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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktinformasjon og juridisk informasjon
1.1.1 Kontaktopplysninger

Support

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

Område Telefon og faks E-post

USA, Canada, Sentral- og Sør-Ameri-
ka

Tlf.: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasil Tlf.: (0800) 892 1217

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransktalende områder Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568 44
Faks: +49 89 991568 811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Forventet levetid

Brainlab tilbyr minimum åtte års servicegaranti for plattformer, og fem års servicegaranti for EM-
sporingsenheten. I løpet av denne perioden tilbys både reservedeler og support.
Kick- og Kick EM-systemets levetid er avhengig av faktorer som metoden som anvendes, hvor
lenge hver bruk varer samt håndteringen mellom hver bruk. Nøye funksjonstesting og inspeksjon
av Kick- og Kick EM-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

Feil kan forekomme, til tross for nøye gjennomgang av denne håndboken.
Ta kontakt på igs.manuals@brainlab.com dersom du har forslag til hvordan vi kan forbedre denne
håndboken.
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Produsent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland

Kontaktinformasjon og juridisk informasjon
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1.1.2 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.
• Kolibri™ er et varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Patentinformasjon

Dette produktet kan være omfattet i ett eller flere patenter eller patentsøknader som er under
behandling. Du finner mer informasjon på https://www.brainlab.com/patent/.

CE-merke

• CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de vesentlige kravene i råds-
direktiv 93/42/EØF, direktivet om medisinsk utstyr (MDD).

• I henhold til prinsippene som er fremsatt i MDD, er Kick og Kick EM klasse
IIb-produkter.

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 EU-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall, gå til:
http://www.brainlab.com/en/sustainability/

For mer informasjon eller resirkuleringsinstruksjoner, ta kontakt med Brainlab.

Salg i USA

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

Erklæring fra Føderal kommunikasjonskommisjon (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.
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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.
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 Brainlab
support i tilfelle du har noen relaterte spørsmål.

Kontaktinformasjon og juridisk informasjon
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1.2 Symboler
1.2.1 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.
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1.2.2 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

Symboler
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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-bryter setter enheten i standbymodus

Se driftsinstruksjonene
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Symbol Forklaring

Se vedlagt dokumentasjon

Symboler
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1.3 Tiltenkt bruk

Tiltenkt systembruk

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

programvaren

Hvor systemet kan brukes

Systemet er kun ment for innendørs bruk, i en operasjonssal på sykehus.

Brukshyppighet

Systemets brukshyppighet defineres som mellom én gang per måned og flere ganger per uke.

Pasientpopulasjon

Pasientpopulasjonen består av pasienter som kan behandles med programvaren Brainlab har
utgitt for denne enheten for bildestyrt kirurgi (IGS).
Du finner mer informasjon i den relevante Brukerveiledning for programvare.

Tiltenkt brukerprofil

Nedenfor beskrives hvilke brukere systemet er ment for, og hvilke oppgaver brukerne henholdsvis
har:
• Opplært sykehuspersonell (f.eks. sykepleiere) er ansvarlige for å gjøre systemet klart før

kirurgiske prosedyrer, og for å fjerne systemet etter den kirurgiske prosedyren.
- Oppsett og demontering av systemet omfatter: flytting og posisjonering, tilkobling/frakobling

av kabler, oppstart/avslåing, rengjøring av systemet, tilkobling/frakobling av
tredjepartsenheter.

• Operasjonssykepleier er ansvarlig for å vedlikeholde sterilitet under kirurgi, inkludert drapering
av utstyr.

• Kirurger og/eller kirurgiske assistenter styrer og interagerer med Brainlabs programvare på
systemet, ved hjelp av systemets berøringsskjerm. Du finner mer informasjon om hvordan du
bruker programvaren i den relevante Brukerveiledning for programvare.

• Brainlabs personale er ansvarlige for vedlikehold av systemet og support.

Avgjørende ytelse

En avgjørende ytelse defineres av de kliniske funksjonene, den er avhenging av hvilken Brainlab-
applikasjon som brukes og den kliniske prosedyren. Se tilhørende Brukerveiledning for
programvare for å finne ut om en avgjørende ytelse er definert, og i så fall hvilken avgjørende
ytelse.

Forsiktig håndtering av maskinvaren

Bare faglært medisinsk personale skal bruke systemkomponenter og
instrumenteringstilbehør.
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Systemkomponenter og instrumenteringstilbehør består av presise mekaniske deler.
Håndter dem med forsiktighet.

Sannsynlighetskontroll

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

Tiltenkt bruk
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1.4 Kompatibilitet med medisinske enheter

Kompatible medisinske instrumenter fra Brainlab

Kick og Kick EM er kompatible med:
• Steril berøringspenn

Kick EM er kompatibel med:
• EM-instrumenter (se Brukerveiledning for instrument og Brukerveiledning for

programvare)

Andre Brainlab-instrumenter

Ytterligere instrumenter kan være tilgjengelige etter at denne håndboken er utgitt. Ta kontakt med
Brainlab support hvis du har spørsmål om instrumenters kompatibilitet med Brainlabs
programvare.

Bruk kun instrumenter og reservedeler spesifisert av Brainlab. Bruk av instrumenter/
reservedeler som ikke er godkjente kan få følger for det medisinske utstyrets sikkerhet og/
eller effektivitet samt sette pasientens, brukerens og/eller omgivelsenes sikkerhet i fare.

Kompatibelt medisinsk utstyr fra andre produsenter enn Brainlab

Medisinsk utstyr Produsent

Kick-monitordrapering
Microtek Medical, Inc.
512 Lehmberg Road
Columbus, MS 39702
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1.5 Opplæring og dokumentasjon
1.5.1 Opplæring

Brainlab-opplæring

For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk, skal alle brukere delta i et opplæringsprogram holdt av
en representant for Brainlab 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 Brainlab-prepresentant
tilstede, 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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1.5.2 Dokumentasjon

Terminologi

Med mindre annet er spesifisert, omfattes både Kick og Kick EM i begrepet "Kick-system" denne
brukerveiledningen.

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 18070
Monitorvogn 18071

Kameravogn 18072

Oppgradert Kick-navigerings-
stasjon 18078

Monitorvogn 18071

Kolibri mobilt kamerastativ 2.0 19801

Kolibri Spectra-kamerasett 18117

Kick EM-navigeringsstasjon 18090
Monitorvogn 18071

Kick EM-sporingstilleggsutstyr for
Kick 18092

MERK: Alle artikkelnumre for utstyr er oppgitt på systemplatene på baksiden av monitorvognen.
Du finner informasjon om bruken av Kolibri mobilt kamerastativ 2.0 og Kolibri Spectra
kamerasett i den relevante Brukerveiledning for system og Teknisk brukerveiledning som ble
levert med disse enhetene.
 

Lese brukerveiledninger

Brukerveiledningene 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

Ignorering av informasjon i brukerveiledningene, spesielt advarsler og forsiktighetsregler, anses
som feil bruk.

Forkortelser

"EM" brukes for å forkorte ordet "elektromagnetisk" i denne brukerhåndboken.

Tilgjengelige brukerveiledninger

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for pro-
gramvaren

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

Brukerveiledninger for in-
strumentet Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrumentet

Veiledning for rengjøring,
desinfeksjon og sterilisering

Detaljer om rengjøring, desinfisering og sterilisering av instrumen-
ter

Brukerveiledninger for sy-
stem Omfattende informasjon om systemoppsett

Teknisk brukerveiledning Detaljert teknisk informasjon om systemet, inkludert spesifikasjoner
og krav til overholdelse

MERK: Hvilke brukerveiledninger som er tilgjengelige, avhenger av Brainlab-produktet. Ta kontakt
med Brainlab support hvis du har spørsmål vedrørende brukerveiledningene du mottok.
 

Opplæring og dokumentasjon

20 Brukerveiledning for system Rev. 1.4 Kick, Kick EM Ver. 1.1



2 SYSTEMOVERSIKT
2.1 Systemkomponenter

Kick-system

Kick er en navigasjonsplattform som brukes for bildestyrt kirurgi (IGS) og omfatter:
• Et sporingssystem (for optisk sporing, se side 53, for elektromagnetisk sporing, se side 69)
• En datamaskinenhet som kjører programvaren (se i Teknisk brukerveiledning, Kick og Kick

EM)
• En skjermenhet som viser navigasjonen og har berøringsfunksjoner for bruk av programvaren

(se side 37)
Kick har en berøringsskjerm og knapper for brukerinteraksjon. I tillegg tilbyr systemet flere PC-
grensesnitt for tilkobling av videokilder, dataoverføringsenheter, nettverksintegrasjon eller andre
tredjepartsenheter.
Kameraet kan justeres i høyden ved bruk av teleskopstolpen og ytterligere i rotasjon rundt vertikal
og horisontal akse for å oppnå en bra sporingsposisjon.

Grunnlag for 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.
• Signalene som reflekteres fra elementene fanges opp og digitaliseres av hver kameralinse, fra

forskjellige vinkler.
• Brainlab programvareapplikasjoner bruker dataene fra kameraet til å beregne relative

tredimensjonale posisjoner fra instrumentene og pasientens referanseenheter.

EM-sporingsenhet

EM-sporingsenheten består av to hovedkomponenter, EM-basestasjonen og EM-
feltgeneratoren. EM-basestasjonen må festes på operasjonsbordet eller på EM-holderen på
Kick. EM-feltgeneratoren må festes på enten festeplaten eller posisjoneringsarmen når den er i
bruk. Monitoren kan senkes for å motta en bra visningsvinkel for brukeren. For steril bruk skal
Kick-monitordraperingen eller den sterile berøringspennen brukes.

Grunnlag for elektromagnetisk sporing

Elektromagnetisk (EM) sporing bruker en feltgenerator til å opprette et kjent volum av et
varierende magnetisk felt. Dette feltet induserer spenning inn i spoler som befinner seg på
innsiden av EM-instrumentene. Fra styrken og fasen til de induserte spenningene, kalkuleres
posisjonen til instrumentet innenfor interesseområdet. Brainlab programvareapplikasjoner bruker
disse sporingsenhetsdataene til å vise den tredimensjonale posisjonen til EM-instrumentene i
forhold til EM-pasientreferansen.

SYSTEMOVERSIKT
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Komponenter – Kick

③

⑤

④

⑥

①

②

Figur 1 

Nr. Komponent Se

① Teleskopkamerastolpe Side 63

② Kamera Side 55

③ Kameravogn Side 53

④ Monitorvogn Side 37

⑤ Berøringsskjerm Side 39

Systemkomponenter
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Nr. Komponent Se

⑥ Monitorstolpe Side 37

Komponenter – Kick EM

①

② ⑧

⑨

⑦

③ ④ ⑤ ⑥

Figur 2 

Nr. Komponent Se

① EM-feltgeneratorens festeplate

Komponenter i EM sporingsenhe-
ten Side 69

② EM-feltgenerator

③ EM-feltgeneratorens posisjonerings-
arm

④ EM-basestasjon

⑤ EM-strømforsyning

⑥ Kick EM-holder

⑦ Monitorvogn Side 39

⑧ Berøringsskjerm Side 37

⑨ Monitorstolpe Side 37
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2.2 Systemoppsett
2.2.1 Forholdsregler

Systemposisjonering

Kontroller at systemet er satt opp slik at det ikke er mulig for pasienten å ta på utstyret
eller på annet vis komme i kontakt med det.

Du må ikke posisjonere noen deler av EM-sporingsenheten på pasienten.

Sørg for at systemet er satt opp slik at pluggen til strømnettet er lett tilgjengelig. I tilfelle
feilfunksjon må du være i stand til å enkelt trekke ut nettstrømkabelen.

Sterilt felt

Kick- og Kick EM-systemene (inkludert alle komponenter i EM-sporingsenheten) er usterile. Hvis
monitorvognen og EM-sporingsenheten er drapert, kan de brukes innenfor pasientmiljøet (se
side 94).

Ikke la noen systemdeler eller komponenter i EM-sporingsenheten komme inn i det sterile
feltet.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) må installeres og tas i bruk i
henhold til EMC-informasjonen som oppgis i denne veiledningen og Teknisk brukerveiledning.

På grunn av EMC, er det viktig at systemkomponenter ikke brukes mens de er plassert
inntil eller stablet oppå annet utstyr. Hvis dette ikke kan unngås, må du påse at Kick- og
Kick EM-systemet fungerer som normalt.

Systemoppsett
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2.2.2 Oppsett av Kick-systemet

Generell informasjon

Monitorvognen og kameravognen leveres forhåndsinstallert og er klare til bruk ved levering.
Alle systemkomponenter egner seg for kontinuerlig bruk under kirurgiske prosedyrer.

Slik posisjonerer du systemet trygt

Trinn Se

1. Fjern beskyttelsesdekslene før du går inn i operasjonssalen. Side 125

2. Flytt utstyret inn i operasjonssalen. Side 125

3.
Posisjoner systemet i operasjonssalen.
MERK: Du må ikke posisjonere kameraet, monitorene eller noen annen del
av Kick-systemet direkte over pasienten.
 

Side 27

4. Du må låse fast alle bremser på monitorvognen og kameravognen. Side 129

5. Flytt monitoren til ønsket posisjon. Side 41

6. Flytt kameraet til ønsket posisjon. Side 63

7. Koble alle kablene til på tilkoblingspanelet. Side 38

Interferens

Hvis kameraets infrarøde lys forårsaker interferens i andre enheter, må du flytte på disse
enhetene og/eller kameraet slik at interferensen opphører.

Kameraets infrarøde lys kan virke forstyrrende på annet IR-basert operasjonsutstyr som
f.eks. fjernkontroller, pulsoksimetre eller IR-sensitive mikroskoper.

MR-sikkerhet

Kick-systemet har ikke blitt testet i et MR-miljø.
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2.2.3 Oppsett av Kick EM-systemet

Generell informasjon

Monitorvognen og EM-sporingsenheten leveres forhåndsinstallert og er klare til bruk ved
levering. Alle systemkomponenter egner seg for kontinuerlig bruk under kirurgiske prosedyrer.

Slik posisjonerer du systemet trygt

Trinn Se

1. Fjern beskyttelsesdekselet fra monitorvognen før du går inn i operasjons-
salen. Side 125

2. Flytt utstyret inn i operasjonssalen. Side 125

3.
Posisjoner monitorvognen i operasjonssalen.
MERK: Du må ikke posisjonere monitoren eller noen annen del av monitor-
vognen direkte over pasienten.
 

Side 27

4. Lås alle bremser på monitorvognen. Side 129

5. Pakk ut og sett opp EM-sporingsenheten. Side 82

6. Flytt monitoren til ønsket posisjon. Side 41

7. Koble alle kablene til på tilkoblingspanelet til monitorvognen. Side 38

8. Koble EM-instrumentene til EM-basestasjonen. Side 79

Interferens

Systemet produserer elektromagnetiske felt som kan forstyrre annet sensitivt utstyr, og
kan selv forstyrres av andre elektromagnetiske felt.

MR-sikkerhet

EM-sporingsenheten er ikke beregnet til bruk i et MR-miljø, da de magnetiske feltene som
opprettes av EM-feltgeneratoren og MR-skanneren kan påvirke hverandre.

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

Systemoppsett
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2.2.4 Oppsett i operasjonssalen

Kick oppsettseksempel

Eksempelet på et oppsett nedenfor er kun et forslag. Se i relevant Brukerveiledning for
programvare for å få detaljerte beskrivelser av oppsett.

Figur 3 
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Kick EM oppsettseksempel

Eksempelet på et oppsett nedenfor er kun et forslag. Se i relevant Brukerveiledning for
programvare for å få detaljerte beskrivelser av oppsett.

①                                                               ②
Figur 4 

Alternativer

① Eksempel på oppsett med EM-feltgeneratorens festeplate

② Eksempel på oppsett med EM-feltgeneratorens posisjoneringsarm

Systemoppsett
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2.3 Riktig systemhåndtering

Klassifisering – Monitorvogn og kameravogn

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

Klassifisering – EM-sporingsenhet

EM-sporingsenheten er klassifisert som klasse II-utstyr iht. IEC 60601-1, og må testes deretter.

Klassifisering Definisjon

Klasse II

Henviser til elektrisk utstyr der beskyttelsen mot elektrisk støt ikke kun er ba-
sert på grunnleggende isolasjon, men hvor ekstra sikkerhetsforholdsregler er
inkludert, slik som dobbelt isolering eller armert isolasjon, uten at det finnes
innretning for beskyttende jording eller pålitelighet ved installasjonsbetingel-
ser.

Klassifisering – EM-instrumentporter

EM-instrumentportene er klassifisert som type BF iht. IEC 60601-1, og må testes deretter.

Klassifisering Definisjon

Type BF
Anvendt del av type F samsvarer med de spesifiserte kravene i denne stan-
darden for å gi en høyere grad av beskyttelse mot elektrisk støt enn den som
forsynes av anvendte type B-deler.

Riktig håndtering

Før kirurgi, utfør en visuell inspeksjon av systemet innenfor operasjonssalen. Se til at
strømkabelen er riktig festet før start av prosedyren. Du må ikke bruke utstyret hvis du på
noen som helst måte mistenker at det er skadet.

Utfør en funksjonstest før kirurgi. Se til at systemet starter riktig og at pasientdata lastes
inn på riktig måte i den relevante navigasjonsapplikasjonen.

Bare personer som er opplært av Brainlab kan bruke systemet i et klinisk miljø.

Du må ikke sitte eller stå på vognene. Ikke len mot vognene, da dette skaper fare for
velting.

Pasientsikkerhet

Systemkomponenter bør aldri komme i direkte fysisk kontakt med pasienten.
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Modifisering

Du må ikke foreta endringer på Kick-systemet. Modifiseringer av systemet bør kun utføres av
personale sertifisert av Brainlab.

Bruk kun komponentene til Kick- og Kick EM-systemet slik de leveres av Brainlab. Ikke
endre systemet på noen måte. EM-feltgeneratoren skal kun monteres ved bruk av
festeplaten eller posisjoneringsarmen som leveres av Brainlab. EM-basegeneratoren skal
kun monteres på skinnen på operasjonsbordet eller på Kick EM-holderen som leveres av
Brainlab. 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.

Risiko for elektrisk støt

For å unngå elektrisk støt eller permanent skade på systemet, må verken monitoren,
sporingssystemet eller vognene utsettes for overdreven fuktighet.

Du må aldri ta på pasienten, eller noen som helst systemdel, samtidig som du berører en
elektrisk kontaktflate, da dette kan føre til elektrostatisk utladning.

Du må kun koble monitorvognen og EM-strømforsyningen til en jordingsbeskyttet
strømforsyning. Hvis ikke, kan det føre til personskade.

Du må ikke berøre pluggenes elektriske kontakter.

Sporingsenhet og monitor

Sporingsenheten og monitoren er svært presist og skjørt elektrisk utstyr. Håndter dem med
forsiktighet.

Riktig posisjonering

Kick-systemet må alltid flyttes, parkeres og betjenes i den posisjonen som passer med
bruken, slik at du unngår skade på systemet, annet utstyr eller personer.

Systemet må kun brukes på jevne flater.

Kick-systemet må bremses helt under drift.

Du må ikke plassere kameravognen, monitorvognen eller noen andre tilhørende deler over
pasienten.

Radiointerferens

Dette utstyret er kun beregnet for bruk av helsepersonell. Det kan forårsake
radiointerferens eller forstyrre bruken av utstyr i nærheten. Det kan være nødvendig å ta
forholdsregler, som å reorientere eller omplassere enheter eller skjerme stedet.

Riktig systemhåndtering
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Flyttbare og mobile kommunikasjoner for radiofrekvens kan påvirke utstyret.

Annet utstyr i operasjonssalen kan forårsake interferens med Kick-systemet, selv om det
overholder CISPR-strålingskravene.

Begrensninger til miljø

Systemkomponenter er ikke egnet for bruk i nærvær av brannfarlige gassblandinger som
inneholder luft, oksygen eller lystgass.

Ikke la væske komme inn i systemkomponentene.

Ikke plasser systemkomponentene på ujevne flater der systemet kan velte og bli påført
alvorlig skade.

MERK: Du finner mer informasjon om begrensninger for betjening og oppbevaring i Teknisk
brukerveiledning, Kick og Kick EM.
 

Beskyttelsesdeksler

Du må oppbevare beskyttelsesdekslene på et rent og tørt sted under operasjon.
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2.4 Inspeksjoner
2.4.1 Oversikt

Intervall

En detaljert inspeksjon må utføres én gang i året av Brainlab support. I tillegg anbefaler Brainlab
at det bestilles en årlig forebyggende vedlikeholdsinspeksjon for å verifisere EM-
sporingsenhetens sporingsnøyaktighet.
Du finner mer informasjon om inspeksjoner i Teknisk brukerveiledning.

Kick-systemet skal vedlikeholdes og inspiseres på regelmessig basis for å sikre
funksjonalitet og sikkerhet.

For å opprettholde systemets nøyaktighet over den angitte levetiden må autorisert
Brainlab-personell utføre nøyaktighetstester på EM-sporingsenheten hvert tredje år.

Autorisasjon

Kun Brainlab og/eller autoriserte partnere er autorisert til å reparere systemet og utstyret.
Fare for elektrisk støt eller alvorlig personskade: Det er ingen deler i Kick-systemet eller
EM-sporingsenheten som bruker selv kan utføre service på. Ikke ta av noen deksler. Alt av
service og vedlikehold må utføres av opplærte teknikere godkjent av Brainlab.

Inspeksjoner
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2.4.2 Ukentlige og månedlige inspeksjoner

Autorisasjon

Kun kvalifisert klinisk personale er autorisert til å utføre ukentlige og månedlige inspeksjoner.

Ikke utfør inspeksjoner eller vedlikehold mens Kick brukes til pasientbehandling.

Ukentlig

Komponent Inspeksjon

Kabling Visuell kontroll (se etter skader, vridninger, sprekker).

Rengjøring Se kapittel 8, Rengjøring.

EM-sporingsenhet Undersøk om det foreligger fysisk skade.

Månedlig

Komponent Inspeksjoner

Generelle komponen-
ter

• Undersøk om det foreligger fysisk skade
• Merke- og typeplate er leselige
• Funksjonen til tilkobling til utstyr levert av tredjepart (f.eks. mikroskop)

Hjul og bremser (mo-
nitorvogn 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 ka-
meravogn Kontroller at det ikke er løse eller manglende skruer

EM-sporingsenhet Verifisere sporingsnøyaktighet (se relevant Brukerveiledning for pro-
gramvare)
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2.4.3 Årlig elektrisk sikkerhetsinspeksjon

Intervall

En elektrisk sikkerhetsinspeksjon bør utføres én gang i året.

Omfang

En elektrisk sikkerhetsinspeksjon må inkludere alle elementer på skjemaet for testrapporten.
Du finner mer informasjon om sikkerhetsinspeksjoner i Teknisk brukerveiledning.

Autorisasjon

Kun Brainlab support eller kvalifiserte teknikere er autorisert til å utføre årlige inspeksjoner.

Inspeksjoner av personell utenfor Brainlab

Elektriske sikkerhetstester må kun utføres av opplært og utdannet personell.

Testen må utføres av en kvalifisert tekniker som:
• Er kvalifisert for å utføre sikkerhetsinspeksjoner på elektrisk medisinsk utstyr.
• Er kjent med produktsikkerhetsinformasjonen og produktinstruksjonene, og som har lest og

forstått brukerveiledningene.
• Er innforstått med gjeldende lokale forskrifter i forhold til forebygging av arbeidsulykker og

andre ulykker.
• Informerer Brainlab umiddelbart skriftlig hvis utstyret anses som usikkert.

Inspeksjoner av Brainlab-personell

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

• Ta kontakt med Brainlab support hvis du trenger en tekniker fra Brainlab.

Avtale

Tilgjengelig servicekontrakt Årlig inspeksjon

Ja Utføres automatisk av Brainlab.

Ingen Ta kontakt med Brainlab support for avtale.

Slik bruker du testrapportskjemaet

Trinn

1. Kopier testrapporten fra Teknisk brukerveiledning.

2. Oppgi inspeksjonsresultatene.

3. Oppbevar dette som dokumentasjon for inspeksjonen.

Inspeksjoner
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2.5 Funksjonsfeil og returinstruksjoner
2.5.1 Funksjonsfeil

Systemskade eller -svikt

Ikke fortsett å bruke systemet hvis:
• Strømkabelen eller støpselet er skadet eller frynset
• Væske er sølt i utstyret
• Systemet ikke fungerer normalt når bruksanvisningene følges
• En vogn har tippet over, eller dekselet har blitt skadet
• Systemkomponenter viser en klar reduksjon i ytelse, noe som tyder på behov for service
• Væske lekker fra systemet
• Systemet avgir røyk
• LED-lyset indikerer en feil

Hvis det vises en feilmelding på berøringsskjermen, eller hvis en LED-lampe for feil lyser
(se side 51 og side 67), må du ta kontakt med Brainlab support. Du må ikke bruke
systemet.

Hvordan reagere på skade eller feil

Trinn

1. Slå av systemet.

2. Trekk ut kontakten til systemet fra vegguttaket.

3. Ta kontakt med Brainlab support.

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

Hvis du fortsetter å bruke utstyr etter at en inspeksjon har påvist feil, risikerer du at
pasienten skades.
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2.5.2 Returinstruksjoner

Rapportering av skadet utstyr

Enhver defekt komponent bør umiddelbart rapporteres inn til Brainlab support.
Brainlab support vil be deg om:
• Komponentartikkelnumre (opplistet på systemplaten på baksiden av monitorvognen)
• En beskrivelse av problemet

Reparasjon og 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)

Fjerne komponenter

Fjern kun defekte komponenter hvis du får beskjed om det fra Brainlab support.

Hvordan returnere komponenter

Trinn

1. Du må beskytte utstyret mot ytterligere skade, dette gjør du ved å pakke det inn og plas-
sere det i emballasjen.

2. Fyll ut og send tilbake skjemaet som enten ble fakset til deg eller fulgte med reservede-
len.

3. Tape esken godt igjen.

4. Send den defekte komponenten til returadressen eller følg instruksjonene som er gitt av
Brainlab support.

Returadresser

Brainlab Logistikzentrum
RMA Dept.
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Tyskland

Brainlab Inc.
RMA Dept.
5 Westbrook Corporate Center
Suite 1000
Westchester, IL 60154
USA

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F
3-2-16 Shibaura,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Japan

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy.
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong

Funksjonsfeil og returinstruksjoner
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3 MONITORVOGN
3.1 Komponenter

Vognens komponenter

⑤

⑥

③

②

⑧

⑦

④

Figur 5 

Nr. Komponent Se

① Hjul Side 129

② Monitorvognhåndtak (utløser som finnes på baksiden av håndtaket, ikke
synlig) Side 101

③ Monitorhengsel Side 42

④ Berøringsskjerm Side 39

⑤ Monitorkabel Side 113

⑥ Kabelkroker Side 50

MONITORVOGN
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Nr. Komponent Se

⑦ Standby-knapp Side 91

⑧
Monitorvognbase, inneholder:
• Medisinsk dataenhet
• Tilkoblingspanel

Side 38

Tilkoblingspanel

①

⑦

⑤

⑩

⑧

⑥

⑨

③

②

④

Figur 6 

Nr. Komponent

① Nettstrøm

② Potensialutjevning

③ S-Video In (S-videoinngang)

④ Video In (Videoinngang)

⑤ Hospital Network (Sykehusnettverk)

⑥ Intraoperative data

⑦ USB

⑧ Sporingsenhet (kameravogn eller EM-sporingsenhet)

⑨ Tilkobling til oppgradert Kolibri-kamera

⑩ Mikroskop og videutgang

MERK: Den ubrukte sporingsenhetsporten er tildekket. Gjør ikke forsøk på å avdekke porten. Hvis
sporingsenhetsportens krav endres, ta kontakt med Brainlab support. Du finner mer informasjon
om tilkoblinger i side 44.
 

Komponenter
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3.2 Monitor

Generell informasjon

Monitorvognen er utstyrt med en berøringsskjerm.
Visningsalternativene avhenger av programvareapplikasjonene og brukerinnstillingene. For mer
informasjon, se den relevante Brukerveiledning for programvare.

Ikke beregnet for diagnostisk bruk

Kick-berøringsskjermen overholder ikke DIN EN 6868, og er ikke beregnet på diagnostisk
bruk. Videobilder egner seg ikke for diagnostisk bruk.

Monitorens komponenter

②

③

①

Figur 7 

Nr. Komponent

① Monitorutløser (baksiden av monitorhåndtaket)

②
Hjem-knappen
MERK: Denne knappens funksjon kan variere, avhengig av programvareapplikasjonen.
Du finner mer informasjon i den relevante Brukerveiledning for programvare.
 

③ USB-porter (dekket av klaff)

MONITORVOGN
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Bruk av berøringsskjermen

• Berøringsskjermen er alltid på, og kan brukes når systemet er skrudd på.
• Berøringsskjermen gjenkjenner kun én interaksjon om gangen.
• Du må posisjonere monitoren slik at den ikke er til hinder ved kirurgiske inngrep, eller for

personalet i operasjonssalen.

Berøringsskjermen må rengjøres før bruk.

MERK: Du finner mer informasjon i side 94.
 

Beskytte overflaten av berøringsskjermen

Du må ikke bruke en skadet berøringsskjerm. Du må alltid kontrollere at
berøringsskjermene er i orden før du starter en prosedyre.

Du må ikke bruke skarpe objekter på berøringsskjermen.

Korrekt bruk av vogn

Du må ikke feste, henge eller støtte gjenstander på monitorvognen. Dette kan føre til at
vognen velter.

Monitor
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3.2.1 Bevegelsens rekkevidde

Monitorrotasjon

Monitoren kan roteres via monitorhengselet på det horisontale planet:
• 22° bakover
• 10° fremover

Visningsvinkelen til monitoren er minst 80° i alle fire retninger.

-22° +10°

Figur 8 

MONITORVOGN
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3.2.2 Bevegelige deler

Forholdsregler

Hvis monitorene ikke er plassert riktig, kan dette føre til at berøringsskjermens farger ikke
vises slik de skal. For at fargene skal vises riktig, må brukerens synsfelt være vinkelrett på
berøringsskjermen.

Klemfarer

Når du posisjonerer monitoren må du være svært forsiktig, slik at du ikke klemmer fingre eller
andre kroppsdeler. Monitorvognens ledd som kan klemme kroppsdeler inkluderer, men er ikke
begrenset til:

Stolpefikseringsspak

Monitorhåndtak (under montering)

Hjul

Monitor
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3.3 Monitorvognens ventilasjon

Ventilasjonsområde

①

Figur 9 

Nr. Ventilasjonsområde

① Undersiden av monitorvognens base (på begge sider)

Sikre ventilasjon

Du må ikke blokkere eller dekke til ventilasjonsåpninger på systemet, f.eks. med
draperinger. For at systemet skal fungere som det skal, og for å unngå overoppheting, må
luft kunne sirkulere gjennom ventilene.

Ikke plasser systemet i nærheten av eller over en radiator eller et varmeregister, eller i
direkte sollys.

MONITORVOGN
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3.4 Tilkoblinger
3.4.1 Tredjepartstilkoblinger

Generell informasjon

Det er mulig å koble tredjepartsenheter til Kick ved bruk av kompatible tilkoblingskabler (se side
46).

Grensesnitt

Alle tredjeparts tilkoblinger og elektriske grensesnitt befinner seg på baksiden av vognene.

USB

USB-porten finnes på tilkoblingspanelet og toppen av berøringsskjermens monitor.

USB-brikker må skannes med antivirus-programvare før du kobler dem til systemet.

Koble kun til lavstrøms eller selvdrevne USB-enheter til systemet som det er testet
samsvar for (f.eks. USB-brikke, mus, tastatur, fotbryter). Ikke koble til høystrøms USB-
enheter (f.eks. ekstern harddisk, smarttelefoner, bærbare musikkspillere). Ellers kan ikke
utstyrets sikkerhet og effektivitet garanteres.

Begrensninger ved kobling av utstyr til paneler

Kick EM er et elektromedisinsk system som består av monitorvognen og EM-sporingsenheten.

Koble kun utstyr til Kick som er spesifisert av Brainlab eller som Brainlab har erklært
samsvar for.

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 kobler tilleggsutstyr til
medisinsk elektrisk utstyr konfigurerer et medisinsk system, og er derfor ansvarlig for at
systemet er i overensstemmelse med kravene for medisinske elektriske systemer. Du må
være 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.

Med mindre annet er spesifisert, er bruk av flere stikkontakter eller skjøteledninger ikke
tillatt.

LAN-tilkobling

Avhengig av Brainlab-applikasjonen som kjører på systemet og integrasjonen i sykehusets
nettverkt, muliggjør tilkobling av et system til nettverket overføring av pasientdata, ekstern tilgang,
streaming og øktdeling.

Du må kun koble til enheter som er i samsvar med IEC i LAN-portene.

Tilkoblinger
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Trådløs LAN-tilkobling

Det kan være mulig å koble systemet til sykehusets nettverk via en trådløs LAN-tilkobling.
Tilgjengeligheten av en trådløs LAN-tilkobling beror på regionen.
Nettverk må samsvare med definisjonene i standard 802.11n.
I tilfelle en svak tilkobling eller ingen trådløs tilkobling, bruk en LAN-kabel for å koble til. For
pasientdataoverføring, bruk f.eks. USB-minnepinner.

Den trådløse systemkommunikasjonen kan forstyrre andre trådløse enheter i nærheten.
Verifiser riktig funksjon av den trådløse systemtilkoblingen og andre nødvendige enheter
før kirurgi.

Nettverksmiljø

Du må kun bruke systemet i sikrede nettverksmiljøer. Se til at nettverket er beskyttet mot
uautorisert tilgang (f.eks. brukerautentifisering, brannmur) og mot ondsinnet programvare.
Ellers foreligger det en fare for virusinfeksjoner. Systemets funksjon kan da ikke
garanteres.

MONITORVOGN
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3.4.2 Bakpaneltilkoblinger

Sammenlignbare tilkoblingskabler

Port Eksempel Håndtering

Sykehus-
nettverk

Ethernettport for tilkobling til sykehusnettverk eller
intraoperative datakilder (min. Cat 5e RJ45-nett-
verkskabel for maks. 1 GB nettverk).
Det finnes en smekklås på toppen, som låses når
den plugges inn i porten. Når du skal ta ut kontak-
ten, trykker du inn smekklåsen og trekker ut kontak-
ten.

Intraoperati-
ve data

USB USB-porter for tilkobling av passive USB 2.0-enhe-
ter for pasientdataoverføring.

Kamera

Koble til kameravognen med Brainlabs kameraka-
bel via LEMO-tilkoblingen.
Plugg inn kamerakabelen slik at den går i lås. Trekk
lett i kontakten for å kontrollere at den er låst. Hvis
du vil låse opp kontakten, trekker du bajonetten til-
bake og trekker den ut.

EM-spo-
ringsenhet

På et Kick EM-system skal en EM-sporingsenhet
kobles til ved bruk av Brainlabs EM-kabel via LE-
MO-tilkobling.
Plugg inn EM-kabelen slik at den går i lås. Trekk lett
i kontakten for å kontrollere at den er låst. Hvis du
vil låse opp kontakten, trekker du bajonetten tilbake
og trekker den ut.

S-videoinn-
gang

Koble til en S-Video-kilde med en 26 AGW mini-ko-
aksialkabel (maks. 5 m) med en Mini-Din Hosiden-
plugg til Brainlab S-Video-utbruddskabel hvis du vil
interagere med video fra Brainlabs programvare.
Du må tilpasse plastikknotten før du plugger i kabe-
len. Denne kontakten kan ikke låses.
Du må kun bruke 4-stifts Mini-Din Hosiden-kontak-
ter. Liknende kontakter kan se ut som de passer,
men kan føre til skade på utstyret.

S-Video-ut-
bruddskabel

Brukes for tilkobling av S-videokilder til Kick-syste-
met.
Koble den svarte BNC-koblingen til S-videoinngan-
gens Y-port på tilkoblingspanelet. Koble den hvite
BNC-koblingen til S-videoinngangens C-port på til-
koblingspanelet.

Mikroskop

Du må kun koble til mikroskoper ved bruk av en mi-
kroskopkabel fra Brainlab. Plugg inn kabelen ved å
koble til alle tilkoblinger (DVI-I, USB, CVBS) til tilhø-
rende port.
Se tilhørende Brukerveiledning for instrument
hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du inte-
grerer mikroskop.

Tilkoblinger
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Port Eksempel Håndtering

Videoutgang
Videoutgang kan også brukes til DVI-tilkoblingen.
MERK: Brainlab forsyner ikke denne kabelen.
 

MONITORVOGN
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3.5 Kabling

Generell informasjon

Dette avsnittet gir informasjon om tilkoblingen av Kick-systemkabler, inkludert:
• Potensialutjevningskabel
• Strømkabel

Trygg håndtering av kabler

Du må ikke bruke brukne eller ødelagte kabler.

Ikke trekk eller dra i kablene.

Du må ikke koble til eller fra kabler når systemet er slått på.

Fare for elektrisk støt: Ikke berør kabelplugger når monitorvognen er påslått.

Kontroller at sporingssystemkabelen ikke er festet til noen andre enheter enn
monitorvognen og sporingssystemet.

Du må kontrollere at kablene er i god stand før du bruker systemet.

Du må koble fra og oppbevare alle kabler på kabelkrokene (se side 50) når systemet ikke
er i bruk, eller før du flytter det. Ikke trekk i kablene.

Du må sørge for at det er nok slakk når du kobler til kablene. Du må ikke strekke kablene
eller plassere dem slik at de spennes.

Potensialutjevningskabel (gul/grønn)

• Utjevner potensialer mellom forskjellige metalldeler som kan berøres samtidig.
• Reduserer forskjeller i potensial som kan forekomme mellom medisinske elektriske enheter og

andre strømførende deler av andre objekter under bruk.

Før du bruker systemet, kobler du potensialutjevningskabelen til monitorvognen og et
tilsvarende vegguttak.

Kabling
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Hvordan koble til potensialutjevningskabel

①

Figur 10 

Trinn

1. Plugg potensialutjevningskabelen til potensialutjevningsporten på monitorvognen ①.

2. Plugg potensialutjevningskabelen inn i et tilsvarende vegguttak.

Slik kobler du til strømkabelen

① ②

Figur 11 

Trinn

1. Koble nettstrømkabelen ① til strømporten på monitorvognen ②.

2. Plugg den andre enden av strømkabelen inn i veggkontakten.

Du må alltid trekke ut strømkabelen fra veggkontakten før du trekker ut kabelen fra
systemet.

MONITORVOGN
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Slik kobler du til sporingsenheten

Du finner mer informasjon om hvordan du kobler kameravognen til monitorvognen ved bruk av
kamerakabelen i side 56.
Du finner informasjon om hvordan du kobler EM-sporingsenheten til monitorvognen ved bruk av
EM-kabelen i side 76.

Oppbevaring på kabelkroker

Figur 12 
Hvis en kabel fortsatt er koblet til vognen, må du bunte sammen kabelen forsiktig, og henge den i
kabelkrokene.

Kabling
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3.6 LED-indikasjoner

Standbystrøm-LED

Standbystrøm-LED-en befinner seg i standbyknappen på monitorvognen (se side 91).

Farge Status Forklaring

Grønn

Av Elektriske komponenter er skrudd av.

Langsom
blinking

Elektriske komponenter startes opp. Vent til LED lyser fast før du bru-
ker systemet.

Fast Elektriske komponenter er skrudd på. Systemet er klart til bruk.

Hurtig
blinking Feil oppdaget. Ta kontakt med Brainlab support.

MONITORVOGN
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4 KAMERAVOGN
4.1 Komponenter
4.1.1 Vognens komponenter

①

③

④

⑧

⑥

②

⑤

⑦

Figur 13 

Nr. Komponent

① Kameravognens sokkel

② Kabelkroker

KAMERAVOGN
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Nr. Komponent

③
• Teleskopstople
• Spiralkamerakabel (ikke synlig)

④ Håndtak for kamerajustering

⑤ Kamera

⑥ Kamerahengsel

⑦ Kamerahåndtak

⑧ Klemmespak

Komponenter
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4.1.2 Kamerakomponenter

Kamera

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Figur 14 

Nr. Komponent

① Kamerautløser

② Kamerahåndtak

③ Posisjoneringslaser

④ Linse

⑤ Belysningsfilter

⑥ Håndtak for kamerajustering

⑦ Laserutløser

MERK: Kameraet inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren.
 

Infrarødt LED-oppsett

Det infrarøde LED-oppsettet sitter rundt linsenes innvendige ringer.
Det infrarøde LED-oppsettet er et "Klasse I-LED-produkt".
Du må ikke se direkte inn i det infrarøde LED-oppsettet på en avstand mindre enn 15 cm.

KAMERAVOGN
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4.2 Kabling

Generell informasjon

Dette avsnittet gir informasjon om tilkoblingen av Kick-systemkabler, inkludert:
• Kick-kamerakabel
• Kolibri-oppgraderingskabel

Forholdsregler ved kabling

Fare for elektrisk støt: Ikke berør kabelplugger når monitorvognen er påslått.

Du må ikke koble til eller fra kabler når systemet er slått på.

Du må kontrollere at kamerakabelen ikke er koblet til andre enheter enn monitorvognen.

Du må ikke bruke kraft til å trekke eller dra i kablene.

Slik kobler du kameravognen til monitorvognen

①

Figur 15 

Trinn

1. Sørg for at monitorvognen er slått av.

2.
Om nødvendig kobler du kamerakabelen til kameraporten på monitorvognen.
MERK: Vanligvis kobles kamerakabelen til under installasjon av systemet, og trenger ikke
kobles fra.
 

3. Koble kamerakabelen til kameraporten på kameravognen ①.

4. Trekk forsiktig i hver ende av kabelen for å kontrollere at låsemekanismen er aktivert.

5. Koble nettstrømmen til monitorvognen og vegguttaket.

6. Start systemet ved å slå på monitorvognen.

Kabling
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Slik kobler du fra kamerakabelen

Figur 16 

Når du kobler fra kamerakabelen, ikke vri støpselet. Ta tak i pluggen, ikke kabelen, og trekk
den rett ut.

Slik kobler du til Kolibri oppgraderingspakke

①

Figur 17 
Monitorvognen kan brukes i kombinasjon med Kolibri-mobilkamerastativet og Kolibri
Spectra-kamerasettet, hvis disse har blitt kjøpt som en oppgradering.
Brainlab support må installere oppgraderingssettet på stedet før første gangs bruk. Ikke gjør
forsøk på å koble Kolibri-mobilkamerastativet og kameraet til Kick-monitorvognen før
installering av oppgraderingssettet.

KAMERAVOGN
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Bruk kun kamerakabelen som ble levert av Brainlab i oppgraderingspakken, for å koble til
monitorvognen. Kamerakabelen for oppgradering kan identifiseres av det hvite gummibelegget
① ved pluggen.
For detaljert informasjon om Kolibri-systemets komponenter, se Brukerveiledning for Kolibri-
systemet og Teknisk brukerveiledning.

Trinn

1. Sørg for at monitorvognen er slått av.

2.
Plugg kamerakabelen inn i monitorvognen.
Systemet er klart for bruk (se side 91).

Kabling
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4.3 Bruk av kameraet
4.3.1 Oversikt

Generell informasjon

Kameravognen:
• Gir mulighet til posisjonering av kameraet
• Gir mulighet til justering av kameraets vinkel og høyde
• Kobles til monitorvognen med en kabel

Sikker bruk

Kun én person skal til enhver tid betjene kameravognen.
Før bruk må du sørge for at kameraet og alle delene til kameravognen fungerer slik de skal, og at
det er nok plass til at kameraet kan beveges.

For å unngå fare for elektrisk støt må du ikke berøre pasienten, kameravognen og/eller
kameraet samtidig.

Du må ikke tråkke eller sitte på kameravognens sokkel.

Du må ikke feste eller henge noe på kameravognen, da dette medfører fare for at
kameravognen velter.

Kameravognen må ikke brukes dersom kablene er synlig skadet.

Ikke sett kameravognen på ujevne flater. Da kan det flytte på seg og resultere i alvorlig
skade.

Bruk med aktive trådløse instrumenter

Ikke bruk systemet med noen aktive trådløse instrumenter som ikke er spesifiserte av Brainlab.
Ikke gjør forsøk på å bruke mer enn ett aktivt trådløst instrument om gangen.
Kommunikasjon med trådløse instrumenter (f.eks. Z-touch) kan opprettes selv når kameraet
varmer opp.

Kompatibilitet

Kameravognen skal kun brukes sammen med godkjente navigasjonssystemer fra Brainlab.

Ikke foreta endringer på kamerakomponentene. Endringer på utstyret kan føre til alvorlig
skade på pasient, bruker eller tredjepart.

Absolutte målinger

Kameraet er ikke ment for absolutte målinger. Kameraet er laget for å oppgi relativ plassering av
instrumenter som kan spores.

KAMERAVOGN
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Varsom håndtering

Kameraet er en meget sensitiv optisk enhet. Håndter det med varsomhet.

Skader og renslighet

Du må altid kontrollere at kameraet er rent og ikke har skader før prosedyren igangsettes.
Du må ikke bruke kameraet hvis det er skadet, eller hvis det er riper på den innvendige
ringen til linsene.

Du må ikke bruke kameravognen hvis den ikke holder kameraet stødig i posisjon.

Du må ikke bruke kameraet hvis reflektorfilteret eller linsene er skitne.

Luftstrøm

Du må ikke blokkere den normale luftstrømmen rundt kameraet, f.eks. ved å drapere
kameraet. Det kan påvirke kameraets driftsmiljø utover det som anbefales. Du må ikke
forsøke å beskytte eller dekke kameraet med metoder som ikke er godkjent av Brainlab.

Slik slår du på kameraet

Når kameravognen er koblet til monitorvognen med kabel, slås kameravognen på så snart
monitorvognen slås på (se side 91).

Oppvarmingstid

Hver gang kameraet slås på, trenger det vanligvis en oppvarmingstid på to minutter.
Oppvarmingstiden kan være lenger hvis kameraet oppbevares ved lave temperaturer.

Bruk av kameraet
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4.3.2 Bevegelsens rekkevidde

Generell informasjon

Du må vurdere teleskoparmens bevegelsesområde, og sørge for at det er nok plass til at
den ikke kolliderer med tak, utstyr eller personer.

Kameragvognens høyde

Kameravognen kan forlenges til en maksimal høyde på 235 cm fra gulvet til toppen av kameraet.
Maksimal høyde til midtpunktet på kameralinsen er 223 cm.

Kameraets bevegelsesområde

• Horisontal akse: 10° til 65° under horisontal akse
• Vertikal akse: ±45°

KAMERAVOGN

Brukerveiledning for system Rev. 1.4 Kick, Kick EM Ver. 1.1 61



4.3.3 Driftsposisjon

Slik setter du kameravognen i driftsposisjon

Trinn

1. Sørg for at kameravognen står i transportposisjon (se side 125).

2.
Bruk kamerahåndtaket, og flytt kameravognen til ønsket plassering.
MERK: Fjern beskyttelsesdekslene før du går inn i operasjonssalen.
 

3. Lås alle fire hjulbremsene (se side 129).

4. Juster kamerahøyden etter ønske (se side 63).

5. Grip kamerajusteringshåndtaket og flytt kameraet til ønsket posisjon ved bruk av kamera-
posisjoneringslaseren etter behov.

6. Plugg kamerakabelen inn i monitorvognen.

Plasseringshensyn

Ved forstyrrelser med andre enheter forårsaket av kameraets infrarøde lys, må du omplassere
kameraet og/eller den berørte enheten til forstyrrelsen opphører.

Refleksjon av infrarødt lys, f.eks. fra gardiner eller skinnende flater, kan forstyrre
kameraets evne til å spore instrumentene på rett måte. Det samme kan forekomme med
kameraets infrarøde lys, som kan forstyrre andre enheter, f.eks. pulsoksimeter,
fjernkontrollsystemer eller mikroskoper som er følsomme for infrarødt lys.

Sikker plassering

Lås alle de fire hjullåsene når kameravognen er i driftsposisjon.

Kameravognen eller vognens deler må ikke plasseres over pasienten.

Bruk av kameraet
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4.3.4 Justere kameravognen

Slik justerer du høyden

②

①

Figur 18 

Trinn

1. Åpne klemmespaken ①.

2.

Bruk kamerahåndtaket og den øvre enden av teleskopstolpen til å flytte kameraet opp el-
ler ned.
Bruk numrene på stolpen ② som en veiledning.
MERK: Teleskopkamerastolpen har en luftpausefunksjon for å forhindre at stolpen faller
hurtig når klemmespaken er åpen.
 

Systemledd

Når du justerer vognens teleskopstolpe, må du passe på at fingre og andre kroppsdeler
ikke klemmes mellom systemets ledd.

Slik justerer du kameraet

Kamerahodet kan justeres vertikalt og horisontalt.

Trinn

1. Ta tak i justeringshåndtaket, og flytt kameraet til ønsket posisjon.

2. Bruk posisjoneringslaseren til å hjelpe med justeringen.

KAMERAVOGN
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Posisjoneringslaser

②

①

Figur 19 
Trykk på laserutløseren ① (plassert på baksiden av justeringshåndtaket) for å aktivere
posisjoneringslaseren.
Posisjoneringslaseren er merket med ordene "LASER APERTURE" ②.
Laseråpningen må ikke tildekkes.

Du må ikke se rett inn i den laseremitterende åpningen. Kameraets lasermodul, klasse 2,
avgir synlig stråling som kan skade menneskeøyet. Øyet kan skades ved at man ser rett på
strålingen fra laserdioden på nært hold.

Bruk av posisjoneringslaseren på annet vis enn beskrevet i denne håndboken kan føre til
farlig strålingseksponering.

Du må ikke rette posisjoneringslaseren rett mot pasienten eller brukerens øyne. Det er
viktig å ta hensyn til at enkelte brukeres bevegelser kan være begrenset under prosedyren,
og at pasienter ikke nødvendigvis kan lukke øynene eller snu hodet bort fra laserstrålen.

Bruk av kameraet
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Klemfarer

Når du posisjonerer kameravognen, må du være svært forsiktig slik at du ikke klemmer fingre
eller andre kroppsdeler. Kameravognens ledd som kan klemme kroppsdeler inkluderer, men er
ikke begrenset til:

Kamerahåndtak (under montering)

Kamerarotasjonshengsel

Stolpefikseringsspak

Hjul

Sikker håndtering

Ikke plasser kameraet over pasienten.

Når du justerer kameraposisjonen, må du være oppmerksom på at kameravognen og deler
av den kan beveges utilsiktet.

KAMERAVOGN
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Komponentene i kameraenheten er presise og sensitive optiske instrumenter. Hvis
kameraet mistes eller utsettes for støt, kan det føre til feilkalibrering.

Ikke berør kameralinsene. Flekker på linsene kan forvrenge sporing.

Kameraets synsfelt

Plasser kameraet slik at driftsfeltet er midt i kameraets synsfelt. Optimal arbeidsavstand er 1,2 til
1,8 m fra kameraet til driftsfeltet.
Instrumentene kan ikke spores hvis de ikke er i kameraets synsfelt.
Navigasjonsprogramvaren viser dialogboksen for kameraets synsfelt (se Brukerveiledning for
programvaren) og hjelper deg med å finne den beste kameraposisjonen.

Figur 20 

Målepresisjonen i et plan som er vinkelrett på kameraets visningsretning, er høyere enn
presisjonen langs kameravisningsretningen. Ta hensyn til dette når kameraet plasseres.

Ikke plasser noen gjennomsiktige eller halvgjennomsiktige materialer (som folie eller
glass) mellom kameraet og instrumenter som spores.

Sørg for at alle sterkt reflektive artikler eller lyskilder ikke stenger for kameravisningen.
Artefakter som skyldes refleksjoner kan gi mindre nøyaktighet, spesielt under registrering.

Bruk av kameraet
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4.4 LED-lamper og akustiske signaler

Illustrasjon

① ③②

Figur 21 

Nr. Komponent

① Strøm-LED

② Status-LED

③ Feil-LED

LED-indikasjoner

LED Status Indikasjon

Strøm-LED ①

Blinker grønt Kameraet varmer opp.

Lyser grønt Kameraet er klart til bruk.

Av

• Kameravognen mottar ikke strøm.
• Hvis systemet mottar strøm, må du kontrollere at kamera-

vognen er tilkoblet.
• Kontakt Brainlab support hvis kameravognen er koblet

riktig til strømnettet, men LED-indikatoren for strøm fort-
satt er av (selv om det fortsatt er mulig å navigere).

Status-LED ②
Lyser grønt Kommunikasjonsforbindelsen er opprettet.

Av Hvis kameravognen er tilkoblet, må du ta kontakt med
Brainlab support.

Feil-LED ③
Av Ingen feil oppdaget.

Blinker gult Feil oppdaget: Ta kontakt med Brainlab support (selv om det
fortsatt er mulig å navigere).

KAMERAVOGN
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LED Status Indikasjon

Lyser gult Kamera defekt: Ta kontakt med Brainlab support (selv om
det fortsatt er mulig å navigere).

MERK: Hvis det ikke er signal fra LED-indikatoren for strøm eller status, må du kontakte Brainlab
support (selv om det fortsatt er mulig å navigere).
 

Akustiske signaler

Kameraet avgir to pipelyder når:
• Nullstilling utføres
• Strøm tilføres systemet
• Det opprettes forbindelse med programvaren fra Brainlab

LED-lamper og akustiske signaler
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5 EM-SPORINGSENHET
5.1 Komponenter

Forholdsregler

Du må ikke forsøke å demontere eller sette sammen noen komponenter i EM-
sporingsenheten. Hvis du foretar endringer på EM-sporingsenheten, eller bruker den på
annet vis enn den er ment for, kan dette føre til alvorlig skade på pasienten, brukeren eller
en tredjepart.

Ikke bruk EM-sporingsenheten hvis det er synlige skader på den eller noen av
komponentene.

EM-sporingsenheten har ikke blitt designet eller testet til bruk under eller etter
hjertedefibrillering. Hjertedefibrillering kan påvirke sporingsnøyaktigheten eller skade
utstyret.

Bruk kun monteringsoppheng til EM-sporingsenheten som leveres av Brainlab.

Du må ikke koble til eller henge noe på EM-sporingsenhetens komponenter.

Du må ikke lene deg på EM-sporingsenhetens komponenter.

Ikke bruk aerosolsprayer i nærheten av EM-sporingsenheten, da de kan skade
elektronikken.

EM-SPORINGSENHET
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Komponentoversikt

⑤

④

③

②

①

Figur 22 

Nr. Komponent

① EM-basestasjon

② Festeplate for EM-feltgenerator

③ EM-feltgenerator

④ EM-feltgeneratorens posisjoneringsarm

⑤ EM-strømforsyning

EM-feltgenerator med festeplate og posisjoneringsarm

EM-feltgeneratoren kan festes på enten festeplaten eller posisjoneringsarmen under
operasjoner.

Komponenter
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①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Figur 23 

Nr. Komponent

① Festepunkt for EM-feltgeneratorens posisjoneringsarm

② Frigjøringsmekanisme for EM-feltgeneratorens posisjoneringsarm

③ EM-feltgeneratorens posisjoneringsarm

④ Frigjøringsmekanisme for EM-feltgeneratorens festeplate

⑤ Festepunkt for EM-feltgeneratorens festeplate

⑥ EM-feltgeneratorens festeplate

⑦ Borrelåsfeste

⑧ Borrelås

⑨ EM-feltgenerator

⑩ EM-feltgeneratorens festestykke

Sjekk EM-feltgeneratorens festeplate og posisjoneringsarm for synlige skader før bruk. De
skal ikke brukes hvis de er skadet.

EM-SPORINGSENHET
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EM-basestasjon

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Figur 24 

Nr. Komponent

① Strømtilkobling

② LED-lamper for EM-instrumenter

③ Strøm-LED

④ Porter for EM-instrumenter

⑤ Verktøyutvidelsesport

⑥ Port til navigasjonssystem

⑦ Port for EM-feltgenerator

Komponenter
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EM-strømforsyning

③

①

②

④

Figur 25 

Nr. Komponent

① Strømkontakt

② Av/på-bryter

③ Strømindikator

④ EM-kabeltilkobling

EM-SPORINGSENHET
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Kick EM-holder

①

②

③

Figur 26 

Nr. Komponent

① Kroker på monitorstolpe

② Øvre del

③ Nedre del

Komponenter

74 Brukerveiledning for system Rev. 1.4 Kick, Kick EM Ver. 1.1



Transportkoffert for EM-sporingsenhet

② ④③

①

Figur 27 

Nr. Komponent

① Usteril instrumentbeholder

②
Bunnlag
MERK: Strømforsyningen er vist i riktig posisjon for festeplaten. Flytt strømforsyningen
ned for å pakke posisjoneringarmen i det øvre laget (pil, se side 116).
 

③ Øvre lag med arm

④ Øvre lag med plate

EM-SPORINGSENHET
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5.2 Koble komponenter til og fra EM-
sporingsenheten

5.2.1 Forholdsregler ved kabling

Bruk kun strømforsyningen og strømkabelen som leveres av Brainlab, for å gi strøm til EM-
sporingsenheten.

Fare for elektrisk støt: Ikke berør kabelplugger når monitorvognen eller EM-
strømforsyningen er skrudd på.

Du må ikke koble til eller fra kabler når systemet er slått på.

Du må kontrollere at EM-kabelen ikke er koblet til andre enheter enn monitorvognen.

Du må ikke bruke kraft til å trekke eller dra i kablene. Åpne tilkoblinger ved å holde i
kontakten. Bruk aldri makt for å koble til eller fra.

Se til at kablene ikke er plassert der personalet i operasjonssalen vil stå eller gå.

Du må sørge for at det er nok slakk når du kobler til kablene. Du må ikke strekke kablene
eller plassere dem slik at de spennes.

Ikke plasser EM-feltgeneratorkabelen inn i målevolumet eller pakk den rundt EM-
feltgeneratoren, da dette kan opprette en magnetisk interferens som fører til dårligere
sporingsnøyaktighet.

Koble komponenter til og fra EM-sporingsenheten
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5.2.2 EM-basestasjon

Arbeidsflyt for tilkobling

①

②

Figur 28 

Trinn

1. Sørg for at monitorvognen og EM-strømforsyningen er slått av.

2. Koble datapluggen på EM-kabelen til navigasjonssystemporten på EM-basestasjonen
②.

3. Koble strømpluggen på EM-kabelen til strømporten på EM-basestasjonen ①.

4. Koble EM-sporingsenheten til porten for EM-sporingsenheten på monitorvognen.

5. Trekk forsiktig i hver ende av kabelen for å kontrollere at låsemekanismen er aktivert.

6. Koble nettstrømmen til monitorvognen og vegguttaket.

7. Koble nettstrømmen til EM-strømforsyningen og vegguttaket.

8. Start systemet ved å slå på strømmen ved EM-strømforsyningen og monitorvognen.

EM-strømforsyningen må slås av før du kobler til eller fra strøm- og EM-
feltgeneratorkablene.

Slik kobler du fra EM-basestasjonskabelene

① ② ③

Figur 29 

Trinn

1. Finn kontakten på EM-basestasjonens kabler (f.eks. kabler til EM-instrumenter, naviga-
sjonssystem eller verktøyforlengelser) ①.

EM-SPORINGSENHET
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Trinn

2. Trekk kontakthuset tilbake for å låse opp kontakten ②.

3. Trekk ut støpselet ③.

Slik kobler du EM-strømforsyningen fra EM-basestasjonen

① ② ③

Figur 30 

Trinn

1. Finn strømtilkoblingen på EM-basestasjonen ①.

2. Trykk inn utløseren øverst på støpselet ②.

3. Trekk ut støpselet ③.

Ikke vri støpselet når du kobler fra EM-kabelen. Ta tak i pluggen, ikke kabelen, og trekk den
rett ut.

Koble komponenter til og fra EM-sporingsenheten
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5.2.3 EM-instrumenter

Forholdsregler

Ikke plasser EM-instrumentkabler innenfor 30 mm på EM-feltgeneratorkabelen. Hvis de
plasseres så nært, spesielt hvis de er parallelle i forhold til hverandre, kan
instrumentkabelen bli gjenstand for elektromagnetisk interferens, hvilket fører til redusert
sporingsnøyaktighet.

Ikke trekk i kablene ved fjerning av EM-instrumenter fra EM-basestasjonen.

Slik kobler du til EM-instrumenter og EM-instrumentadapter

Når du kobler til eller kobler fra EM-instrumenter, må du stabilisere EM-basestasjonen ved å
holde den fast med den ene hånden slik at den ikke beveges ved et uhell.

① ②

④

⑤

③

Figur 31 

Trinn

1.

Se til at den røde indikasjonen på støpselet samsvarer med indikasjonen på mottakeren
①.
Koble EM-instrumentet til en ledig EM-instrumentport ② (som befinner seg på høyre side
av EM-basestasjonen ③) til støpselet smekkes inn.

2. Hvis EM-basestasjonen er strømforsynt (strøm-LED-en ④ er på), lyser den tilsvarende
instrumentstatus-LED-en opp i gul farge ⑤.

3. Når EM-instrumentet gjenkjennes av programvaren som gyldig, endres LED-fargen fra
gul til grønn.

MERK: Tilgjengelige EM-instrumenter er beskrevet i tilhørende Brukerveiledning for
instrument.
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LED-indikasjoner

①

②

Figur 32 

LED Status Indikasjon

Strøm-LED ①

Grønn EM-sporingsenheten er slått på og er klar til bruk.

Av

• EM-sporingsenheten er ikke slått på.
• Hvis EM-strømforsyningen er slått på, må du se til at EM-

kabelen er tilkoblet på riktig måte.
• Ta kontakt med Brainlab support hvis EM-sporingsenhe-

ten er slått på og kabelen er riktig tilkoblet, men strøm-
LED-en forblir av.

Instrumentsta-
tus-LED ②

Gul Et EM-instrument er tilkoblet, men har fortsatt ikke blitt initia-
lisert av Brainlab-programvaren.

Grønn Et EM-instrument er tilkoblet og er klart til bruk.

Av

• Ingen EM-instrumenter er tilkoblet porten med tilhørende
nummer.

• Kontakt Brainlab support hvis et EM-instrument er tilkob-
let, monitorvognen og EM-basestasjonen er slått på,
men LED-en forblir av.

Akustiske signaler

EM-sporingsenheten avgir to pipelyder når:
• Nullstilling utføres.
• Strøm tilføres systemet.
• Det opprettes forbindelse med programvaren fra Brainlab.

Koble komponenter til og fra EM-sporingsenheten
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5.3 EM-sporingsenheten posisjoneres i
operasjonssalen

Forholdsregler

Ikke koble fra EM-feltgeneratoren under sporing. Hvis du gjør dette, er dette en elektrisk
sjokkfare, som kan føre til personlig skade.

Ikke vikle EM-feltgeneratorkabelen, da den produserer en elektrisk strøm som er sterk nok
til å opprette et magnetisk felt når kabelen er i sirkeldannelse. Dette magnetiske feltet
forstyrrer det magnetiske feltet til EM-feltgeneratoren, hvilket fører til redusert
sporingsnøyaktighet.

Den innebygde dataelektronikken og de implementerte algoritmene for EM-
sporingsenheten er ikke enkeltfeilsikre når det gjelder funksjonell sikkerhet og kan dermed
svikte under drift.

Ikke la EM-feltgeneratoren falle ned eller utsettes for støt. Fysisk skade på EM-
feltgeneratoren kan endre kalibreringen. Informer Brainlab support i tilfelle EM-
feltgeneratoren blir utsatt for et støt.

Forstyrrelser i nøyaktigheten til EM-sporinger

Systemnøyaktigheten kan bli negativt påvirket av elektromagnetiske feltforstyrrelser fra
andre objekter i rommet. Metalldeler, eller andre elektromagnetiske feltgeneratorer som er i
bruk, som er nærmere EM-sporingsenheten enn 10 m, kan føre til forstyrrelser.

Ikke plasser EM-feltgeneratoren nærmere enn 10 m fra en annen feltgenerator som er i
bruk, da dette kan påvirke sporingsnøyaktigheten.

Siden påvirkningen av objekter som forstyrrer det elektromagnetiske feltet ikke kan unngås
fullstendig, må du alltid verifisere sporingsnøyaktigheten etter oppsett og før du starter en
prosedyre.

Utstyr i nærheten kan forstyrre EM-sporingsenhetens elektromagnetiske sporing. Dette kan
føre til midlertidig manglende evne til å spore EM-instrumenter. Det kan være nødvendig å
flytte utstyr i nærheten for å fortsette sporingen.

Typisk oppsett i operasjonssalen

Plasser EM-basestasjonen og navigasjonsstasjonen (Kick-monitorvognen) minst 60 cm fra
EM-feltgeneratoren. Ellers kan sporingsvolumet eller sporingsnøyaktigheten bli påvirket.

EM-SPORINGSENHET
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①                                                                     ② 

Figur 33 

Nr. Oppsett

① EM-feltgeneratoren på festeplaten og EM-basestasjonen på Kick EM-holderen.

② EM-feltgeneratoren på posisjoneringsarmen og EM-basestasjonen på Kick EM-holde-
ren.

Arbeidsflyt for oppsett

Trinn

1.

Bruk transportkofferten eller monitorvognen til å flytte EM-sporingsenhetens komponen-
ter inn i operasjonssalen.
Pakk opp hver komponent fra transportkofferten i den rekkefølgen den lagres inne i kof-
ferten.

2.

Fest på enten EM-feltgeneratorens festeplate eller posisjoneringsarm.
• Festeplate: Monter festeplaten på operasjonsbordet ved bruk av de to borrelåsene. Po-

sisjoner EM-feltgeneratorens festeplate slik at trådkorset er plassert der pasientens
hode vil være.

• Posisjoneringsarm: Monter posisjoneringsarmen på skinnen på operasjonsbordet og
stram etter behov.

3. Ta av det øvre laget i transportkofferten, og oppbevar det på innsiden av den øverste de-
len av boksen eller et annet sted der det holder seg rent og tørt.

4.

Fest EM-feltgeneratoren på EM-feltgeneratorens festeplate eller posisjoneringsarm.
• Festeplate: Sett festestykket inn i det motsvarende festepunktet. Det høres et klikk når

EM-feltgeneratoren er riktig festet. Se til at den gule stripen på EM-feltgeneratoren er
vendt mot pasienten når den er montert.

• Posisjoneringsarm: Skyv låsespaken fremover for å låse opp, og sett festestykket inn i
motsvarende festepunkt. Skyv låsespaken innover for å låse EM-feltgeneratoren på
plass.

Legg kabelen slik at den ikke ligger i veien for personellet i operasjonssalen.

5.
Ta EM-basestasjonen ut av det nedre laget i transportkofferten (med mindre den ble
oppbevart i Kick EM-holderen), og koble deretter strøm- og datakablene til EM-basesta-
sjonen.

6. Koble EM-feltgeneratorens kabel til EM-basestasjonen.

EM-sporingsenheten posisjoneres i operasjonssalen

82 Brukerveiledning for system Rev. 1.4 Kick, Kick EM Ver. 1.1



Trinn

7.

Heng EM-basestasjonen på operasjonsbordets skinne ved bruk av monteringsopphen-
get.
eller
Heng EM-basestasjonen på Kick EM-holderen ved bruk av monteringsopphenget.

8. Fest EM-strømforsyningen til monitorvognen ved å feste den med borrelåsene rundt
monitorvognens stolpe nær sokkelen.

9. Koble EM-kabelen til monitorvognen.

10. Koble EM-kabelen til EM-strømforsyningen.

11. Ta den usterile instrumentbeholderen ut av transportkofferten, og plasser den på en uste-
ril overflate.

12. Sett tilbake det øvre laget i transportkofferten og oppbevar kofferten ute av veien, hvor
den vil forbli ren og tørr.

Posisjonering av EM-feltgenerator

EM-feltgeneratoren kan posisjoneres på hver side av pasientens hode, avhengig av hvor
festeplaten er festet (Figur 34).
EM-feltgeneratorens posisjoneringsarm kan monteres på begge sider av bordet (Figur 35).
Velg et oppsett der EM-feltgeneratoren ikke kommer i veien for kirurgens posisjon.
Bruk en passende hodestøtte for pasienten.

Ikke bruk EM-feltgeneratoren innenfor 200 mm av en installert pacemaker. Det magnetiske
feltet som produseres av EM-feltgeneratoren kan interferere med driften til pacemakeren.

Figur 34 

EM-SPORINGSENHET
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Figur 35 

Posisjonere EM-basestasjon

EM-basestasjonen kan posisjoneres på begge sider av operasjonsbordets skinne, eller på Kick
EM-holderen. Velg et oppsett der EM-basestasjonens kabler, spesielt kablene til EM-
instrumentene, passer til arbeidsflyten og ikke vil komme i veien for personer eller annet utstyr.
EM-basestasjonen må posisjoneres utenfor området der kirurgen har til hensikt å operere og
utenfor området som anses som sterilt.

①

②

③

Figur 36 

EM-sporingsenheten posisjoneres i operasjonssalen
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Nr. Komponent

① Operasjonsbordskinne

② EM-basestasjonens monteringsoppheng (montering på operasjonsbordets skinne)

③ Monteringsoppheng på Kick EM-holder

Ventilasjon av EM-basestasjonen

EM-feltgeneratoren krever ikke aktiv kjøling.
EM-basestasjonen bruker to vifter til å kjøle ned de elektriske komponentene på innsiden.

Ikke blokker ventilasjonsåpningene til EM-basestasjonen.

②

④

① ③

Figur 37 

Nr. Komponent

① Venstre side av EM-basestasjonen

② Luftutløp (ventilasjonsåpninger)

③ Baksiden av EM-basestasjonen

④ Luftinntak (ventilasjonsåpninger)

Drapere

Du kan drapere EM-feltgeneratoren og EM-basestasjonen så lenge luftsirkulasjonen til EM-
basestasjonen ikke hindres.
MERK: Husk at hvis de draperes, kan det hende at draperingen må flyttes for å kontrollere LED-
ene på forsiden av EM-basestasjonen eller for å koble til/fra EM-instrumentene.
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Figur 38 

Posisjonering av EM-strømforsyningen

EM-strømforsyningen er festet på stolpen til Kick-monitorvognen.

③

①

②

Figur 39 

Nr. Komponent

① EM-strømforsyning

② Borrelåser

③ Monitorvognens sokkel

EM-sporingsenheten posisjoneres i operasjonssalen
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Etter posisjonering

Når du har satt opp komponentene til EM-sporingsenheten, må operasjonsbordet flyttes
forsiktig, da bevegelse av operasjonsbordet kan flytte komponentene og trekke i de
tilkoblede kablene.

Ikke flytt EM-feltgeneratoren under sporing av et instrument eller referanse, da dette kan
påvirke navigasjonsnøyaktigheten.
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5.4 Plassering av pasienten

Før du starter

I tillegg til pasientreferansen må alle gjenstander fjernes fra det genererte EM-feltet. Se til
at eventuelle metallgjenstander (f.eks. piercinger) har blitt fjernet fra pasienten.

EM-sporingsvisningsfelt

Navigasjonsvolumet starter 50 mm fra EM-feltgeneratorens fremside. Den optimale
arbeidsavstanden er mellom 100 og 350 mm fra EM-feltgeneratorens fremside.

③②

①

④

⑤

Figur 40 

Nr. Komponent

① Topp

② Side

③ Bakside

④ Tilgjengelig navigasjonsvolum

⑤ Optimalt navigasjonsvolum

EM-sporingsnøyaktighet

Posisjoner alltid pasienten i den regionen som er merket nedenfor, siden dette gir best
sporingsnøyaktighet. Sporingsnøyaktigheten reduseres hvis instrumentene holdes i den ytre
regionen.

Plassering av pasienten
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Navigasjonsprogramvaren viser en advarsel hvis instrumentene når den ytre regionen (se
Brukerveiledning for programvare) for å hjelpe til med å unngå arbeid i denne regionen.
Bruk passende hodestøtte ① for pasienten for å stille hodet på et nivå der forsiden til EM-
feltgeneratoren omtrent dekker interesseområdet, inkludert EM-instrumenter.

①

Figur 41 

EM-SPORINGSENHET

Brukerveiledning for system Rev. 1.4 Kick, Kick EM Ver. 1.1 89



Plassering av pasienten
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6 BRUKE SYSTEMET
6.1 Slå på systemet

Strømforsyning

Betjen systemet med strømkilden som er oppgitt på merkeplaten. Hvis du er usikker på
hvilken type strøm som er tilgjengelig, tar du kontakt med Brainlab support eller din lokale
strømleverandør. Hvis du bruker feil strømkilde, kan det føre til alvorlig skade på systemet.

Du må kun opprette eller avbryte en elektrisk tilkobling når alle tilknyttede enheter er
skrudd helt av.

Systemet må kun brukes med strømkabelen som følger med. Ikke bruk skjøteledninger.

Slik slår du på systemet

①

②

Figur 42 
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Trinn

1. Pass på at alle kabler er koblet til på tilkoblingspanelet (se side 38).

2. Koble til strømledningen på monitorvognen (se side 49).

3. For Kick EM: Koble til EM-strømforsyningens nettstrøm.

4. For Kick EM: Slå på på/av-bryteren på EM-strømforsyningen ①.

5. Trykk på standby-knappen ② for å starte systemet.

MERK: På Kick EM skal EM-sporingsenheten kjøre i 10 minutter før du bruker systemet til
navigasjon. I løpet av denne tiden er det mulig å starte programvaren, velge pasient osv.
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6.2 Slå av systemet

Tap av data

Koble kun fra nettstrømmen etter at utstyret har slått seg helt av. Hvis ikke prosedyren for
nedstengning av systemet følges før strømmen kobles fra, kan det føre til irreversibelt
datatap.

Slik slår du av

Trinn

1. Slå av systemet ved å bruke programvaren eller ved å trykke kort på standby-knappen ①.

2.
For Kick EM: Slå av på/av-bryteren på EM-strømforsyningen ②.
Når EM-sporingsenhetens strøm-LED slukker, må du koble fra og feste alle kabler.

3. Når monitorvognens strøm-LED slukker, må du koble fra og feste alle kabler og la-
gringsenheter.

Koble fra strømmen før andre kabler kobles til eller fra.

Monitorvognen kobles ikke fra nettstrømmen når du trykker på standby-knappen. Trekk ut
strømkontakten for å sikre fullstendig spenningsfrakobling.

Hvordan tilbakestille

Trinn

Hvis du vil tilbakestille datamaskinen (hvis systemet har låst seg eller ikke slås helt av), trykker
du på standby-knappen ① i fire sekunder, inntil systemet er avslått.
Vent i ti sekunder, trykk deretter på standby-knappen på nytt for å starte igjen.

Venteperioder

Når du kobler systemet fra nettspenningen, vent i minst 10 sekunder før det kobles til igjen.

Ikke slå av systemet under oppstart. Ellers kan konfigurasjonsfiler og annen data på
harddisken skades eller gå tapt.

Nødstilfelle

Bare i nødstilfelle skal du trekke ut strømkabelen for å koble fra alle tilførselspoler
samtidig.
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6.3 Steril bruk
6.3.1 Steril Kick monitordrapering

Generell informasjon

Monitoren kan draperes med Kick-monitordrapering levert av Brainlab.
Med draperingen får du intraoperativ tilgang til alle programfunksjoner og kan plassere monitoren
under kirurgi uten å kompromittere det sterile feltet.
MERK: Du finner informasjon om drapering av EM-sporingsenheten i side 85.
 

Pakking

Kick-monitordrapering leveres steril. Pass på at det ikke er hull eller rifter i draperingen.

Sjekk utløpsdatoen på draperingens forpakning før bruk. Ikke bruk draperingen hvis
datoen er utløpt, men kast den.

Ikke bruk draperingen hvis forpakningen er åpnet eller revet.

Slik pakker du ut draperingen

① ②

Figur 43 

Trinn

1. Pass på at det ikke finnes hull i forpakningen.

2. Riv opp draperingsforseglingen ①.

3. Ta draperingen ut av emballasjen under sterile forhold ②.

Draperingen leveres steril. Hvis den ytre siden av draperingen kommer i kontakt med et
usterilt miljø under utpakking eller klinisk bruk, må produktet kastes.
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Slik draperer du monitoren

②

①

Figur 44 

Trinn

1. Hold i draperingen med begge hender til venstre og høyre for retningspilen ①.

2. Plasser draperingsklaffen over monitoren, slik at retningspilen er på baksiden av monito-
ren og peker ned ②.

Hvordan sikre draperingen

②

①

Figur 45 
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Trinn

1.
Trekk av klebebeskyttelsen fra en av klebestrimlene ① på den øvre delen av draperingen,
og fest den på baksiden av monitoren.
Gjenta inntil alle tre strimlene er festet til baksiden av monitoren.

2.
Trekk av klebebeskyttelsen fra en av klebestrimlene ② på den nedre delen av draperin-
gen, og fest den til monitorstolpen.
Gjenta for den andre klebestrimmelen på nedre del av draperingen.

Drapert Kick

Figur 46 

Bruk av drapert berøringsskjerm

Ikke berør draperingen med skarpe verktøy.

For å beholde det sterile feltet må du bare berøre de draperte delene av berøringsskjermen
og monitorhuset.

Bortskaffing

Draperingen må kastes etter bruk.
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6.3.2 Steril berøringspenn

Generell informasjon

① ②

Figur 47 

Nr. Komponent

① Håndtak (forblir sterilt under bruk)

② Tupp

Du må ikke bruke den sterile berøringspennen hvis emballasjen har blitt brutt.

Før du åpner emballasjen bør du kontrollere at utløpsdatoen på den sterile innpakningen
ikke er utløpt. Hvis produktet er utløpt, må det kastes umiddelbart.

Bruk kun den sterile berøringspennen til interaksjon med berøringsskjermen. Du må ikke
bruke skarpe objekter på berøringsskjermen.

Slik tar du den sterile berøringspennen ut av pakken

Figur 48 
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Trinn

1. Få en annen person til å fjerne den innpakkede sterile berøringspennen fra dispenseren,
og trekk åpningsflappene fra hverandre for å få frem håndtaket.

2. Mens den andre personen holder åpningsklaffene, tar du den sterile berøringspennen ut
fra pakningen mens du holder i håndtaket.

Du må alltid bruke åpningsklaffene og ikke bryte gjennom den sterile forpakningen med
den sterile berøringspennen.

Den sterile berøringspennen leveres sterilt. Hvis den sterile berøringspennen kommer i
kontakt med et usterilt miljø under utpakking eller ved bruk, må den kastes umiddelbart.

Slik bruker du den sterile berøringspennen

Figur 49 

Trinn

Hvis du vil trykke på en knapp eller aktivere en funksjon, bruker du den sterile berøringspen-
nen til å berøre tilsvarende område på monitoren.

Sterilt felt

Hvis berøringsskjermen ikke er drapert, kan det sterile feltet kun opprettholdes ved å bruke
en steril berøringspenn til å kontrollere Kick-berøringsskjermen.

Du må ikke ta på tuppen på den sterile berøringspennen etter at du har brukt den på
berøringsskjermen. Du må ikke legge den sterile berøringspennen tilbake på det sterile
bordet etter at den har vært i kontakt med berøringsskjermen.

Unngå at pasienten kommer i kontakt med den sterile berøringspennen. Du må ikke la
væsker komme i kontakt med den sterile berøringspennen. Hvis den sterile
berøringspennen kommer i kontakt med pasienten eller væsker, må den kastes
umiddelbart.
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Bortskaffing

For å opprettholde sterilitet, må sterile berøringspenner kastes etter hver gang de brukes
på berøringsskjermen.
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7 MONTERING, TRANSPORT
OG OPPBEVARING

7.1 Montering
7.1.1 Montere kameravognen

Arbeidsflyt for montering

På grunn av layouten på transportkoffertene monteres alltid kameravognen først.

Trinn

1. Sett teleskopkamerastolpen inn i kameravognens sokkel.

2. Klem spiralkabelen fast på toppen av teleskopkamerastolpen.

3. Fest kameraet til teleskopkamerastolpen.

4. Koble kamerakabelen til kameraet.

MERK: De detaljerte beskrivelsene av hvert trinn finnes i denne delen.
 

Slik fester du stolpen

①

②

③

Figur 50 
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Trinn

1. Løft stolpefestespaken ①.

2. Hold spiralkabelen ute av veien ②, og skyv den nederste delen av teleskopkamerastol-
pen inn i kameravognens sokkel ③.

3. Lukk stolpefestespaken forsvarlig.

Slik klemmer du fast kabelen til stolpen

① ② ③

Figur 51 

Trinn

1. Forleng forsiktig spiralkabelen ① langs teleskopkamerastolpen, langt nok til at den smal-
ner og enkelt kan settes inn i kanalen uten bruk av makt.

2. Sett kabelklemmen ③ inn i tilhørende hakk ② på stolpen.
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Slik fester du kameraet

② ③①

Figur 52 

Trinn

1.
Hold kameraet og kamerahåndtaket, og skyv kamerahåndtaket inn på enden av teleskop-
kamerastolpen ①.
Utløseren klikker når kameraet festes på sikker måte.

2. Sett kamerakabelen ③ inn i tilhørende port på kameraet ②.
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7.1.2 Montere monitorvognen

Arbeidsflyt for montering

Trinn

1. Sett monitorstolpen inn i monitorvognens sokkel.

2. Klem monitorkabelen fast på toppen av monitorstolpen.

3. Fest monitoren på monitorstolpen.

4. Koble monitorkabelen til monitoren.

MERK: De detaljerte beskrivelsene av hvert trinn finnes i denne delen.
 

Slik fester du stolpen

①

②

③

Figur 53 

Trinn

1. Løft stolpefestespaken ③.

2. Hold monitorkabelen ute av veien ②, og skyv den nederste delen av monitorstolpen inn i
monitorvognens sokkel ①.

3. Lukk stolpefestespaken forsvarlig.
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Slik klemmer du fast kabelen til stolpen

① ②

Figur 54 

Trinn

1. Legg monitorkabelen opp langs monitorstolpekanalen.

2. Sett kabelklemmen ② inn i tilhørende hakk ① på stolpen.

Slik fester du monitoren

②

③

①

Figur 55 
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Trinn

1.
Hold monitorrammen og monitorhåndtaket, og skyv monitorhåndtaket inn på enden av
monitorstolpen ①.
Utløseren klikker når monitoren festes på sikker måte.

2. Åpne klaffen på baksiden av monitoren ②.

3.
Fest monitorkabelen til monitoren og sikre låsepinnene ③.
Når den er festet, lukker du klaffen på baksiden av monitoren ②.

Feste Kick EM-holderen til Kick-monitorvognen

Trinn

1.

Plasser den øverste delen av Kick EM-holderen på krokene ① på stolpen til Kick-moni-
toren. Når du setter den på, må du forsikre deg om at hakkene på holderen er plassert på
baksiden på monitorstolpen ②.

①

②

2.

Fest den nedre delen ③ av Kick EM-holderen. Det skal være tilstrekkelig friksjon mellom
de to delene til at den nedre enden holdes midlertidig på plass.

③
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Trinn

3.

Fest den nedre delen av Kick EM-holderen på plass med de to medfølgende vingeskrue-
ne ④.

④
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7.2 Beskyttelsesdeksler

Generell informasjon

Beskyttelsesdekslene til monitoren og kameraet må brukes under transport og oppbevaring for å
beskytte de følsomme komponentene fra skade.

Ikke dekk til kameraet eller monitoren med beskyttelsesdeksler når systemet er i gang.
Dette kan føre til at systemet overopphetes og utsettes for alvorlig skade. Sørg for at
systemet er slått av og er helt nedkjølt før beskyttelsesdekslene settes på.

For å unngå skade må du sette på beskyttelsesdekslene til monitoren og kameraet før
transport eller oppbevaring.

Rengjør berøringsskjermen før du setter på monitorens beskyttelsesdeksel (se side 133).

Slik setter du på beskyttelsesdekselet til monitoren

Figur 56 

Trinn

1. Steng ned og slå av systemet, og trekk ut kontakten.

2. Etter at monitoren er avkjølt, setter du på beskyttelsesdekselet til monitoren.

3. Pass på at dekselet sitter riktig på monitoren.

Slik setter du beskyttelsesdekselet på kameraet

①

Figur 57 

Trinn

1. Sørg for at kameravognen er låst i parkeringsposisjon (se side 125) og at kameraet er
slått av og helt avkjølt.

2. Trekk kameraets beskyttelsesdeksel over forsiden på kameraet.

3. Fest beskyttelsesdekselet ved bruk av borrelåsstroppene ①.
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For å unngå overoppheting må du sørge for at kameraet har vært av i minst fem minutter
før du påfører beskyttelsesdekselet.
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7.3 Transport utenfor sykehuset
7.3.1 Generell informasjon

EM-sporingsenhet

Ikke transporter EM-sporingsenheten utenfor sykehuset.

Forholdsregler

Vurder vekten på komponentene før du begynner montering eller demontering (se Teknisk
brukerveiledning).

Etter montering må du til at alle spaker på begge vognene er forsvarlig stengt. Verifiser at
alle mekaniske tilkoblinger er riktige og sikre.

Under montering og demontering skal systemkomponentene kun løftes av personer som er
kroppslig i stand til dette (f.eks. ikke av gravide kvinner).

Transportkofferter

Figur 58 
Hvis vognene har blitt pakket i transportkoffertene, må de monteres før bruk.
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Klemfarer

Du må være svært forsiktig, slik at du ikke klemmer fingre eller andre kroppsdeler i de bevegelige
delene av transportkoffertene. Leddene som kan klemme kroppsdeler inkluderer, men er ikke
begrenset til:

Tilbaketrekkbare håndtak

Glidelåser

Hjul

Under transport

Bruk to personer til å løfte og laste koffertene.
For transport med bil:
• Sikre transportkoffertene, spesielt hvis baksetet på bilen brukes.

For transport med fly:
• Det anbefales å sjekke inn transportkoffertene som stor bagasje.
• Pakk systemkomponentene i transportkoffertene kun slik som beskrevet i denne

brukerveiledningen.
• Hvis monitorvognens sokkel og monitoren pakkes i én koffert, overskrides vektgrensen til de

fleste flyselskaper.

Se til at transportkoffertene er sikret ved transport (f.eks. med bil).
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Etter transport

Etter transport må du vente til systemet har tilpasset seg romtemperatur, før det settes i
drift.
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7.3.2 Transportere Kick-systemet ved bruk av transportkoffertene

Før du starter

Vurder vekten på komponentene før du begynner montering eller demontering (se Teknisk
brukerveiledning).

Under montering og demontering skal systemkomponentene kun løftes av personer som er
kroppslig i stand til dette (f.eks. ikke av gravide kvinner).

Sett på beskyttelsesdeksler over monitoren og kameraet før demontering.

Generell informasjon

Det er nødvendig med tre transportkofferter for å transportere systemet utenfor sykehuset:
• Transportkoffert for monitorvognens sokkel og kameraet
• Transportkoffert for kameravognens sokkel og monitoren
• Skulderveske for vognstolper og kabler

For å pakke systemet inn i koffertene, må det demonteres. På grunn av layouten på
transportkoffertene demonteres alltid monitorvognen først.
Transportkoffertene er designet slik at ettersom hver del demonteres, kan det plasseres direkte
inn i en koffert.

Slik demonterer du EM-holderen

Trinn

1. Ta alle EM-komponentene av Kick EM-holderen.

2. Skru løs de to vingeskruene som holder på plass den nedre delen av Kick EM-holderen,
og ta av den nedre delen av Kick EM-holderen.

3. Ta av den øvre delen av Kick EM-holderen.

Slik klargjør du monitorvognen for transport

①

Figur 59 
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Trinn

1. Fjern øverste og midtre skuminnlegg fra begge koffertene før du begynner demonterin-
gen.

2. Åpne låsepinnene og koble fra monitorkabelen fra baksiden av monitoren.

3.
Trykk på utløseren på monitorhåndtaket og fjern monitoren fra stolpen.
Plasser monitoren i motsvarende koffert.

4. Trekk monitorkabelklemmen bakover for å koble monitorkabelen fra stolpen.

5.
Trekk stolpefestespaken opp, og fjern stolpen fra monitorvognens sokkel.
Plasser stolpen i skuldervesken.

6. Plasser monitorvognens sokkel i motsvarende koffert.

7. Skift ut de midtre skuminnleggene ① i koffertene, og trekk monitorkabelen gjennom hullet
i innlegget.

Slik klargjør du kameravognen for transport

①

Figur 60 

Trinn

1. Plasser teleskopkameraarmen ved minimum høydeposisjon.

2. Koble kamerakabelen fra kameraet.

3.
Trykk på utløseren på kamerahåndtaket og fjern kameraet fra stolpen.
Plasser kameraet inn i motsvarende koffert (øverst på monitorvognens sokkel).

4.
Trekk kamerakabelklemmen bakover for å koble spiralkabelen fra stolpen.
Hvis det er nødvendig, strekker du spiralkabelen forsiktig oppover inntil den enkelt kan tas
ut av stolpekanalen.

5.
Trekk stolpefestespaken opp, og fjern teleskopkamerastolpen fra kameravognens sok-
kel.
Plasser stolpen i skuldervesken.

6. Plasser kameravognens sokkel i motsvarende koffert.

7. Plasser skuminnleggene i koffertene før du lukker dem ①.
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7.3.3 Transportere EM-sporingsenheten i transportkofferter

Slik klargjør du EM-sporingsenheten for oppbevaring

Trinn

1. Slå av systemet som beskrevet på side 93.

2. Koble EM-kabelen fra EM-strømforsyningen.

3. Koble EM-kabelen fra monitorvognen.

4. Ta av det øvre laget i transportkofferten, og oppbevar det på innsiden av den øverste de-
len av boksen eller et annet sted der det holder seg rent og tørt.

Slik pakker du EM-sporingsenheten med festeplate i transportkofferter

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

Figur 61 

Trinn

1.
Løsne borrelåsstroppene på monitorvognen, og ta av EM-strømforsyningen.
Plasser strømforsyningen i ønsket posisjon i transportkofferten ⑦.

2. Ta EM-basestasjonen av operasjonsbordet eller Kick EM-holderen.

3.
Koble EM-feltgeneratorens kabel og begge kontaktene på EM-kabelen fra EM-basesta-
sjonen.
Oppbevar EM-basestasjonen i det nedre laget i transportkofferten ④.
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Trinn

4.
Hold i EM-feltgeneratoren ③, og trekk i frigjøringsmekanismen ② på EM-feltgenerato-
rens festeplate ① for å separere EM-feltgeneratoren.
Oppbevar EM-feltgeneratoren i det nedre laget i transportkofferten ⑤.

5. Oppbevar all kabling i det nedre laget i transportkofferten ⑥.

6. Sett på plass det øvre laget i transportkofferten ⑧.

7. Løsne borrelåsstroppene på EM-feltgeneratorens festeplate, og oppbevar den i det øvre
laget i transportkofferten ⑨.

8. Legg de usterile instrumentene inn i den usterile instrumentbeholderen ⑪.

9. Sett den usterile instrumentbeholderen ⑪ inn i transportkofferten ⑩.

Slik pakker du EM-sporingsenheten med posisjoneringsarmen i transportkofferter

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

Figur 62 

Trinn

1.
Løsne borrelåsstroppene på monitorvognen, og ta av EM-strømforsyningen.
Plasser strømforsyningen i ønsket posisjon i transportkofferten ⑦.

2. Ta EM-basestasjonen av operasjonsbordet eller Kick EM-holderen.

3.
Koble EM-feltgeneratorens kabel og begge kontaktene på EM-kabelen fra EM-basesta-
sjonen.
Oppbevar EM-basestasjonen i det nedre laget i transportkofferten ④.
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Trinn

4.
Hold i EM-feltgeneratoren ③, og trekk i frigjøringsmekanismen ② på EM-feltgenerato-
rens posisjoneringsarm ① for å separere EM-feltgeneratoren.
Oppbevar EM-feltgeneratoren i det nedre laget i transportkofferten ⑤.

5. Oppbevar all kabling i det nedre laget i transportkofferten ⑥.

6. Sett på plass det øvre laget i transportkofferten ⑧.

7. Oppbevar EM-feltgeneratorens posisjoneringsarm i det nedre laget i transportkofferten
⑨.

8. Legg de usterile instrumentene inn i den usterile instrumentbeholderen ⑪.

9. Sett den usterile instrumentbeholderen ⑪ inn i transportkofferten ⑩.
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7.4 Transport innenfor sykehuset
7.4.1 Forholdsregler

Før du starter

Vognene må kun flyttes når de er i sikker transportposisjon (se side 125).

Åpne alle bremser før du flytter systemet. Ikke forsøk å flytte monitorvognen eller
kameravognen når hjulene er låst, da kan vognene velte.

Sørg for at den planlagte ruten er fri for hindringer. Unngå dørkarmer og objekter som
ligger på gulvet. Ikke kjør over systemkablene under transport.

Koble kameravognen fra monitorvognen før transport.

Unngå vibrasjoner

Unngå vibrasjon og støt under flytting og lagring.

Ikke flytt systemet mens det er slått på. Hvis systemet utsettes for sterk vibrasjon eller støt
kan det skades, noe som kan føre til irreversibelt tap av data.

Flat overflate

Systemet må aldri transporteres på en overflate med > 10° helling. Transporthastigheten på
systemet øker på hellende overflater. Hellende overflater kan føre til at systemet velter.

Sikker flytting

Ikke flytt systemet i hastigheter som er høyere enn kontrollert ganghastighet.

Du må ikke flytte systemet ved å trekke i kablene.

Systemtransport bør skje under oppsyn av minst én person, for å unngå kollisjon med
annet utstyr, konstruksjoner eller personer.

Etter transport

Du må ikke transportere eller oppbevare systemet i miljøforhold utover de som angis i
Teknisk brukerveiledning. Dette kan føre til at kameraets kalibrering blir unøyaktig.

Etter transport må du vente til systemet har tilpasset seg romtemperatur, før det settes i
drift.

Transport innenfor sykehuset
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7.4.2 Slik fester du Kick EM-komponentene på Kick EM-holderen

Montere Kick EM-festeplaten på Kick EM-holderen

Trinn

1.

Før du monterer Kick EM-festeplaten, må du forsikre deg om at borrelåsstroppene ① er
lukket.

①

2.

Før borrelåsstroppene gjennom hullet ② på den andre siden.

②

3.

Før borrelåsstroppen i en sløyfe tilbake til den opprinnelige siden, og før den deretter til-
bake i plasthempen på selve borrelåsen ③.

③

4. Stram borrelåsen godt til, og før den nok en gang inn i hullet eller på den opprinnelige
siden.
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Trinn

5. Klargjør borrelåsstroppen på undersiden av festeplaten på samme måte.

6.

Når borrelåsstroppene er klare, henger du Kick EM-festeplaten på Kick EM-holderen ved
å bevege den parallelt med retningen til monitorstolpen ④ og deretter hekte Kick EM-fe-
steplaten på krokene ⑤.

④                                                            ⑤

Transport innenfor sykehuset
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Montere Kick EM-basestasjon

Trinn

1.

Før kabelen på Kick EM-basestasjonen i en sløyfe og plasser den på kroken på Kick
EM-holderen ①.

①
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Trinn

2.

Monter Kick EM-basestasjonen ved å holde den i en svak vinkel mot monitorstolpen ②
og sette den forsiktig inn på plass på Kick EM-holderen ③.

②                                                                                       ③   

MERK: Kick EM-basestasjonen kan monteres uten å koble den fra Kick EM-feltgeneratoren
eller strømforsyningen.
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Slik monterer du Kick EM-feltgeneratoren

Trinn

1.

Plasser Kick EM-feltgeneratoren på Kick EM-holderen ①.

①

MERK: Kick EM-feltgeneratoren kan monteres uten å koble den fra Kick EM-basesta-
sjonen.
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Trinn

2.

Før inn Kick EM-feltgeneratoren med Brainlab-logoen vendt ut.
Lag en sløyfe med Kick EM-feltgeneratorens kabel, og plasser den på halsen ② til Kick
EM-festeplaten.

②

Transport innenfor sykehuset
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7.4.3 Riktig prosedyre for transport

Parkerings- og transportposisjon

Monitorvogn:
• Må være i oppreist stilling for transport.
• Strømkabelen og eventuelle andre kabler som skal forbli tilkoblet til monitorvognen, må

henges på kabelkroken.
Kameravogn:
• Må være i oppreist stilling og vendt mot fronten.
• Still til minimum høyde med alle spakene forsvarlig stengt, ellers kan teleskopkamerastolpen

kollidere med en dørramme eller annet utstyr.
• Kamerakabelen må henges på kabelkrokene.

EM-sporingsenhet:
• Alle komponenter kan transporteres ved hjelp av Kick EM-holderen, montert på Kick-

monitorvogn.

Slik transporterer du Kick-systemet

① ②

Figur 63 

Trinn

1. Bruk håndtaket ① til å transportere kameravognen.

2. Bruk håndtaket ② til å transportere monitorvognen.

Flytt kun vognene ved å holde i de ovenfornevnte håndtakene. Ikke bruk monitorkabelen
eller kamerakabelen til å flytte vognene.
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Slik passeres hindringer under transport – Kick

Hvis ingen jevn, flat overflate er tilgjengelig (f.eks uunngåelig høydevariasjon mellom rom), må du
følge riktig prosedyre for å passere dette hinderet.

Trinn

1.
Trekk kameravognen til punktet der dybden varierer, skråstill vognen forsiktig og flytt ett
hjul om gangen over trinnet.
MERK: Ikke løft hele vognen. Pass på at du ikke skråstiller vognen så mye at den velter.
 

2.
Trekk monitorvognen til punktet der dybden varierer, skråstill vognen forsiktig og flytt ett
hjul om gangen over trinnet.
MERK: Ikke løft hele vognen. Pass på at du ikke skråstiller vognen så mye at den velter.
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Slik transporterer du Kick EM-systemet

①

②

③

Figur 64 
Bruk Kick EM-holderen, montert på monitorvognen, til å transportere komponentene til EM-
sporingsenheten.

Komponenter til EM-sporingsenheten må kun oppbevares og transporteres inne i
transportkofferten som leveres av Brainlab.
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Slik passeres hindringer under transport – Kick EM

Hvis ingen jevn, flat overflate er tilgjengelig (f.eks. uunngåelig høydevariasjon mellom rom), må du
følge prosedyren nedenfor for å passere dette hinderet.

Trinn

1. Trekk transportkofferten til punktet der dybden varierer, og trekk den deretter forsiktig over
ved bruk av plastkantene på baksiden av kofferten.

2.
Trekk monitorvognen til punktet der dybden varierer, skråstill vognen forsiktig og flytt ett
hjul om gangen over trinnet.
MERK: Ikke løft hele vognen. Pass på at du ikke skråstiller vognen så mye at den velter.
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7.5 Parkering og oppbevaring
7.5.1 Bremser

Generell informasjon

Hvert hjul på kameravognen og monitorvognen har en individuell fotbrems, slik at den lett kan
flyttes og parkeres trygt.

Lås alle bremsene helt når vognene lagres, står parkert eller er i drift.

Før transport

Slipp alle bremser før du flytter systemet.

Slik åpner/låser du bremsene

① ②

③

Figur 65 

Alternativer

For å låse bremsen trykker du bremsepedalen ③ ned med foten til den knepper fast i låst posi-
sjon ①.

For å åpne bremsen skyver du bremsepedalen ③ opp til den knepper fast i åpen posisjon ②.
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7.5.2 Slik parkerer du vognene

Generell informasjon

Når systemet ikke er i bruk, skal vognene alltid være i sikker transport- og parkeringsposisjon (se
side 125).

Vognene skal aldri parkeres eller tas ut av transportposisjon på overflater med > 5° helling.

Sikker parkering

Vognene skal kun parkeres på flate overflater.

Pass på at alle hjulbremser er låst når systemet er parkert.

Parkering og oppbevaring
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7.5.3 Oppbevaring

Sikker oppbevaring

Når du oppbevarer systemet, må du alltid bruke beskyttelsesdekslene (se side 108).

Lagre og transporter alltid komponentene til EM-sporingsenheten inne i transportkofferter
som leveres av Brainlab.

Miljøkrav

Se Teknisk brukerveiledning for detaljerte miljøbegrensninger.

Spesifikasjon Transport-/oppbevaringsforhold

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

Fuktighet 10 % til 90 % ikke-kondenserende

Trykk 500 hPa til 1060 hPa

MERK: Verdier for transport/oppbevaring er gyldige for systemet når det oppbevares i
transportemballasjen.
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7.5.4 Oppbevaring over lengre tid

Generell informasjon

Før og etter systemet settes på oppbevaring over en lengre periode, må det utføres visse trinn for
å sørge for at systemet virker slik det skal.

Oppbevaring i 1–6 måneder

Før systemet oppbevares i én til seks måneder:

Trinn

1. Koble fra alle eksterne kabler, og oppbevar disse sammen med utstyret.

2. Dekk til kameraet og monitoren med beskyttelsesdekslene.

3. For Kick EM: Legg alle komponentene til EM-sporingsenhet i transportkofferten.

4. Oppbevar utstyret på et tørt sted med en temperatur på mellom 21 og 30 °C.

Før du bruker utstyr som har blitt lagret i omtrent tre måneder:

Trinn

1. Rengjør utstyret (se side 133).

2. Start systemet, og bekreft riktig funksjon før det benyttes i operasjoner (se side 91).

Oppbevaring i 6 måneder eller lengre

Før systemet lagres i seks måneder eller lengre:

Trinn

1. Koble fra alle eksterne kabler, og oppbevar disse sammen med utstyret.

2. For Kick EM: Legg alle komponentene til EM-sporingsenhet i transportkofferten.

3. Dekk til kameraet og monitoren med beskyttelsesdekslene.

4. Oppbevar utstyret på et tørt sted med en temperatur på mellom 21 og 30 °C.

Før du bruker utstyr som har blitt lagret i seks måneder eller lengre:

Trinn

1. Rengjør utstyret (se side 133).

2. Du må utføre en periodisk test for å verifisere utstyrets sikkerhet og effektivitet (tilbys av
Brainlab, se Teknisk brukerveiledning).

3. Start systemet og bekreft riktig funksjon før det benyttes i operasjoner (se side 91).

Bortskaffing

Hvis systemet ikke skal brukes igjen, kan du se informasjon om bortskaffing på side 9.

Parkering og oppbevaring
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8 RENGJØRING
8.1 Forholdsregler

Før du starter

Du må sørge for at systemet er slått helt av, og koblet fra strømnettet, før du begynner
rengjøringen.

Fare for elektrisk støt: Før og under alt rengjørings- og desinfeksjonsarbeid må du passe
på at EM-sporingssystemet er koblet fra monitorvognen.

Ingen automatisk desinfeksjon

Ikke bruk automatiske rengjørings- og desinfiseringsprosedyrer for Kick-komponenter.

Kick-systemet må ikke utsettes for direkte UV-lys, da dette kan skade utstyret.

Må ikke steriliseres

Du må ikke sterilisere Kick- eller Kick EM-systemkomponenter. Høye temperaturer fra
sterilisering kan skade komponenter.

Ikke steriliser EM-feltgeneratorens festeplate eller posisjoneringsarm.

Desinfeksjonsmiddelkompatibilitet

Kick-systemet skal kun rengjøres ved bruk av de følgende desinfeksjonsmidlene:

Type desinfeksjonsmiddel Eksempel

Alkoholbasert1) Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Alkylaminbasert Incidin Plus 2 %

Aktiv oksygenbasert Perform

Aldehyd-/kloridbasert Antiseptica Kombi – Flächendesinfektion

1) Ikke bruk alkoholbaserte desinfeksjonsmidler på EM-instrumentadapter for engangssonde
(18092-25).

MERK: Bruk kun overflatedesinfeksjonsmidler som er godkjent på ditt spesifikke marked.
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MERK: Overflatedesinfeksjonsmidler kan etterlate rester. Dette kan enkelt fjernes ved bruk av en
tørr klut.
 

Du må alltid følge anvisningene fra desinfeksjonsmiddelets produsent nøye.

Bruk av rengjøringsmidler, desinfeksjonskluter eller andre rengjøringsprosedyrer enn de
som spesifiseres, kan skade utstyret. Det foreslås å kun bruke desinfeksjonsmidler som er
verifisert av Brainlab for å unngå å skade systemet.

Ingen væsker

Pass på at det ikke kommer noe væske inn i Kick-komponentene eller komponentene til
EM-sporingsenheten, da dette kan skade komponentene og/eller elektronikken.
Systemkomponentene er ikke beskyttet mot inntrengning av væsker.

Du må kun bruke en fuktig klut ved rengjøring. Andre metoder kan føre til at væske trenger
inn i systemet, og forårsaker skade.

Forholdsregler
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8.2 Kick-system

Slik rengjør du monitorvognen

Trinn

1. Slå av systemet og koble fra nettstrømmen (se side 93).

2. Rengjør alle husets overflater ved bruk av et overflatedesinfeksjonsmiddel ved å følge an-
befalingene fra desinfeksjonsmiddelets produsent.

3. Du må rengjøre alle flater forsiktig, og sørge for at væske ikke trenger inn i systemet.

4. Berøringsskjermen må rengjøres med lofrie kluter fuktet med et overflatedesinfeksjons-
middel som ikke lager riper.

Slik rengjør du kameravognen

Trinn

1. Etter at monitorvognen er slått av (se side 93), kan du koble fra kamerakabelen.

2.

Med unntak av kameraet kan alle overflater rengjøres med et overflatedesinfeksjonsmid-
del, ved å følge anbefalingene fra desinfeksjonsmiddelets produsent.
MERK: Vær forsiktig så du ikke tørker smuss fra kameraets ramme over på reflektorfiltre-
ne og linsene.
 

3. Du må rengjøre alle flater forsiktig, og sørge for at væske ikke trenger inn i systemet.

Slik rengjør du linsene og belysningsfilteret

Trinn

1. Etter at monitorvognen er slått av (se side 93), kan du koble fra kamerakabelen.

2.
Fjern støv fra reflektorfiltrene og linsene med fotografisk linsestøvfjerner (pensel).
Børst forsiktig av flaten i bare én retning, ved å dra penselen over overflaten.

3. Tørk forsiktig av overflaten på reflektorfiltrene og linsene med desinfeksjonskluter som in-
neholder 70 % isopropanol eller Meliseptol.

4.

• Rengjør kameraets deksel med et overflatedesinfeksjonsmiddel.
• Følg anbefalingene fra produsenten av desinfeksjonsmiddelet.
• Vær forsiktig så du ikke tørker smuss fra kameraet over på reflektorfiltrene og linsene.
• Unngå forlenget kontakt mellom kluter og kamera.

5.
• Rens reflektorfiltrene og linsene med kommersiell linserengjøringsvæske for linser med

flere belegg (f.eks. AR66) og en ren, optisk mikrofiberrengjøringsklut (f.eks. Hitecloth).
• Unngå kontakt over lengre tid mellom linserens og belysningsfilter og linser.

Ikke bruk papirprodukter for rengjøring. Papirprodukter kan lage riper i reflektorfiltrene.

Før du rengjør systemet, må det være fullstendig skrudd av og strømtilførselen frakoblet.

Kameraet må ikke steriliseres.
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Rengjøringsintervaller for kameraet

Da rengjøringens hyppighet avhenger av hvor hyppig kameraet brukes, kan ikke Brainlab gi
generell anbefaling om rengjøringsintervaller. Dette er brukerens ansvar.
Sjekk med jevne mellomrom om reflektorfilteret og linsene er rene, men rengjør dem bare ved
behov.

Etter rengjøring

Etter rengjøring må du sørge for at teleskopstolpen på kameravognen er helt tørr før stolpen
tilbakeføres.

Slik rengjør du EM-sporingsenheten

Trinn

1. Når monitorvognen er slått av (se side 93) og EM-strømforsyningen er slått av, kobler du
fra EM-kabelen på EM-basestasjonen.

2. Trekk ut strømkabelen til EM-sporingsenheten.

3.
Rengjør alle husets overflater med et overflatedesinfeksjonsmiddel.
Følg anbefalingene fra desinfeksjonsmiddelets produsent.

4.
Du må rengjøre alle flater forsiktig, og sørge for at væske ikke trenger inn i systemet.
MERK: Ikke spray væsker direkte inn i ventilasjonsåpningene til EM-basestasjonen.
 

5. Tørk av EM-feltgeneratorens festeplate eller posisjoneringsarm, og fjern støv og rester
av EM-feltgeneratorens festestykke.

Kick-system
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8.3 Beskyttelsesdeksler
8.3.1 Slik rengjør du monitorens beskyttelsesdeksel

Illustrasjon

Figur 66 

Slik rengjør du

Trinn

1. Ta beskyttelsesdekselet av monitorvognen.

2. Bruk rent vann til å rengjøre overflaten.

3.

Ved behov bruker du et overflatedesinfeksjonsmiddel til å desinfisere overflaten ifølge an-
befalingene fra desinfeksjonsmiddelets produsent.
MERK: Du må kun bruke en fuktig klut til å rengjøre og desinfisere overflater. Du må ikke
la beskyttelsesdekselet bli vått av desinfeksjonsmiddelet.
 

4. Rengjør og desinfiser kun overflatene på utsiden av beskyttelsesdekselet. Du må ikke
rengjøre eller desinfisere de indre overflatene til dekslet.

5.
La beskyttelsesdekselet tørke helt før du setter det på plass i systemet.
MERK: Etter tørking kan overflatedesinfeksjonsmidler etterlate flekker.
 

MERK: Hvis et tilsmusset deksel ikke kan rengjøres tilstrekkelig med trinnene ovenfor, bør du
skifte det ut med et nytt.
 

Ikke vask, legg i bløt, stryk eller steriliser beskyttelsesdeksler.

RENGJØRING

Brukerveiledning for system Rev. 1.4 Kick, Kick EM Ver. 1.1 137



8.3.2 Slik rengjør du kameraets beskyttelsesdeksel

Illustrasjon

Figur 67 

Slik rengjør du

Trinn

1. Ta beskyttelsesdekselet av kameravognen.

2. Bruk rent vann til å rengjøre overflaten.

3.

Ved behov bruker du et overflatedesinfeksjonsmiddel til å desinfisere overflaten ifølge an-
befalingene fra desinfeksjonsmiddelets produsent.
MERK: Du må kun bruke en fuktig klut til å rengjøre og desinfisere overflater. Du må ikke
la beskyttelsesdekselet bli vått av desinfeksjonsmiddelet.
 

4. Rengjør og desinfiser kun overflatene på utsiden av beskyttelsesdekselet. Du må ikke
rengjøre eller desinfisere overflater på innsiden av dekslet.

5.
La beskyttelsesdekselet tørke helt før du setter det på plass i systemet.
MERK: Etter tørking kan overflatedesinfeksjonsmidler etterlate flekker.
 

MERK: Hvis et tilsmusset deksel ikke kan rengjøres tilstrekkelig med trinnene ovenfor, bør du
skifte det ut med et nytt.
 

Ikke vask, legg i bløt, stryk, desinfiser eller steriliser beskyttelsesdeksler.

Beskyttelsesdeksler
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8.4 Transportkofferter

Illustrasjon

Figur 68 

Slik rengjør du

Trinn

1. Bruk rent vann til å rengjøre overflaten.

2.

Ved behov bruker du et overflatedesinfeksjonsmiddel til å desinfisere overflaten ifølge an-
befalingene fra desinfeksjonsmiddelets produsent.
MERK: Du må kun bruke en fuktig klut til å rengjøre og desinfisere overflater. Du må ikke
la transportkoffertene bli våte eller fuktet av desinfeksjonsmiddelet.
 

3. Rengjør og desinfiser kun overflatene på utsiden av transportkoffertene. Du må ikke ren-
gjøre eller desinfisere overflater på innsiden av koffertene.

4.
La transportkoffertene tørke helt før du setter inn systemet.
MERK: Etter tørking kan overflatedesinfeksjonsmidler etterlate flekker.
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