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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter och juridisk information

Tillverkare

Denna produkt är tillverkad av Brainlab och distribueras exklusivt av DePuy Synthes.
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany

Distributör

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

Support

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

Region Telefon och fax

USA, Kanada, Central- och Sydamerika Tel: +1 (866) 473 7823

Europa, Mellanöstern, Afrika Tel: +32 2 352 16 66

Asien, Australien Tel: +65 6827 6154

Support och service av systemet kan göras antingen av Brainlabs service- och supportpersonal
eller av personal från tredje part, certifierad eller förklarad behörig av Brainlab. I denna handbok
ingår båda möjligheterna när Brainlabs support eller service omnämns.

Förväntad livslängd

Brainlab tillhandahåller minst åtta års service för plattformar. Under denna tidsperiod erbjuds såväl
reservdelar som support på plats.
Kick-systemets livslängd beror på faktorer som metod och varaktighetstid för varje användning,
och hanteringen mellan användningstillfällena. Noggranna funktionstester och inspektion av Kick-
systemet före användning är bästa sättet att avgöra när livslängden är slut.
Slutet på livslängden beror normalt på slitage och skador på grund av användning. Följ
underhållsanvisningarna som en del av förebyggande service.

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna handbok innehålla fel.

ALLMÄN INFORMATION
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Kontakta oss på igs.manuals@brainlab.com om du har förslag på hur handboken kan förbättras.

Kontaktuppgifter och juridisk information
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1.1.1 Juridisk information

Upphovsrätt

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

Varumärken som tillhör Brainlab

• Kick® är ett registrerat varumärke för Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

CE-märke

• CE-märkningen visar att Brainlab-produkten uppfyller de grundläggande kra-
ven i rådets direktiv 93/42/EEG (”MDD”).

• Enligt de principer som fastställs i MDD är Kick en klass IIb-produkt.

OBS: CE-märkets giltighet kan endast bekräftas för produkter tillverkade av Brainlab.
 

Kasseringsanvisningar

Elektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med lagstadgade be-
stämmelser. För information om WEEE-direktivet (elektriskt och elektroniskt avfall), be-
sök:
http://www.brainlab.com/weee

För mer information eller instruktioner om återvinning, kontakta Brainlab.

Försäljning i USA

I USA får denna produkt enligt federal lag endast säljas av eller på order av läkare.

Tillkännagivande från Federal Communications Commission (FCC)

Denna utrustning har testats och visat sig överensstämma med gränserna för en digital produkt,
klass A, enligt del 15 i FCC-bestämmelserna. De här gränserna har utformats för att ge ett rimligt
skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i kommersiell miljö. Utrustningen
genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras enligt
bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Användning av den här
utrustningen i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka skadliga störningar, som
användaren i så fall måste åtgärda på egen bekostnad.

Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som är
ansvarig för överensstämmelsen kan göra att användaren förlorar sin rättighet att hantera
denna utrustning.
Denna enhet överensstämmer med del 15 i FFC-bestämmelserna. Användning sker under
följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet får
inte ta till sig några mottagna störningar, däribland störningar som kan ge upphov till oönskade
funktioner.
WLAN-modulen som ingår i denna produkt kan inte röras av slutanvändarna. WLAN-modulens
FCC-ID står angivet på WLAN-etiketten som sitter på monitorvagnen. Kontakta Brainlabs support
om frågor om detta uppstår.

ALLMÄN INFORMATION
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1.2 Symboler

Varningar

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

Försiktighetsuppmaningar

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller
säkerhetskritisk information gällande möjliga problem med utrustningen. Sådana problem
innefattar funktionsfel på utrustningen, fel på utrustningen, skada på utrustningen eller
skada på egendom.

Anmärkningar

OBS: Anmärkningar är formaterade med kursiv stil och visar på ytterligare praktiska råd.
 

Symboler
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1.2.1 Symboler på hårdvaran

Symboler på hårdvarukomponenter

Följande symboler kan förekomma på systemet:

Symbol Förklaring

Tillämpad del typ BF enligt IEC 60601-1

Försiktighet

Potentialutjämningspunkt

Får ej återanvändas

Osteril

Får ej omsteriliseras

Steriliserad med etylenoxid

Får inte användas om förpackningen är skadad

Håll borta från solljus

Förvaras torrt

Förvaringsförhållanden beträffande temperatur: Det specificerade temperatu-
rintervallet visas på varje etikett

Förvaringsförhållanden beträffande relativ luftfuktighet, ej kondenserande: Den
specificerade luftfuktigheten visas på varje etikett

Förvaringsförhållanden beträffande lufttryck: Det specificerade lufttrycksinter-
vallet visas på varje etikett

Radioenhet

Klass 2 trådlöst LAN

ALLMÄN INFORMATION
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Symbol Förklaring

Antal produkter i förpackningen

Tillverkningssatsnummer

Serienummer

Artikelnummer

Används före månad ÅÅÅÅ

Tillverkningsdatum

Tillverkare

Auktoriserad representant inom Europeiska gemenskapen

IPXY
Kapslingsklass enligt IEC 60529
• X = Skydd mot intrång av fasta föremål
• Y = Skydd mot intrång av vätska

Starkt magnetfält

Risk att klämma händer eller andra kroppsdelar i utrustningen

Titta inte direkt in i laserstrålen och rikta inte in laserstrålen i patientens ansikte
eller ögon

Laserstrålning avges från öppningen
Titta inte in i strålen
Laserprodukt klass 2
max uteffekt 1 mW våglängd 635 nm

Vältrisk: Flytta inte systemet när bromsarna är låsta eller om enheten blocke-
ras av föremål

Standbyomkopplare för att sätta enheten i standbyläge

Se bruksanvisningen

Symboler
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Symbol Förklaring

Se medföljande dokumentation

ALLMÄN INFORMATION
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1.3 Avsedd användning

Avsedd användning av systemet

Kick-systemet är en navigeringsplattform som används för bildledd kirurgi (IGS) och innefattar:
• Ett spårningssystem
• En datorenhet som kör programvaran
• En displayenhet som visar navigeringen, däribland touchfunktion för användaren som ska

interagera med programvaran

Plats för användning

Systemet är endast avsett för användning inomhus, i en operationssal på sjukhus.

Användningsfrekvens

Användningsfrekvensen definieras som mellan en gång per månad och flera gånger per vecka.

Patientgrupp

Patientgruppen består av patienter som kan behandlas via Brainlabs tillämpningsprogramvara
som är utfärdad för denna enhet för bildledd kirurgi (IGS).
Se mer detalj i relevant Användarhandbok för programvara.

Avsedd användarprofil

Följande beskriver de avsedda användarna av systemet och deras respektive uppgifter:
• Utbildad sjukhuspersonal (t.ex. sjuksköterskor) är ansvariga för att installera systemet före den

kirurgiska proceduren och för att ta bort systemet efter proceduren.
- I installation och borttagning av systemet ingår: att flytta och placera, koppla i och ur kablar,

starta upp/stänga ner, rengöra systemet och koppla i/koppla ur enheter från tredje part.
• Sterilitetssjuksköterska är ansvarig för att upprätthålla steriliteten under operationen, däribland

att täcka över enheter.
• Kirurger och/eller operationsassistenter styr och interagerar med Brainlab-programvaran som

körs på systemet, med hjälp av systemets pekskärm. För detaljerad information om hur
programvaran används, se relevant Användarhandbok för programvara.

• Brainlabs behöriga personal ansvarar för systemunderhåll och support.

Nödvändig prestanda

Eftersom nödvändig prestanda definieras efter kliniska funktioner, är den beroende av vilket
Brainlab-program som används och den kliniska proceduren. Se motsvarande
Användarhandbok för programvara för att se om en nödvändig prestanda är definierad, och i så
fall vilken.

Varsam hantering av hårdvaran

Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

Systemets komponenter och tillhörande instrument består av mycket exakta mekaniska
delar. Hantera dem varsamt.

Avsedd användning
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Rimlighetsgranskning

Innan en patient behandlas ska sannolikheten för all information till och från systemet
granskas.

ALLMÄN INFORMATION
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1.4 Kompatibilitet med medicintekniska produkter
Brainlabs medicinska instrument

Kompatibla medicinska instrument från Brainlab

Kick är kompatibelt med:
• Kick-monitoröverdrag
• Steril pekpenna

Andra Brainlab-instrument

Ytterligare instrument kan bli tillgängliga efter publiceringen av denna användarhandbok. Kontakta
Brainlab eller Brainlabs behöriga support om du har frågor om instrumentkompatibilitet med
Brainlabs programvara.

Använd endast instrument och reservdelar som specificerats av Brainlab. Att använda
otillåtna instrument/reservdelar kan negativt påverka säkerheten och/eller effektiviteten för
den medicintekniska produkten och äventyra säkerheten för patienten, användaren och/
eller miljön.

Kompatibilitet med medicintekniska produkter
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1.5 Utbildning och dokumentation

Utbildning från Brainlab

För att säkerställa säker och lämplig användning ska samtliga användare delta i ett
utbildningsprogram som hålls av en behörig representant för Brainlab innan de använder
systemet.

Handlett stöd

Innan du använder systemet för kirurgiska ingrepp där datorstödd navigering anses vara
oumbärlig ska du utföra ett tillräckligt antal fullständiga procedurer med en behörig Brainlab-
representant närvarande, som kan ge vägledning vid behov.

Ansvar

Detta system ger endast assistans till kirurgen, och ersätter inte kirurgens erfarenhet och/
eller ansvar under användningen av det.

ALLMÄN INFORMATION
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1.5.1 Dokumentation

Avsedd målgrupp

Den här användarhandboken är avsedd för kirurger och sjukhuspersonal.

Relevanta systemkonfigurationer

Informationen i denna handbok är relevant för nedanstående systemkonfigurationer:

Systemkonfiguration Art. nr Enhet Art. nr

Kick-navigeringsstation 18080
Monitorvagn 18081

Kameravagn 18082

OBS: Alla enhetsartikelnummer står på systemplattorna på baksidan av monitorvagnen.
 

Att läsa användarhandböcker

I användarguiderna beskrivs komplex medicinsk utrustning och kirurgisk navigeringsmjukvara som
måste användas med försiktighet.
Det är viktigt att samtliga användare av system, instrument och programvara:
• läser användarhandböckerna noggrant före hantering av utrustningen
• alltid har tillgång till användarhandböckerna

Att inte ta hänsyn till information i användarguiderna, i synnerhet vad gäller varningar och
försiktighetsuppmaningar, anses vara onormal användning.

Tillgängliga användarhandböcker

Användarhandbok Innehåll

Användarhandböcker för
programvara

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

Användarhandböcker för in-
strument Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Handbok för rengöring,
desinfektion och steriliser-
ing

Detaljinformation om rengöring, desinfektion och sterilisering av in-
strument

Användarhandböcker för
system Omfattande information om systeminställning

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

OBS: Vilka användarhandböcker som är tillgängliga varierar beroende på Brainlab-produkt.
Kontakta Brainlabs behöriga support om du har frågor beträffande användarhandböckerna som
du har fått.
 

Utbildning och dokumentation
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2 SYSTEMÖVERSIKT
2.1 Systemkomponenter

Kick-systemet

Kick är en navigeringsplattform som används för bildledd kirurgi (IGS) och innefattar:
• Ett spårningssystem (optisk spårning se s. 49)
• En datorenhet som kör programvaran (se Teknisk användarhandbok)
• En visningsenhet som kan visa navigeringen, inklusive beröringsfunktioner som gör att

användaren kan interagera med programvaran (se s. 33)
Kick har en pekskärm och knappar för användarinteraktion. Dessutom har systemet flera PC-
gränssnitt för anslutning av videokällor, dataöverföringsenheter, nätverksintegration eller andra
3:e-partsenheter.
Kameran kan höjdjusteras med hjälp av teleskopstången och även roteras runt sin vertikala och
horisontella axel för att uppnå en god spårningsposition.
Monitorn kan lutas för att uppnå en god visningsvinkel för användaren. För steril användning ska
Kick-monitoröverdraget eller den sterila pekpennan användas.

Optisk spårning

Optisk spårning åstadkoms av en kameraenhet som avger och känner av blixtar av infrarött ljus.
• Reflektiva element, fästa på referensanordningar på patienten och instrumenten, reflekterar de

infraröda signalerna tillbaka till kameraenheten.
• Reflekterade signaler från de reflektiva elementen fångas upp och digitaliseras av varje

kameralins från en annan vinkel.
• Brainlabs program använder kamerainmatningen för att beräkna de relativa tredimensionella

positionerna för instrumenten och patientens referensanordningar.

SYSTEMÖVERSIKT
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Komponenter - Kick

⑤

④

⑥

③

①

②

Figur 1 

Nr Komponent Se

① Teleskopstång för kamera Sida 58

② Kamera Sida 51

③ Kameravagn Sida 49

④ Monitorvagn Sida 33

⑤ Pekskärm Sida 35

⑥ Monitorstång Sida 33

Systemkomponenter
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2.2 Systeminstallation

Systemets position

Se till att systemet installeras så att det inte är möjligt för patienten att vidröra eller komma
i kontakt med patienten.

Se till att systemet är inställt på ett sådant sätt att elnätkontakten är lätt åtkomlig. I
händelse av funktionsfel måste du enkelt kunna koppla ur nätkabeln från elnätet.

Sterilt fält

Kick-systemen är osterila. Om monitorvagnen draperas, kan den användas i patientmiljön (se s.
67).

Låt inte någon del av systemet komma in i det sterila fältet.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Speciella försiktighetsåtgärder beträffande elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) måste
installeras och driftsättas enligt EMK-informationen i denna handbok och i Teknisk
användarhandbok.

Av EMK-skäl (elektromagnetisk kompatibilitet) ska systemkomponenterna inte användas i
omedelbar närhet av, eller staplas på annan utrustning. Om detta är oundvikligt, verifiera
att Kick-systemet fungerar normalt.

SYSTEMÖVERSIKT
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2.2.1 Kick-systemet

Allmän information

Monitorvagnen och kameravagnen levereras förinstallerade och färdiga att använda.
Samtliga systemkomponenter är lämpliga för kontinuerlig drift under kirurgiska procedurer.

Så här placeras systemet säkert

Steg Se

1. Ta bort skyddshöljena innan du går in i operationssalen. Sida 86

2. Flytta in utrustningen i operationssalen. Sida 86

3.
Placera systemet i operationssalen.
OBS: Placera inte kameran, monitorn eller någon annan del av Kick-syste-
met direkt över patienten.
 

Sida 23

4. Lås alla bromsar på monitorvagnen och kameravagnen. Sida 88

5. Flytta monitorn till önskad plats. Sida 37

6. Flytta kameran till önskad plats. Sida 58

7. Anslut alla kablar på anslutningspanelen. Sida 34

Störningar

Om kamerans infraröda ljus stör andra apparater, flytta dessa apparater och/eller kameran så att
störningen åtgärdas.

Kamerans infraröda ljus kan störa annan IR-baserad operationsutrustning, till exempel
fjärrkontroller, pulsoximetrar eller IR-känsliga mikroskop.

Systemet producerar elektromagnetiska fält som kan störa annan känslig utrustning, och
kan i sin tur även störas av andra elektromagnetiska fält.

MR-säkerhet

Kick-systemet har inte testats i en MR-miljö.

Systeminstallation
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2.2.2 Installation i operationssalen

Allmän information

Exemplet på installation nedan är bara ett förslag. Mer detaljerade installationsbeskrivningar finns
i relevant Användarhandbok för programvara.

Exempel på installation av Kick

Figur 2 

SYSTEMÖVERSIKT

Kick Ver. 1.2 | Användarhandbok för system Rev. 1.0 | DePuy Synthes 23



2.3 Korrekt systemhantering

Klassificering - monitorvagn och kameravagn

Monitorvagnen och kameravagnen är klassificerade som klass I-utrustning enligt IEC 60601-1
och måste testas därefter.

Klassificering Definition

Klass I
Avser utrustningens klassificering avseende skydd mot elektriska stötar.
Skydd finns för tillgängliga metalldelar och inre metalldelar, exempelvis an-
slutningen till PE (skyddsjord).

Korrekt hantering

Före operation ska en visuell inspektion utföras av systemet inne i operationssalen. Se till
att nätströmskabeln sitter i ordentligt innan du startar proceduren. Använd inte
utrustningen om du misstänker att den har skadats på något sätt.

Före operation ska ett funktionstest utföras. Se till att systemet startar upp korrekt och att
patientuppgifterna laddas upp korrekt i det aktuella navigeringsprogrammet.

Endast personer som har utbildats av Brainlab får använda systemet i en klinisk miljö.

Sitt eller stå inte på vagnarna. Luta dig inte mot vagnarna, då det orsakar vältrisk.

Patientsäkerhet

Systemkomponenterna får aldrig komma i direkt fysisk kontakt med patienten.

Modifiering

Gör inte några modifieringar av Kick-systemet. Endast Brainlab-certifierad personal får modifiera
systemet.

Använd endast de systemkomponenter som levereras av Brainlab. Modifiera inte systemet
på något sätt. Att ändra på systemet eller använda det på något annat sätt än vad som
avsetts kan leda till allvarlig skada på patienten, användaren eller tredje part.

Risk för elektriska stötar

För att förhindra elektriska stötar eller permanenta skador på systemet får monitorn,
spårningssystemet eller vagnarna inte utsättas för överdriven fukt.

Vidrör aldrig patienten och några systemkomponenter eller elektriska gränssnitt samtidigt,
på grund av möjlig elektrostatisk urladdning.

Anslut endast monitorvagnen till ett skyddsjordat nätuttag. Att inte göra det kan leda till
personskada.

Korrekt systemhantering
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Vidrör inte stickproppskontakter.

Spårningsenhet och monitor

Spårningsenheten och monitorn är mycket exakta och ömtåliga elektriska utrustningar.
Hantera dem varsamt.

Lämplig positionering

För att undvika skador på Kick-systemet, annan utrustning eller människor, ska systemet
endast flyttas, parkeras eller användas i respektive lämpligt läge.

Systemet får endast användas på plant underlag.

Ha Kick-systemet helt bromsat under användning.

Placera inte kameravagnen, monitorvagnen eller några delar av dem över patienten.

Radiostörningar

Denna system är endast avsedd att användas av vårdpersonal. Det kan orsaka
radiosändningar eller störa driften av annan utrustning i närheten. Det kan bli nödvändigt
att vidta lindrande åtgärder genom att rikta om eller förflytta enheten eller skärma av
lokalen.

Bärbar och mobil radiofrekvenskommunikation kan påverka utrustningen.

Annan operationsutrustning kan orsaka störningar på Kick-systemet, även om den
överensstämmer med CISPR-strålningsreglerna.

Miljöbegränsningar

Systemets komponenter är inte lämpliga för användning i närvaro av lättantändliga
anestesiblandningar innehållande luft, syre eller lustgas.

Låt inte vätskor tränga in i systemkomponenterna.

Placera inte systemkomponenterna på instabilt underlag där systemet kan tippa över och
skadas allvarligt.

OBS: För detaljerad information om drift och restriktioner för lagringsmiljö, se Teknisk
användarhandbok.
 

SYSTEMÖVERSIKT
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Skyddshöljen

Förvara skyddshöljena på ett rent och torrt ställe under operationen.

Korrekt systemhantering
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2.4 Inspektioner

Intervall

En detaljerad inspektion måste utföras av Brainlabs behöriga support en gång om året.
Se detaljerad information om inspektioner i Teknisk användarhandbok.

Kick-systemet ska underhållas och inspekteras regelbundet för att säkerställa
funktionalitet och säkerhet.

Behörighet

Endast Brainlab och/eller dess behöriga partners får utföra reparation av systemet och
utrustningen. Risk för elektriska stötar: Det finns inga delar i Kick-systemet som kan
repareras av användaren. Inga höljen får avlägsnas. All service och allt underhåll ska
utföras av utbildade behöriga Brainlab-tekniker.

SYSTEMÖVERSIKT
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2.4.1 Vecko- och månadsinspektioner

Behörighet

Endast kvalificerad klinisk personal är behörig att utföra vecko- och månadsinspektioner.

Utför inte inspektioner eller underhåll medan Kick används för patientbehandling.

Varje vecka

Komponent Inspektion

Kablage Visuell kontroll (titta efter skador, vridningar, sprickor)

Rengöring Se kapitel 7 Rengöring

Varje månad

Komponent Inspektioner

Allmänna komponen-
ter

• Inspektera efter fysiska skador
• Märkning och typskyltar är läsbara
• Fungerande anslutning till utrustning från tredje part (t.ex. mikroskop)

Hjul och bromsar (mo-
nitorvagn och kame-
ravagn)

Funktionalitet

Kamera
• Funktionalitet
• Visuell inspektion (slitage)
• Båda linserna är rena och har inga repor eller andra skador

Monitorvagn

• Funktionalitet
• Stabil fastsättning av monitorn samt repor på pekskärmen
• Standbyknapp
• Strömlysdiod
• USB-anslutningar
• Nätverksanslutning

Monitorvagn och ka-
meravagn Kontrollera att det inte är några skruvar som är lösa eller saknas

Inspektioner
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2.4.2 Årlig inspektion av elektrisk säkerhet

Intervall

En inspektion av elektrisk säkerhet ska utföras en gång om året.

Omfattning

En inspektion av elektrisk säkerhet måste omfatta samtliga punkter som anges på
testrapportformuläret.
Se detaljerad information om säkerhetsinspektioner i Teknisk användarhandbok.

Behörighet

Endast Brainlabs behöriga support eller kvalificerade ingenjörer är behöriga att utföra årliga
inspektioner.

Inspektioner av personal som inte kommer från Brainlab

Endast utbildad och behörig personal får utföra elektriska säkerhetstester.

Testet måste utföras av en kvalificerad ingenjör som:
• är kvalificerad för att utföra säkerhetsinspektioner av elektrisk utrustning för medicinskt bruk,
• är väl införstådd med produktens säkerhetsinformation och produktanvisningarna, och har läst

och förstått användarhandböckerna,
• är välinformerad om aktuella lokala bestämmelser om olycksförebyggande arbete inom och

utanför industrin,
• omedelbart skriftligen informerar Brainlab om utrustningen bedöms vara osäker.

Inspektioner av Brainlabs personal eller personal som getts behörighet av Brainlab

• Om det inte finns någon lämplig behörig person hos kunden kommer en supportspecialist som
getts behörighet av Brainlab att utföra denna inspektion mot en fast avgift.

• Brainlab utför en inspektion i slutet av garantitiden utan kostnad.
• Kontakta din lokala supportrepresentant eller distributör om du behöver en behörig

supportspecialist från Brainlab.

Arrangemang

Serviceavtal finns tillgängligt Årlig inspektion

Ja Automatiskt utförd av Brainlab eller leverantörer som getts be-
hörighet av Brainlab.

Nej Kontakta Brainlabs behöriga support för arrangemang.

Hur man använder testrapportformuläret

Steg

1. Kopiera testrapporten från Teknisk användarhandbok.

2. Ange resultaten av inspektionen.

3. Spara detta som protokoll över inspektionen.

SYSTEMÖVERSIKT
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2.5 Funktionsfel och anvisningar för returer

Systemskador eller avbrott

Använd inte systemet om:
• nätströmskabeln eller stickproppen är skadad eller utsliten
• vätska har spillts på enheten
• systemet inte fungerar normalt när användningsinstruktionerna följs
• en vagn har tippat över eller höljet har blivit skadat
• systemkomponenterna uppvisar en påtagligt försämrad prestanda, vilket tyder på behov av

service
• vätskor läcker ut från systemet
• systemet avger rök
• lysdioderna påvisar ett fel

Om ett felmeddelande visas på pekskärmen eller om lysdioderna för fel tänds (se s. 47
och s. 62), kontakta Brainlabs behöriga support. Använd inte systemet.

Hur man agerar vid skada eller avbrott

Steg

1. Stäng av systemet.

2. Koppla ur systemet från vägguttaget.

3. Kontakta support.

4. Fäst ett anslag, t. ex. ”FÅR EJ ANVÄNDAS”, på utrustningen för att förhindra att den oav-
siktligt används.

Om du fortsätter att använda utrustning som visat sig vara trasig under en inspektion,
riskerar du att skada patienten.

Funktionsfel och anvisningar för returer
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2.5.1 Anvisningar för returer

Rapportering av skadad utrustning

Om det finns några felaktiga komponenter bör detta omedelbart rapporteras till Brainlabs behöriga
support (se s. 7).
Brainlabs behöriga support kommer att be dig om:
• Komponenternas artikelnummer (står på systemplattan på baksidan av monitorn)
• Beskrivning av problemet

Reparation och utbyte

Brainlabs behöriga support:
• Ger dig en kostnadsuppskattning för reparation eller utbyte.
• Informerar dig om när systemet förväntas vara funktionellt igen (oftast inom 48 timmar).

Demontering av komponenter

Ta endast bort skadade komponenter efter anvisningar av Brainlabs behöriga support.

Hur man returnerar komponenter

Steg

1. Skydda komponenten från ytterligare skada genom att linda in den och emballera den or-
dentligt.

2. Fyll i och återsänd formuläret som faxades till dig, eller levererades tillsammans med ut-
bytesdelen.

3. Förslut lådan noggrant med tejp.

4. Skicka den defekta komponenten till relevant returadress eller följ instruktionerna från
Brainlabs behöriga support.

Returadresser

Innan du returnerar systemet, informera din direktrepresentant från DePuy Synthes och fråga
efter din lokala returneringsadress.

SYSTEMÖVERSIKT
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Funktionsfel och anvisningar för returer
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3 MONITORVAGN
3.1 Komponenter

Komponenter till monitorvagn

⑤

⑥

③

②

①
⑧

⑦

④

Figur 3 

Nr Komponent Se

① Hjul Sida 88

② Handtag till monitorvagn (lösgöringsknapp sitter på baksidan av handtaget,
inte synlig) Sida 73

③ Monitorgångjärn Sida 38

④ Pekskärm Sida 35

⑤ Monitorkabel Sida 83

⑥ Kabelkrokar Sida 46

MONITORVAGN
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Nr Komponent Se

⑦ Standbyknapp Sida 65

⑧
Monitorvagnens underrede, innehållande:
• Medicinsk datorenhet
• Anslutningspanel

Sida 34

Anslutningspanel

①

⑦

⑤

⑩

⑧

⑥

⑨

③

②

④

Figur 4 

Nr Komponent

① Nätanslutning

② Potentialutjämning

③ S-Video In (S-videoingång)

④ Video In (videoingång)

⑤ Hospital Network (sjukhusnätverk)

⑥ Intraoperative data (intraoperativa data)

⑦ USB

⑧ Spårningsenhet (kameravagn)

⑨ Kolibri uppgraderad kameraanslutning

⑩ Mikroskop och video ut

OBS: Den oanvända spårningsenhetsporten är övertäckt. Försök inte ta bort skyddet från porten.
Om din spårningsenhets port måste bytas, kontakta Brainlabs support. För mer information om
anslutningar, se s. 40.
 

Komponenter
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3.2 Monitor

Allmän information

Monitorvagnen är försedd med en monitor med pekskärm.
Visningsalternativen varierar beroende på programvaran och användarinställningarna. För mer
information se relevant Användarhandbok för programvara.

Ej för diagnostisk användning

Kick-pekskärmen överensstämmer inte med DIN EN 6868 och är inte avsedd för
diagnostisk användning. Videobilder är inte lämpliga för diagnostisk användning.

Monitorkomponenter

②

③

①

Figur 5 

Nr Komponent

① Monitorlösgöringsknapp (baksidan av monitorhandtaget)

②
Hemknapp
OBS: Denna knapps funktion kan variera beroende på programvaran. Se mer information
i relevant Användarhandbok för programvara.
 

③ USB-portar (täckt av flik)

MONITORVAGN
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Användning av pekskärm

• När systemet har ström är pekskärmen alltid på och kan användas.
• Det går endast att göra en interaktion åt gången.
• Placera monitorn så att den inte stör operationen eller operationspersonalens rörlighet.

Rengör pekskärmen före användning.

OBS: För mer information, se s. 67.
 

Skydda pekskärmens yta

Använd inte en skadad pekskärm. Kontrollera alltid pekskärmens skick innan en procedur
påbörjas.

Använd inte vassa verktyg på pekskärmen.

Korrekt användning av vagnen

Fäst eller häng inte något på monitorvagnen och luta dig inte mot monitorvagnen. Att göra
det kan få vagnen att tippa över.

Monitor
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3.2.1 Rörelseområde

Monitorrotation

Monitorn kan roteras med monitorgångjärnet på det horisontella planet:
• 22° bakåt
• 10° framåt

Visningsvinkeln för monitorn är minst 80° i alla fyra riktningarna.

Figur 6 

MONITORVAGN
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3.2.2 Rörliga delar

Försiktighetsåtgärder

Pekskärmens färger kan visas felaktigt om inte skärmen är korrekt positionerad.
Användarens synfält måste vara vinkelrätt mot pekskärmen för att färgerna ska se ut på
rätt sätt.

Klämpunkter

Var oerhört noga med att inte klämma fingrar eller andra kroppsdelar när monitorn placeras. Fogar
på monitorvagnen som man kan klämma sig i är bland annat:

Spaken för att fästa stången

Monitorhandtaget (under montering)

Hjul

Monitor

38 Kick Ver. 1.2 | Användarhandbok för system Rev. 1.0 | DePuy Synthes



3.3 Monitorvagnens ventilation

Ventilationsområde

①

Figur 7 

Nr Ventilationsområde

① Undersidan av monitorvagnens underrede (på båda sidor)

Säkerställande av ventilation

Ventilationsöppningarna på systemet får ej blockeras eller täckas, till exempel med
överdrag. Luft måste få cirkulera genom ventilationsöppningarna för att säkerställa korrekt
drift och för att undvika överhettning.

Placera inte systemet nära eller över ett element eller värmeutsläpp, eller i direkt solljus.

MONITORVAGN
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3.4 Tredjepartsanslutningar

Allmän information

Det är möjligt att ansluta enheter från tredje part till Kick med hjälp av kompatibla
anslutningskablar (se s. 42).

Gränssnitt

Alla kontakter för tredjepartsanslutningar och elektriska kontakter sitter på baksidan av vagnarna.

USB

USB-portar sitter på anslutningspanelen och ovanpå pekskärmsmonitorn.

Skanna USB-minnen med ett antivirusprogram innan du ansluter dem till systemet.

Anslut endast USB-enheter med låg ström eller som är egendrivna till systemet vars
kompatibilitet har testats (t.ex. USB-minne, mus, tangentbord, fotpedal). Anslut inte USB-
enheter med hög ström (t.ex. extern hårddisk, smarta mobiler, bärbara musikspelare). I
annat fall kan inte utrustningens säkerhet och effektivitet garanteras.

Restriktioner för anslutning av utrustning till paneler

Anslut endast utrustning till Kick som specificerats av Brainlab eller som Brainlab har
försäkrat kompatibilitet med.

Ytterligare utrustning som är ansluten till medicinsk elektrisk utrustning måste
överensstämma med respektive IEC- eller ISO-standarder (t.ex. IEC 60950 för
databehandlingsutrustning och IEC 60601-1 för medicinsk utrustning). Alla konfigurationer
ska dessutom uppfylla kraven för medicinska elektriska system (se IEC 60601-1-1
respektive paragraf 16 i den tredje utgåvan av IEC 60601-1). Den som ansluter ytterligare
utrustning till medicinsk elektrisk utrustning konfigurerar ett medicinskt system och är
därför ansvarig för att systemet överensstämmer med kraven för medicinska elektriska
system. Observera att lokala lagar har företräde framför ovan nämnda krav. Konsultera din
lokala representant eller den tekniska serviceavdelningen vid osäkerhet.

Användning av flera eluttag eller förlängningssladdar är inte tillåtet om inte annat anges.

LAN-anslutning

Beroende på vilket Brainlab-program som körs på systemet och integrationen i sjukhusnätverket,
kan anslutning av ett system till nätverket medföra möjlighet till patientdataöverföring, fjärråtkomst,
strömning och delning av sessioner.

Anslut endast enheter som uppfyller IEC till LAN-portarna.

Trådlös LAN-anslutning

Det kan vara möjligt att ansluta systemet till sjukhusets nätverk via en trådlös LAN-anslutning.
Tillgången till trådlös LAN-anslutning beror på din region.
Nätverk måste överensstämma med definitionerna i standard 802.11n.

Tredjepartsanslutningar
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I händelse av en svag anslutning eller ingen trådlös anslutning, används en LAN-kabel för att
ansluta. För patientdataöverföring använd t.ex. USB-minnen.

Det trådlösa systemets kommunikation kan störa andra trådlösa enheter i närheten.
Kontrollera att det trådlösa systemets anslutning och andra nödvändiga enheter fungerar
ordentligt före operation.

Nätverksmiljö

Använd endast systemet i säkrade nätverksmiljöer. Se till att nätverket är skyddat mot
obehörig åtkomst (t.ex. användarautentisering, brandvägg) och mot skadlig programvara. I
annat fall kan systemets funktion inte garanteras p.g.a. eventuella skadliga infektioner.

MONITORVAGN
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3.4.1 Anslutningar på bakpanelen

Kompatibla anslutningskablar

Port Exempel Hantering

Sjukhusnät-
verk

Ethernetport för anslutning till sjukhusnätverk eller
intraoperativa datakällor (minst kat. 5e RJ45-nät-
verkskabel för nätverk på max 1 GB).
Det finns en spärr upptill som låser när den kopplas
in i porten. När du tar bort kontakten ska du trycka
på spärren och därefter dra ut stickproppen.

Intraoperati-
va data

USB USB-portar för anslutning av passiva USB 2.0-enhe-
ter för överföring av patientdata.

Kamera

Anslut kameravagnen med Brainlab-kamerakabeln
via LEMO-anslutning.
Koppla in kamerakabeln tills den låses fast. Dra lätt i
kontakten för att kontrollera att den sitter ordentligt.
Lossa kontakten genom att dra tillbaka spärren och
sedan dra ut stickproppen.

S-videoing-
ång

För att interagera med Brainlabs programvideo, an-
slut S-videokällan med en 26 AWG minikoaxialkabel
(max 5 m) med Mini-Din Hosiden-stickpropp till
Brainlab S-videokabeln med förgrening.
Du måste inrikta kodknappen i plast innan du sätter
in kabeln. Denna kontakt kan inte låsas fast.
Använd endast Mini-Din Hosiden-kontakter med 4
stift. Liknande kontakter kan se ut att passa men de
kan skada utrustningen.

S-videokabel
med förgre-
ning

Används för att ansluta S-videokällor till Kick-syste-
met.
Anslut den svarta BNC-kontakten till S-videoingång
Y-porten på anslutningspanelen. Anslut den vita
BNC-kontakten till S-videoingång C-porten på an-
slutningspanelen.

Mikroskop

Anslut mikroskop endast via en Brainlab-mikroskop-
kabel. Koppla in kabeln genom att ansluta alla kon-
takter (DVI-I, USB, CVBS) till motsvarande port.
För detaljerad information om mikroskopintegration
se motsvarande Användarhandbok för instru-
ment.

Video ut
Video ut kan även användas för DVI-anslutningen.
OBS: Brainlab levererar inte denna kabel.
 

Tredjepartsanslutningar
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3.5 Kablage

Allmän information

I det här avsnittet finns information om anslutningen av Kick-systemkablar, däribland:
• Potentialutjämningskabel
• Nätströmskabel

Säker hantering av kablar

Använd inte trasiga eller skadade kablar.

Ryck eller dra inte i kablarna.

Koppla inte i eller ur kablar när systemet är påslaget.

Risk för elektriska stötar: Rör inga kabelstickproppar när monitorvagnen är påslagen.

Se till att spårningssystemkabeln inte är fäst i någon annan enhet än monitorvagnen och
spårningssystemet.

Kontrollera att kablarna är i gott skick innan systemet används.

Frånkoppla och förvara alla kablar på kabelkrokarna (se s. 46) när systemet inte används
eller innan det flyttas. Dra inte i kablarna.

Se till att kablarna har tillräckligt rörelseutrymme när de ansluts. Sträck och spänn inte de
fastsatta kablarna.

Potentialutjämningskabel (gul/grön)

• Utjämnar potentialer mellan olika metalldelar som kan vidröras samtidigt.
• Reducerar skillnader i potential som kan uppkomma mellan medicinsk elektrisk utrustning och

andra föremåls ledande delar under operation.

Innan du använder systemet, anslut potentialutjämningskabeln till monitorvagnen och den
motsvarande väggkontakten.

MONITORVAGN
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Hur man ansluter potentialutjämningskabeln

①

Figur 8 

Steg

1. Plugga in potentialutjämningskabeln i potentialutjämningsporten på monitorvagnen ①.

2. Anslut potentialutjämningskabeln till ett motsvarande vägguttag.

Hur man ansluter nätströmskabeln

① ②

Figur 9 

Steg

1. Anslut nätströmskabeln ① till strömuttaget på monitorvagnen ②.

2. Koppla in den andra änden av nätströmskabeln i vägguttaget.

Ta alltid ut nätströmskabeln ur vägguttaget först, innan du kopplar loss kabeln från
systemet.

Kablage
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Ansluta spårningsenheten

Mer information om hur du ansluter kameravagnen till monitorvagnen med hjälp av
kamerakabeln finns på s. 52.

MONITORVAGN
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3.5.1 Kabelförvaring

Kabelkrokar

Figur 10 
Om en kabel ska fortsätta vara ansluten till en vagn, bunta då noggrant ihop den och häng den
från kabelkrokarna.

Kablage
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3.6 Lysdiodindikationer

Lysdiod för standby-ström

Lysdioden för standbyläge finns placerad i standbyknappen på monitorvagnen (se s. 65).

Färg Status Förklaring

Grön

Av De elektroniska komponenterna är av.

Långsamt
blinkande

De elektroniska komponenterna startar upp. Vänta tills lysdioden lyser
med fast sken före användning.

Fast De elektroniska komponenterna är på. Systemet är färdigt för använd-
ning.

Snabbt
blinkande Fel har upptäckts. Kontakta support.

MONITORVAGN
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Lysdiodindikationer
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4 KAMERAVAGN
4.1 Vagnkomponenter

Komponenter

①

③

④

⑧

⑥

②

⑦

⑤

Figur 11 

Nr Komponent

① Underrede till kameravagn

② Kabelkrokar

③
• Teleskopstång
• Spiralkamerakabel (inte synlig)

④ Justeringshandtag för kamera

⑤ Kamera

⑥ Kamerans gångjärn

KAMERAVAGN
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Nr Komponent

⑦ Kamerans handtag

⑧ Klämspak

Vagnkomponenter

50 Kick Ver. 1.2 | Användarhandbok för system Rev. 1.0 | DePuy Synthes



4.1.1 Kamera

Kamerakomponenter

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Figur 12 

Nr Komponent

① Frigöringsknapp för kamera

② Kamerans handtag

③ Positioneringslaser

④ Lins

⑤ Ljuskällans filter

⑥ Justeringshandtag för kamera

⑦ Laserutlösare

OBS: Kameran har inga delar som användaren kan utföra service på.
 

Infrarött lysdiodfält

Det infraröda lysdiodfältet sitter runt linsernas innerring.
Det infraröda lysdiodfältet är en ”LED-produkt klass I”.
Titta inte direkt in i det infraröda lysdiodfältet från ett avstånd under 15 cm.

KAMERAVAGN
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4.2 Kablage

Allmän information

I det här avsnittet finns information om anslutningen av Kick-systemkablar, däribland:
• Kick-kamerakabel
• Kolibri-kamerakabel

Försiktighetsåtgärder för kablage

Risk för elektriska stötar: Rör inga kabelstickproppar när monitorvagnen är påslagen.

Koppla inte i eller ur kablar när systemet är påslaget.

Kontrollera att kamerakabeln inte är ansluten till någon annan utrustning än
monitorvagnen.

Ryck eller dra inte i kablarna med våld.

Hur kameravagnen ansluts till monitorvagnen

①

Figur 13 

Steg

1. Kontrollera att monitorvagnen är avstängd.

2.
Anslut vid behov kamerakabeln till kameraporten på monitorvagnen.
OBS: Kamerakabeln ansluts vanligtvis under systeminstallationen och behöver inte kopp-
las ifrån.
 

3. Anslut kamerakabeln till kameraporten på kameravagnen ①.

4. Dra lätt i kabeln i varje ände för att kontrollera att låsmekanismen är inkopplad.

5. Anslut nätström till monitorvagnen och vägguttaget.

6. Starta upp systemet genom att sätta på monitorvagnen.

Kablage
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Koppla ur kamerakabeln

Figur 14 

Vrid inte stickproppen när du drar ur kamerakabeln. Fatta tag i stickproppen, inte i kabeln,
och dra rakt ut.

KAMERAVAGN
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4.3 Användning av kameran

Allmän information

Kameravagnen:
• Möjliggör mobil positionering av kameran
• Tillåter anpassning av kamerans vinkel och höjd
• Fästs via kabel till monitorvagnen

Säker användning

Endast en person åt gången bör använda kameravagnen.
Se till före användning att kameran och alla delar av kameravagnen fungerar ordentligt och att
det finns tillräckligt med utrymme för kamerarörelse.

För att undvika risk för elektriska stötar, vidrör inte patienten, kameravagnen och/eller
kameran samtidigt.

Trampa eller sitt inte på kameravagnens underrede.

Fäst eller häng inte något på kameravagnen, p.g.a. risken för att kameravagnen tippar över.

Använd inte kameravagnen om kablarna är synbart skadade.

Placera inte kameravagnen på ojämna ytor. Den kan då komma i rörelse, vilket kan
resultera i allvarliga skador.

Användning med aktiva trådlösa instrument

Använd inte systemet med några aktiva trådlösa instrument som inte specificerats av Brainlab.
Försök inte använda mer än ett aktivt trådlöst instrument åt gången.
Kommunikation med trådlösa instrument (t.ex. Z-touch) kan upprättas även när kameran
fortfarande värmer upp.

Kompatibilitet

Använd kameravagnen endast med godkända navigeringssystem från Brainlab.

Gör inte några ändringar av kamerakomponenterna. Ändringar av utrustningen kan orsaka
svåra skador på patienten, användaren eller tredje part.

Absoluta mätningar

Kameran är inte avsedd för absoluta mätningar. Kameran är utformad för att tillhandahålla den
relativa placeringen för spårbara instrument.

Varsam hantering

Kameran är en ytterst känslig optisk utrustning. Hantera den varsamt.

Användning av kameran
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Skador och renlighet

Inspektera alltid kameran så att den är ren och inte har några skador före proceduren.
Använd inte kameran om den är skadad eller om det finns repor på linsernas inre ring.

Använd inte kameravagnen om den inte håller kameran stadigt i läge.

Använd inte kameran om ljuskällans filter eller linser är smutsiga.

Luftflöde

Blockera inte det normala luftflödet runt kameran, till exempel genom att täcka över den.
Detta kan påverka kamerans driftmiljö så att de rekommenderade gränsvärdena överskrids.
Försök inte skydda eller täcka över kameran med metoder som inte godkänts av Brainlab.

Sätta på kameran

När kameravagnen ansluts med kabeln till monitorvagnen, startas kameravagnen så snart
monitorvagnen sätts på (se s. 65).

Uppvärmningstid

Varje gång kameran startas behöver den i allmänhet två minuters uppvärmningstid. Om kameran
förvaras vid låga temperaturer kan uppvärmningstiden bli längre.

KAMERAVAGN
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4.3.1 Rörelseområde

Allmän information

Bedöm teleskoparmens rörelseområde och se till att det finns tillräckligt med utrymme, så
den inte kolliderar med taket, utrustningen eller någon person.

Höjd för kameravagn

Kameravagnen har en maxhöjd på 235 cm från golvet till ovansidan av kameran.
Maxhöjden till kameralinsernas mittpunkt är 223 cm.

Kamerans rörelseområde

• Horisontell axel: 10° till 65° under den horisontella axeln
• Vertikal axel: ±45°

Användning av kameran
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4.3.2 Driftsläge

Hur man ställer kameravagnen i driftsläge

Steg

1. Se till att kameravagnen är i transportläge (se s. 86).

2.
Använd kamerahandtaget och flytta kameravagnen till önskad plats.
OBS: Ta bort skyddshöljena innan du går in i operationssalen.
 

3. Lås alla fyra hjulbromsarna (se s. 88).

4. Justera kamerans höjd efter behov (se s. 58).

5. Ta tag i kamerajusteringshandtaget och flytta kameran till önskat läge, med hjälp av ka-
merapositioneringslasern efter behov.

6. Koppla kamerakabeln till monitorvagnen.

Överväganden vid positionering

I händelse av störningar med andra enheter orsakade av det IR-ljus som sänds ut av kameran,
placerar du om kameran och/eller påverkade enheter tills det inte är några fler störningar.

Reflektioner av IR-ljus, t.ex. från överdrag eller glänsande ytor, kan störa kamerans
förmåga att spåra instrument korrekt. Samma sak kan gälla för kamerans IR-ljus, som kan
störa andra enheter, t.ex. pulsoximeter, fjärrstyrningssytem eller IR-känsliga mikroskop.

Säker positionering

Lås alla fyra hjulbromsarna när kameravagnen är i driftsläge.

Placera inte kameravagnen eller någon av dess delar över patienten.

KAMERAVAGN
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4.3.3 Justera kameravagnen

Hur man justerar höjd

②

①

Figur 15 

Steg

1. Öppna klämspaken ①.

2.

Använd kamerahandtaget och den övre änden av teleskopstången för att flytta kameran
upp eller ner.
Använd numren på stången ② som vägledning efter behov.
OBS: Teleskopkamerastången har en luftbromsfunktion som hindrar stången från att falla
snabbt när klämspaken är öppen.
 

Systemets fogar

När vagnens teleskopstång justeras, var då noga med att fingrar eller andra kroppsdelar
inte råkar klämmas i fogarna i systemet.

Hur man justerar kameran

Kamerahuvudet kan justeras vertikalt och horisontellt.

Steg

1. Greppa kamerajusteringshandtaget och flytta kameran till önskat läge.

2. Använd positioneringslasern som hjälp med justeringen.

Användning av kameran
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Positioneringslaser

②

①

Figur 16 
Tryck på laserutlösaren ① för att aktivera positioneringslasern.
Positioneringslasern är markerad med orden ”LASER APERTURE” (laseröppning) ②.
Täck inte över laseröppningen.

Titta inte direkt in i den laseravgivande öppningen. Kamerans klass 2-lasermodul släpper
ut synlig strålning som kan vara skadlig för det mänskliga ögat. Att titta direkt på
laserdiodavgivningen på nära håll kan leda till ögonskador.

Att använda positioneringslasern på annat sätt än vad som beskrivs i denna handbok kan
leda till farlig strålexponering.

Rikta inte positioneringslasern direkt in i ögonen på patienten eller användaren. Det är
viktigt att tänka på att användare kan ha till viss del begränsat rörelseutrymme under
proceduren och att patienter kanske inte kan t.ex. blunda eller vända bort huvudet från den
utstrålade lasern.

KAMERAVAGN
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Rörliga delar

Var oerhört noga med att inte klämma fingrar eller andra kroppsdelar när kameravagnen
placeras. Fogar på kameravagnen som kroppsdelar kan klämmas i är bland annat:

Kamerahandtaget (under montering)

Kamerans rotationsgångjärn

Spaken för att fästa stången

Hjul

Säker hantering

Positionera inte kameran över patienten.

Vid justering av kamerapositionen, tänk på att kameravagnen eller delar av den kan röra
sig oavsiktligt.

Kameraenhetens komponenter är exakta, känsliga optiska instrument. Om kameran utsätts
för fall eller stötar kan detta orsaka felkalibrering.

Användning av kameran
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Rör inte kameralinserna. Fläckar på linserna kan förvanska spårning.

Kamerans synfält

Placera kameran så att operationsfältet finns i mitten av kamerans synfält. Optimalt arbetsavstånd
är 1,2 till 1,8 m mellan kameran och operationsfältet.
Om instrumenten inte syns i kamerans synfält kan de inte spåras.
Navigeringsprogramvaran visar dialogrutan för kamerans synfält (se Användarhandbok för
programvara) och hjälper till att fastställa bästa kameraposition.

Figur 17 

Noggrannhet i mätning på ett plan vinkelrätt mot kameravyns riktning är högre än
noggrannhet längs med kameravyns riktning. Ta med detta i beräkningen när kameran
positioneras.

Placera inga transparenta eller halvtransparenta material (t.ex. duk eller glas) mellan
kameran och de spårade instrumenten.

Kontrollera att alla starkt reflekterande föremål eller ljuskällor inte blockerar kameravyn.
Artifakter orsakade av reflektioner kan minska exaktheten, särskilt under registrering.

KAMERAVAGN
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4.4 LED-lampor och ljudsignaler

Illustration

① ③②

Figur 18 

Nr Komponent

① Strömlysdiod

② Lysdiod för status

③ Lysdiod för fel

Lysdiodindikationer

Lysdiod Status Indikation

Lysdiod för
ström ①

Blinkar grönt Kameran värms upp.

Fast grön Kameran är färdig för användning.

Av

• Kameravagnen har ingen ström.
• Om systemet har ström, försäkra dig om att kameravag-

nen är ansluten.
• Kontakta Brainlabs support om kameravagnen är anslu-

ten som den ska men strömlysdioden ändå är släckt
(även om det fortfarande går att navigera).

Lysdiod för sta-
tus ②

Fast grön Kommunikationsförbindelse upprättad.

Av Om kameravagnen är ansluten, kontakta Brainlabs sup-
port.

Lysdiod för fel
③

Av Inget fel upptäckt.

Blinkande oran-
ge

Fel har upptäckts: Kontakta Brainlabs support (även om det
fortfarande går att navigera).

Fast orange Kameran defekt: Kontakta Brainlabs support (även om det
fortfarande går att navigera).

LED-lampor och ljudsignaler
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OBS: Om det inte är någon signal från strömdioden eller statusdioden, kontakta då Brainlabs
support (även om det fortfarande går att navigera).
 

Ljudsignaler

Kameran ger ifrån sig två pip när:
• återställning är utförd
• ström har anslutits till systemet
• anslutning görs till Brainlab-programvaran

KAMERAVAGN
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LED-lampor och ljudsignaler
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5 ATT ANVÄNDA SYSTEMET
5.1 Påslagning av systemet

Strömförsörjning

Använd systemet med den strömkälla som anges på typbrickan. Om du är osäker på vilken
typ av ström som finns tillgänglig, konsultera Brainlab support eller ditt lokala elbolag. Att
använda felaktig strömkälla kan allvarligt skada systemet.

Upprätta eller avbryt en elektrisk anslutning endast när alla tillhörande enheter är helt
avstängda.

Använd endast systemet tillsammans med den nätströmkabel/kablar som medföljer
systemet. Använd inte förlängningssladdar.

Hur man slår på systemet

①

Figur 19 

Steg

1. Se till att alla nödvändiga kablar har anslutits till anslutningspanelen (se s. 34).

2. Anslut nätströmmen till monitorvagnen (se s. 44).

3. Tryck på standbyknappen ① för att starta systemet.

ATT ANVÄNDA SYSTEMET
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5.2 Systemavstängning

Dataförlust

Koppla från nätströmmen först när utrustningen har stängt ner helt och hållet.
Underlåtenhet att följa systemets avstängningsrutiner innan frånkoppling av ström kan
medföra oåterkallelig dataförlust.

Hur man stänger ner

Steg

1. Stäng av systemet med programvaran eller genom att trycka kort på standbyknappen ①.

2. När monitorvagnens strömlysdiod släcks, koppla ur och sätt fast alla kablar och lag-
ringsenheter.

Koppla från nätströmmen innan andra kablar ansluts eller frånkopplas.

Standbyknappen kopplar inte bort monitorvagnen från nätspänningen. Dra ur
nätströmkabeln för att se till att spänningen kopplas bort helt och hållet.

Hur man återställer

Steg

För att återställa datorn (om systemet har hängt sig eller inte stängts av helt och hållet) trycker
du på standbyknappen ① i fyra sekunder, tills systemet är avstängt.
Vänta tio sekunder och tryck sedan på standbyknappen igen för att starta om.

Väntetider

Vid frånkoppling av systemet från nätspänningen, vänta minst 10 sekunder innan
återanslutning.

Stäng inte av systemet under boot-up. I annat fall kan konfigurationsfiler och andra data på
hårddisken skadas eller gå förlorade.

Nödläge

I nödläge, och enbart då, drar du ur den löstagbara nätströmkabeln för att samtidigt koppla
ifrån alla anslutningspoler.

Systemavstängning
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5.3 Steril användning
Sterilt Kick-monitoröverdrag

Allmän information

Monitorn kan draperas med Kick-monitoröverdraget som tillhandahålls av Brainlab.
Med överdraget får du intraoperativt tillgång till alla programvarufunktioner, och kan positionera
monitorn under operationen utan att äventyra det sterila fältet.

Förpackning

Kick-monitoröverdraget levereras sterilt. Kontrollera att överdragets förpackning inte har några
hål eller revor.

Före användning ska utgångsdatum kontrolleras på överdragets förpackning. Om datumet
har gått ut ska överdraget inte användas, utan kasseras.

Använd inte överdraget om förpackningen är skadad.

Hur man packar upp överdraget

① ②

Figur 20 

Steg

1. Se till att det inte är hål i förpackningen.

2. Dra av förseglingen till överdraget ①.

3. Ta ut överdraget ur förpackningen under sterila förhållanden ②.

Överdraget levereras sterilt. Om utsidan av överdraget kommer i kontakt med en osteril
miljö under uppackning eller klinisk användning, måste det kasseras.

ATT ANVÄNDA SYSTEMET
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Hur man draperar monitorn

②

①

Figur 21 

Steg

1. Håll överdraget med båda händerna, på vänster och höger sida om riktningspilen ①.

2. Drapera fliken över monitorn så att riktningspilen är på baksidan av monitorn och pekar
neråt ②.

Hur man fäster överdraget

①

②

①

②

Figur 22 

Steril användning
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Steg

1.
Dra av det självhäftande fodret från en av de självhäftande remsorna ① på överdelen av
överdraget och fäst den på baksidan av monitorn.
Gör om tills alla tre remsorna är fästa på baksidan av monitorn.

2.
Dra av det självhäftande fodret från en av de självhäftande remsorna ② på underdelen av
överdraget och fäst den på monitorstången.
Upprepa för den andra självhäftande remsan på underdelen av överdraget.

Draperad Kick

Figur 23 

Användning av draperad pekskärm

Rör inte överdraget med vassa föremål.

För att bibehålla det sterila fältet ska pekskärm och monitorhölje endast vidröras där de
täcks av överdraget.

Kassering

Kassera överdraget efter användning.

ATT ANVÄNDA SYSTEMET
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5.3.1 Steril pekpenna

Allmän information

① ②

Figur 24 

Nr Komponent

① Handtag (förblir sterilt under användningen)

② Spets

Använd inte den sterila pekpennan om förpackningen har brutits.

Verifiera innan du öppnar förpackningen att utgångsdatumet på den sterila förpackningen
inte har passerat. Om produktens utgångsdatum har förfallit, ska du genast kassera den.

Använd endast den sterila pekpennan för interaktion med pekskärmen. Använd inte vassa
verktyg på pekskärmen.

Hur man tar ut den sterila pekpennan ur förpackningen

Figur 25 

Steril användning
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Steg

1. Be en annan person att ta ut den förpackade sterila pekpennan ur behållaren och dra isär
öppningsflikarna för att exponera handtaget.

2. Medan den andra personen håller öppningsflikarna, tar du ut den sterila pekpennan ur
förpackningen medan du håller i handtaget.

Använd alltid öppningsflikarna, bryt inte den sterila förpackningen med den sterila
pekpennan.

Den sterila pekpennan levereras steril. Om den sterila pekpennan kommer i kontakt med en
osteril miljö vid uppackningen eller under användningen, måste den kasseras omedelbart.

Hur man använder den sterila pekpennan

Figur 26 

Steg

För att trycka på en knapp eller aktivera en funktion, använd den sterila pekpennan för att vi-
dröra motsvarande område på monitorn.

Sterilt fält

När pekskärmen inte är draperad kan det sterila fältet endast bibehållas genom att en steril
pekpenna används för att styra Kick-pekskärmen.

Vidrör inte den sterila pekpennans spets efter att den har kommit i kontakt med
pekskärmen. Lägg inte tillbaka den sterila pekpennan på det sterila bordet efter att den har
kommit i kontakt med pekskärmen.

Undvik att den sterila pekpennan kommer i kontakt med patienten. Den sterila pekpennan
får inte komma i kontakt med vätskor. Om den sterila pekpennan kommer i kontakt med
patienten eller vätskor, måste den kasseras omedelbart.

ATT ANVÄNDA SYSTEMET
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Kassering

För att bibehålla steriliteten ska den sterila pekpennan kasseras efter varje interaktion med
pekskärmen.

Steril användning
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6 MONTERING, TRANSPORT OCH
FÖRVARING

6.1 Skyddshöljen

Allmän information

Skyddshöljena för monitor och kamera måste användas under transport och förvaring, för att
skydda de känsliga komponenterna från skador.

Täck inte kamera eller monitor med skyddshöljen medan systemet är igång. Systemet kan i
så fall överhettas och skadas allvarligt. Se till att systemet har stängts av och är helt
nedkylt innan skyddshöljena läggs på.

För att undvika skada ska skyddshöljena placeras över monitor och kamera före transport
eller förvaring.

Rengör pekskärmen innan monitorns skyddsöverdrag sätts på (se s. 93).

Hur man lägger på skyddshölje på monitorn

Figur 27 

Steg

1. Stäng ner, slå av och koppla ifrån systemet.

2. Efter att monitorn har svalnat drar du monitorskyddshöljet över monitorn.

3. Kontrollera att höljet sitter ordentligt på monitorn.
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Hur man lägger på skyddshölje på kameran

①

Figur 28 

Steg

1. Se till att kameravagnen är säkrad i parkeringsläge (se s. 86) och att kameran är av-
stängd och har svalnat helt och hållet.

2. Dra kameraskyddshöljet över kamerans framsida.

3. Sätt fast skyddshöljet med kardborrebanden ①.

För att undvika överhettning, se till att kameran har varit avstängd i minst fem minuter
innan skyddshöljet läggs på.
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6.2 Transport utanför sjukhuset

Försiktighetsåtgärder

Ta hänsyn till komponenternas vikt innan du påbörjar montering och nedmontering (se Teknisk
användarhandbok).

Se till efter montering att alla spakar på båda vagnarna är säkert stängda. Kontrollera att
alla mekaniska anslutningar är korrekta och säkra.

Vid montering och nedmontering får systemkomponenterna bara lyftas av personer som är
kroppsligt lämpade (t.ex. inte av gravida).

Transportväskor

Figur 29 
Om vagnarna har varit förpackade i transportväskor, måste de monteras före användning.

Flytta delar av transportväskor

Var oerhört noga med att inte klämma fingrar eller andra kroppsdelar i transportväskornas rörliga
delar. Fogar som man kan klämma sig i är bland annat:
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Indragbara handtag

Blixtlås

Hjul

Under transport

Använd två personer till att lyfta och lasta väskorna.
Vid transport med bil:
• Sätt fast transportväskorna ordentligt, särskilt om baksätet används.

Vid transport med flygplan:
• Det rekommenderas att transportväskorna checkas in som skrymmande bagage.
• Packa systemkomponenterna i transportväskorna endast efter beskrivningen i denna

användarhandbok.
• Om monitorvagnens underrede och monitor packas i en och samma väska överskrider det

viktgränsen för de flesta flygbolag.

Se till att transportväskorna är fastsatta vid transport t.ex. med bil.

Efter transport

Efter transporten ska man vänta tills systemet har anpassat sig till rumstemperatur innan
det körs.
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6.2.1 Montera kameravagnen

Arbetsflöde för montering

P.g.a. transportväskornas utformning monteras kameravagnen alltid först.

Steg

1. Sätt in kamerans teleskopstång i kameravagnens underrede.

2. Kläm fast spiralkabeln överst på teleskopkamerastången.

3. Sätt fast kameran på teleskopkamerastången.

4. Fäst kamerakabeln vid kameran.

OBS: De detaljerade beskrivningarna av varje steg finns i detta avsnitt.
 

Hur man monterar röret

①

②

③

Figur 30 

Steg

1. Lyft fästspaken för stången ①.

2. Håll spiralkabeln ur vägen ② och skjut in bottenänden av teleskopkamerastången i ka-
meravagnens underrede ③.

3. Stäng till stångens fästspak ordentligt.
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Hur man klämmer fast kabeln på röret

① ② ③

Figur 31 

Steg

1. Dra försiktigt ut spiralkabeln ① längs teleskopkamerastången, så långt att den smalnar
och lätt kan sättas in i kanalen utan våld.

2. Sätt in kabelklämman ③ i motsvarande skåra ② i stången.
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Hur man sätter fast kameran

② ③①

Figur 32 

Steg

1.
Håll i kameran och kamerahandtaget och skjut kamerahandtaget på änden av teleskop-
kamerastången ①.
Frigöringsknappen klickar till när kameran sitter säkert på plats.

2. Sätt in kamerakabeln ③ i motsvarande port på kameran ②.
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6.2.2 Montera monitorvagnen

Arbetsflöde för montering

Steg

1. Sätt in monitorstången i monitorvagnens underrede.

2. Kläm fast monitorkabeln överst på monitorstången.

3. Sätt fast monitorn på monitorstången.

4. Sätt fast monitorkabeln på monitorn.

OBS: De detaljerade beskrivningarna av varje steg finns i detta avsnitt.
 

Hur man monterar röret

①

②

③

Figur 33 

Steg

1. Lyft fästspaken för stången ③.

2. Håll monitorkabeln ur vägen ② och skjut samtidigt in bottenänden av monitorstången i
monitorvagnens underrede ①.

3. Stäng till stångens fästspak ordentligt.

Transport utanför sjukhuset

80 Kick Ver. 1.2 | Användarhandbok för system Rev. 1.0 | DePuy Synthes



Hur man klämmer fast kabeln på röret

① ②

Figur 34 

Steg

1. Dra monitorkabeln upp längs monitorstångens kanal.

2. Sätt in kabelklämman ② i motsvarande skåra ① i stången.

Hur man sätter fast monitorn

②

③

①

Figur 35 
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Steg

1.
Håll i monitorramen och monitorhandtaget och skjut monitorhandtaget på änden av moni-
torstången ①.
Frigöringsknappen klickar till när monitorn sitter säkert på plats.

2. Öppna fliken på baksidan av monitorn ②.

3.
Fäst monitorkabeln vid monitorn och sätt fast spärrsprintarna ③.
När de väl sitter fast, stäng fliken på baksidan av monitorn ②.
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6.2.3 Montera isär Kick-systemet

Innan du börjar

Ta hänsyn till komponenternas vikt innan du påbörjar montering och nedmontering (se Teknisk
användarhandbok).

Vid montering och nedmontering får systemkomponenterna bara lyftas av personer som är
kroppsligt lämpade (t.ex. inte av gravida).

Lägg skyddshöljena över monitor och kamera före nedmontering.

Allmän information

Tre transportväskor behövs för att transportera systemet utanför sjukhuset:
• Transportväska för monitorvagnens underrede och kamera
• Transportväska för kameravagnens underrede och monitor
• Axelväska för vagnstänger och kablar

För att packa systemet i väskorna måste det monteras ner. P.g.a. transportväskornas utformning
monteras monitorvagnen alltid ner först.
Transportväskorna är utformade så att varje del kan placers direkt i en väska när den monteras
ner.

Hur man förbereder monitorvagnen för transport

①

Figur 36 

Steg

1. Ta bort de översta och mellersta skuminläggen från båda väskorna innan nedmonteringen
påbörjas.

2. Öppna spärrsprintarna och koppla loss monitorkabeln från baksidan av monitorn.

3.
Tryck på frigöringsknappen på monitorhandtaget och ta bort monitorn från stången.
Placera monitorn i motsvarande väska.

4. Dra monitorkabelklämman bakåt för att ta loss monitorkabeln från stången.

5.
Dra upp stångens fästspak och ta bort stången från monitorvagnens underrede.
Placera stången i axelväskan.

6. Placera monitorvagnens underrede i motsvarande väska.
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Steg

7. Sätt tillbaka de mellersta skuminläggen ① i väskorna och dra monitorkabeln genom hålet
i inläggen.

Hur man förbereder kameravagnen för transport

①

Figur 37 

Steg

1. Placera teleskopkameraarmen på den minsta höjdpositionen.

2. Koppla bort kamerakabeln från kameran.

3.
Tryck på frigöringsknappen på kamerahandtaget och ta bort kameran från stången.
Placera kameran i motsvarande väska (ovanpå monitorvagnens underrede).

4.
Dra kamerakabelklämman bakåt för att ta loss spiralkabeln från stången.
Sträck vid behov lätt på spiralkabeln uppåt tills den lätt kommer ut ur stångens kanal.

5.
Dra upp stångens fästspak och ta bort teleskopkamerastången från kameravagnens un-
derrede.
Placera stången i axelväskan.

6. Placera kameravagnens underrede i motsvarande väska.

7. Placera de översta skuminläggen i väskorna innan de stängs ①.
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6.3 Transport inom sjukhuset

Innan du börjar

Du får bara flytta vagnarna när de är i säkert transportläge (se s. 86).

Öppna alla bromsar innan systemet förflyttas. Försök inte flytta monitorvagnen eller
kameravagnen när hjulen är låsta; det kan leda till att vagnarna tippar över.

Se till att den avsedda vägen är fri från hinder. Undvik dörrtrösklar eller eventuella föremål
på golvet. Kör inte över systemkablar under transport.

Koppla bort kameravagnen från monitorvagnen före transport.

Undvik vibrationer

Undvik vibrationer och stötar under förflyttning och förvaring.

Flytta inte systemet när det är på. Att utsätta systemet för starka vibrationer eller stötar kan
orsaka skada och resultera i oåterkallelig dataförlust.

Platt yta

Transportera aldrig systemet på en yta med mer än 10° lutning. Systemets
transporthastighet ökar på lutande ytor. Lutande ytor kan få systemet att tippa över.

Säker förflyttning

Flytta inte systemet snabbare än kontrollerad gånghastighet.

Flytta inte systemet genom att dra i kablarna.

Transport av systemet ska övervakas av minst en person, för att undvika kollisioner med
annan utrustning, konstruktioner eller personer.

Efter transport

Transportera eller förvara inte systemet utanför de miljövillkor som specificerats i Teknisk
användarhandbok. Att inte göra det kan leda till att kameran förlorar sin noggrannhet vid
kalibrering.

Efter transporten ska man vänta tills systemet har anpassat sig till rumstemperatur innan
det körs.
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6.3.1 Korrekt transportprocedur

Parkerings- och transportläge

Monitorvagn:
• Måste vara i upprätt läge för transport.
• Nätströmkabeln och alla andra kablar som ska förbli fästa vid monitorvagnen måste hängas

på kabelkrokarna.
Kameravagn:
• Måste vara i upprätt läge och riktad framåt.
• Ska vara inställd på minimal höjd med alla spakar säkert stängda, annars kan

teleskopkamerastången kollidera t.ex. med en dörröppning eller annan utrustning.
• Kamerakabeln måste hänga på kabelkrokarna.

Hur man transporterar Kick-systemet

① ②

Figur 38 

Steg

1. Använd handtaget ① för att transportera kameravagnen.

2. Använd handtaget ② för att transportera monitorvagnen.

Flytta vagnarna endast genom att hålla i de ovan nämnda handtagen. Använd inte
monitorkabeln eller kamerakabeln för att flytta vagnarna.
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Hur man klarar hinder under transporten - Kick

Om det inte finns en obehindrad transportväg (t.ex., om det finns en oundviklig höjdskillnad mellan
rum) ska du följa korrekt procedur för att klara sådana hinder.

Steg

1.

Dra kameravagnen fram till höjdskillnaden och luta sedan försiktigt vagnen och flytta den
ett hjul i taget över hindret.
OBS: Lyft inte hela vagnen. Var noga med att inte luta vagnen så mycket att den tippar
över.
 

2.

Dra monitorvagnen fram till höjdskillnaden och luta sedan försiktigt vagnen och flytta
den ett hjul i taget över hindret.
OBS: Lyft inte hela vagnen. Var noga med att inte luta vagnen så mycket att den tippar
över.
 

MONTERING, TRANSPORT OCH FÖRVARING

Kick Ver. 1.2 | Användarhandbok för system Rev. 1.0 | DePuy Synthes 87



6.4 Parkering och förvaring

Allmän information

Varje hjul på kameravagnen och monitorvagnen har en individuell fotbroms så att vagnarna kan
transporteras enkelt och parkeras säkert.

Lås alla bromsar helt och hållet när vagnarna förvaras, är parkerade eller används.

Före transport

Lossa alla bromsar innan systemet förflyttas.

Hur man låser/lossar bromsar

① ②

③

Figur 39 

Alternativ

Lås genom att trycka ner bromspedalen ③ med foten tills den klickar in i låst läge ①.

Lås genom att trycka upp bromspedalen ③ tills den klickar in i upplåst läge ②.
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6.4.1 Parkera vagnar

Allmän information

När systemet inte är i bruk ska du alltid ha vagnarna i säkert transport- och parkeringsläge (se s.
86).

Parkera aldrig vagnarna eller ta dem ur transportläge på en yta med mer än 5° lutning.

Säker parkering

Vagnar får endast användas på plant underlag.

Se till att alla hjulbromsar är låsta vid parkering.
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6.4.2 Förvaring

Säker förvaring

Använd alltid skyddsöverdragen vid förvaring av systemet (se s. 73).

Miljökrav

Se detaljerade miljörestriktioner i Teknisk användarhandbok.
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6.4.3 Långtidsförvaring

Allmän information

Före och efter att du placerar systemet i långtidsförvaring måste du utföra vissa åtgärder för att
säkerställa att systemet fungerar som det ska.

Förvaring i 1-6 månader

Innan du förvarar system under en period av en till sex månader:

Steg

1. Koppla bort alla utvändiga kablar och förvara dem tillsammans med utrustningen.

2. Täck kamera och monitor med skyddshöljen.

3. Förvara utrustningen i ett torrt utrymme med en temperatur mellan 21 °C och 30 °C.

Innan du använder utrustning som har förvarats i cirka tre månader:

Steg

1. Rengör utrustningen (se s. 93).

2. Starta systemet och kontrollera att det fungerar korrekt innan du använder det vid kirur-
giska ingrepp (se s. 65).

Förvaring i 6 månader eller längre

Innan du ska förvara systemet i sex månader eller längre:

Steg

1. Koppla bort alla utvändiga kablar och förvara dem tillsammans med utrustningen.

2. Täck kamera och monitor med skyddshöljen.

3. Förvara utrustningen i ett torrt utrymme med en temperatur mellan 21 °C och 30 °C.

Innan du använder utrustning som har förvarats i 6 månader eller längre:

Steg

1. Rengör utrustningen (se s. 93).

2. Utför ett återkommande test för att verifiera att utrustningen är säker och effektiv (erbjuds
av Brainlab, se Teknisk användarhandbok).

3. Starta systemet och kontrollera att det fungerar korrekt innan du använder det vid kirur-
giska ingrepp (se s. 65).

Kassering

Om du inte tänker använda systemet igen ska du följa anvisningarna för kassering på s. 9.
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7 RENGÖRING
7.1 Rengöra systemet

Innan du börjar

Se till att systemet är helt avstängt och frånkopplat från elnätet innan du påbörjar
rengöringen.

Risk för elektriska stötar: Kontrollera att spårningssystemet är frånkopplat från
monitorvagnen innan och under allt rengörings- och desinfektionsarbete.

Ingen automatisk desinfektion

Använd inte automatiska rengörings- och desinfektionsmetoder för Kick-komponenter.

Kick-systemet får inte utsättas för direkt UV-ljus, då det kan skada utrustningen.

Ingen sterilisering

Sterilisera inte Kick-systemets komponenter. Höga temperaturer från sterilisering kan
skada komponenterna.

Kompatibilitet för desinfektionsmedel

Kick-systemet får bara rengöras med följande typer av desinfektionsmedel:

Typ av desinfektionsmedel Exempel

Alkoholbaserat Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Alkylaminbaserat Incidin Plus 2 %

Aktivt syrebaserat Perform

Aldehyd-/kloridbaserat Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

OBS: Använd endast ytdesinfektionsmedel som är frisläppta på just din marknad.
 

OBS: Ytdesinfektionsmedel kan lämna en rest. Den kan lätt tas bort med en torr trasa.
 

Följ alltid noggrant anvisningarna från desinfektionsmedlets tillverkare.
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Att använda andra rengöringsvätskor, desinfektionsservetter eller rengöringsmetoder än
de specificerade kan skada utrustningen. Det rekommenderas att endast använda
desinfektionsmedel som verifierats av Brainlab, för att undvika skador på systemet.

Inga vätskor

Se till att vätskor inte kommer in i Kick-komponenterna, då detta kan skada komponenterna
och/eller elektroniken. Systemets komponenter är inte skyddade mot intrång av vätskor.

Använd endast en fuktig trasa för rengöring. Andra metoder kan leda till att vätskor kan
tränga in i systemet och orsaka skador.

Rengöra systemet
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7.1.1 Rengöra Kick-systemet

Hur man rengör monitorvagnen

Steg

1. Stäng av systemet och frånkoppla nätanslutningen (se s. 66).

2. Rengör alla höljesytor med ett ytdesinfektionsmedel, enligt rekommendationerna från till-
verkaren av desinfektionsmedlet.

3. Rengör kontaktytorna noggrant och se till att inga vätskor tränger in i systemet.

4. Rengör pekskärmen med en luddfri trasa med hjälp av ett strimfritt desinfektionsmedel.

Hur man rengör kameravagnen

Steg

1. Efter att monitorvagnen stängts av (se s. 66) kopplar du ifrån kamerakabeln.

2.

Med undantag för kameran, rengör alla andra ytor med ett ytdesinfektionsmedel, enligt re-
kommendationerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet.
OBS: Var noga med att inte torka skräp från kameraväskan över till ljuskällans filter och
linser.
 

3. Rengör kontaktytorna noggrant och se till att inga vätskor tränger in i systemet.

Hur man rengör lins och ljuskällans filter

Steg

1. Efter att monitorvagnen stängts av (se s. 66) kopplar du ifrån kamerakabeln.

2.
Avlägsna damm från ljuskällans filter och linser med hjälp av en dammborste för kameral-
inser.
Torka försiktigt ytan i endast en riktning, genom att dra borsten över ytan.

3. Torka försiktigt ytan på ljuskällans filter och linser med desinfektionsservetter som inne-
håller 70 % isopropanol eller meliseptol.

4.

• Rengör kamerahöljet med ett ytdesinfektionsmedel.
• Följ rekommendationerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet.
• Var noga med att inte torka skräp från kameraväskan på ljuskällans filter och linser.
• Undvik långvarig kontakt mellan servetter och kamera.

5.

• Rengör ljuskällans filter och linser med en rengöringslösning för linser, avsedd för multi-
coat-linser (t.ex. AR66), och en ren stickad mikrofiberduk för optisk rengöring (t.ex. Hi-
tecloth).

• Undvik långvarig kontakt mellan linsrengöringsmedlet och ljuskällans filter och linser.

Använd inga pappersprodukter för rengöring. Pappersprodukter kan repa ljuskällans filter.

Systemet måste vara helt avstängt och frånkopplat från elnätet före rengöringen.

Sterilisera inte kameran.
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Rengöringsintervall för kamera

Eftersom rengöringsfrekvensen beror på hur ofta systemet används, kan inte Brainlab ge några
allmänna rekommendationer om rengöringsintervall. Detta hör till användarens ansvar.
Inspektera regelbundet så att ljuskällans filter och linser är rena, men rengör dem bara när det är
nödvändigt.

Efterrengöring

Kontrollera efter rengöring att teleskopröret på kameravagnen är helt torrt innan röret dras in.

Rengöra systemet
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7.2 Skyddshöljen
Skyddshölje för monitor

Illustration

Figur 40 

Rengöring

Steg

1. Ta bort skyddshöljet från monitorvagnen.

2. Använd rent vatten för att rengöra ytan.

3.

Använd vid behov ett ytdesinfektionsmedel för att desinfektera ytan. Följ rekommendatio-
nerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet.
OBS: Använd endast en fuktig trasa för att rengöra och desinficera ytor. Dränk inte
skyddshöljet i desinfektionsmedel.
 

4. Rengör och desinficera endast utsidorna på skyddshöljet. Rengör eller desinficera inte
skyddshöljets insidor.

5.
Låt skyddshöljet torka helt innan det sätts på systemet.
OBS: Efter torkning kan ytdesinfektionsmedel lämna fläckar.
 

OBS: Om du inte lyckas rengöra ett nedsmutsat hölje på tillfredställande sätt ska du byta till ett
nytt hölje.
 

Skyddshöljena får inte tvättas, blötläggas, strykas eller steriliseras.
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7.2.1 Skyddshölje för kamera

Illustration

Figur 41 

Rengöring

Steg

1. Ta bort skyddshöljet från kameravagnen.

2. Använd rent vatten för att rengöra ytan.

3.

Använd vid behov ett ytdesinfektionsmedel för att desinfektera ytan. Följ rekommendatio-
nerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet.
OBS: Använd endast en fuktig trasa för att rengöra och desinficera ytor. Dränk inte
skyddshöljet i desinfektionsmedel.
 

4. Rengör och desinficera endast utsidorna på skyddshöljet. Rengör eller desinficera inte på
insidan av skyddshöljet.

5.
Låt skyddshöljet torka helt innan det sätts på systemet.
OBS: Efter torkning kan ytdesinfektionsmedel lämna fläckar.
 

OBS: Om du inte lyckas rengöra ett nedsmutsat hölje på tillfredställande sätt ska du byta till ett
nytt hölje.
 

Skyddshöljena får inte tvättas, blötläggas, strykas, desinficeras eller steriliseras.

Skyddshöljen
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7.3 Transportväskor

Illustration

Figur 42 

Rengöring

Steg

1. Använd rent vatten för att rengöra ytan.

2.

Använd vid behov ett ytdesinfektionsmedel för att desinfektera ytan. Följ rekommendatio-
nerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet.
OBS: Använd endast en fuktig trasa för att rengöra och desinficera ytor. Låt inte transpor-
tväskorna bli indränkta med desinfektionsmedel.
 

3. Rengör och desinficera endast utsidorna på transportväskorna. Rengör eller desinficera
inte på insidan av väskorna.

4.
Låt transportväskorna torka helt och hållet innan systemet läggs in.
OBS: Efter torkning kan ytdesinfektionsmedel lämna fläckar.
 

RENGÖRING
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Transportväskor
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