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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter och juridisk information

Tillverkare

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

Distributör

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

Support

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

Region Telefon och fax

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

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

Asien, Australien Tel: +65 6827 6154

Förväntad livslängd

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

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna handbok innehålla fel.
Kontakta oss på igs.manuals@brainlab.com om du har förslag på hur handboken kan förbättras.

ALLMÄN INFORMATION
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1.1.1 Juridisk information

Upphovsrätt

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

Varumärken som tillhör Brainlab

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

Varumärken som inte tillhör Brainlab

Intel® är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder.

CE-märke

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

• Enligt de principer som fastställs i MDD, rådets direktiv 93/42/EEG, är Kick en
klass IIb-produkt.

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

Kasseringsanvisningar

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

Försäljning i USA

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

Tillkännagivande från Federal Communications Commission (FCC)

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

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

Kontaktuppgifter och juridisk information
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1.2 Symboler
Symboler som används i denna handbok

Varningar

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

Försiktighetsuppmaningar

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

Anmärkningar

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.2.1 Symboler på hårdvaran

Symboler på hårdvarukomponenter

Följande symboler kan förekomma på systemet:

Symbol Förklaring

Tillämpad del typ BF enligt IEC 60601-1

Försiktighet

Potentialutjämningspunkt

Får ej återanvändas

Osteril

Får ej omsteriliseras

Steriliserad med etylenoxid

Får inte användas om förpackningen är skadad

Håll borta från solljus

Förvaras torrt

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

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

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

Radioenhet

Klass 2 trådlöst LAN

Symboler
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Symbol Förklaring

Antal produkter i förpackningen

Tillverkningssatsnummer

Serienummer

Artikelnummer

Används före månad ÅÅÅÅ

Tillverkningsdatum

Tillverkare

Auktoriserad representant inom Europeiska gemenskapen

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

Starkt magnetfält

Risk att klämma händer eller andra kroppsdelar i utrustningen

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

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

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

Standby-ikon

Se bruksanvisningen

ALLMÄN INFORMATION
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Symbol Förklaring

Se medföljande dokumentation

Symboler
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1.3 Avsedd användning
Att använda systemet

Avsedd användning av systemet

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

interagera med programvaran

Tekniska specifikationer

De tekniska specifikationerna för Kick-hårdvarukomponenterna kan komma att förändras till följd
av teknisk utveckling.

Varsam hantering av hårdvaran

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

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

Ändringar på systemet

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

MR-miljö

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

Rimlighetsgranskning

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

ME-system

Ytterligare utrustning som är ansluten till medicinsk elektrisk utrustning måste
överensstämma med respektive IEC- eller ISO-standarder (t.ex. IEC 60950 för
databehandlingsutrustning och IEC 60601-1 för medicinsk utrustning). Alla konfigurationer
ska dessutom uppfylla kraven för medicinska elektriska system (se IEC 60601-1-1
respektive paragraf 16 i den tredje utgåvan av IEC 60601-1). Den som ansluter ytterligare
utrustning till Kick-systemet konfigurerar ett medicinskt system och är därför ansvarig för
att systemet överensstämmer med kraven för elektriska system för medicinskt bruk.

ALLMÄN INFORMATION
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Observera att lokala lagar har företräde framför ovan nämnda krav. Konsultera din lokala
representant eller den tekniska serviceavdelningen vid osäkerhet.
OBS: Användning av flera eluttag är inte tillåtet om inget annat anges.
 

Avsedd användning
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1.4 Utbildning och dokumentation

Utbildning från Brainlab

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

Handlett stöd

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

Ansvar

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.4.1 Dokumentation

Avsedd målgrupp

Den här användarhandboken är avsedd för kirurger och sjukhuspersonal.

Relevanta systemkonfigurationer

Informationen i denna handbok är relevant för nedanstående systemkonfigurationer:

Systemkonfiguration Art. nr Enhet Art. nr

Kick-navigeringsstation 18080
Monitorvagn 18081

Kameravagn 18082

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

Att läsa användarhandböcker

Användarhandböckerna beskriver komplexa medicinska enheter och kirurgisk
navigeringsprogramvara som måste användas med försiktighet.
Det är viktigt att alla användare av system, instrument och programvara:
• läser användarhandböckerna noggrant före hantering av utrustningen
• alltid har tillgång till användarhandböckerna

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

Hur man använder denna handbok

Informationen som finns i denna handbok hjälper dig att avgöra om ditt navigeringssystem
fungerar ordentligt.
Använd denna handbok i kombination med hjälp från Brainlabs behöriga support för att identifiera
och felsöka eventuella problem.

Försök inte att utföra service på ditt system. Kontakta din representant från Brainlabs
behöriga support om du har frågor om reparation och service.

Tillgängliga användarhandböcker

Användarhandbok Innehåll

Användarhandböcker för
programvara

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

Användarhandböcker för in-
strument Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Handbok för rengöring, des-
infektion och sterilisering

Detaljerad information om rengöring, desinfektion och sterilisering
av instrument

Användarhandböcker för sy-
stem Omfattande information om systeminställning

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

Utbildning och dokumentation
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OBS: Alla de användarhandböcker som nämns ovan är inte tillgängliga eller relevanta för alla
Brainlabs produkter.
 

ALLMÄN INFORMATION
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2 SYSTEMÖVERSIKT
2.1 Systemkomponenter

Allmän information

Kick är ett pekskärmsstyrt planerings- och navigeringssystem som har utformats för pre- och
intraoperativ användning. Samtliga systemkomponenter är lämpliga för kontinuerlig drift under
kirurgiska procedurer.
Kick-systemet är en navigeringsplattform som används för bildledd kirurgi (IGS) och omfattar:
• Ett spårningssystem
• En datorenhet som kör programvaran
• En displayenhet som visar navigeringen, däribland touchfunktion för användaren som ska

interagera med programvaran

Optisk spårning

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

infraröda signalerna tillbaka till kameraenheten.
• Reflekterade signaler från de reflekterande markörsfärerna och skivorna fångas upp och

digitaliseras av varje kameralins från olika vinklar.
• Programmet använder data som matas in i kameran för att beräkna instrumentens och

patientreferensanordningarnas relativa tredimensionella positioner.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Särskilda försiktighetsåtgärder gällande elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) måste installeras
och driftsättas enligt den EMK-information som finns i denna handbok samt Användarhandbok
för systemet.

SYSTEMÖVERSIKT
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Komponenter

⑤

④

⑥

③

①

②

Figur 1 

Nr Komponent

① Teleskopstång för kamera

② Kamera

③ Kameravagn

④ Monitorvagn

⑤ Pekskärm

⑥ Monitorstång

Systemkomponenter
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2.2 Monitorvagn

Komponenter till monitorvagn

⑤

⑥

③

②

①
⑧

⑦

④

Figur 2 

Nr Komponent

① Hjul

②
• Monitorvagnens handtag
• Monitorns lösgöringsknapp (baksidan av handtaget, inte synlig)

③ Monitorgångjärn

④ Pekskärm

⑤ Monitorkabel

⑥ Kabelkrokar

⑦ På/av-knapp

⑧
Monitorvagnens underrede, innehållande:
• Medicinsk datorenhet
• Anslutningspanel

SYSTEMÖVERSIKT
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Monitorkomponenter

②

③

①

Figur 3 

Nr Komponent

① Monitorlösgöringsknapp (baksidan av monitorhandtaget)

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

③ USB-portar (monitorns ovansida, täckta med lock)

Monitorvagn
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2.2.1 Tredjepartsanslutningar

Allmän information

Anslutningar för utrustning från tredje part finns på anslutningspanelen.

När enheter från tredje part ansluts, ska tillämpliga föreskrifter i IEC 60601-1-1 följas, i
synnerhet paragraf 16 i den 3:e upplagan av IEC 60601-1.

Anslutningspanel

①

⑦

⑤

⑩

⑧

⑥

⑨

③

②

④

Figur 4 

Nr Komponent

① Nätanslutning

② Potentialutjämning

③ S-Video In (S-videoingång)

④ Video In (videoingång)

⑤ Hospital Network (sjukhusnätverk)

⑥ Intraoperative data (intraoperativa data)

⑦ USB

⑧ Spårningsenhet (kameravagn)

⑨ Kolibri uppgraderad kameraanslutning (täckt på bilden)

⑩ Mikroskop och videoutgång

OBS: Den oanvända spårningsenhetsporten är övertäckt. Om din spårningsenhets port måste
bytas, kontakta Brainlabs support.
 

WLAN-sändare

WLAN-sändarhårdvaran är inaktiverad i denna version, men kan återaktiveras av service:
• WLAN-sändaren använder ett frekvensband mellan 2,400 och 2,485 GHz för att skicka och ta

emot med 19,8 dBm effektivt isotropiskt utstrålad effekt (EIRP).

SYSTEMÖVERSIKT
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• Enheten är konfigurerad för att använda kanal 1 till 11 (vardera med ett kanalutrymme på 22
MHz). Denna inställning stämmer med lagstiftningskraven för USA, Kanada, Japan, Europa,
Australien, Hong Kong och Nya Zeeland. Kontakta Brainlabs support eller en behörig partner
om du har frågor.

• Egenskaperna för moduleringen är DSSS för 802.11b,g eller OFDM för 802.11n.

Monitorvagn
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2.2.2 LAN-anslutning

LAN-portar

LAN-portarna stöder:
• anslutningar med 10 Mbit/s, 100 Mbit/s och 1 000 Mbit/s
• automatiska MDI/MDI-X-konfigurationer

① ②

Figur 5 

Lysdiod Status Indikation

Lysdiod för ACT/
LÄNK ①

Av Ingen länk

Fast orange sken Länkad

Blinkar orange Dataaktivitet

Lysdiod för hastighet
②

Av 10 Mbit/s anslutning

Orange 100 Mbit/s anslutning

Grön 1 Gbit/s anslutning

Nätverksanslutning

Kicks gränssnitt utgör ingen separationsmetod enligt IEC 60601-1:2005. Användning av en
adekvat separationsenhet rekommenderas för nätverksgränssnitt (LAN) med en
klassificering på minst 1 MOOP och en dielektrisk hållfasthet på minst 1,5 kV.

Att ansluta Kick till ett sjukhusnätverk kan skapa ett ME-system enligt IEC 60601-1:2005. Se
till att sjukhusnätverkets komponenter överensstämmer med den relevanta IEC-
standarden.

SYSTEMÖVERSIKT
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2.3 Kameravagn

Komponenter

①

③

④

⑧

⑥

②

⑦

⑤

Figur 6 

Nr Komponent

① Underrede till kameravagn

② Kabelkrokar

③
• Teleskopstång
• Spiralkamerakabel (inte synlig)

④ Justeringshandtag för kamera

⑤ Kamera

⑥ Kamerans gångjärn

⑦
• Kamerans handtag
• Kamerans lösgöringsknapp (baksidan av handtaget, inte synlig)

⑧ Klämspak

Kameravagn
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Kamerakomponenter

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Figur 7 

Nr Komponent

① Frigöringsknapp för kamera

② Kamerans handtag

③ Positioneringslaser

④ Lins

⑤ Ljuskällans filter

⑥ Justeringshandtag för kamera

⑦ Laserutlösare

Strömspecifikationer

Specifikation Värde

Spänning 18-32 V DC

Strömförbrukning 13,5 W

SYSTEMÖVERSIKT
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Specifikationer för positioneringslaser

Kameran innehåller en positioneringslaser klass II ③.

Specifikation Värde

Våglängd 635 nm

Maximal uteffekt 1 mW

Överensstämmer med stan-
darder

• ANSI Z136.1 (2007)
• IEC 60825-1 (2007)
• FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 och 1040.11 (utom för avvikelser i

enlighet med Laser Notice No. 50, daterad 24 juni 2007)

Kameravagn
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2.3.1 Kameravolym

Illustration

Kamerans synfält är en pyramidformad volym med följande mått:

① ②

③

Figur 8 

Nr Vy

① Bakom kameran

② Sida

③ Ovansida

Hur man testar kameravolymen

Steg

1. Placera ett instrument med monterade reflekterande markörsfärer i kamerans synfält.

2. Justera kameran horisontellt.

3. Mät arbetsavståndet.

4.
Mät volymdiametern på flera avstånd.
OBS: Om kamerans synfält minskas avsevärt, kan kameran behöva repareras eller bytas.
 

OBS: Du kan också kontrollera kamerans synfält i programvaran enligt beskrivningen i
användarhandböckerna för programvara.
 

Noggrannhet för spårningsenhet

För att säkerställa att kameran har den specificerade noggrannheten, ska förhållandena för
förvaring och drift följas (se s. 48).

SYSTEMÖVERSIKT
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Kameravagn
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3 FELSÖKNING
3.1 Inledning

Kapitelinformation

Syftet med detta kapitel är att ge dig specifik information så att du kan känna igen eventuella
problem och förmedla dem till din representant på Brainlabs support.

Reparation och service

Försök inte att utföra service på ditt system. Kontakta Brainlabs behöriga support om du
har frågor om reparation och service.

FELSÖKNING
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3.2 Felsökning: Monitorvagn
Eventuella händelser

Ström till monitorvagnen

Händelse Möjlig orsak

Ingen ström till monitorvagnen. Kontrollera att nätkablarna är korrekt anslutna
till strömkällan.

Pekskärmens display

Det finns två huvudsakliga funktionella monitordelar som påverkar displayen:
• Själva displayen
• Bakgrundsljuset

Händelse Möjlig orsak

Vissa pixlar (som de visade bilderna består av)
kan bli felaktiga med tiden. Displayen kan behöva bytas ut.

Pekskärmens funktion

Händelse Möjlig orsak

Ingen pekfunktion.
• Pekskärmens styrenhet fungerar inte, eller
• Drivrutinen som styr musmarkören fungerar

inte.

Markörens läge på skärmen motsvarar inte den
del av skärmen som vidrörs.

Markörens kalibrering har gått förlorad. Kontak-
ta Brainlabs support.

Felsökning: Monitorvagn
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3.3 Felsökning: Kameravagn
Eventuella händelser

Kamerahändelser

Det finns många möjliga händelser som kan tillskrivas kommunikationsfel som är relaterade till
den infraröda kameran.

Händelse Symtom Möjliga orsaker

Minskning av ka-
merans volym

• Begränsat synfält för na-
vigering.

• Lysdioderna i kameralin-
sen är inte på.

• Överhettning.
• Kameran har åldrats.
• Infrarött ljus från en annan enhet orsakar

störningar (t.ex. pulsoximeter).
• Ytor i operationssalen reflekterar oavsiktligt

infrarött ljus (t.ex. reflekterande remsor på
klädesplagg).

Ingen ström Kameran piper inte under
uppstart.

• Problem med kablage.
• Problem med elektroniken.

Ingen kommunika-
tion

Kameran piper inte under
uppstart av program.

• Kommunikationsfel mellan monitor- och ka-
meravagnarna: Kontrollera kablage.

• Felaktig programkonfiguration.

Markörsfärer spå-
ras inte korrekt

Programmet visar oidenti-
fierbara grå markörsfärer i
kamerans synfält.

• Infrarött ljus från en annan enhet orsakar
störningar (t.ex. pulsoximeter).

• Ytor i operationssalen reflekterar oavsiktligt
infrarött ljus (t.ex. reflekterande remsor på
klädesplagg).

OBS: Om du har problem med din kamera, kontakta då Brainlabs behöriga support.
 

FELSÖKNING
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Felsökning: Kameravagn
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4 ELEKTRISK SÄKERHET
4.1 Klassificering

Monitorvagn och kameravagn

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

Klassificering Definition

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

Säkerhetskrav

För att undvika risken för elektriska stötar får monitorvagnen endast anslutas till ett
nätuttag med skyddsjord.

ELEKTRISK SÄKERHET
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4.2 Testkrav

Intervall

Det återkommande testet bör utföras en gång om året eller när utrustningen repareras eller
modifieras.
Testet är obligatoriskt för medicinsk elektrisk utrustning samt när man skapar ett medicinskt
elektriskt system enligt IEC 60601-1-1 respektive paragraf 16 i den tredje utgåvan av IEC
60601-1.
Upprepa detta test varje gång inställningarna för den medicinska elektriska utrustningen eller det
medicinska elektriska systemet ändras, t.ex. efter reparation av en del av eller hela utrustningen,
eller efter byte av utrustningskomponenter som t.ex. kablar.

För att utrustningen ska vara fortsatt säker krävs ett årligt elektriskt säkerhetstest enligt
IEC 62353. För ett ME-SYSTEM eller permanent installerad utrustning kan ett elektriskt
säkerhetstest enligt IEC 60601-1 vara nödvändigt.
OBS: Lokala föreskrifter, nationella avvikelser och krav som skiljer sig från dessa standarder har
företräde.
 

Omfattning

Testet måste omfatta samtliga punkter som specificeras med början på s. 35.
Varje enskild utrustning i det ME-SYSTEM som har sin egen anslutning till elnätet, eller som kan
anslutas till/frånkopplas från elnätet utan användning av ett verktyg, måste testas separat.
Dessutom måste ett ME-SYSTEM testas som helhet för att undvika att åldrande komponenter
orsakar oacceptabla värden.
Om föremål i en ME-UTRUSTNING som kombineras till ett ME-SYSTEM genom funktionella
anslutningar inte kan testas separat av tekniska skäl, ska hela ME-SYSTEMET testas.
Dessutom ska Brainlabs support eller behöriga partners regelbundet rengöra luftintagsfiltren och
byta batteriet vid behov.

Inspektioner av personal som inte kommer från Brainlab

Endast kvalificerad, utbildad och kunnig personal får utföra elektriska säkerhetstester.
Kvalifikationerna ska innefatta utbildning i ämnet, testutrustning, kunskap, erfarenhet och
förtrogenhet med relevanta tekniker, standarder och lokala bestämmelser. Personal som
bedömer säkerheten måste kunna känna igen möjliga konsekvenser och risker som
uppstår från icke-överensstämmande utrustning.

Brainlab måste omedelbart informeras skriftligen om utrustningen bedöms vara osäker.

Inspektioner av Brainlabs behöriga support

• Om det inte finns någon lämplig kvalificerad person hos kunden kommer en supportspecialist
från Brainlab att utföra denna inspektion mot en fast avgift.

• Brainlab utför en inspektion i slutet av garantitiden utan kostnad.
• Kontakta Brainlabs support om ni behöver en supportspecialist från Brainlab.

Testkrav
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4.2.1 Testöversikt

Försiktighetsåtgärder vid tester

Stegen vid test av ME-SYSTEM måste utföras enligt nedanstående beskrivning.
• Det test som beskrivs täcker endast Brainlabs Kick-utrustning och inte den anslutna

utrustningen.
• Dessutom ska de anvisningar som anges av tillverkaren av ansluten utrustning följas.
• Under mätning ska alla enheter vara i driftsläge.
• Utför testerna under normala förhållanden samt i enkelfeltillstånd.

Inspektera ME-SYSTEMET visuellt för att fastställa om konfigurationen fortfarande är
densamma som vid den senaste inspektionen, eller om enheter i ME-SYSTEMET har bytts
ut, lagts till eller tagits bort. Sådana ändringar måste dokumenteras, liksom eventuella
ändringar i ME-SYSTEMETS konfiguration. Eventuella ändringar gör att tidigare
referensvärden inte är giltiga.

Riktlinjer för test

När återkommande tester utförs:
• Utför nödvändiga teststeg i den ordning som definieras nedan.
• Alla tester måste vara godkända innan enheten kan anses säker.
• Kalibreringen av mätenheten måste vara giltig vid mätningstillfället.
• Mätningsresultat som uppmäts efter ändringar i ett ME-SYSTEM ska dokumenteras som

referensvärden.

Om ett test inte blir godkänt, måste enheten repareras av Brainlabs support.

Nödvändiga teststeg för ME-UTRUSTNING

Steg

1. Visuell inspektion

2. Skyddsjordsresistans

3. Utrustningens läckström

4. Isolationsresistans

5. Funktionstest

6. Rapportera resultaten

7. Utvärdera resultaten

8. Kontrollera och förbered för normal användning

Nödvändiga teststeg för ME-SYSTEM

Steg

1.
Testa varje del av utrustningen i ME-SYSTEMET separat, i enlighet med steg 1-4 för ME-
UTRUSTNING.
Rapportera och utvärdera dessa resultat.

2. Strömstyrka vid beröring.

3. Funktionstest.

4. Rapportera resultaten.

ELEKTRISK SÄKERHET
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Steg

5. Utvärdera resultaten.

6. Kontrollera och förbered för normal användning.

Rapportformulär för test

• Använd rapportformuläret för test (från s. 44) för att ange resultaten av inspektionen.
• Spara formuläret som protokoll över inspektionen.

Testkrav
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4.2.2 Återkommande tester

Teststeg att utföra

IEC 62353 utgör utgångspunkt för alla mätningskrav, förhållanden och inställningar.

Steg Instruktioner och villkor

Visuell inspektion

Förbered enheten för normal användning. Använd den originalnätsladd
som tillhandahålls av Brainlab.
Kontrollera alla relevanta kablar efter bucklor, skadad isolering och mel-
lanrum. Flytta och böj kablarna runt handen för att sträcka isoleringen lätt.
Inga synliga skador är godtagbara.
Kontrollera Kick efter synliga skador, trasiga kablar och mellanrum. Med
undantag av luftintagen ska du inte kunna se enhetens innandöme. Ska-
dade kablar, mellanrum eller synligt innandöme är inte godtagbart.
Kontrollera indikatorlysdioderna efter upptäckta fel.
Om skador upptäcks, ta då enheten ur bruk, markera den som sådan och
kontakta Brainlabs support.

Skyddsjordmotstånd
(endast monitor-
vagnen)

Definition:
Resistans mellan åtkomliga ledande delar som av säkerhetsskäl måste
anslutas till skyddsjordsklämma och något av följande:
• eluttagets skyddskontakt
• apparatuttagets skyddskontakt
• skyddskontakt som är permanent ansluten till elnätet

Resistans mellan skyddskontakter vid varje ände av en löstagbar nät-
sladd.

Förbered enheten för normal användning.
Mät skyddsjordsresistansen för alla mätningspunkter som anges med bör-
jan på s. 40.

Utrustningens läck-
ström

Definition:
Ström som flödar från strömdelar till jord via skyddsjordsledaren och åt-
komliga ledande delar i inkapslingen och tillämpade delar.

Förbered enheten för normal användning.
Om du använder en elektrisk säkerhetstestanordning, ansluter du moni-
torvagnen till anordningen när du testar ett Kick-system.
Mät jordningsströmmen för alla mätningspunkter med början på s. 41.

Strömstyrka vid be-
röring (krävs för ME-
SYSTEM)

Definition:
Läckström som flödar från inkapslingen eller från delar av denna, exklusi-
ve patientanslutningar, som är åtkomliga för någon operatör eller patient
vid normal användning via en annan extern väg än skyddsjordledaren, till
jord eller till någon annan del av inkapslingen.

Förbered enheten för normal användning.
Om du använder en elektrisk säkerhetstestanordning, ansluter du moni-
torvagnen till anordningen när du testar ett Kick-system.
Anslut de funktionella anslutningar som behövs för att skapa det medi-
cinska elektriska systemet och sätt på enheterna.
Mät beröringsströmmen för alla mätningspunkter som anges med början
på s. 41.

ELEKTRISK SÄKERHET
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Steg Instruktioner och villkor

Läckström till patient

Definition:
• Läckström som flödar från patientanslutningarna via patienten till jord,

eller
• Läckström som har sitt ursprung i oavsiktlig spänning från en extern

källa på patienten och flödar från patienten via patientkontakterna hos
en tillämpad F-TYP-del till jord.

Förbered enheten för normal användning.
Välj ut en icke-ledande yta för att placera den tillämpade delen.
Mät patientläckströmmen enligt angivelsen på s. 35.

Isolationsresistans

Definition:
För elektrisk utrustning klass I mäts resistansen hos isolerande material
vid elnätet mellan de spänningsförande och neutrala stiften som är anslut-
na till varandra och det skyddsjordade stiftet.

Förbered enheten för normal användning.
Om du använder en elektrisk säkerhetstestanordning, ansluter du moni-
torvagnen till anordningen när du testar.
Mät isolationsresistansen mellan ansluten nätsladd/neutral (L/N) och
skyddsjord (PE).

Funktionstest

Förbered enheten för normal användning.
Sätt på enheten.
Kontrollera att indikatorlysdioderna inte visar några fel. Kontrollera efter
systemlarm.
OBS: För detaljerad information om indikatorlysdioder och systemlarm, se
Användarhandbok för system.
 

Starta systemet innan operationen påbörjas och se till att det startar på
korrekt sätt och att patientdata läses in på korrekt sätt i navigeringspro-
grammet.

Rapportera resulta-
ten Skapa en testrapport.

Utvärdera resultaten Fastställ om enheten är säker och effektiv.

Kontrollera och för-
bered för normal an-
vändning

Kontrollera efter testning att enheten återställs till de förhållanden som är
nödvändiga för normal användning innan den tas i bruk igen.
Ta bort alla enheter som har anslutits, t.ex. mätningsutrustning med son-
der och ledningar.

Acceptabla värden

Värden är begränsade i enlighet med standarderna.

Teststeg Standard

Skyddsjordsresistans

IEC 62353
Utrustningens läckström

Isolationsresistans

Läckström till patient

Strömstyrka vid beröring IEC 60601-1

Uppmätta värden

De mätningspunkter som krävs anges med början på s. 40.

Testkrav
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Ett exempel på testrapportformulär finns tillgängligt från s. 44.

ELEKTRISK SÄKERHET
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4.3 Att utföra tester
Skyddsjordsresistans

Allmän information

Anslut mätningsspetsen på din mätenhet till de ledande delar som visas i tabellen nedan och mät
resistansen.

Om ett test inte blir godkänt, måste enheten repareras av Brainlabs support. Efter
reparation gör du om hela det elektriska säkerhetstestet från början.

Skyddsjord

Mätningspunkt

Potentialutjämningsport

Fixeringsskruv för mikroskop

Att utföra tester
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4.3.1 Läckström

Allmän information

Anslut mätningsspetsen på din mätningsenhet till de ledande delar som visas i tabellen och mät
läckströmmen.

Utrustningens läckström

Mätningspunkt

Fixeringsskruv för monitor

Monitorvagnens sockel

Kamerakontakt vid anslutningspanel

Skruv på kamerans gångjärn

Underrede till kameravagn

ELEKTRISK SÄKERHET
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Mätningspunkt

Skruv på klämspak (teleskopstång)

Att utföra tester
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4.3.2 Isolationsresistans

Allmän information

Anslut enheten till mätningsenheten och mät isolationsresistansen.

ELEKTRISK SÄKERHET
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4.4 Testrapport

Rapportformulär för test

Nedan visas ett exempel på testdokumentation med minsta specifikationer.

Testorganisation:
Testarens namn:

Test före driftsättning (referensvärde):
Återkommande test:
Test efter reparation:

Ansvarig organisation:

Testad utrustning/enhet: ID-nummer:

Typ: Serienummer:

Tillverkare: Skyddsklass:
Klass I Klass II Batteri

Typ av tillämpad del:

Ej till-
ämpligt
B
BF
CF

Nätanslutning:
Permanent installerad utrustning
Icke-löstagbar nätsladd
Löstagbar nätsladd

Utrustningstyp:
ME-UTRUSTNING
ME-SYSTEM

Tillbehör:

Test
Mätningsutrustning (modell, ID, kalibreringsdatum):

Test god-
känt?
Ja/Nej

Visuell inspektion

Mätningar:
Uppmätt värde Test god-

känt?
Ja/NejNC SFC

Skyddsjordsresistans - mΩ

Utrustningens läckström - alter-
nativ metod μA

Utrustningens läckström - direkt
metod μA

Utrustningens läckström - diffe-
rentiell metod μA

Beröringsström (ME-SYSTEM) μA

Läckström till patient (tillämpade
delar) - alternativ metod μA

Läckström till patient (nät på till-
ämpade delar) - direkt metod μA

Isolationsresistans - MΩ

Övrigt

Funktionstest (testade parametrar):

Enheten har kontrollerats och är förberedd för normal användning

Testrapport
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Brist/anmärkningar:

Total bedömning:
Inga säkerhets- eller funktionsbrister har upptäckts.
Ingen direkt risk, upptäckta brister kan åtgärdas på kort sikt.
Utrustningen ska tas ur drift tills brister har åtgärdats.
Utrustningen uppfyller inte: Modifiering/utbyte av komponenter/tagning ur bruk rekommen-
deras.

Nästa återkommande test nödvändigt
om __ månader:

6 12 24 36

Namn: _________________________ Datum/Signatur: ______________________________

ELEKTRISK SÄKERHET
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Testrapport
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5 ÖVERENSSTÄMMELSE OCH
SPECIFIKATIONER

5.1 Elektriska standarder

Certifikat och godkännanden

Certifikat/godkännande

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

IEC 60529 IP20

Strömspecifikationer - Nordamerika

I Nordamerika: Om enheten ska anslutas till 240 V får den endast anslutas med en
strömkälla i form av ett mittuttag som är märkt 240 V.

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATIONER
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5.2 Miljökrav
Förhållanden vid transport/förvaring och drift

Lokala begränsningar

• Förvara och använd system på platser som är skyddade mot fukt, vind, solljus, damm, salt och
svavel.

• Systemen får inte förvaras i närheten av kemiska produkter eller gas.
• Utsätt inte system för direkt UV-ljus.

Överväganden gällande höjd

• Om inget annat anges är systemet klassat för användning på en höjd av < 3 000 meter.
• Transportera eller förvara systemet på en höjd av < 6 000 meter.

Anpassningstid

Anpassningstiden för användning efter extrema förvaringsförhållanden är minst en timme.

Miljövillkor - Kick

Följande miljökrav gäller för Kick-systemet:

Specifikation Driftsförhållanden

Temperatur 10 °C till 35 °C

Luftfuktighet 30 till 75 %, ej kondenserande

Tryck 700 till 1 060 hPa

Specifikation Förhållanden vid transport/förvaring

Temperatur -10 °C till 45 °C (för en tidsperiod som inte överstiger 15 veckor)

Luftfuktighet 10-90 %, ej kondenserande

Tryck 500 till 1 060 hPa

OBS: Transport-/förvaringsvärden gäller för systemet när det är inneslutet i transportväskorna.
 

Miljökrav
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5.3 Systemspecifikationer
Fysiska egenskaper

Endast monitor

Specifikation Värde

Höjd 328 mm

Bredd 540 mm

Djup 75 mm

Vikt 6,7 kg

Monitorns vinklingsflexibilitet Se Användarhandbok för system

OBS: Dessa värden baseras på monitorn utan skyddsöverdraget.
 

Endast kamera

Specifikation Värde

Höjd 76 mm

Bredd 630 mm

Djup 115 mm

Vikt 2,6 kg

OBS: Dessa värden baseras på kameran utan skyddsöverdraget.
 

Komplett monitorvagn

Figur 9 

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATIONER
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Specifikation Värde

Höjd 1 550 mm

Golvyta 500 x 500 mm

Vikt 25,5 kg

Komplett kameravagn

Figur 10 

Specifikation Värde

Maxhöjd 2 350 mm

Minsta höjd 1 450 mm

Golvyta 500 x 500 mm

Vikt 19 kg

Systemspecifikationer
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5.3.1 Tekniska specifikationer

Monitorvagn och medicinsk datorenhet

Specifikation Värde

Elektriska specifikationer

Ingående växelström 100-240 V AC

Frekvens 50/60 Hz

Strömförbrukning
3 A vid 100 V AC
1,5 A vid 240 V AC

CMOS-batteri 3 V CR2032 litiumbatteri 210 mAh

Processor Intel Core i5-520E 2,40 GHz

RAM 4 GB

I/O som stöds

• 6 USB 2.0
• Potentialutjämning
• Kamera
• S-videoingång
• 2 LAN 1 Gbit/s
• CVBS
• DVI-I

Masslagring Intern hårddisk 2,5 tum, 160 GB

Ljud
• 2 W
• Högtalarens volym: 60-65 dB(A)

Display 21,46 tum, full HD-upplösning

Pekskärm Resistiv pekskärm

Kameravagn

Specifikation Värde

Ingående spänning 18-32 V DC

Strömförbrukning 13,5 W

Spårningsnoggrannhet 0,3 mm RMS (genomsnittlig kvadratrot)

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATIONER
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5.4 Överensstämmelse
Elektromagnetisk emission

Elektromagnetisk miljö

Kick-system är avsedda för användning i den elektromagnetiska miljö som specificeras i tabellen
nedan.
Användaren är ansvarig för att se till att systemen används i en sådan miljö.

Försäkran

Vägledning och tillverkarens försäkran gällande elektromagnetisk emission:

Emissionstest Överensstäm-
melse

Elektromagnetisk miljö - vägledning

RF-emissioner CISPR
11 Grupp 1

Kick-systemet använder endast RF-energi för inter-
na funktioner. Därför är RF-emissionerna mycket
små och kommer sannolikt inte att orsaka störningar
på elektronisk utrustning i närheten.

RF-emissioner CISPR
11 Klass A Kick-systemet lämpar sig för användning på alla in-

rättningar utom i hemmiljö och kan användas i hem-
miljöer och sådana miljöer som är direkt anslutna till
de offentliga lågspänningsnät som förser bostäder
med ström, under förutsättning att varningarna i den-
na användarhandbok följs.

Harmonisk emission
IEC 61000-3-2 Klass A

Spänningsvariationer/
flickeremissioner IEC
61000-3-3

Överensstäm-
mer

Systemet bör inte användas i närheten av eller i direkt kontakt med annan utrustning. Om
detta inte kan undvikas, måste normal användning bekräftas i den konfiguration där det
kommer att användas.

Överensstämmelse
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5.4.1 Allmän elektromagnetisk immunitet

Elektromagnetisk miljö

Kick-system är avsedda för användning i den elektromagnetiska miljö som specificeras i följande
avsnitt.
Användaren är ansvarig för att se till att systemen används i en sådan miljö.

Försäkran om elektromagnetisk immunitet

I tabellerna i följande avsnitt finns vägledning enligt tillverkarens försäkran om elektromagnetisk
immunitet.

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATIONER
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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 Testnivå och överens-
stämmelsenivå för IEC
60601

Elektromagnetisk miljö - vägledning

Elektrostatiska ur-
laddningar (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV luft

Golven ska vara av trä, betong eller keramik-
plattor. Om golven är täckta med syntetmate-
rial ska den relativa luftfuktigheten vara minst
30 %.

Elektriska snabba
transienter/skurar
IEC 61000-4-4

±2 kV för nätledningar
±1 kV för ingående/utgåen-
de ledningar

Kvaliteten i elnätet ska vara densamma som i
en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

Överspänning IEC
61000-4-5

±1 kV ledning(ar) till led-
ning(ar)
±2 kV ledning(ar) till jord

Kvaliteten i elnätet ska vara densamma som i
en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

Spänningsfall, korta
avbrott och spän-
ningsvariationer på
elnätets ingående
ledningar IEC
61000-4-11

< 5 % UT (> 95 % fall av
UT) under 0,5 cykel
40 % UT (60 % fall av UT)
under 5 cykler
70 % UT (30 % fall av UT)
under 25 cykler
< 5 % UT (> 95 % fall av
UT) under 5 sek

Kvaliteten i elnätet ska vara densamma som i
en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.
Om användaren av Kick-systemet behöver
fortsatt drift under ett strömavbrott, rekom-
menderas det att Kick-systemet strömför-
sörjs med en kontinuerlig strömkälla eller ett
batteri.

Strömfrekvens
(50/60 Hz) magnet-
fält IEC 61000-4-8

3 A/m
Magnetfält med hög frekvens ska vara vid en
nivå som är karakteristisk för en typisk lokal i
typisk kommersiell eller sjukhusmiljö.

OBS: UT är AC-nätspänningen innan testnivån tillämpas.
 

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

Immunitets-
test

IEC 60601
testnivå

Överensstäm-
melsenivå

Elektromagnetisk miljö - vägledning

Ledd RF IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz till 80
MHz

3 V

Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning
får inte användas närmare någon del av Kick-
systemet, inklusive kablar, än det rekommende-
rade separationsavstånd som beräknas med
den ekvation som är tillämplig för sändarens
frekvens.
Rekommenderat separationsavstånd:

d 1 2 P,=

d 1 2 P,= 80 till 800 MHz

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

Överensstämmelse
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Immunitets-
test

IEC 60601
testnivå

Överensstäm-
melsenivå

Elektromagnetisk miljö - vägledning

Avgiven RF
IEC
61000-4-3

3 V/m 80
MHz till 2,5
GHz

3 V/m

Där P är sändarens högsta utgående effekt i
watt (W) enligt sändarens tillverkare och d är det
rekommenderade separationsavståndet i meter
(m).
Fältstyrkorna från fasta RF-sändare, vilka ska
fastställas genom en elektromagnetisk under-
sökning av lokalernaa ska vara mindre än efter-
levnadsnivånb inom varje frekvensområde.
Störningar kan inträffa i närheten av utrustning
som är märkt med denna symbol:

OBS: Vid 80 och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.
 

OBS: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av
absorption och reflektion från konstruktioner, föremål och människor.
 
a Fältstyrkor från fasta sändare, exempelvis basstationer för telefoner som använder radio (mo-
biltelefoner/sladdlösa telefoner) samt landbaserad mobil radio, amatörradio, AM- och FM-radio-
sändningar och TV-sändningar, kan inte förutsägas teoretiskt med någon större noggrannhet.
För att bedöma den elektromagnetiska miljön genom fasta RF-sändare bör en elektromagnetisk
undersökning av lokalen övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan i den lokal där Kick-systemet
används överskrider tillämplig RF-överensstämmelsenivå ovan, ska Kick-systemet observeras
för att bekräfta normal drift. Om onormal prestanda observeras kan ytterligare åtgärder bli nöd-
vändiga, t.ex. att vända på eller flytta Kick-systemet.
b Inom frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkorna understiga 3 V/m.

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATIONER
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5.4.3 RF-kommunikationsutrustning

Elektromagnetisk miljö

Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka systemen.
Kick-systemet är avsett för användning i en elektromagnetisk miljö där störningar på grund av
avgiven RF är kontrollerade.
Användaren av Kick-systemet kan bidra till att förebygga elektromagnetiska störningar genom att
upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil kommunikationsutrustning (sändare) och
Kick-systemet enligt rekommendationen nedan, enligt den högsta utgående effekten för
kommunikationsutrustningen.

Separationsavstånd

Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning
och Kick-systemet:

Angiven högsta ut-
gående effekt för sän-
daren (W)

Separationsavstånd enligt sändarens frekvens (m)

150 kHz till 80 MHz

d 1 2 P,=

80 till 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz till 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

För sändare med en angiven högsta utgående effekt som inte finns med i ovanstående lista kan
det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) beräknas genom att använda den ek-
vation som är tillämplig för sändarens frekvens, där P är sändarens högsta utgående effekt i
Watt (W) enligt sändarens tillverkare.
OBS: Vid 80 och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.
 

OBS: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av
absorption och reflektion från konstruktioner, föremål och människor.
 

Överensstämmelse
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5.4.4 Testade kablar

Användning av specificerade kablar

Att använda andra tillbehör och kablar än de specificerade (med undantag för kablar som
säljs av Brainlab som reservdelar) kan leda till ökad emission eller minskad immunitet för
utrustningen.

Kabelspecifikationer

Kablar till Kick-systemet som har testats för överensstämmelse vad gäller emission och
immunitet:

Kabel Specifikation

Optisk spårningsenhetskabel Tillhandahålls av Brainlab, 10 m lång

Strömkabel Tillhandahålls av Brainlab, 5 m lång

Potentialutjämningskabel Tillhandahålls av Brainlab, 5 m lång

S-Video 2 BNC koax.kablar, avskärmade, avslutade, 75 Ohm, 30 m långa

CVBS BNC koax.kabel, avskärmad, avslutad, 75 Ohm, 30 m lång

Sjukhusnätverk Tillhandahålls av Brainlab, 5 m lång

Intraoperativa data Tillhandahålls av Brainlab, 5 m lång

Mikroskop Tillhandahålls av Brainlab, 10 m lång

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATIONER
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5.4.5 Sjukhusnätverk

Allmän information

Användare måste identifiera, analysera, bedöma och kontrollera de risker som kan uppstå när
Kick-systemet ansluts till ett nätverk eller datakoppling där annan utrustning är ansluten.
Trådlösa nätverk måste överensstämma med definitionerna i standard 802.11n.
Att göra ändringar av nätverks-/datakopplingen kan medföra nya risker som kräver ytterligare
analys. Dessa ändringar kan bland annat omfatta:
• konfigurationsändringar
• anslutning eller frånkoppling av extrautrustning
• uppdatering eller uppgradering av ansluten utrustning

Nätverksinformationsflöde

För patientdataöverföring tar Kick-systemet emot data från sjukhusets nätverksserver (t.ex.
PACS-server).
För fjärråtkomst, strömning eller sessionsdelning skickar Kick-systemet data till en
strömningsklient inom sjukhusnätverket.

Krav för sjukhusets nätverk

Krav Värden

Bandbredd
• Minimum: 2 Mbit/s (t.ex. för dataöverföring)
• Rekommenderat: 10-50 Mbit/s (t.ex. för strömning och fjärråtkomst)
• Optimalt: 100 Mbit/s-1 Gbit/s (t.ex. för sessionsdelning)

Latens
• Maximalt: ≤ 100 ms
• Rekommenderat: ≤ 25 ms
• Optimalt: ≤ 2 ms

Säkerhet

• Anslut endast utrustningen till ett säkert nätverk
• Nätverk skyddat mot oönskad åtkomst (t.ex. användarautentisering,

brandvägg osv.)
• Nätverk skyddat mot skadlig programvara
• Internetprotokollsvit (TCP/IP)

Försiktighetsåtgärder för nätverk

Att strömma Kick-systemets displayinnehåll eller att använda sessionsdelning kan skapa
hög trafikbelastning på sjukhusets nätverk.

När Kick-systemet integreras i ett trådlöst sjukhusnätverk väljer du en lämplig kryptering
(WPA2 eller bättre) för att skydda patientdata från obehörig åtkomst.

Möjliga risker för nätverksfel

Följande risksituationer kan bli följden om sjukhusets nätverk eller datakoppling inte uppfyller
kraven som anges i detta avsnitt:
• Patienten behandlas felaktigt på grund av:

- Nätverksfel under överföring av patientdata
- Skadlig programvara (t.ex. virus) som leder till att datorn felberäknar data

• Patienten utsätts oavsiktligt för narkosmedel eller strålning på grund av ett nätverksfel under
överföring av patientdata

Överensstämmelse

58 Kick Ver. 1.2 | Teknisk användarhandbok Rev. 1.0 | DePuy Synthes



5.5 Nätkontakter

Allmän information

Kick-systemet levereras utrustat med en särskild nätkontakt som är lämplig för den region där det
ska användas.

Användning av specificerade nätsladdar

Tillförlitlig jordning kan endast uppnås om systemet är anslutet till ett likvärdigt uttag
märkt ”Hospital Only” (Endast sjukhus) (”Hospital Grade” i Nordamerika). Sätt endast in
nätkontakten i ett jordat uttag. Förbigå inte skyddet genom att använda en
förlängningssladd.

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATIONER
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5.5.1 Regionala nätkontakter

Nätkontakter (exempel)

Nätkontakt Region

EU

Schweiz

Storbritannien

USA

Australien

Sydafrika

Nätkontakter
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5.6 USB-minnen

Allmän information

Du kan använda ett USB-minne för att överföra patientdata mellan Brainlabs planerings- och
navigeringsstationer.

Hantering av USB-minnen

Tänk på följande när du använder ett USB-minne:
• Rör inte direkt vid USB-anslutningen (metalldelen på USB-minnet).
• Sätt tillbaka skyddet på USB-minnet efter användningen.

USB-minnen är mycket känsliga för elektrostatiska urladdningar. Hantera dem med
varsamhet för att förhindra att enheten skadas.

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATIONER
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USB-minnen
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6 UNDERHÅLL
6.1 Inspektioner

Förväntad livslängd

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

Säkerställande av säkerhet och funktionalitet

Utför inte inspektioner eller underhåll medan Kick används för patientbehandling.

Systemet bör underhållas och inspekteras regelbundet för att säkerställa funktionalitet och
säkerhet.

Intervall

En detaljerad inspektion bör utföras av Brainlabs support en gång om året (se s. 65).

Behöriga personer

Endast Brainlab och/eller dess behöriga partners får utföra service på systemet och utrustningen.

Risk för elektriska stötar: Det finns inga delar som användaren kan utföra service på. All
service ska utföras av utbildade tekniker eller hänvisas till Brainlab.

Innan systemet används

Om systemet inte har använts under en lång tid, kontrollera då att allt fungerar normalt innan
patientbehandling påbörjas.

UNDERHÅLL

Kick Ver. 1.2 | Teknisk användarhandbok Rev. 1.0 | DePuy Synthes 63



6.1.1 Inspektioner

Varje vecka

Komponent Inspektion

Kablar och kontakter Visuell kontroll (titta efter skador, vridningar, sprickor).

Rengöring Se Användarhandbok för system.

Varje månad

Komponent Inspektion

Allmänna komponenter

• Inspektera efter fysiska skador
• Märkning och typskyltar ska vara läsbara
• Anslutningen till utrustning från tredje part (t.ex. mikroskop) ska

fungera

Hjul och bromsar (moni-
torvagn och kamera-
vagn)

Funktionalitet

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

Monitorvagn

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

Monitorvagn och kame-
ravagn Kontrollera att det inte är några skruvar som är lösa eller saknas

Inspektioner
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6.1.2 Årlig inspektion av Brainlab

Arrangemang

• Om du har ett servicekontrakt, utför Brainlab automatiskt den årliga inspektionen.
• Om du inte har något servicekontrakt, kontaktar du Brainlabs support för att arrangera

inspektionen.

Omfattning

Denna inspektion omfattar samtliga komponenter och funktioner samt de punkter som anges på
säkerhetsinspektionsblanketten.

Punkter för årlig inspektion

Komponent Inspektion

Kameravagn

• Funktionstest för kamera
• Funktionstest för kamerahandtag
• Funktionstest för den kompletta vagnen
• Kontroll av mekaniskt stödsystem (stänger, hjul och lås)

Monitorvagn
• Funktionstest för enhet
• Kontroll av mekaniskt stödsystem (stänger, hjul och lås)
• Byte av luftfilter

System • Elektriskt säkerhetstest (se s. 33)

UNDERHÅLL
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6.2 Byte av luftfilter

Auktorisering

Endast Brainlab, behöriga partners och utbildade sjukhustekniker får byta luftfiltret.

Bytesintervall

Monitorvagnens luftfilter måste bytas en gång per år. Om du har ett servicekontrakt, utför
Brainlab automatiskt byte av luftfilter.
Om du inte har något servicekontrakt, kontaktar du Brainlabs support för att begära ett byte av
luftfilter.

Ersättningsfilter

Använd endast ersättningsluftfilter som tillhandahålls av Brainlab.
Ersättningsfiltren levereras monterade på luftventilationens skydd, dvs. hela luftventilationens
skydd byts ut.

Hur man byter luftfilter

①

Figur 11 

Steg

1. Tryck ner ventilationsklämmorna ① för att ta bort luftventilationsskyddet.

2. Byt till ett nytt luftventilationsskydd och se till att ventilationsklämmorna klickar på plats.

Byte av luftfilter
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6.3 Skadad utrustning

Avbryt användning

Om du upptäcker en skada:

Steg

1. Stäng av systemet.

2. Koppla bort systemet från nätströmmen genom att dra ur strömkabeln.

3. Kontakta Brainlabs behöriga support.

4. Sätt ett meddelande som t.ex. ”FÅR EJ ANVÄNDAS” på utrustningen för att förhindra
oavsiktlig användning.

Fortsätt inte att använda utrustning som har befunnits vara skadad under en inspektion.
Att använda skadad utrustning kan orsaka skada på patienten.

Information som krävs

När du kontaktar Brainlabs support angående en skada ombeds du att uppge:
• systemets serienummer på typskylten på monitorvagnen
• komponentens serienummer präglat på komponenten (monitor- eller

kameravagnkomponenter)
• en beskrivning av problemet

Reparation/byte

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

Anvisningar för returer

Se Användarhandbok för system.

UNDERHÅLL
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Skadad utrustning
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