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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktinformasjon og juridisk informasjon

Produsent

Dette produktet er produsert av Brainlab og distribueres kun av DePuy Synthes.
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany

Distributør

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

Support

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

Område Telefon og faks

USA, Canada, Sentral- og Sør-Amerika Tlf.: +1 (866) 473 7823

Europa, Midtøsten, Afrika Tlf.: +32 2 352 16 66

Asia, Australia Tlf.: +65 6827 6154

Forventet levetid

Brainlab tilbyr minimum åtte års servicegaranti for plattformer. I løpet av denne perioden tilbys
både reservedeler og support.
Kick-systemets levetid er avhengig av faktorer som metode og hvor lenge hver bruk varer, samt
håndteringen mellom hver bruk. Nøye funksjonstesting og inspeksjon av Kick-systemet før bruk
er den beste metoden for å avgjøre slutten av levetiden.
Slutten av levetiden bestemmes normalt av slitasje og riftskade som følge av bruk. Følg
vedlikeholdsinstruksjonene som en del av den forebyggende servicen.

Tilbakemelding

Til tross for nøye gjennomgang av denne veiledningen, kan feil kan forekomme.
Vennligst kontakt oss på igs.manuals@brainlab.com hvis du har forslag til hvordan vi kan gjøre
denne veiledningen bedre.

GENERELL INFORMASJON

Kick Ver. 1.2 | Teknisk brukerveiledning Rev. 1.0 | DePuy Synthes 5



1.1.1 Juridisk informasjon

Opphavsrett

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

Brainlab-varemerker

Kick® er et varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

Intel® er et registrert varemerke som tilhører Intel Corporation i USA og andre land.

CE-merke

• CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de vesentlige kravene i råds-
direktiv 93/42/EØF ("MDD").

• I henhold til prinsippene som er fremsatt i MDD, rådsdirektiv 93/42/EØF, er
Kick et produkt i klasse IIb.

MERK: Gyldigheten til CE-merket kan kun bekreftes for produkter som er produsert av Brainlab.
 

Anvisninger for avfallshåndtering

Elektrisk og elektronisk utstyr må kun avhendes i samsvar med lovforskrifter. For infor-
masjon om WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) gå til:
http://www.brainlab.com/weee

Salg i USA

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

Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC)

Dette utstyret har blitt testet og funnet å samsvare med begrensningene for en digital enhet i
klasse A, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse begrensningene er designet til å gi rimelig
beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret er drevet i et kommersielt miljø. Dette utstyret
genererer, bruker og kan stråle ut radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i
overensstemmelse med instruksjonshåndboken, kan det forårsake skadelig interferens på
radiokommunikasjon. Drift av dette utstyret i et boligområde forårsaker sannsynligvis skadelig
interferens, og i dette tilfellet vil brukeren måtte korrigere interferensen for egen kostnad.

Enhver endring eller modifisering som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er
ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens autorisasjon til å betjene dette utstyret.

Dette utstyret er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere
enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Kontaktinformasjon og juridisk informasjon
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WLAN-modulen som er inkludert i dette produktet kan ikke vurderes av sluttbrukere. FCC-ID-en til
WLAN-modulen er opplistet på WLAN-etiketten som er festet til monitorvognen. Kontakt autorisert
Brainlab support i tilfelle du har noen relaterte spørsmål.

GENERELL INFORMASJON
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1.2 Symboler
Symboler som brukes i denne veiledningen

Advarsler

Advarsler indikeres med et trekantet varselsymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon i forbindelse med mulig personskade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med feil bruk av utstyret.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med runde forsiktighetssymboler. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon om mulige problemer med utstyret. Slike problemer inkluderer
funksjonssvikt i enheten, defekter, skade på enheten eller skade på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader vises i kursiv og brukes til å indikere ytterligere nyttige tips.
 

Symboler
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1.2.1 Maskinvaresymboler

Symboler på maskinvarekomponenter

Følgende symboler er å finne på systemet:

Symbol Forklaring

Type BF anvendt del i henhold til IEC 60601-1

Forsiktig

Potensialutjevningspunkt

Må ikke gjenbrukes

Ikke-steril

Må ikke steriliseres

Sterilisert med etylenoksid

Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet

Holdes unna sollys

Holdes tørr

Oppbevaringsbetingelser for temperatur: Angitt temperaturområde er vist på
hver etikett

Oppbevaringsbetingelser for relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende: Det spe-
sifiserte luftfuktighetsområdet vises på hver etikett

Oppbevaringsbetingelser for lufttrykk: Angitt lufttrykksområde er vist på hver
etikett

Radioutstyr

Klasse 2 trådløst LAN

GENERELL INFORMASJON
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Symbol Forklaring

Antall produkter i pakken

Batchnummer

Serienummer

Artikkelnummer

Må brukes innen måned ÅÅÅÅ

Produksjonsdato

Produsent

Autorisert representant i EU

IPXY
Inntrengningsbeskyttelse i henhold til IEC 60529
• X = Beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander
• Y = Beskyttelse mot inntrengning av væske

Sterkt magnetfelt

Fare for å klemme hender og andre kroppsdeler i utstyret

Du må ikke se direkte inn i laserstrålen, eller peke laserstrålen direkte i pasien-
tens ansikt eller øyne

Laserstråling avgis fra blenderåpningen
Unngå å se direkte inn i strålen
Klasse 2 laserprodukt
Maks. effekt 1 mW, bølgelengde 635 nm

Fare for velting: Du må ikke flytte systemet mens bremsene er låst eller hvis
enheten er blokkert av hindringer

Standby-ikon

Se driftsinstruksjonene

Symboler
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Symbol Forklaring

Se vedlagt dokumentasjon

GENERELL INFORMASJON
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1.3 Tiltenkt bruk
Bruke systemet

Tiltenkt systembruk

Kick er en navigasjonsplattform som brukes for Image Guided Surgery (bildestyrt kirurgi, IGS), og
omfatter:
• Et sporingssystem
• En dataenhet som kjører programvaren
• En displayenhet for å vise navigasjonen, inkludert berøringsfunksjoner for bruk av

programvaren

Tekniske spesifikasjoner

De tekniske spesifikasjonene for Kick-maskinvarekomponentene kan endres som følge av teknisk
utvikling.

Forsiktig håndtering av maskinvaren

Bare faglært medisinsk personale skal bruke systemkomponenter og
instrumenteringstilbehør.

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

Endringer i systemet

Bruk kun systemkomponentene slik de leveres av Brainlab. Ikke endre systemet på noen
måte. Hvis du foretar endringer på systemet, eller bruker det på annet vis enn det er ment
for, kan dette føre til alvorlig skade på pasienten, brukeren eller en tredjepart.

MR-miljø

Kick-systemet har ikke blitt testet i et MR-miljø.

Sannsynlighetskontroll

Før pasienten behandles, kontrolleres riktigheten av all inndata og utdata i systemet.

ME-systemer

Tilleggsutstyr som kobles til det medisinske elektriske utstyret må være i
overensstemmelse med respektive IEC- og ISO-standarder (f.eks. IEC 60950 for
databehandlingsutstyr og IEC 60601-1 for medisinsk utstyr). Videre må alle konfigurasjoner
være i overensstemmelse med kravene for medisinske elektriske systemer (se henholdsvis
IEC 60601-1-1 eller klausul 16 i 3. revisjon av IEC 60601-1). Alle som tilkobler tilleggsutstyr
til Kick-systemet konfigurerer et medisinsk system, og er derfor ansvarlig for at systemet
er i overensstemmelse med kravene for elektromedisinske systemer. Du må være

Tiltenkt bruk
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oppmerksom på at lokal lovgivning har prioritet over kravene nevnt ovenfor. Hvis du er i
tvil, bør du ta kontakt din lokale representant eller teknisk serviceavdeling.
MERK: Med mindre annet er spesifisert, er bruk av grenuttak ikke tillatt.
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1.4 Opplæring og dokumentasjon

Brainlab-opplæring

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

Support med tilsyn

Før du bruker systemet til kirurgiske operasjoner der datastøttet navigering anses som kritisk, må
du gjennomføre et tilstrekkelig antall fullstendige operasjoner med en autorisert Brainlab-
representant til stede, slik at du får veiledning om nødvendig.

Ansvar

Dette systemet gir utelukkende assistanse til kirurgen, og er ingen erstatning for kirurgens
erfaring og/eller ansvar ved bruk.

Opplæring og dokumentasjon
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1.4.1 Dokumentasjon

Tiltenkt målgruppe

Denne brukerveiledningen er beregnet for kirurger og sykehuspersonale.

Relevante systemkonfigurasjoner

Informasjonen i denne veiledningen er aktuell for systemkonfigurasjonene nedenfor:

Systemkonfigurasjon Art. nr. Enhet Art. nr.

Kick-navigeringsstasjon 18080
Monitorvogn 18081

Kameravogn 18082

MERK: Alle enhetsartikkelnumre er opplistet på systemplatene på baksiden av monitorvognen.
 

Lese brukerveiledninger

Disse veiledningene beskriver komplekse medisinske enheter og kirurgisk
navigasjonsprogramvare som må brukes med forsiktighet.
Det er viktig at alle som bruker systemet, instrumentene og programvaren:
• leser brukerveiledningene nøye før utstyret tas i bruk
• har tilgang til brukerveiledningene til enhver tid

Hvis du ser bort fra noen som helst informasjon i disse brukerveiledningene, spesielt advarsler og
forsiktighetsregler, anses dette som unormal bruk.

Hvordan bruke denne brukerveiledningen

Informasjonen som er gitt i denne veiledningen, hjelper deg med å finne ut om
navigeringssystemet fungerer riktig.
Bruk denne veiledningen, sammen med assistanse fra autorisert Brainlab support, til å identifisere
og feilsøke potensielle problemer.

Ikke prøv å utføre service på systemet. Kontakt din representant for autorisert Brainlab
support hvis du har spørsmål om reparasjon og service.

Tilgjengelige brukerveiledninger

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for pro-
gramvaren

• Oversikt over behandlingsplanlegging og bildeledet navigasjon
• Beskrivelse av systemoppsett i operasjonssalen
• Detaljerte programvareinstruksjoner

Brukerveiledninger for in-
strumentet Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrumentet

Veiledning for rengjøring,
desinfeksjon og sterilisering

Detaljerte instruksjoner om rengjøring, desinfisering og sterilise-
ring av instrumenter

Brukerveiledninger for sy-
stem Omfattende informasjon om systemoppsett

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

GENERELL INFORMASJON
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MERK: Ikke alle brukerveiledninger som er nevnt ovenfor, er tilgjengelige eller relevante for alle
Brainlab-produkter.
 

Opplæring og dokumentasjon
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2 SYSTEMOVERSIKT
2.1 Systemkomponenter

Generell informasjon

Kick-systemet er et berøringsskjermbetjent planleggings- og navigasjonssystem som er
konstruert for pre- og intraoperativ bruk. Alle systemkomponenter egner seg for kontinuerlig bruk
under kirurgiske prosedyrer.
Kick-systemet er en navigasjonsplattform som brukes til bildestyrt kirurgi, og består av:
• Et sporingssystem
• En dataenhet som kjører programvaren
• En skjermenhet som viser navigasjonen, inkludert berøringsfunksjoner for bruk av

programvaren

Optisk sporing

Optisk sporing er mulig ved hjelp av en kameraenhet som avgir og oppdager glimt med infrarødt
lys.
• Reflekterende elementer er festet til referanseenheter på pasienten og til instrumenteringen.

Disse enhetene reflekterer de infrarøde signalene tilbake til kameraenheten.
• Reflekterte signaler fra de reflekterende markørkulene og skivene fanges opp og digitaliseres

av hver kameralinse fra forskjellige vinkler.
• Programvaren bruker dataene fra kameraet til å beregne relative tredimensjonale posisjoner fra

instrumentene og pasientens referanseenheter.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Spesielle sikkerhetstiltak for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) må installeres og idriftssettes i
henhold til EMC-informasjonen som oppgis i denne veiledningen og brukerveiledningen for
systemet.

SYSTEMOVERSIKT
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Komponenter

⑤

④

⑥

③

①

②

Figur 1 

Nr. Komponent

① Teleskopkamerastolpe

② Kamera

③ Kameravogn

④ Monitorvogn

⑤ Berøringsskjerm

⑥ Monitorstolpe

Systemkomponenter
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2.2 Monitorvogn

Monitorvognens komponenter

⑤

⑥

③

②

①
⑧

⑦

④

Figur 2 

Nr. Komponent

① Hjul

②
• Håndtak på monitorvogn
• Monitorutløser (håndtakets bakside, ikke synlig)

③ Monitorhengsel

④ Berøringsskjerm

⑤ Monitorkabel

⑥ Kabelkroker

⑦ Av/på-knapp

⑧
Monitorvognbase, inneholder:
• Medisinsk dataenhet
• Tilkoblingspanel

SYSTEMOVERSIKT
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Monitorens komponenter

②

③

①

Figur 3 

Nr. Komponent

① Monitorutløser (baksiden av monitorhåndtaket)

②
Hjem-knappen
MERK: Denne knappens funksjon kan variere, avhengig av programvareapplikasjonen.
Se den relevante brukerveiledningen for programvaren for mer informasjon.
 

③ USB-porter (øverst på monitoren, dekket av klaff)

Monitorvogn
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2.2.1 Tredjepartstilkoblinger

Generell informasjon

Tredjepartsutstyrets tilkoblinger sitter på tilkoblingspanelet.

Ved tilkobling til utstyr levert av tredjeparter følges relevante forskrifter i IEC 60601-1-1,
spesielt klausul 16 i 3. utgave av IEC 60601-1.

Tilkoblingspanel

①

⑦

⑤

⑩

⑧

⑥

⑨

③

②

④

Figur 4 

Nr. Komponent

① Nettstrøm

② Potensialutjevning

③ S-Video In (S-Video inn)

④ Video In (Video inn)

⑤ Hospital Network (Sykehusnettverk)

⑥ Intraoperative data

⑦ USB

⑧ Sporingsenhet (kameravogn)

⑨ Tilkobling for Kolibri-kameraoppgradering (dekket i bilde)

⑩ Mikroskop og video ut

MERK: Den ubrukte sporingsenhetsporten er tildekket. Hvis sporingsenhetsportens krav endres,
ta kontakt med Brainlab support.
 

WLAN-sender

WLAN-senderens maskinvare er deaktivert i denne versjonen, men kan reaktiveres av service:
• WLAN-senderen bruker et frekvensbånd til å sende og motta mellom 2,400 og 2,485 GHz med

19,8 dBm effektivt isotropisk utstrålt effekt (EIRP).

SYSTEMOVERSIKT
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• Enheten er konfigurert til å bruke kanal 1 til 11 (hver med et kanalrom på 22 MHz). Denne
innstillinger oppfyller myndighetskrav for USA, Canada, Japan, Europa, Australia, Hong Kong
og New Zealand. Kontakt Brainlab support eller en autorisert partner i tilfelle spørsmål.

• Egenskapene for modulering er DSSS for 802.11b,g eller OFDM for 802.11n.

Monitorvogn
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2.2.2 LAN-tilkobling

LAN-porter

LAN-portene støtter:
• 10 Mbps, 100 Mbps og 1 000 Mbps tilkoblinger
• Automatiske MDI/MDI-X-konfigurasjoner

① ②

Figur 5 

LED Status Indikasjon

LED for AKTIVITET/
TILKOBLING ①

Av Ikke tilkoblet

Lyser oransje Tilkoblet

Blinker oransje Dataaktivitet

LED for hastighet ②

Av 10 Mbps tilkobling

Oransje 100 Mbps tilkobling

Grønn 1 Gbps tilkobling

Nettverkstilkobling

Kick-grensesnitt gir ingen form for separering i henhold til IEC 60601-1:2005. Det anbefales
å bruke en tilstrekkelig separeringsenhet for nettverksgrensesnittet (LAN-grensesnittet)
med en effekt på minst 1 MOOP og en dielektrisk styrke på minst 1,5 kV.

Tilkobling av Kick til et sykehusnettverk kan danne et ME-system i henhold til IEC
60601-1:2005. Kontroller at komponentene på sykehusnettverket er i samsvar med den
relevante IEC-standarden.

SYSTEMOVERSIKT
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2.3 Kameravogn

Komponenter

①

③

④

⑧

⑥

②

⑦

⑤

Figur 6 

Nr. Komponent

① Kameravognens sokkel

② Kabelkroker

③
• Teleskopstople
• Spiralkamerakabel (ikke synlig)

④ Håndtak for kamerajustering

⑤ Kamera

⑥ Kamerahengsel

⑦
• Kamerahåndtak
• Kamerautløser (håndtakets bakside, ikke synlig)

⑧ Klemmespak

Kameravogn
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Kamerakomponenter

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Figur 7 

Nr. Komponent

① Kamerautløser

② Kamerahåndtak

③ Posisjoneringslaser

④ Linse

⑤ Belysningsfilter

⑥ Håndtak for kamerajustering

⑦ Laserutløser

Strømspesifikasjoner

Spesifikasjon Verdi

Spenning 18-32 V likestrøm

Strømforbruk 13,5 W

SYSTEMOVERSIKT
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Spesifikasjoner for posisjoneringslaser

Kameraet inneholder en klasse II-posisjoneringslaser ③.

Spesifikasjon Verdi

Bølgelengde 635 nm

Maks. effekt 1 mW

I samsvar med standarder

• ANSI Z136.1 (2007)
• IEC 60825-1 (2007)
• FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 og 1040.11 (unntatt for avvik iføl-

ge Laser Notice No. 50 datert 24. juni 2007)

Kameravogn
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2.3.1 Kameravolum

Illustrasjon

Kameraets synsfelt er et pyramideformet volum med følgende dimensjoner:

① ②

③

Figur 8 

Nr. Visning

① Bak kameraet

② Side

③ Topp

Hvordan teste kameravolumet

Trinn

1. Plasser et instrument med reflekterende markørkuler festet i kameraets synsfelt.

2. Juster kameraet horisontalt.

3. Mål arbeidsavstanden.

4.
Mål volumdiameteren ved forskjellige avstander.
MERK: Hvis kameraets synsfelt er betydelig redusert, er det mulig at kameraet må repa-
reres eller byttes ut.
 

MERK: Du kan også sjekke kameraets synsfelt i programvaren som beskrevet i
brukerveiledninger for programvaren.
 

Sporingsenhetens nøyaktighet

For å sikre at kameraet holder spesifisert nøyaktighet må oppbevarings- og
driftsforholdene oppfylles (se side 46).

SYSTEMOVERSIKT
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Kameravogn
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3 FEILSØKING
3.1 Introduksjon

Kapittelinformasjon

Formålet med dette kapitlet er å gi deg spesifikk informasjon slik at du kan gjenkjenne mulige
problemer og formidle dem til din representant for Brainlab support.

Reparasjon og service

Ikke prøv å utføre service på systemet. Kontakt autorisert Brainlab support hvis du har
spørsmål om reparasjon og service.

FEILSØKING
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3.2 Feilsøking: Monitorvogn
Mulige hendelser

Strøm til monitorvognen

Hendelse Mulig årsak

Ingen strøm til monitorvognen. Sjekk at strømkablene er riktig koblet til strøm-
forsyningen.

Berøringsskjerm

Det er to primære funksjonelle monitordeler som påvirker skjermen:
• Selve skjermen
• Bakgrunnslyset

Hendelse Mulig årsak

Noen piksler (som bildene som vises består av)
kan svikte over tid. Det kan hende at skjermen må skiftes.

Berøringsskjermens funksjon

Hendelse Mulig årsak

Ingen berøringsfunksjon.
• Berøringskontrolleren fungerer ikke, eller
• Driveren som styrer musemarkøren, fungerer

ikke.

Plasseringen av markøren på skjermen stem-
mer ikke med den delen av skjermen du berø-
rer.

Kalibreringen av markøren har gått tapt. Ta
kontakt med Brainlab support.

Feilsøking: Monitorvogn
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3.3 Feilsøking: Kameravogn
Mulige hendelser

Kamerahendelser

Det finnes flere mulige hendelser som kan tilskrives kommunikasjonsfeil knyttet til IR-kameraet.

Hendelse Symptomer Mulige årsaker

Reduksjon i kame-
ravolumet

• Begrenset synsfelt for
navigering.

• LED-lampene i kamera-
linsen lyser ikke.

• Overoppheting
• Aldring av kamera
• IR-lys fra andre enheter skaper forstyrrelser

(f.eks. pulsoksymeter)
• Utilsiktet refleksjon av IR-lys fra overflater i

operasjonssalen (f.eks. refleksstriper på tøy)

Ingen strøm Kameraet avgir ikke pipe-
toner under oppstart.

• Problem med kabling
• Problem med elektronikk

Ingen kommunika-
sjon

Kameraet avgir ikke pipe-
lyder under oppstart av
programmet.

• Kommunikasjonsfeil mellom monitor- og ka-
meravognene: Kontroller kabler

• Feil programvarekonfigurasjon

Markørkuler spo-
res ikke på riktig
måte

Programvaren viser uiden-
tifiserbare, grå markørku-
ler i kameraets synsfelt.

• IR-lys fra andre enheter skaper forstyrrelser
(f.eks. pulsoksymeter)

• Utilsiktet refleksjon av IR-lys fra overflater i
operasjonssalen (f.eks. refleksstriper på tøy)

MERK: Hvis du har problemer med kameraet, ta kontakt med autorisert Brainlab support.
 

FEILSØKING
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Feilsøking: Kameravogn
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4 ELEKTRISK SIKKERHET
4.1 Klassifisering

Monitorvogn og kameravogn

Monitorvognen og kameravognen klassifiseres som utstyr i klasse I, i henhold til IEC 60601-1
og må derfor testes deretter.

Klassifisering Definisjon

Klasse I
Gjelder utstyrsklassifisering i forhold til vern mot elektrisk støt. Vern gis for åp-
ne deler av metall og interne metalldeler, for eksempel tilkobling til PE (verne-
jording).

Sikkerhetskrav

For å unngå risiko for elektrisk støt må monitorvognen bare kobles til en nettforsyning med
vernejording.

ELEKTRISK SIKKERHET
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4.2 Testkrav

Intervall

Den repeterbare testen skal utføres én gang årlig eller hvis utstyret repareres eller modifiseres.
Testen er obligatorisk for elektromedisinsk utstyr og ved oppretting av et elektromedisinsk system
ifølge henholdsvis IEC 60601-1-1 eller klausul 16 av den 3. utgaven av IEC 60601-1.
Gjenta denne testen hver gang det elektromedisinske utstyret eller det elektromedisinske
systemoppsettet endres, f.eks. etter reparasjon av et eller alt kombinert utstyr eller etter utskiftning
av utstyrskomponenter, slik som kabler.

For vedvarende sikkerhet av utstyret kreves det en årlig sikkerhetstest i henhold til IEC
62353. For et ME-SYSTEM eller permanent installert utstyr kan en elektrisk sikkerhetstest i
henhold til IEC 60601-1 være nødvendig.
MERK: Lokale forskrifter, nasjonale avvik og krav som varierer fra disse standardene prioriteres.
 

Omfang

Testen må omfatte alle artikler som er spesifisert fra og med side 35.
Hver enkelt utstyrsdel i ME-SYSTEMET som har sin egen tilkobling til strømforsyningen, eller som
kan kobles til/fra strømforsyningen uten bruk av et verktøy, må testes individuelt. I tillegg må ME-
SYSTEMET testes som en helhet for å unngå at en aldrende komponent forårsaker uakseptable
verdier.
Hvis artiklene i ME-UTSTYRET som er kombinert i et ME-SYSTEM gjennom funksjonelle
tilkoblinger ikke kan testes separat av tekniske årsaker, skal hele ME-SYSTEMET testes.
I tillegg skal Brainlab support eller autoriserte partnere regelmessig rengjøre luftinntaksfiltrene og
skifte batteriet ved behov.

Inspeksjoner av personell utenfor Brainlab

Det er kun kvalifisert, opplært og kompetent personale som har tillatelse til å utføre
elektriske sikkerhetstester. Kvalifiseringen skal inkludere opplæring om emnet og
testutstyret samt kunnskap, erfaring og kjennskap til relevante teknologier, standarder og
lokale forskrifter. Personale som vurderer sikkerheten, må være i stand til å gjenkjenne
mulige konsekvenser og risikoer som oppstår fra ikke-samsvarende utstyr.

Brainlab må umiddelbart varsles skriftlig hvis utstyret anses som usikkert.

Inspeksjoner av autorisert Brainlab support

• Hvis en kvalifisert person ikke er tilgjengelig hos kunden, vil Brainlab support utføre denne
inspeksjonen mot et fast gebyr.

• Brainlab utfører vederlagsfritt en inspeksjon på slutten av garantitiden.
• Ta kontakt med Brainlab support hvis du trenger en tekniker fra Brainlab.

Testkrav

34 Kick Ver. 1.2 | Teknisk brukerveiledning Rev. 1.0 | DePuy Synthes



4.2.1 Testoversikt

Forholdsregler ved testing

ME-SYSTEM-testtrinnene må utføres slik som beskrevet nedenfor.
• Den beskrevne testen dekker kun Brainlab Kick-utstyret og ikke tilkoblet utstyr.
• I tillegg må du følge anvisningene fra produsenten av den tilkoblede enheten.
• Under målingen må alle enheter være i driftsmodus.
• Utfør tester i normal tilstand, samt i enkeltfeiltilstand.

Inspiser visuelt ME-SYSTEMET for å fastslå om konfigurasjonen fortsatt er den samme
som ved tidspunktet for siste inspeksjon, eller om enheter i ME-SYSTEMET har blitt skiftet
ut, lagt til eller fjernet. Slike endringer må dokumenteres, i tillegg til eventuelle endringer på
konfigurasjonen av ME-SYSTEMET. Eventuelle endringer ugyldiggjør tidligere
referanseverdier.

Testretningslinjer

Når man utfører repeterende tester:
• Utfør de nødvendige testtrinnene i den rekkefølgen som er definert nedenfor.
• Alle tester må være godkjent før enheten kan anses som sikker.
• Kalibreringen av måleanordningen må være gyldig på måletidspunktet.
• Måleresultatene som måles etter endringer av ME-SYSTEMET, skal dokumenteres som

referanseverdier.

Hvis en test ikke blir godkjent, må enheten repareres av Brainlab support.

Nødvendige testtrinn for ME-UTSTYR

Trinn

1. Visuell inspeksjon

2. Vernejordingsmotstand

3. Utstyrets lekkasjestrøm

4. Isolasjonsmotstand

5. Funksjonstest

6. Rapporter resultater

7. Evaluer resultater

8. Kontroller og klargjør for normal bruk

Nødvendige testtrinn for ME-SYSTEMER

Trinn

1.
Test hver utstyrsdel av ME-SYSTEMET individuelt, i henhold til trinn 1-4 for ME-UTSTYR.
Rapporter og evaluer disse resultatene.

2. Berøringsstrøm.

3. Funksjonstest.

4. Rapporter resultater.

5. Evaluer resultater.

ELEKTRISK SIKKERHET
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Trinn

6. Kontroller og klargjør for normal bruk.

Testrapportskjema

• Bruk testrapportskjemaet (fra side 43) for å legge inn inspeksjonsresultatene.
• Oppbevar skjemaet for å dokumentere inspeksjonen.

Testkrav
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4.2.2 Repeterbare tester

Testtrinn som skal utføres

IEC 62353 er grunnlaget for målekravene, betingelsene og oppsettet.

Trinn Instruksjoner og betingelser

Visuell inspeksjon

Klargjør enheten for normal bruk. Bruk original strømforsyningsledning
som forsynes av Brainlab.
Kontroller alle relevante kabler for bulker, skadet isolasjon og ledninger
uten isolasjon. Flytt og bøy kablene rundt hånden for å strekke isolasjo-
nen lett. Synlige skader er ikke akseptabelt.
Kontroller Kick for synlig skade, ødelagte kabler og ledninger uten isola-
sjon. Med unntak av lufteåpninger skal du ikke kunne se innsiden av en-
heten. Skadde kabler, ledninger uten isolasjon eller at vognen er synlig
innvendig, er ikke akseptabelt.
Sjekk LED-lamper for feil som er oppdaget.
Hvis det oppdages skader, må du ta enheten ut av bruk, merke den som
skadet og kontakte Brainlab support.

Vernejordingsmot-
stand (kun monitor-
vogn)

Definisjon:
Motstand mellom enhver tilgjengelig ledende del som av sikkerhetsmessi-
ge grunner må tilkobles vernejordingsterminalen og ett av følgende:
• jordingskontakten på strømstøpselet
• jordingskontakten på apparatets inngang, eller
• jordingskontakten permanent tilkoblet til strømforsyningen

Motstand mellom jordingskontaktene på hver ende av en avtakbar strøm-
ledning.

Klargjør enheten for normal bruk.
Mål vernejordingsmotstanden for alle målepunkter som er indikert fra og
med side 39.

Utstyrets lekkasje-
strøm

Definisjon:
Strøm som strømmer fra nettdeler til jord via vernejordlederen og de til-
gjengelige ledende delene av huset og de pasienttilkoblede delene.

Klargjør enheten for normal bruk.
Hvis du bruker utstyr til elektrisk sikkerhetstest, må du koble monitorvog-
nen til utstyret under testing av et Kick-system.
Mål jordingslekkasjestrøm for alle målepunkter som er indikert fra og med
side 40.

Berøringsstrøm
(nødvendig for ME-
SYSTEM)

Definisjon:
Lekkasjestrøm som strømmer fra huset eller fra deler av dette, ekskludert
pasienttilkoblinger, tilgjengelige for enhver operatør eller pasient i normal
bruk, gjennom en annen ekstern bane enn vernejordingslederen, til jord
eller til en annen del av huset.

Klargjør enheten for normal bruk.
Hvis du bruker utstyr til elektrisk sikkerhetstest, må du koble monitorvog-
nen til utstyret under testing av et Kick-system.
Koble til de nødvendige funksjonstilkoblingene for å opprette det elektro-
medisinske systemet og slå på enhetene.
Mål berøringsstrømmen for alle målepunkter som er indikert fra og med
side 40.

ELEKTRISK SIKKERHET
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Trinn Instruksjoner og betingelser

Pasientlekkasje-
strøm

Definisjon:
• Lekkasjestrøm fra pasienttilkoblingene via pasienten til jord, eller
• Lekkasjestrøm fra utilsiktet spenning fra en ekstern kilde på pasienten

som strømmer fra pasienten via pasienttilkoblingene i en F-TYPE-del til
jord.

Klargjør enheten for normal bruk.
Plasser den pasienttilkoblede delen på en ikke-ledende overflate.
Mål pasientlekkasjestrømmen som indikert på side 35.

Isolasjonsmotstand

Definisjon:
For elektrisk utstyr i klasse I måles motstanden til isolasjonsmaterialet ved
nettforsyningen mellom strømførende og nøytrale pinner som er koblet
sammen og jordspydet.

Klargjør enheten for normal bruk.
Hvis du bruker utstyr til elektrisk sikkerhetstest, må du koble monitorvog-
nen til utstyret under testingen.
Mål isolasjonsresistensen mellom den tilkoblede nettforsyningsledningen/
nøytral (L/N) og vernejordingen (PE).

Funksjonstest

Klargjør enheten for normal bruk.
Slå på enheten.
Kontroller at LED-lampene ikke viser feil. Kontroller for systemalarmer.
MERK: For detaljert informasjon om LED-lampene og systemalarmene,
se brukerveiledningen for systemet.
 

Start systemet før en operasjon startes, og kontroller at det starter opp på
riktig måte og at pasientdata lastes inn på riktig måte i navigasjonspro-
grammet.

Rapporter resultater Generer en testrapport.

Evaluer resultater Bestem om enheten er sikker og effektiv.

Kontroller og klargjør
for normal bruk

Etter testing må det kontrolleres at enheten er gjenopprettet til tilstandene
som er nødvendig for normal bruk før den tas i drift igjen.
Fjern alle enhetene som har blitt tilkoblet, dvs. måleanordningen med pro-
ber og ledninger.

Akseptable verdier

Verdier er begrenset i henhold til standardene.

Testtrinn Standard

Vernejordingsmotstand

IEC 62353
Utstyrets lekkasjestrøm

Isolasjonsmotstand

Pasientlekkasjestrøm

Berøringsstrøm IEC 60601-1

Målte verdier

Nødvendige målepunkter er oppført fra og med side 39.
Et prøvetestrapportskjema er tilgjengelig med start fra side 43.

Testkrav
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4.3 Utføre tester
Vernejordingsmotstand

Generell informasjon

Koble målespissen på måleanordningen til de strømførende delene som er vist i tabellen
nedenfor, og mål motstanden.

Hvis en test ikke blir godkjent, må enheten repareres av Brainlab support. Etter reparasjon
må du gjenta hele den elektriske sikkerhetstesten fra begynnelsen.

Vernejording

Målepunkt

Potensialutjevningsport

Festeskrue for mikroskop

ELEKTRISK SIKKERHET
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4.3.1 Lekkasjestrøm

Generell informasjon

Koble målespissen på måleanordningen til de strømførende delene som er vist i tabellen, og mål
lekkasjestrømmen.

Utstyrets lekkasjestrøm

Målepunkt

Festeskrue for monitor

Monitorvognens sokkel

Kamerakontakt på tilkoblingspanelet

Skrue på kameraets hengsel

Kameravognens sokkel

Utføre tester
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Målepunkt

Skrue på klemmespake (teleskopstang)

ELEKTRISK SIKKERHET

Kick Ver. 1.2 | Teknisk brukerveiledning Rev. 1.0 | DePuy Synthes 41



4.3.2 Isolasjonsmotstand

Generell informasjon

Koble enheten til måleanordningen og mål isolasjonsmotstanden.

Utføre tester
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4.4 Testrapport

Testrapportskjema

Nedenfor finnes et eksempel på testdokumentasjonen med minimum spesifikasjoner.

Testingsorganisasjon:
Testerens navn:

Test før idriftsetting (referanseverdi):
Repeterbar test:
Test etter reparasjon:

Ansvarlig organisasjon:

Utstyr/enhet testet: ID-nummer:

Type: Serienummer:

Produsent: Beskyttelsesklasse:
Klasse I Klasse II Batteri

Type pasienttilkoblet del:

N/A
B
BF
CF

Nettilkobling:
Permanent installert utstyr
Ikke-avtakbar strømledning
Avtakbar strømledning

Utstyrstype:
ME-UTSTYR
ME-SYSTEM

Tilbehør:

Test
Måleutstyr (modell, ID, kalibreringsdato):

Testen god-
kjent?
Ja/nei

Visuell inspeksjon

Målinger:
Målt verdi Testen god-

kjent?
Ja/neiNC SFC

Vernejordingsmotstand - mΩ

Utstyrets lekkasjestrøm - alter-
nativ metode μA

Utstyrets lekkasjestrøm - direkte
metode μA

Utstyrets lekkasjestrøm - diffe-
rensialmetode μA

Berøringsstrøm (ME-SYSTEM) μA

Pasientlekkasjestrøm (pasient-
tilkoblede deler) - alternativ me-
tode

μA

Pasientlekkasjestrøm (nettstrøm
på pasienttilkoblede deler) - di-
rekte metode

μA

Isolasjonsmotstand - MΩ

Andre

Funksjonstest (parametere testet):

ELEKTRISK SIKKERHET
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Enheten har blitt kontrollert og er klar for normal bruk

Mangel/merknader:

Helhetlig vurdering:
Ingen sikkerhets- eller funksjonsmangler ble oppdaget.
Ingen direkte risiko. Mangler som ble oppdaget, kan korrigeres på kort sikt.
Utstyret skal tas ut av drift inntil manglene er korrigert.
Utstyret samsvarer ikke: Modifisering/utveksling av komponenter. Det anbefales å ta ut av
drift.

Neste repeterbare test nødvendig om __
måneder:

6 12 24 36

Navn:_________________________ Dato/underskrift: ______________________________

Testrapport
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5 SAMSVAR OG
SPESIFIKASJONER

5.1 Elektriske standarder

Sertifikater og godkjenninger

Sertifikat/godkjenning

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

IEC 60529 IP20

Strømspesifikasjoner - Nord-Amerika

I Nord-Amerika: Hvis enheten er koblet til 240 V, må den kun kobles til det midterste uttaket
merket 240 V strømforsyning.

SAMSVAR OG SPESIFIKASJONER
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5.2 Miljøkrav
Transport/oppbevaring og driftsforhold

Lokale begrensninger

• Oppbevar og bruk systemer på steder som er beskyttet mot fuktighet, vind, sollys, støv, salt og
svovel.

• Systemene må ikke oppbevares i nærheten av kjemiske produkter eller gass.
• Utsett ikke systemene for direkte UV-lys.

Høydehensyn

• Med mindre annet er oppgitt, er systemet klassifisert for bruk i en høyde på < 3 000 meter.
• Transporter eller oppbevar systemet ved en høyde på < 6 000 meter.

Tilpasningstid

Tilpasningstid for bruk etter ekstreme oppbevaringsforhold er minst én time.

Miljøforhold - Kick

Følgende miljøkrav gjelder bare for Kick-systemet:

Spesifikasjon Driftsforhold

Temperatur 10 °C til 35 °C

Fuktighet 30 til 75 % ikke-kondenserende

Trykk 700 hPa til 1 060 hPa

Spesifikasjon Transport-/oppbevaringsforhold

Temperatur -10 °C til 45 °C (i en periode som ikke er lenger enn 15 uker)

Fuktighet 10 til 90 % ikke-kondenserende

Trykk 500 hPa til 1 060 hPa

MERK: Verdier for transport/oppbevaring er gyldige for systemet når det oppbevares i
transportemballasjen.
 

Miljøkrav
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5.3 Systemspesifikasjoner
Fysiske egenskaper

Kun monitor

Spesifikasjon Verdi

Høyde 328 mm

Bredde 540 mm

Dybde 75 mm

Vekt 6,7 kg

Monitorens vinkelfleksibilitet Se brukerveiledningen for systemet

MERK: Disse verdiene er basert på monitoren uten beskyttelsesdeksel.
 

Kun kamera

Spesifikasjon Verdi

Høyde 76 mm

Bredde 630 mm

Dybde 115 mm

Vekt 2,6 kg

MERK: Disse verdiene er basert på kameraet uten beskyttelsesdeksel.
 

Komplett monitorvogn

Figur 9 

SAMSVAR OG SPESIFIKASJONER
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Spesifikasjon Verdi

Høyde 1 550 mm

Areal 500 x 500 mm

Vekt 25,5 kg

Komplett kameravogn

Figur 10 

Spesifikasjon Verdi

Maks. høyde 2 350 mm

Min. høyde 1 450 mm

Areal 500 x 500 mm

Vekt 19 kg

Systemspesifikasjoner
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5.3.1 Tekniske spesifikasjoner

Monitorvogn og medisinsk dataenhet

Spesifikasjon Verdi

Elektriske spesifikasjoner

Vekselstrøminngang 100-240 V vekselstrøm

Frekvens 50/60 Hz

Strømforbruk
3 A ved 100 V vekselstrøm
1,5 A ved 240 V vekselstrøm

CMOS-batteri 3 V CR2032-litiumbatteri 210 mAh

Prosessor Intel Core i5-520E 2,40 GHz

RAM 4 GB

Støttede inn-/utganger

• 6 USB 2.0
• Potensialutjevning
• Kamera
• S-Video inn
• 2 LAN 1 GBit/s
• CVBS
• DVI-I

Masselagring Intern harddisk 2,5" 160 GB

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

Skjerm 21,46", FHD-oppløsning

Berøringsskjerm Resistiv berøringsskjerm

Kameravogn

Spesifikasjon Verdi

Inngangsspenning 18-32 V likestrøm

Strømforbruk 13,5 W

Sporingsnøyaktighet 0,3 mm RMS (kvadratisk middelverdi)
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5.4 Samsvar
Elektromagnetiske utslipp

Elektromagnetisk miljø

Kick-systemer er beregnet til bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert i tabellen
nedenfor.
Brukeren er ansvarlig for å sørge for at systemene brukes i et slikt miljø.

Erklæring

Veiledning og produsentens erklæring i forhold til elektromagnetiske utslipp:

Test av stråling Samsvar Elektromagnetisk miljø - veiledning

RF-utslipp CISPR 11 Gruppe 1

Kick-systemet bruker RF-energi kun til sin interne
funksjon. Derfor er RF-strålingen svært lav, og vil
sannsynligvis ikke skape noen interferens i nærlig-
gende elektronisk utstyr.

RF-utslipp CISPR 11 Klasse A Kick-systemet egner seg til bruk i alle bygninger som
ikke er boliger, og det kan brukes i boligbygninger og
i bygninger som er koblet direkte til det offentlige lav-
spenningsnettverket som forsyner bygninger som
brukes til boliger, forutsatt at advarslene nedenfor er
fulgt.

Harmoniske utslipp IEC
61000-3-2 Klasse A

Spenningssvingninger/
flimmerutslipp IEC
61000-3-3

I samsvar

Systemet må ikke brukes i nærheten av eller i direkte kontakt med annet utstyr. Hvis dette
ikke kan unngås, må normal drift bekreftes i konfigurasjonen hvor det er i bruk.

Samsvar
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5.4.1 Generell elektromagnetisk immunitet

Elektromagnetisk miljø

Kick-systemer er beregnet til bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert i de følgende
avsnittene.
Brukeren er ansvarlig for å sørge for at systemene brukes i et slikt miljø.

Erklæring om elektromagnetisk immunitet

Tabellene i følgende avsnitt gir veiledning i henhold til produsentens erklæring vedrørende
elektromagnetisk immunitet.
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5.4.2 Elektromagnetisk immunitet, Kick-system

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

Immunitetstest IEC 60601-testnivå og -
samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø - veiledning

Elektrostatisk utlad-
ning (ESD) IEC
61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV luft

Gulv skal være av tre, betong eller keramiske
fliser. Hvis gulvet er dekket med syntetisk
materiale, skal den relative fuktigheten være
minst 30 %.

Elektrisk rask tran-
sient/burst IEC
61000-4-4

±2 kV for strømforsynings-
ledninger
±1 kV for inngangs-/utgang-
sledninger

Kvaliteten på nettstrømmen skal være lik den
man typisk finner i et nærings- eller sykehus-
miljø.

Strøm IEC
61000-4-5

±1 kV ledning(er) til led-
ning(er)
±2 kV ledning(er) til jord

Kvaliteten på nettstrømmen skal være lik den
man typisk finner i et nærings- eller sykehus-
miljø.

Spenningsfall, korte
avbrudd og spen-
ningsvariasjoner på
strømforsyningsled-
ninger IEC
61000-4-11

< 5 % UT (> 95 % fall i UT)
i 0,5 syklus
40 % UT (60 % fall i UT) i 5
sykluser
70 % UT (30 % fall i UT) i
25 sykluser
< 5 % UT (> 95 % fall i UT)
i 5 sek

Kvaliteten på nettstrømmen skal være lik den
man typisk finner i et nærings- eller sykehus-
miljø. Hvis den som bruker Kick-systemet
krever kontinuerlig drift under strømbrudd,
anbefales det at Kick-systemet drives fra en
avbruddsfri strømforsyning eller et batteri.

Magnetfelt for
strømfrekvens
(50/60 Hz) IEC
61000-4-8

3 A/m
Magnetfelt for strømfrekvens skal være på ni-
våer som kjennetegnes av en typisk plasse-
ring i et typisk nærings- eller sykehusmiljø.

MERK: UT er nettspenningen før testnivået anvendes.
 

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

Immunitets-
test

IEC 60601-
testnivå

Samsvarsni-
vå

Elektromagnetisk miljø - veiledning

Ledet RF IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz til 80
MHz

3 V

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr
skal brukes ikke nærmere noen del av Kick-sy-
stemet, inkludert kabler, enn anbefalt separa-
sjonsavstand beregnet fra ligningen som gjelder
for senderens frekvens.
Anbefalt separasjonsavstand:

d 1 2 P,=

d 1 2 P,= 80 MHz til 800 MHz

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

Samsvar
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Immunitets-
test

IEC 60601-
testnivå

Samsvarsni-
vå

Elektromagnetisk miljø - veiledning

Utstrålt RF
IEC
61000-4-3

3 V/m 80
MHz til 2,5
GHz

3 V/m

Der P er senderens maksimale utgangseffekt i
watt (W) ifølge senderprodusenten, og d er an-
befalt separasjonsavstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som har blitt
fastslått i en elektromagnetisk stedsundersøkel-
sea, skal være mindre enn samsvarsnivåetb i
hvert frekvensområde.
Interferens kan forekomme i nærheten av utstyr
merket med dette symbolet:

MERK: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyeste frekvensområdet.
 

MERK: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning
påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra konstruksjoner, gjenstander og mennesker.
 
a Feltstyrker fra faste sendere, for eksempel basestasjoner for telefoner som bruker radio (mobi-
ler/trådløse) og mobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting og TV-sending kan ik-
ke forutsies teoretisk med nøyaktighet. For å evaluere det elektromagnetiske miljøet som skyl-
des faste RF-sendere, skal en elektromagnetisk stedsundersøkelse vurderes. Hvis den målte
feltstyrken der Kick-systemet brukes overstiger det aktuelle RF-samsvarsnivået ovenfor, skal
Kick-systemet kontrolleres for å verifisere normal drift. Hvis unormal ytelse observeres, kan det
være nødvendig med flere tiltak, f.eks. å plassere Kick-systemet i en annen retning eller på et
annet sted.
b Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkene være mindre enn 3 V/m.

SAMSVAR OG SPESIFIKASJONER

Kick Ver. 1.2 | Teknisk brukerveiledning Rev. 1.0 | DePuy Synthes 53



5.4.3 RF-kommunikasjonsutstyr

Elektromagnetisk miljø

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke systemene.
Kick-systemet er beregnet til bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte RF-forstyrrelser
kontrolleres.
Den som bruker Kick-systemet kan bidra til å hindre elektromagnetisk interferens ved å
opprettholde en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere)
og Kick-systemet ifølge anbefalingene nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets
maksimale utgangseffekt.

Separasjonsavstander

Anbefalte separasjonsavstander mellom det bærbare og mobile RF-kommunikasjonsutstyret og
Kick-systemet:

Maksimal nominell ut-
gangseffekt på sen-
deren (W)

Separasjonsavstand basert på senderfrekvens (m)

150 kHz til 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz til 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz til 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

For sendere med en maksimal nominell utgangseffekt som ikke er oppgitt ovenfor, kan anbefalt
separasjonsavstand d i meter (m) bestemmes med ligningen som gjelder for senderens fre-
kvens, der P er senderens maksimale utgangseffekt i watt (W) i henhold til produsenten av sen-
deren.
MERK: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområ-
det.
 

MERK: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning
påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra konstruksjoner, gjenstander og mennesker.
 

Samsvar
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5.4.4 Testede kabler

Bruk av spesifiserte kabler

Bruk av annet tilbehør og andre kabler enn det som er spesifisert (unntatt kabler som
selges av Brainlab som reservedeler), kan føre til økt stråling eller redusert immunitet for
utstyret.

Kabelspesifikasjoner

Kabler til Kick-systemet som er blitt testet for strålings- og immunitetskompatibilitet:

Kabel Spesifikasjon

Optisk kabel til sporingsenhet Levert av Brainlab, 10 m lang

Strømkabel Levert av Brainlab, 5 m lang

Potensialutjevningskabel Levert av Brainlab, 5 m lang

S-video 2 BNC-koaksialkabler, skjermet, terminert, 75 ohm, 30 m lang

CVBS BNC-koaksialkabel, skjermet, terminert, 75 ohm, 30 m lang

Sykehusnettverk Levert av Brainlab, 5 m lang

Intraoperative Data Levert av Brainlab, 5 m lang

Mikroskop Levert av Brainlab, 10 m lang
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5.4.5 Sykehusnettverk

Generell informasjon

Brukerne må identifisere, analysere, vurdere og kontrollere farene som kan oppstå når Kick-
systemet kobles til et nettverk eller datakobling hvor annet utstyr er tilkoblet.
Trådløse lokalnettverk må samsvare med definisjonene i standard 802.11n.
Å gjøre endringer på nettverks-/datakoblingene kan medføre nye farer som krever ytterligere
analyse. Disse endringene kan inkludere, men er ikke begrenset til:
• Konfigurasjonsendringer
• Tilkobling eller frakobling av ekstrautstyr
• Oppdatering eller oppgradering av tilkoblet utstyr

Informasjonsflyt på nettverket

I forbindelse med overføring av pasientdata mottar Kick-systemet data fra sykehusnettverkets
server (f.eks. PACS-server).
I forbindelse med ekstern tilgang, streaming eller øktdeling sender Kick-systemet data til en
streamingklient på sykehusnettverket.

Krav til sykehusnettverk

Krav Verdier

Båndbredde
• Minimum: 2 Mbit/s (f.eks. til dataoverføring)
• Anbefales: 10-50 Mbit/s (f.eks. til streaming og ekstern tilgang)
• Optimalt: 100 Mbit/s - 1 Gbit/s (f.eks. til øktdeling)

Latens
• Maksimum: ≤ 100 ms
• Anbefales: ≤ 25 ms
• Optimalt: ≤ 2 ms

Sikkerhet

• Utstyret skal kun kobles til et sikret nettverk
• Nettverk beskyttet mot uønsket tilgang (f.eks. brukerautentisering,

brannmur osv.)
• Nettverk beskyttet mot skadelig programvare
• Internet Protocol Suite (TCP/IP)

Forsiktighetstiltak for nettverk

Streaming av skjerminnholdet på Kick-systemet eller bruk av øktdeling kan skape høy
trafikkbelastning på sykehusnettverket.

Når Kick-systemet integreres i et trådløst sykehusnettverk, velger du en egnet kryptering
(f.eks. WPA2 eller bedre) for å beskytte pasientdata mot uautorisert tilgang.

Mulige farer for nettverksfeil

Følgende faresituasjoner kan oppstå hvis sykehusets nettverk eller datakobling ikke oppfyller
kravene oppført i dette avsnittet:
• Pasienten behandles feil på grunn av:

- Nettverksfeil på grunn av overføring av pasientdata
- Skadelig programvare (f.eks. virus) som fører til at PC-en feilberegner data

• Uønsket pasienteksponering for anestesi eller stråling på grunn av nettverksfeil under
overføring av pasientdata

Samsvar
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5.5 Strømkontakter

Generell informasjon

Kick-systemet er utstyrt med en egen strømkontakt som er egnet for bruksområdet.

Bruk av spesifiserte strømledninger

Pålitelig jording kan oppnås bare når systemet er koblet til en tilsvarende stikkontakt
merket "Hospital Only" (Kun sykehus) ("Hospital Grade" i Nord-Amerika). Sett inn
nettkontakten bare i et uttak som er jordet på forsvarlig måte. Ikke omgå dette vernet ved å
bruke en skjøteledning.
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5.5.1 Regionale strømkontakter

Strømkontakter (eksempler)

Strømkontakt Område

EU

Sveits

Storbritannia

USA

Australia

Sør-Afrika

Strømkontakter
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5.6 USB-brikker

Generell informasjon

Du kan bruke en USB-brikke til å overføre pasientdata mellom Brainlabs planleggings- og
navigeringsstasjoner.

Håndtere USB-brikker

Husk følgende når du bruker en USB-brikke:
• Ikke berør USB-kontakten direkte (metalldelen på USB-brikken).
• Sett dekslet tilbake på USB-brikken etter bruk.

USB-brikker er meget sensitive for elektrostatisk utladning. Behandle dem forsiktig for å
unngå skade på enheten.
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USB-brikker
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6 VEDLIKEHOLD
6.1 Inspeksjoner

Forventet levetid

Brainlab tilbyr minimum åtte års servicegaranti for plattformer. I løpet av denne perioden tilbys
både reservedeler og support.
Kick-systemets levetid er avhengig av faktorer som metode og hvor lenge hver bruk varer, samt
håndteringen mellom hver bruk. Nøye funksjonstesting og inspeksjon av Kick-systemet før bruk
er den beste metoden for å avgjøre slutten av levetiden.
Slutten av levetiden bestemmes normalt av slitasje og riftskade som følge av bruk. Følg
vedlikeholdsinstruksjonene som en del av den forebyggende servicen.

Sørge for sikkerhet og funksjonalitet

Ikke utfør inspeksjoner eller vedlikehold mens Kick brukes til pasientbehandling.

Systemet skal vedlikeholdes og inspiseres på regelmessig basis for å sikre funksjonalitet
og sikkerhet.

Intervall

En detaljert inspeksjon skal utføres av Brainlab support én gang i året (se side 63).

Autoriserte personer

Kun Brainlab og/eller autoriserte partnere har tillatelse til å utføre service på systemet og utstyret.

Fare for elektrisk støt: Det finnes ingen deler som kan repareres av brukeren. All service
må utføres av faglærte teknikere eller henvises til Brainlab.

Før systemet tas i bruk

Hvis systemet ikke har vært i bruk over lengre tid, sjekk at alt virker normalt før du begynner å
behandle pasienten.
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6.1.1 Inspeksjoner

Ukentlig

Komponent Inspeksjon

Kabler og kontakter Visuell kontroll (se etter skader, vridninger, sprekker)

Rengjøring Se brukerveiledningen for systemet

Månedlig

Komponent Inspeksjon

Generelle komponenter

• Inspiser for fysisk skade
• Merking og typeplate er leselig
• Funksjonen for tilkobling til utstyr levert av tredjepart (f.eks. mikro-

skop)

Hjul og bremser (moni-
torvogn og kamera-
vogn)

Funksjonalitet

Kamera
• Funksjonalitet
• Visuell inspeksjon (slitasje)
• Begge linser er rene og er ikke ripet eller skadet på annen måte

Monitorvogn

• Funksjonalitet
• Stabilitet til monitorfestet og riper på berøringsskjermen
• Standby-knapp
• Strøm-LED
• USB-tilkobling
• Nettverkstilkobling

Monitorvogn og kame-
ravogn Kontroller at det ikke er løse eller manglende skruer

Inspeksjoner
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6.1.2 Årlig inspeksjon av Brainlab

Avtale

• Hvis du har en servicekontrakt, utfører Brainlab den årlige inspeksjonen automatisk.
• Ta kontakt med Brainlab support for å avtale inspeksjon hvis du ikke har noen servicekontrakt.

Omfang

Denne inspeksjonen dekker alle komponenter og funksjoner så vel som artiklene som er
spesifisert på sikkerhetsinspeksjonsskjemaet.

Årlige inspeksjonspunkter

Komponent Inspeksjon

Kameravogn

• Funksjonstest av kameraet
• Funksjonstest av kamerahåndtaket
• Funksjonstest av komplett vogn
• Sjekk av mekanisk støttesystem (stenger, hjul og låser)

Monitorvogn
• Funksjonstest av enheten
• Sjekk av mekanisk støttesystem (stenger, hjul og låser)
• Utskifting av luftfilter

System • Elektrisk sikkerhetstest (se side 33)
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6.2 Utskifting av luftfilter

Autorisasjon

Kun Brainlab, autoriserte partnere og opplærte sykehusteknikere har lov å skifte ut luftfilteret.

Utskiftingsintervall

Luftfilteret i monitorvognen må skiftes ut årlig. Hvis du har en servicekontrakt, utfører Brainlab
automatisk utskifting av luftfilteret.
Ta kontakt med Brainlab support for å bestille utskifting av luftfilteret hvis du ikke har noen
servicekontrakt.

Reservefilter

Bruk kun reserveluftfilter som leveres av Brainlab.
Reservefiltre leveres festet til lufteventildekselet, dvs. at hele lufteventildekselet skiftes ut.

Slik skifter du luftfilter

①

Figur 11 

Trinn

1. Trykk ned ventilklemmene ① for å ta av lufteventildekselet.

2. Skift ut med det nye lufteventildekselet. Kontroller at ventilklemmene klikkes på plass.

Utskifting av luftfilter
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6.3 Skadet utstyr

Avbryt bruken

Hvis du oppdager en defekt:

Trinn

1. Slå av systemet.

2. Koble systemet fra nettstrømmen ved å koble fra strømkabelen.

3. Ta kontakt med autorisert Brainlab support.

4. Merk utstyret med "MÅ IKKE BRUKES" for å unngå utilsiktet bruk.

Ikke fortsett å bruke utstyr som er funnet å være defekt under en inspeksjon. Det kan
forårsake pasientskade hvis du bruker skadet utstyr.

Obligatorisk informasjon

Når du tar kontakt med Brainlab support vedrørende en defekt, blir du bedt om å oppgi:
• Systemserienummeret på typeskiltet på monitorvognen
• Komponentserienummeret som er preget på komponenten (komponenter i monitorvogn,

kameravogn)
• En beskrivelse av problemet

Reparasjon/utskifting

Brainlab support:
• Gir deg et prisoverslag for reparasjon eller utskifting
• Informerer deg om når systemet forventes å være i drift igjen (vanligvis innen 48 timer)

Returinstruksjoner

Se brukerveiledningen for systemet.
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