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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktinformasjon

Support

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

Region Telefon og faks E-post

USA, Canada, Mellom- og Sør-
Amerika

Tlf.: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransk-talende re-
gioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

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

Forventet levetid

Med mindre annet er angitt, gir Brainlab fem års servicegaranti for instrumenter.
I løpet av denne tiden tilbys både reservedeler og feltstøtte.

Tilbakemelding

Til tross for nøye gjennomgang av denne brukerveiledningen, kan feil kan forekomme. Kontakt
oss på user.guides@brainlab.com hvis du har forbedringsforslag.

Produsent

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

GENERELL INFORMASJON
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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

• Brainlab® er et varemerke som tilhører Brainlab AG.
• PFC® er et registrert varemerke som tilhører DePuy.

Patentinformasjon

Dette produktet kan være dekket av én eller flere patenter eller patentsøknader som er under
behandling. For detaljer se: www.brainlab.com/patent.

CE-merke

CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de essensielle kravene i råds-
direktiv 93/42/EØF (direktivet for medisinsk utstyr).
I henhold til reglene fastsatt av direktivet for medisinsk utstyr, er klassifiseringen
av Brainlab-produktet definert i tilsvarende brukerveiledning for programvaren.
MERK: Gyldigheten av CE-merket kan kun bekreftes for produkter produsert av
Brainlab. 

Avfallshåndtering

Når en medisinsk enhet har nådd slutten av sin nyttetid, skal den rengjøres for alle biologiske
materialer og farer, og skal kasseres på en sikker måte i henhold til gjeldende lovgivning og
forskrifter.

Elektrisk og elektronisk utstyr skal kun kastes i samsvar med lovforskrifter. For infor-
masjon om direktivet for elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) eller relevante stoffer
som kan finnes i det medisinske utstyret, gå til:
www.brainlab.com/sustainability.

Rapportere hendelser knyttet til dette produkter

Alle alvorlige hendelser som kan ha inntruffet i tilknytning dette produktet, skal rapporteres til
Brainlab, og hvis du er i Europa, skal de også rapporteres til det tilsvarende kontrollorganet for
medisinsk utstyr i det aktuelle landet.

Salg i USA

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

Juridisk informasjon
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon om mulig personskade, død eller andre alvorlige konsekvenser
forbundet med bruk eller feil bruk av enheten.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
informasjon om potensiell funksjonssvikt i enheten, defekter, skade på enheten eller skade
på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader er formatert i kursiv og brukes til å indikere flere nyttige tips. 

Symboler på maskinvarekomponenter

Symbolene nedenfor er å finne på systemet.

Symbol Forklaring

Pasientnær del type B
MERK: Pasientnære deler som normalt ikke er ledende og umiddelbart kan frigjøres
fra pasienten. 

Pasientnær del type BF
MERK: Pasientnære deler som har ledende kontakt med pasienten, eller har mid-
dels eller langsiktig kontakt med pasienten. 

Forsiktig
MERK: Brukeren skal se bruksanvisningen for viktig forsiktighetsinformasjon, slik
som advarsler og forholdsregler som av ulike grunner ikke kan presenteres på selve
den medisinske enheten. 

Ekvipotensialitet
MERK: For å identifisere terminaler som fører de forskjellige delene av utstyret eller
systemet til samme potensial når de er sammenkoblet, ikke nødvendigvis jordpoten-
sial. 

Må ikke brukes flere ganger
MERK: Indikerer en medisinsk enhet som er beregnet til én gangs bruk eller til bruk
på én enkelt pasient under én enkelt prosedyre. 

Usteril
MERK: Indikerer en medisinsk enhet som har ikke blitt utsatt for en steriliseringspro-
sess. 

Må ikke resteriliseres
MERK: Indikerer en medisinsk enhet som ikke skal resteriliseres. 

GENERELL INFORMASJON
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Symbol Forklaring

Sterilisert med etylenoksid

Sterilisert med stråling

Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet

Holdes unna sollys

Holdes tørr

Temperaturgrenser
MERK: Indikerer temperaturområdet som den medisinske enheten trygt kan ekspo-
neres for. 

Fuktighetsgrenser
MERK: Indikerer fuktighetsnivået som den medisinske enheten trygt kan eksponeres
for. 

Grenser for atmosfærisk trykk
MERK: Indikerer atmosfærisk trykk som den medisinske enheten trygt kan ekspone-
res for. 

Antall medfølgende deler

Produsentens lotnummer

Produsentens serienummer

Referansenummer (artikkelnr.)
MERK: Indikerer Brainlabs produktnummer. 

Utløpsdato
MERK: Datoen skal uttrykkes i henhold til ISO 8601 som ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Produksjonsdato
MERK: Datoen skal uttrykkes i henhold til ISO 8601 som ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Produsent

Autorisert representant i Det europeiske fellesskap

Symboler
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Symbol Forklaring

IPXY

Klassifisering for beskyttelse mot inntrengning
• Beskyttelse mot faste fremmedlegemer (tall 0 til 6 eller bokstaven X).
• Beskyttelse mot flytende fremmedlegemer (tall 0 til 9 eller bokstaven Y).

MERK: Bokstaven X er opplistet hvis utilstrekkelig med data er innhentet for å tilord-
ne et beskyttelsesnivå. 

MERK: Se IEC 60529 for forklaringer på tallkodene. 

Se bruksanvisningen

Føderal lovgivning (USA) begrenser salg av denne anordningen til lege eller på or-
dre fra en lege

MR-betinget
MERK: Utgjør ingen kjent fare i et spesifikt MR-miljø. 

MR-usikker
MERK: Utgjør farer i alle MR-miljøer. 

MR-sikker
MERK: Utgjør ingen kjent fare i noen MR-miljøer. 

Bryter som setter enheten i hvilemodus

Bryter for å slå enheten av/på

Inneholder naturgummilateks, eller naturgummilateks kan være til stede
MERK: Tilstedeværelse av naturgummilateks eller tørr naturgummilateks som kon-
struksjonsmateriale i den medisinske enheten eller pakningen til en medisinsk enhet. 

Ikke-pyrogen

Indikerer at utstyret kun er egnet for likestrøm

Sitt ikke på utstyret

Hold hendene på avstand (farlig klempunkt)

Inneholder en RF-sender for drift

GENERELL INFORMASJON

Brukerveiledning for instrument Rev. 1.3 Kne 9



Symbol Forklaring

Utstyr i klasse II

Unik enhetsidentifikator

Se instruksjonshåndbok eller -hefte

Symboler
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1.4 Bruke systemet

Beregnet bruk

Denne brukerveiledningen for instrumenter er beregnet til bruk med Brainlab Knee
navigasjonsprogramvare.

Forsiktig håndtering av maskinvaren

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

GENERELL INFORMASJON
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1.5 Opplæring og dokumentasjon

Brainlab-opplæring

For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk må alle brukere delta i et obligatorisk opplæringsprogram
holdt av en autorisert 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 sammen med en Brainlab-
representant.

Lese brukerveiledninger

Denne veiledningen beskriver en kompleks medisinsk programvare eller medisinske enheter som
må brukes med forsiktighet.
Det er derfor viktig at alle som bruker systemet, instrumentet eller programvaren:
• leser denne veiledningen nøye før utstyret tas i bruk
• har tilgang til denne veiledningen til enhver tid

Tilgjengelige brukerveiledninger

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

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for pro-
gramvare

• Oversikt over behandlingsplanlegging og bildeveiledet naviga-
sjon

• Beskrivelse av systemoppsett for operasjonssal
• Detaljerte programvareinstruksjoner

Brukerveiledning for ma-
skinvare

Detaljert informasjon om radioterapi og kirurgisk maskinvare, van-
ligvis definert som store komplekse instrumenter

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

Brukerveiledning for system Detaljert informasjon om systemoppsett

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

System og teknisk bruker-
veiledning

Kombinerer innholdet til Brukerveiledning for system og Teknisk
brukerveiledning

Opplæring og dokumentasjon
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2 OVERSIKT OVER
INSTRUMENTERING

2.1 Instrumenthåndtering
2.1.1 Sikkerhetskritisk informasjon for riktig instrumenthåndtering

Advarsel
Instrumentene som beskrives i denne bruksanvisningen, er svært nøyaktig og sensitivt
medisinsk utstyr og må behandles med den største forsiktighet. Hvis instrumentet mistes
eller på annen måte skades, ta umiddelbart kontakt med Brainlab for informasjon om
hvordan du skal fortsette. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til alvorlige skader på
pasienten.

Advarsel
Ikke bruk instrumenter med skader eller korrosjon.

Advarsel
Planlegg oppsettet i operasjonssalen før operasjonen. Kameraet må ha uhindret sikt over
alle markørkuler, ellers kan det oppstå unøyaktigheter under registrering og navigasjon.

Sterilisering

Advarsel
Med mindre annet er angitt, må instrumenter steriliseres før bruk. Nærmere opplysninger
finner du i rengjørings-, desinfiserings- og steriliseringsveiledningen.

Advarsel
Hvis et sterilt instrument ved et uhell fjernes fra det sterile området, må det steriliseres på
nytt.

OVERSIKT OVER INSTRUMENTERING
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2.1.2 Bruk av fikseringsstifter

Generell informasjon

Plassering av fikseringsstifter i beinstrukturer er en standard minimalt invasiv kirurgisk prosedyre
med lav risiko, og som er nødvendig for å få et stabilt grunnlag for påsetting av referanseenheter
og utføring av navigasjon.
Siden det er nødvendig å utføre et innsnitt, må du imidlertid lese nøye gjennom informasjonen
under før du fortsetter.

Risikoer

Advarsel
Fordi plassering av en fikseringsstift krever et innsnitt, kan én eller flere av følgende
komplikasjoner oppstå: infeksjon, lokal smerte, blødning, lesjoner i blodkar eller nerver,
beinfrakturer eller trombose.

Forholdsregler

Advarsel
I enkelte tilfeller kan fikseringsstifter plasseres ved bruk av et automatisk bor. I så fall må
du kun bruke laveste borehastighet for å opprettholde maksimal kontroll over boredybden.

Advarsel
Bruk kun gjengede fikseringsstifter med den angitte diameteren. Bruk av fikseringsstift
med feil diameter kan føre til ustabilt feste.

Advarsel
For å sikre stabilt feste, skal fikseringsstiften plasseres bikortikalt hvis mulig.

Bruk av fikseringsstifter
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2.1.3 Tilgjengelig instrumenter

Generell instrumentering

Illustrasjon Navn

Reflekterende markørkuler til engangsbruk

Schanz-engangsskruer

Engangsfjernkontroll med klips

Fotbryter (USB)

Pekere

Illustrasjon Navn

Rett peker for kne

Vinklet peker for hofte og kne

Referansekomponenter

Illustrasjon Navn

Referanseenhet med T-geometri, X-Press

OVERSIKT OVER INSTRUMENTERING
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Illustrasjon Navn

Referanseenhet med Y-geometri, X-Press

Beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press

Beinfiksering 1-stifts, X-Press, størrelse S/M/L

1-stifts skrunøkkel, X-Press/ryggradsklemmer

Plane Tools

Illustrasjon Navn

Plane Tool-sett
• Plane Tool – sporingsenhet
• Plane Tool – skjæreblokkadapter
• Plane Tool – beinverifiseringsplate – pigget
• Plane Tool – beinverifiseringsplate – flat
• Plane Tool – beinverifiseringsplate – delvis

Tilgjengelig instrumenter
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Skjæreblokkmal

Illustrasjon Navn

4 i 1 skjæreblokkmal

Femorale og tibiale skjæreblokkadaptere

Illustrasjon Navn

Femoral og tibial skjæreblokkadapter, "Universal"

Justerbare skjæreblokker

Illustrasjon Navn

Justerbar skjæreblokk – Femursett
• Justeringsenhet
• Skjæreåpning for femur, 1,19 / 1,27 / 1,37 mm
• Femurinnrettingsføring
• Femurfundamentplate
• Referanse, Y-geometri
• Skrutrekker (3,5 mm)
• Steriliseringsbrett

Justerbar skjæreblokk – enkelt femursett
• Justeringsenhet
• Skjæreåpning for femur, 1,19 / 1,27 / 1,37 mm
• Femurfundamentplate, liten
• Skrutrekker (3,5 mm)

OVERSIKT OVER INSTRUMENTERING
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ClearLens-instrumenter

Illustrasjon Navn

ClearLens Knee Plane Tool – grensesnitt

ClearLens pekerhåndtak – kne

ClearLens beinfiksering 2-stifts

ClearLens sporingsenhet femur

ClearLens sporingsenhet tibia

ClearLens pekersporingsenhet

Tilgjengelig instrumenter

18 Brukerveiledning for instrument Rev. 1.3 Kne



Illustrasjon Navn

ClearLens Plane Tool-sporingsenhet

OVERSIKT OVER INSTRUMENTERING
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Tilgjengelig instrumenter
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3 GENERELL
INSTRUMENTERING

3.1 Reflekterende markørkuler til engangsbruk

Generell informasjon

Figur 1  

Produkt Deler Artikkelnr. Tilgjengelig fra

Reflekterende markørkuler til en-
gangsbruk 90 (30 x 3) 41773 Brainlab og NDI

Reflekterende markørkuler til engangsbruk settes på referanseenheter og instrumenter slik at
systemet skal kunne detektere posisjonen til pasienten og instrumentene i operasjonsfeltet.

Advarsel
Brainlab navigasjonssystemer kan kun brukes med markørkulene ovenfor. Bruk av andre
markørkuler kan påvirke navigasjonsnøyaktigheten, noe som kan sette pasienten i fare.

Når skal du sette på markørkuler?

Sett markørkuler på instrumenter og enheter før kalibrering eller bruk i operasjoner.

Sikre sterilitet

Reflekterende markørkuler til engangsbruk leveres sterile. De kan ikke steriliseres på nytt og
må kasseres etter bruk.

Advarsel
Ikke steriliser reflekterende markørkuler til engangsbruk, da dette reduserer presisjonen og
kan sette pasienten i fare. Reflekterende markørkuler er kun til engangsbruk.

GENERELL INSTRUMENTERING
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3.1.1 Bruke markørkuler

Sikre navigasjonspresisjon

Navigasjonspresisjon er helt avhengig av tilstanden til markørkulene som brukes.

Advarsel
Kontroller før bruk at den reflektive overflaten på alle markørkulene er i god stand og ikke
skaller av.

Advarsel
Reflekterende markørkuler til engangsbruk er svært sensitivt medisinsk utstyr som må
behandles forsiktig.

Advarsel
Bruk kun rene og tørre markørkuler. Våte eller tilsmussede markørkuler må enten rengjøres
og tørkes før bruk eller skiftes ut.

Advarsel
Ikke bruk defekte eller deformerte markørkuler da dette påvirker navigeringen negativt og
kan sette pasienten i fare.

Advarsel
Sett opp operasjonssalen før operasjonen for å sikre at kameraet har uhindret sikt til
markørkulene på instrumentadapterne og referanseenhetene. Ikke masker eller dekk til
noen av markørkulene, da dette vil gjøre det umulig å navigere eller navigasjonen kan bli
unøyaktig.

Sikre korrekt påfesting

Advarsel
Pass på at markørkulene kan skrus på stiften slik at det ikke er åpning mellom kulen og
bunnen av stiften. Ikke bruk markørkule hvis den ikke er godt festet i denne posisjonen.

Advarsel
Hvis du må bruke makt for å skru en marksfære på stiften, må markørkulen kasseres og en
ny tas i bruk.

Advarsel
Hvis du bruker markørkuler på eller i nærheten av oscillerende eller vibrerende
instrumenter, må du kontrollere markørkulene jevnlig for å sikre at de holder seg godt
festet.

Rengjøre markørkuler

Advarsel
Bruk kun en myk klut fuktet med sterilt vann til å rengjøre overflaten på tilsmussede
markørkuler. Pass på at den rengjorte markørkulen er helt tørr før bruk.

Advarsel
Hvis du rengjør eller skifter ut en markørkule på et instrument eller en referanseenhet, må
du kontrollere at navigeringen er nøyaktig før du fortsetter.

Bruke markørkuler
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Slik setter du på markørkuler

Figur 2  

Trinn

Skru markørkulene godt fast på hver festestift på instrumentet for hånd.

GENERELL INSTRUMENTERING
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3.2 Schanz-engangsskruer

Generell informasjon

Schanz-engangsskruer brukes til å feste beinfikseringer direkte til pasientens bein for å få et
stabilt grunnlag for påsetting av referanseenheter og utføring av navigasjon.

Typer

Figur 3  

Bein-
fikse-
ring

Skrue Grense-
snitt

Artikkelnr.

1-stifts
Schanz-engangsskruer 5 mm / 150 mm (10 STK) 54902

Schanz-engangsskruer 5 mm / 200 mm (10 STK) 54903

2-stifts

Schanz-engangsskruer 3 mm / 100 mm (10 STK) 54900

Schanz-engangsskrue 3,2 mm / 100 mm (10 STK) 54922

Schanz-engangsskruer 4 mm / 130 mm (10 STK) 54901

Schanz-engangsskrue 3,2 mm / 100 mm

AO

99104

Schanz-engangsskrue 4 mm / 125 mm 99101

Schanz-engangsskrue 4 mm / 125 mm (10 STK) 54908

Schanz-engangsskrue 5 mm / 175 mm (10 STK) 54909

Sterilitet

Schanz-engangsskruer leveres usterile og må steriliseres før bruk. De er instrumenter til
engangsbruk og må derfor kastes etter bruk.

Schanz-engangsskruer
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3.3 Engangsfjernkontroll med klips (53153)

Generell informasjon

Figur 4  

Engangsfjernkontrollen med klips muliggjør aktiv pasientregistrering og programvarekontroll i
kombinasjon med eksisterende Brainlab-pekere. 
Engangsfjernkontrollen med klips er en aktiv, ikke-invasiv enhet til engangsbruk som leveres
steril i steril emballasje.

Støttede pekere

Engangsfjernkontrollen med klips kan brukes med følgende pekere:
• Rett peker for kne
• Vinklet peker for hofte og kne

GENERELL INSTRUMENTERING
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3.3.1 Sette på engangsfjernkontroll med klips

Oversikt over enheten

①

②

③
④

Figur 5  

Nr. Komponent Funksjon

① Kontrollknapp Aktiverer infrarød lysdiode

② Senteråpning Tilkoblingsgrensesnitt til peker

③ Grønn statuslysdiode Angir batteristatus og -funksjonalitet

④ Infrarød lysdiode Detekteres av kameraet, men ikke synlig for det blotte
øye

Sikre sterilitet

Advarsel
Engangsfjernkontrollen med klips leveres steril. Hvis noen av de sterile komponentene
kommer i kontakt med et usterilt miljø under utpakking eller klinisk bruk, må enheten
kastes med det samme.

Sørge for korrekt feste

Planlegg posisjonen til engangsfjernkontrollen med klips, avhengig av om brukeren er
venstre- eller høyrehendt samt oppsettet i operasjonssalen før operasjonen. Kameraet må
ha uhindret sikt til de reflekterende markørkulene til engangsbruk og den infrarøde
lysdioden.

Pass på at engangsfjernkontrollen med klips er korrekt festet til festestiften på pekeren, og
at reflekterende markørkuler til engangsbruk er skrudd helt på slik at det ikke er noe
åpning mellom kulen og bunnen av stiften.

Før bruk

Trinn

1. Ta engangsfjernkontrollen med klips ut av den sterile emballasjen.

2. Trykk på kontrollknappen ① for å kontrollere funksjonen, og pass på at:

Sette på engangsfjernkontroll med klips
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Trinn
• statuslysdioden ③ lyser
• den infrarøde lysdioden ④ vises som et fargeblink i kameradisplayet på navigasjons-

skjermbildet

Advarsel
Før du åpner den sterile emballasjen må du kontrollere at holdbarhetsdatoen ikke er
passert, og at emballasjen ikke er skadet. Hvis holdbarhetsdatoen er passert, eller hvis
emballasjen er skadet, må du ikke bruke engangsfjernkontrollen med klips, og den må
kastes med det samme.

Advarsel
Hvis en batterilekkasje er synlig på innsiden av den sterile emballasjen, må den ikke åpnes,
og engangsfjernkontrollen med klips må kastes med det samme.

Må ikke brukes hvis emballasjen er åpnet.

Slik fester du på engangsfjernkontroll med klips på pekeren

④

⑤

①

②
③

Figur 6  

Trinn

1. Sett på engangsfjernkontrollen med klips ved å plassere senteråpningen ② over den
angitte festestiften ① på pekerhåndtaket.
MERK: Vurder posisjonen før påsetting, avhengig av om brukeren er ④ venstrehendt el-
ler høyrehendt ⑤.
 

2. Knepp engangsfjernkontrollen med klips helt inn på pekerhåndtaket.

3. Fest markørkuler ③ på pekeren.

MERK: Når du bruker pekeren, anbefaler vi at du holder pekeren med engangsfjernkontrollen
med klips mellom tommelen og langfingeren, og trykker på kontrollknappen med pekefingeren. 

Koblinger til relaterte emner

Slik setter du på markørkuler på side 23
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3.3.2 Bruke engangsfjernkontrollen med klips

Generell informasjon

Når du trykker på kontrollknappen aktiveres den infrarøde lysdioden, og denne kan nå spores av
kameraet på navigasjonssystemet.
Den infrarøde lysdioden vises som et fargeblink i kameradisplayet på navigasjonsskjermbildet.
Avhengig av programvaren, kan signalet fra den infrarøde lysdioden brukes til forskjellige formål,
for eksempel innhenting av overflatepunkter under registrering.
MERK: Under bruk må du passe på at den infrarøde lysdioden er synlig for kameraet og at den
ikke er tilsmusset (f.eks. med blod). 

Kontroller at den infrarøde lysdioden fungerer som den skal før bruk ved å kontrollere
statuslysdioden på engangsfjernkontrollen med klips og kameradisplayet på
navigasjonsskjermbildet.

Ytterligere informasjon

Du finner mer informasjon om bruk av engangsfjernkontrollen med klips i kombinasjon med
programvaren i den tilhørende brukerveiledningen for programvaren.

Korrekt instrumenthåndtering

Advarsel
Under opptak av punkter må du alltid passe på at pekerspissen er i kontakt med pasienten
eller beinet når du aktiverer engangsfjernkontrollen med klips.

Ikke trykk på den delen av engangsfjernkontrollen med klips der lysdiodene er plassert.

Sikkerhetshensyn

Advarsel
Når kontrollknappen er aktivert, må du ikke se direkte inn i den infrarøde lysdioden på
engangsfjernkontrollen med klips på kort avstand.

Bruke engangsfjernkontrollen med klips
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3.3.3 Etter bruk

Korrekt håndtering i forbindelse med kasting

Advarsel
Ikke gjenbruk eller skift batteri og ikke autoklaver engangsfjernkontrollen med klips etter
bruk. Dette vil ødelegge enheten og kan føre til alvorlige skader på autoklaveringsutstyret
eller skade pasienten eller brukeren.

Advarsel
Det er ikke tillatt å endre på enheten.

Ikke nedsenk engangsfjernkontrollen med klips i noen form for væske.

Engangsfjernkontrollen med klips inneholder en primær litiumcelle. Overvei om enheten
skal desinfiseres etter bruk, og om den skal kastes separat. Kontakt de ansvarlige
myndigheter for miljø og avfallshåndtering om særlige restriksjoner ved avfallshåndtering
av elektronikken og litiumprimærcellen.

Ta av og kaste engangsfjernkontrollen med klips

Advarsel
Engangsfjernkontrollen med klips skal kun brukes én gang, og kan ikke steriliseres. Fjern
den fra pekeren, og kast den etter bruk.

Trinn

1. Etter bruk, fjern engangsfjernkontrollen med klips fra pekeren.

2. Før den kastes, må du rengjøre alle overflater med et overflatedesinfeksjonsmiddel.

3.

①

③
②

Hvis det er nødvendig, åpne huset ved utsparingen ① med et lite, skarpt verktøy, og fjern
batteriet ③ og elektronikken ② for separat avfallsbehandling.
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3.3.4 Tekniske spesifikasjoner

Mål og vekt

Mål Verdi

Høyde 17,3 mm

Lengde 53,9 mm

Bredde 27,0 mm

Vekt 12 g

Elektrisk

Spesifikasjon Beskrivelse

Strømforsyning 3 V litiumprimærcelle CR2032

Strømforbruk Maks 36 mW

Strøm 12 mA, likestrøm (DC)

Elektrisk sikkerhet Samsvarer med IEC 60601-1

Lysdioder

Spesifikasjon Infrarød lysdiode Statuslysdiode

Bølgelengde 870 nm 570 nm

Synsvinkel ved 50 % in-
tensitet 120° 120°

Fotobiologisk sikkerhet Samsvarer med IEC 62471 Samsvarer med IEC 62471

Kapsling

Spesifikasjon Beskrivelse

IP-klassifisering IP44 i henhold til IEC 60529 (beskyttet mot partikler > 1 mm og mot
væskesprut)

Materialer Polyamid 12

Miljøspesifikasjoner

Lagringsforhold Driftsbetingelser

Temperatur 0 °C til 30 °C 0 °C til 30 °C

Fuktighet 15 % til 80 % ikke-kondenseren-
de 20 til 80 % ikke-kondenserende

Trykk 700 hPa til 1 060 hPa 700 hPa til 1 060 hPa

Avhending I henhold til lokale miljø- og avfallsforskrifter

Tekniske spesifikasjoner
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Sterilitet og egnethet

Spesifikasjon Beskrivelse

Sterilitetstatus Steril

Metode Etylenoksid

Holdbarhet Tre år

Egnethet Engangsbruk
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3.3.5 Elektromagnetisk kompatibilitet og utslipp

Elektromagnetisk kompatibilitet: Erklæring

For elektromedisinsk utstyr må det vurderes spesielle sikkerhetstiltak hva angår elektromagnetisk
kompatibilitet. Enheter kan bare installeres og brukes i samsvar med korresponderende
retningslinjer for elektromagnetisk kompatibilitet som beskrevet i denne brukerveiledningen.
Portable eller mobile RF-kommunikasjonsenheter kan påvirke den beregnede funksjonaliteten til
elektromedisinsk utstyr.

Elektromagnetisk miljø

Engangsfjernkontrollen med klips er beregnet brukt i det elektromagnetiske miljøet som er
spesifisert i tabellene i dette avsnittet.
Kunden eller brukeren må forsikre seg om at engangsfjernkontrollen med klips brukes i et slikt
miljø.

RF-utslippsinterferens

Engangsfjernkontrollen med klips bruker RF-energi kun til interne funksjoner.
Av den grunn er RF-utslippene svært lave og vil sannsynligvis ikke skape noen interferens i
nærliggende elektronisk utstyr.

Erklæring

Veiledning og produsentens erklæring i forhold til elektromagnetisk stråling:

Test av stråling Samsvar Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-utslipp CISPR 11 Gruppe 1 Klasse
B

Engangsfjernkontrollen med klips kan brukes i alle
lokaler, inkludert hjemmemiljøer og steder direkte til-
koblet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner
vanlige husholdninger.

Harmoniske utslipp
IEC 61000-3-2 Ikke relevant

Spenningssvingnin-
ger/flimmer IEC
61000-3-3

Ikke relevant

Elektromagnetisk kompatibilitet og utslipp
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3.3.6 Elektromagnetisk immunitet

Elektromagnetisk miljø

Engangsfjernkontrollen med klips er beregnet brukt i det elektromagnetiske miljøet som er
spesifisert i tabellene i dette avsnittet.
Kunden eller brukeren må forsikre seg om at engangsfjernkontrollen med klips brukes i et slikt
miljø.

Erklæring om elektromagnetisk immunitet

Tabellene i følgende deler inneholder veiledning og produsentens erklæring i forhold til
elektromagnetisk immunitet.

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-8

Immunitetstest IEC 60601 Testnivå og
samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

Elektrostatisk utla-
ding (ESD) IEC
61000-4-2

6 kV kontakt
±8 kV luft

Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fli-
ser.
Hvis gulver er dekket med syntetisk materiale,
skal den relative fuktigheten være minst 30 %.

Strømfrekvens
(50/60 Hz) mag-
netfelt IEC
61000-4-8

3 A/m
Magnetfelt for strømfrekvens skal være på nivåer
som kjennetegnes av en typisk plassering i et ty-
pisk kommersielt miljø eller sykehusmiljø.

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

Immunitets-
test

IEC 60601
Testnivå

Samsvarsni-
vå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

Ledet RF IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz til 80
MHz

3 V

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr
skal ikke brukes nærmere noen del av en-
gangsfjernkontrollen med klips, inkludert kab-
ler, enn anbefalt separasjonsavstand beregnet
ut fra ligningen basert på senderens frekvens.
Anbefalt separasjonsavstand:

d 1 2 P,= 80 MHz til 800 MHz

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

Utstrålt RF
IEC
61000-4-3

3 V/m 80
MHz til 2,5
GHz

3 V/m

Der P er senderens maksimale utgangseffekt i
watt (W) i følge senderprodusenten og d er an-
befalt separasjonsavstand i meter (m).
Feltstyrkene fra faste RF-sendere, som bestemt
av en elektromagnetisk undersøkelsea, skal væ-
re mindre enn samsvarsnivåetb i hvert frekvens-
område.
Interferens kan forekomme i nærheten av utstyr
merket med dette symbolet:
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Immunitets-
test

IEC 60601
Testnivå

Samsvarsni-
vå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

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

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

Elektromagnetisk immunitet
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3.3.7 RF-kommunikasjonsutstyr

Effekter på enheten

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke engangsfjernkontrollen med klips.

Elektromagnetisk miljø

Engangsfjernkontrollen med klips er beregnet til bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte
RF-forstyrrelser kontrolleres.
Kunden eller brukeren av engangsfjernkontrollen med klips kan bidra til å unngå
elektromagnetisk interferens.
Dette oppnås ved å opprettholde en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RF-
kommunikasjonsutstyr (sendere) og engangsfjernkontrollen med klips som anbefalt nedenfor, i
henhold til kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.

Separasjonsavstander

Anbefalte separasjonsavstander mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og
engangsfjernkontrollen med klips:

Angitt maksimal ut-
gangseffekt på sen-
deren (W)

Separasjonsavstand basert på senderfrekvens (m)

150 kHz til 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz til 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz til 2,5 GHz

d 2 3 P,=

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

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

MERK: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning
påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra konstruksjoner, gjenstander og mennesker. 
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3.4 Fotbryter (USB) (18460)

Generell informasjon

Figur 7  

Fotbryteren (USB) gjør det mulig å utføre pasientregistrering med mindre bruk av
berøringsskjermen. 
Fotbryteren (USB) bruker USB-tilkoblingen til navigasjonssystemet, f.eks. Curve eller Kick.
MERK: Fotbryteren aktiveres automatisk når den kobles til. 

Fotbryterpedalfunksjoner

Pedal Funksjon

Blå Registrer landemerker eller velg element som er merket i blått.

Gul Velger element som er merket i gult.

Svart Går gjennom de kontrollerbare elementene i navigasjon og planleg-
ging.

Slik brukes en fotbryter

Du finner mer informasjon om bruk av fotbryteren (USB) i kombinasjon med programvaren i den
tilhørende brukerveiledningen for programvaren.

Fotbryter (USB) (18460)
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4 PEKERE
4.1 Bruke pekere

Håndtere pekere

Pekere brukes til å:
• utføre pekerbasert pasientregistrering
• verifisere at registreringen er nøyaktig

Du finner detaljerte anvisninger for bruk av pekere i brukerveiledningen for programvaren.
MERK: Pekere er forhåndskalibrerte. De kan brukes uten ytterligere kalibrering. 

Korrekt håndtering av pekere

Advarsel
Markørkulene på den aktive pekeren må være synlige for kameraet under hele
registreringen og navigasjonen.

Advarsel
Hvis en peker er indikert av programvaren for et registreringstrinn, skal du bruke denne
pekeren.

PEKERE
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4.2 Opprettholde pekerpresisjon

Oppbevaring

Hver peker leveres med en måler som forhindrer skade på pekeren og sikrer maksimal presisjon.

Pekere skal alltid steriliseres og oppbevares i de tilhørende innsatsene i pekermåleren.

Kontrollere pekerens presisjon med pekermåleren

① ②

Figur 8  

Hvis en peker er uskadd, vil pekerspissen ① være innrettet med målerens tilsvarende motparter
(f.eks. ②).

Advarsel
Kontroller alltid pekerens presisjon før bruk. Pass på at pekerspissen er på linje med den
tilhørende delen på pekermåleren.

Kontrollere presisjon med pekermåleren

På undersiden av pekermåleren er det plassert et verktøy som brukes til å kontrollere presisjonen
(f.eks. av Plane Tool – skjæreblokkadapter).

Opprettholde pekerpresisjon
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4.3 Pekertyper

Oversikt

Pekerne har avrundede spisser, som en halvkule, som hindrer at pekerspissen hekter seg fast i
bein eller bløtvev og gir jevnere bevegelse langs beinoverflaten under registrering og planlegging.
MERK: Rett peker for kne og vinklet peker for hofte og kne har samme instrumentgeometri. 

Rett peker for kne (53109)

Figur 9  

Rett peker for kne brukes til å innhente landemerker for registrering, for planlegging og til å
kontrollere presisjon. Den har svart fargeindikator.

Vinklet peker for hofte og kne (53101)

Figur 10  

Vinklet peker for hofte og kne forenkler punktopptak i dypere anatomiske områder. Den har en
nedoverbøyd tupp for å muliggjøre kamerasporing under opptak av registreringslandemerker i
vanskelige vinkler. Den har svart fargeindikator.

PEKERE
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Pekertyper
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5 REFERANSEENHETER, X-
PRESS

5.1 Instrumentoversikt

Generell informasjon

Referanseenheter, X-Press er et festesystem for referanseenheter med:
• Et justeringsledd for å rette inn referanseenheten optimalt i forhold til kameraets synsfelt.
• En hurtigfestemekanisme til fjerning av referanseenheten, X-Press under operasjonen når

den ikke aktivt behøves for navigasjon, og påsetting med samme innretting slik at
registreringsinformasjon ikke går tapt.

En fullstendig funksjonell referanseenhet, X-Press består av følgende:
• en referanseenhet (Y- eller T-geometri) som muliggjør sporing av pasientens bein
• en beinfiksering (1- eller 2-stifts) som sørger for grensesnittet mellom referanseenheten og

beinet
• én eller to Schanz-skruer

Monterte referanseenheter, X-Press

① ②

Figur 11  

Nr. Referanseenhet, X-Press

① Y-geometri, festet til en beinfiksering med 1 stift

② T-geometri, festet til en beinfiksering med 2 stifter

MERK: Begge referanseenhetene kan brukes i kombinasjon med enten beinfiksering 1-stifts, X-
Press eller beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press. 

REFERANSEENHETER, X-PRESS
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5.1.1 Referanseenhet, X-Press-sett

Om settene

Referanseenhet, X-Press-komponenter kan bestilles separat eller som en del av et sett for et
spesifikt bruksområde.
Hvilke komponenter et referanseenhet, X-Press-sett inneholder, avhenger av den aktuelle
kirurgiske prosedyren.

Referanseenhetsett, X-Press-komponenter

③

①

②

④

Figur 12  

Nr. Komponent

① 1-stifts skrunøkkel, X-Press (52424)

② Beinfiksering 1-stifts, X-Press: S (52421), M (52422) og L (52423)

③ Referanseenhet T-geometri (52410) og Referanseenhet Y-geometri (52411)

④ Beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press (52429)

Koblinger til relaterte emner

Beinfikseringer, X-Press på side 43
Referanseenheter, X-Press på side 52

Referanseenhet, X-Press-sett
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5.2 Beinfikseringer, X-Press

Generell informasjon

Beinfikseringer sørger for grensesnittet mellom X-Press-referanseenheter og bein. De festes til
beinet med Schanz-skruer.

Beinfiksering 1-stifts eller 2-stifts, Flip-Flop, X-Press må brukes sammen med en tilhørende
X-Press-referanseenhet.

Plasser beinfikseringene slik at innrettingen av referanseenheten ikke vil hindre bruken av
andre instrumenter, som påsetting av en skjæreblokk og dens adapter.

Tilgjengelige beinfikseringer

① ②

Figur 13  

Nr. Beinfiksering

① 1-stifts, X-Press

② 2-stifts, Flip-Flop, X-Press

REFERANSEENHETER, X-PRESS
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5.2.1 Bruke Schanz-skruer med beinfikseringer

Før bruk

Les avsnittet om bruken av fikseringsstifter.

Rotering av beinfikseringer på Schanz-skruer

Figur 14  

Nr. Beinfiksering Rotering mulig?

① 1-stifts, X-Press Ja, før festing

② 2-stifts, Flip-Flop, X-Press Nei

Advarsel
Schanz-skruer må kun festes til beinstrukturer og aldri til bløtvev eller deler av
nervesystemet.

Beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press støtter ikke rotasjon rundt Schanz-skruen. Vurder
derfor innrettingen av beinfikseringen og referanseenheten før du setter Schanz-skruene
inn i benet, for å sikre at markørkulene er synlige for kameraet.

Siden beinfiksering 1-stifts, X-Press kan roteres rundt Schanz-skruens akse, plasseres
taggrøret direkte på beinoverflaten uten å penetrere bløtvev. Ta hensyn til dette når du gjør
innsnittet, før festing med Schanz-skrue.

Nødvendig Schanz-skruediameter

Beinfiksering Nødvendig Schanz-skruediameter og artikkelnummer

1-stifts, X-Press 5 mm (54902/54903/54909)

2-stifts, Flip-Flop, X-Press

• 3 mm (54900)
• 3,2 mm (54922)

- Stiftemaskinadapter for AO-kobling (54932)
• 4 mm (54901/54908)

MERK: En kombinasjon av disse skruetypene er også mulig. 

Bruke Schanz-skruer med beinfikseringer
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Advarsel
Bruk kun beinfikseringer med gjengede Schanz-skruer med diametre som angitt ovenfor.
Gjengelengden må være egnet for bikortikal fiksering.

Advarsel
Unikortikal fiksering eller bruk av Schanz-skruer som er tynnere enn det som er angitt kan
føre til ustabilt feste eller at Schanz-skruer trekkes ut fra beinet når beinfikseringen
strammes.

Advarsel
Ikke bruk Schanz-skruer som er lengre eller tynnere enn det som er angitt, da disse kan
bøyes eller deformeres slik at navigeringen blir upresis og kan føre til skade på pasienten.

Advarsel
Unngå flere boreforsøk ved festing av Schanz-skruer, da dette svekker beinstrukturen og
øker risikoen for postoperative stressfrakturer. Stopp boring av Schanz-skruen når du når
kortikalt bein på motsatt side.

Koblinger til relaterte emner

Bruk av fikseringsstifter på side 14

REFERANSEENHETER, X-PRESS
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5.2.2 Bruke beinfiksering 1-stifts, X-Press

Komponenter

Beinfiksering 1-stifts, X-Press finnes i tre størrelser: S (52421), M (52422) og L (52423). Pass
på at du velger egnet størrelse til den aktuelle prosedyren.

① ② ③ ④ ⑤

Figur 15  

Nr. Komponent

① Innlegg

②
Festeskrue
MERK: Festeskruen fås som reservedel/utskiftningsdel og må skiftes ut hvis den ikke fun-
gerer optimalt. 

③ Traksjonsmutter

④ Taggrør

⑤ Grensesnittplate

Sikker påsetting

Advarsel
Hvis du gjør et lite innsnitt i beinet for påsetting av fikseringen, plasser Schanz-skruen i
snittet først. Du kan deretter skyve beinfikseringen over Schanz-skruen ned til beinets
overflate. Dette forhindrer at taggrøret forårsaker unødvendig avskrapning av
omkringliggende bløtvev.

Sikre 1-stifts beinfiksering

Advarsel
Før du skrur fast beinfiksering 1 stift, X-Press til Schanz-skruen, setter du på
referanseenheten, X-Press og justerer den slik at kameraet har uhindret sikt til
referanseenheten.

Bruke beinfiksering 1-stifts, X-Press
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Advarsel
Skru aldri løs Schanz-skruen hvis beinfiksering 1-stifts, X-Press fremdeles er på, da dette
vil føre til kraftig avskrapning på kortikalis. Vurder kun å gjøre dette hvis utstyret ikke kan
fjernes med standard prosedyre.

Advarsel
Pass på at alle skrueforbindelser er godt strammet før pasientregistreringen påbegynnes.
Enhver bevegelse av beinfikseringen under eller etter pasientregistrering vil føre til upresis
navigasjon.

Advarsel
Hvis beinfiksering 1-stifts, X-Press i størrelse S ikke kan festes stramt på beinet via
hovedinnsnittet, må det gjøres nok et innsnitt i et område der beinet dekkes av mindre vev.
For å oppnå høy navigasjonsnøyaktighet er det avgjørende at beinfikseringen festes stramt
til det behandlede beinet.

Hvordan sette sammen beinfiksering

Beinfikseringer bør kun demonteres i forbindelse med rengjøring. Sett dem sammen igjen for
sterilisering, og oppbevar dem ferdig satt sammen i steriliseringsbrettet.

①

②

③

④

Figur 16  

Trinn

1. Skru festeskruen ② inn i innlegget ①.

2. Skru traksjonsmutteren ③ inn på innlegget ①.

3. Skru ①, ② og ③ inn i taggrøret ④.

MERK: Hver del har et delenummer inngravert slik at de enkelt kan identifiseres. 

REFERANSEENHETER, X-PRESS

Brukerveiledning for instrument Rev. 1.3 Kne 47



Slik setter du på beinfikseringen

③
②

①

Figur 17  

Trinn

1. Skyv den monterte beinfikseringen over Schanz-skruen ①.

2. Fest referanseenheten til beinfikseringen.
Pass på at det ikke er noe mellomrom mellom traksjonsmutteren ② og innlegget.
Pass på at det er mulig å utføre den nødvendige innrettingen av referanseenheten fra
beinfikseringens aktuelle posisjon.

3. Fest beinfikseringen ved å stramme festeskruen ③ med skrunøkkelen.

4. Stram traksjonsmutteren ② med skrunøkkelen.

MERK: Bruk alltid den medfølgende skrunøkkelen til å feste alle skruetilkoblinger. 

Bruke beinfiksering 1-stifts, X-Press
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5.2.3 Beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press (52429)

Generell informasjon

Beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press har:
• en kileformet klemmeenhet som gjør at du kan feste den sikkert til to Schanz-skruer som skrus

inn i benet
• en dobbelsidig grensesnittplate for påsetting av en X-Press-referanseenhet

Komponenter

②

③

①

Figur 18  

Nr. Komponent

① Festeknott

② Hull for festing til Schanz-skruer

③ Grensesnittplate

Plassering av Schanz-skrue

Advarsel
Ikke bruk grensesnittplaten ③ på beinfikseringen som en mal for plassering av Schanz-
skruer. Dette vil føre til upresis navigasjon og skader på pasienten.

Pass på at du plasserer Schanz-skruene med korrekt avstand mellom dem når du bruker
beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press. Du kan bruke hullene på beinfikseringen til å
vurdere korrekt plassering. Hvis Schanz-skruene er for langt fra hverandre eller for nær
hverandre, kan dette føre til at skruene strekkes under påsetting av fikseringen slik at de
ødelegges.

REFERANSEENHETER, X-PRESS
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5.2.4 Påsetting av beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press

Sikker påsetting

Advarsel
Beinfikseringen 2-stifts, Flip-Flop, X-Press skal settes på Schanz-skruer som er festet til
beinstrukturer dekket med tynt vev. Bruk kun Schanz-skruer fra Brainlab. Hvis skruene er
for korte, kan det overliggende vevet være for tykt til å gi stabil fiksering.

Advarsel
Ikke fest beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press til beinområder som er dekket av kraftige
muskler. Unngå å penetrere muskelvev når du fester beinfikseringen. Større
muskelbevegelser kan føre til at stiften bøyes. Dette kan ødelegge Schanz-skruen og
redusere navigasjonspresisjonen.

Advarsel
Hvis beinfiksering 1-stifts, X-Press i størrelse S ikke kan festes stramt på beinet via
hovedinnsnittet, må det gjøres nok et innsnitt i et område der beinet dekkes av mindre vev.
For å oppnå høy navigasjonsnøyaktighet er det avgjørende at beinfikseringen festes stramt
til det behandlede beinet.

Sikre 2-stifts beinfiksering

Advarsel
Fest beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press så nær bein- eller vevsoverflaten som mulig
for optimal stabilitet.

Advarsel
Stram festeknotten godt før pasientregistreringen.

Advarsel
Når du bruker Schanz-skruer med et spesielt hurtigkoblingsgrensesnitt (f.eks. AO-
hurtigkobling), må du ikke bruke boremalen, da enden på skruen er større enn hullene i
boremalen, og boremalen blir da umulig å fjerne etter boring.

For å sikre en stabil forbindelse og unngå skader på beinfikseringen, må den kun festes til
deler på Schanz-skruene som har et rundt tverrsnitt.

Sikker fjerning

Hvis beinfikseringen av en eller annen grunn ikke kan løftes av Schanz-skruene, kan
skruene skjæres over under fikseringen og skrus ut separat.

Påsetting av beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press
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Slik setter du på beinfikseringen

①

②

Figur 19  

Trinn

1. Skyv den monterte fikseringen over Schanz-skruen ①.
MERK: Om nødvendig kan du snu fikseringen, da referansegrensesnittet kan brukes på
begge sider. 

2. Kontroller at det er mulig å utføre den nødvendige innrettingen av referanseenheten med
beinfikseringen i den aktuelle posisjonen.

3. Stram festeknotten ② for hånd.

Beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press kan strammes tilstrekkelig for hånd.

Pass på at festeknotten er åpen når du borer Schanz-skruene direkte inn gjennom de
respektive hullene på beinfikseringen 2-stifts, Flip-Flop, X-Press, for å unngå skader på
Schanz-skruene.

REFERANSEENHETER, X-PRESS
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5.3 Referanseenheter, X-Press
5.3.1 Oversikt over referanseenhet, X-Press

① ②

Figur 20  

Nr. Referanseenhet

① Y-geometri (52411)

② T-geometri (52410)

Slik monterer du referanseenheten, X-Press

①

②

Figur 21  

Trinn

Skru klemmeskruen ② inn i hurtigfestet ①.

Referanseenheter, X-Press
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5.3.2 Sette på og ta av referanseenheten

Etter påsetting

Advarsel
Ikke bruk ytterligere makt eller strammemoment på beinfikseringer eller referanseenheter
etter at de har blitt festet til pasienten.

Ta av referanseenheten

Enheten tas av ved å klemme klemmekjevene åpne og løfte enheten rett opp fra
grensesnittplaten.

Advarsel
Bruk alltid hurtigfestet når du fjerner referanseenheten under operasjonen. Ikke løsne
skruemutteren på beinfikseringen.

Advarsel
Referanseenheter kan tas av under saging slik at risiko for bevegelse minimeres.

Advarsel
Håndter referanseenhet, X-Press med ekstrem forsiktighet hvis den skulle løsne under
operasjonen. Skader på markørkulestifter kan føre til upresis navigasjon og skader på
pasienten.

Hvis det utøves for mye makt på skruen (f.eks. med tang), kan den knekke.

Slik setter du en referanseenhet på en beinfiksering

③

①

②

Figur 22  

Trinn

1. Klem sammen sidene på hurtigfesteklemmen ① for å åpne klemmekjevene.

REFERANSEENHETER, X-PRESS
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Trinn

2. Sett stangstiftene på hurtigfestet inn i de tilhørende hullene på beinfikseringens grense-
snittplate (pil).

3. Slipp hurtigfesteklemmen og pass på at festekrokene ② sitter godt på plass i de tilhøren-
de hakkene ③ på grensesnittplaten.

Advarsel
Hvis du ikke kan føre stiftene på enheten helt inn i grensesnittplaten, må du umiddelbart
kontakte Brainlab for informasjon om hvordan du skal fortsette. Bruk av skadet utstyr kan
føre til alvorlige skader på pasienten.

Koblinger til relaterte emner

Slik setter du på markørkuler på side 23

Sette på og ta av referanseenheten
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5.3.3 Klargjøring til registrering

Optimere enhetens synlighet

Systemet gjenkjenner en referanseenhet på det geometriske oppsettet av markørkulene på
enheten. Vinkelen for beste påvisning av enheten er perpendikulær på planet gjennom sentrene til
alle markørkulene i enheten. Ta hensyn til dette når du fester en referanseenhet på pasienten eller
justerer vinkelen i forhold til kameraet.

Figur 23  

Kameraets evne til å kjenne igjen en enhet er høyest når planet gjennom markørkulene på
enheten er perpendikulært i forhold til kameraets synsvinkel.

Unngå innretting tann mot tann

Figur 24  

Pass på at tennene på de justerbare leddene på referanseenheten er i de tilhørende hakkene, og
ikke på andre tenner.

REFERANSEENHETER, X-PRESS
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Unngå ustabil leddinnretting

① ②
Figur 25  

Når det andre leddet er i korrekt stabil posisjon, høres et klikk ①.
Ikke posisjoner eller stram det andre leddet i en ustabil posisjon ②.

Før registrering

Sett markørkuler på referanseenheten.

Advarsel
Kontroller jevnlig at markørkulene er godt festet på referanseenheten.

Advarsel
Stram skruene på de justerbare leddene før pasientregistrering. Bevegelse av
referanseenhet, X-Press under eller etter pasientregistrering vil føre til upresis navigasjon.

Advarsel
Før registrering må du kontrollere at bevegelsesområdet er tilstrekkelig og at
beinfikseringen ikke støter på noe kraftig vev. Hvis vevkollisjon er sannsynlig, må du
forstørre innsnittet for å redusere mulig spenning på beinfikseringen. Hvis dette ikke
gjøres, kan det føre til at beinfikseringen bøyes eller løsner. Dette vil igjen føre til upresis
navigasjon.

Klargjøring til registrering
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Slik justerer du enhetens orientering

②

①

Figur 26  

Bruk justeringsleddet på referanseenheten, X-Press til å orientere enheten slik at kameraet har
optimal sikt til enheten under sporing.

Trinn

1. Løsne hurtigfesteklemmeskruen ①.

2. Juster vinkelen på referanseenheten ved å løfte eller senke enheten omkring hurtigfeste-
klemmeleddet.

3. Juster referanseenheten sideveis, vipp ved å rotere rundt skaftet ②.

4. Stram hurtigfesteklemmeskruen for hånd. Pass på at leddtennene er plassert i sporene.

Det justerbare leddet kan sikres godt nok ved å stramme låseskruen for hånd. Ikke bruk
verktøy, da dette kan skade komponentene.

REFERANSEENHETER, X-PRESS
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5.4 Plane Tool-sett

Generell informasjon

Plane Tool-settet brukes til navigering av distale skjæreblokker og femorale skjæreblokker samt
verifisering av resekterte beinoverflater.
Det kan brukes med skjæreblokker med en sportykkelse på 1,0–1,8 mm og en minimumsbredde
på 22 mm.
Plane Tool-settet inneholder følgende:

Komponent Funksjon

Plane Tool – beinverifiseringsplate – flat Flat verifiseringsplate for resekterte beinover-
flater for navigasjon av total kneerstatning.

Plane Tool – beinverifiseringsplate – pigget Taggete verifiseringsplate for resekterte beino-
verflater for navigasjon av total kneerstatning.

Plane Tool – beinverifiseringsplate delvis
Delvis verifiseringsplate for resekterte beino-
verflater for navigasjon av unikompartmentell
kneerstatning.

Plane Tool – skjæreblokkadapter
Plane Tool-adapter for ulike skjæreblokker for
femur og tibia for navigasjon av total kneerstat-
ning.

Plane Tool – sporingsenhet Enhet for instrumentsporing.

MERK: Demontering og reprosesseringsprosedyrer for beinverifiseringsplater er identiske (se
Rengjørings-, desinfiserings- og steriliseringsveiledningen). 

Komponentoversikt

③② ④ ⑤

①

Figur 27  

Nr. Komponent Artikkelnr.

① Plane Tool – sporingsenhet 53201

② Plane Tool – skjæreblokkadapter 53202

Plane Tool-sett
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Nr. Komponent Artikkelnr.

③ Plane Tool – beinverifiseringsplate – pigget 53203

④ Plane Tool – beinverifiseringsplate – flat 53204

⑤ Plane Tool – beinverifiseringsplate delvis 53205

Bekrefte nøyaktighet

②

①
③

④

Figur 28  

På undersiden av måleren for Rett peker for kne ① er det plassert et verktøy ② som brukes til å
kontrollere presisjonen til Plane Tool – Skjæreblokkadapter ③. Plane Tool –
skjæreblokkadapter regnes som nøyaktig hvis den beveger seg jevnt gjennom profilen ④.

Forholdsregler

Advarsel
Kontroller at skjæreblokkadapteren sitter godt på plass i skjæreblokken. Kontroller at
fundamentplaten ikke er skadet, bøyd eller slitt. Hvis en av de ovenstående tilstandene er
synlig, må du umiddelbart kontakte Brainlab for informasjon om hvordan du skal fortsette.
Bruk av skadet utstyr kan medføre alvorlige pasientskader.

Advarsel
Bruk ikke den påsatte skjæreblokkadapteren til å manipulere posisjonen eller retningen til
skjæreblokken, da dette kan føre til at platen bøyes og således vil føre til upresis
navigasjon. Hold aldri i skjæreblokkadapteren med skjæreblokken fortsatt påsatt.

Dreiing av Plane Tool i skjæreblokkadapteren etter registrering kan føre til unøyaktigheter.

REFERANSEENHETER, X-PRESS
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Slik brukes Plane Tool

③② ④ ⑤

①

Figur 29  

Sporingsenheten ① kan brukes til registrering og verifisering. Sporingsenheten kan festes til
skjæreblokkadapteren ② (i flere kameraretninger) og til beinverifiseringsplaten ③, ④ eller ⑤
(i venstre og høyre retning).

Trinn

1. Trykk på spaken på sporingsenheten ① for å feste skjæreblokkadapteren ② eller
beinverifiseringsplaten ③, ④ eller ⑤, slipp deretter opp spaken.

2. Kontroller at den påsatte adapteren/verifiseringsplaten er i låst posisjon.

3. Kontroller alltid at markørkulene er synlige for kameraet.

Plane Tool-sett
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6 SKJÆREBLOKKER,
ADAPTERE OG MALER

6.1 4 i 1 skjæreblokkmaler

Før bruk

Advarsel
Vær oppmerksom på at skjæresporet må være identisk med sporet som brukes til
innsetting av skjæreblokkadapteren for navigering (hvis skjæreblokken har mer enn ett
spor for den tiltenkte skjæringen).

Advarsel
Forsikre deg om at fundamentplaten til skjæreblokkadapteren er satt helt inn i
skjæresporet før skjæreblokken festes på beinet. Når skjæreblokken stiftes til beinet, kan
skjæreblokkadapteren gli ut av sporet. Med jevne mellomrom må du kontrollere at
skjæreblokkadapteren fortsatt er helt satt inn, for å unngå ustabil påsetting og upresis
navigering.

Advarsel
Kontroller stabiliteten til skjæreblokkadapteren og se til at den er riktig innsatt i
skjæreblokker med store åpninger.

Advarsel
Under verifiseringen må du sørge for at du bruker den spesifiserte skjæreblokkadapteren
og hindre at dens posisjon endres/påvirkes etter at du har startet registreringen, fordi dette
fører til upresise navigasjonsresultater. Du kan bruke en spesialadapter til å montere
skjæreblokkadapteren på det resekterte benet.

SKJÆREBLOKKER, ADAPTERE OG MALER
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Bruk

Figur 30  

4 i 1 skjæreblokkmal brukes til å plassere 4 i 1 skjæreblokken når distal reseksjon er utført.
Den leveres i ulike varianter for å stemme overens med implantatets produktserie.

Tilpasning til produktserier

En 4 i 1 skjæreblokkmal er tilgjengelig for produktseriene under, og er tilsvarende merket:

Implantatprodusent Artikkelnummer Implantatproduktserie

DePuy 41867

PFC
MERK: 4 i 1 skjæreblokkmal "DePuy PFC" er også
kjent som 4 i 1 skjæreblokkmal "DePuy PFC Spe-
cialist 2". 

Velge korrekt mal

Advarsel
Kontroller etiketten på 4 i 1 skjæreblokkmalen før bruk for å forsikre deg om at korrekt
produkt er valgt.

Advarsel
Bruk kun skjæreblokker som er spesifisert av Brainlab. Hvis det brukes skjæreblokker fra
andre produsenter kan løs festing føre til uønsket forskyvning.

Hvis det er mye plass mellom boret og borehullet når du bruker en ny boremal for den
valgte produktserien, må skjæreblokkmalen skiftes ut med en ny.

Korrekt instrumentposisjonering

Advarsel
All bevegelse av 4 i 1 skjæreblokkmalen under boringen vil føre til feil plassering, noe som
setter pasienten i fare.

4 i 1 skjæreblokkmaler
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Under boringen må du kontrollere at posisjonen til skjæreblokkmalen er korrekt, ved å
sammenligne den planlagte posisjonen fra navigasjonssystemet.

Slik bruker du 4 i 1 skjæreblokkmalen

Trinn

1. Sett 4 i 1 skjæreblokkmalen på linje med det resekterte området og innrett den med den
forhåndsplanlagte posisjonen ved hjelp av navigasjonsskjermbildet.

2. Når du har funnet den riktige posisjonen, borer du de nødvendige hullene.
MERK: Når det første hullet er boret, setter du inn en stift eller et bor mens du borer det
andre hullet. 

3. Ta bort malen.

4. Posisjoner 4 i 1 skjæreblokkmalen.

SKJÆREBLOKKER, ADAPTERE OG MALER
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6.1.1 Skjæreblokkadapter for fire kuler, universal (41866-77)

Oversikt

Figur 31  

Med femoral og tibial skjæreblokkadapter med fire kuler, universal kan systemet spore
skjæreblokken når skjæreblokken navigeres til det planlagte reseksjonsplanet.
Den tilpasser seg selv til skjæreblokker med en sportykkelse på 1,0–1,8 mm.

Advarsel
Ikke fest skjæreblokkadapter, fire kuler, universal til skjæreblokker med en sportykkelse
som er større enn 1,8 mm, da dette vil føre til ustabil festing og upresis navigasjon.

Advarsel
Enkelte instrumentsett kan ha skjæreblokker med for smale spor til å sikre stabil festing av
skjæreblokkadapter, fire kuler, universal. Før operasjonen må du kontrollere at
skjæreblokkadapter, fire kuler, universal kan settes helt inn i sporet på skjæreblokkene
som skal brukes.

Skjæreblokkens stabilitet under plassering og boring

Figur 32  

Skjæreblokkadapter for fire kuler, universal (41866-77)
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For å sikre stabilitet under plassering og boring må enheten holdes som vist. Ikke hold den
monterte enheten etter sporingsenheten.

Advarsel
Når skjæreblokken stiftes til beinet, kan skjæreblokkadapteren fire kuler, universal gli ut av
sporet. Du må kontrollere jevnlig at skjæreblokkadapter, fire kuler, universal fortsatt er satt
helt inn. Hvis ikke, kan det føre til ustabil festing og upresis navigasjon.

Advarsel
Bruk ikke skjæreblokkadapter, fire kuler, universal som et håndtak til å manipulere
skjæreblokkens posisjon eller orientering på skjæreblokken. Dette kan føre til at platen
bøyes, noe som gir upresis navigasjon. Ikke hold skjæreblokkadapter, fire kuler, universal
med skjæreblokken fortsatt påsatt.

Korrekt instrumenthåndtering

Advarsel
Hvis fundamentplaten ikke kan settes helt inn i skjæreåpningen, kan det hende at
skjæreåpningen ikke er kompatibelt med fundamentplaten eller at fundamentplaten er
skadet. Hvis det siste er tilfellet, må du umiddelbart kontakte Brainlab for informasjon om
hvordan du skal fortsette. Bruk av skadet utstyr kan medføre alvorlige pasientskader.

Advarsel
Forsikre deg om at adapterenheten på skjæreblokkadapter, fire kuler, universal ikke berører
andre instrumenter, referanseenheter, pasientens kropp eller kirurgens hånd når
skjæreblokken plasseres og festes på beinet, da dette vil føre til upresis navigering av
reseksjonsplanet.

Slik monterer du adapteren

②

①

③

Figur 33  

Trinn

1. Trekk opp håndtakene ② på sporingsenheten ①.

2. Mens du fortsatt holder håndtakene, setter du enheten inn i fundamentplaten ③.

Slik demonterer du adapteren

Trinn

1. Trekk opp håndtakene ② på sporingsenheten.

2. Mens du fortsatt holder håndtakene opp, tar du sporingsenheten av fundamentplaten ③.
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Slik setter du skjæreblokkadapteren på skjæreblokken

③

④

Figur 34  

Trinn

Sett fundamentplaten ③ helt inn i sporet på skjæreblokken ④.

Advarsel
Forsikre deg om at fundamentplaten til skjæreblokkadapter fire kuler, universal er satt helt
inn i skjæreåpningen før skjæreblokken plasseres på beinet.

Skjæreblokkadapter for fire kuler, universal (41866-77)
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6.2 Justerbar skjæreblokk – Femursett

Generell informasjon

Justerbar skjæreblokk brukes til navigasjon av distal femurreseksjon når distalt snitt utføres
først. Skjæreblokken stiftes fast nær den ønskede posisjonen ved hjelp av en innrettingsføring.
Finjusteringer av varus-/valgus, fleksjon/ekstensjon og reseksjonshøyde kan deretter gjøres i
henhold til verdiene som vises av navigasjonssystemet.
Den justerbare skjæreblokken kan brukes på følgende måte:
• Referanseenhetens Y-geometri festet på skjæreblokkens femurfundamentplate
• En separat enhet festet på beinet

Før bruk

Advarsel
Før du bruker den justerbare skjæreblokken, må du forsikre deg om at alle komponentene
er tilgjengelig og at alle bevegelige deler fungerer som de skal.

Komponenter

①
②

③

④⑥⑦ ⑤
Figur 35  

Den justerbare skjæreblokken – femursett består av:

Nr. Komponent Artikkelnr.

① Referanseenhet Y-geometri 53211

② Skrutrekker (3,5 mm) 53218

③ Steriliseringsbrett 52314

④ Femurinnrettingsføring 53212

⑤ Justeringsenhet 53210
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Nr. Komponent Artikkelnr.

⑥ Skjærespor for femur
53220 (1,19 mm)
53221 (1,27 mm)
53222 (1,37 mm)

⑦ Femurfundamentplate 53213

Ytterligere kompatible komponenter

Beskrivelse Artikkelnr.

Schanz-engangsskruer, 3,2 mm 54922

Stiftemaskinadapter for AO-kobling 54932

Koblinger til relaterte emner

Arbeide med en separat referanseenhet på beinet på side 84

Justerbar skjæreblokk – Femursett
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6.2.1 Femurinnrettingsføring

Komponenter

①

②

③

④

Figur 36  

Nr. Komponent

① Kontaktoverflate for innretting av distal kondyle

② Vinkeljusteringsenhet med klemme

③ Boremal

④ Posisjonspeker for anterior femoral innretting
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6.2.2 Justerbar skjæreblokk

Generell informasjon

Den justerbare skjæreblokken består av:
• Skjærespor for femur
• Justeringsenhet
• Femurfundamentplate
• Referanseenhet Y-geometri

Slitasje

Advarsel
Den justerbare skjæreblokken utsettes for slitasje både på justeringsmekanismen og i
sporet. Hvis du merker kraftig slitasje må delene skiftes ut.

Navigasjon med 4 i 1 skjæreblokk

Advarsel
Når du bruker 4 i 1 skjæreblokken, kan retningsstiftene eller sagbladet kollidere med
Schanz-skruene til den justerbare skjæreblokken.

Skjærespor for femur

②

①

②

Figur 37  

Nr. Komponent

① Stifter (merket A og B) for festing av skjæreåpningstilbehør

② Skrå hull for festing av skjæresporet

Advarsel
Skjæresporet må festes ved bruk av minst én Schanz-skrue på 3,2 mm for å sikre stabilitet
under skjæring. Husk at hullene er skrådd.

Justerbar skjæreblokk
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Justeringsenhet

②

③① ④

Figur 38  

Nr. Komponent

① Varus/valgus (var)

② Inngangshull (A og B) til skjæresporet

③ Bryter til justering av fleksjon/ekstensjon (flex)

④ Føringsstang til høydejustering

Femurfundamentplate

①

②

④
⑤

③

Figur 39  

Nr. Komponent

① Bryter for justering av reseksjonshøyde

② Mottaksspor for føringsstang til høydejustering
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Nr. Komponent

③ Skrue til fundamentklemme

④ Merking til innretting av grensesnitt

⑤ Grensesnitt for referanseenhet

Referanseenhet Y-geometri

①②

③

Figur 40  

Nr. Komponent

① Tann til innretting av grensesnitt

② Grensesnitt for fundamentet

③ Frigjøringsspak

Slik monterer du den justerbare skjæreblokken

Trinn

1.

①

Drei bryteren merket med flex i den ulåste posisjonen ①. Drei bryteren merket med var til
0°.

Justerbar skjæreblokk
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Trinn

2.

Sett inn A- og B-pluggene i skjæresporet for femur i de tilhørende inngangspunktene på
justeringsenheten.

3.

Lås bryteren merket med flex ved å dreie den med urviseren til 0° for å feste mekanis-
men.
MERK: Vipp skjæresporet for femur litt fremover for å låse enheten. 

4.

Sett høydejusteringsstangen på justeringsenheten inn i det tilhørende sporet på femur-
fundamentplaten.
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Trinn

5.

Drei bryteren for justering av reseksjonshøyde med urviseren for å mate føringsstangen
lenger inn i fundamentet.

Slik demonterer du den justerbare skjæreblokken

Trinn

1.

Drei bryteren for justering av reseksjonshøyde mot urviseren helt til føringsstangen for
høydejustering er frigjort.

Justerbar skjæreblokk
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Trinn

2.

Ta justeringsenheten ut av femurfundamentplaten.

3.

Drei begge bryterne, flex og var til 0°.
MERK: Det finnes en terskelmekanisme som hindrer at enheten låses opp ved en feilta-
kelse under vanlig bruk. Fortsett å dreie bryteren merket med flex helt til den er låst opp. 

4.

Ta skjæresporet for femur ut av justeringsenheten.
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Slik monterer du femurreferanseenheten og femurfundamentplaten

Trinn

1.

①

Trykk på frigjøringsspaken ① til referanseenhetens Y-geometri og skyv enhetens gren-
sesnitt inn på grensesnittet på femurfundamentplaten.

2.

Forsikre deg om at tannen på grensesnittet til referanseenheten kneppes på plass med
grensesnittet på femurfundamentplaten.
MERK: Velg venstre eller høyre fordypning, avhengig av kameraets posisjon. 

Justerbar skjæreblokk
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Slik demonterer du femurreferanseenheten og femurfundamentplaten

Trinn

①

Trykk på frigjøringsspaken ① og ta av referanseenhetens Y-geometri.
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6.2.3 Arbeide med enheten på fundamentet

Generell informasjon

Når du arbeider med referanseenhetens Y-geometri på den justerbare skjæreblokkens
femurfundamentplate, må fundamentet være festet på beinet før du kan starte registreringen.
Det er ikke mulig å navigere fundamentet til den omtrentlige målposisjonen. Bruk av
femurinnrettingsføringen sikrer at fundamentet er posisjonert innenfor målområdet.

Advarsel
Den justerbare skjæreblokken har et begrenset justeringsområde på ±8° for justering av
både varus/valgus og fleksjon/ekstensjon, og ±6 mm for høydejustering.
Femurinnrettingsføringen sikrer at den innledende plasseringen av fundamentet når
målskjæreplanet. Bruk av femurinnrettingsføringen er obligatorisk.

Forholdsregler ved festing

Advarsel
Vurder pasientens beinstørrelse. Avstanden mellom de to Schanz-skruene til festing av
fundament er 40 mm. Disse plasseres 30–35 mm proksimalt på distale kondyler. Før du
setter den første skruen gjennom malen, må du forsikre deg om at det er nok plass på
beinet til den andre skruen.

Advarsel
Bruk gjengede Schanz-skruer med en diameter på 3,2 mm til festing av skjæreblokken.
Festing med skruer mindre enn 3,2 mm kan føre til ustabil festing av fundamentet, noe som
fører til feilskjæring av beinet eller forskyvning av implantatet. Festing med skruer større
enn 3,2 mm kan skade skjæreblokken.

Advarsel
Etter innsetting av Schanz-skruene, må du forsikre deg om at skruene er korrekt festet til
beinet. Det anbefales at skruene settes inn bikortikalt, om mulig. Kontroller jevnlig
fundamentets og enhetens stabilitet på beinet, spesielt før du starter registrering eller
navigasjon.

Advarsel
Schanz-skruene til den justerbare skjæreblokken må kun festes på beinstrukturer, aldri på
vev eller deler av nervesystemet.
MERK: Når den justerbare skjæreblokken brukes, må femurfundamentplaten være festet til
beinet på en måte som fortsatt muliggjør enkel tilgang til målreseksjonen. 

Arbeide med enheten på fundamentet
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6.2.4 Bruke femurinnrettingsføringen

Bestemme anatomisk vinkel på femur

Anatomisk vinkel på femur (vinkelen mellom anatomiske og mekaniske femurakser på
frontalplanet) skal bestemmes før operasjonen (f.eks. ved hjelp av et røntgenbilde).
MERK: I gjennomsnitt er denne vinkelen 6°. 

①

②

③

Figur 41  

Nr. Komponent

① Femoral mekanisk akse

② Anatomisk vinkel på femur

③ Anatomisk femurakse

Sikker demontering

Advarsel
Ta femurfundamentplaten av før du tar Schanz-skruene ut av beinet.
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Slik setter du inn Schanz-skruene ved bruk av femurinnrettingsføringen

Trinn

1.

Bruk vinkeljusteringsenheten på femurinnrettingsføringen for å justere den anatomiske
vinkelen på femur i henhold til preoperativ planlegging eller en typisk anatomisk verdi.

2. Juster vinkelen ved å trykke klemmen på vinkeljusteringsenheten og innrette tuppen med
vinkelmerket som gjelder for behandlingssiden.

3.

Plasser femurinnrettingsføringen på distal femur, slik at kontaktflaten for distal kondy-
leinnretting hviler sentrert på de distale femurkondylene.

4. Innrett femurinnrettingsføring ved bruk av posisjonspekeren for anterior femoral innret-
ting. Forsikre deg om at posisjonspekeren er sentrert på femoral anterior cortex og peker
mot femoral skaftakse (anatomisk femurakse).
Tilpass fleksjonsvinkelen til femurinnrettingsføringen ved å forsikre deg om at posi-
sjonspekeren er sentrert og i kontakt med anterior beincortex.
MERK: Kontroller at posisjonspekeren er i kontakt med beinoverflaten. 

Bruke femurinnrettingsføringen
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Trinn

5.

Sentrer boremalen over anterior beincortex og bor to gjengede Schanz-skruer med en
diameter på 3,2 mm gjennom hullene i boremalen.

6.

Fjern femurinnrettingsføringen fra Schanz-skruene.

Slik fester du femurfundamentplaten til Schanz-skruene

Advarsel
Fundamentet må være opplåst før det skyves inn på skruene. Hvis fundamentet er låst, må
det låses opp ved bruk av fundamentets klemmeskrue.

Advarsel
Forsikre deg om at femurfundamentplaten er korrekt låst før du starter registreringen, da
referanseenhetens Y-geometri kan løsne og registreringen bli upresis.

Advarsel
Før du starter registrering eller navigasjon, må du kontrollere at femurfundamentplaten og
referanseenhetens Y-geometri fortsatt er stabile.

Trinn

1.
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Trinn
Skyv femurfundamentplaten inn på Schanz-skruene.
MERK: Fundamentet må være opplåst før det skyves inn på skruene. Hvis fundamentet
er låst, må det låses opp ved bruk av fundamentets klemmeskrue. 

2.

Fest femurfundamentplaten inn på Schanz-skruene ved å stramme fundamentets klem-
meskrue ved bruk av en 3,5 mm sekskantnøkkel.
MERK: Femurfundamentplaten er merket LOCKED? på toppoverflaten. 

3.

Fest referanseenhetens Y-geometri på femurfundamentplaten som vist.

4.

Sett justeringsenheten med skjæresporet inn på femurfundamentplaten.

Koblinger til relaterte emner

Slik monterer du den justerbare skjæreblokken på side 72
Slik monterer du femurreferanseenheten og femurfundamentplaten på side 76

Bruke femurinnrettingsføringen
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Slik justerer du skjæreåpningen for femur

Trinn

① ②

③

Juster skjæresporet ved å dreie på de tilhørende bryterne på justeringsenheten og femurfun-
damentplaten:
• varus/valgus ①
• fleksjon/ekstensjon ②
• reseksjonshøyde ③

MERK: Juster bryterne i rekkefølgen over for å få best mulige resultater. 

Advarsel
Ikke drei mer på justeringsbryterne hvis det krever bruk av mer kraft. Det kan hende du har
nådd grensen for justeringsområdet.

Advarsel
Ikke manipuler posisjonen til den justerbare skjæreblokken ved å bøye Schanz-skruene.
Skjæreblokken må kun justeres ved hjelp av justeringsmekanismen.

Advarsel
Ikke forsøk å justere skjæreblokken når sporet allerede er festet med en Schanz-skrue.
Dette kan føre til deformering av fundamentet og feil referanse, noe som resulterer i
feilskjæring og feilplassert implantat.

Advarsel
Kontroller alltid skjæresporets endelige stabilitet før saging.

Advarsel
Ta av enheten før du sager eller gjør andre ting som kan medføre vibrasjoner.

Sikker demontering

Advarsel
Ta femurfundamentplaten av før du tar Schanz-skruene ut av beinet.
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6.2.5 Arbeide med en separat referanseenhet på beinet

Generell informasjon

Når du arbeider med en referanseenhet med Y-geometri på beinet, er registreringen allerede
fullført når blokken festes til beinet. Det er således mulig å navigere fundamentet til den
omtrentlige målposisjonen (ved hjelp av en skjæreblokkadapter i skjæreåpningen). Du kan også
bruke femurinnrettingsføringen til å plassere Schanz-skruene.

Advarsel
Hvis du bruker en separat referanseenhet for navigasjon, må den plasseres proksimalt for
å gi tilstrekkelig med plass til femurinnrettingsføringen og femurfundamentplaten.

Advarsel
Hvis Schanz-skruene plasseres ved bruk av femurfundamentplaten istedenfor
femurinnrettingsføringen, må du kontrollere at mekanismen for festing av fundamentet
låses opp før boring.

Advarsel
Still alle justeringsbrytere på skjæreblokken til 0°-posisjon og reseksjonshøyden til nøytral
posisjon før bruk. Etiketter på justeringsenheten angir 0°-posisjonen. Ellers kan
justeringsområdet være utilstrekkelig for å nå målreseksjonsplanet.

Arbeide med en separat referanseenhet på beinet
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6.3 Justerbar skjæreblokk – enkelt femursett

Generell informasjon

Justerbar skjæreblokk – enkelt femursett brukes til navigasjon av distal femurreseksjon når
distalt snitt utføres først. Skjæreblokken festes nær ønsket posisjon. En referanseenhet settes på
femur for å muliggjøre navigering. Justeringer av varus-/valgus, fleksjon/ekstensjon og
reseksjonshøyde kan deretter gjøres i henhold til verdiene som vises av navigasjonssystemet.

Før bruk

Advarsel
Før du bruker justerbar skjæreblokk – enkelt femursett, må du forsikre deg om at alle
komponentene er tilgjengelig og at alle bevegelige deler fungerer som de skal.

Komponenter

④

②

①

③

Figur 42  

Den justerbare skjæreblokken – enkelt femursett består av:

Nr. Komponent Artikkelnr.

① Skjærespor for femur (1,19 mm / 1,27 mm / 1,37 mm) 53220/53221/53222

② Justeringsenhet 53210

③ Femurfundamentplate, liten 53219

④ Skrutrekker (3,5 mm) 53218
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Femurfundamentplate, liten

①

②

Figur 43  

Nr. Komponent

① Bryter for justering av reseksjonshøyde

② Mottaksspor for føringsstang til høydejustering

Forholdsregler ved festing

Advarsel
Vurder pasientens beinstørrelse. Avstanden mellom de to Schanz-skruene til festing av
fundament er 26 mm. Disse plasseres 40–45 mm proksimalt for de distale kondylene. Før
du setter den første skruen gjennom malen, må du forsikre deg om at det er nok plass på
beinet til den andre skruen.

Advarsel
Bruk gjengede Schanz-skruer med en diameter på 3,2 mm til festing av skjæreblokken.
Festing med skruer mindre enn 3,2 mm kan føre til ustabil festing av fundamentet, noe som
fører til feilskjæring av beinet eller forskyvning av implantatet. Festing med skruer større
enn 3,2 mm kan skade skjæreblokken.

Advarsel
Schanz-skruene til den justerbare skjæreblokken må kun festes på beinstrukturer, aldri på
vev eller deler av nervesystemet.

Advarsel
Hvis du bruker en separat referanseenhet for navigasjon, må den plasseres proksimalt for
å gi tilstrekkelig med plass til femurfundamentplate, liten.

Forholdsregler for justering

Advarsel
Still alle justeringsbrytere på skjæreblokken til 0°-posisjon og reseksjonshøyden til nøytral
posisjon før bruk. Etiketter på justeringsenheten angir 0°-posisjonen. Ellers kan
justeringsområdet være utilstrekkelig for å nå målreseksjonsplanet.

Justerbar skjæreblokk – enkelt femursett
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Advarsel
Ikke drei mer på justeringsbryterne hvis det krever bruk av mer kraft. Det kan hende du har
nådd grensen for justeringsområdet.

Advarsel
Kontroller alltid skjæresporets endelige stabilitet før saging.

Slitasje

Advarsel
Den justerbare skjæreblokken utsettes for slitasje både på justeringsmekanismen og i
sporet. Hvis du merker kraftig slitasje må delene skiftes ut.

Slik monterer du femurfundamentplate, liten, med skjæreblokken

①
②

③

Trinn

1. Sett føringsstangen til høydejustering på justeringsenheten ① inn i det tilhørende sporet
② på femurfundamentplate, liten.

2. Drei høydejusteringsbryteren ③ med urviseren for å føre føringsstangen videre inn i fun-
damentet til den når posisjonen merket "neutral".

Slik demonterer du femurfundamentplate, liten, og skjæreblokken

Trinn

Drei høydejusteringsbryteren ③ mot urviseren helt til føringsstangen for høydejustering er fri-
gjort.
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Slik fester du femurfundamentplate, liten

①②

⑥

③ ⑤④

Figur 44  

Etter registrering gjør du følgende:

Trinn

1. Sett en skjæreblokkadapter inn i skjæresporet ③.
Dette muliggjør navigering av skjæreblokken med femurfundamentplate, liten, til om-
trentlig målposisjon.

2. Plasser femurfundamentplate, liten, på beinet, og bor to gjengede Schanz-skruer (eller
gjengede stifter) med en diameter på 3,2 mm gjennom hullene ①.

3. Drei bryterne på justeringsenheten og femurfundamentplaten for å justere skjæreåpnin-
gen:
• Varus/valgus (var) ④
• Fleksjon/ekstensjon (flex) ⑤
• Reseksjonhøyde ②

MERK: Juster bryterne i rekkefølgen over for å få best mulige resultater. 

4. Fest skjæresporet ved å sette en tredje Schanz-skrue inn i beinet gjennom ett av de skrå
hullene ⑥.

Justerbar skjæreblokk – enkelt femursett
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7 CLEARLENS-INSTRUMENTER
7.1 Instrumentoversikt

Generell informasjon

ClearLens-instrumenter brukes til dataassistert kirurgi som utføres ved bruk av Knee.
Instrumentene består av en gjenbrukbar metalldel og en engangs plastenhet med
forhåndsfestede markører. Delene er tilkoblet før kirurgi ved bruk av et spesifikt grensesnitt.

Instrumenttyper

De følgende komponentene definerer ClearLens-instrumentene:

①

② ③ ④

Figur 45  

Nr. Instrument

① ClearLens peker

② ClearLens beinreferanse tibia

③ ClearLens beinreferanse femur

④
ClearLens Plane Tool
MERK: ClearLens Plane Tool er kompatibel med alle beinverifiseringsplater for Plane
Tool og skjæreblokkadapteren for Plane Tool. 

CLEARLENS-INSTRUMENTER
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Før bruk

Advarsel
Enhetene er designet kun til engangsbruk og må kastes etter bruk. Reprosessering kan
skade enheten og føre til alvorlig pasientskade.

Advarsel
Før åpning av den sterile emballasjen må du kontrollere at utløpsdatoen ikke er utløpt og at
emballasjen er uskadet. Hvis utløpsdatoen er utløpt eller emballasjen er skadet eller brutt,
skal enhetene ikke brukes.

Sikre sterilitet

Advarsel
Enhetene leveres sterile Hvis de kommer i kontakt med et usterilt miljø under utpakking
eller klinisk bruk, kast enheten med det samme.

Under bruk

Advarsel
Utfør omregistrering hvis engangsreferanseenheten er utsatt for sammenstøt, lening eller
er bøyd.

Advarsel
Engangsenheter kan ikke resteriliseres eller gjenbrukes.

Advarsel
Se til at referanseenheten er riktig posisjonert for å oppnå ideell visibilitet uten å interferere
med andre instrumenter og for å unngå potensielle unøyaktigheter.

Komponentoversikt

⑦ ⑤⑥

③ ④① ②

Instrumentoversikt
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Nr. Komponent

① ClearLens Plane Tool-sporingsenhet

② ClearLens sporingsenhet femur

③ ClearLens pekersporingsenhet

④ ClearLens sporingsenhet tibia

⑤ ClearLens pekerhåndtak – kne

⑥ ClearLens Knee Plane Tool – grensesnitt

⑦ ClearLens beinfiksering 2-stifts

Slik monterer du ClearLens beinreferanse femur/tibia

③

① ④

②

Figur 46  

Trinn

1. Se til at enhetsfikseringsskruen ④ er helt åpen og klips ClearLens sporingsenhet tibia/
femur ③ inn i ClearLens 2-stifts beinfiksering ②.

2. Fest ClearLens 2-stifts beinfiksering ② på Schanz-skruene og trekk til skruen ①.

3. Kontroller visibiliteten og fleksjons- og ekstensjonsinnretting (ved bruk av f.eks. Camera
App). Fest deretter enheten på plass ved å trekke til enhetens festeskrue ④.

Advarsel
Se alltid til at enhetens kuleledd er sikkert festet etter innretting før registrering og kirurgi.
Løsning av enheten forårsaker navigasjonsunøyaktigheter, som muligens krever ny
registrering.
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Slik monterer du ClearLens peker

②

①

Figur 47  

Trinn

1. Klips ClearLens sporingsenhetspeker ② inn i ClearLens pekerkhåndtak – kne ①.

2. Verifiser visuelt at enheten er fullstendig festet innenfor grensesnittet.

Advarsel
Bruk måleren til å forsikre deg om at pekespissen og skjæreblokkadapterfoten ikke er
bøyd.

Slik monterer du ClearLens Plane Tool

②

①

Figur 48  

Trinn

1. Klips ClearLens Plane Tool-sporingsenhet ① inn i ClearLens Knee Plane Tool ②.

2. Verifiser visuelt at enheten er fullstendig festet innenfor grensesnittet.

Advarsel
Bruk måleren til å forsikre deg om at pekespissen og skjæreblokkadapterfoten ikke er
bøyd.

Instrumentoversikt
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