer informatie raadpleegt u de betreffende Softwarehandleiding.

Profiel beoogde gebruiker

Hieronder volgt een beschrijving van de beoogde gebruikers van het systeem en hun respectieve
taken:
• Getraind ziekenhuispersoneel (bijvoorbeeld verpleegkundigen) is verantwoordelijk voor het

installeren van het systeem voorafgaand aan de chirurgische procedure en voor het
verwijderen van het systeem na de chirurgische procedure.
- Systeemopstelling en -verwijdering omvat: verplaatsing en positionering, stekkers

aansluiten/loskoppelen, opstarten/afsluiten, reiniging van het systeem, aansluiten/
loskoppelen van apparaten van derden.

• Een steriele verpleegkundige is verantwoordelijk voor de steriliteit tijdens de operatie,
waaronder het afdekken van apparaten.

• Chirurgen en/of assistenten besturen en interacteren met de Brainlab-software die op het
systeem draait via het touchscreen van het systeem. Voor meer informatie over het gebruik van
de software, raadpleegt u de betreffende Softwarehandleiding.

• Bevoegd Brainlab-personeel is verantwoordelijk voor het systeemonderhoud en de support.

Essentiële werking

Omdat essentiële werking wordt gedefinieerd door de klinische functie(s), is dit afhankelijk van de
gebruikte Brainlab-applicatie en de klinische procedure. Raadpleeg de betreffende
Softwarehandleiding om te zien of er een essentiële werking is gedefinieerd, en zo ja, welke dat
is.

ALGEMENE INFORMATIE
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Zorgvuldige behandeling van de hardware

De systeemonderdelen en accessoires mogen uitsluitend door getraind medisch personeel
worden bediend.

De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten bestaan uit precieze mechanische
onderdelen. Behandel deze voorzichtig.

Plausibiliteitsbeoordeling

Controleer voorafgaand aan de behandeling van de patiënt de plausibiliteit van alle
informatie die in het systeem wordt ingevoerd en die uit het systeem komt.

Beoogd gebruik
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1.4 Compatibiliteit met medische apparatuur
Medische instrumenten van Brainlab

Compatibele medische instrumenten van Brainlab

Kick is compatibel met:
• Kick monitorafdekdoek
• Steriele stylus

Overige instrumenten van Brainlab

Na uitgifte van deze handleiding kunnen aanvullende instrumenten beschikbaar komen. Neem
contact op met Brainlab support of bevoegde Brainlab support als u vragen hebt over de
compatibiliteit van instrumenten met Brainlab software.

Gebruik uitsluitend instrumenten en reserveonderdelen die door Brainlab worden
aangegeven. Het gebruik van niet-toegestane instrumenten/reserveonderdelen kan een
nadelig effect hebben op de veiligheid en/of effectiviteit van de medische apparatuur en de
veiligheid van de patiënt, de gebruiker en/of de omgeving in gevaar brengen.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.5 Training en documentatie

Brainlab-training

Om een veilig en correct gebruik van het systeem te kunnen waarborgen, moeten alle gebruikers
deelnemen aan een trainingsprogramma dat wordt verzorgd door een bevoegde
vertegenwoordiger van Brainlab, alvorens het systeem voor de eerste keer te gebruiken.

Toezicht

Alvorens het systeem te gebruiken voor chirurgische procedures waarbij computergestuurde
navigatie van essentieel belang is, dient een voldoende aantal volledige procedures te worden
uitgevoerd in aanwezigheid van een bevoegde vertegenwoordiger van Brainlab voor assistentie
daar waar nodig.

Verantwoordelijkheid

Dit systeem biedt slechts ondersteuning aan de chirurg en vervangt in geen geval de
ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens het gebruik ervan.

Training en documentatie
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1.5.1 Documentatie

Beoogde doelgroep

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor chirurgen en ziekenhuispersoneel.

Relevante systeemconfiguraties

De informatie in deze handleiding is relevant voor de onderstaande systeemconfiguraties:

Systeemconfiguratie Artikel-
nummer

Apparaat Artikel-
nummer

Kick navigatiestation 18080
Monitorkar 18081

Camerakar 18082

OPMERKING. Voor elk apparaat staat het artikelnummer vermeld op de systeemplaat aan de
achterzijde van de monitorkar.
 

Gebruikershandleidingen lezen

Gebruikershandleidingen beschrijven complexe medische apparatuur en chirurgische
navigatiesoftware die uiterst voorzichtig moeten worden gebruikt.
Het is belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, instrumenten en software:
• deze gebruikershandleidingen nauwkeurig lezen voordat zij de apparatuur gaan gebruiken;
• te allen tijde toegang hebben tot deze gebruikershandleidingen.

Het negeren van informatie in de gebruikershandleidingen, met name het negeren van
waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, wordt beschouwd als abnormaal gebruik.

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen

• Overzicht van de behandelingsplanning en beeldgestuurde navi-
gatie

• Beschrijving van de opstelling van het systeem in de OK
• Gedetailleerde software-instructies

Instrumentenhandleidingen Gedetailleerde instructies voor het gebruik van de instrumenten

Handleiding voor reiniging,
ontsmetting en sterilisatie

Informatie over het reinigen, ontsmetten en steriliseren van instru-
menten

Systeemhandleidingen Uitgebreide informatie over de opstelling van het systeem

Technische handleiding Gedetailleerde technische informatie over het systeem, met inbe-
grip van specificaties en richtlijnen

OPMERKING. Beschikbare gebruikershandleidingen verschillen, afhankelijk van het Brainlab-
product. Indien u vragen heeft over de ontvangen gebruikershandleidingen, neemt u contact op
met bevoegde Brainlab support.
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2 SYSTEEMOVERZICHT
2.1 Systeemcomponenten

Kick-systeem

Het Kick-systeem is een navigatieplatform dat wordt gebruikt voor beeldgestuurde chirurgie, en
omvat:
• Een volgsysteem (optisch volgen zie pagina 51)
• Een computer-unit waar de software op draait (zie Technische handleiding)
• Een monitor voor het weergeven van de navigatie, inclusief de aanraakfunctie waarmee de

gebruiker kan samenwerken met de software (zie pagina 35)
Kick beschikt over een touchscreen en toetsen voor interactie met de gebruiker. Daarnaast
beschikt het systeem over diverse pc-interfaces voor aansluiting van videobronnen, apparatuur
voor gegevensoverdracht, netwerkintegratie of apparatuur van derden.
De camera kan in hoogte worden aangepast met behulp van de telescopische standaard en kan
langs de verticale en horizontale as worden gedraaid voor een goede volgpositie.
De monitor kan naar beneden worden gericht voor een goede kijkhoek voor de gebruiker. Voor
steriel gebruik kan de Kick monitorafdekdoek worden gebruikt of de steriele stylus.

Optisch tracken

Optisch tracken wordt mogelijk gemaakt door een camera-unit die flitsen infrarood licht uitzendt
en detecteert.
• Reflecterende elementen die bevestigd zijn aan de referentieframes op de patiënt en op de

instrumenten, reflecteren de infrarode signalen terug naar de camera-unit.
• De gereflecteerde signalen van de reflecterende elementen worden opgevangen en

gedigitaliseerd door elke cameralens vanuit een andere hoek.
• De Brainlab-software gebruikt de camera-input om de relatieve driedimensionale positie van de

instrumenten en de referentieframes op de patiënt te berekenen.

SYSTEEMOVERZICHT
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Componenten - Kick

⑤

④

⑥

③

①

②

Afbeelding 1 

Nr. Component Zie

① Telescopische camerastandaard Pagina 61

② Camera Pagina 53

③ Camerakar Pagina 51

④ Monitorkar Pagina 35

⑤ Touchscreen Pagina 37

⑥ Monitorstandaard Pagina 35

Systeemcomponenten
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2.2 Systeemopstelling

Systeempositionering

Zorg ervoor dat het systeem zo wordt opgesteld dat de patiënt de apparatuur niet kan
aanraken of ermee in contact kan komen.

Zorg dat het systeem zo is opgesteld dat de stekker voor de netvoeding goed toegankelijk
is. Wanneer er sprake is van een storing, moet u het netsnoer makkelijk kunnen
ontkoppelen.

Steriel veld

De Kick-systemen zijn niet steriel. Mits afgedekt kan de monitorkar worden gebruikt binnen de
patiëntomgeving (zie pagina 69).

Voorkom dat systeemonderdelen in het steriele veld worden gebracht.

Elektromagnetische compatibiliteit

Er dienen speciale voorzorgsmaatregelen ten aanzien van elektromagnetische compatibiliteit
(EMC) te worden geïnstalleerd en te worden gebruikt volgens de EMC-informatie die in deze
handleiding en de Technische handleiding worden genoemd.

Vanwege EMC-redenen mogen systeemcomponenten niet naast of op andere apparatuur
worden gebruikt. Wanneer dit onvermijdbaar is, dient u te controleren of het Kick-systeem
normaal werkt.

SYSTEEMOVERZICHT
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2.2.1 Kick-systeem

Algemene informatie

De monitorkar en camerakar worden vooraf geïnstalleerd en klaar voor gebruik geleverd.
Alle systeemcomponenten zijn geschikt voor continu gebruik tijdens chirurgische procedures.

Het systeem veilig plaatsen

Stappen Zie

1. Verwijder de beschermhoes voordat u de OK binnengaat. Pagina 88

2. Verplaats de apparatuur naar de OK. Pagina 88

3.
Plaats het systeem in de OK.
OPMERKING. Plaats de camera, monitoren of een ander deel van het
Kick-systeem niet direct boven de patiënt.
 

Pagina 25

4. Vergrendel alle remmen op de monitorkar en de camerakar. Pagina 90

5. Verplaats de monitor naar de gewenste positie. Pagina 39

6. Verplaats de camera naar de gewenste positie. Pagina 61

7. Sluit alle kabels aan op het aansluitpaneel. Pagina 36

Interferentie

Wanneer het infrarode licht van de camera andere apparaten stoort, dient u deze apparaten en/of
de camera te verplaatsen tot de storing is verdwenen.

Het infraroodlampje van de camera kan interfereren met andere infrarode OK-apparatuur,
zoals afstandsbedieningen, pulsoximeters of IR-gevoelige microscopen.

Het systeem wekt elektromagnetische velden op die de werking van andere gevoelige
apparaten kunnen verstoren; de werking van het systeem zelf kan worden verstoord door
elektromagnetische velden.

MR-veiligheid

Het Kick-systeem is niet getest in een MR-omgeving.

Systeemopstelling
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2.2.2 Opstelling in de OK

Algemene informatie

De onderstaande set-upvoorbeelden zijn slechts een suggestie. Voor meer informatie over
opstellingsbeschrijvingen, raadpleegt u de betreffende Softwarehandleiding.

Voorbeeld set-up Kick

Afbeelding 2 

SYSTEEMOVERZICHT
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2.3 Juiste behandeling van het systeem

Classificatie - Monitorkar en camerakar

De monitorkar en de camerakar worden geclassificeerd als Klasse I-apparatuur volgens de IEC
60601-1 en dienen overeenkomstig te worden getest.

Classificatie Definitie

Klasse I

Verwijst naar de classificatie van de apparatuur met betrekking tot bescher-
ming tegen elektrische schokken. Beschermende hulpmiddelen worden gele-
verd voor metalen toegankelijke onderdelen of metalen interne onderdelen,
zoals een aansluiting op een aardingspunt.

Juiste behandeling

Voorafgaand aan de ingreep dient het systeem in de OK visueel geïnspecteerd te worden.
Let er daarbij op dat het netsnoer correct is aangesloten alvorens de procedure te starten.
Gebruik geen apparatuur als u denkt dat deze op enige wijze is beschadigd.

Voer een functietest uit voordat u met de operatie begint. Let er daarbij op dat het systeem
correct opstart en dat de patiëntgegevens correct worden geladen in de relevante
navigatieapplicatie.

Alleen personeel dat door Brainlab is getraind, mag het systeem in een klinische omgeving
gebruiken.

Ga niet op de karren staan of zitten. Leun niet tegen de karren, omdat deze kunnen
omvallen.

Patiëntveiligheid

Systeemcomponenten mogen nooit in direct fysiek contact komen met de patiënt.

Wijzigen

Voer geen aanpassingen uit aan het Kick-systeem. Uitsluitend getraind personeel van Brainlab
mag het systeem wijzigen.

Gebruik uitsluitend de systeemcomponenten die door Brainlab worden geleverd. Het
systeem mag op geen enkele wijze worden gemodificeerd. Wanneer u het systeem
verandert of anders gebruikt dan beoogd, kan dit leiden tot ernstig letsel bij de patiënt,
gebruiker of anderen.

Risico op elektrische schokken

Om elektrische schokken of permanente beschadiging aan het systeem te vermijden, mag
de monitor, het volgsysteem of de kar niet worden blootgesteld aan te veel vocht.

Raak nooit tegelijkertijd de patiënt en een onderdeel van het systeem of de elektrische
interface aan, omdat er mogelijk elektrostatische ontlading kan ontstaan.

Juiste behandeling van het systeem
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Sluit de Monitorkar alleen aan op een stroomvoorziening die is uitgerust met een
beschermende aarding. Doet u dit niet, dan kan dit resulteren in persoonlijk letsel.

Raak de elektrische contactpunten of stekkers niet aan.

Trackingunit en monitor

De trackingunit en de monitor zijn uiterst precieze en breekbare elektrische apparaten.
Behandel deze voorzichtig.

Juiste positionering

Om schade aan het Kick-systeem, andere apparatuur of mensen te voorkomen, dient u het
systeem altijd te parkeren en te bedienen in de respectievelijk juiste positie.

Het systeem kan alleen worden gebruikt op een vlakke ondergrond.

Zet het Kick-systeem volledig op de rem tijdens werking.

Plaats de camerakar, monitorkar of delen daarvan niet boven de patiënt.

Radio-interferentie

Dit systeem is uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionele zorgverleners. Het kan
radio-interferentie veroorzaken of de werking van de nabijgelegen apparatuur verstoren. In
dat geval kan het nodig zijn corrigerende maatregelen te nemen, zoals het opnieuw richten
of verplaatsen van het systeem of het afschermen van de locatie.

Draagbare en mobiele radiofrequentiecommunicatie kan invloed hebben op de apparatuur.

Overige OK-apparatuur kan interferentie veroorzaken met het Kick-systeem, zelfs indien
het CISPR-emissie compatibel is.

Beperkingen met betrekking tot de omgeving

Systeemcomponenten zijn niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van brandbare
anestheticamengsels met lucht, zuurstof of lachgas.

Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de systeemcomponenten komt.

Plaats systeemcomponenten niet op een instabiele ondergrond waar het systeem zou
kunnen omvallen en ernstig beschadigd kan raken.

OPMERKING. Voor meer informatie over restricties ten aanzien van de werking en
opslagomgeving, raadpleegt u de Technische handleiding.
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Beschermhoezen

Bewaar de beschermhoezen op een schone en droge plaats tijdens de operatie.

Juiste behandeling van het systeem
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2.4 Inspecties

Interval

Bevoegde Brainlab support moet minstens eenmaal per jaar een gedetailleerde controle
uitvoeren.
Zie de Technische handleiding voor gedetailleerde controle-informatie.

Het Kick-systeem moet regelmatig worden onderhouden en geïnspecteerd om de werking
en veiligheid te kunnen garanderen.

Bevoegdheid

Alleen Brainlab en/of geautoriseerde partners mogen reparaties uitvoeren aan het systeem
en de apparatuur. Risico op elektrische schokken: het Kick-systeem bevat geen
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Verwijder geen delen van
de behuizing. Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door getrainde
monteurs die door Brainlab zijn goedgekeurd.

SYSTEEMOVERZICHT
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2.4.1 Wekelijkse en maandelijkse inspecties

Bevoegdheid

Alleen bevoegd klinisch personeel mag wekelijkse en maandelijkse inspecties uitvoeren.

Voer geen inspecties of onderhoudswerkzaamheden uit terwijl het Kick-systeem wordt
gebruikt voor de behandeling van patiënten.

Wekelijks

Component Inspectie

Bekabeling Visuele controle (controleren op schade, scheuren).

Reiniging Zie hoofdstuk 7 Reiniging.

Maandelijks

Component Inspecties

Algemene onderdelen

• Controleer op fysieke beschadigingen
• Markering en typeplaatjes zijn leesbaar
• Functie van aansluiting op apparatuur van andere fabrikanten (bv. mi-

croscoop)

Wielen en remmen
(monitorkar en came-
rakar)

Functionaliteit

Camera
• Functionaliteit
• Visuele inspectie (slijtage)
• Beide lenzen zijn schoon en niet bekrast of anderszins beschadigd

Monitorkar

• Functionaliteit
• Stabiliteit van de bevestiging van de monitor en krassen op het touch-

screen
• Stand-bytoets
• Voedingsledlampje
• USB-aansluiting
• Netwerkverbinding

Monitorkar en Came-
rakar Controleer of er geen losse of ontbrekende schroeven zijn

Inspecties
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2.4.2 Jaarlijkse inspectie van de elektrische veiligheid

Interval

Er dient eenmaal per jaar een inspectie van de elektrische veiligheid plaats te vinden.

Omvang

Een inspectie van de elektrische veiligheid dient alle items te bevatten die staan vermeld op het
testrapportformulier.
Zie de technische handleiding voor gedetailleerde informatie over veiligheidsinspecties.

Bevoegdheid

Alleen bevoegde Brainlab support of bevoegde monteurs mogen jaarlijkse inspecties uitvoeren.

Controles door niet-Brainlab-personeel

Alleen getraind en kundig personeel mag elektrische veiligheidstesten uitvoeren.

De test moet worden uitgevoerd door een bevoegde technicus die:
• Gekwalificeerd is voor het uitvoeren van veiligheidsinspecties op medisch-elektrische

apparatuur.
• De productveiligheidsinformatie en productrichtlijnen kent en de gebruikershandleidingen heeft

gelezen en begrepen.
• De huidige lokale regelgeving aangaande industriële en niet-industriële ongevallenpreventie

kent.
• Brainlab direct schriftelijk informeert als de apparatuur als onveilig wordt beschouwd.

Controles door Brainlab-personeel of door Brainlab geautoriseerd personeel

• Als er geen geschikte gekwalificeerde persoon op locatie bij de klant aanwezig is, wordt deze
inspectie tegen een vaste vergoeding uitgevoerd door bevoegde Brainlab support.

• Brainlab voert aan het einde van de garantieperiode kosteloos een inspectie uit.
• Als u een door Brainlab geautoriseerde supportspecialist nodig hebt, kunt u contact opnemen

met uw supportvertegenwoordiger of distributeur.

Regeling

Onderhoudscontract ver-
krijgbaar

Jaarlijkse inspectie

Ja Automatisch uitgevoerd door Brainlab of door Brainlab geauto-
riseerde leveranciers.

Nee Neem contact op met bevoegde Brainlab support om dit te re-
gelen.

Het testrapportformulier gebruiken

Stappen

1. Kopieer het testrapport uit de Technische handleiding.

2. Voer de inspectieresultaten in.
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Stappen

3. Bewaar dit als bewijs van de inspectie.

Inspecties
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2.5 Storingen en instructies voor retourzending

Systeembeschadiging of -storing

Gebruik het systeem niet meer als:
• het netsnoer of de stekker is beschadigd of gerafeld;
• er vloeistof in het apparaat is gemorst;
• het systeem niet normaal werkt wanneer de gebruiksinstructies worden gevolgd;
• een kar is gevallen of de behuizing is beschadigd;
• systeemcomponenten een duidelijk verminderde werking vertonen, wat erop duidt dat

onderhoud nodig is;
• er vloeistof uit het systeem lekt;
• er rook uit het systeem komt;
• de ledlampjes een foutmelding geven.

Indien er een foutbericht verschijnt op het touchscreen of indien de
foutmeldingsledlampjes gaan branden (zie pagina 49 en pagina 65), dan dient u contact
op te nemen met bevoegde Brainlab support. Gebruik het systeem niet.

Wat te doen bij schade of storingen

Stappen

1. Schakel het systeem uit.

2. Haal de stekker van het systeem uit het stopcontact.

3. Neem contact op met support.

4. Bevestig een waarschuwing, zoals "NIET GEBRUIKEN", aan de apparatuur om te voor-
komen dat deze onbedoeld wordt gebruikt.

Als u apparatuur blijft gebruiken die tijdens een inspectie defect bleek, riskeert u het
veroorzaken van letsel aan de patiënt.

SYSTEEMOVERZICHT
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2.5.1 Instructies voor retourzending

Beschadigde apparatuur melden

Alle defecte apparatuur moet onmiddellijk worden gemeld bij bevoegde Brainlab support (zie
pagina 7).
De bevoegde Brainlab support zal u vragen naar:
• artikelnummers van de componenten (staan vermeld op de systeemplaat aan de achterzijde

van de monitorkar);
• beschrijving van het probleem.

Reparatie en vervanging

Bevoegde Brainlab support:
• biedt u een offerte voor herstel of vervanging;
• laat u weten wanneer zij verwachten dat uw systeem weer werkt (doorgaans binnen 48 uur).

Componenten verwijderen

Verwijder kapotte onderdelen alleen op instructie van bevoegde Brainlab support.

Retourzending van componenten

Stappen

1. Bescherm het component tegen verdere schade door het te omwikkelen en veilig te ver-
pakken.

2. Vul het formulier in dat u per fax of bij het reserveonderdeel hebt ontvangen en stuur het
terug.

3. Plak de doos veilig dicht.

4. Verstuur het defecte component naar het relevante retouradres of volg de instructies die u
van bevoegde Brainlab support hebt gekregen.

Retouradressen

Voordat u het systeem terugstuurt, dient u uw directe DePuy Synthes vertegenwoordiger hierover
te informeren en te vragen naar uw lokale retouradres.

Storingen en instructies voor retourzending
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3 MONITORKAR
3.1 Componenten

Componenten monitorkar

⑤

⑥

③

②

①
⑧

⑦

④

Afbeelding 3 

Nr. Component Zie

① Wielen Pagina 90

② Handgreep monitorkar (ontgrendelingsgreep bevindt zich aan de achterzij-
de van de handgreep, niet zichtbaar) Pagina 75

③ Scharnier monitor Pagina 40

④ Touchscreen Pagina 37

⑤ Monitorkabel Pagina 85

⑥ Kabelhaken Pagina 48

MONITORKAR
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Nr. Component Zie

⑦ Stand-bytoets Pagina 67

⑧
Basis monitorkar, met:
• Medische computer-unit
• Aansluitpaneel

Pagina 36

Aansluitpaneel

①

⑦

⑤

⑩

⑧

⑥

⑨

③

②

④

Afbeelding 4 

Nr. Component

① Netvoeding

② Equipotentiaal

③ S-Video In (S-Video-ingang)

④ Video In (Video-ingang)

⑤ Hospital Network (Ziekenhuisnetwerk)

⑥ Intraoperative data (Intraoperatieve gegevens)

⑦ USB

⑧ Volgeenheid (Camerakar)

⑨ Kolibri upgrade camera-aansluiting

⑩ Microscoop en video-uitgang

OPMERKING. De ongebruikte poort voor de trackingunit is afgedekt. Laat deze poort afgedekt.
Als de eisen voor de poort voor de trackingunit wijzigen, kunt u contact opnemen met Brainlab
support. Voor meer informatie over de verbindingen, zie pagina 42.
 

Componenten
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3.2 Monitor

Algemene informatie

De monitorkar is uitgerust met een touchscreen.
Weergaveopties verschillen, afhankelijk van de softwaretoepassing en gebruikersvoorkeuren.
Voor meer informatie raadpleegt u de betreffende Softwarehandleiding.

Niet voor diagnostisch gebruik

Het Kick-touchscreen voldoet niet aan DIN EN 6868 en is niet bedoeld voor diagnostisch
gebruik. Videobeelden zijn niet geschikt voor diagnostisch gebruik.

Monitorcomponenten

②

③

①

Afbeelding 5 

Nr. Component

① Ontgrendelingsgreep monitor (achterzijde van de monitorhandgreep)

②
Starttoets
OPMERKING. De functie van deze toets verschilt afhankelijk van de softwaretoepassing.
Zie de betreffende Softwarehandleiding voor meer informatie.
 

③ USB-poorten (afgedekt door klepje)

MONITORKAR
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Gebruik van het touchscreen

• Wanneer het systeem aan staat, staat het touchscreen altijd aan en kan worden gebruikt.
• Per keer wordt slechts één interactie herkend.
• Plaats de monitor zo dat deze geen belemmering vormt voor de operatie of verplaatsing van

het OK-personeel.

Reinig het touchscreen vóór gebruik.

OPMERKING. Voor meer informatie, zie pagina 69.
 

Het oppervlak van het touchscreen beschermen

Gebruik geen beschadigd touchscreen. Controleer altijd de conditie van het touchscreen
voordat u met een procedure start.

Gebruik geen scherpe instrumenten op het touchscreen.

Correct gebruik van de kar

Bevestig niets op en/of hang niets aan de monitorkar en leun niet op de monitorkar.
Hierdoor kan de kar namelijk omvallen.

Monitor
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3.2.1 Bewegingsbereik

Monitorrotatie

De monitor kan door middel van het monitorscharnier in het horizontale vlak worden gedraaid:
• 22° achterwaarts
• 10° voorwaarts

De kijkhoek van de monitor is minimaal 80° in alle vier richtingen.

Afbeelding 6 

MONITORKAR
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3.2.2 Bewegende onderdelen

Voorzorgsmaatregelen

De kleuren van het touchscreen kunnen onjuist worden weergegeven als de monitor niet
goed is geplaatst. De zichtlijn van de gebruiker dient loodrecht op het touchscreen te zijn
om er zeker van te zijn dat de kleuren goed worden gezien.

Punten met beknellingsgevaar

Wees extreem voorzichtig dat uw vingers of andere lichaamsdelen bij het plaatsen van de monitor
niet bekneld raken. Monitorkar scharnieren waar lichaamsdelen bekneld tussen kunnen raken,
zijn onder andere:

Fixatiehendel standaard

Monitorhandgreep (tijdens montage)

Wielen

Monitor
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3.3 Ventilatie monitorkar

Ventilatiegebied

①

Afbeelding 7 

Nr. Ventilatiegebied

① Onderzijde van de basis van de monitorkar (aan beide zijden)

Ventilatie waarborgen

Ventilatieopeningen op het systeem mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt,
bijvoorbeeld met doeken. Lucht moet kunnen circuleren door de ventilatiegaten om een
goede werking te garanderen en oververhitting te vermijden.

Plaats systemen niet nabij of boven een radiator of warmtebron of in direct zonlicht.

MONITORKAR
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3.4 Aansluitingen voor apparatuur van derden

Algemene informatie

Het is mogelijk apparatuur van derden aan te sluiten op Kick met behulp van compatibele
verbindingskabels (zie pagina 44).

Interfaces

Alle verbindings- en elektrische interfaces voor apparatuur van derden bevinden zich aan de
achterzijde van de kar.

USB

USB-poorten bevinden zich op het aansluitpaneel en de achterzijde van het touchscreen.

Scan USB flash drives met antivirussoftware voordat u ze op het systeem aansluit.

Sluit alleen USB-apparatuur met laag vermogen of eigen vermogen aan op het systeem
waarvoor de compliantie is getest (bijv. USB flash drive, muis, toetsenbord,
voetschakelaar). Sluit geen USB-apparatuur met hoog vermogen aan (bijv. externe harde
schijf, smartphone, draagbare muziekspelers). Doet u dit toch, dan kunnen de veiligheid en
effectiviteit van de apparatuur niet worden gegarandeerd.

Beperkingen met betrekking tot het aansluiten van apparatuur op panelen

Sluit alleen apparatuur aan op Kick die door Brainlab is aangegeven of waarvan Brainlab
heeft aangegeven dat deze compatibel is.

Aanvullende apparatuur die op medisch-elektrische apparatuur wordt aangesloten, moet
voldoen aan de betreffende IEC- of ISO-normen (bijv. IEC 60950 voor
gegevensverwerkingsapparatuur en IEC 60601-1 voor medische apparatuur). Daarnaast
moeten alle configuraties voldoen aan de vereisten voor medisch-elektrische systemen (zie
IEC 60601-1-1 of clausule 16 van de 3e editie van IEC 60601-1, respectievelijk). Een ieder
die aanvullende apparatuur aansluit op medisch-elektrische apparatuur configureert een
medisch systeem en is er daarom verantwoordelijk voor dat het systeem voldoet aan de
vereisten voor medisch-elektrische systemen. Houd er rekening mee dat de lokale wetten
een hogere prioriteit hebben dan de bovengenoemde vereisten. In geval van twijfel overlegt
u met uw eigen vertegenwoordiger of de technische afdeling.

Tenzij anders aangegeven, is het gebruik van meerwegstopcontacten of verlengsnoeren
niet toegestaan.

LAN-verbinding

Afhankelijk van de Brainlab-applicatie die op het systeem draait en de integratie in het
ziekenhuisnetwerk verzorgt een systeem dat op het netwerk wordt aangesloten overdracht van
patiëntgegevens, toegang op afstand, streaming en delen van sessies.

Sluit alleen IEC-compatibele apparaten aan op de LAN-poorten.

Aansluitingen voor apparatuur van derden
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Draadloze LAN-verbinding

Het systeem zou via een draadloze LAN-verbinding op het ziekenhuisnetwerk kunnen worden
aangesloten. De beschikbaarheid van een draadloze LAN-verbinding is afhankelijk van uw regio.
Netwerken moeten voldoen aan de definities uit norm 802.11n.
Wanneer er sprake is van een zwakke verbinding of het ontbreken van een draadloze verbinding,
kunt u de verbinding tot stand brengen met een LAN-kabel. Voor de overdracht van
patiëntgegevens kunt u bijv. USB-flashdrives gebruiken.

De draadloze systeemcommunicatie kan storen met andere nabij gelegen draadloze
apparaten. Controleer de juiste functie van de draadloze systeemverbinding en andere
noodzakelijke apparatuur vóór de operatie.

Netwerkomgeving

Gebruik het systeem uitsluitend in beveiligde netwerkomgevingen. Overtuig u ervan dat
het netwerk is beschermd tegen onbevoegden (bijv. door gebruikerscontrole, firewall) en
tegen kwaadwillende software. Anders kan de werking van het systeem niet worden
gegarandeerd door mogelijk kwaadwillende software-infecties.

MONITORKAR
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3.4.1 Aansluitingen op het achterpaneel

Compatibele verbindingskabels

Poort Voorbeeld Hantering

Ziekenhuis-
netwerk

Ethernetpoort voor aansluiting op het ziekenhuisnet-
werk of intraoperatieve gegevensbronnen (min. Cat
5e RJ45 netwerkkabel voor een netwerk van max. 1
GB).
Bovenop zit een lipje dat vergrendelt wanneer de
connector op de poort wordt aangesloten. Voor ver-
wijdering van de connector drukt u op het lipje en
trekt u de stekker eruit.

Intraopera-
tieve gege-
vens

USB
USB-poorten voor het aansluiten van passieve USB
2.0-apparaten voor de overdracht van patiëntgege-
vens.

Camera

Sluit de camerakar aan met de Brainlab-cameraka-
bel via een LEMO-verbinding.
Steek de stekker van de camerakabel in tot deze
vergrendelt. Trek zachtjes aan de aansluiting om te
controleren of deze is vergrendeld. Om de aanslui-
ting te ontgrendelen, trekt u de bajonet naar achter-
en om de aansluiting te ontgrendelen en vervolgens
trekt u de stekker eruit.

S-Video-in-
gang

Sluit de S-videobron aan met een 26 AWG-minia-
tuur coaxkabel (max. 5 m) met Mini-Din Hosiden-
stekker op de Brainlab S-video doorsteekkabel voor
interactie met de Brainlab-softwarevideo.
Lijn de plastic coderingsknop op de juiste wijze uit
voordat u de kabel aansluit. Deze connector kan
niet worden vergrendeld.
Gebruik alleen 4-pin Mini-Din Hosiden-aansluitin-
gen. Vergelijkbare connectoren kunnen geschikt lij-
ken, maar resulteren in schade aan de apparatuur.

S-Video
doorsteekka-
bel

Wordt gebruikt voor aansluiting van S-Videobronnen
op het Kick-systeem.
Sluit de zwarte BNC-connector aan op de S-Video-
ingang Y-poort op het aansluitpaneel. Sluit de witte
BNC-connector aan op de S-Video-ingang C-poort
op het aansluitpaneel.

Microscoop

Sluit microscopen alleen aan via een Brainlab-mi-
croscoopkabel. Sluit de kabel aan door alle connec-
toren (DVI-I, USB, CVBS) op de bijbehorende poort
aan te sluiten.
Voor meer informatie over microscoopintegratie,
raadpleegt u de bijbehorende Instrumentenhand-
leiding.

Video-uit-
gang

Video Out mag ook voor de DVI-aansluiting worden
gebruikt.
OPMERKING. Brainlab levert deze kabel niet.
 

Aansluitingen voor apparatuur van derden

44 Kick Ver. 1.2 | Systeemhandleiding Rev. 1.0 | DePuy Synthes



3.5 Bekabeling

Algemene informatie

Deze paragraaf bevat informatie over de aansluiting van Kick-systeemkabels, waaronder:
• Equipotentiaalkabel
• Netsnoer

Veilige behandeling van kabels

Gebruik geen gebroken of beschadigde kabels.

Niet aan de kabels rukken of trekken.

Kabels mogen niet worden aangesloten of losgekoppeld wanneer het systeem is
ingeschakeld.

Risico op elektrische schokken: raak de stekkers van de kabels niet aan wanneer de
monitorkar is ingeschakeld.

Zorg ervoor dat de trackingsysteemkabel alleen is aangesloten op de monitorkar en het
trackingsysteem.

Controleer of de kabels in een goede conditie zijn voordat u het systeem gebruikt.

Ontkoppel en hang alle kabels op de kabelhaken (zie pagina 48) wanneer u het systeem
niet gebruikt of voordat u het verplaatst. Trek niet aan de kabels.

Zorg dat er voldoende speling is bij het aansluiten van de kabels. Rek de kabels niet uit en
sluit ze niet aan onder spanning.

Equipotentiaalkabel (geel/groen)

• Stelt potentialen tussen verschillende metalen delen die gelijktijdig kunnen worden aangeraakt,
gelijk.

• Vermindert de verschillen tussen de potentialen die kunnen optreden tussen medisch-
elektrische apparaten en andere geleidende delen van andere voorwerpen tijdens een
operatie.

Sluit de equipotentiaalkabel aan op de monitorkar en op een bijbehorend stopcontact
voordat u het systeem gebruikt.

MONITORKAR
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De equipotentiaalkabel aansluiten

①

Afbeelding 8 

Stappen

1. Sluit de equipotentiaalkabel aan op de equipotentiaalpoort van de monitorkar ①.

2. Sluit de equipotentiaalkabel aan op een gelijkwaardige wandcontactdoos.

Het netsnoer aansluiten

① ②

Afbeelding 9 

Stappen

1. Sluit het netsnoer ① aan op de voedingspoort op de monitorkar ②.

2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

Haal het netsnoer altijd eerst uit het stopcontact voordat u het snoer loskoppelt van het
systeem.

Bekabeling
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De trackingunit aansluiten

Voor informatie over het aansluiten van de camerakar op de monitorkar met behulp van de
camerakabel, zie pagina 55.

MONITORKAR
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3.5.1 Kabelopslag

Kabelhaken

Afbeelding 10 
Wanneer een kabel aangesloten blijft op een kar, dient u de kabel zorgvuldig samen te binden en
op te hangen aan de kabelhaken.

Bekabeling
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3.6 Led-indicatielampjes

Stand-byledlampje

Het stand-byledlampje bevindt zich in de stand-bytoets op de monitorkar (zie pagina 67).

Kleur Status Uitleg

Groen

Uit Elektrische componenten staan uit.

Lang-
zaam
knippe-
rend

Elektrische componenten starten op. Wacht voor gebruik tot het led-
lampje ononderbroken blijft branden.

Ononder-
broken
brandend

Elektrische componenten staan aan. Systeem is klaar voor gebruik.

Snel knip-
perend Fout ontdekt. Neem contact op met support.

MONITORKAR
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Led-indicatielampjes
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4 CAMERAKAR
4.1 Karcomponenten

Componenten

①

③

④

⑧

⑥

②

⑦

⑤

Afbeelding 11 

Nr. Component

① Basis van de camerakar

② Kabelhaken

③
• Telescopische standaard
• Spiraalvormige camerakabel (niet zichtbaar)

④ Stelgreep camera

⑤ Camera

⑥ Camerascharnier

CAMERAKAR
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Nr. Component

⑦ Camerahandgreep

⑧ Klemgreep

Karcomponenten
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4.1.1 Camera

Cameracomponenten

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Afbeelding 12 

Nr. Component

① Cameraontgrendelingstrigger

② Camerahandgreep

③ Positioneringslaser

④ Lens

⑤ Illuminatorfilter

⑥ Stelgreep camera

⑦ Lasergreep

OPMERKING. De camera bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
onderhouden.
 

Infrarode ledlampjesreeks

De infrarode ledlampjesreeks bevindt zich in de binnenring van de lenzen.
De infrarode ledlampjesreeks is een "klasse I-ledproduct".

CAMERAKAR
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Kijk niet direct in de infrarode ledlampjesreeks als de afstand minder is dan 15 cm.

Karcomponenten
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4.2 Bekabeling

Algemene informatie

Deze paragraaf bevat informatie over de aansluiting van Kick-systeemkabels, waaronder:
• Kick-camerakabel
• Kolibri upgrade-kabel

Voorzorgsmaatregelen bij bekabeling

Risico op elektrische schokken: raak de stekkers van de kabels niet aan wanneer de
monitorkar is ingeschakeld.

Kabels mogen niet worden aangesloten of losgekoppeld wanneer het systeem is
ingeschakeld.

Zorg ervoor dat de camerakabel alleen is aangesloten op de Monitorkar.

Niet aan de kabels rukken of trekken.

De camerakar aansluiten op de monitorkar

①

Afbeelding 13 

Stappen

1. Zorg ervoor dat de Monitorkar is uitgeschakeld.

2.
Sluit de camerakabel desgewenst aan op de camerapoort op de monitorkar.
OPMERKING. Meestal wordt de camerakabel aangesloten tijdens de installatie en hoeft
deze niet te worden losgekoppeld.
 

3. Sluit de camerakabel aan op de camerapoort op de camerakar ①.

4. Trek lichtjes aan elk uiteinde van de kabel om te controleren of het vergrendelingsmecha-
nisme goed vast zit.

5. Sluit de netvoeding aan op de monitorkar en de wandcontactdoos.

6. Zet het systeem aan door de monitorkar in te schakelen.

CAMERAKAR
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De camerakabel loskoppelen

Afbeelding 14 

Draai niet aan de stekker als u de camerakabel loskoppelt. Pak de stekker vast en niet de
kabel, en trek deze er recht uit.

Bekabeling
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4.3 Cameragebruik

Algemene informatie

De camerakar:
• Maakt mobiel positioneren van de camera mogelijk
• Maakt aanpassing van de hoek en hoogte van de camera mogelijk
• Is via de kabel met de monitorkar verbonden

Veilig gebruik

Slechts één persoon dient op enig moment de camerakar te bedienen.
Zorg vóór gebruik dat de camera en alle onderdelen van de camerakar goed functioneren en dat
er voldoende ruimte is voor beweging van de camera.

Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag u de patiënt, de camerakar
en/of de camera niet tegelijkertijd aanraken.

Ga niet staan of zitten op de basis van de camerakar.

Bevestig niets op en/of hang niets aan de camerakar, omdat het risico bestaat dat de
camerakar omvalt.

Gebruik de camerakar niet als de kabels zichtbaar beschadigd zijn.

Plaats de camerakar niet op ongelijkmatige oppervlakken. Anders zou de kar uit zichzelf
kunnen verplaatsen, wat resulteert in ernstige schade.

Gebruik met actieve draadloze instrumenten

Gebruik het systeem niet met actieve draadloze instrumenten die niet door Brainlab zijn
aangeduid.
Gebruik niet meer dan één actief draadloos instrument tegelijk.
Communicatie met draadloze instrumenten (bijv. Z-touch) kan ook tot stand worden gebracht
wanneer de camera nog aan het opwarmen is.

Compatibiliteit

Gebruik de camerakar alleen met door Brainlab goedgekeurde navigatiesystemen.

Wijzig de cameracomponenten niet. Wijzigingen aan de apparatuur kunnen leiden tot
ernstige schade aan de patiënt, gebruiker of derden.

Absolute metingen

De camera is niet bedoeld voor absolute metingen. De camera is ontwikkeld om de relatieve
locatie op te geven van volgbare instrumenten.

CAMERAKAR
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Voorzichtig hanteren

De camera is een zeer gevoelig optisch apparaat. Behandel het met zorg.

Schades en reinheid

Controleer altijd vóór de procedure of de camera schoon is en niet beschadigd is. Gebruik
de camera niet wanneer deze beschadigd is, of wanneer er zich krassen bevinden op de
binnenste ring van de lenzen.

Gebruik de camerakar niet als deze de camera niet stabiel in positie houdt.

Gebruik de camera niet als de illuminatorfilter of de lenzen vuil zijn.

Luchtstroom

Belemmer de normale luchtstroom rond de camera niet door deze bijvoorbeeld af te
dekken. Dat zou invloed kunnen hebben op de operationele omgeving van de camera
voorbij de toegestane drempelwaarden. Bescherm of bedek de camera niet via methodes
die niet zijn goedgekeurd door Brainlab.

De camera aanzetten

Wanneer de camerakar via een kabel aangesloten is op de monitorkar, dan schakelt de
camerakar in, zodra de monitorkar wordt ingeschakeld (zie pagina 67).

Opwarmtijd

Elke keer dat de camera wordt ingeschakeld, duurt het doorgaans twee minuten voordat deze is
opgewarmd. Als de camera wordt opgeslagen bij lage temperaturen, kan de opwarmtijd langer
zijn.

Cameragebruik
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4.3.1 Bewegingsbereik

Algemene informatie

Beoordeel het bewegingsbereik van de telescopische arm en zorg ervoor dat u voldoende
ruimte heeft zodat er geen botsing plaatsvindt met het plafond, apparatuur of mensen.

Hoogte camerakar

De camerakar heeft een maximale hoogte van 235 cm vanaf de vloer tot de bovenzijde van de
camera.
De maximale hoogte tot het middelpunt van de cameralenzen is 223 cm.

Bewegingsbereik van de camera

• Horizontale as: 10° tot 65° onder de horizontale as
• Verticale as: ±45°

CAMERAKAR
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4.3.2 Bedieningspositie

De camerakar in bedieningspositie zetten

Stappen

1. Controleer of de camerakar in de transportpositie staat (zie pagina 88).

2.
Verplaats de camerakar met behulp van de camerahandgreep naar de gewenste locatie.
OPMERKING. Verwijder de beschermhoes voordat u de OK binnengaat.
 

3. Vergrendel alle vier de wielremmen (zie pagina 90).

4. Pas de hoogte van de camera naar wens aan (zie pagina 61).

5. Pak de stelgreep van de camera vast en beweeg de camera naar de gewenste positie.
Gebruik de positioneringslaser van de camera indien nodig.

6. Steek de stekker van de camerakabel in de monitorkar.

Overwegingen ten aanzien van plaatsing

Wanneer er storing optreedt met andere apparaten door het IR-licht dat de camera uitstraalt, dient
u de camera en/of het betreffende apparaat anders te plaatsen, tot er geen storing meer optreedt.

Weerspiegelingen van IR-licht, bijvoorbeeld door afdekdoeken of glanzende oppervlakken,
kunnen het vermogen van de camera om instrumenten op de juiste wijze te tracken,
verstoren. Hetzelfde kan gelden voor het IR-licht van de camera dat kan storen met andere
apparaten, bijvoorbeeld de pulsoximeter, afstandsbedieningssystemen of IR-gevoelige
microscopen.

Veilig plaatsen

Vergrendel alle vier de wielremmen wanneer de camerakar zich in de bedieningspositie
bevindt.

Plaats de camerakar of een van de onderdelen ervan niet boven de patiënt.

Cameragebruik
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4.3.3 De camerakar afstellen

Hoogte van de camera aanpassen

②

①

Afbeelding 15 

Stappen

1. Open de klemgreep ①.

2.

Gebruik de camerahandgreep en het bovenste deel van de telescopische standaard om
de camera omhoog of omlaag te bewegen.
Gebruik desgewenst de getallen op de standaard ②.
OPMERKING. De telescopische camerastandaard heeft een luchtremfunctie om te voor-
komen dat de standaard te snel zakt wanneer de klemgreep open staat.
 

Systeemscharnieren

Bij het afstellen van de telescopische standaard van de kar, dient u erop te letten dat
vingers of andere lichaamsdelen niet per ongeluk bekneld raken in de scharnieren van het
systeem.

Camera aanpassen

De camerakop kan verticaal en horizontaal worden aangepast.

Stappen

1. Pak de stelgreep van de camera vast en verplaats de camera naar de gewenste positie.

2. Gebruik de positioneringslaser om te helpen met de afstelling.

CAMERAKAR
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Positioneringslaser

②

①

Afbeelding 16 
Knijp in de trigger van de laser ① om de positioneringslaser te activeren.
De positioneringslaser wordt aangeduid met de woorden "LASER APERTURE" ②.
Bedek de lasersluiter niet.

Kijk nooit direct in de laseruitstralende sluiter. De klasse 2-lasermodule van de camera
straalt zichtbare straling uit die schadelijk kan zijn voor het menselijk oog. Het direct van
dichtbij in de laserdiodestraling kijken, kan schade aan het oog veroorzaken.

Het anders gebruiken van de positioneringslaser dan zoals beschreven in deze handleiding
kan resulteren in gevaarlijke stralingsblootstelling.

Richt de positioneringslaser niet direct op de ogen van de patiënt of de gebruiker(s). Het is
belangrijk om er rekening mee te houden dat de beweging van sommige gebruikers
beperkt kan zijn tijdens de procedure en dat patiënten mogelijk niet de mogelijkheid
hebben om hun ogen te sluiten of hun hoofd weg te draaien van de uitstralende laser.

Cameragebruik
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Bewegende onderdelen

Let bijzonder goed op dat uw vingers of andere lichaamsdelen bij het positioneren van de
camerakar niet bekneld raken. Camerakar scharnieren waar lichaamsdelen bekneld tussen
kunnen raken, zijn onder andere:

Camerahandgreep (tijdens montage)

Camerarotatiescharnier

Fixatiehendel standaard

Wielen

Veilige hantering

Plaats de camera niet boven de patiënt.

Bij het afstellen van de camerapositie dient u erop te letten dat de camerakar of delen
ervan niet onbedoeld bewegen.

CAMERAKAR
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De componenten in de camera-unit zijn nauwkeurige, gevoelige optische instrumenten.
Laten vallen of stoten van de camera kan leiden tot een foutieve kalibratie.

Raak de cameralenzen niet aan. Vlekken op de lenzen kunnen het tracken verstoren.

Zichtveld van de camera

Positioneer de camera zodat het operatieveld zich in het midden van het zichtveld van de camera
bevindt. De optimale werkafstand is 1,2 tot 1,8 m vanaf de camera tot het operationele veld.
Als instrumenten zich niet in het zichtveld van de camera bevinden, kunnen deze niet worden
gevolgd.
De navigatiesoftware toont het dialoogvenster van het zichtveld van de camera (zie de
softwarehandleiding) en helpt u om de beste camerapositie te bepalen.

Afbeelding 17 

De meetnauwkeurigheid in een vlak dat loodrecht op de kijkrichting van de camera staat, is
hoger dan de precisie langs de richting van het zicht van de camera. Houd hier rekening
mee bij het plaatsen van de camera.

Plaats geen transparante of semi-transparante materialen (zoals afdekfolie of glas) tussen
de camera en instrumenten die worden gevolgd.

Zorg ervoor dat alle sterk reflecterende objecten of lichtbronnen het zicht van de camera
niet belemmeren. Artefacten die worden veroorzaakt door reflecties kunnen de
nauwkeurigheid verminderen, met name tijdens de registratie.

Cameragebruik
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4.4 Ledlampjes en akoestische signalen

Illustratie

① ③②

Afbeelding 18 

Nr. Component

① Voedingsledlampje

② Status-ledlampje

③ Ledlampje voor fouten

Led-indicatielampjes

Ledlampje Status Indicatie

Voedingsled-
lampje ①

Knippert groen Camera warmt op.

Blijft groen bran-
den Camera is klaar voor gebruik.

Uit

• Camerakar is niet ingeschakeld.
• Wanneer het systeem wel is ingeschakeld, moet u contro-

leren of de camerakar is aangesloten.
• Neem contact op met Brainlab support wanneer de came-

rakar is ingeschakeld, maar het voedingsledlampje uit
blijft (zelfs als navigeren mogelijk is).

Statusled ②

Blijft groen bran-
den Communicatieverbinding is tot stand gebracht.

Uit Wanneer de camerakar is aangesloten, neemt u contact op
met Brainlab support.

Foutled ③
Uit Geen fout ontdekt.

Knippert oranje Fout ontdekt: Neem contact op met Brainlab support (zelfs
als navigatie nog mogelijk is).
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Ledlampje Status Indicatie

Brandt ononder-
broken oranje

Camera defect: Neem contact op met Brainlab support
(zelfs als navigatie nog mogelijk is).

OPMERKING. Wanneer er geen signaal komt van het voedingsledlampje of het statusledlampje,
neemt u contact op met Brainlab support (zelfs als navigatie nog mogelijk is).
 

Akoestische signalen

Camera geeft twee pieptonen af als:
• Er een reset is uitgevoerd
• De voeding naar het systeem wordt ingeschakeld
• Er een verbinding is gemaakt met Brainlab-software

Ledlampjes en akoestische signalen
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5 HET SYSTEEM GEBRUIKEN
5.1 Het systeem inschakelen

Voeding

Gebruik het systeem met behulp van de voedingsbron die is aangegeven op het
typeplaatje. Als u niet zeker bent van het type beschikbare voeding, raadpleegt u Brainlab
support of uw lokale energiebedrijf. Gebruik van de verkeerde voeding kan ernstige
systeemschade veroorzaken.

U kunt alleen een elektrische verbinding tot stand brengen of verbreken wanneer alle
gerelateerde apparaten volledig zijn uitgeschakeld.

Bedien het systeem alleen met behulp van de netstroomkabel die bij het systeem is
meegeleverd. Gebruik geen verlengsnoeren.

Het systeem inschakelen

①

Afbeelding 19 

Stappen

1. Zorg ervoor dat alle benodigde kabels zijn aangesloten op het aansluitingspaneel (zie pa-
gina 36).

2. Sluit de monitorkar aan op netvoeding (zie pagina 46).

3. Druk op de stand-bytoets ① om het systeem te starten.

HET SYSTEEM GEBRUIKEN
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5.2 Het systeem uitschakelen

Gegevensverlies

Ontkoppel de netvoeding alleen wanneer de apparatuur volledig is uitgeschakeld. Als de
procedure voor het uitschakelen van het systeem niet wordt gevolgd alvorens de voeding
los te koppelen, dan kan dit leiden tot onherstelbaar verlies van gegevens.

Uitschakelen

Stappen

1. Schakel het systeem uit via de software of door kort op de stand-bytoets ① te drukken.

2. Wanneer het voedingsledlampje van de monitorkar uit gaat, ontkoppelt u alle kabels en
opslagapparaten en bergt u deze op.

Ontkoppel het netsnoer voordat u andere kabels aansluit of loskoppelt.

De stand-bytoets sluit de monitorkar niet af van de hoofdstroom. Ontkoppel het netsnoer
voor het volledig afsluiten van de hoofdstroomvoorziening.

Resetten

Stap

Als u de computer wilt resetten (als het systeem is vastgelopen of niet is uitgeschakeld), houd
dan de stand-bytoets ① vier seconden ingedrukt tot het systeem uit gaat.
Wacht tien seconden en druk nogmaals op de stand-bytoets om het systeem te herstarten.

Wachttijden

Bij het loskoppelen van het systeem van lijnspanning, wacht u minstens 10 seconden
voordat u het systeem opnieuw aansluit.

Schakel het systeem niet uit tijdens het opstarten. Hierdoor kunnen namelijk de
configuratiebestanden en andere gegevens op de vaste schijf worden beschadigd.

Noodgevallen

Alleen in geval van nood: ontkoppel het afneembare netsnoer om alle stroompolen
gelijktijdig uit te schakelen.

Het systeem uitschakelen
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5.3 Steriel gebruik
Steriele Kick monitorafdekdoek

Algemene informatie

De monitor kan worden afgedekt met behulp van de steriele Kick-monitorafdekdoek die door
Brainlab wordt meegeleverd.
Deze afdekdoek biedt de mogelijkheid tot intraoperatieve toegang tot alle softwarefuncties en
positionering van de monitor tijdens de operatie zonder het steriele veld aan te tasten.

Verpakking

De Kick monitorafdekdoek wordt steriel geleverd. Controleer of de verpakking van de afdekdoek
geen gaten of scheuren heeft.

Controleer vóór gebruik de vervaldatum op de verpakking van de afdekdoek. Als deze
datum is verstreken, kunt u de afdekdoek niet gebruiken, maar moet u deze afvoeren.

Niet gebruiken als de verpakking al is geopend.

De afdekdoek uitpakken

① ②

Afbeelding 20 

Stappen

1. Controleer of er geen gaten in de verpakking zitten.

2. Trek de verzegeling van de afdekdoek open ①.

3. Neem de afdekdoek op steriele wijze uit de verpakking ②.

De afdekdoek wordt steriel geleverd. Wanneer de buitenkant van de afdekdoek tijdens het
uitpakken of klinische gebruik in contact komt met een niet-steriele omgeving, moet de
afdekdoek worden afgevoerd.

HET SYSTEEM GEBRUIKEN
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De monitor afdekken

②

①

Afbeelding 21 

Stappen

1. Houd de afdekdoek met beide handen vast, links en rechts van de oriëntatiepijl ①.

2. Plaats de flap van de afdekdoek zodanig over de monitor dat de oriëntatiepijl aan de ach-
terzijde van de monitor zit en naar beneden wijst ②.

De afdekdoek vastmaken

①

②

①

②

Afbeelding 22 

Steriel gebruik
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Stappen

1.
Trek de klevende deklaag van een van de kleefstrips ① bovenaan de afdekdoek af en
bevestig deze op de achterzijde van de monitor.
Herhaal dit tot alle drie strips op de achterzijde van de monitor zijn bevestigd.

2.
Trek de klevende deklaag van een van de kleefstrips ② onderaan de afdekdoek af en be-
vestig deze op de monitorstandaard.
Herhaal dit voor de tweede kleefstrip onderaan de afdekdoek.

Afgedekte Kick

Afbeelding 23 

Afgedekt touchscreen bedienen

Raak de afdekdoek niet aan met scherpe instrumenten.

Om het steriele veld intact te houden, mag u het touchscreen en de behuizing van de
monitor alleen daar aanraken waar deze zijn afgedekt.

Afvoeren

Gooi de afdekdoek na gebruik weg.

HET SYSTEEM GEBRUIKEN
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5.3.1 Steriele stylus

Algemene informatie

① ②

Afbeelding 24 

Nr. Component

① Handgreep (blijft steriel tijdens gebruik)

② Punt

Gebruik de steriele stylus niet als de verpakking al is geopend.

Controleer vóór opening of de uiterste gebruiksdatum op de steriele verpakking niet is
verstreken. Wanneer dit wel het geval is, dient u de stylus direct af te voeren.

Gebruik uitsluitend de steriele stylus voor interactie met het touchscreen. Gebruik geen
scherpe instrumenten op het touchscreen.

De steriele stylus uit de verpakking nemen

Afbeelding 25 

Steriel gebruik
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Stappen

1. Laat een tweede persoon de verpakte steriele stylus uit de houder halen en de openings-
flappen uit elkaar trekken om de handgreep te onthullen.

2. Neem, terwijl de tweede persoon de openingsflappen vasthoudt, de steriele stylus uit de
verpakking terwijl u de handgreep vasthoudt.

Gebruik altijd de openingsflappen, open de steriele verpakking niet met de steriele stylus.

De steriele stylus wordt steriel geleverd. Wanneer de steriele stylus in contact komt met
een onsteriele omgeving tijdens uitpakken of gebruik, dient u deze direct af te voeren.

De steriele stylus gebruiken

Afbeelding 26 

Stap

Als u op een toets wilt drukken of een functie wilt activeren, gebruikt u de punt van de steriele
stylus om het bijbehorende gebied op de monitor aan te raken.

Steriel veld

Zolang het touchscreen niet afgedekt is, kan het steriele veld alleen intact blijven wanneer
een steriele stylus wordt gebruikt om het Kick touchscreen te bedienen.

Raak de punt van de steriele stylus niet aan nadat deze in contact is geweest met het
touchscreen. Leg de steriele stylus niet op de steriele tafel nadat deze in contact is
geweest met het touchscreen.

Vermijd patiëntcontact met de steriele stylus. Laat vloeistoffen niet in contact komen met
de steriele stylus. Wanneer de steriele stylus in contact komt met de patiënt of vloeistoffen,
dient u deze direct af te voeren.
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Afvoeren

Voor handhaving van de steriliteit dient u de steriele stylus na elke interactie met het
touchscreen weg te gooien.

Steriel gebruik
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6 MONTAGE, TRANSPORT EN
OPSLAG

6.1 Beschermhoezen

Algemene informatie

De beschermhoezen van de monitor en camera dienen tijdens transport, vervoer en opslag te
worden gebruikt om de gevoelige componenten te beschermen tegen schade.

Dek de camera of monitor niet af met de beschermhoezen wanneer het systeem actief is.
Hierdoor kan het systeem namelijk oververhit en ernstig beschadigd raken. Zorg ervoor dat
het systeem uit staat en geheel is afgekoeld voordat u de beschermhoezen aanbrengt.

Om schade te vermijden, plaatst u de beschermhoezen over de monitor en de camera
voorafgaand aan transport of opslag.

Reinig het touchscreen voordat u de beschermhoezen van de monitor aanbrengt (zie
pagina 95).

De beschermhoes op de monitor aanbrengen

Afbeelding 27 

Stappen

1. Schakel het systeem uit en koppel het los.

2. Trek de beschermhoes over de monitor als deze volledig is afgekoeld.

3. Controleer of de hoes goed over de monitor zit.
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De beschermhoes op de camera aanbrengen

①

Afbeelding 28 

Stappen

1. Zorg ervoor dat de camerakar is vergrendeld in de parkeerstand (zie pagina 88) en dat
de camera volledig is uitgezet en afgekoeld.

2. Trek de beschermhoes van de camera over de voorzijde van de camera.

3. Maak de beschermhoes vast met de klittenbandbandjes ①.

Zorg ervoor dat de camera minstens vijf minuten voor het aanbrengen van de
beschermhoes is uitgezet, om oververhitting te voorkomen.

Beschermhoezen
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6.2 Transport buiten het ziekenhuis

Voorzorgsmaatregelen

Wees u bewust van het gewicht van de onderdelen voordat u begint met de montage of
demontage (zie Technische handleiding).

Controleer na de montage of alle grepen op beide karren goed zijn gesloten. Controleer of
alle mechanische verbindingen juist en stevig zijn.

Tijdens de montage en demontage mogen de systeemonderdelen uitsluitend worden
opgetild door medewerkers die daartoe fysiek in staat zijn (dus niet door zwangere
vrouwen bijvoorbeeld).

Transportkoffers

Afbeelding 29 
Wanneer de karren in transportkoffers zijn verpakt, moeten deze vóór gebruik worden
gemonteerd.

Bewegende onderdelen van de transportkoffers

Wees uiterst attent op het klemmen van vingers of andere lichaamsdelen in de bewegende
onderdelen van de transportkoffers. Onderdelen waar lichaamsdelen bekneld tussen kunnen
raken, zijn onder andere:
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Intrekbare handgrepen

Ritsen

Wielen

Tijdens transport

Voor het optillen en laden van de koffers zijn twee medewerkers nodig.
Voor transport met de auto:
• Maak de transportkoffers goed vast, met name wanneer de koffers op de achterbank van de

auto staan.
Voor transport met het vliegtuig:
• Geadviseerd wordt de transportkoffer in te checken als zware bagage.
• Verpak de systeemonderdelen in de transportkoffers volgens de aanwijzingen in deze

gebruikershandleiding.
• Door de basis en monitor van de monitorkar in één koffer te verpakken, wordt de

gewichtslimiet van de meeste luchtvaartmaatschappijen overschreden.

Zorg dat de transportkoffers tijdens het vervoer in bijv. een auto, goed vastzitten.

Na transport

Na vervoer wacht u tot het systeem zich heeft aangepast aan de kamertemperatuur voordat
u het gebruikt.

Transport buiten het ziekenhuis
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6.2.1 De camerakar monteren

Montageworkflow

Vanwege de indeling van de transportkoffers, wordt de camerakar altijd als eerste gemonteerd.

Stappen

1. Steek de telescopische camerastandaard in de basis van de camerakar.

2. Clip de spiraalvormige kabel aan de bovenzijde van de telescopische camerastandaard.

3. Bevestig de camera aan de telescopische camerastandaard.

4. Bevestig de camerakabel aan de camera.

OPMERKING. Deze paragraaf bevat een gedetailleerde beschrijving van elke stap.
 

De standaard bevestigen

①

②

③

Afbeelding 30 

Stappen

1. Til de fixatiehendel van de standaard op ①.

2. Houd de spiraalvormige kabel uit de buurt ② en schuif het onderste uiteinde van de tele-
scopische camerastandaard in de basis van de camerakar ③.

3. Sluit de fixatiehendel van de standaard zorgvuldig.
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De kabel aan de standaard vastclippen

① ② ③

Afbeelding 31 

Stappen

1.
Rek de spiraalvormige kabel ① voorzichtig uit langs de telescopische camerastandaard,
ver genoeg tot deze smaller wordt en eenvoudig in het kanaal kan worden ingebracht
zonder dat daarvoor kracht nodig is.

2. Duw de kabelclip ③ in de bijbehorende inkeping ② in de standaard.

Transport buiten het ziekenhuis
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De camera bevestigen

② ③①

Afbeelding 32 

Stappen

1.
Houd de camera en de camerahandgreep vast en schuif de camerahandgreep op het uit-
einde van de telescopische camerastandaard ①.
De ontgrendelingsgreep klikt zodra de camera goed is bevestigd.

2. Duw de camerakabel ③ in de bijbehorende poort op de camera ②.
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6.2.2 De monitorkar monteren

Montageworkflow

Stappen

1. Steek de monitorstandaard in de basis van de monitorkar.

2. Clip de monitorkabel aan de bovenzijde van de monitorstandaard.

3. Bevestig de monitor op de monitorstandaard.

4. Bevestig de monitorkabel aan de monitor.

OPMERKING. Deze paragraaf bevat een gedetailleerde beschrijving van elke stap.
 

De standaard bevestigen

①

②

③

Afbeelding 33 

Stappen

1. Til de fixatiehendel van de standaard op ③.

2. Houd de monitorkabel uit de buurt ② en schuif het onderste uiteinde van de monitorstan-
daard in de basis van de monitorkar ①.

3. Sluit de fixatiehendel van de standaard zorgvuldig.

Transport buiten het ziekenhuis
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De kabel aan de standaard vastclippen

① ②

Afbeelding 34 

Stappen

1. Geleid de monitorkabel omhoog door het kanaal van de monitorstandaard.

2. Duw de kabelclip ② in de bijbehorende inkeping ① in de standaard.

De monitor bevestigen

②

③

①

Afbeelding 35 
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Stappen

1.
Houd het monitorframe en de monitorhandgreep vast en schuif de monitorhandgreep op
het uiteinde van de monitorstandaard ①.
De ontgrendelingsgreep klikt zodra de monitor goed is bevestigd.

2. Open het klepje op de achterzijde van de monitor ②.

3.
Bevestig de monitorkabel aan de monitor en maak de vergrendelingspinnen vast ③.
Sluit het klepje op de achterzijde van de monitor zodra de monitor correct is bevestigd ②.

Transport buiten het ziekenhuis
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6.2.3 Het Kick-systeem demonteren

Voor u begint

Wees u bewust van het gewicht van de onderdelen voordat u begint met de montage of
demontage (zie Technische handleiding).

Tijdens de montage en demontage mogen de systeemonderdelen uitsluitend worden
opgetild door medewerkers die daartoe fysiek in staat zijn (dus niet door zwangere
vrouwen bijvoorbeeld).

Plaats de beschermhoezen over de monitor en camera alvorens te gaan demonteren.

Algemene informatie

Er zijn drie transportkoffers beschikbaar voor transport van het systeem buiten het ziekenhuis:
• Een transportkoffer voor de basis van de monitorkar en de camera
• Een transportkoffer voor de basis van de camerakar en de monitor
• Een schoudertas voor de standaards van de karren en de kabels

Om het systeem in de koffers te kunnen inpakken, moet het worden gedemonteerd. Vanwege de
indeling van de transportkoffers, wordt de monitorkar altijd als eerste gedemonteerd.
De transportkoffers zijn zodanig ontworpen dat zodra een onderdeel is gedemonteerd, het direct
in een koffer kan worden geplaatst.

De monitorkar gereedmaken voor transport

①

Afbeelding 36 

Stappen

1. Verwijder de bovenste en middelste schuimsjablonen uit beide koffers voordat u met de
demontage begint.

2. Open de vergrendelingspinnen en koppel de monitorkabel los van de achterzijde van de
monitor.

3.
Druk op de ontgrendelingsgreep op de monitorhandgreep en neem de monitor van de
standaard.
Plaats de monitor in de bijbehorende koffer.

4. Trek de clip van de monitorkabel naar achteren om de monitorkabel los te koppelen van
de standaard.
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Stappen

5.
Trek de fixatiehendel van de standaard omhoog en neem de standaard uit de basis van
de monitorkar.
Plaats de standaard in de schoudertas.

6. Plaats de basis van de monitorkar in de bijbehorende koffer.

7. Plaats de middelste schuimsjablonen ① terug in de koffer waarbij de monitorkabel door
de opening in het sjabloon moet worden getrokken.

De camerakar gereedmaken voor transport

①

Afbeelding 37 

Stappen

1. Plaats de telescopische camera-arm zo laag mogelijk.

2. Koppel de camerakabel los van de camera.

3.
Druk op de ontgrendelingsgreep op de camerahandgreep en neem de camera van de
standaard.
Plaats de camera in de bijbehorende koffer (bovenop de basis van de monitorkar).

4.

Trek de clip van de camerakabel naar achteren om de spiraalvormige kabel los te koppe-
len van de standaard.
Rek de spiraalvormige kabel voorzichtig omhoog uit, indien nodig, tot de kabel soepel uit
het kanaal van de standaard komt.

5.
Trek de fixatiehendel van de standaard omhoog en neem de telescopische camerastan-
daard uit de basis van de camerakar.
Plaats de standaard in de schoudertas.

6. Plaats de basis van de camerakar in de bijbehorende koffer.

7. Plaats de bovenste schuimsjablonen terug in de koffers voordat de koffers worden geslo-
ten ①.

Transport buiten het ziekenhuis
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6.3 Transport binnen het ziekenhuis

Voor u begint

Verplaats de karren alleen wanneer zij zich in een veilige vervoerspositie bevinden (zie
pagina 88).

Ontgrendel alle remmen alvorens het systeem te verplaatsen. Probeer niet om de
monitorkar of de camerakar te verplaatsen als de wielen zijn vergrendeld, anders kunnen
de karren omvallen.

Zorg ervoor dat de beoogde route vrij is van obstakels. Vermijd drempels of voorwerpen
die zich op de vloer kunnen bevinden. Rijd niet over systeemkabels tijdens het vervoer.

Koppel de camerakar los van de monitorkar vóór het transport.

Trillingen vermijden

Vermijd trillingen en schokken tijdens het verplaatsen en opslaan.

Verplaats het systeem niet als het aan staat. Het systeem blootstellen aan sterke trillingen
of schokken kan leiden tot schade en resulteren in een onherstelbaar verlies van
gegevens.

Effen oppervlak

Vervoer het systeem niet over een oppervlak met een helling van > 10°. De
transportsnelheid van het systeem neemt toe op hellende oppervlakken. Hellende
oppervlakken kunnen ertoe leiden dat het systeem omvalt.

Veilig verplaatsen

Verplaats het systeem niet sneller dan een beheerste wandelsnelheid.

Verplaats het systeem niet door aan de kabels te trekken.

Er dient door minstens één persoon toezicht te worden gehouden op het vervoer van het
systeem om botsingen met andere apparatuur, constructies of mensen te voorkomen.

Na transport

Transporteer of sla het systeem niet op buiten omgevingscondities die staan aangegeven
in de Technische handleiding. Doet u dit toch, dan kan dit ertoe leiden dat de camera zijn
kalibratienauwkeurigheid verliest.

Na vervoer wacht u tot het systeem zich heeft aangepast aan de kamertemperatuur voordat
u het gebruikt.
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6.3.1 Juiste transportprocedure

Parkeer- en transportpositie

Monitorkar:
• Moet rechtop staan voor transport.
• Het netsnoer en eventuele andere kabels die op de monitorkar aangesloten blijven, moeten

op de kabelhaken worden gehangen.
Camerakar:
• Moet rechtop staan en naar voren zijn gericht.
• Moet zo laag mogelijk zijn ingesteld met alle grepen goed gesloten, anders kan de

telescopische camerastandaard botsen met bijv. een deurpost of andere apparatuur.
• De camerakabel moet op de kabelhaken worden gehangen.

Het Kick-systeem transporteren

① ②

Afbeelding 38 

Stappen

1. Gebruik de handgreep ① om de camerakar te verplaatsen.

2. Gebruik de handgreep ② om de monitorkar te verplaatsen.

De karren mogen alleen worden verplaatst door ze vast te houden aan de eerder genoemde
handgrepen. De monitorkabel of camerakabel mogen niet worden gebruikt om de karren te
verplaatsen.

Transport binnen het ziekenhuis
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Omgaan met obstakels tijdens vervoer - Kick

Wanneer er geen vrije, vlakke route mogelijk is (bijv. doordat er een onvermijdelijk hoogteverschil
bestaat tussen de verschillende ruimtes), moet u de juiste procedure volgen om dit obstakel te
overwinnen.

Stappen

1.

Trek de camerakar naar het punt van het hoogteverschil, kantel de kar voorzichtig iets en
beweeg één wiel tegelijk over het hoogteverschil.
OPMERKING. Til niet de hele kar op. Let erop dat u de kar niet zover kantelt dat hij om-
valt.
 

2.

Trek de monitorkar naar het punt van het hoogteverschil, kantel de kar voorzichtig iets
en beweeg één wiel tegelijk over het hoogteverschil.
OPMERKING. Til niet de hele kar op. Let erop dat u de kar niet zover kantelt dat hij om-
valt.
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6.4 Parkeren en opslag

Algemene informatie

Elk wiel van de camerakar en de monitorkar heeft een aparte voetrem, zodat hij eenvoudig kan
worden getransporteerd en veilig kan worden geparkeerd.

Zet de remmen altijd vast wanneer de kar wordt weggezet, geparkeerd of gebruikt.

Vóór transport

Ontgrendel alle remmen alvorens het systeem te verplaatsen.

De remmen vergrendelen/ontgrendelen

① ②

③

Afbeelding 39 

Opties

Als u de rem wilt vergrendelen, druk u het rempedaal ③ in met uw voet totdat deze in de ver-
grendelde positie ① klikt.

Als u de rem wilt ontgrendelen, trekt u het rempedaal ③ omhoog totdat deze in de ontgrendelde
positie ② klikt.

Parkeren en opslag
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6.4.1 Karren parkeren

Algemene informatie

Wanneer het systeem niet wordt gebruikt, dient u de karren altijd in de beveiligde vervoers- en
parkeerpositie te houden (zie pagina 88).

U dient het systeem nooit te parkeren of uit de vervoerspositie te halen op een oppervlak
met een helling van > 5°.

Veilig parkeren

Het systeem kan alleen worden geparkeerd op vlakke oppervlakken.

Zorg ervoor dat alle wielremmen zijn vergrendeld bij het parkeren.
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6.4.2 Opslag

Veilige opslag

Wanneer het systeem wordt opgeslagen, moeten altijd de beschermhoezen worden
gebruikt (zie pagina 75).

Omgevingsvereisten

Zie de Technische handleiding voor gedetailleerde omgevingsbeperkingen.

Parkeren en opslag
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6.4.3 Opslag voor lange termijn

Algemene informatie

Voordat en nadat u het systeem in opslag plaatst voor een langdurige periode, dient u stappen te
ondernemen om te zorgen voor een juiste werking.

Opslag voor 1-6 maanden

Voordat u het systeem opslaat voor 1-6 maanden:

Stappen

1. Ontkoppel de stekkers van alle externe kabels en sla deze op bij de apparatuur.

2. Dek de camera en de monitoren af met beschermhoezen.

3. Bewaar de apparatuur op een droge plaats bij een temperatuur tussen de 21 °C en
30 °C.

Voordat u de apparatuur gebruikt die ongeveer drie maanden is opgeslagen:

Stappen

1. Reinig de apparatuur (zie pagina 95).

2. Start het systeem en controleer een juiste werking voordat u het voor chirurgie gebruikt
(zie pagina 67).

Opslag voor 6 maanden of langer

Voordat u het systeem zes maanden of langer opslaat:

Stappen

1. Ontkoppel de stekkers van alle externe kabels en sla deze op bij de apparatuur.

2. Dek de camera en de monitoren af met beschermhoezen.

3. Bewaar de apparatuur op een droge plaats bij een temperatuur tussen de 21 °C en
30 °C.

Voordat u de apparatuur gebruikt die ongeveer gedurende zes maanden is opgeslagen:

Stappen

1. Reinig de apparatuur (zie pagina 95).

2. Voer een periodieke test uit om de veiligheid en doeltreffendheid van de apparatuur te
controleren (aangeboden door Brainlab, zie Technische handleiding).

3. Start het systeem en controleer een juiste werking voordat u het voor chirurgie gebruikt
(zie pagina 67).

Afvoeren

Als u niet van plan bent het systeem opnieuw te gebruiken, raadpleegt u de afvoerinformatie op
pagina 9.
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7 REINIGING
7.1 Het systeem reinigen

Voor u begint

Zorg dat het systeem volledig is afgesloten en losgekoppeld van de netvoeding voordat u
het reinigt.

Risico op elektrische schokken: Vóór en tijdens alle reinigings- en
ontsmettingswerkzaamheden moet het volgsysteem worden losgekoppeld van de
monitorkar.

Geen automatische ontsmetting

Gebruik geen automatische reinigings- en ontsmettingsprocedures voor de Kick-
componenten.

Stel het Kick-systeem niet bloot aan direct UV-licht, omdat dit de apparatuur kan
beschadigen.

Niet steriliseren

De Kick-systeemcomponenten mogen niet worden gesteriliseerd. De hoge temerpaturen
tijdens het steriliseren kunnen de componenten beschadigen.

Compatibiliteit ontsmettingsmiddel

Het Kick-systeem mag alleen worden gereinigd met de volgende soorten ontsmettingsmiddelen:

Soort ontsmettingsmiddel Voorbeeld

Op basis van alcohol Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Op basis van alkylamine Incidin Plus 2%

Op basis van actieve zuurstof Perform

Op basis van aldehyde/chloride Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

OPMERKING. Gebruik uitsluitend oppervlakteontsmettingsmiddel dat voor u verkrijgbaar is.
 

OPMERKING. Oppervlakteontsmettingsmiddelen kunnen resten achterlaten. Deze kunnen
eenvoudig met een droge doek worden verwijderd.
 

Volg altijd nauwkeurig de aanwijzingen van de producent van het ontsmettingsmiddel.
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Het gebruik van andere reinigingsvloeistoffen, ontsmettingsdoekjes of
reinigingsprocedures dan vermeld, kan de apparatuur beschadigen. Geadviseerd wordt
alleen ontsmettingsmiddelen te gebruiken die zijn goedgekeurd door Brainlab om
beschadiging van het systeem te voorkomen.

Geen vloeistoffen

Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de Kick-componenten komt, omdat dit het component
en/of de elektronica kan beschadigen. De systeemcomponenten zijn niet beschermd tegen
het binnendringen van vloeistoffen.

Gebruik alleen een vochtige doek voor reiniging. Door andere methoden kunnen
vloeistoffen in het systeem komen en schade veroorzaken.

Het systeem reinigen
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7.1.1 Het Kick-systeem reinigen

De monitorkar reinigen

Stappen

1. Schakel het systeem uit en ontkoppel de voeding (zie pagina 68).

2. Reinig alle oppervlakken van de behuizing met een oppervlakteontsmettingsmiddel vol-
gens de aanbevelingen van de fabrikant.

3. Reinig nauwkeurig de interfaces en zorg dat er geen vloeistoffen in het systeem komen.

4. Reinig het touchscreen met een pluisvrij doekje en gebruik een streeploos oppervlakte-
ontsmettingsmiddel.

De camerakar reinigen

Stappen

1. Nadat de monitorkar is afgesloten (zie pagina 68), verwijder de camerakabel.

2.

Met uitzondering van de camera, reinigt u alle oppervlakken met een oppervlakteontsmet-
tingsmiddel volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
OPMERKING. Veeg geen resten vuil van de camerabehuizing op de illuminatorfilters en
lenzen.
 

3. Reinig nauwkeurig de interfaces en zorg dat er geen vloeistoffen in het systeem komen.

De lens en illuminatorfilter reinigen

Stappen

1. Nadat de monitorkar is afgesloten (zie pagina 68), verwijder de camerakabel.

2.

Verwijder stof van de illuminatorfilters en lenzen met behulp van een borstel voor fotogra-
fische lenzen.
Veeg het oppervlak voorzichtig in één richting af door de borstel over het oppervlak te
trekken.

3. Veeg het oppervlak van de illuminatorfilters en lenzen voorzichtig af met ontsmettings-
doekjes met 70% isopropanol of Meliseptol.

4.

• Reinig de camerabehuizing met een oppervlakteontsmettingsmiddel.
• Volg de aanbevelingen van de fabrikant van het ontsmettingsmiddel.
• Veeg geen resten vuil van de camerabehuizing op de illuminatorfilters en lenzen.
• Langdurig contact tussen doekjes en camera moet worden vermeden.

5.

• Reinig de illuminatorfilters en lenzen met een commercieel verkrijgbaar reinigingsmid-
del voor multi-coated lenzen (zoals AR66) en een schoon geweven microvezel optisch
schoonmaakdoekje (zoals Hitecloth).

• Langdurig contact tussen de lensreiniger en het illuminatorfilter en de lenzen moet wor-
den vermeden.

Gebruik geen papierproducten voor het reinigen. Door papierproducten kunnen
illuminatorfilters beschadigd raken.

Het systeem dient volledig te zijn uitgeschakeld en losgekoppeld van de netvoeding
voordat u gaat reinigen.

REINIGING
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De camera mag niet worden gesteriliseerd.

Camerareinigingsintervallen

Omdat de reinigingsfrequentie afhankelijk is van hoe vaak de camera wordt gebruikt, kan Brainlab
geen algemene aanbeveling doen over de reinigingsintervallen. Dit behoort tot de
verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Controleer regelmatig of het illuminatorfilter en de lenzen schoon zijn, reinig ze echter alleen
wanneer dit nodig is.

Na reiniging

Na reiniging dient u te controleren of de telescopische standaard van de camerakar volledig
droog is voordat u de standaard weer in elkaar schuift.

Het systeem reinigen
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7.2 Beschermhoezen
Beschermhoes voor monitor

Illustratie

Afbeelding 40 

Reinigen

Stappen

1. Verwijder de beschermhoes van de monitorkar.

2. Gebruik schoon water om het oppervlak te reinigen.

3.

Indien nodig kunt u een oppervlakteontsmettingsmiddel gebruiken om het oppervlak te
desinfecteren volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het ontsmettingsmiddel.
OPMERKING. Gebruik alleen een vochtige doek voor reiniging en ontsmetting van de op-
pervlakken. Zorg ervoor dat de beschermhoes niet doordrenkt raakt met ontsmettingsmid-
del.
 

4. Reinig en desinfecteer alleen de uitwendige oppervlakken van de beschermhoes. Reinig
of desinfecteer de inwendige oppervlakken van de hoes niet.

5.

Zorg dat de beschermhoes volledig droog is voordat u deze op het systeem gaat gebrui-
ken.
OPMERKING. Wanneer opgedroogd kunnen oppervlakteontsmettingsmiddelen vlekken
achterlaten.
 

OPMERKING. Indien een vervuilde hoes niet voldoende kan worden gereinigd via de
bovenstaande stappen, dan kunt u de hoes voor een nieuwe vervangen.
 

Beschermhoezen mogen niet worden gewassen, geweekt, gestreken, of gesteriliseerd.

REINIGING
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7.2.1 Beschermhoes voor camera

Illustratie

Afbeelding 41 

Reinigen

Stappen

1. Verwijder de beschermhoes van de camerakar.

2. Gebruik schoon water om het oppervlak te reinigen.

3.

Indien nodig kunt u een oppervlakteontsmettingsmiddel gebruiken om het oppervlak te
desinfecteren volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het ontsmettingsmiddel.
OPMERKING. Gebruik alleen een vochtige doek voor reiniging en ontsmetting van de op-
pervlakken. Zorg ervoor dat de beschermhoes niet doordrenkt raakt met ontsmettingsmid-
del.
 

4. Reinig en desinfecteer alleen de uitwendige oppervlakken van de beschermhoes. Reinig
of desinfecteer de inwendige oppervlakken van de hoes niet.

5.

Zorg dat de beschermhoes volledig droog is voordat u deze op het systeem gaat gebrui-
ken.
OPMERKING. Wanneer opgedroogd kunnen oppervlakteontsmettingsmiddelen vlekken
achterlaten.
 

OPMERKING. Indien een vervuilde hoes niet voldoende kan worden gereinigd via de
bovenstaande stappen, dan kunt u de hoes voor een nieuwe vervangen.
 

Beschermhoezen mogen niet worden gewassen, geweekt, gestreken, gedesinfecteerd of
gesteriliseerd.

Beschermhoezen
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7.3 Transportkoffers

Illustratie

Afbeelding 42 

Reinigen

Stappen

1. Gebruik schoon water om het oppervlak te reinigen.

2.

Indien nodig kunt u een oppervlakteontsmettingsmiddel gebruiken om het oppervlak te
desinfecteren volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het ontsmettingsmiddel.
OPMERKING. Gebruik alleen een vochtige doek voor reiniging en ontsmetting van de op-
pervlakken. Zorg ervoor dat de transportkoffers niet nat of doordrenkt raken met ontsmet-
tingsmiddel.
 

3. Reinig en desinfecteer alleen de uitwendige oppervlakken van de transportkoffers. Reinig
of desinfecteer de inwendige oppervlakken van de koffers niet.

4.
Zorg dat de transportkoffers volledig droog zijn voordat u deze voor het systeem gebruikt.
OPMERKING. Wanneer opgedroogd kunnen oppervlakteontsmettingsmiddelen vlekken
achterlaten.
 

REINIGING
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Transportkoffers
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