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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig hebt niet kunt vinden in
deze handleiding of als u vragen of problemen hebt:

Regio Telefoon- en faxnummer E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilië Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

VK Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel: +34 900 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s Tel: +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Service ondersteuning

De service-ondersteuning voor Brainlab-platforms is acht jaar. Tijdens deze periode worden zowel
reserveonderdelen als ondersteuning aangeboden.

Feedback

Ondanks zorgvuldige revisie van deze gebruikershandleiding kan deze fouten bevatten. Als u
suggesties voor verbetering heeft, kunt u contact met ons opnemen via
user.guides@brainlab.com.

Fabrikant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Duitsland
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Brainlab-handelsmerken

BuzzTM is een handelsmerk van Brainlab AG.
Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.

Niet-Brainlab-handelsmerken

• Intel® is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation in de VS en andere landen.
• Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de

Verenigde Staten en andere landen.
• Fujitsu is een handelsmerk van Fujitsu Ltd.
• Barco is een handelsmerk van Barco N.V.

Octrooi-informatie

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag
voor zijn ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg: www.brainlab.com/patent.

CE-keurmerk

Het CE-keurmerk geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de algemene
veiligheids- en prestatie-eisen van Verordening 2017/745 van de Europese
Raad, de verordening betreffende medische hulpmiddelen ("MDR").
Buzz is een Klasse I-product in navolging van de regels die door de MDR zijn
vastgesteld.
OPMERKING. De geldigheid van het CE-keurmerk kan uitsluitend worden be-
vestigd voor producten die door Brainlab zijn geproduceerd. 

De Buzz buiten gebruik stellen

Neem contact op met Brainlab support wanneer de Buzz buiten gebruik wordt gesteld.

Instructies voor het afvoeren

Wanneer een medisch hulpmiddel het einde van zijn levensduur bereikt, moeten alle biologische
materialen/biologische gevaren van het hulpmiddel worden verwijderd en moet het hulpmiddel
veilig worden afgevoerd in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Gooi elektrische en elektronische apparatuur alleen weg volgens de wettelijke regelge-
ving. Informatie over de richtlijn AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Appa-
ratuur) of over relevante substanties die in de medische apparatuur aanwezig zouden
kunnen zijn, vindt u op de website:
www.brainlab.com/sustainability

Juridische informatie
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Perchloraat

Voor inwoners van de staat Californië, VS, kan een speciale behandeling van
perchloraatmaterialen van toepassing zijn. Ga voor meer informatie naar: www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
Neem contact op met Brainlab voor recyclinginstructies.

Verkoop in de VS

De federale wetgeving van de VS beperkt de aanschaf van dit hulpmiddel tot door of in
opdracht van een arts.

Productgerelateerde incidenten rapporteren

U bent verplicht elk ernstig incident dat mogelijk is opgetreden in relatie tot dit product te melden
aan Brainlab en, voor zover het binnen Europa is, aan de bevoegde nationale autoriteit voor
medische hulpmiddelen.

FCC-compliantie

De Buzz is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen van een digitaal Klasse
A-apparaat, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften.
Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te kunnen bieden tegen schadelijke
interferentie wanneer de apparatuur wordt gebruikt in een commerciële omgeving.
Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze
uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing
veroorzaken aan radiocommunicatie. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving zal
waarschijnlijk leiden tot schadelijke storingen; in dat geval zullen de kosten voor het verhelpen
van de storing voor rekening van de gebruiker zijn.

Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die
verantwoordelijk is voor de compliantie, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de
apparatuur te gebruiken teniet doen. Dit instrument voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.
De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen
schadelijke interferentie veroorzaken en (2) het apparaat moet ontvangen interferenties
kunnen opvangen, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan
veroorzaken.
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1.3 Symbolen
1.3.1 Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

Waarschuwingen

Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Ze geven
veiligheidskritische informatie over mogelijk letsel, overlijden of andere ernstige
consequenties verbonden aan een onjuist gebruik van de apparatuur.

Aanmaningen tot voorzichtigheid

Wanneer voorzichtigheid is geboden, wordt dit aangegeven met een rond
voorzichtigheidssymbool. Deze aanmaningen tot voorzichtigheid bevatten
veiligheidskritische informatie over mogelijke problemen met de apparatuur. Dergelijke
problemen omvatten instrumentstoringen, instrumentfalen, instrumentschade of
eigendomsschade.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden vermeld in een cursief lettertype en bevatten aanvullende,
nuttige tips. 

Symbolen op hardwarecomponenten

De volgende symbolen kunnen worden aangetroffen op het systeem.

Symbool Verklaring

Voorzichtig.

Equipotentiaalpunt.

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd.

Droog houden.

Opslagcondities ten aanzien van temperatuur: Het specifieke temperatuurbereik
staat op elk etiket vermeld.

Opslagcondities ten aanzien van niet-condenserende, relatieve luchtvochtigheid: Het
specifieke luchtvochtigheidsbereik staat op elk etiket vermeld.

Symbolen
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Symbool Verklaring

Opslagcondities ten aanzien van luchtdruk: Het specifieke luchtdrukbereik staat op
elk etiket vermeld.

Aantal producten in de verpakking.

Batchnummer.

Serienummer.

Artikelnummer.

Datum van vervaardiging.

Fabrikant.

Goedkeuring ETL/Intertek.

Radiotoestel.

Risico op elektrische schok.

Klasse I-laser: Risico op letsel als gevolg van laserstraling.

Aan-/uitknop.

Raadpleeg de bedieningsinstructies.

Volg de gebruiksintructies.

Volgens Amerikaanse wetgeving mag dit product alleen worden aangeschaft door, of
in opdracht van een arts.

Medisch hulpmiddel.

Unieke apparaatidentificatie.
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Symbool Verklaring

Voorzichtig hanteren.

Deze zijde boven.

Stapel maximaal n apparaten op elkaar.

Bevat herbruikbare materialen.

Symbolen
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1.4 Het systeem gebruiken

Beoogd gebruik en Indicaties voor gebruik/Beoogd doel

Buzz 2.0 is bedoeld voor gebruik als een stationair computerplatform waarop een of meerdere
softwareapplicaties worden gehost. Buzz 2.0 maakt niet alleen de weergave en uitwisseling van
gegevens mogelijk, maar ook de interactie daarmee. Buzz 2.0 zorgt bovendien voor interactie met
externe/aanvullende apparatuur of onderdelen binnen de opgegeven prestatiespecificatie bij
gebruik in de beoogde gebruiksomgeving.
De beoogde medische indicatie is afhankelijk van de applicatiesoftware die op het systeem draait.
Raadpleeg de respectievelijke systeemdocumentatie voor nadere informatie.

Gebruikslocatie

Het systeem is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in een professionele
zorginstelling.

Gebruiksfrequentie

De gebruiksfrequentie is vastgesteld als variërend tussen eenmaal per week en meerdere malen
per dag.

Gebruikersprofiel

Hieronder staan de beoogde gebruikersprofielen, ingedeeld op basis van de interactie met het
apparaat, uitgaande van de respectievelijke functies.
Klinisch team:
• Niet-steriele voorbereiding en opstelling voorafgaand aan gebruik
• Niet-steriele gebruik van video’s, beelden en gegevens
• Apparatuur na de operatie uitschakelen en opbergen

Een meer gedetailleerd gebruikersprofiel voor het klinisch team is afhankelijk van de
applicatiesoftware die op het platform draait met het wall-scherm. Raadpleeg de respectievelijke
systeemdocumentatie voor nadere informatie.
Schoonmaker:
• Reinigen van het uitgeschakelde apparaat

Medisch technicus:
• Onderhoud
• Toezicht houden op de elektrische veiligheid van het apparaat tijdens de levensduur
• Afvoer van het apparaat na verstrijken van de levensduur

Patiëntpopulatie

De beoogde patiëntpopulatie is niet beperkt tot een bepaalde patiëntengroep. Er gelden geen
demografische beperkingen voor patiënten.

Essentiële prestaties

Het apparaat heeft geen klinische functies, met name geen functies waarbij verlies of
verslechtering resulteert in een risico dat de basisveiligheidsaspecten overschrijdt. Derhalve heeft
het apparaat geen essentiële prestatiekenmerken.
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Klinisch voordeel

Buzz heeft geen klinische voordelen en geen klinische prestaties. In combinatie met de
softwareapplicaties die op Buzz draaien, ondersteunt het de klinische prestaties van deze
softwareapplicaties.

Bekende contra-indicaties

Buzz heeft geen directe therapeutische impact en er worden derhalve ook geen bijwerkingen of
contra-indicaties in verband gebracht met het gebruik ervan.

Zorgvuldige behandeling van de hardware

Buzz mag uitsluitend worden gebruikt door getrainde gebruikers.

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Controleer voorafgaand aan de behandeling van de patiënt, de juistheid van alle informatie
die wordt ingevoerd in en afkomstig is van het apparaat.

Diagnostische beeldvorming

Waarschuwing
De diagnostische beeldkwaliteit van het systeem is niet getest en de beeldkwaliteit of
resolutie kan mogelijk onvoldoende zijn. Het touchscreen voldoet niet aan DIN EN 6868 en
is dan ook niet bedoeld voor de transmissie of weergave van diagnostische beelden.

Het systeem gebruiken
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1.5 Software-omgeving

Stuklijst van geïntegreerde software van derden

Buzz 2.0 computer (artikelnummer 15835A):
• Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
• Chipset-stuurprogramma - SPSR 10.1.2.10
• FUJ02E3-stuurprogramma - 1.30.3.0
• Rapid Storage-stuurprogramma - RST SATA sSATA 4.3.0.1198
• LAN-installatiepakket - Intel 12.12.226.0
• ME-stuurprogramma - Intel Management Engine 11.0.0.1157
• Nvidia-stuurprogramma - 10.18.13.6191
• Realtek-audio - 6.0.1.7606
• Matrox-stuurprogramma’s - Orion 10.11.1222.0
• Matrox-stuurprogramma’s - Morphis 10.0.2564.0
• FTDI-stuurprogramma - 2.12.28.0
• ESD-CAN - 6.0.2604.0

Digitale ok-computer voor Barco Integration (artikelnummer 15410)
• Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
• Chipset-stuurprogramma - SPSR 10.1.2.10
• FUJ02E3-stuurprogramma - 2.0.1.0
• Rapid Storage-stuurprogramma - RST SATA sSATA 4.5.4.1030
• LAN-installatiepakket - Intel 12.15.23.7
• ME-stuurprogramma - Intel Management Engine 11.6.0.1042
• Nvidia-stuurprogramma - 22.21.13.8541
• Realtek-audio - 6.0.1.8192
• Barco-stuurprogramma’s - FrGrabber 7.51.32.633
• Barco-stuurprogramma’s - NIC 7.51.40.664
• FTDI-stuurprogramma - 2.12.16.0
• ESD-CAN - 6.1.2609.0

IT-beveiligingsopties opgenomen in het medisch hulpmiddel

Buzz:
• Gebruikersverificatie is vereist
• Gebruikersaccountbeheer is actief
• Firewall is ingeschakeld - inkomend verkeer geblokkeerd, uitzonderingen gedefinieerd
• Antimalwaresoftware is actief
• Netbios is uitgeschakeld
• Autorun voor verwijderbare hulpmiddelen is uitgeschakeld
• Beveiligingscontrolelogboek is ingeschakeld
• Onnodige onderdelen zijn uitgeschakeld
• Het volgende Groepsbeleid in het pad "Computer / Policies (Beleid) / Administrative Templates

(Beheersjablonen)" mag niet worden gewijzigd:
- Control Panel (Configuratiescherm)/Personalization (Persoonlijke instellingen)
- Control Panel (Configuratiescherm)/User Accounts (Gebruikersaccounts)
- System (Systeem)/Device Installation (Installatie van apparatuur)
- System (Systeem)/Logon (Aanmelden)
- System (Systeem)/Internet Communication Management (Internet-communicatiebeheer)
- System (Systeem)/Power Management (Energiebeheer)
- System (Systeem)/Shutdown (Afsluiten)
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- Windows Components (Windows-onderdelen)/AutoPlay Policies (Beleid voor automatisch
afspelen)

- Windows Components (Windows-onderdelen)/Desktop Window Manager (Beheer van
bureaubladvensters)

- Windows Components (Windows-onderdelen)/Event Log Service
(Gebeurtenislogboekservice)

- Windows Components (Windows-onderdelen)/Internet Explorer/Security Features
(Beveiligingsfuncties)/Add-on Management (Beheer van invoegtoepassingen)

- Windows Components (Windows-onderdelen)/Windows Defender/Exclusions (Uitsluitingen)
- Windows Components (Windows-onderdelen)/Windows Update

Updates

Beveiligingsupdates moeten buiten werkuren worden geïnstalleerd.

Modificatie

Updates mogen niet worden gedownload of geïnstalleerd tijdens een patiëntbehandeling of tijdens
behandelingsplanning. Modificeer de softwareconfiguratie alleen na instructies daartoe.

Wachtwoorden

Neem contact op met Brainlab support voor assistentie wanneer een wachtwoord is gestolen of
vergeten. Het systeem verstrekt een standaard beheerderswachtwoord aan door Brainlab
getrainde servicemedewerkers. Om dit wachtwoord te wijzigen, moet u contact opnemen met
Brainlab support.

Opslag van patiëntgegevens

Dit systeem is niet bedoeld voor de opslag van patiëntgegevens. Patiëntgegevens worden echter
wel tijdelijk in versleutelde vorm lokaal op het apparaat opgeslagen. Als u deze gegevens van het
apparaat wilt verwijderen, moet u contact opnemen met Brainlab support. Als het apparaat naar
Brainlab moet worden verzonden voor reparatie, moeten de patiëntgegevens worden verwijderd
of anders wordt het massa-opslagmedium door Brainlab support verwijderd en retour gezonden.

Virusscannen en malware

Brainlab adviseert het systeem te beschermen met state-of-the-art antivirussoftware. De
systeemprestaties moeten na de eerste installatie van antivirussoftware worden geverifieerd door
een Brainlab-servicetechnicus. Bedenk dat de instellingen van sommige
malwarebeschermingssoftware (bijv. een virusscanner) een nadelig effect kunnen hebben op de
systeemprestaties. Als er bijvoorbeeld realtime-scans worden uitgevoerd en elke
bestandstoegang wordt gecontroleerd, dan kan de toegang tot patiëntgegevens beperkt zijn. Ga
als volgt te werk voor het beste resultaat:
• Schakel alle extra antivirussoftwarefuncties (zoals browser- of e-mailscanners, extra firewall)

uit.
• Schakel pop-upberichten van de antivirussoftware uit.

Configureer de antivirussoftware dusdanig (bijv. door aanvullingen op mapuitzonderingen) dat het
volgende niet wordt gescand of gemodificeerd:
• C:\Brainlab, F:\Brainlab
• C:\PatientData, F:\PatientData

Neem contact op met Brainlab support voor aanvullende informatie over elk van deze punten.

Microsoft-beveiligingsupdates voor Windows

Brainlab staat alleen de installatie van beveiligingspatches toe. Installeer geen servicepacks of
optionele updates. Verifieer uw instellingen om zeker te weten dat updates correct worden

Software-omgeving
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gedownload en geïnstalleerd, en op een geschikt tijdstip. Update stuurprogramma’s niet met
Windows Update.
Door Brainlab getrainde servicemedewerkers zullen beveiligingsupdates en antivirusdefinitie-
updates installeren als onderdeel van de preventieve onderhoudsinspecties en tijdens
herstelhandelingen.

Geblokkeerde updates

Raadpleeg de Brainlab-website voor aanvullende informatie over instellingen en een lijst met door
Brainlab support geblokkeerde Microsoft-beveiligingsupdates.
Adres: www.brainlab.com/updates
Wachtwoord: WindowsUpdates!89

Noodtoegang tot het platform

OPMERKING. Voer deze configuratiehandeling alleen uit wanneer de klant hierom vraagt. Anders
moet dit ongewijzigd blijven. 

Ga als volgt te werk om een extra gebruikersaccount voor noodtoegang tot het systeem aan te
maken:

Stap

1. Schakel het systeem in en meld u aan als Beheerder.

2. Open Computer Management (Computerbeheer) door de naam in te voeren in Search
(Zoeken) onder het Windows Start Menu (Windows Start-menu).

3. Klik met de rechtermuisknop op de lege ruimte in het venster en kies New User… (Nieu-
we gebruiker) uit het menu.
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Stap

4. Voer de gebruikersnaam in (hoeft niet overeen te komen met onderstaand screenshot) en
controleer of alle selectievakjes leeg zijn.
Voer een wachtwoord in en bevestig het wachtwoord.

5. Klik op Create (Aanmaken).

Software-omgeving
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Stap

6. Dubbelklik op de nieuw aangemaakte gebruiker om Properties (Eigenschappen) te ope-
nen.
Selecteer in Properties (Eigenschappen) het tweede tabblad Member Of (Lid van) en
voeg de groep iHelpManagers toe door onderstaande volgorde aan te houden:

Een standaard gebruikersaccount configureren

Om Windows-beveiligingsupdates te installeren, moet de gebruiker lid zijn van de groep
Beheerders.
Voeg een gebruiker toe aan de groep (zoals hierboven beschreven).
Een Beheerder moet een wachtwoord hebben.

Automatische stuurprogramma-update

Update stuurprogramma’s op Brainlab-platformen nooit handmatig of via de Windows-
updatefunctionaliteit.
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Cyberbeveiliging gebruiksomgeving

Overwegingen ten aanzien van cyberbeveiliging zijn gemaakt in overeenstemming met de aard
van het apparaat, met inbegrip van het apparaattype en de volgende gebruiksomgevingen van de
platform(en) tijdens de levensduur daarvan. De volgende algemene beste werkwijze ten aanzien
van beveiligingscontroles ("beveiligingshygiëne") in de gebruiksomgeving dient te worden
gevolgd. Onafhankelijkheid van de status van het platform (ingeschakeld/niet-ingeschakeld):
• Goede fysieke beveiliging om onbevoegde fysieke toegang tot het platform te voorkomen.

Als het platform is ingeschakeld, dienen de volgende aanvullende beveiligingscontroles te worden
uitgevoerd:
• Toegangscontrolemaatregelen (bijv. functiegebaseerd) zodat alleen geverifieerde en bevoegde

medewerkers toegang hebben tot netwerkelementen, opgeslagen informatie, diensten en
applicaties.

• Netwerktoegangcontroles, zoals segmentatie, om communicatie tussen medische apparaten te
beperken.

• Algemene patchbeheerwerkwijzen voor tijdige beveiligingspatchupdates op aangrenzende
apparaten in de gebruiksomgeving. Raadpleeg voor het patchbeheer van het platform de
informatie onder Software-omgeving in deze gebruikershandleiding.

• Malwarebescherming om onbevoegde code-uitvoering op aangrenzende apparaten in de
gebruiksomgeving te voorkomen. Raadpleeg voor de malwarebescherming van het platform de
informatie onder Software-omgeving in deze gebruikershandleiding.

• Controleer of het voorgeschreven onderhoud is uitgevoerd als vereist, met inbegrip van de
installatie van beveiligingspatches.

• Beveiligingsbewustzijnstraining van de gebruikers.
Gebruik van het apparaat buiten de beoogde besturingsomgeving kan resulteren in
cyberbeveiligingsincidenten die de veiligheid en effectiviteit van het apparaat nadelig kunnen
beïnvloeden.

Software-omgeving
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1.6 Training en documentatie

Brainlab-training

Om een veilig en correct gebruik van het systeem te kunnen waarborgen, moeten alle gebruikers
deelnemen aan een verplicht trainingsprogramma dat wordt verzorgd door een bevoegde
vertegenwoordiger van Brainlab, alvorens het systeem voor de eerste keer te gebruiken.

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing
Dit systeem biedt enkel ondersteuning aan de chirurg en vervangt in geen geval de
ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens het gebruik ervan. Het moet te
allen tijde mogelijk zijn dat de gebruiker de procedure voortzet zonder het systeem.
De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten mogen uitsluitend door getraind medisch
personeel worden bediend.

Verlengde ok-tijd

Brainlab navigatiesystemen zijn gevoelige technische apparaten. Afhankelijk van de opstelling in
de ok, de patiëntpositionering, de duur en complexiteit van de berekeningen, kan de operatieduur
door de navigatie variëren. Het is aan de gebruiker om te beslissen of een mogelijke verlenging
acceptabel is voor de betreffende patiënt en behandeling.

Beoogd publiek

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor artsen en ziekenhuispersoneel.

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven
die met zorg moet worden gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen Gedetailleerde software-instructies

Systeem- en technische
handleiding

• Uitgebreide informatie over de opstelling en het gebruik van het
systeem

• Gedetailleerde technische informatie over het systeem, met inbe-
grip van specificaties en nalevingen

Handleiding voor plan-
ning op de locatie

Gedetailleerde instructies voor een effectieve en correcte implemen-
tatie van Buzz.

OPMERKING. Beschikbare gebruikershandleidingen verschillen, afhankelijk van het Brainlab-
product. Indien u vragen heeft over de ontvangen gebruikershandleidingen, neemt u contact op
met Brainlab support. 

ALGEMENE INFORMATIE
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2 SYSTEEMOVERZICHT
2.1 Systeemonderdelen
2.1.1 Overzicht

Algemene werking

Buzz is een platform voor de integratie van verschillende apparaten en voor de distributie van
videosignalen en multimedia-inhoud. Het is bedoeld voor communicatie tussen compatibele
Brainlab-apparaten. Buzz zorgt voor een gecentraliseerde toegang voor het beheer van
videogegevens, medische beelden en patiëntgegevens.
Buzz kan in de professionele gezondheidszorgomgeving worden gebruikt voor diverse
chirurgische procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van videobewerking, beeldregistratie, het
bekijken van patiëntgegevens en bediening van de softwareapplicatie. Buzz is geschikt voor
continu gebruik tijdens chirurgische procedures.

Veelgebruikte functies

Hieronder worden de meest frequent gebruikte Buzz-hardwarefuncties omschreven:
• Het apparaat aan-/uitzetten
• Interactie met de Brainlab-software door middel van het aanraakscherm
• Overdracht van patiëntgegevens door middel van opslagmedia (USB-flashdrives, cd/dvd) of via

het netwerk
• Aansluiten/loskoppelen van videobronnen
• Reiniging van het apparaat

Buzz 2.0-componenten

Buzz 2.0 (artikelnummer 15800) bestaat uit de volgende componenten:

Component Artikelnummer

Computer 15835A

Digitale ok-computer voor Barco Integration 15410

Aanraakscherm op de wand (optioneel) 15866

Extra aanraakscherm op de wand (optioneel) 15867

Aanraakscherm in de wand (optioneel) 15868

Extra aanraakscherm in de wand (optioneel) 15869

Varianten

Het systeem kent twee varianten:
• Buzz On-Wall
• Buzz In-Wall

SYSTEEMOVERZICHT

Systeem- en technische handleiding Rev. 1.2 Buzz Ver. 2.0 21



Buzz On-Wall

Buzz On-Wall kan op een centrale locatie worden bevestigd met alle onderdelen onderling
verbonden. De computer kan op 2,5 meter afstand van het aanraakscherm worden bevestigd,
mits aangesloten met koperen kabels.
Wanneer er optische transferlijnen worden gebruikt om de computer en het aanraakscherm met
elkaar te verbinden, kan de afstand maximaal 100 m zijn. In een dergelijk geval kan de computer
bijv. in een rek in de controleruimte staan.

① ② ③ ④
Afbeelding 1  

Nr. Component

① Gebruikerspaneel (achter de klep)

② Computer (met klep)

③ Aanraakscherm

④ Functiepaneel

OPMERKING. De kabels waarmee de computer is aangesloten op het aanraakscherm zijn
zichtbaar wanneer hiervoor koperen kabels zijn gebruikt en de onderdelen niet naast elkaar zijn
gemonteerd. 

Buzz In-Wall

De Buzz In-Wall bestaat uit een aanraakscherm dat in de wand wordt geïntegreerd. De
aanvullende onderdelen zijn losse onderdelen en kunnen bijvoorbeeld in een rek in de
controleruimte staan.

① ② ③
Afbeelding 2  

Nr. Component

① Computer

② Aanraakscherm

Systeemonderdelen
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Nr. Component

③ Functiepaneel

④

Afbeelding 3  

Wanneer (alleen) de Buzz In-Wall-opstelling wordt gebruikt, kunt u gebruikmaken van de digitale
ok-computer voor Barco Integration ④. Deze moet altijd in een niet-medische, technische ruimte
buiten de ok/patiëntomgeving worden geplaatst.
Alle verbindingen tussen de computer en Buzz 2-onderdelen in de operatiekamer zijn galvanisch
gescheiden van elkaar.

Buzz In-Wall of On-Wall met extra aanraakscherm

De Buzz In-Wall of Buzz On-Wall kan optioneel worden geïnstalleerd met maximaal vier
aanraakschermen (hoofd-aanraakscherm en maximaal drie aanvullende aanraakschermen).

①
Afbeelding 4  

Nr. Component

①
Extra aanraakscherm
OPMERKING. In dit voorbeeld wordt de Buzz In-Wall-variant getoond. 

OPMERKING. Afhankelijk van uw configuratie kunnen er extra aanraakschermen op de computer
worden aangesloten via optische transferlijnen. 

Terminologie

Tenzij anders aangegeven worden in deze gebruikershandleiding alle varianten van het systeem
aangeduid als Buzz.

SYSTEEMOVERZICHT
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Gerelateerde links

Buzz inschakelen op pagina 32
Buzz uitschakelen op pagina 32
Extra aanraakschermen inschakelen op pagina 33
Extra aanraakschermen uitschakelen op pagina 33
Interactie met het aanraakscherm op pagina 36
Systeemaansluitingen op pagina 37

Systeemonderdelen
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2.1.2 Ventilatie

Ventilatie waarborgen

Ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd. Hierdoor kan het systeem
namelijk oververhit en ernstig beschadigd raken.

Ventilatieopeningen Buzz On-Wall

De ventilatieopeningen bevinden zich aan de bovenzijde, onderzijde en zijkanten van het
systeem, zoals hieronder weergegeven.

Afbeelding 5  

OPMERKING. Als de computer aan de wand is bevestigd, moet ook altijd de golfvormige kap
worden bevestigd. 

Ventilatieopeningen op het extra aanraakscherm op de wand

De ventilatieopeningen bevinden zich aan de onderzijde en zijkanten van het systeem, zoals
hieronder weergegeven.

Afbeelding 6  

OPMERKING. De hierboven weergegeven luchtflow vindt plaats in de wand. 

SYSTEEMOVERZICHT
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Ventilatieopeningen Buzz In-Wall

Hieronder wordt de locatie van de ventilatieopeningen weergegeven.

① ②

Afbeelding 7  

Nr. Component

① Aansluitpaneel computer

② Gebruikerspaneel computer

OPMERKING. Het aanraakscherm in de wand heeft geen zichtbare ventilatieopeningen. 

OPMERKING. De computer moet op de onderkant/basisplaat worden geïnstalleerd om te
voorkomen dat de ventilatieopeningen geblokkeerd worden. 

Ventilatie digitale ok-computer voor Barco

Afbeelding 8  

Ventilatie
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2.2 Opstelling in de ok

Algemene informatie

Bij het plannen van de opstelling in de ok moeten de systeemcomponenten zodanig worden
geplaatst dat de luchtstroom niet naar het patiëntgebied is gericht.

Waarschuwing
Gebruik van dit apparaat naast of boven op een ander apparaat moet worden vermeden,
omdat dit kan resulteren in een onjuiste werking. Als dergelijk gebruik toch noodzakelijk is,
moeten dit apparaat en de andere apparaten worden gecontroleerd op een normale
werking.

Steriel veld

Waarschuwing
De Buzz is niet steriel. Plaats geen Buzz-componenten binnen of boven de
patiëntomgeving of het steriele veld. Zorg ervoor dat het systeem zodanig is
gepositioneerd dat de componenten niet in contact kunnen komen met de patiënt of door
de patiënt kunnen worden aangeraakt.

Positie van de gebruiker

Buzz-gebruikers zullen normaal gesproken binnen handbereik vóór het aanraakscherm staan om
het apparaat met de vingers te kunnen bedienen.
Onthoud dat wanneer u vanuit een ongebruikelijke hoek naar het aanraakscherm kijkt, de kleuren
onjuist kunnen worden weergegeven.

Ruimte voor servicewerkzaamheden aan het systeem

Voor servicewerkzaamheden door Brainlab kan het Buzz-aanraakscherm 90° naar beneden
worden gekanteld. Houd daarom bij het installeren voldoende ruimte vrij vóór en onder het
systeem en zorg dat er geen permanente objecten in die ruimte zijn geïnstalleerd.

Elektromagnetische compatibiliteit en interferenties

Er dienen speciale voorzorgsmaatregelen ten aanzien van elektromagnetische compatibiliteit
(EMC) te worden geïnstalleerd en te worden gebruikt volgens de EMC-informatie die in deze
handleiding voor Buzz wordt vermeld.
De performance-eigenschappen van het apparaat kunnen onder invloed van elektromagnetische
storingen afnemen, zoals:
• niet of een beperkt functionerend aanraakscherm
• ghost-aanraakvoorvallen
• verlies van verbinding met het draadloze netwerk (voor zover van toepassing)

Waarschuwing
Het systeem wekt elektromagnetische velden op die de werking van andere gevoelige
apparaten kunnen verstoren; de werking van de Buzz zelf kan worden verstoord door
andere elektromagnetische velden.

MR-veiligheid

Waarschuwing
Buzz is niet getest in een MR-omgeving.

SYSTEEMOVERZICHT
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HF-chirurgie

Waarschuwing
Buzz is niet getest in een HF-chirurgische omgeving.

Omgevingsrestricties

Waarschuwing
Buzz is niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van brandbare anestheticamengsels met
lucht, zuurstof of stikstofoxide.

Voorbeeld van Buzz On-Wall

In dit voorbeeld wordt een geïnstalleerd Buzz On-Wall-systeem getoond.

③

①

②

Afbeelding 9  

Nr. Component

① Aanraakscherm

② Computer

③ Patiëntomgeving (binnen de lijn)

Opstelling in de ok
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Voorbeeld van Buzz In-Wall

In dit voorbeeld ziet u een geïnstalleerde Buzz In-Wall met extra aanraakscherm.

③
②

①

④

Afbeelding 10  

Nr. Component

① Aanraakscherm

② Computer (compatibel met 19"-rek)

③ Patiëntomgeving (binnen de lijn)

④ Extra aanraakschermen

SYSTEEMOVERZICHT
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2.3 Juiste behandeling van het systeem

Juiste behandeling

Waarschuwing
Test het apparaat vóór de operatie om er zeker van te zijn dat het goed functioneert.
Inspecteer het apparaat en alle kabels visueel op beschadigingen. Start het systeem,
controleer of het systeem correct opstart en de patiëntgegevens correct worden geladen.
Gebruik geen apparatuur indien u denkt dat deze op enige wijze is beschadigd.

Wanneer het uiterlijk van de wand waarop het systeem is geïnstalleerd, verandert (bijv.
scheurt), mag het systeem niet meer worden gebruikt en moet de stabiliteit van de wand
door een expert worden gecontroleerd.

Waarschuwing
Plaats geen zware voorwerpen (> 2 kg) op op de wand bevestigde apparaten.

Risico van elektrische schokken

Waarschuwing
Raak nooit tegelijk de patiënt en een Component van het systeem of de elektrische
interface aan, omdat er mogelijk elektrostatische ontlading kan optreden.
Raak de elektrische contactpunten of stekkers niet aan.
De netvoedingszekering moet voldoende sterk zijn.

Vreemde voorwerpen

Steek geen vreemde voorwerpen in de openingen van de Buzz.

Abnormale schokken en impact

Bescherm het apparaat tegen harde schokken.

Waarschuwing
Gebruik het systeem niet na een abnormale impact (zoals een aardbeving of explosie),
vanwege mogelijke fundamentele structurele beschadigingen. Aanbevolen wordt de
wandstabiliteit door een expert te laten controleren.

Kabels

Bij het aansluiten en loskoppelen van kabels moeten de relevante instructies in deze
gebruikershandleiding worden gevolgd. Gebruik geen beschadigde kabels (zoals beschadigde
isolatie, blootliggende draden). Beschadigde kabels kunnen elektrische schokken of brand
veroorzaken.
Gebruik uitsluitend de bij het systeem geleverde netvoedingskabels.
Leg de kabels zodanig neer dat niemand erop kan gaan staan of over de kabels kan vallen. Bij
het aansluiten of plaatsen van kabels voor de Buzz moet het netsnoer zodanig worden geplaatst
dat niemand op het snoer kan gaan staan en dat het snoer niet klem kan raken tussen
naastgelegen voorwerpen. Besteed met name aandacht aan de stekker, de wandcontactdoos en
het punt waar het snoer uit de Buzz komt.

Juiste behandeling van het systeem
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Modificaties

Waarschuwing
Het systeem mag op geen enkele wijze worden gemodificeerd. Wanneer u het systeem
verandert of anders gebruikt dan beoogd, kan dit leiden tot ernstig letsel bij de patiënt,
gebruiker of anderen.

Laserveiligheid

De apparatuur bevat een dvd-recorder: Deze eenheid voldoet aan criteria voor Klasse I-lasers van
de FDA Laser Notice No. 50 en IEC 1997-1.
De behuizing van apparatuur die is uitgerust met een laser (bijv. optische stations) mag niet
worden geopend. Ze bevatten geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
onderhouden. Gebruik geen bedieningsknoppen, breng geen wijzigingen aan en voer geen
procedures uit op het laserapparaat als deze niet in deze gebruikershandleiding worden
aangegeven.

SYSTEEMOVERZICHT
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2.4 Het systeem gebruiken
2.4.1 Buzz in- en uitschakelen

Buzz inschakelen

Deze procedure is van toepassing op alle installatievarianten van Buzz.

①

Afbeelding 11  

Stap

1. Druk op de aan-uitknop op het functiepaneel. Het systeem schakelt in en start op.

2. Wanneer het voedingslampje op de aan-uitknop continu groen brandt, is het systeem
klaar voor gebruik.

OPMERKING. Als de externe netvoedingsschakelaar van Buzz uitgeschakeld was na het laatste
gebruik moet deze weer worden ingeschakeld. 

Buzz uitschakelen

Stap

1. Ga als volgt te werk:
• Gebruik de toets Exit in de software (voorkeur), of
• Druk op de aan-uitknop op het functiepaneel

2. Selecteer Shut down in de software.
Wanneer het systeem volledig is afgesloten, gaat het voedingslampje uit.

OPMERKING. Nadat het systeem is uitgeschakeld, staat het systeem in de standbymodus. 

OPMERKING. Het loskoppelen van de netvoeding van Buzz is afhankelijk van de
installatieopstelling:
• Als de netvoedingsstekker toegankelijk is, moet de stekker uit het stopcontact worden

genomen.
• Als er een externe netvoedingsschakelaar is geïnstalleerd, moet de netvoedingsschakelaar

worden uitgeschakeld.
• Als de netvoedingsstekker niet toegankelijk is en er is geen externe netvoedingsschakelaar

geïnstalleerd, moet u contact opnemen met Brainlab support om de netvoedingsstekker los te
koppelen. 

Het systeem gebruiken
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Extra aanraakschermen inschakelen

Deze procedure is van toepassing op alle installatievarianten van het extra aanraakscherm.

①

Afbeelding 12  

Stap

Druk op de aan-uitknop ① op het functiepaneel van het hoofdscherm. Alle extra aanraakscher-
men worden ingeschakeld.

Extra aanraakschermen uitschakelen

Deze procedure is van toepassing op alle installatievarianten van het extra aanraakscherm.

Stap

Nadat de computer volledig is uitgeschakeld, worden alle extra aanraakschermen automatisch
uitgeschakeld via relaiscontrole.

OPMERKING. Het loskoppelen van de netvoeding van Buzz is afhankelijk van de
installatieopstelling:
• Als de netvoedingsstekker toegankelijk is, moet de stekker uit het stopcontact worden

genomen.
• Als er een externe netvoedingsschakelaar is geïnstalleerd, moet de netvoedingsschakelaar

worden uitgeschakeld.
• Als de netvoedingsstekker niet toegankelijk is en er is geen externe netvoedingsschakelaar

geïnstalleerd, moet u contact opnemen met Brainlab support om de netvoedingsstekker los te
koppelen. 
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2.4.2 Systeemberichten

Bericht Geen signaal

Afbeelding 13  

Dit bericht duidt erop dat het Buzz-aanraakscherm geen videosignaal ontvangt.
Controleer of de computer is ingeschakeld en opgestart. Als het probleem blijft bestaan, moet u
contact opnemen met Brainlab support.

Opstartscherm

Afbeelding 14  

Statuslampje: Functiepaneel

Afbeelding 15  

Kleur Status Verklaring

Uit Uit Het systeem is uitgeschakeld (stand-by).

Groen

Knipperend Het systeem start op. Wacht voor gebruik tot de led continu blijft bran-
den.

Constant Het systeem is opgestart en klaar voor gebruik.

Kort knippe-
ren elke 2
seconden

Geen verbinding met de computer gedetecteerd:
• Geen netvoeding voor de computer, of
• Geen verbinding tussen de computer en het functiepaneel

Systeemberichten
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Statuslampje: Computer

①

②

Afbeelding 16  

Ledlampje Kleur Status Verklaring

Netvoedingslampje ①
Uit Uit Netvoeding en systeem zijn uitgeschakeld.Voedingsschakelaar-

lampje ②

Netvoedingslampje Blauw Constant
Netvoeding aan (systeem in stand-by).Voedingsschakelaar-

lampje Uit Uit

Netvoedingslampje
Blauw Constant Systeem is ingeschakeld.Voedingsschakelaar-

lampje

OPMERKING. Raadpleeg voor een algemene beschrijving van de lampjes van de digitale ok-
computer voor Barco Integration de bedieningshandleiding voor Fujitsu. 
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2.4.3 Interactie met het aanraakscherm

Correct gebruik

Gebruik geen scherpe hulpmiddelen op het aanraakscherm.
Plak geen etiketten of plakbriefjes op het aanraakscherm of de zwarte rand eromheen, omdat dit
de aanraakfunctionaliteit kan verstoren.

Gebruik van het niet-steriele aanraakscherm

De Buzz kan niet-steriel worden gebruikt door met een vinger de software te bedienen.

① ② ③

Afbeelding 17  

Nr. Soort beweging Algemene functies

① Enkelvoudige tik
• Algemene functies van het aanraakscherm
• Toetsselectie
• Gebruik van de scrollbalk

② Knijpen
In-/uitzoomen

③ Dubbele tik

Interactie met het aanraakscherm
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2.5 Systeemaansluitingen
2.5.1 Overzicht

Voordat u begint

Lees alle betreffende gebruikershandleidingen zorgvuldig alvorens apparatuur op de Buzz aan te
sluiten.

Netvoedingskabels

De netvoedingskabels mogen alleen door Brainlab of bevoegd servicepersoneel worden
vervangen.
Trek niet aan een kabel om een verbinding tot stand te brengen, maar trek altijd aan de connector.
Anders kan de interface of connector defect raken, waardoor toegang wordt verkregen tot onder
onderdelen die onder stroom staan.
Zorg dat er voldoende speling is bij het aansluiten van de kabels. Plaats de aangesloten kabels
niet onder belasting of spanning.
Sluit de kabels zorgvuldig aan, zodanig dat niemand erover valt.

Beperkingen met betrekking tot het aansluiten van apparatuur op panelen

Waarschuwing
Sluit op het apparaat alleen apparatuur aan die door Brainlab wordt opgegeven of waarvan
Brainlab stelt dat deze compatibel is met de Buzz.
Buzz is niet bedoeld voor distributie van realtime-video. Een real-time kritieke bron, zoals een
endoscoop, moet direct aangesloten blijven op het daarvoor bedoelde scherm of optische
systeem.
Voor kritieke applicaties moet het mogelijk zijn informatie onafhankelijk van Buzz beschikbaar te
maken (bijv. door Buzz over te slaan en het signaal rechtstreeks op een monitor aan te sluiten).

Waarschuwing
Aanvullende apparatuur die op medische elektrische apparatuur wordt aangesloten, moet
voldoen aan de betreffende IEC- of ISO-normen (bijv. IEC 60950 voor
gegevensverwerkingsapparatuur en IEC 60601-1 voor medische apparatuur). Daarnaast
moeten alle configuraties voldoen aan de vereisten voor medisch-elektrische systemen (zie
IEC 60601-1-1 of clausule 16 van de 3e editie van IEC 60601-1, respectievelijk). Een ieder
die aanvullende apparatuur aansluit op medisch-elektrische apparatuur configureert een
medisch systeem en is er daarom verantwoordelijk voor dat het systeem voldoet aan de
vereisten voor medisch-elektrische systemen. Houd er rekening mee dat de lokale wetten
een hogere prioriteit hebben dan bovengenoemde vereisten. In geval van twijfel overlegt u
met uw eigen vertegenwoordiger of de technische afdeling.
Na configuratie van een medisch systeem moet een elektrische veiligheidstest worden uitgevoerd.

Waarschuwing
Het aansluiten van elektrische apparatuur op meerwegstekkerblokken (MSO) leidt tot de
vorming van een ME-SYSTEEM en kan resulteren in een verminderd veiligheidsniveau.

Cd/dvd-compatibiliteit

De volgende cd/dvd-types kunnen worden gelezen:
• CD-DA
• CD-ROM
• CD-R
• CD-RW
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• DVD-ROM
• DVD-R
• DVD-R DL
• DVD-RW
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW
• DVD-RAM

Naar de volgende cd/dvd-types kan worden weggeschreven:
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R
• DVD-R DL
• DVD-RW
• DVD-RAM (4,7 GB)
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW

U mag alleen standaard cd/dvd’s met een diameter van 120 mm plaatsen. Plaats geen cd/
dvd’s met een onregelmatige vorm.

Gerelateerde links

Introductie op pagina 67

Systeemaansluitingen
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2.5.2 Aansluitingen voor apparatuur van derden

Algemene informatie

Buzz detecteert nieuw aangesloten videosignalen. Alle aangesloten videosignaal- en
uitgangsbronnen worden weergegeven in de Content Manager-software. Als een bepaalde bron
niet wordt weergegeven, drukt u op de toets Refresh in Content Manager. Raadpleeg voor meer
informatie de softwarehandleiding Origin Data Management.
Ondanks het feit dat bepaalde videosignaaltypes normaal gesproken worden ondersteund,
bestaat de kans dat bepaalde apparaten niet compatibel zijn met Buzz. Als u twijfelt aan de
compatibiliteit van een apparaat, kunt u contact opnemen met Brainlab support.
Een extern (optioneel) 3D-scherm moet 3D lijn-voor-lijntechnologie ondersteunen om 3D-inhoud
correct weer te geven.

LAN-verbinding

Buzz aansluiten op het ziekenhuisnetwerk maakt het volgende mogelijk:
• Overdracht van patiëntgegevens van of naar het systeem
• Toegang op afstand tot de informatie die wordt weergegeven op het beeldscherm
• De mogelijkheid om een sessie te streamen, op te nemen en te delen, afhankelijk van de

Brainlab-applicatie die actief is op het apparaat en de integratie in het ziekenhuisnetwerk
Sluit alleen IEC-compatibele apparaten aan op de LAN-poorten.

Draadloze LAN-verbindingen

Buzz voldoet aan het volgende:
• CE
• FCC
• IC

De WLAN-module in dit product is niet toegankelijk voor eindgebruikers. De FCC-id en IC-id van
de WLAN-module staan op het etiket. Voor vragen kunt u contact opnemen met Brainlab Support.
Het draadloze apparaat dat op Buzz is aangesloten, moet voldoen aan de norm IEEE
802.11a/b/g/n.
OPMERKING. Draadloze functies kunnen worden uitgeschakeld volgens plaatselijke restricties of
in afwachting op goedkeuring. Neem contact op met Brainlab support voor meer informatie. 

OPMERKING. Als er sprake is van een slechte of geen draadloze verbinding, moet een bedrade
verbinding (met LAN-kabel) tot stand worden gebracht. 

OPMERKING. De antenne van de WLAN-module zit achter het venster van het functiepaneel,
dicht bij de luidspreker. Er moet minimaal 20 cm afstand zitten tussen de WLAN-antenne en de
gebruiker. 

Specificatie Waarden

Frequentie

Het WLAN-apparaat maakt gebruik van een
frequentieband voor het verzenden en ontvan-
gen:
802.11b/g
2.401-2.495 MHz
802.11a
4.910-4.990 MHz
5.150-5.350 MHz
5.470-5.725 MHz
5.725-5.825 MHz

Modulatietechnologie DSSS, CCK, OFDM
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Specificatie Waarden

Modulatietype DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM,
64QAM

Ondersteunde beveiligingsprotocollen Uitgeschakeld, WEP 64 & 128bit, WPA-
PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)

Draadloze gegevensoverdrachtsnelheid

802.11b 11, 5,5, 2, 1 Mbps
802.11a/g 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
802.11n 65, 58,5, 42, 39, 26, 19,5, 13, 6,5
Mbps

Transmissievermogen (max) 802.11b 15 dBm (31,6 mW) 802.11g 12,6 dBm
(18,12 mW) 802.11a 17 dBm (50,1 mW)

Ontvangstgevoeligheid

802.11b
Snelheid 11 Mb/s: -86 dBm
Snelheid 1 Mb/s: -92 dBm
802.11g
Snelheid 54 Mb/s: -72 dBm
Snelheid 36 Mb/s: -78 dBm
Snelheid 18 Mb/s: -84 dBm
Snelheid 6 Mb/s: -89 dBm
802.11a
Snelheid 54 Mb/s: -74 dBm
Snelheid 36 Mb/s: -80 dBm
Snelheid 18 Mb/s: -86 dBm
Snelheid 6 Mb/s: -90 dBm

Antenne-eigenschappen
Twee (2) U.FL coaxiale connectors, 50 Ohm
Max stijging @ 5 GHz = 5,5 dBi
Max stijging @ 2,4 GHz = 4,1 dBi

Kanalen

VS/Canada:
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153,
157, 161, 165)
802.11b/g (1-11)
Europa:
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136,
140)
802.11b/g (1-13)
Japan:
802.11a
36, 40, 44, 48 (bekend als W52)
52, 56, 60, 64 (bekend als W53)
100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,
136, 140 (bekend als W56)
802.11b/g (1-13)
China:
802.11a (149, 153, 157, 161, 165)

USB-aansluitingen

Alleen door een bus gevoede (laag vermogen of hoog vermogen) apparaten die voldoen aan de
USB 1.x, 2.0 of 3.0 specificatie of specifiek vrijgegeven apparaat mogen worden aangesloten op

Aansluitingen voor apparatuur van derden

40 Systeem- en technische handleiding Rev. 1.2 Buzz Ver. 2.0



Buzz. Door een bus gevoede apparaten mogen niet meer vermogen vragen dan 500 mA (USB
2.0) of 900 mA (USB 3.0) volgens de USB-specificatie.
Sluit geen USB-apparaten met eigen stroomvoorziening aan op Buzz. Apparaten met eigen
stroomvoorziening zijn USB-apparaten die extern worden gevoed door een afzonderlijke
voedingsbron. Gebeurt dit toch, dan kunnen de veiligheid en effectiviteit van de apparatuur niet
worden gegarandeerd.
Scan USB flash drives met antivirussoftware voordat u ze op het systeem aansluit.

Functiepaneel

①

②

④ ③

⑤

Afbeelding 18  

Nr. Component

① USB 2.0 poorten

② Luidspreker (mono)

③ Videocamera

④ Aan-uitknop met statuslampje

⑤ Microfoon

Gebruikerspaneel

De omcirkelde gebieden op het aansluitpaneel bevatten aansluitpoorten met een soortgelijke
functie. Meerdere videoaansluitingen van derden tegelijk zijn mogelijk.
OPMERKING. Raadpleeg voor een beschrijving van de voor- en achterpanelen van de digitale
ok-computer voor Barco Integration de bedieningshandleiding voor Fujitsu. 
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②
①

④

③

⑤

⑥

⑨

⑧⑦

⑩

Afbeelding 19  

Nr. Component

① Cd/dvd-station

②
Analoge video-input
• 1 x S-Video IN
• 1 x Composite IN (1 x Composiet In)

③ 2 x SDI Video-inputs

④

Beeldvormingsoutput voor microscoop
• 1 x DVI-I Out (1 x DVI-I UIT)
• 1 x USB B

OPMERKING. Deze video-output kan ook worden gebruikt voor een zesde scherm of
voor een scherm dat door de gebruiker wordt aangesloten (zoals een projector). 

Waarschuwing
De USB type B-connector op het MCU-gebruikerspaneel is uitsluitend be-
doeld voor het aansluiten van de Brainlab-microscoopkabel. Wanneer ande-
re apparaten op deze interface worden aangesloten, kunnen de apparaten of
de MCU beschadigd raken.

⑤ 2 x DVI Video-inputs

⑥

Voedingsaansluitingen voor transferlijncomponenten
• 6 x 5 V DC / 2A

OPMERKING. Sluit uitsluitend door Brainlab gespecificeerde apparatuur aan op de gelijk-
stroomoutput. 

⑦

Netwerkverbinding
• Tracking Unit/Camera (Trackingunit/Camera)
• Intraoperatieve gegevens/navigatie

OPMERKING. Gebruik de Intraoperative Data (Intraoperatieve gegevens)-poort om het
navigatiesysteem aan te sluiten. 

⑧
Gegevenspoorten
• 2 x USB 3.0

⑨ Aan-uitknop computer met statuslampje

⑩ Netvoedingslampje

Kabelfixatie

Met de fixatieklemmetjes op de Buzz On-Wall kunt u de kabels van het gebruikerspaneel
vastzetten.

Aansluitingen voor apparatuur van derden
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Afbeelding 20  

Aansluitpaneel achterzijde

OPMERKING. Raadpleeg voor een beschrijving van de voor- en achterpanelen van de digitale
ok-computer voor Barco Integration de gebruikershandleidingen voor Fujitsu. 

③

①

⑤④ ⑥

⑨

⑧

⑩⑪

②

⑦

Afbeelding 21  

Nr. Component Gebruikersgroep

① Netvoedingsingang Getrainde gebruiker

② Hoofdschakelaar Getrainde gebruiker

③ Potentiaalvereffening Getrainde gebruiker

④ Netwerk/USB 2.0 naar Feature Panel (Functiepaneel) Brainlab support

⑤ Hospital Network (Ziekenhuisnetwerk) (1 GbE) Brainlab support

⑥ Hospital Network (Ziekenhuisnetwerk) (10 GbE) - Niet in ge-
bruik Brainlab support

⑦

Audio In / Uit
• Microfoon In
• Audio In
• Audio Out (Audio Uit)

Brainlab support

⑧ Video-output en USB 2.0 voor scherm 1-4 Brainlab support

⑨ Video-output voor scherm 5 Brainlab support
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Nr. Component Gebruikersgroep

⑩

Voedingsaansluitingen voor transferlijncomponenten
4 x 5 V DC / 0,5 A elk
OPMERKING. Sluit uitsluitend door Brainlab gespecificeerde
apparatuur aan op de gelijkstroomoutput. 

Brainlab support

⑪ 2 x USB 3.0 Brainlab support

OPMERKING. De netvoedingsschakelaar, netvoedingsingang en potentiaalvereffeningspin zijn
niet toegankelijk wanneer de computer aan de wand is bevestigd. Aansluitingen 4-11 op het
aansluitpaneel zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Brainlab support. De aansluitingen op dit
paneel mogen niet worden gewijzigd of uitgebreid, omdat deze bedoeld zijn voor de interne
systeemcommunicatie. 

Aansluitingen voor apparatuur van derden
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2.5.3 Potentiaalvereffeningsverbinding

Algemene informatie

De functie van de equipotentiaalconductor (PE) is:
• Het gelijkstellen van potentialen tussen verschillende metalen delen die gelijktijdig kunnen

worden aangeraakt.
• Het verminderen van de verschillende potentialen die kunnen optreden tussen medisch-

elektrische apparaten en andere geleidende delen van andere voorwerpen tijdens een
operatie.

OPMERKING. De potentiaalvereffeningspin is niet toegankelijk wanneer de computer aan de
wand is bevestigd. Een PE-aansluiting op het systeem is optioneel. Door POAG aan te sluiten
wordt een Me-systeem gecreëerd. 

OPMERKING. Dit geldt niet voor de digitale ok-computer voor Barco Integration, deze wordt
namelijk buiten de ok in een niet-medische ruimte geplaatst. 

De potentiaalvereffeningskabel aansluiten

Vereffeningspinnen

Potentiaalvereffeningspin computer

Stap

1. Sluit de potentiaalvereffeningskabels aan op de potentiaalvereffeningspoort op de compu-
ter.

2. Sluit de equipotentiaalkabels aan op een gelijkwaardige wandcontactdoos.

Alvorens het systeem te gaan gebruiken en terwijl het systeem nog is uitgeschakeld, moet de
potentiaalvereffeningskabel op het apparaat en het betreffende stopcontact worden aangesloten.
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3 REINIGING EN
DESINFECTIE

3.1 Reiniginginstructies
3.1.1 Overzicht

Voordat u begint

Zorg dat het systeem volledig is afgesloten voordat u het reinigt.

Geen automatische desinfectie

Gebruik geen automatische reinigings- en desinfectieprocedures voor de Buzz-onderdelen.

Niet steriliseren

De Buzz-onderdelen mogen niet worden gesteriliseerd.

Geen vloeistoffen

Spray geen reinigingsmiddelen of andere vloeistoffen rechtstreeks in de elektrische interfaces of
openingen, zoals de ventilatieopeningen.
Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de Buzz-onderdelen komt, omdat dit het onderdeel en/of de
elektronica kan beschadigen.
Gebruik uitsluitend een vochtige doek voor het reinigen. Andere methoden kunnen ertoe leiden
dat er vloeistof in het systeem binnendringt waardoor er schade ontstaat.

REINIGING EN DESINFECTIE
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3.1.2 Instructies

Compatibiliteit ontsmettingsmiddel

Het Buzz-systeem mag alleen worden gereinigd met de volgende soorten ontsmettingsmiddelen:

Soort ontsmettingsmiddel Voorbeeld

Op basis van alcohol Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Op basis van alkylamine Incidin Plus 2%

Op basis van actieve zuurstof Perform

Op basis van aldehyde/chloride Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

OPMERKING. Gebruik uitsluitend oppervlakteontsmettingsmiddel dat voor u verkrijgbaar is. 

OPMERKING. Oppervlakteontsmettingsmiddelen kunnen resten achterlaten. Deze kunnen
eenvoudig met een droge doek worden verwijderd. 

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van het desinfectans altijd nauwgezet op.
Het gebruik van andere reinigingsvloeistoffen, desinfectiedoekjes of reinigingsprocedures dan
aangegeven, kan schade aan de apparatuur toebrengen. Geadviseerd wordt alleen
ontsmettingsmiddelen te gebruiken die zijn goedgekeurd door Brainlab om beschadiging van het
systeem te voorkomen.

Reinigingsintervallen

Reinig het apparaat na elk gebruik.
De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de gebruiksfrequentie van het systeem. Brainlab kan
geen algemene richtlijn geven voor reinigingsintervallen. dit behoort tot de verantwoordelijkheid
van de gebruiker.

Na het reinigen

Controleer na het reinigen of alle Buzz-onderdelen volledig droog zijn alvorens het systeem weer
te gebruiken.

De Buzz reinigen

Stap

1. Zet het systeem uit.

2. Reinig de interface zorgvuldig, maar voorkom dat er vloeistof in het systeem binnendringt.

3. Reinig en desinfecteer alle overige oppervlakken met een compatibel desinfectans.

Instructies
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4 NALEVING EN
SPECIFICATIES

4.1 Normen

Certificaten en goedkeuringen

• IEC 60601-1:2005+A1:2012 (editie 3.1)
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 NR. 60601-1:14

Bescherming tegen indringing

Component Buzz Kwalificatie volgens IEC 60529

Beeldscherm

Buzz On-Wall IP20

Buzz On-Wall met
silicone koppeling* IP21

Buzz In-Wall IP20

Buzz In-Wall met
silicone koppeling* IP44

Computer Alle varianten IP20

OPMERKING. * De bescherming tegen indringing is afhankelijk van de installatie van het Buzz-
scherm. Raadpleeg voor meer informatie de Buzz 2 handleiding voor planning op de locatie,
Installatievereisten. 

Gebruik het systeem niet in natte ruimten of op plaatsen waar vloeistof het systeem kan
binnendringen. Als er vloeistof in het systeem is binnengedrongen, mag dit niet worden gebruikt.
Trek de stekker van het systeem los en neem contact op met Brainlab support.
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4.2 Omgevingsvereisten
4.2.1 Omgevingscondities

Plaatselijke restricties

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

• Sla het systeem niet op in de nabijheid van chemische producten of gas.
• Stel het systeem niet bloot aan direct UV-licht.
• Door het apparaat bloot te stellen aan omgevingsstress boven of onder vastgestelde limieten

(zoals fumigatie voor ongediertebestrijding) kunnen er beschadigingen ontstaan of kan de
gebruiksduur van het apparaat worden bekort.

Overwegingen voor hoogte

• Tenzij anders vermeld, is het systeem geschikt voor gebruik op een hoogte van minder dan
3.000 meter.

• Vervoer of bewaar het systeem bij een hoogte van minder dan 6.000 meter.

Aanpassingstijd

De aanpassingstijd voor gebruik na extreme opslagcondities is minstens 24 uur.

Condities voor temperatuur, luchtvochtigheid en druk

Specificatie Gebruiksvoorwaarden Transport/opslagcondities

Omgevingstemperatuur 10 tot 35 °C -10 °C tot 45 °C

Relatieve luchtvochtigheid 30% tot 75% (niet-condense-
rend)

10 tot 90% (niet-condense-
rend)

Druk 700 tot 1.060 hPa 500 tot 1.060 hPa

Omgevingsvereisten
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4.3 Systeemspecificaties
4.3.1 Fysieke kenmerken

Buzz On-Wall

Buzz On-Wall-computer en -aanraak-
scherm naast elkaar

Extra aanraakscherm op de
wand

Hoogte 667 mm 667 mm

Breedte 1.866 mm 1.054 mm

Diepte 184 mm 103 mm

Gewicht 64 kg 30 kg

Flexibele opstelling Buzz On-Wall-
computer

Flexibele opstelling Buzz
On-Wall-aanraakscherm

Hoogte 667 mm 667 mm

Breedte 756 mm 1.189 mm

Diepte 184 mm 103 mm

Gewicht 31 kg 38 kg

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall (aanraakscherm) Extra aanraakscherm in de
wand

Hoogte 667 mm 667 mm

Breedte 1.189 mm (alleen Buzz 42"-aanraakscherm) 1.054 mm

Diepte 103 mm (diepte in de wand = 98 mm) 103 mm (diepte in de wand =
98 mm)

Gewicht 38 kg 30 kg

Buzz-computer

Computer

Hoogte 164,5 mm

Breedte 439 mm

Diepte 414 mm

Gewicht 17 kg

OPMERKING. De hierboven genoemde afmetingen zijn gebaseerd op een horizontale plaatsing
van de computer. 

Digitale ok-computer voor Barco Integration met rekbevestiging

Computer

Hoogte 221,1 mm

Breedte 482,6 mm

NALEVING EN SPECIFICATIES
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Computer

Diepte 729,8 mm

Gewicht 18 kg (plus het gewicht van de rekbevestiging)

OPMERKING. De hierboven genoemde afmetingen zijn gebaseerd op een horizontale plaatsing
van de computer. 

Digitale ok-computer voor Barco Integration zonder rekbevestiging

Computer

Hoogte 186 mm

Breedte 430 mm

Diepte 481 mm

Gewicht ~18 kg

OPMERKING. De hierboven genoemde afmetingen zijn gebaseerd op een horizontale plaatsing
van de computer. 

Systeemspecificaties
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4.3.2 Technische specificaties

Computer

Computerunit Digitale ok-computer voor Barco
Integration

Processor
Intel Xeon E5-1650v3
(3,5 GHz, 6 kernen, 15 MB cache)

Intel Xeon E5-1650v4

Geheugen 16 GB DDR4 16 GB DDR4

Massa-opslag 256 GB SSD 480 GB SSD

Externe stations Cd-/dvd-schrijfstation Cd-/dvd-schrijfstation

Grafisch 2 x Nvidia Quadro K2200 2 x Nvidia Quadro P2000

Besturingssys-
teem Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit

Aanraakscherm

Aanraakscherm

Schermtype 42" lcd, led-backlight

Resolutie 1.920 x 1.080

Aanraak Capacitief multiaanraking

Stroomvereisten

Computer Aanraakscherm Digitale ok-computer
voor Barco Integration

Bedrijfsspanning 100-240 V 100-240 V 100-240 V

Stroom 8-4 A 3,5-1,5 A 9,5-4,0 A

Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz 50-60 Hz

Stroomverbruik Max. 850 W (doorgaans
350 W)

Max. 350 W (doorgaans
200 W)

Max. 600 W (doorgaans
350 W)

Wisselstroomnetvoeding

Controleer of het wisselstroomcircuit van de netvoeding waarop de Buzz is aangesloten, niet
overbelast raakt. Zo beperkt u het risico op persoonlijk letsel, brand en schade aan de apparatuur.
De belasting van de Buzz mag niet meer zijn dan 80% van het vermogen van het stroomcircuit.
Raadpleeg het elektriciteitsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de bedradings- en
installatievereisten van uw instelling.
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4.3.3 Ziekenhuisnetwerk

Netwerkvereisten

Het ziekenhuisnetwerk moet voldoen aan de volgende definitie in navolging van IEEE
802.3:1000BASE-T of 100BASE-TX.
De volgende vereisten zijn van toepassing op LAN-bekabeling:
• Categorie 5 of beter voor 10/100 Ethernet
• Categorie 5e of beter voor Gigabit Ethernet

OPMERKING. De klant moet rekening houden met de vereisten van ISO / IEC 11801. 

Door het apparaat aan te sluiten op een ziekenhuisnetwerk wordt een ME-systeem
gecreëerd volgens IEC 60601-1. Brainlab adviseert ziekenhuisnetwerkonderdelen te
gebruiken die voldoen aan een passende IEC-norm (IEC 60601-1 Clausule 7.9.2.9).

Digitale ok-computer voor Barco Integration

De digitale ok-computer voor Barco Integration biedt deze opties voor aansluiting op het
ziekenhuisnetwerk:
• 1/10 gigabit vezel ethernet volgens IEEE 802.3: 10GBASE-SR of IEEE 802.3:1000BASE-SX.
• LAN-vezelbedrading moet multimodusvezel OM3 of beter zijn.

Voorzorgsmaatregelen t.a.v. het netwerk

Het aansluiten van de Buzz op een ziekenhuisnetwerk waarop andere apparatuur is aangesloten,
kan resulteren in onbekende risico’s voor patiënten, gebruikers of derden.
Het ziekenhuis moet de risico’s identificeren, evalueren en controleren door de Buzz aan te sluiten
op een ziekenhuisnetwerk.
Het aanbrengen van wijzigingen in het ziekenhuisnetwerk kan leiden tot nieuwe risico’s die
aanvullende analyse vereisen. Wijzigingen in het ziekenhuisnetwerk omvatten:
• Wijzigingen in de configuratie van het ziekenhuisnetwerk
• Aanvullende items aansluiten op het ziekenhuisnetwerk
• Items loskoppelen uit het ziekenhuisnetwerk
• Apparatuur die is aangesloten op het ziekenhuisnetwerk updaten of upgraden

Het wordt aanbevolen een geschikt elektrisch scheidingsapparaat te gebruiken voor de
netwerkinterface (LAN) met een classificatie van minimaal 1 MOOP en een diëlektrische sterkte
van minimaal 1,5 kV.

Gebruik de apparatuur uitsluitend in beveiligde netwerkomgevingen. Zorg dat het netwerk
is beschermd tegen onbevoegde toegang (bijv. door gebruikersverificatie, firewall, etc.) en
tegen kwaadwillende software. Indien aangesloten op een onveilig netwerk kan de
functionaliteit van de apparatuur niet worden gegarandeerd (bijv. vanwege mogelijke
schadelijke/onveilige software-infecties).

Bij het integreren van de Buzz in een draadloos netwerk, dient u een juiste versleuteling
(bijv. WPA2) te kiezen om patiëntgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang.

Netwerkinformatieflow

De beoogde informatieflow vanaf de Buzz naar het ziekenhuisnetwerk en andere apparaten in het
ziekenhuisnetwerk is als volgt:
• Overdracht patiëntgegevens: Buzz ontvangt gegevens van een server in het

ziekenhuisnetwerk van het ziekenhuis (zoals PACS-server)
• Externe toegang, streaming of gezamenlijke sessies: de Buzz verstuurt gegevens naar een

streamingclient binnen het ziekenhuisnetwerk van het ziekenhuis

Ziekenhuisnetwerk
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Mogelijk gevaren van falen van het netwerk

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

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

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

NALEVING EN SPECIFICATIES
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4.4 Conformiteit
4.4.1 Elektromagnetische signalen

Elektromagnetische omgeving

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

Verklaring Elektromagnetische emissies

Buzz is uitsluitend bedoeld voor gebruik in professionele zorginstellingen. In onderstaande tabel
staan alle toepasselijke emissietests en -normen, evenals de toegepaste compatibiliteitsniveaus:

Emissietest Norm Compatibiliteitsniveau

Geleide en uitgestraalde RF-
emissies CISPR 11

Groep 1
Klasse A

Harmonische vervorming IEC 61000-3-2 Klasse A

Spanningsschommelingen en
flikkering IEC 61000-3-3 Voldoet aan

De emissiekenmerken van deze apparatuur maken het geschikt voor gebruik in industriële
gebieden en ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Wanneer het in een woonomgeving wordt
gebruikt (waarvoor normaal gesproken CISPR 11 klasse B vereist is), zal deze apparatuur
mogelijk onvoldoende bescherming bieden tegen radiofrequente communicatiediensten. De
gebruiker moet in dat geval mogelijk herstelmaatregelen nemen, zoals het verplaatsen of anders
richten van de apparatuur.

Waarschuwing
De Buzz is uitsluitend bedoeld voor gebruik door zorgprofessionals. Het systeem kan
radio-interferentie veroorzaken of de werking van de nabijgelegen apparatuur verstoren.
Het kan nodig zijn om correctiemaatregelen uit te voeren, zoals het opnieuw richten of
verplaatsen van het systeem of het afschermen van de locatie.

Waarschuwing
De apparatuur is alleen bij geselecteerde frequenties getest op uitgestraalde RF-immuniteit
en gebruik in de nabijheid van zenders met andere frequenties kan de werking nadelig
beïnvloeden.

Waarschuwing
Draagbare RF-communicatieapparatuur (met inbegrip van randapparatuur, zoals
antennekabels en externe antennes) mag niet dichter bij een onderdeel van de Buzz
worden gebruikt dan 30 cm, inclusief de door de fabrikant gespecificeerde kabels. Gebeurt
dit toch, dan kan dit resulteren in verslechtering van de performance van deze apparatuur.

Conformiteit

56 Systeem- en technische handleiding Rev. 1.2 Buzz Ver. 2.0



4.4.2 Algemene elektromagnetische immuniteit

Elektromagnetische omgeving

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

Verklaring omtrent elektromagnetische immuniteit

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

Elektromagnetische immuniteitstests

Immuniteitstest Norm IEC 60601-1-2 testni-
veau

Compatibiliteitsni-
veau

Elektrostatische ontla-
ding (ESD) - contact

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Elektrostatische ontla-
ding (ESD) - lucht

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Uitgestraalde RF-EM-
velden IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz tot 2,7 GHz
80% AM bij 1 kHz

3 V/m
80 MHz tot 2,5 GHz
80% AM bij 1 kHz

Elektrische snelle tran-
siënten/lawines - In-
gang AC-voedings-
poort

IEC 61000-4-4

±2 kV
100 kHz herhalingsfre-
quentie

±2 kV
100 kHz herhalingsfre-
quentie

Elektrische snelle tran-
siënten/lawines - Sig-
naalinput-/outputpoor-
ten

±1 kV
100 kHz herhalingsfre-
quentie

±1 kV
100 kHz herhalingsfre-
quentie

Stootspanning - In-
gang AC-voedings-
poort
Lijn-naar-lijn

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Stootspanning - In-
gang AC-voedings-
poort
Lijn-naar-aarde

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Geleide verstoringen
opgewekt door RF IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz tot 80 MHz
6 V in ISM-banden
80% AM bij 1 kHz

3 V
0,15 MHz tot 80 MHz
6 V
80% AM bij 1 kHz

Magnetisch veld voe-
dingsfrequentie IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz of 60 Hz

30 A/m
50 Hz of 60 Hz

NALEVING EN SPECIFICATIES
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Immuniteitstest Norm IEC 60601-1-2 testni-
veau

Compatibiliteitsni-
veau

Spanningsdalingen
IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 cyclus
Bij 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° en
315°
0% UT; 1 cyclus
En 70% UT; 25/30 cy-
clia

Enkele fase: bij 0°

0% UT; 0,5 cyclus
Bij 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° en
315°
0% UT; 1 cyclus en
70% UT; 25/30 cyclia

Enkele fase: bij 0°

Spanningsonderbre-
kingen 0% UT; 250/300 cyclia 0% UT; 250/300 cyclia

a) Bijv. 10/12 betekent 10 perioden bij 50 Hz of 12 perioden bij 60 Hz.
Er is een vrijstelling gebruikt en de apparatuur is niet getest voor uitgestraalde RF-immunitiet over
het gehele frequentiebereik van 80 MHz tot 6.000 MHz.

Testfre-
quentie
(MHz)

Band
(MHz)

Service Modulatie Maxi-
mum
(W)

Afstand
(m)

Compatibi-
liteitsni-
veau im-
muniteit
(V/m)

385 380-390 TETRA 400
Pulsmodulatie
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430-470
GMRS 460,
FRS 460

FM
±5 deviatie
1 kHz sinus

2 0,3 28

710

704-787 LTE-band 13,
17

Pulsmodulatie
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800-960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE-band 5

Pulsmodulatie
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1.720

1.700 -
1.990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE-band 1, 3,
4, 25;
UMTS

Pulsmodulatie
217 Hz

2 0,3 28

1.845

1.970

2.450
2.400 -
2.570

Bluetooth,
WLAN,
802.11b/g/n,
RFID 2450,
LTE-band 7

Pulsmodulatie
217 Hz

2 0,3 28

5.240
5.100 -
5.800

WLAN
802.11a/n

Pulsmodulatie
217 Hz

0,2 0,3 95.500

5.785

Algemene elektromagnetische immuniteit
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4.4.3 RF-communicatieapparatuur

Elektromagnetische omgeving

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

Scheidingsafstanden

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en
de Buzz:

Nominaal maximaal
uitgangsvermogen
van de zender (W)

Scheidingsafstand volgens zenderfrequentie (m)

150 kHz tot 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz tot 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz tot 2,5 GHz

d 2 3 P,=

0,01 d = 0,12 d = 0,12 d = 0,23

0,1 d = 0,38 d = 0,38 d = 0,73

1 d = 1,20 d = 1,20 d = 2,30

10 d = 3,79 d = 3,79 d = 7,27

100 d = 12,00 d = 12,00 d = 23,00

Voor zenders met een opgegeven maximaal uitgangsvermogen dat niet hierboven wordt ver-
meld, kan de aanbevolen scheidingsafstand (d) in meter (m) worden geschat met behulp van de
vergelijking die geldt voor de frequentie van de zender, waarin P het maximale uitgangsvermo-
gen van de zender in watt (W) volgens opgave van de fabrikant van de zender is.
OPMERKING. Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik
van toepassing. 

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

WLAN

Frequentie of frequentieband voor transmissie: 2,4 GHz en 5 GHz met een bandbreedte van
20 MHz in 802.11a/b/g standaard en 40 MHz in 802.11n.

NALEVING EN SPECIFICATIES
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4.4.4 Geteste kabels

Gebruik van gespecificeerde kabels

Waarschuwing
Het gebruik van andere accessoires, transducers en kabels dan gespecificeerd of geleverd
door de fabrikant van deze apparatuur zou kunnen resulteren in toegenomen
elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit van deze
apparatuur en daarmee in een onjuiste werking.

Specificaties kabels en accessoires

Buzz-kabels die zijn getest voor compatibiliteit inzake emissie en immuniteit:

Kabels Specificatie

Netsnoer Geleverd door Brainlab

Potentiaalvereffen-
ingskabel Geleverd door Brainlab (optioneel)

S-Video 2 x BNC-coaxkabel, afgeschermd, afgesloten, 75 Ohm

CVBS / SDI 1 x BNC-coaxkabel, afgeschermd, afgesloten, 75 Ohm

DVI 1 x DVI-D 24 AWG, afgeschermd, afgesloten, 100 Ohm

DP 1 x schermpoort 1.2 kabel 30 AWG, afgeschermd, afgesloten, 100 Ohm

Ziekenhuisnetwerk Geleverd door Brainlab

Microscoop Geleverd door Brainlab

Buzz-computer: Compatibele kabels en connectoren

Poort Voorbeeld Hantering

DVI In/Uit

Directe invoer en uitvoer via DVI. Voor het signaal in en
uit kunnen koperen kabels en een DVI EO-omvormer
worden gebruikt.
Maak altijd de schroeven vast om de kabelaansluiting
te vergrendelen.
OPMERKING. Gebruik een goede kwaliteit koperen
DVI-kabels (max. 5 m) om de DVI-bronnen of een DVI-
scherm aan te sluiten. 

SDI In Sluit de digitale videosignalen van een SD-, HD-SDI- of
3G-SDI-bron (max. 10 m) of analoge videosignalen van
een samengestelde (CVBS) bron (max. 5 m) aan met
een BNC-connector voor interactie met Brainlab-soft-
ware.
Duw de mannelijke connector over de vrouwelijke con-
nector, zodat de twee kleine knoppen op de vrouwelijke
connector vergrendelen in de spiraalgleuven in de
mannelijke connector. Draai de bajonethuls rechtsom
om de connector te vergrendelen.
Om de kabel te verwijderen, draait u de bajonethuls op
de mannelijke connector linksom en trekt u de stekker
eruit.

Composiet In

Geteste kabels
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Poort Voorbeeld Hantering

S-Video In

Sluit de S-videobron met een coaxkabel (max. 10 m)
aan op een Mini-DIN 4 Hosiden-plug om een videobron
aan te sluiten.
Lijn de plastic coderingsknop op de juiste wijze uit
voordat u de kabel aansluit. Deze aansluiting kan niet
worden vergrendeld.
Gebruik alleen 4-pin Mini-DIN Hosiden-pluggen. Soort-
gelijke connectoren kunnen ogenschijnlijk passen,
maar kunnen resulteren in schade aan de apparatuur.

USB

USB-poorten voor het aansluiten van USB 2.0- en 3.0-
apparaten voor de overdracht van patiëntgegevens.
OPMERKING. Sluit geen netwerkadapters of USB-ver-
lengkabels aan op de USB-poorten. 

Ziekenhuisnet-
werk

Galvanisch geïsoleerde ethernetpoort voor aansluiting
op het ziekenhuisnetwerk.
Er zit een lipje aan de onderkant dat vergrendelt als u
de stekker in de poort steekt. Bij het verwijderen van
de connector drukt u op het lipje en trekt u de stekker
eruit.

Functiepaneel

Microscoop

Sluit microscopen alleen aan via een Brainlab-micro-
scoopkabel. Sluit de kabel aan door alle connectoren
(DVI-I, USB, CVBS) op de bijbehorende poort aan te
sluiten.
Voor meer informatie over microscoopintegratie, raad-
pleegt u de bijbehorende Instrumentenhandleiding.

Schermpoort

Sluit met behulp van schermpoort 1.2-kabel (max. 5 m
van 1.920 x 1.080/60 Hz en max. 3,6 m voor
3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz) een schermpoort-scherm
aan.

Digitale ok-computer voor Barco Integration: Compatibele kabels en connectoren

Poort Voorbeeld Hantering

USB

USB-poorten voor het aansluiten van USB 2.0- en 3.0-
apparaten voor de overdracht van patiëntgegevens.
OPMERKING. Sluit geen netwerkadapters of USB-ver-
lengkabels aan op de USB-poorten. 

Ziekenhuisnet-
werk

Galvanisch geïsoleerde ethernetpoort voor aansluiting
op het ziekenhuisnetwerk.
Er zit een lipje aan de onderkant dat vergrendelt als u
de stekker in de poort steekt. Bij het verwijderen van
de connector drukt u op het lipje en trekt u de stekker
eruit.

Functiepaneel

Schermpoort

Sluit met behulp van schermpoort 1.2-kabel (max. 5 m
van 1.920 x 1.080/60 Hz en max. 3,6 m voor
3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz) een schermpoort-scherm
aan.
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Poort Voorbeeld Hantering

LAN LAN-vezelkabel met duplex LC-aansluiting.

Barco Nexxis
Video QSFP+ Steek QSFP+-module in QSFP+-kooi op de computer.

Geteste kabels
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4.4.5 Ondersteunde resoluties

Buzz-computer: Ondersteunde invoerresoluties

In de tabel hieronder worden de ondersteunde invoerresoluties gespecificeerd voor elke invoer
die mogelijk is op de Buzz.
Signalen buiten de gespecificeerde resoluties worden mogelijk niet ondersteund. Voor meer
informatie over de invoerresolutie kunt u contact opnemen met Brainlab support.

Beeldvormingsin-
put

Kleurcodering Connector Signaaltype Indeling

S-Video In
PAL

Mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Composiet In
PAL

BNC CVBS
576i/25

NTSC 480i/29,97

SDI In YCbCr BNC

SDI
576i/25

480i/29,97

HD-SDI

720p/50

720p/60

1080i/30

1080i/60

1080p/25

1080p/30

3G-SDI

1080p/50

1080p/59,94

1080p/60

DVI In 8-bit RGB DVI-I Single-link DVI-D

640 x 480 bij 60 Hz

800 x 600 bij 60 Hz

1.024 x 768 bij
60 Hz

1.280 x 720 bij
60 Hz

1.280 x 1.024 bij
60 Hz

1.920 x 1.080 bij
60 Hz

1.920 x 1.200 bij
60 Hz

1.600 x 1.200 bij
60 Hz

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

DVI In RGB/YCbCr HD-15 RGB/YCbCr Neem contact op
met Brainlab support
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Inputindelingen digitale ok-computer voor Barco Integration

Digitale ok-computer voor Barco Integration heeft geen rechtstreekse video-inputs. Het biedt
een vorm van connectiviteit voor het Barco Nexxis-videoroutingnetwerk:
• Beeldvormingsinput: Barco Nexxis
• Kleurcodering: Divers
• Connector: QSFP+
• Signaaltype: Divers
• Indeling: Divers, tot UHD1/4k

Buzz-computer: Ondersteunde uitvoerresoluties

In de tabel hieronder worden de ondersteunde uitvoerresoluties gespecificeerd voor elke uitvoer
die mogelijk is op de Buzz.
Voor meer informatie over de uitvoerresolutie kunt u contact opnemen met Brainlab support.

Schermen Kleurcodering Connector Signaaltype Indeling

Scherm 1 Schermpoort Schermpoort 1.2

1.920 x 1.080 bij
60 Hz

3.840 x 2.160 bij
30 Hz

3.840 x 2.160 bij
60 Hz

Scherm 2 Schermpoort Schermpoort 1.2

1.920 x 1.080 bij
60Hz

3.840 x 2.160 bij
30 Hz

3.840 x 2.160 bij
60 Hz

Scherm 3 Schermpoort Schermpoort 1.2

1.920 x 1.080 bij
60Hz

3.840 x 2.160 bij
30 Hz

3.840 x 2.160 bij
60 Hz

Scherm 4 Schermpoort Schermpoort 1.2

1.920 x 1.080 bij
60Hz

3.840 x 2.160 bij
30 Hz

3.840 x 2.160 bij
60 Hz

Scherm 5 8-bit RGB DVI-I Single-link DVI-D 1.920 x 1.080 bij
60Hz

Microscoop

8-bit RGB DVI-I Single-link DVI-D 1.920 x 1.080 bij
60Hz

RGB/YCbCr DVI-I RGB/YCbCr

1.024 x 768 bij
60 Hz

1.280 x 1.024 bij
60 Hz

Ondersteunde resoluties
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Uitgang grafische kaart 3D

De grafische kaart levert een progressief enkelstroomssignaal. De 3D-inhoud wordt gecreëerd
door Brainlab software (aanvullende software kan nodig zijn). Een extern scherm moet 3D lijn-
voor-lijn technologie ondersteunen om de 3D-inhoud correct weer te geven.

Outputindelingen digitale ok-computer voor Barco Integration

Schermen Connector Signaaltype Indeling

Schermen 1-8 Schermpoort Schermpoort 1.4

Indeling FullHD,
UHD1, 4k en tot HDR
5.120 x 2.880 bij
60 Hz (30-bit kleur)

Ondersteunde video-inputaansluitingen

Beeldvormingsin-
put

Aansluitingen Signaaltype Impedantie (Ohm)

S-Video In Mini-DIN YC 75

Composiet In BNC CVBS 75

SDI In BNC SDI, HD-SDI, 3G-SDI 75

DVI In DVI-I
Single-link DVI-D 100

RGB/YCbCr 75

Inputaansluitingen digitale ok-computer voor Barco Integration

Digitale ok-computer voor Barco Integration heeft geen rechtstreekse video-inputs. Het biedt
een vorm van connectiviteit voor het Barco Nexxis-videoroutingnetwerk:
• Beeldvormingsinput: Barco Nexxis
• Connector: QSFP+
• Signaaltype: Divers
• Impedantie: n.v.t. (vezel)

Ondersteunde video-outputaansluitingen

Schermen Aansluitingen Signaaltype Impedantie (Ohm)

Scherm 1

Schermpoort
Schermpoort 1.2
Schermpoort ++

100
Scherm 2

Scherm 3

Scherm 4

Scherm 5 DVI-I Single-link DVI-D 100

Microscoop DVI-I
Single-link DVI-D 100

RGB/YCbCr 75
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Outputaansluitingen digitale ok-computer voor Barco Integration

Schermen Connector Signaaltype Impedantie (Ohm)

Schermen 1-8 Schermpoort Schermpoort 1.4,
schermpoort++ 100

Ondersteunde resoluties
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5 ELEKTRISCHE
VEILIGHEID

5.1 Introductie
5.1.1 Buzz-systeem

Buzz-classificatie

De Buzz is geclassificeerd als Klasse I-apparatuur volgens IEC 60601-1 en moet als zodanig
worden getest.
De Buzz On-Wall en Buzz In-Wall zijn medische elektrische systemen (ME-SYSTEMEN).

Classificatie Definitie

Klasse I

Classificatie met betrekking tot de bescherming tegen elektrische schokken.
Heeft betrekking op elektrische apparatuur waarbij de bescherming tegen
elektrische schokken niet uitsluitend berust op basisisolatie, maar waar ook
sprake is van een extra veiligheidsmaatregelen waardoor toegankelijke meta-
len onderdelen of interne metalen onderdelen als bescherming geaard zijn.

Veiligheidsvereisten

Waarschuwing
Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, mag de Buzz alleen op een
voedingsbron met beschermende aarding worden aangesloten.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID
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5.2 Testvereisten
5.2.1 Overzicht

Interval

Deze terugkerende test moet eenmaal per jaar worden uitgevoerd of nadat de apparatuur is
gerepareerd of gewijzigd.
De terugkerende test is verplicht voor medisch-elektrische apparatuur en wanneer een medisch-
elektrisch systeem wordt gevormd, in navolging van IEC 60601-1-1 of clausule 16 van de derde
editie van IEC 60601-1, respectievelijk.
Herhaal deze test steeds als de medisch-elektrische apparatuur of de opstelling van het medisch-
elektrische systeem is gewijzigd, bijvoorbeeld na reparatie van één of alle apparaten, of na het
omwisselen van apparatuuronderdelen, zoals kabels.
Voor aanhoudende veiligheid van de apparatuur is een jaarlijkse elektrische veiligheidstest vereist
volgens IEC 62353. Voor een ME-SYSTEEM of permanent geïnstalleerde apparatuur kan een
elektrische veiligheidstest in navolging van IEC 60601-1 noodzakelijk zijn.
OPMERKING. Plaatselijke regelgeving, landelijke afwijkende normen en vereisten die afwijken
van deze norm hebben prioriteit. 

Omvang

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

Inspecties door niet-Brainlab-personeel

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

Controles door Brainlab support

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

• Als u de hulp wenst van een Brainlab-monteur, neemt u contact op Brainlab support.

Gerelateerde links

Veiligheidsinspectie op pagina 81
Testoverzicht op pagina 69

Testvereisten
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5.2.2 Testoverzicht

Voorzorgsmaatregelen bij testen

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

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

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

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

Testrichtlijnen

Bij het uitvoeren van herhaalde tests:
• Voer de vereiste teststappen uit in de hierboven aangegeven volgorde.
• Alle tests dienen positief te zijn voltooid voordat het apparaat als veilig kan worden beschouwd.
• De kalibratie van het meetapparaat moet geldig zijn op het moment van de meting.
• Meetresultaten die zijn gemeten na wijziging van het ME-SYSTEEM worden gedocumenteerd

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

Testrapportformulier

• Gebruik het testrapportformulier uit de volgende paragraaf om de controleresultaten in te
voeren.

• Bewaar het formulier als registratie van de inspectie.

Verplichte teststappen voor ME-SYSTEMEN

Stap

1. Visuele controle.

2. Beschermende aardingsweerstand.

3. Apparatuurlekstroom.

4. Aanraakstroom.

5. Functionele test.

6. Rapporteer de resultaten.

7. Evalueer de resultaten.

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

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Systeem- en technische handleiding Rev. 1.2 Buzz Ver. 2.0 69



5.2.3 Terugkerende tests

Uit te voeren stappen

Stap Instructies en condities

Visuele controle

Prepareer het apparaat voor normaal gebruik. Gebruik het originele, door
Brainlab geleverde netsnoer.
Controleer alle relevante kabels op deuken, beschadigde isolatie en lege
leidingen. Beweeg de kabels rond uw hand om de isolatie lichtjes te strek-
ken. Zichtbare schade is niet acceptabel.
Voor basisveiligheid en essentiële prestaties ten aanzien van elektromag-
netische storingen moet regelmatig worden gecontroleerd of:
• Alleen de aangegeven kabels met het apparaat worden gebruikt
• Alle kabels in goede staat verkeren en niet beschadigd zijn (er is bij-

voorbeeld geen isolatiemateriaal zichtbaar)
• De aansluitingen met kabels stevig en beveiligd zijn (daar waar van toe-

passing)
• Het apparaat op betrouwbare wijze is geaard

Controleer de Buzz op zichtbare beschadigingen, kapotte kabels en lege
leidingen. Met uitzondering van de ventilatieopeningen mag het inwendi-
ge van het apparaat niet zichtbaar zijn. Beschadigde kabels, lege leidin-
gen of zichtbaarheid van het interieur zijn niet acceptabel.
Controleer de conditie van alle kabels die met het apparaat zijn verzon-
den/worden gebruikt, zoals:
• Netsnoer
• Ethernetkabel
• Videokabels
• USB-kabels
• Microscoopaansluitkabel (voor zover van toepassing)

Controleer het volgende:
• Is de isolatie over de gehele lengte van de kabel intact?
• Zitten de stekkers rondom vast op de kabels?
• Zijn er draden zichtbaar?

Controleer het volgende:
• Is de behuizing volledig intact?
• Zijn er glazen oppervlakken gebroken?
• Zijn alle Buzz-onderdelen beschikbaar?

Indien beschadigingen worden gedetecteerd, moet u het apparaat buiten
gebruik stellen, het als zodanig te markeren en contact op te nemen met
Brainlab support.

Beschermende
aardingsweerstand

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

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

Prepareer het apparaat voor normaal gebruik.
Meet de beschermende aardingsweerstand voor alle meetpunten.

Terugkerende tests
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Stap Instructies en condities

Apparatuurlekstroom

Test de lekstroom van de apparatuur in overeenstemming met IEC
62353:2014 hoofdstuk 5.3.3.2.3 met de zogenaamde "differentiële metho-
de", met de volgende aanvullende voorwaarden:
• Metingen worden uitgevoerd met netspanning
• Metingen worden indien mogelijk uitgevoerd in beide richtingen van de

netspanningstekker
Bij het meten van de verschillende posities van de netsnoerstekker docu-
menteert u de hogere waarde.

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

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

Prepareer het apparaat voor normaal gebruik.
Maak de benodigde functionele verbindingen om het medisch-elektrische
systeem tot stand te brengen en schakel de apparaten in.
Meet de aanraakstroom voor alle meetpunten.

Functionele test

Prepareer het apparaat voor normaal gebruik.
Schakel het apparaat in.
Controleer of de indicatorlampjes functioneren.
Start een softwaretoepassing.
Voor zover van toepassing, controleer de beoogde functie van het ME-
SYSTEEM.
Controleer het volgende:
• De gegevens worden op het scherm weergegeven
• Het aanraakscherm functioneert
• De interfaces functioneren
• De communicatie met het netwerk functioneert (voor zover van toepas-

sing)

Rapporteer de resul-
taten Stel een testrapport op.

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

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

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

Belangrijke waarden

De waarden zijn beperkt in navolging van de normen.

Teststap Normale conditie Eerste-fouttoe-
stand

Norm

Beschermende aardingsweer-
stand ≤ 0,3 Ω N.v.t. IEC 62353

Apparatuurlekstroom ≤ 0,5 mA N.v.t. IEC 62353

Aanraakstroom ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA IEC 60601-1

ELEKTRISCHE VEILIGHEID
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Referentiedimensie

Gebruik onderstaande tabel om de enkele gemeten waarden op elk vereist meetpunt in te voeren.
Voer de maximale gemeten waarden in onderstaande tabel in:

Teststap Normale conditie Eerste-fouttoe-
stand

Testresultaat

Beschermende aardingsweer-
stand N.v.t.

Apparatuurlekstroom N.v.t.

Aanraakstroom

Apparaat dat wordt getest: Buzz 2 Serienummer:

Serienummer van het meetapparaat:

Kalibratie geldig tot (datum):

Test uitgevoerd (datum): door:

Gerelateerde links

Systeemberichten op pagina 34
Tests uitvoeren op pagina 73
Apparatuurlekstroom op pagina 75
Aanraakstroom op pagina 77

Terugkerende tests
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5.3 Tests uitvoeren
5.3.1 Beschermende aardingsweerstand

Algemene informatie

Verbind de meettip van uw meetapparaat met de geleidende delen die in de onderstaande tabel
worden getoond en meet de weerstand. Sommige testpunten zijn mogelijk niet van toepassing
voor uw Buzz-variant.
Indien het apparaat niet slaagt voor een test, dient het te worden gerepareerd door Brainlab
support. Na reparatie dient u de volledige elektrische veiligheidstest vanaf het begin te herhalen.
OPMERKING. Als de apparaatkoppeling op het scherm niet toegankelijk is van buitenaf, moet u
contact opnemen met Brainlab support. 

Beschermende-aardingsweerstandstest

Getest punt Gemeten waar-
de

Test ge-
slaagd?

Buzz Computer (alleen) - Schroe-
ven behuizing dicht bij voedings-
lampje

Frame aanraakscherm in de
wand (overzicht van mogelijke
meetpunten)

Extra frame aanraakscherm in de
wand (overzicht van mogelijke
meetpunten)

Frame in de wand (meetdetail)

(Frame op de wand)
Aanraakscherm en extra aan-
raakscherm bij het verfloze gat in
het frame
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OPMERKING. Deze meting moet voor elk scherm worden uitgevoerd met en zonder
functiepaneel. 

Tests uitvoeren
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5.3.2 Apparatuurlekstroom

Algemene informatie

Verbind de meettip van uw meetapparaat met de geleidende delen die in de onderstaande tabel
worden getoond en meet de lekstroom.
Sommige testpunten zijn mogelijk niet van toepassing voor uw Buzz-variant.

Apparatuurlekstroom

Getest punt Gemeten waar-
de

Test ge-
slaagd?

Computer (meetpunt op aan-uit-
knop)

Schroef van DVI-I Uit op gebrui-
kerspaneel computer

(Alleen frame op de wand) Gat
rechtsonder van 42" scherm voor
aansluiting op het metalen func-
tiepaneel

USB-poort op het functiepaneel

Frame aanraakscherm in de
wand (overzicht van mogelijke
meetpunten)
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Getest punt Gemeten waar-
de

Test ge-
slaagd?

Extra frame aanraakscherm in de
wand (overzicht van mogelijke
meetpunten)

Frame in de wand (meetdetail)

(Alleen frame op de wand)
(Extra) aanraakscherm bij het
verfloze gat in het frame

Apparatuurlekstroom

76 Systeem- en technische handleiding Rev. 1.2 Buzz Ver. 2.0



5.3.3 Aanraakstroom

Algemene informatie

Sluit de meettip van uw meetapparaat aan op de geleidende delen die in de onderstaande tabel
worden getoond en meet de weerstand.
Sommige testpunten zijn mogelijk niet van toepassing voor uw Buzz-variant.

Aanraakstroom

De aanraakstroomtest voor ME-SYSTEEM kan een aantal van de meetpunten die zijn
gedefinieerd voor de apparatuurlekstroomtest, herhalen.

Getest punt Gemeten waar-
de

Test ge-
slaagd?

Schroef van DVI-I Uit op gebrui-
kerspaneel computer

Computer (meetpunt op aan-uit-
knop)

(Alleen frame op de wand) Gat
rechtsonder van 42" scherm voor
aansluiting op het metalen func-
tiepaneel

Frame aanraakscherm in de
wand (overzicht van mogelijke
meetpunten)

Extra frame aanraakscherm in de
wand (overzicht van mogelijke
meetpunten)
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Getest punt Gemeten waar-
de

Test ge-
slaagd?

Frame in de wand (meetdetail)

(Alleen frame op de wand)
(Extra) aanraakscherm bij het
verfloze gat in het frame

USB-poort op het functiepaneel

Aanraakstroom
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6 ONDERHOUD
6.1 Inspecties
6.1.1 Overzicht

Interval

Eenmaal per jaar moet een uitgebreide inspectie door Brainlab support worden uitgevoerd.
De Buzz moet regelmatig worden onderhouden en geïnspecteerd om de werking en veiligheid te
kunnen garanderen.
Volg de instructies die zijn opgegeven in dit document zorgvuldig voor het veilig uitvoeren van
routinematig onderhoud.

Waarschuwing
Voer geen service- of onderhoudswerkzaamheden uit aan de Buzz of een van de
onderdelen ervan terwijl het apparaat in gebruik is.

Autorisatie

Alleen Brainlab en/of geautoriseerde partners mogen reparaties uitvoeren aan het systeem en de
apparatuur.
Risico op elektrische schok: er zijn geen onderdelen die door de gebruiker mogen worden
gerepareerd. Verwijder geen delen van de behuizing. Alle werkzaamheden ten aanzien van
installatie, service en onderhoud moeten worden uitgevoerd door Brainlab of getrainde monteurs
die door Brainlab zijn goedgekeurd.

Levensduur van de batterij

De CMOS-batterij van de computer moet elke drie jaar worden vervangen. Dit moet worden
gedaan door Brainlab of getrainde monteurs die door Brainlab zijn geautoriseerd.
Lege batterijen moeten volgens de regels van uw organisatie of lokale regelgeving worden
afgevoerd of worden gerecycled. Maak een afspraak met Brainlab support voor het vervangen en
afvoeren van de batterij.

ONDERHOUD
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6.1.2 Jaarlijkse inspectie

Regeling

Onderhoudscontract moge-
lijk

Jaarlijkse inspectie

Ja Automatisch uitgevoerd door Brainlab.

Nee Neem contact op met Brainlab support om dit te regelen.

Omvang

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

Jaarlijkse inspectie
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6.1.3 Veiligheidsinspectie

Interval

De veiligheidsinspectie moet eenmaal per jaar worden uitgevoerd en de resultaten ervan moeten
worden gedocumenteerd.

Omvang

De veiligheidsinspectie moet alle relevante, gespecificeerde items omvatten.

Inspecties door niet-Brainlab-personeel

De veiligheidsinspectie moet worden uitgevoerd door een bevoegde technicus die:
• gekwalificeerd is voor het uitvoeren van veiligheidsinspecties van medisch elektrische

apparatuur;
• bekend is met de veiligheidsinformatie en instructies van het product en die de

gebruikershandleidingen heeft gelezen en begrepen;
• bekend is met de actuele lokale regelgeving inzake industriële en niet-industriële

ongevalspreventie;
• Brainlab onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengt als hij/zij de apparatuur onveilig acht.

Controles door Brainlab-personeel

Als er geen geschikte gekwalificeerde persoon op locatie bij de klant aanwezig is, wordt deze
inspectie tegen een vaste vergoeding uitgevoerd door Brainlab support.
Als u de hulp wenst van een Brainlab-monteur, neemt u contact op Brainlab support.

ONDERHOUD
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6.1.4 Veiligheidsinspectiemaatregelen

Uit te voeren tests

De elektrische veiligheidstest moet alle stappen omvatten die in het veiligheidsinspectieformulier
staan vermeld. Naast het veiligheidsinspectieformulier bestaat de veiligheidsinspectie ook uit
aanvullende inspecties, zoals beschreven in het hoofdstuk Onderhoud.

Gerelateerde links

Testvereisten op pagina 68
Inspecties op pagina 79

Veiligheidsinspectiemaatregelen
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6.2 Storingen en instructies voor retourzending
6.2.1 Storingen

Systeemschade of -storing

Gebruik het systeem niet meer als:
• het netsnoer of de stekker is beschadigd of gerafeld
• er vloeistof op of in het systeem is gemorst
• het systeem niet normaal werkt wanneer de gebruiksinstructies worden gevolgd
• er systeemcomponenten zijn gevallen of de behuizing is beschadigd
• systeemcomponenten een duidelijke verminderde werking vertonen, wat erop duidt dat

onderhoud nodig is
• er vloeistof uit het systeem lekt
• er rook uit het systeem komt

Als een lcd-paneel is beschadigd (bijv. gebroken glas), mag de lekkende vloeistof niet in contact
komen met de huid, slijmvliezen (ogen, mond) of voedingsmiddelen. Adem de dampen niet in. In
geval van contact de desbetreffende lichaamsdelen en/of kleding onmiddellijk met voldoende
water en zeep spoelen.

Wat te doen bij schade of storingen

Stap

1. Schakel het systeem uit.

2. Neem contact op met Brainlab support.

3. Bevestig een waarschuwing, zoals "NIET GEBRUIKEN", aan de apparatuur om te voor-
komen dat deze onbedoeld wordt gebruikt.

Als u apparatuur blijft gebruiken die tijdens een inspectie defect bleek, riskeert u het veroorzaken
van letsel bij de patiënt en de gebruiker.

ONDERHOUD
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6.2.2 Instructies voor teruggave

Beschadigde apparatuur melden

Alle defecte apparatuur moet onmiddellijk worden gemeld bij Brainlab support.
Wanneer u contact opneemt met Brainlab support over een defect, wordt u gevraagd om het
volgende:
• Systeemserienummer op typeplaatje
• Een omschrijving van het probleem

Reparatie en vervanging

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

Retouradressen

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Duitsland

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

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

Brainlab Ltd.
Unit 2502-2503, Prosperity Centre,
25 Chong Yip Street, Kwun Tong,
Kowloon
Hongkong

Retourzending van componenten

Stap

1. Bescherm het component tegen verdere schade door het te omwikkelen en veilig te ver-
pakken.

2. Vul het formulier in dat u per fax of bij het reserveonderdeel hebt ontvangen en stuur het
terug.

3. Plak de doos veilig dicht.

4. Verstuur het defecte component naar het relevante retouradres of volg de instructies die u
van Brainlab support hebt gekregen.

Instructies voor teruggave
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