
KICK
Versie 1.2

TECHNISCHE HANDLEIDING
REVISIE 1.0
Copyright 2015, Brainlab AG Germany. Alle rechten voorbehouden.





INHOUDSOPGAVE
ALGEMENE INFORMATIE ...................................................................................................5

Contactgegevens en juridische informatie ..........................................................................................5
Juridische informatie ....................................................................................................................................7

Symbolen .....................................................................................................................................................9
Symbolen op de hardware .........................................................................................................................10

Beoogd gebruik ........................................................................................................................................13

Training en documentatie ......................................................................................................................15
Documentatie.............................................................................................................................................16

SYSTEEMOVERZICHT ..........................................................................................................19

Systeemcomponenten ............................................................................................................................19

Monitorkar .................................................................................................................................................21
Aansluitingen voor apparatuur van derden.................................................................................................23
LAN-verbinding ..........................................................................................................................................25

Camerakar .................................................................................................................................................26
Cameravolume...........................................................................................................................................29

PROBLEMEN OPLOSSEN.................................................................................................31

Introductie .................................................................................................................................................31

Problemen oplossen: Monitorkar .........................................................................................................32

Problemen oplossen: Camerakar .........................................................................................................33

ELEKTRISCHE VEILIGHEID ............................................................................................35

Classificatie ...............................................................................................................................................35

Testvereisten.............................................................................................................................................36
Testoverzicht ..............................................................................................................................................37
Terugkerende tests ....................................................................................................................................39

Tests uitvoeren .........................................................................................................................................42
Lekstroom ..................................................................................................................................................43
Isolatieweerstand .......................................................................................................................................45

Testrapport ................................................................................................................................................46

INHOUDSOPGAVE

 Kick Ver. 1.2 | Technische handleiding Rev. 1.0 | DePuy Synthes 3



NALEVING EN SPECIFICATIES ...................................................................................49

Elektrische normen .................................................................................................................................49

Omgevingsvereisten ...............................................................................................................................50

Systeemspecificaties ..............................................................................................................................51
Technische specificaties.............................................................................................................................53

Conformiteit ..............................................................................................................................................54
Algemene elektromagnetische immuniteit ..................................................................................................55
Elektromagnetische immuniteit, Kick-systeem............................................................................................56
RF-communicatieapparatuur......................................................................................................................58
Geteste kabels ...........................................................................................................................................59
Ziekenhuisnetwerk .....................................................................................................................................60

Stekkers .....................................................................................................................................................62
Over regionale stekkers .............................................................................................................................63

USB-flashdrives........................................................................................................................................64

ONDERHOUD ................................................................................................................................65

Inspecties...................................................................................................................................................65
Inspecties...................................................................................................................................................66
Jaarlijkse inspectie door Brainlab ...............................................................................................................67

Vervangen luchtfilter ...............................................................................................................................68

Beschadigde apparatuur ........................................................................................................................69

INDEX ....................................................................................................................................................71

INHOUDSOPGAVE

4  Kick Ver. 1.2 | Technische handleiding Rev. 1.0 | DePuy Synthes



1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens 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

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.

Feedback

Ondanks zorgvuldige controle kan deze handleiding fouten bevatten.

ALGEMENE INFORMATIE
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Neem contact met ons op via igs.manuals@brainlab.com als u suggesties hebt over hoe wij deze
handleiding kunnen verbeteren.

Contactgegevens 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 handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Intel® is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation in de VS en andere landen.

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, Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende
medische hulpmiddelen, 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

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 (FCC)

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.
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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.
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 bevoegde Brainlab Support.

Contactgegevens en juridische informatie
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1.2 Symbolen
Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

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.
 

ALGEMENE INFORMATIE
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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

Pictogram Stand-by

Raadpleeg de bedieningsinstructies
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Symbool Uitleg

Consulteer de bijgevoegde documenten

Symbolen
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1.3 Beoogd gebruik
Het systeem gebruiken

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.

Technische specificaties

De technische specificaties van de Kick-hardwarecomponenten kunnen worden gewijzigd
vanwege technische ontwikkelingen.

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.

Wijzigingen van het systeem

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.

MR-omgeving

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

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.

ME-systemen

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). Iedereen die
aanvullende apparatuur aansluit op het Kick-systeem, configureert een medisch systeem
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en is er daarom verantwoordelijk 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.
OPMERKING. Tenzij anders aangegeven, is het gebruik van meervoudige stekkerdozen niet
toegestaan.
 

Beoogd gebruik
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1.4 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.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4.1 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

De gebruikershandleidingen beschrijven complexe medische apparaten en chirurgische
navigatiesoftware die met voorzichtigheid 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.

Deze handleiding gebruiken

De informatie in deze handleiding helpt u te bepalen of uw navigatiesysteem goed werkt.
Gebruik deze gids, in combinatie met hulp van bevoegde Brainlab support, om mogelijke
problemen te identificeren en te verhelpen.

Probeer het systeem niet zelf te repareren. Neem contact op met uw bevoegde
vertegenwoordiger van Brainlab support voor vragen over reparaties en onderhoud.

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen

• Overzicht van de behandelingsplanning en beeldgestuurde na-
vigatie

• 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

Training en documentatie
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OPMERKING. Niet alle hiervoor genoemde gebruikershandleiding zijn beschikbaar of relevant
voor alle Brainlab-producten.
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Training en documentatie
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2 SYSTEEMOVERZICHT
2.1 Systeemcomponenten

Algemene informatie

Het Kick-systeem is een plannings- en navigatiesysteem dat middels een touchscreen wordt
bediend en bedoeld is voor pre- en intraoperatief gebruik. Alle systeemcomponenten zijn geschikt
voor continu gebruik tijdens chirurgische procedures.
Het Kick-systeem is een navigatieplatform dat wordt gebruikt voor beeldgeleide chirurgie en
omvat:
• een trackingsysteem;
• een computer-unit waarop de software draait;
• een monitor voor het weergeven van de navigatie, inclusief een aanraakfunctie waarmee de

gebruiker de software kan bedienen.

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 markeerbollen en -schijven worden

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

instrumenten en de referentieframes op de patiënt te berekenen.

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 Systeemhandleiding worden genoemd.

SYSTEEMOVERZICHT
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Componenten

⑤

④

⑥

③

①

②

Afbeelding 1 

Nr. Component

① Telescopische camerastandaard

② Camera

③ Camerakar

④ Monitorkar

⑤ Touchscreen

⑥ Monitorstandaard

Systeemcomponenten
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2.2 Monitorkar

Componenten monitorkar

⑤

⑥

③

②

①
⑧

⑦

④

Afbeelding 2 

Nr. Component

① Wielen

②
• Handgreep monitorkar
• Ontgrendelingsgreep van de monitor (achterzijde handgreep, niet zichtbaar)

③ Scharnier monitor

④ Touchscreen

⑤ Monitorkabel

⑥ Kabelhaken

⑦ Aan-uittoets

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

SYSTEEMOVERZICHT
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Monitorcomponenten

②

③

①

Afbeelding 3 

Nr. Component

① Ontgrendelingsgreep monitor (achterzijde van de monitorhandgreep)

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

③ USB-poorten (bovenzijde monitor, afgedekt door klepje)

Monitorkar

22 Kick Ver. 1.2 | Technische handleiding Rev. 1.0 | DePuy Synthes



2.2.1 Aansluitingen voor apparatuur van derden

Algemene informatie

De aansluitingen voor apparatuur van derden vindt u op het aansluitpaneel.

Wanneer apparatuur van derden wordt aangesloten, moeten de toepasselijke regels uit IEC
60601-1-1 worden gevolgd, met name clausule 16 van de 3e editie van IEC 60601-1.

Aansluitpaneel

①

⑦

⑤

⑩

⑧

⑥

⑨

③

②

④

Afbeelding 4 

Nr. Component

① Netspanning

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 Trackingunit (Camerakar)

⑨ Kolibri upgrade-cameraverbinding (niet zichtbaar in afbeelding)

⑩ Microscoop en video-uitgang

OPMERKING. De ongebruikte poort voor de trackingunit is afgedekt. Als de eisen voor de poort
voor de trackingunit wijzigen, kunt u contact opnemen met Brainlab support.
 

WLAN-transmitter

De WLAN-zenderhardware is uitgeschakeld in deze versie, maar kan weer worden ingeschakeld
door servicepersoneel:

SYSTEEMOVERZICHT
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• De WLAN-zender gebruikt een frequentieband voor het versturen en ontvangen tussen 2,400
en 2,485 GHz met 19,8 dBm equivalent isotroop uitgestraald vermogen (EIRP).

• Het apparaat is geconfigureerd op het gebruik van kanalen 1 tot 11 (elk met een kanaalruimte
van 22 MHz). Deze instelling komt overeen met de regelgevingsvereisten voor de VS, Canada,
Japan, Europa, Australië, Hong Kong en Nieuw Zeeland. Neem contact op met Brainlab
support of een geautoriseerde partner in geval van vragen.

• De eigenschap van modulatie is DSSS voor 802.11b,g of OFDM voor 802.11n.

Monitorkar
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2.2.2 LAN-verbinding

LAN-poorten

De LAN-poorten ondersteunen:
• verbindingen van 10 Mbps, 100 Mbps en 1.000 Mbps
• automatische MDI/MDI-X-configuraties

① ②

Afbeelding 5 

Ledlampje Status Indicatie

Ledlampje ACT/
KOPPELING ①

Uit Niet gekoppeld

Onafgebroken
oranje Gekoppeld

Knipperend oranje Data-activiteit

Ledlampje Snelheid
②

Uit Verbinding van 10 Mbps

Oranje Verbinding van 100 Mbps

Groen Verbinding van 1 Gbps

Netwerkverbinding

Kick-interfaces vormen geen scheidingsmethode volgens IEC 60601-1:2005. Aanbevolen
wordt een adequaat scheidingshulpmiddel te gebruiken voor de netwerk (LAN)-interface
met een sterkte van ten minste 1 MOOP en een diëlektrische sterkte van ten minste 1,5 kV.

Door Kick aan te sluiten op een ziekenhuisnetwerk kan volgens IEC 60601-1:2005 een ME-
systeem worden gevormd. Controleer of de ziekenhuisnetwerkonderdelen voldoen aan de
betreffende IEC-norm.

SYSTEEMOVERZICHT
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2.3 Camerakar

Componenten

①

③

④

⑧

⑥

②

⑦

⑤

Afbeelding 6 

Nr. Component

① Basis van de camerakar

② Kabelhaken

③
• Telescopische standaard
• Spiraalvormige camerakabel (niet zichtbaar)

④ Stelgreep camera

⑤ Camera

⑥ Camerascharnier

⑦
• Camerahandgreep
• Ontgrendelingsgreep van de camera (achterzijde handgreep, niet zichtbaar)

⑧ Klemgreep

Camerakar
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Cameracomponenten

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Afbeelding 7 

Nr. Component

① Cameraontgrendelingstrigger

② Camerahandgreep

③ Positioneringslaser

④ Lens

⑤ Illuminatorfilter

⑥ Stelgreep camera

⑦ Lasergreep

Voedingsspecificaties

Specificatie Waarde

Spanning 18-32 V gelijkstroom

Stroomverbruik 13,5 W

SYSTEEMOVERZICHT
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Specificaties positioneringslaser

De camera bevat een Klasse II-positioneringslaser ③.

Specificatie Waarde

Golflengte 635 nm

Maximum output 1 mW

Voldoet aan de normen

• ANSI Z136.1 (2007)
• IEC 60825-1 (2007)
• FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 en 1040.11 (met uitzondering van

afwijkingen volgens de Laser Notice No. 50 van 24 juni 2007)

Camerakar
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2.3.1 Cameravolume

Illustratie

Het zichtveld van de camera is een piramidevormig volume met de volgende afmetingen:

① ②

③

Afbeelding 8 

Nr. Aanzicht

① Achter de camera

② Zijkant

③ Bovenzijde

Het cameravolume testen

Stappen

1. Plaats een instrument met reflecterende markeerbollen bevestigd in het zichtveld van de
camera.

2. Stel de camera horizontaal in.

3. Meet de werkafstand.

4.
Meet de diameter van het volume op diverse afstanden.
OPMERKING. Als het zichtveld van de camera aanzienlijk is afgenomen, moet de came-
ra mogelijk worden gerepareerd of vervangen.
 

OPMERKING. U kunt het zichtveld van de camera ook controleren in de software zoals wordt
beschreven in de Softwarehandleidingen.
 

Nauwkeurigheid trackingunit

Om de gespecificeerde nauwkeurigheid van de camera te kunnen waarborgen, moet u zich
houden aan de voorwaarden voor opslag en gebruik (zie pagina 50).

SYSTEEMOVERZICHT
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Camerakar
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3 PROBLEMEN OPLOSSEN
3.1 Introductie

Informatie over het hoofdstuk

Het doel van dit hoofdstuk is om u specifieke informatie te geven, zodat u mogelijke problemen
kunt herkennen en deze kunt doorgeven aan uw vertegenwoordiger van Brainlab support.

Reparaties en onderhoud

Probeer het systeem niet zelf te repareren. Neem contact op met bevoegde Brainlab
support voor vragen over reparaties en onderhoud.

PROBLEMEN OPLOSSEN
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3.2 Problemen oplossen: Monitorkar
Mogelijke problemen

Voeding naar de monitorkar

Voorval Mogelijke oorzaak

Geen voeding naar de monitorkar Controleer of het netsnoer correct is aangeslo-
ten op de voedingsbron.

Touchscreen

Er zijn twee belangrijke functionele monitoronderdelen die van invloed zijn op het scherm.
• Het scherm zelf
• De achtergrondverlichting

Voorval Mogelijke oorzaak

Na verloop van tijd kunnen er een aantal pixels
(waaruit de weergegeven beelden zijn opge-
bouwd) defect gaan

Mogelijk moet het scherm worden vervangen.

Functionaliteit touchscreen

Voorval Mogelijke oorzaak

Geen aanraakfunctionaliteit
• De aanraakcontroller functioneert niet, of
• Het stuurprogramma dat de positie van de

cursor regelt, functioneert niet.

De positie van de cursor op het scherm komt
niet overeen met het deel van het scherm dat u
aanraakt

De kalibratie van de cursor is verloren gegaan.
Neem contact op met Brainlab support.

Problemen oplossen: Monitorkar
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3.3 Problemen oplossen: Camerakar
Mogelijke problemen

Problemen met de camera

Er zijn verschillende mogelijke voorvallen die kunnen worden toegeschreven aan
communicatiestoringen in verband met de IR-camera.

Voorval Symptomen Mogelijke oorzaken

Verminderd came-
ravolume

• Beperkt zichtveld voor
navigatie

• Ledlampjes in de came-
ralens branden niet

• Oververhitting.
• Veroudering van de camera.
• IR-licht van een ander apparaat veroorzaakt

interferentie (bijv. pulsoximeter).
• Bepaalde oppervlakken in de OK reflecteren

onbedoeld IR-licht (zoals de reflecterende
strips op kleding).

Geen stroom Camera piept niet tijdens
het opstarten.

• Problemen met de bekabeling.
• Problemen met de elektronica.

Geen communica-
tie

Camera piept niet tijdens
het opstarten van de appli-
catie.

• Communicatiefout tussen de monitor- en
camerakar: Controleer de bekabeling.

• Onjuiste softwareconfiguratie.

Markeerbollen
worden niet cor-
rect getracked

De software geeft onher-
kenbare grijze markeerbol-
len weer in het zichtveld
van de camera.

• IR-licht van een ander apparaat veroorzaakt
interferentie (bijv. pulsoximeter).

• Bepaalde oppervlakken in de OK reflecteren
onbedoeld IR-licht (zoals de reflecterende
strips op kleding).

OPMERKING. Als u problemen ondervindt met uw camera, neem dan contact op met bevoegde
Brainlab support.
 

PROBLEMEN OPLOSSEN
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Problemen oplossen: Camerakar
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4 ELEKTRISCHE VEILIGHEID
4.1 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.

Veiligheidsvereisten

Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, mag de monitorkar alleen op een
voedingsbron met randaarde worden aangesloten.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID
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4.2 Testvereisten

Interval

Deze terugkerende test moet eenmaal per jaar worden uitgevoerd of nadat de apparatuur is
gerepareerd of gewijzigd.
De terugkerende test is verplicht voor medisch-elektrische apparatuur en wanneer een medisch-
elektrisch systeem wordt gevormd, in navolging van IEC 60601-1-1 of clausule 16 van de derde
editie van IEC 60601-1, respectievelijk.
Herhaal deze test steeds als de medisch-elektrische apparatuur of de opstelling van het medisch-
elektrische systeem is gewijzigd, bijvoorbeeld na reparatie van één of alle apparaten, of na het
omwisselen van apparaatonderdelen, zoals kabels.

Voor voortdurende veiligheid van de apparatuur is een jaarlijkse elektrische veiligheidstest
vereist volgens IEC 62353. Voor een ME-SYSTEEM of permanent geïnstalleerde apparatuur
kan een elektrische veiligheidstest in navolging van IEC 60601-1 noodzakelijk zijn.
OPMERKING. Plaatselijke regelgeving, landelijk afwijkende normen en vereisten die afwijken van
deze norm hebben prioriteit.
 

Omvang

De test moet alle items omvatten zoals gespecificeerd vanaf pagina 37.
Elk onderdeel van het ME-SYSTEEM dat een eigen aansluiting op netvoeding heeft of dat kan
worden aangesloten op of losgekoppeld van netvoeding zonder gebruikmaking van een
hulpmiddel, moet apart worden getest. Daarnaast moet het ME-SYSTEEM als geheel worden
getest om te voorkomen dat een verouderd onderdeel zorgt voor onacceptabele waarden.
Wanneer onderdelen van ME-APPARATUUR worden gecombineerd tot een ME-SYSTEEM door
middel van functionele verbindingen, om technische redenen niet apart kunnen worden getest,
moet het gehele ME-SYSTEEM worden getest.
Daarnaast zal onderhoudspersoneel van Brainlab of bevoegde partners regelmatig de
luchtinlaatfilters reinigen en de batterij, indien nodig, vervangen.

Controles door niet-Brainlab-personeel

Alleen bevoegd, getraind en kundig personeel mag elektrische veiligheidstests uitvoeren.
Bevoegd zijn omvat training op het betreffende onderdeel, test van de apparatuur, kennis,
ervaring en bekendheid met de relevante technologieën, normen en lokale regelgeving.
Personeelsleden die de veiligheid moeten beoordelen, moeten een inschatting kunnen
maken van mogelijke consequenties en risico’s die het gevolg kunnen zijn van apparatuur
die niet voldoet aan de geldende normen.

Brainlab moet direct schriftelijk worden geïnformeerd wanneer apparatuur als onveilig
wordt beschouwd.

Controles door bevoegde Brainlab support

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

• Brainlab voert aan het einde van de garantieperiode kosteloos een inspectie uit.
• Als u de hulp wenst van een Brainlab-monteur, neemt u contact op Brainlab support.

Testvereisten
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4.2.1 Testoverzicht

Voorzorgsmaatregelen bij testen

De ME-SYSTEEM-teststappen moeten zoals hieronder beschreven worden uitgevoerd.
• De beschreven tests dekken alleen de Brainlab Kick-apparatuur en niet de aangesloten

apparatuur.
• Volg daarnaast de aanwijzingen die zijn opgegeven door de fabrikant van het aangesloten

apparaat.
• Tijdens de meting moeten alle apparaten in de bedrijfsmodus staan.
• Tests dienen te worden uitgevoerd in normale conditie en in conditie voor enkelvoudig falen.

Inspecteer het ME-SYSTEEM visueel om vast te stellen of de configuratie nog hetzelfde is
als ten tijde van de laatste inspectie en of er units van het ME-SYSTEEM zijn vervangen,
toegevoegd of verwijderd. Dergelijke wijzigingen moeten worden geregistreerd, net als elke
wijziging in de configuratie van het ME-SYSTEEM. Elke wijziging maakt eerdere
referentiewaarden ongeldig.

Testrichtlijnen

Bij het uitvoeren van de herhalingstests:
• Voer de vereiste teststappen uit in de hierboven aangegeven volgorde.
• Alle tests dienen met goed resultaat te zijn voltooid voordat het apparaat als veilig kan worden

beschouwd.
• De kalibratie van het meetapparaat moet geldig zijn op het moment van de meting.
• Meetresultaten die zijn gemeten na wijziging van het ME-SYSTEEM worden gedocumenteerd

als referentiewaarden.

Indien het apparaat niet slaagt voor een test, dient het te worden gerepareerd door Brainlab
support.

Verplichte teststappen voor ME-APPARATUUR

Stappen

1. Visuele controle

2. Randaardeweerstand

3. Apparatuurlekstroom

4. Isolatieweerstand

5. Functionele test

6. Rapporteer de resultaten

7. Evalueer de resultaten

8. Controleer het systeem en bereid het voor op normaal gebruik

Verplichte teststappen voor ME-SYSTEMEN

Stappen

1.
Test elk onderdeel van het ME-SYSTEEM apart, volgens de stappen 1-4 voor ME-APPA-
RATUUR.
Rapporteer en evalueer deze resultaten.

2. Aanraakstroom.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID
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Stappen

3. Functionele test.

4. Rapporteer de resultaten.

5. Evalueer de resultaten.

6. Controleer het systeem en bereid het voor op normaal gebruik.

Testrapportformulier

• Gebruik het testrapportformulier (van pagina 46) om de controleresultaten in te voeren.
• Bewaar het formulier als registratie van de inspectie.

Testvereisten
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4.2.2 Terugkerende tests

Uit te voeren stappen

IEC 62353 vormt de basis voor de vereisten, omstandigheden en opstelling voor de meting.

Stap Instructies en condities

Visuele controle

Prepareer het apparaat voor normaal gebruik. Gebruik het originele, door
Brainlab geleverde netsnoer.
Controleer alle relevante kabels op deuken, beschadigde isolatie en lege
leidingen. Beweeg de kabels rond uw hand om de isolatie lichtjes te strek-
ken. Zichtbare schade is niet acceptabel.
Controleer het Kick-systeem op zichtbare beschadigingen, kapotte ka-
bels en lege leidingen. Met uitzondering van de ventilatieopeningen mag
het inwendige van het apparaat niet zichtbaar zijn. Beschadigde kabels,
lege leidingen of zichtbaarheid van het inwendige zijn niet acceptabel.
Controleer de indicatorledlampjes op geconstateerde fouten.
Indien beschadigingen worden gedetecteerd, dient u het apparaat niet
meer te gebruiken, het als zodanig te markeren en contact op te nemen
met Brainlab support.

Beschermende
aardingsweerstand
(alleen de monitor-
kar)

Definitie:
De weerstand tussen toegankelijke geleidende onderdelen die om veilig-
heidsredenen moeten worden aangesloten op de randaardepunt en een
van de volgende:
• beschermende connector van de voedingsstekker;
• beschermende connector van de ingang van het onderdeel, of
• beschermende connector die permanent is aangesloten op de netvoe-

ding.
Weerstand tussen beschermende connectoren aan beide uiteinden van
een afneembaar netsnoer.

Prepareer het apparaat voor normaal gebruik.
Meet de beschermende aardweerstand voor alle aangegeven meetpun-
ten, te beginnen met pagina 42.

Apparatuurlekstroom

Definitie:
De stroom die van de netvoedingsonderdelen naar de aarde stroomt via
de randaardegeleider en toegankelijke geleidende onderdelen van de be-
huizing en toegepaste onderdelen.

Prepareer het apparaat voor normaal gebruik.
Wanneer u een testapparaat voor elektrische veiligheid gebruikt, moet de
monitorkar tijdens het testen van een Kick-systeem worden aangesloten
op het apparaat.
Meet de aardlekstroom voor alle aangegeven meetpunten, te beginnen
met pagina 43.

Aanraakstroom (ver-
eist voor ME-SYS-
TEEM)

Definitie:
Lekstroom die van de behuizing of onderdelen daarvan, behalve patiën-
taansluitingen, bij normaal gebruik toegankelijk voor een gebruiker of pati-
ent, via een extern traject, anders dan via de randaardegeleider, naar de
aarde of een ander deel van de behuizing stroomt.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID
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Stap Instructies en condities

Prepareer het apparaat voor normaal gebruik.
Wanneer u een testapparaat voor elektrische veiligheid gebruikt, moet de
monitorkar tijdens het testen van een Kick-systeem worden aangesloten
op het apparaat.
Maak de benodigde functionele verbindingen om het medisch-elektrische
systeem tot stand te brengen en schakel de apparaten in.
Meet de raakstroom voor alle aangegeven meetpunten, te beginnen met
pagina 43.

Patiëntlekstroom

Definitie:
• Lekstroom die van de patiëntaansluitingen via de patiënt naar de aarde

stroomt, of
• Die afkomstig is van een ontstane, onbedoelde spanning van een exter-

ne bron op de patiënt en die van de patiënt via de patiëntaansluitingen
van een F-TYPE toegepast onderdeel naar de aarde stroomt.

Prepareer het apparaat voor normaal gebruik.
Selecteer een niet-geleidend oppervlak voor plaatsing van het toegepaste
onderdeel.
Meet de patiëntlekstroom zoals aangegeven op pagina 37.

Isolatieweerstand

Definitie:
Voor Klasse I-elektrische apparatuur wordt de weerstand van het isole-
rende materiaal gemeten bij de netvoeding tussen de neutrale en onder
stroom staande pinnen die zijn verbonden en de randaardepin.

Prepareer het apparaat voor normaal gebruik.
Wanneer u een testapparaat voor elektrische veiligheid gebruikt, moet de
monitorkar tijdens het testen worden aangesloten op het apparaat.
Meet de isolatieweerstand tussen de aangesloten netvoedingslijn/neutrale
lijn (L/N) en de randaarde (PE).

Functionele test

Prepareer het apparaat voor normaal gebruik.
Schakel het apparaat in.
Controleer of de indicator-ledlampjes geen fouten aangeven. Controleer
of er systeemalarmen zijn.
OPMERKING. Raadpleeg de Systeemhandleiding voor gedetailleerde
informatie over de indicator-ledlampjes en systeemalarmen.
 

Start vóór de operatie het systeem, controleer of het correct opstart en de
patiëntgegevens correct in de navigatie-applicatie worden geladen.

Rapporteer de resul-
taten Stel een testrapport op.

Evalueer de resulta-
ten Stel vast of het apparaat veilig is en goed functioneert.

Controleer het sys-
teem en bereid het
voor op normaal ge-
bruik

Controleer na het testen of het apparaat is teruggezet naar de condities
die nodig zijn voor normaal gebruik alvorens het apparaat weer te gebrui-
ken.
Verwijder alle apparaten die zijn aangesloten, bijv. meetapparaat met son-
des en lijnen.

Acceptabele waarden

De waarden zijn beperkt in navolging van de normen.

Teststap Norm

Randaardeweerstand IEC 62353

Testvereisten
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Teststap Norm

Apparatuurlekstroom

Isolatieweerstand

Patiëntlekstroom

Aanraakstroom IEC 60601-1

Gemeten waarden

Vereiste meetpunten staan vermeld op pagina 42.
Een voorbeeld-testrapportformulier vindt u na pagina 46.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID
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4.3 Tests uitvoeren
Randaardeweerstand

Algemene informatie

Verbind de meettip van uw meetapparaat met de geleidende delen die in de onderstaande tabel
worden getoond en meet de weerstand.

Indien het apparaat niet slaagt voor een test, dient het te worden gerepareerd door Brainlab
support. Na reparatie dient u de volledige elektrische veiligheidstest vanaf het begin te
herhalen.

Randaarde

Meetpunt

Equipotentiaalpunt

Bevestigingsschroef van de microscoop

Tests uitvoeren
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4.3.1 Lekstroom

Algemene informatie

Verbind de meettip van uw meetapparaat met de geleidende delen die in de onderstaande tabel
worden getoond en meet de lekstroom.

Apparatuurlekstroom

Meetpunt

Bevestigingsschroef van de monitor

Basis van de monitorkar

Camerastekker bij het aansluitpaneel

Schroef op het camerascharnier

Basis van de camerakar

ELEKTRISCHE VEILIGHEID
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Meetpunt

Schroef op de klemgreep (telescopische standaard)

Tests uitvoeren
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4.3.2 Isolatieweerstand

Algemene informatie

Sluit het apparaat aan op uw meetapparaat en meet de isolatieweerstand.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID
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4.4 Testrapport

Testrapportformulier

Hieronder vindt u een voorbeeld van testdocumentatie met minimum specificaties.

Testorganisatie:
Naam tester:

Test alvorens het apparaat weer te gebruiken
(referentiewaarde):
Terugkerende test:
Test na reparatie:

Verantwoordelijke organisatie:

Geteste apparatuur/apparaat: ID-nummer:

Type: Serienummer:

Fabrikant: Beschermingsklas-
se:

Klasse I Klasse II Batterij

Type toegepast onderdeel:

N.v.t.
B
BF
CF

Netvoedingsaansluiting:
Permanent geïnstalleerde appara-
tuur
Niet-afneembaar netsnoer
Afneembaar netsnoer

Type apparatuur:
ME-APPARATUUR
ME-SYSTEEM

Accessoires:

Test
Meetapparatuur (model, ID, kalibratiedatum):

Test ge-
slaagd?
Ja/Nee

Visuele controle

Metingen:
Gemeten waarde Test ge-

slaagd?
Ja/NeeNC SFC

Randaardeweerstand - mΩ

Apparatuurlekstroom - alterna-
tieve methode μA

Apparatuurlekstroom - directe
methode μA

Apparatuurlekstroom - differenti-
ele methode μA

Aanraakstroom (ME-SYSTEEM) μA

Patiëntlekstroom (toegepaste
onderdelen) - alternatieve me-
thode

μA

Patiëntlekstroom (voeding op
toegepaste onderdelen) - direc-
te methode

μA

Isolatieweerstand - MΩ

Overig

Functionele test (geteste parameters):

Testrapport
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Het apparaat is gecontroleerd en gereedgemaakt voor normaal gebruik

Gebrek/Opmerkingen:

Algemene beoordeling:
Er zijn geen veiligheids- of functionele gebreken geconstateerd.
Geen direct risico, geconstateerde gebreken zullen binnenkort worden gecorrigeerd.
De apparatuur wordt buiten gebruik gesteld tot de gebreken zijn gecorrigeerd.
De apparatuur voldoet niet: modificatie/vervanging van onderdelen/buitengebruikstelling
wordt aanbevolen.

Volgende, terugkerende test noodzake-
lijk over __ maanden:

6 12 24 36

Naam: _________________________ Datum/handtekening:
______________________________

ELEKTRISCHE VEILIGHEID
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Testrapport

48 Kick Ver. 1.2 | Technische handleiding Rev. 1.0 | DePuy Synthes



5 NALEVING EN SPECIFICATIES
5.1 Elektrische normen

Certificaten en goedkeuringen

Certificaat/Goedkeuring

Certificaten
IEC 60601-1
ANSI/AAMI ES 60601-1
EN 60601-1

IEC 60529 IP20

Voedingsspecificaties - Noord-Amerika

Voor Noord-Amerika: als het apparaat is aangesloten op 240 V, mag het alleen worden
aangesloten op een stroomvoorziening van 240 volt met middenaftakking.

NALEVING EN SPECIFICATIES
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5.2 Omgevingsvereisten
Transport/Opslag en gebruikscondities

Lokale beperkingen

• Bewaar en gebruik de systemen op plaatsen die beschermd zijn tegen vocht, wind, zonlicht,
stof, zout en zwavel.

• Bewaar het systeem niet in de nabijheid van chemische producten of gas.
• Stel de systemen niet bloot aan direct UV-licht.

Overwegingen voor hoogte

• Tenzij anders vermeld, is het systeem geschikt voor gebruik op een hoogte van < 3.000 meter.
• Transporteer of bewaar het systeem bij een hoogte van < 6.000 meter.

Aanpassingstijd

De aanpassingstijd voor gebruik na extreme opslagcondities is minstens één uur.

Omgevingscondities - Kick

De volgende omgevingsvereisten zijn alleen van toepassing voor het Kick-systeem:

Specificatie Gebruiksomstandigheden

Temperatuur 10 °C tot 35 °C

Vochtigheid 30% tot 75%, niet-condenserend

Druk 700 hPa tot 1.060 hPa

Specificatie Transport/Opslagcondities

Temperatuur -10 °C tot 45 °C (gedurende maximaal 15 weken)

Vochtigheid 10% tot 90%, niet-condenserend

Druk 500 hPa tot 1.060 hPa

OPMERKING. Transport-/Opslagwaarden zijn van toepassing voor het systeem wanneer het in de
transportdozen zit.
 

Omgevingsvereisten
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5.3 Systeemspecificaties
Fysieke kenmerken

Alleen de monitor

Specificatie Waarde

Hoogte 328 mm

Breedte 540 mm

Diepte 75 mm

Gewicht 6,7 kg

Flexibiliteit monitorhoek Raadpleeg de Systeemhandleiding

OPMERKING. Deze waarden zijn gebaseerd op de monitor zonder de beschermhoes.
 

Alleen de camera

Specificatie Waarde

Hoogte 76 mm

Breedte 630 mm

Diepte 115 mm

Gewicht 2,6 kg

OPMERKING. Deze waarden zijn gebaseerd op de camera zonder de beschermhoes.
 

De gehele monitorkar

Afbeelding 9 
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Specificatie Waarde

Hoogte 1.550 mm

Dekkingsgebied 500 x 500 mm

Gewicht 25,5 kg

De gehele camerakar

Afbeelding 10 

Specificatie Waarde

Max. hoogte 2.350 mm

Min. hoogte 1.450 mm

Dekkingsgebied 500 x 500 mm

Gewicht 19 kg

Systeemspecificaties
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5.3.1 Technische specificaties

Monitorkar en medische computerunit

Specificatie Waarde

Elektrische specificaties

AC-ingang (wisselstroom) 100-240 VAC

Frequentie 50/60 Hz

Stroomverbruik
3 A bij 100 VAC
1,5 A bij 240 VAC

CMOS-batterij 3 V CR2032 lithiumbatterij 210 mAh

Processor Intel Core i5-520E 2,40 GHz

RAM 4 GB

Ondersteunde I/O

• 6 USB 2.0
• Equipotentiaal
• Camera
• S-Video-ingang
• 2 LAN 1 GBit/s
• CVBS
• DVI-I

Massa-opslag Interne harde schrijf 2,5" 160 GB

Audio
• 2 W
• Volume luidspreker: 60-65 dB(A)

Scherm 21,46", FHD-resolutie

Touchscreen Resistent touchscreen

Camerakar

Specificatie Waarde

Ingangsspanning 18-32 V gelijkstroom

Stroomverbruik 13,5 W

Trackingnauwkeurigheid 0,3 mm RMS (kwadratisch gemiddelde)

NALEVING EN SPECIFICATIES
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5.4 Conformiteit
Elektromagnetische signalen

Elektromagnetische omgeving

De Kick-systemen zijn ontworpen voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die wordt
aangegeven in de onderstaande tabel.
De gebruiker is er voor verantwoordelijk dat de systemen worden gebruikt in een dergelijke
omgeving.

Verklaring

Begeleiding en verklaring van de fabrikant met betrekking tot elektromagnetische emissies:

Emissietest Conformiteit Elektromagnetische omgeving - Richtlijnen

RF-emissies CISPR 11 Groep 1

Het Kick-systeem maakt uitsluitend voor het intern
functioneren gebruik van RF-energie. Daarom zijn de
RF-emissies zeer laag en zullen naar alle waar-
schijnlijkheid geen storing in de nabijgelegen elektro-
nische apparatuur veroorzaken.

RF-emissies CISPR 11 Klasse A Het Kick-systeem is geschikt voor gebruik in alle fa-
ciliteiten, behalve woningen, en kan worden gebruikt
in woonfaciliteiten en faciliteiten die rechtstreeks zijn
aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat
gebouwen die gebruikt worden voor huishoudelijke
doeleinden van stroom voorziet, mits de waarschu-
wingen in deze gebruikershandleiding worden geno-
men.

Harmonische emissies
IEC 61000-3-2 Klasse A

Spanningsfluctuaties/
flikkeremissies IEC
61000-3-3

Voldoet aan

Het systeem mag niet naast of in direct contact met andere apparatuur worden gebruikt.
Wanneer dit echter onvermijdelijk is, moet de normale werking worden gecontroleerd in de
configuratie waarin het zal worden gebruikt.

Conformiteit
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5.4.1 Algemene elektromagnetische immuniteit

Elektromagnetische omgeving

De Kick-systemen zijn ontworpen voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die wordt
aangegeven in de volgende hoofdstukken.
De gebruiker is er voor verantwoordelijk dat de systemen worden gebruikt in een dergelijke
omgeving.

Elektromagnetische immuniteitsverklaring

De tabellen in de volgende hoofdstukken bieden een richtlijn conform de verklaring van de
fabrikant met betrekking tot elektromagnetische immuniteit.

NALEVING EN SPECIFICATIES
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5.4.2 Elektromagnetische immuniteit, Kick-systeem

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11

Immuniteitstest IEC 60601 testniveau en
compliantieniveau

Elektromagnetische omgeving - Richtlij-
nen

Elektrostatische
ontlading (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV contact
±8 kV lucht

Vloeren moeten van hout, beton of kerami-
sche tegels te zijn. Als de vloeren zijn bedekt
met synthetisch materiaal, moet de relatieve
vochtigheid ten minste 30% bedragen.

Elektrische snelle
transiënten/bursts
IEC 61000-4-4

±2 kV voor netvoedingska-
bels
±1 kV voor input-/outputlei-
dingen

Kwaliteit van de netspanning moet gelijk zijn
aan een typische commerciële of ziekenhuis-
omgeving.

Piek IEC 61000-4-5
±1 kV leiding(en) tot lei-
ding(en)
±2 kV leiding(en) tot aarde

Kwaliteit van de netspanning moet gelijk zijn
aan een typische commerciële of ziekenhuis-
omgeving.

Kortstondige span-
ningsdalingen, kor-
te onderbrekingen
en spanningsvaria-
ties in netvoedings-
kabels IEC
61000-4-11

< 5% UT (> 95% daling in
UT) gedurende een 0,5 cy-
clus
40% UT (60% daling in UT)
gedurende 5 cycli
70% UT (30% daling in UT)
gedurende 25 cycli
< 5% UT (> 95% daling in
UT) gedurende 5 s

Kwaliteit van de netspanning moet gelijk zijn
aan een typische commerciële of ziekenhuis-
omgeving. Als het Kick-systeem moet blijven
werken tijdens een stroomstoring, wordt ge-
adviseerd het Kick-systeem te voeden mid-
dels een ononderbreekbare voedingsbron of
een batterij.

Voedingsfrequentie
(50/60 Hz) magne-
tisch veld IEC
61000-4-8

3 A/m

De magnetische velden moeten van een ni-
veau zijn dat kenmerkend is voor een typi-
sche locatie in een typische commerciële of
ziekenhuisomgeving.

OPMERKING. UT is de wisselstroomspanning van het lichtnet vóór toepassing van het testni-
veau.
 

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Immuniteits-
test

IEC 60601
testniveau

Compatibili-
teitsniveau

Elektromagnetische omgeving - Richtlijnen

Geleide RF
IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz tot 80
MHz

3 V

De afstand tussen draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur en enig onderdeel van
het Kick-systeem, met inbegrip van kabels, mag
niet kleiner zijn dan de aanbevolen scheidings-
afstand die is berekend volgens de formule die
van toepassing is op de frequentie van de zen-
der.
Aanbevolen scheidingsafstand:

d 1 2 P,=

d 1 2 P,= 80 MHz tot 800 MHz

d 2 3 P,= 800 MHz tot 2,5 GHz

Conformiteit
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Immuniteits-
test

IEC 60601
testniveau

Compatibili-
teitsniveau

Elektromagnetische omgeving - Richtlijnen

Uitgestraalde
RF IEC
61000-4-3

3 V/m 80
MHz tot 2,5 
GHz

3 V/m

Waarbij P het maximale uitgangsvermogen van
de zender in watt (W) is volgens opgave van de
fabrikant van de zender en d de aanbevolen
scheidingsafstand in meter (m).
De veldsterkte van vaste RF-zenders, vast te
stellen via elektromagnetisch onderzoek ter
plaatse vana moet lager zijn dan het conformi-
teitsniveaub voor elk frequentiebereik.
In de nabijheid van apparatuur die is voorzien
van het volgende symbool, kunnen storingen
optreden:

OPMERKING. Bij 80 MHz en 800 MHz zijn de hogere frequentiebereiken van toepassing.
 

OPMERKING. Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle omstandigheden van toepassing. Elektro-
magnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie door structuren, objecten en
personen.
 
a De veldsterkte van vaste zenders, zoals basisstations voor mobiele of draadloze telefoons en
landmobiele radio’s, amateurzenders, AM- en FM-radiozenders en tv-zenders, kan niet nauw-
keurig worden voorspeld op basis van theorie. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg
van vaste RF-zenders te beoordelen, dient een elektromagnetisch onderzoek ter plaatse te wor-
den overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar het Kick-systeem wordt ge-
bruikt, hoger is dan het desbetreffende RF-compatibiliteitsniveau, moet middels observatie wor-
den vastgesteld of het Kick-systeem normaal functioneert. Als er een abnormale werking wordt
waargenomen, kunnen extra maatregelen nodig, zoals heroriëntatie of verplaatsing van het
Kick-systeem.
b Binnen het frequentiegebied van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte lager zijn dan 3 V/m.
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5.4.3 RF-communicatieapparatuur

Elektromagnetische omgeving

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan invloed hebben op de werking van de
systemen.
Het Kick-systeem is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin
uitgestraalde RF-storingen worden beheerst.
De gebruiker van het Kick-systeem kan helpen bij het voorkomen van elektromagnetische
interferentie door het handhaven van een minimale afstand tussen draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur (zenders) en het Kick-systeem, zoals hieronder wordt aangeraden,
volgens het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Scheidingsafstanden

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en
het Kick-systeem:

Nominaal maximaal
uitgangsvermogen
van de zender (W)

Scheidingsafstand volgens zenderfrequentie (m)

150 kHz tot 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz tot 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz tot 2,5 GHz

d 2 3 P,=

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

Voor zenders met een opgegeven maximaal uitgangsvermogen dat niet in de tabel voorkomt,
kan de aanbevolen scheidingsafstand d in meter (m) worden geschat met behulp van de verge-
lijking die geldt voor de frequentie van de zender, waarin P het maximale uitgangsvermogen van
de zender in watt (W) is volgens opgave van de fabrikant van de zender.
OPMERKING. Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor de hogere frequentieberei-
ken van toepassing.
 

OPMERKING. Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle omstandigheden van toepassing. Elektro-
magnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie door structuren, objecten en
personen.
 

Conformiteit
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5.4.4 Geteste kabels

Gebruik van gespecificeerde kabels

Het gebruik van andere accessoires en kabels dan degene die zijn gespecificeerd (met
uitzondering van de kabels die door Brainlab als vervangingsonderdelen worden verkocht),
kunnen resulteren in toegenomen emissies of afgenomen immuniteit van de apparatuur.

Specificaties kabels

Kick-systeemkabels die zijn getest voor compatibiliteit inzake emissie en immuniteit:

Kabel Specificatie

Kabel van de optische trac-
kingunit Geleverd door Brainlab, 10 m lang

Netsnoer Geleverd door Brainlab, 5 m lang

Equipotentiaalkabel Geleverd door Brainlab, 5 m lang

S-Video 2 BNC-coaxkabels, afgeschermd, afgesloten, 75 Ohm; 30 m lang

CVBS BNC-coaxkabel, afgeschermd, afgesloten, 75 Ohm; 30 m lang

Ziekenhuisnetwerk Geleverd door Brainlab, 5 m lang

Intraoperatieve gegevens Geleverd door Brainlab, 5 m lang

Microscoop Geleverd door Brainlab, 10 m lang

NALEVING EN SPECIFICATIES
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5.4.5 Ziekenhuisnetwerk

Algemene informatie

De gebruiker moet de risico’s die kunnen ontstaan wanneer het Kick-systeem wordt aangesloten
op een netwerk of gegevenskoppeling waarop andere apparatuur is aangesloten, identificeren,
analyseren, evalueren en controleren.
Draadloze netwerken moeten voldoen aan de definities van de standaard 802.11n.
Het aanbrengen van wijzigingen aan de netwerk/gegevenskoppeling kan leiden tot nieuwe risico’s
die aanvullende analyse vereisen. Deze wijzingen kunnen onder andere zijn:
• Wijzigingen in de configuratie
• Koppeling of loskoppeling van aanvullende apparatuur
• Update of upgrade van aangesloten apparatuur

Netwerkinformatieflow

Voor de overdracht van patiëntgegevens ontvangt het Kick-systeem gegevens van de server van
het ziekenhuisnetwerk (bijv. de PACS-server).
Voor externe toegang, streaming of gezamenlijke sessies, verstuurt het Kick-systeem gegevens
naar een streaming client binnen het ziekenhuisnetwerk.

Vereisten voor het ziekenhuisnetwerk

Vereiste Waarden

Bandbreedte
• Minimum: 2 Mbit/s (bijv. voor gegevensoverdracht)
• Aanbevolen: 10-50 Mbit/s (bijv. voor streaming en externe toegang)
• Optimaal: 100 Mbit/s - 1 Gbit/s (bijv. voor gezamenlijke sessies)

Latentie
• Maximum: ≤ 100 ms
• Aanbevolen: ≤ 25 ms
• Optimaal: ≤ 2 ms

Veiligheid

• Apparatuur alleen aansluiten op een beveiligd netwerk
• Het netwerk is beschermd tegen onbevoegde toegang (bijv. d.m.v. ge-

bruikerscontrole, firewall, etc.)
• Het netwerk is beschermd tegen kwaadwillende software
• Internetprotocolsuite (TCP/IP)

Voorzorgsmaatregelen t.a.v. het netwerk

Streaming van de scherminhoud van het Kick-systeem of een gezamenlijke sessie kan een
hoge verkeersbelasting voor het ziekenhuisnetwerk opleveren.

Wanneer u het Kick-systeem integreert met een draadloos ziekenhuisnetwerk, dient u een
adequate codering (WPA2 of beter) te selecteren om de patiëntegegevens te beschermen
tegen onbevoegde toegang.

Mogelijk gevaren van falen van het netwerk

De volgende gevaarlijke situaties kunnen het gevolg zijn wanneer het ziekenhuisnetwerk of de
gegevenskoppeling niet voldoet aan de bovenstaande vereisten:
• Een patiënt wordt onjuist behandeld als gevolg van:

- Netwerkfalen tijdens de overdracht van patiëntgegevens
- Malware (zoals virussen) waardoor de pc de gegevens onjuist berekent

Conformiteit
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• Ongewenste blootstelling van de patiënt aan anesthetica of straling als gevolg van
netwerkfalen tijdens de overdracht van patiëntgegevens
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5.5 Stekkers

Algemene informatie

Het Kick-systeem is voorzien van een specifieke stekker voor het betreffende gebruiksgebied.

Gebruik van bepaalde netsnoeren

Betrouwbare aarding kan alleen worden bereikt wanneer het systeem is aangesloten op
een equivalente aansluiting met de vermelding "Hospital Only" (Uitsluitend ziekenhuis)
("Hospital Grade" in Noord-Amerika). Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact.
Hef de aarding niet op door een verlengkabel te gebruiken.

Stekkers
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5.5.1 Over regionale stekkers

Stekkers (voorbeelden)

Stekker Regio

EU

Zwitserland

VK

VS

Australië

Zuid-Afrika
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5.6 USB-flashdrives

Algemene informatie

U kunt gebruik maken van een USB-flashdrive voor de overdracht van patiëntgegevens tussen de
plannings- en navigatiestations van Brainlab.

USB-flashdrives hanteren

Houd rekening met de volgende punten wanneer u gebruikmaakt van een USB-flashdrive:
• Raak de USB-aansluiting niet direct aan (metalen deel van de USB-flashdrive)
• Plaats het dopje na gebruik op de USB-flashdrive

USB-flashdrives zijn zeer gevoelig voor elektrostatische ontlading. Behandel de USB-
flashdrives met zorg om beschadiging te voorkomen.

USB-flashdrives
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6 ONDERHOUD
6.1 Inspecties

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.

Veiligheid en functionaliteit waarborgen

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

Het systeem moet regelmatig worden onderhouden en geïnspecteerd om de functionaliteit
en veiligheid te kunnen garanderen.

Interval

Een uitgebreide inspectie moet één keer per jaar door Brainlab support worden uitgevoerd (zie
pagina 67).

Bevoegde personen

Alleen Brainlab en/of geautoriseerde partners mogen reparaties uitvoeren aan het systeem en de
apparatuur.

Risico op elektrische schokken: Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen
worden onderhouden. Alle onderhoudswerkzaamheden moet worden uitgevoerd door
getrainde technici of Brainlab.

Vóór gebruik van het systeem

Als het systeem lange tijd niet is gebruikt, moet worden gecontroleerd of alles normaal werkt
alvorens de patiënt te gaan behandelen.

ONDERHOUD
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6.1.1 Inspecties

Wekelijks

Component Inspectie

Bekabeling en aansluitin-
gen Visuele controle (controleren op schade, scheuren)

Reiniging Raadpleeg de Systeemhandleiding

Maandelijks

Component Inspectie

Algemene onderdelen

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

microscoop)

Wielen en remmen (mo-
nitorkar en camerakar) 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

touchscreen
• Stand-bytoets
• Voedingsled
• USB-aansluiting
• Netwerkverbinding

Monitorkar en Camera-
kar Controleer of er geen losse of ontbrekende schroeven zijn

Inspecties
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6.1.2 Jaarlijkse inspectie door Brainlab

Regeling

• Als u een onderhoudscontract hebt, wordt de jaarlijkse inspectie automatisch door Brainlab
uitgevoerd.

• Als u geen onderhoudscontract hebt, kunt u contact opnemen met Brainlab support om een
afspraak te maken voor de inspectie.

Omvang

Deze inspectie omvat alle onderdelen en functies alsook de items die op het
veiligheidsinspectieformulier staan.

Punten voor jaarlijkse inspectie

Component Inspectie

Camerakar

• Functietest van de camera
• Functietest van de camerahandgreep
• Functietest van de volledige kar
• Controle van het mechanische ondersteuningssysteem (stangen,

wielen en vergrendeling)

Monitorkar

• Functietest van het instrument
• Controle van het mechanische ondersteuningssysteem (stangen,

wielen en vergrendeling)
• Vervangen luchtfilter

Systeem • Elektrische veiligheidstests (zie pagina 35)

ONDERHOUD
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6.2 Vervangen luchtfilter

Bevoegdheid

Het luchtfilter mag uitsluitend worden vervangen door Brainlab, bevoegde partners en getrainde
ziekenhuistechnici.

Vervangingsinterval

Het luchtfilter van de monitorkar moet jaarlijks worden vervangen. Als u een onderhoudscontract
hebt, wordt de luchtfilterwisseling automatisch door Brainlab uitgevoerd.
Als u geen onderhoudscontract hebt, kunt u contact opnemen met Brainlab support om een
afspraak te maken voor vervanging van het luchtfilter.

Vervangen filters

Gebruik uitsluitend vervangende luchtfilters die door Brainlab worden geleverd.
Vervangende filters zijn aan de klep van de luchtventilatieopening bevestigd, d.w.z. dat de gehele
klep van de luchtventilatieopening moet worden vervangen.

Het luchtfilter vervangen

①

Afbeelding 11 

Stappen

1. Druk de ontluchtingsclips ① naar beneden om de klep van de luchtopeningen te verwijde-
ren.

2. Vervang dit door een nieuw klepje voor de ventilatieopening, let er op dat de clips weer
vastklikken.

Vervangen luchtfilter
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6.3 Beschadigde apparatuur

Gebruik staken

Als u een defect ontdekt:

Stappen

1. Schakel het systeem uit.

2. Ontkoppel het systeem van de netvoeding door de stroomkabel uit de wandcontactdoos
te halen.

3. Neem contact op met bevoegde Brainlab support.

4. Plaats een melding zoals "NIET GEBRUIKEN" op de apparatuur om onbedoeld gebruik te
voorkomen.

Gebruik de apparatuur niet meer als tijdens een inspectie is gebleken dat deze defect is.
Gebruik van beschadigde apparatuur kan leiden tot letsel bij de patiënt.

Benodigde informatie

Wanneer u contact opneemt met Brainlab support over een defect, wordt u gevraagd om het
volgende:
• Serienummer van het systeem op het typeplaatje van de monitorkar
• Serienummer van het onderdeel op het onderdeel gegraveerd (onderdelen monitor,

camerakar)
• Een omschrijving van het probleem

Reparatie/vervanging

Brainlab support:
• geeft u een kostenschatting voor de reparatie of vervanging;
• laat u weten wanneer zij verwachten dat uw systeem weer werkt (doorgaans binnen 48 uur).

Instructies voor retourzending

Raadpleeg de systeemhandleiding.

ONDERHOUD
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Beschadigde apparatuur
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