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1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger

Support

Kontakt Brainlab-support, hvis du ikke kan finde de oplysninger, du har brug for, i denne
vejledning, eller hvis du har yderligere spørgsmål eller problemer:

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Mellem- og Syd-
amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf.: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende re-
gioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tlf.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Forventet driftslevetid

Brainlab yder mindst otte års service af Kick 2 navigationsstationen samt mindst fem års
service af EM-sporingsenheden. I denne periode tilbydes både reservedele og område-support.

Feedback

På trods af omhyggelig korrekturlæsning kan denne brugervejledning indeholde fejl. Kontakt os på
user.guides@brainlab.com, hvis du har forslag til forbedring.

Producent

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

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.2 Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

• Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG.
• Kick® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG.

Patentoplysninger

Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For
yderligere oplysninger, se: www.brainlab.com/patent.

CE-mærkning

CE-mærkningen betyder, at Brainlab-produktet opfylder alle væsentlige krav i
Rådets direktiv 93/42/EØF (”MDD”).
Kick 2 navigationsstation er et klasse IIb-produkt i henhold til reglerne i MDD.

Vejledning om bortskaffelse

Når medicinsk udstyr har nået slutningen af sin levetid, skal du rengøre udstyret for alle
biomaterialer/biorisici og kassere udstyret i overensstemmelse med gældende love og
bestemmelser.

Elektrisk og elektronisk udstyr må udelukkende bortskaffes i overensstemmelse med
gældende lovgivning. For oplysninger angående WEEE-direktivet (Affald af elektrisk
og elektronisk udstyr) eller relevante stoffer, som kan være til stede i det medicinske
udstyr, kan du besøge:
www.brainlab.com/sustainability

Indberetning af hændelser i forbindelse med dette produkt

Det er påkrævet, at du indberetter alle alvorlige hændelser, der kan have fundet sted i forbindelse
med dette produkt, til Brainlab, samt til den tilsvarende nationale kompetente myndighed for
medicinsk udstyr, hvis du befinder dig i Europa.

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af
eller efter ordre fra en læge.

Juridiske oplysninger
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om potentiel personskade, dødsfald eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med brug eller misbrug af udstyret.

Forsigtighedsregler

Forsigtighedsregler er markeret med runde forsigtighedssymboler. De indeholder vigtige
oplysninger om enhedens potentielle funktionsfejl, svigt, beskadigelse af enheden eller
skade på ejendom.

Bemærkninger

BEMÆRK: Bemærkninger er angivet med kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips. 

Symboler på hardwarekomponenter

Nedenstående symboler kan optræde på systemet.

Symbol Forklaring

Type BF anvendt del
BEMÆRK: Anvendte dele, der har ledende kontakt til patienten eller med mellem el-
ler langvarig kontakt til patienten. 

Ækvipotentialitet
BEMÆRK: Identificerer de klemmer, som, når de forbindes med hinanden, bringer
de forskellige dele af et udstyr eller system til samme potentiale, som ikke nødven-
digvis er jordpotentiale (jord). 

Opbevares tørt

Temperaturgrænse
BEMÆRK: Angiver de temperaturgrænser, som det medicinske udstyr sikkert kan
udsættes for. 

Luftfugtighedsgrænse
BEMÆRK: Angiver det luftfugtighedsområde, som det medicinske udstyr sikkert kan
udsættes for. 

Atmosfæretrykbegrænsning
BEMÆRK: Angiver det atmosfæriske trykområde, som det medicinske udstyr sikkert
kan udsættes for. 

Antal inkluderede enheder

Producentens batchkode

GENERELLE OPLYSNINGER
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Symbol Forklaring

Producentens serienummer

Reference(artikel)nummer
BEMÆRK: Angiver Brainlabs produktnummer. 

Produktionsdato
BEMÆRK: Datoen er angivet iht. ISO 8601 som ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Producent

IPXY

Kapslingsklasse
• Beskyttelse mod indtrængen af fremmedlegemer (tal 0 til 6, eller bogstav X).
• Beskyttelse mod indtrængen af væsker (tal 0 til 9, eller bogstav X).

BEMÆRK: Bogstavet X er anført, hvis der er indsamlet utilstrækkelige data til at til-
dele et beskyttelsesniveau. 

USAs føderale lovgivning begrænser denne anordning til salg af eller efter ordre fra
en læge

Kontakt til at sætte enheden i standby-tilstand

Indeholder en RF-sender til drift

Unik udstyrsidentifikation

Der henvises til brugervejledningen eller -håndbogen

Kig aldrig direkte på laserstrålen, og ret aldrig laserstrålen hen imod patientens øjne
eller ansigt

(Spectra-kamera)
Laserstråling udsendt fra åbningen
Kig ikke direkte på strålen
Klasse 2 laserprodukt
Maks. effekt 1 mW, bølgelængde 635 nm
ANSI Z136.1 (2000), IEC 60825-1 (2001)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 og 1040.11 undtagen afvigelser i henhold til Laser Noti-
ce No. 50 dateret 26. juli 2001

(Vega-kamera)
Laserstråling udsendt fra åbningen
Kig ikke direkte på strålen
Klasse 2 laserprodukt
Maks. effekt 1 mW, bølgelængde 635-670 nm
ANSI Z136.1 (2014), IEC 60825-1 (2014)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 og 1040.11 undtagen afvigelser i henhold til Laser Noti-
ce No. 50 dateret 24. juni 2007

Symboler
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Symbol Forklaring

Fare for at vælte: Vognen må ikke bevæges, når bremserne er låst, eller hvis enhe-
den blokeres af forhindringer

Masse

Kraftigt magnetfelt

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.4 Brug af systemet

Tilsigtet brug af systemet

Kick 2 navigationsstationen er beregnet til brug som en mobil computerplatform med et eller
flere softwareprogrammer installerede. Kick 2 navigationsstationen gør det muligt at vise og
udveksle samt interagere med data. Kick 2 navigationsstationen tilbyder også interaktion med
eksternt/yderligere udstyr eller komponenter inden for den definerede specifikation af ydeevne
ved brug i det tilsigtede anvendelsesmiljø.
Gennem integration af en egnet sporingsenhed, og ved hjælp af egnet programsoftware, kan Kick
2 navigationsstationen anvendes som en navigationsstation.

Tilsigtet brugerprofil

Nedenfor er de tilsigtede brugere af systemet samt deres respektive opgaver beskrevet.
Klinisk team:
• Ikke-steril forberedelse og opsætning forud for operation
• Ikke-steril håndtering af udstyr under operation (f.eks. flytning af vognen)
• Steril eller ikke-steril interaktion med videoer, billeder og data
• Nedlukning, oprydning og opbevaring af udstyr efter operation

Rengøringspersonale:
• Rengøring af udstyr efter nedlukning

Hospitalstekniker:
• Vedligeholdelse
• Kontrol af udstyrets elektriske sikkerhed under dets levetid
• Bortskaffelse af udstyret efter endt levetid

Brainlab-service:
• Installation af udstyr, herunder udpakning og transport af udstyret
• Oplæring af brugere i udstyret
• Fejlfinding og reparation af udstyret

Patientmateriale

Den tilsigtede patientpopulation består af patienter, som kan behandles ved hjælp af den Brainlab-
programsoftware udgivet til Kick 2 navigationsstationen.
Der henvises til den pågældende softwarebrugervejledning for yderligere oplysninger.

Anvendelsessted

Systemet er kun beregnet til indendørs brug på professionelle sundhedsfaciliteter.

Brugshyppighed

Brugshyppigheden er fastlagt til mellem én gang om måneden eller flere gange om ugen.

Grundlæggende præstation

Idet den grundlæggende præstation defineres af de kliniske funktioner, afhænger den af det
anvendte Brainlab-program og den kliniske procedure. Der henvises til den pågældende
softwarebrugervejledning for oplysninger om, hvorvidt der er defineret en væsentlig
funktionsegenskab, og i så tilfælde hvilken.

Brug af systemet
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Ofte brugte funktioner

Følgende er hyppigt anvendte funktioner på Kick 2:
• Flytning og placering af udstyret før og efter operation
• Tilkobling/frakobling af tredjepartsudstyr
• Overførsel af patientdata til udstyret
• Ikke-steril flytning af udstyret under operation
• Steril brug af berøringsskærmen
• Opstart/nedlukning
• Rengøring af udstyret
• Forberedelse til transport og pakning af transportsæt

Forsigtig håndtering af hardware

Systemkomponenter og tilbehørsinstrumenter består af præcise mekaniske dele. De skal
håndteres forsigtigt.

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel
Før patientbehandlingen påbegyndes, skal plausibiliteten af alle de oplysninger, der er lagt
ind i og modtaget af systemet, gennemgås.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.5 Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software

Enheder, som ikke tilhører Brainlab

Advarsel
Brug af kombinationer af medicinsk udstyr, som ikke er godkendt af Brainlab, kan have en
negativ indvirkning på udstyrets sikkerhed og/eller effektivitet og udgøre en
sikkerhedsrisiko for patienten, brugeren og/eller miljøet.

Andre Brainlab-instrumenter

Yderligere instrumenter kan blive markedsført efter udgivelsen af denne brugervejledning. Kontakt
Brainlab-support, hvis du har spørgsmål vedrørende kompatibilitet.

Advarsel
Brug udelukkende instrumenter og reservedele, som er specificeret af Brainlab. Brug af
uautoriserede instrumenter/reservedele kan påvirke det medicinske udstyrs sikkerhed og/
eller effektivitet negativt og udgøre en fare for patienten, brugeren og/eller miljøet.

Samling af instrument

Hvis der anvendes instrumentation med dette produkt, er det nødvendigt at sikre, at alle
instrumenter er korrekt samlet i overensstemmelse med instruktioner i den tilhørende
Instrumentbrugervejledning.

Kompatibel medicinsk Brainlab-software

Det er kun Brainlabs medicinske software, som er specificeret af Brainlab, der må installeres og
anvendes sammen med systemet. Kontakt Brainlab-support for afklaring vedr. kompatibiliteten
med Brainlab medicinsk software.

Software, som ikke tilhører Brainlab

Det er kun autoriserede Brainlab-medarbejdere, der må installere software på Brainlab-
systemet. Undlad at installere eller afinstallere nogen softwareprogrammer.

Opdateringer

Advarsel
Opdateringer til operativsystemet (hotfixes) eller tredjeparts-software skal udføres uden for
klinikkens åbningstider og i et testmiljø for at bekræfte, at Brainlab-systemet fungerer
korrekt. Brainlab overvåger udsendte Windows-hotfix og vil, for nogen opdateringer, vide,
om der kan forventes problemer. Kontakt Brainlab-support, hvis der opleves problemer
med et operativsystem-hotfix.

Virusscanning og malware

Brainlab anbefaler at beskytte systemet med avanceret antivirussoftware.
Vær opmærksom på, at nogle indstillinger for malware-beskyttelsessoftware (f.eks. virusscanner)
kan påvirke systemydelsen negativt. Hvis realtidsscanninger udføres, og enhver filadgang
monitoreres, kan det for eksempel tage lang tid at indlæse og gemme patientdata. Brainlab
anbefaler at deaktivere realtidsscanninger samt at udføre virusscanninger uden for klinikkens
åbningstider.

Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software
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Advarsel
Sørg for, at antivirussoftware ikke ændrer nogen Brainlab-mapper, især:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab osv.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData osv.

Advarsel
Opdateringer må ikke downloades eller installeres under behandlingsplanlægning.
Kontakt Brainlab-support for yderligere oplysninger om nogen af disse emner.

Microsoft-sikkerhedsopdateringer til Windows og driveropdateringer

Brainlab tillader kun installation af sikkerhedsrettelser. Servicepakker og valgfrie opdateringer må
ikke installeres. Tjek dine indstillinger for at sikre, at opdateringer downloades og installeres
korrekt og på et passende tidspunkt. Drivere må ikke opdateres på Brainlab-platforme.
Besøg Brainlabs hjemmeside for yderligere oplysninger om indstillinger og en liste over Microsoft
Security Updates (Microsoft sikkerhedsopdateringer), der blokeres af Brainlab-support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Adgangskode: WindowsUpdates!89
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1.6 Oplæring og dokumentation

Brainlab-undervisning

Af hensyn til sikker og passende brug skal alle brugere deltage i et obligatorisk
uddannelsesprogram hos en Brainlab-repræsentant for de bruger systemet.

Overvåget support

Før systemet anvendes til kirurgiske procedurer, hvor computerstøttet navigation betragtes som
værende kritisk, skal der udføres et tilstrækkeligt antal procedurer under tilstedeværelse af en
Brainlab-repræsentant.

Ansvar

Advarsel
Dette system er kun en hjælp til kirurgen og erstatter eller overflødiggør ikke kirurgens
erfaring og/eller ansvar under anvendelsen. Det skal altid være muligt for brugeren at
fortsætte uden hjælp fra systemet.
Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemets komponenter og de tilhørende
instrumenter.

Udvidet operationsstuetid

Brainlab-navigationssystemer er følsomt teknisk udstyr. Afhængigt af operationsstueopsætningen,
patientplacering, beregningstider og kompleksitet, kan operationsvarigheden ved hjælp af
navigation variere. Det er op til brugeren at afgøre, om en potentiel forlængelse er acceptabel for
den respektive patient og behandling.

Læs brugervejledninger

Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software eller medicinsk udstyr, som skal
anvendes med forsigtighed.
Det er derfor vigtigt, at alle brugere af systemet, instrumentet eller softwaren:
• Læser denne brugervejledning grundigt inden håndtering af udstyret.
• Til enhver tid har adgang til denne vejledning.

Tilgængelige brugervejledninger

BEMÆRK: Tilgængelige brugervejledninger varierer afhængigt af Brainlab-produktet. Hvis du har
spørgsmål vedrørende de brugervejledninger, du har modtaget, bedes du kontakte Brainlab-
support. 

Brugervejledning Indholdsfortegnelse

Softwarebrugervejledninger
• Oversigt over behandlingsplanlægning og billedstyret navigation
• Beskrivelse af systemets opsætning på operationsstuen
• Detaljerede softwareanvisninger

Hardwarebrugervejlednin-
ger

Detaljerede oplysninger om strålebehandling og kirurgisk hard-
ware, generelt defineret som store, komplekse instrumenter

Instrumentbrugervejlednin-
ger Detaljerede anvisninger for instrumenthåndtering

Vejledning til rengøring,
desinficering og sterilisering

Detaljer vedrørende rengøring, desinficering og sterilisering af in-
strumenter

Oplæring og dokumentation
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Brugervejledning Indholdsfortegnelse

Systembrugervejledning Detaljerede oplysninger om systemopsætning

Teknisk brugervejledning Detaljerede tekniske oplysninger om systemet, inklusive data og
overensstemmelser

System- og teknisk bruger-
vejledning

Kombinerer indholdet i Systembrugervejledningen og den Tekni-
ske brugervejledning

GENERELLE OPLYSNINGER
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Oplæring og dokumentation
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2 SYSTEMOVERSIGT
2.1 Oversigt

Kick 2 navigationsstation

Kick 2 navigationsstationen er en mobil navigationsstation til billedstyret kirurgi (IGS) bestående
af:
• En monitorvogn med en medicinsk computerenhed (MCU) og et display med en

berøringsskærm.
• En sporingsenhed:

- En kameravogn med en optisk sporingsenhed samt alle de nødvendige komponenter for at
sikre, at den kan bruges sammen med monitorvognen

- ELLER
- En elektromagnetisk sporingsenhed samt alle de nødvendige komponenter for at sikre, at

den kan bruges sammen med monitorvognen
Sporingsenheden indhenter sporingsdata ved at registrere enten reflekteret (f.eks. infrarødt lys)
eller udstrålede elektromagnetiske bølger fra registreringsanordninger, enheder eller instrumenter.
De fremkomne sporingsdata overføres til computeren, hvor de bliver behandles af
softwareprogrammer.

Elektromagnetisk sporing

Elektromagnetisk (EM) sporing bruger en EM-feltgenerator til at danne en kendt volumen med et
varierende magnetfelt. Dette felt inducerer spænding ind i spoler inde i EM-instrumenterne.
Instrumentets placering i interesseområdet beregnes ud fra styrken og fasen af de inducerede
spændinger. Brainlab-softwareprogrammerne bruger dette input fra sporingsenheden til at vise
den tredimensionelle placering af EM-instrumenterne i forhold til EM-referencen på patienten.

SYSTEMOVERSIGT
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2.2 Systemopsætning
2.2.1 Oversigt

Installation

Kick 2 leveres forudinstalleret og klar til brug.
Alle systemets komponenter er egnet til uafbrudt anvendelse under kirurgiske indgreb.

Interferens

Kick 2 har ikke på nogen væsentlige funktionsegenskaber iht. IEC 60601-1. Elektromagnetiske
forstyrrelser kan imidlertid forringe funktionen.
Kraftig elektromagnetisk interferens kan påvirke berøringsteknologien og forårsage afbrudt trådløs
netværksforbindelse. Flyt Kick 2 navigationsstationen, hvis berøringsskærmen ikke reagerer
korrekt eller der optræder fantomaktiveringer.
Frekvensen eller transmissionens frekvensbånd: 2,4 GHz og 5 GHz med en båndbredde på 20
MHz iht. standarden 802.11a/b/g, 40 MHz iht. standarden 802.11n og op til 160 MHz iht.
standarden 802.11ac.

Advarsel
Systemet frembringer elektromagnetiske felter, som kan skabe interferens med andet
følsomt udstyr. Og systemet selv kan blive forstyrret af andre elektromagnetiske felter.
Elektromagnetisk interferens fra enheder i nærheden kan forstyrre sporingsalgoritmerne, så et
statisk EM-instrument kan vises som at bevæge sig. Prøv at omplacere det andet udstyr.
Et sporet instrument med et motordrevet element (f.eks. en barbermaskine) kan forstyrre
sporingen, mens motoren bruges. Stol ikke på sporingsoplysningerne, mens motordrevne
instrumenter anvendes.

MR-sikkerhed

Advarsel
Kick 2 er ikke blevet afprøvet i et MR-miljø.

Advarsel
EM-sporingsenheden er ikke beregnet til brug i et MR-miljø, idet de magnetfelter, der
dannes af EM-feltgeneratoren og MR-scanneren kan påvirke hinanden.

Systemets placering

Sørg for, at systemet (inklusive EM-sporingsenheden) er opstillet således, at
strømforsyningsstikkene er let tilgængelige. I tilfælde af fejl skal det være nemt at trække
strømforsyningskablet ud af stikket.
Sørg for, at systemet (inklusive EM-sporingsenheden) opstilles således, at patienten ikke kan
berøre eller komme i berøring med udstyret. Tilslutningspanelet skal vende væk fra brugere og
patienten.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Særlige sikkerhedsforanstaltninger med henblik på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) skal
installeres og tages i brug i henhold til EMC-oplysningerne i denne vejledning.

Systemopsætning
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Opsætningseksempel

④

① ② ③

Figur 1  

Opsætningsproceduren beskriver positionering af enheden på operationsstuen og tilslutning af en
sporingsenhed (Kick 2 Spectra-kameravogn vist nedenfor).

Trin

1. Fjern beskyttelsesafdækningen, inden udstyret køres ind på operationsstuen.

2. Anbring systemet på operationsstuen.
BEMÆRK: Anbring ikke monitoren eller andre dele af systemet direkte over patienten. 

3. Lås alle bremserne på monitorvognen.

4. Anbring monitoren i den ønskede position.

5. Opsæt sporingsenheden i henhold til de medfølgende instruktioner.

6. Tilslut Ethernetkablet til sporingsenhedens port ④ på monitorvognen.

7. Tilslut strømforsyningskablet til monitorvognen ③, og sæt det i en stikkontakt.

8. Tilslut strømforsyningskablet til sporingsenheden ①, og sæt det i en stikkontakt.

9. Tilslut Ethernetkablet til netværksporten ② på sporingsenheden.
Nu er systemet klart til at blive tændt.

SYSTEMOVERSIGT
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2.2.2 Opsætning på operationsstuen

Generelle oplysninger

Det opsætningseksempel, som er vist herunder, er kun et forslag. Der henvises til den
pågældende softwarebrugervejledning for mere detaljerede beskrivelser af opsætningen.

Opsætningseksempel for Kick 2 navigationsstation

Figur 2  

Følgende eksempel viser Kick 2 med en sporingsenhed (i dette eksempel, Kick 2 Spectra-
kameravogn).

Opsætning på operationsstuen
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Eksempel på opsætning af Kick EM

Det opsætningseksempel, som er vist herunder, er kun et forslag. Der henvises til den
pågældende softwarebrugervejledning for mere detaljerede beskrivelser af opsætningen.

①                                                               ②
Figur 3  

Valgmuligheder

① Opsætningseksempel med EM-feltgeneratorens monteringsplade

② Opsætningseksempel med EM-feltgeneratorens positioneringsarm

SYSTEMOVERSIGT
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2.3 Korrekt håndtering af systemet
2.3.1 Oversigt

Korrekt håndtering

Udfør en visuel kontrol af systemet inde på operationsstuen forud for operationen. Sørg for, at
lysnetkablet er tilsluttet korrekt, inden indgrebet påbegyndes. Brug ikke udstyret, hvis du har
mistanke om, at det er beskadiget.

Advarsel
Udfør en funktionskontrol forud for operationen. Kontrollér, at systemet starter korrekt op,
at patientdataene indlæses korrekt i det pågældende navigationsprogram, og at
kommunikation med sporingsenheden er tilgængelig. Kontrollér, at kameraenheden
udsender en lyd, og at LED-indikatorerne lyser, og at der etableres kommunikation med
basestationen.

Patientsikkerhed

Komponenter må aldrig komme i direkte fysisk kontakt med patienten.

Ændringer

Undlad at foretage ændringer af Kick 2 navigationsstationen. Kun godkendt Brainlab-personale
må foretage ændringer.

Advarsel
Brug udelukkende de systemkomponenter, der blev leveret af Brainlab. Undlad at foretage
nogen form for ændringer af systemet. Ændring af Kick-systemet eller brug af det på anden
måde end den tilsigtede anvendelse kan medføre alvorlige skader på patienten, brugeren
eller tredjemand.

Risiko for elektrisk stød

For at forhindre elektrisk stød eller permanent beskadigelse af systemet må Kick 2
navigationsstationen ikke udsættes for overdreven fugt.

Advarsel
Berør aldrig patienten og dele af systemet eller elektriske grænseflader på samme tid, på
grund af risikoen for elektrostatiske udladninger.

Advarsel
En pålidelig jordforbindelse kan kun opnås, når Kick 2 navigationsstationen tilsluttes til en
passende stikkontakt, som er mærket ”Hospital Only” (”Til hospitalsbrug”) (”Hospital
Grade” i Nordamerika). Tilslut kun Kick 2 navigationsstationen til en strømforsyning med
jordforbindelse. Omgå ikke beskyttelsen ved at gøre brug af en forlængerledning. I modsat
fald kan det forårsage personskade.
Berør aldrig stikkenes elektriske kontakter.

Korrekt positionering

For at undgå at beskadige Kick 2 navigationsstationen, andet udstyr eller personer skal den
altid flyttes, parkeres og betjenes i den korrekte position.
Kick 2 navigationsstationen må kun bruges på plane overflader.
Alle bremserne på Kick 2 navigationsstationen skal være låst under brug.
Anbring ikke Kick 2 eller nogen dele deraf over patienten.

Korrekt håndtering af systemet
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Radiointerferens

Advarsel
Dette udstyr er kun beregnet til brug af sundhedspersonale. Det kan forårsage
radiointerferens eller forstyrre driften af andet udstyr i nærheden. Det kan være nødvendigt
at træffe afhjælpende foranstaltninger såsom at vende eller flytte Kick 2
navigationsstationen eller afskærmning af området.
Bærbar og mobil radiofrekvent kommunikation kan påvirke udstyret.
Andet udstyr på operationsstuen kan forårsage interferens med Kick 2 navigationsstationen,
også selvom det overholder CISPR-kravene til emissioner.

Krav til omgivelserne

Advarsel
Systemets komponenter er ikke beregnet til brug i nærheden af brandfarlige
anæstesiblandinger, som indeholder luft, ilt eller nitrogenoxid.
Undlad at anbringe systemets komponenter på et ustabilt underlag, hvor systemet kan vælte og
blive alvorligt beskadiget.

Beskyttelsesafdækninger

Opbevar beskyttelsesafdækningerne et rent og tørt sted under det kirurgiske indgreb.

Relaterede links

Parkering og opbevaring på side 117
Krav til omgivelserne på side 150

SYSTEMOVERSIGT

System- og teknisk brugervejledning Rev. 1.5 Kick 2 navigationsstation 25



2.3.2 Bevægelige dele

Sikkerhedsforanstaltninger

Berøringsskærmens farver kan blive vist forkert, hvis monitoren ikke er placeret korrekt.
Brugerens synsfelt skal være vinkelret i forhold til berøringsskærmen for at sikre, at farverne vises
korrekt.

Klempunkter

Vær yderst forsigtig med ikke at få fingrene eller andre legemsdele i klemme i
forbindelse med positionering af monitoren. Led på monitorvognen, hvor le-
gemsdele kan komme i klemme, er blandt andet:

Greb til fiksering af stangen

Monitorhåndtaget (under montering)

Hjul

Bevægelige dele
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3 MONITORVOGN
3.1 Monitorvogn

Generelle oplysninger

Monitorvognen fungerer som en ”basisstation” til tilslutning af egnede sporingsenheder.
Monitoren kan indstilles, så brugeren opnår en god betragtningsvinkel. For at sikre steril brug skal
Kick-monitorafdækningen anvendes.

Funktionsprincip

Ved hjælp af MCU’en behandler Kick 2 navigationsstationen data, der kan vises på displayet
eller leveres via grænsefladetilslutninger på brugerpanelet. En projiceret kapacitiv
berøringsskærm i displayet gør brugeren i stand til at interagere med dataene. Gennem
integration af en passende sporingsenhed, og ved hjælp af egnet programsoftware, kan Kick 2
anvendes som en navigationsstation.

MONITORVOGN
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3.1.1 Monitorvognens komponenter

Monitorvognens komponenter

①

③
②

④

⑤

⑥

⑧

⑦

Figur 4  

Nr. Komponent

① Hjul

② Monitorvognens håndtag (frigørelsesmekanismen på bagsiden af håndtaget kan ikke
ses på billedet)

③ Monitorhængsel

④ Berøringsskærm

⑤ Monitorkabel (kan ikke ses på billedet)

⑥ Monitorstang med kabelkroge

⑦ Strømknap

⑧
Monitorvognens fod, som omfatter:
• Medicinsk computer
• Tilslutningspanel

Monitorvognens komponenter
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Tilslutningspanel

①

⑤

③

②

④

⑥

⑧

⑨

⑦

Figur 5  

Nr. Komponent

① Lysnet

② Potentialudligning

③ S-Video In (S-Videoindgang)

④ Video In (videoindgang)

⑤ Hospital Network (hospitalsnetværk)

⑥ Sporingsenhed

⑦ USB 2.0

⑧ USB 3.0

⑨ Mikroskop/Videoudgang

Sporingsenhed

Kick 2 navigationsstationen (varenummer 18190) kan anvendes med en af følgende
komponenter:

Komponent Varenummer

Kick 2 Spectra-kameravogn 18178

Kick 2 Vega-kameravogn 18172

Aftagelige komponenter

Kick 2 navigationsstationen (varenummer 18190) består af følgende komponenter:

Komponent Varenummer

Display med hængsel (”monitor”) 18171-18

Monitorstang 18071-04

Beskyttelsesafdækning til monitor 18174-02

DVD-drev til Kick 2.0 (ekstraudstyr) 18176

MONITORVOGN
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Komponent Varenummer

Adapter (USB-til-Ethernet) (ekstraudstyr) 18177

Adapter (USB-til-Ethernet) (ekstraudstyr) 19903-66

EM-komponenter

Kick 2 navigationsstationen (varenummer 18190) kan anvendes med følgende komponenter:

Komponent Varenummer

EM-basestation 18092-02A

EM-feltgenerator 18092-08/18092-08A

Monitorvognens komponenter
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3.1.2 Monitor

Generelle oplysninger

Kick 2 er udstyret med en berøringsskærm.
Visningsfunktionerne varierer afhængigt af softwareprogrammet og de brugertilpassede
indstillinger. Nærmere oplysninger findes i den pågældende softwarebrugervejledning.

Ikke beregnet til diagnostisk brug

Berøringsskærmen overholder ikke DIN EN 6868-157 og er derfor ikke beregnet til diagnostisk
brug. Videobilleder er ikke egnede til diagnostisk brug.

Monitorens komponenter

①

②

Figur 6  

Nr. Komponent

① Monitorens frigørelsesmekanisme (bag på monitorhåndtaget)

② Berøringsskærm

Brug af berøringsskærmen

Rengør berøringsskærmen, inden den tages i brug.
• Når der tændes for systemet, er berøringsskærmen altid tændt og kan bruges.
• Anbring monitoren således, at den ikke kommer i vejen for kirurgen eller operationsteamet.

Beskyttelse af berøringsskærmens overflade

Brug ikke en beskadiget berøringsskærm. Tjek altid berøringsskærmens tilstand, inden en
procedure påbegyndes.
Berør ikke berøringsskærmen med skarpe redskaber.

Korrekt brug af vognen

Undlad at fastgøre eller hænge noget på monitorvognen, medmindre det er angivet af Brainlab,
og undlad at læne dig op ad monitorvognen. Det kan få vognen til at vælte.

MONITORVOGN
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3.1.3 Bevægelsesområde

Drejning af monitoren

Monitoren kan drejes langs den vandrette akse ved hjælp af monitorhængslet:
• 22° bagud
• 10° fremad

Monitorens betragtningsvinkel er mindst 80° i alle fire retninger.

Bevægelsesområde

32 System- og teknisk brugervejledning Rev. 1.5 Kick 2 navigationsstation



3.1.4 Monitorvognens ventilation

Ventilationsområder

①

Figur 7  

Nr. Ventilationsområder

① Undersiden af monitorvognens fod (i begge sider)

Sikring af ventilationen

Undgå at blokere eller tildække ventilationsåbningerne på systemet, f.eks. med gardiner. Luften
skal kunne cirkulere gennem åbningerne for at sikre, at systemet fungerer korrekt og ikke
overophedes.
Undgå at placere systemet i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat eller i
direkte sollys.

MONITORVOGN
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Monitorvognens ventilation
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4 KAMERAVOGN
4.1 Opsætning af kameravognen
4.1.1 Kameravognens position

Sterilt felt

Kameravognen er usteril. Den må ikke bruges i patientmiljøet.
Ingen dele af komponenterne må komme ind i det sterile felt.

Interferens

Kameravognen tager sig ikke af en essentiel ydelse som defineret i IEC 60601-1. Påvirkningen
fra elektromagnetiske forstyrrelser kan imidlertid reducere ydelsen, såsom begrænset
sporingsvolumen eller funktionsfejl.
Hvis kameraets infrarøde lys forstyrrer andet udstyr, skal det pågældende udstyr og/eller
kameraet flyttes, så forstyrrelsen afhjælpes.
Kameraets infrarøde lys kan forstyrre andet IR-baseret operationsstueudstyr, såsom
fjernbetjeninger, pulsoximetre eller IR-følsomme mikroskoper.

Sikker placering af kameravognen

Trin

1. Fjern beskyttelsesafdækningen, inden udstyret køres ind på operationsstuen.

2. Anbring kameravognen på operationsstuen.
BEMÆRK: Anbring ikke nogen komponenter direkte over patienten. 

3. Lås alle bremser på kameravognen.

4. Anbring kameraet i den ønskede position.

5. Tilslut alle kabler på tilslutningspanelet.

KAMERAVOGN
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4.1.2 Driftsposition

Overvejelser vedr. positionering

I tilfælde af interferens med andet udstyr, som forårsages af det infrarøde lys kameraet udsender,
skal kameraet og/eller det pågældende udstyr flyttes, indtil der ikke længere opstår interferens.
Refleksion af det infrarøde lys, (f.eks. fra afdækning eller blanke overflader), kan have en negativ
effekt på kameraets evne til nøjagtig sporing af instrumenterne. Det samme kan være tilfældet i
forbindelse med kameraets infrarøde lys, som kan forstyrre andet udstyr, (f.eks. pulsoximetre,
fjernstyringssystemer eller IR-følsomme mikroskoper).

Placering af kameravognen i driftsposition

Trin

1. Sørg for, at kameravognen er i transportposition.

2. Brug kamerahåndtaget til at flytte kameravognen til den ønskede placering.
BEMÆRK: Fjern beskyttelsesafdækningerne, inden operationsstuen tilgås. 

3. Lås bremserne på alle fire hjul.

4. Justér kameraets højde efter behov.

5. Hold fast i håndtaget til justering af kameraet, og flyt kameraet til den ønskede position.
Brug kamerapositioneringslaseren efter behov.

6. Slut kameravognen til basestationen, og sæt den til lysnettet.

Driftsposition
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4.2 Kameravogn

Generelle oplysninger

Juster kamerahøjden vha. teleskopstangen, og/eller drej det rundt om den lodrette og vandrette
akse for at opnå en god sporingsposition.
Den tilsigtede medicinske indikation afhænger af den programsoftware, der håndterer de leverede
sporingsdata. Der henvises til den pågældende navigationsstations dokumentation for detaljerede
oplysninger.

Advarsel
Kameraet er et yderst følsomt optisk instrument. Det skal håndteres forsigtigt.

Optisk sporing

Optisk sporing udføres af en kameraenhed, som udsender og registrerer lysglimt af infrarødt lys.
• Anbring kameraenheden, så interesseområdet er synligt.
• Reflekterende elementer, som er fastgjort på referenceenhederne på patienten og

instrumenterne, reflekterer de infrarøde signaler tilbage til kameraenheden.
• De reflekterede signaler fra de reflekterende elementer registreres og digitaliseres af hver

kameralinse fra en anden vinkel.
• Brainlab-softwareprogrammerne bruger kamerainputtet til at beregne den relative

tredimensionelle placering af instrumenterne og referenceenhederne på patienten.

Komponenter

①

②

③

④
⑥

⑤

⑦

⑧

Figur 8  

KAMERAVOGN
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Nr. Komponent

① Kameravognens base

② Kabelkroge

③
• Teleskopstang
• Spiralformet kamerakabel (ses ikke)

④ Håndtag til justering af kameraet

⑤ Kamera

⑥ Kamerahængsel

⑦ Kamerahåndtag

⑧ Spændearm

Aftagelige komponenter (Spectra)

Komponent Varenummer

Beskyttelsesomslag til Kick kamera 18074-01

Kick kameraenhed I/T

Hel teleskopstang til Kick kamera 18072-09

Aftagelige komponenter (Vega)

Komponent Varenummer

Beskyttelsesomslag til Kick 2 Vega kamera 18174-01

Kick kameraenhed 2 I/T

Hel teleskopstang til Kick Vega kamera 18172-09

Kameravogn
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4.2.1 Kamera

Spectra-kameraets komponenter

⑤

② ⑥

⑦

①

③

④

Figur 9  

Nr. Komponent

① Kameraets frigørelsesmekanisme

② Kamerahåndtag

③ Positioneringslaser

④ Illuminator-filter

⑤ Linse

⑥ Håndtag til justering af kameraet

⑦ Laserudløser

BEMÆRK: Kameraet indeholder ikke nogen dele, som kan serviceres af brugeren. 

KAMERAVOGN
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Vega-kameraets komponenter

⑤

② ⑥

⑦

①

③
④

Figur 10  

Nr. Komponent

① Kameraets frigørelsesmekanisme

② Kamerahåndtag

③ Positioneringslaser

④ Illuminator-filter

⑤ Linse

⑥ Håndtag til justering af kameraet

⑦ Laserudløser

BEMÆRK: Kameraet indeholder ikke nogen dele, som kan serviceres af brugeren. 

Infrarød LED-enhed

Den infrarøde LED-enhed er placeret rundt om linsernes indre ring.
Den infrarøde LED-enhed er et ”Klasse I LED-produkt”.
Kig aldrig direkte på den infrarøde LED-enhed inden for en afstand på mindre end 15 cm.

Kamera
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4.2.2 Bevægelsesområde

Generelle oplysninger

Kontrollér teleskopstangens bevægelsesområde, og sørg for, at der er tilstrækkelig plads, så den
ikke kommer i berøring med loftet, udstyr eller personer.

Kameravognens højde

Kameravognen har en maksimal højde på 235 cm fra gulvet til toppen af kameraet.

Kameraets bevægelsesområde

• Vandret akse: 10° til 65° under den vandrette akse
• Lodret akse: ±45°

KAMERAVOGN
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4.3 Kabelføring

Generelle oplysninger

Dette afsnit indeholder oplysninger om tilslutning af kameravognens kabler.

Sikkerhedsforanstaltninger ved tilslutning af kabler

Risiko for elektrisk stød: Undlad at tilslutte eller frakoble kabler eller røre ved kabelstik, når
kameravognen er tændt.

Advarsel
Slut udelukkende udstyr til kameravognen, som er specificeret af Brainlab, eller som
Brainlab har erklæret kompatibelt.

Potentialudligningskabel (gult/grønt)

• Udligner potentialerne mellem forskellige metalkomponenter, som kan berøres samtidigt.
• Nedsætter de potentialforskelle, som kan opstå mellem medicinsk elektrisk udstyr og andre

strømførende dele af andre genstande under det kirurgiske indgreb.
Inden systemet tages i brug, skal potentialudligningskablet sluttes til kameravognen og den
tilsvarende stikkontakt.

Tilslutning af kameravognen til basestationen

①

③
②

Figur 11  

Trin

1. Sørg for, at basestationen er slukket.

2. Slut ethernet-kablet til basestationen.
Brug kun det ethernet-kabel, der leveres med denne enhed, til at slutte det til baseplatfor-
men, og tilslut begge enheder direkte vha. de dertil indrettede porte som mærket.

3. Slut ethernet-kablet til porten Network (netværk) på kameravognen ③.
BEMÆRK: I porten Network (netværk) må der kun tilsluttes enheder, som er i overens-
stemmelse med IEC-kravene, (f.eks. Kick 2 monitorvognen). 

4. Sæt monitorvognen i stikkontakten.

5. Tænd for kameravognen ved at sætte lysnetkablet i strømstikket på kameravognen ③
og stikkontakten.

Kabelføring
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Tilslutning af lysnetkablet

Trin

1. Slut lysnetkablet til lysnetindgangen på kameravognen.

2. Sæt den anden ende af lysnetkablet i stikkontakten.

Træk altid strømforsyningskablet ud af stikkontakten, inden kablet kobles fra systemet.

Tilslutning af strømforsyningskablet med V-Lock

Figur 12  

Afhængigt af dit geografiske område kan strømforsyningskablet have en frigørelsesmekanisme
med V-Lock.

Trin

1. Slut lysnetkablet til lysnetindgangen på kameravognens tilslutningspanel.

2. Sæt den anden ende af lysnetkablet i stikkontakten.

3. For at frakoble kablet trykkes der på den gule knap for at frigøre det fra porten (se pilen
ovenfor).

Træk altid lysnetkablet ud af stikkontakten, inden kablet kobles fra systemet.

KAMERAVOGN
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4.4 Brug af kameraet

Generelle oplysninger

Kameravognen:
• Muliggør mobil positionering af kameraet
• Muliggør justering af vinklen og højden på kameraet
• Er forbundet til basestationen med et kabel

Kameraet er kun egnet til indendørs brug.

Netværksmiljø

Hvis kameravognen sluttes til hospitalsnetværket, medfører dette dannelsen af et
elektromedicinsk system i henhold til IEC 60601-1. Det anbefales, at hospitalsnetværkets
komponenter opfylder kravene i en passende IEC-standard.

Sikker brug

Kameravognen bør altid kun betjenes af én person ad gangen.
Sørg inden brugen for, at kameraet og alle kameravognens dele fungerer efter hensigten, samt
at der er tilstrækkelig plads til at bevæge kameraet.
For at undgå risiko for elektrisk stød skal samtidig berøring af patienten, kameravognen og/eller
kameraet undlades.
Undlad at træde eller sidde på kameravognens sokkel.
Fastgør eller hæng aldrig noget på kameravognen på grund af risikoen for, at kameravognen
vælter.
Brug ikke kameravognen, hvis kablerne er synligt beskadigede.

Advarsel
Undlad at foretage ændringer af kameraets komponenter. Ændringer af udstyret kan
forårsage alvorlig skade på patienten, brugeren eller tredjeperson.
Anbring ikke kameravognen på ujævne underlag. Ellers kan den flytte sig selvstændigt, hvilket
kan medføre alvorlige skader.

Brug med aktive trådløse instrumenter

Undlad at bruge kameravognen med aktive trådløse instrumenter, som ikke er specificeret af
Brainlab.
Forsøg ikke at bruge mere end ét aktivt trådløst instrument ad gangen.
Der kan også oprettes forbindelse til trådløse instrumenter (f.eks. Z-touch), mens kameraet stadig
varmes op.

Absolutte målinger

Kameraet er ikke beregnet til absolutte målinger. Kameraet er beregnet til at vise den relative
placering af sporbare instrumenter.

Skader og renlighed

Advarsel
Kontrollér altid, at kameraet er rent, og om der er eventuelle skader, forud for det kirurgiske
indgreb. Kameraet må ikke bruges, hvis det er beskadiget, eller hvis der er tegn på ridser

Brug af kameraet
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på linsernes indre ring. Brug ikke kameraet, hvis illuminator-filtret eller linserne er
snavsede.
Rør ikke ved kameraets linser. Snavs på linserne kan forvrænge sporingen.
Brug ikke kameravognen, hvis den ikke fastholder kameraet i den ønskede position.

Luftstrøm

Advarsel
Den normale luftcirkulation rundt om kameraet må ikke blokeres, (f.eks. af afdækning). Det
kan påvirke kameraets driftsbetingelser, så de ikke overholder de anbefalede grænser. Gør
ikke forsøg på at beskytte eller dække kameraet til på en måde, som ikke er godkendt af
Brainlab.

Tænding af kameraet

Så snart kameravognen tilsluttes lysnettet, tænder den.

Opvarmningstid

Hver gang der tændes for kameraet, har det normalt brug for en opvarmningstid på to minutter.
Hvis kameraet opbevares ved en lav temperatur, kan den påkrævede opvarmningstid være
længere.

KAMERAVOGN
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4.4.1 Justering af kameravognen

Vognens led

Når du justerer kameravognens teleskopstang, skal du være forsigtig med ikke at få fingrene
eller andre legemsdele i klemme i vognens led.

Positioneringslaser

Spectra-
kamera

②

①

Vega-ka-
mera

②

①

Tryk på laserudløseren ① for at aktivere positioneringslaseren.
Positioneringslaseren er markeret med teksten ”LASER APERTURE” (LASERÅBNING) ②.
Undgå at tildække laseråbningen.

Advarsel
Kig aldrig direkte ind i laserstråleåbningen. Kameraets klasse 2-lasermodul udsender
synlige stråler, som kan beskadige det menneskelige øje. Hvis man kigger direkte på den
udsendte laserstråle på kort afstand, kan det medføre skade på øjnene.

Advarsel
Anden brug af positioneringslaseren, end den der er beskrevet i denne vejledning, kan
forårsage eksponering for farlig bestråling.

Advarsel
Ret ikke positioneringslaseren direkte hen imod patientens eller brugerens øjne. Det er
vigtigt at være opmærksom på, at nogle af brugerens bevægelser kan blive indskrænket

Justering af kameravognen
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under indgrebet, og at patienten muligvis ikke kan lukke øjnene eller vende hovedet væk
fra laserstrålen. Klasse 2-lasermodulet på positionssenderen udsender synlige stråler, som
kan beskadige det menneskelige øje. Hvis man kigger direkte på den udsendte laserstråle
på kort afstand, kan det medføre øjenskade.

Bevægelige dele

Vær yderst forsigtig med ikke at få fingrene eller andre legemsdele i klemme i
forbindelse med positionering af kameravognen. De led på kameravognen,
hvor legemsdele kan komme i klemme, er blandt andet:

Kamerahåndtaget (under montering)

Kameraets rotationshængsel

Greb til fiksering af stangen

Hjul

Sikker håndtering

Når kameraets position justeres, er det nødvendigt at være opmærksom på, at kameravognen
eller dele deraf ikke bevæger sig utilsigtet.

Kamera-synsfelt

Anbring kameraet således, at arbejdsområdet er midt i kameras-synsfeltet. Den optimale
arbejdsafstand er 1,2 til 1,8 m mellem kameraet og arbejdsområdet.
Instrumenterne kan ikke spores, hvis de ikke er i kamera-synsfeltet.
Navigationssoftwaren viser dialogboksen for kamera-synsfeltet (se softwarebrugervejledningen)
og hjælper med at bestemme den bedste kameraposition.

KAMERAVOGN
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Figur 13  

Advarsel
Der må ikke anbringes gennemsigtige eller halvgennemsigtige materialer (såsom folie eller
glas) mellem kameraet og de sporede instrumenter.
Lyskilder eller genstande, som er stærkt reflekterende, forstyrrer kameraets udsyn. Artefakter,
som forårsages af reflektioner, kan nedsætte nøjagtigheden, særligt under registrering.

Justering af kameraets højde

②

①

Figur 14  

Trin

1. Åbn spændearmen ①.

2. Brug kamerahåndtaget og den øverste del af teleskopstangen til at bevæge kameraet op
eller ned.
Brug om nødvendigt tallene på stangen ② som en vejledning.
BEMÆRK: Kameraets teleskopstang har en luftbremsefunktion, som forhindrer, at stan-
gen sænkes for hurtigt, når spændearmen er åben. 

Justering af kameraet

Kamerahovedet kan justeres lodret og vandret.

Justering af kameravognen
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Trin

1. Hold fast i håndtaget til justering af kameraet, og flyt kameraet til den ønskede position.

2. Brug positioneringslaseren som hjælp til justeringen.

KAMERAVOGN
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4.5 Spectra-kameraets LED-indikatorer og
lydsignaler

Illustration

① ③②

Figur 15  

Nr. Komponent

① Strøm-LED

② Status-LED

③ Fejl-LED

LED-indikationer

LED Status Indikation

Strøm-LED ①

Blinker grønt Kameraet varmer op.

Lyser grønt Kameraet er klart til brug.

Slukket

• Kameravognen er ikke tilsluttet lysnettet.
• Hvis systemet er tilsluttet lysnettet, så sørg for, at kame-

ravognen er forbundet til basestationen.
• Kontakt Brainlab-support, hvis kameravognen er tilsluttet

lysnettet, men strøm-LED’en ikke lyser (også selvom na-
vigation stadig er mulig).

Status-LED ②
Lyser grønt Kommunikationsforbindelsen er oprettet.

Slukket Kontakt Brainlab-support, hvis kameravognen er tilsluttet
(selvom navigation stadig er mulig).

Fejl-LED ③

Slukket Der er ikke blevet registreret nogen fejl.

Blinker gult Der er blevet registreret en fejl: Kontakt Brainlab-support
(også hvis navigationen kan udføres).

Lyser gult Kameraet er defekt: Kontakt Brainlab-support (også hvis na-
vigationen kan udføres).

Spectra-kameraets LED-indikatorer og lydsignaler
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Lydsignaler

Kameraet bipper to gange, når:
• Der udføres en nulstilling
• Der tilføres strøm til kameravognen
• Der oprettes forbindelse til Brainlab-softwaren

KAMERAVOGN
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4.6 Vega-kameraets LED-indikatorer og lydsignaler

Illustration

① ②

Figur 16  

Nr. Komponent

① Strøm-LED

② Fejl-LED

LED-indikationer

Polaris Vega positionssensoren kræver en termisk stabiliseringsperiode for at give pålidelige
målinger. Når der tændes for positionssensoren, blinker strømlampen for at angive, at systemet er
i gang med at varme op. Når lampen stopper med at blinke, er systemet klart til brug.

LED Status Indikation

Strøm-LED ①

Blinker grønt Kameraet varmer op.

Lyser grønt Kameraet er klart til brug.

Slukket

• Kameravognen er ikke tilsluttet lysnettet.
• Hvis systemet er tilsluttet lysnettet, så sørg for, at kame-

ravognen er forbundet til basestationen.
• Kontakt Brainlab-support, hvis kameravognen er tilsluttet

lysnettet, men strøm-LED’en ikke lyser (også selvom na-
vigation stadig er mulig).

Fejl-LED ②

Slukket Der er ikke blevet registreret nogen fejl.

Blinker gult Kameraet er defekt: Kontakt Brainlab-support (også hvis na-
vigationen kan udføres).

Lyser gult Der er blevet registreret en fejl: Kontakt Brainlab-support
(også hvis navigationen kan udføres).

Lydsignaler

Kameraet bipper to gange, når:
• Der udføres en nulstilling

Vega-kameraets LED-indikatorer og lydsignaler
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• Der tilføres strøm til kameravognen
• Der oprettes forbindelse til Brainlab-softwaren

KAMERAVOGN
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Vega-kameraets LED-indikatorer og lydsignaler
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5 EM-SPORINGSENHED
5.1 EM-sporingsenhed

Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel
Brug udelukkende den strømforsyning og det strømforsyningskabel, der blev leveret af
Brainlab, til at forsyne EM-sporingsenheden med strøm.

Advarsel
Brug kun det monteringsophæng, der fulgte med i forsendelsen, til EM-sporingsenhedens
komponenter.
• Monteringsophæng til EM-basestation.
• Monteringsophæng til feltgenerator.

Sørg for, at der ikke trænger væske ind i EM-sporingsenhedens komponenter, da det vil
kunne beskadige komponenterne og/eller elektronikken.

Advarsel
Brug ikke EM-sporingsenheden, hvis nogle af komponenterne er synligt beskadiget.

Advarsel
EM-sporingsenheden er ikke blevet udviklet eller afprøvet til brug under eller efter
hjertedefibrillering. Hjertedefibrillering kan påvirke sporingens nøjagtighed eller beskadige
udstyret.

Advarsel
Brug udelukkende det monteringsophæng til EM-sporingsenheden, som blev leveret af
Brainlab.

Advarsel
Undlad at fastgøre eller hænge noget på EM-sporingsenhedens komponenter.

Advarsel
Man må ikke læne sig op ad EM-sporingsenhedens komponenter.

Undlad at bruge aerosoler i nærheden af EM-sporingsenheden, da de kan beskadige de
elektriske kredsløb.

Advarsel
Anbring ikke EM-sporingsenheden eller dele af denne på patienten.

Advarsel
EM-sporingssystemets komponenter må ikke komme ind i det sterile område.

EM-SPORINGSENHED
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Advarsel
For at opretholde sporingsnøjagtigheden over den angivne levetid er det nødvendigt, at
Brainlabs autoriserede personale udfører en nøjagtighedstest af EM-sporingsenheden
hvert 3. år.

Komponentoversigt

⑤

④

③

②

①

⑥

Figur 17  

Nr. Komponent Varenummer

① EM-basestation 18092-02

② EM-feltgeneratorens monteringsplade 18092-05

③ EM-feltgenerator 18092-08/18092-08A

④ EM-feltgeneratorens positioneringsarm 18092-30

⑤ EM-strømforsyning 18092-04

⑥ EM-strømdatakabel 18199-20

EM-holder 18092-24

EM-prober

Komponent Varenummer

EM-instrumentreference 18099-05A

EM-patientreference 18099-24

EM-pointer 18099-02C

EM-instrumentadapter 18092-25

EM-stilet 18097

EM-sporingsenhed
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EM-feltgenerator med monteringsplade og positioneringsarm

EM-feltgeneratoren skal enten fastgøres til monteringspladen eller til positioneringsarmen under
operationen.

①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Figur 18  

Nr. Komponent

① Fastgørelsesgrænseflade for EM-feltgeneratorens positioneringsarm

② Frigørelsesmekanisme for EM-feltgeneratorens positioneringsarm

③ EM-feltgeneratorens positioneringsarm

④ Frigørelsesmekanisme for EM-feltgeneratorens monteringsplade

⑤ Fastgørelsesgrænseflade for EM-feltgeneratorens monteringsplade

⑥ EM-feltgeneratorens monteringsplade

⑦ Fastgørelse med velcrobånd

⑧ Velcrobånd

⑨ EM-feltgenerator

⑩ EM-feltgeneratorens monteringsstykke

EM-SPORINGSENHED
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EM-basestation

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Figur 19  

Nr. Komponent

① Strømtilslutning

② EM-instrument-LED’er

③ Strømforsynings-LED

④ EM-instrumentporte

⑤ Værktøjsudvidelsesport

⑥ Navigationssystemport

⑦ EM-feltgenerator-port

EM-sporingsenhed
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EM-strømforsyning (klasse I)

③

①

②

④

Figur 20  

Nr. Komponent

① Strømforsyningsstik

② Tænd/sluk-kontakt

③ Strømforsyningsindikator

④ EM-kabelstik

EM-SPORINGSENHED
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Kick EM-holder

①

②

③

Figur 21  

Nr. Komponent

① Monitorstangens kroge

② Øverste del

③ Nederste del

EM-sporingsenhed
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Transportbokse til EM-sporingsenheden

② ④③

①

Figur 22  

Nr. Komponent

① Ikke steril instrumentboks

②
Underdel
BEMÆRK: Strømforsyningen er vist i den korrekte position for monteringspladen. Strøm-
forsyningen flyttes ned for at pakke positioneringsarmen i det øverste lag. 

③ Øverste lag med arm

④ Øverste lag med plade

EM-SPORINGSENHED
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5.1.1 Tilslutning og frakobling af EM-sporingsenhedens komponenter

Sikkerhedsforanstaltninger ved tilslutning af kabler

Advarsel
Brug udelukkende den strømforsyning og det strømforsyningskabel, der blev leveret af
Brainlab, til at forsyne EM-sporingsenheden med strøm.
Undlad at tilslutte eller frakoble kabler, når systemet er tændt.

Advarsel
Træk eller ryk ikke kraftigt i kablerne. Tag fat om stikket, når ledningen trækkes ud. Stik og
forbindelser må aldrig behandles med overdreven kraft.

Advarsel
Sørg for, at kablerne ikke placeres på steder, hvor operationsteamet skal stå eller gå.

Sørg for, at kablerne sidder løst nok, når de tilsluttes. Undlad at stramme eller belaste de
tilsluttede kabler.

Anbring ikke EM-feltgeneratorens kabel inde i målevolumen, og vikl det ikke rundt om EM-
feltgeneratoren. Det kan generere magnetisk interferens, som kan føre til reduceret
sporingsnøjagtighed.

Tilslutning og frakobling af EM-sporingsenhedens komponenter
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5.1.2 EM-basestation

Sikkerhedsforanstaltninger

Hold EM-basestationen med den ene hånd, mens EM-instrumenter tilsluttes eller frakobles med
den anden. På den måde kan der ikke ske utilsigtet bevægelse af EM-basestationen på
operationsbordets skinne.

Tilslutning af EM-sporingsenheden til monitorvognen

①

②

Figur 23  

Trin

1. Sørg for, at der er slukket for monitorvognen og EM-strømforsyningen.

2. Sæt EM-kablets datastik i porten til navigationssystemet på EM-basestationen ②.

3. Sæt EM-kablets strømforsyningsstik i strømforsyningsporten på EM-basestationen ①.

4. Tilslut EM-kablets USB-stik til USB-porten under Ethernet-port, der er mærket med Trac-
king Unit / Camera (sporingsenhed/kamera) ③ på monitorvognens brugerpanel.

③

5. Sæt EM-kablets strømforsyningsstik i EM-basestationens strømstik.

6. Træk forsigtigt i begge ender af kablet for at sikre, at låsemekanismen er aktiveret.

7. Slut netspændingen til monitorvognen og en vægstikkontakt.

8. Slut netspændingen til EM-strømforsyningen og en vægstikkontakt.

9. Tænd for systemet ved at tænde for EM-strømforsyningen og monitorvognen.

EM-SPORINGSENHED
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Advarsel
Sluk altid for EM-strømforsyningen, inden strømforsyningskablet eller EM-feltgeneratorens
kabel tilsluttes eller frakobles.

Frakobling af EM-basestationens kabler

① ② ③

Figur 24  

Trin

1. Find stikket på EM-basestationens kabler (f.eks. kablerne i portene til EM-instrumenter,
navigationssystemet eller værktøjsudvidelser) ①.

2. Træk låseringen bagud for at frigøre stikket ②.

3. Træk stikket ud ③.

Sådan frakobles EM-strømforsyningen fra EM-basestationen

① ② ③

Figur 25  

Trin

1. Find strømtilslutningen på EM-basestationen ①.

2. Tryk på frigørelsesmekanismen øverst på stikket ②.

3. Træk stikket ud ③.

EM-basestation
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Sådan frakobles EM-datastrømkablet

Trin

Når kablet frakobles, trykkes ned på plastikclipsen, der sidder øverst på stikket. Den fastgør kab-
let til porten. Når den trykkes ned, frigøres kablet. Træk stikket ud fra enheden.

EM-SPORINGSENHED
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5.1.3 EM-instrumenter

Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel
Der skal være en afstand på mindst 30 mm mellem EM-instrumentkablerne og EM-
feltgeneratorens kabel. Hvis de anbringes tættere på hinanden, og særligt hvis de står
parallelt, kan EM-instrumentkablet blive udsat for elektromagnetisk interferens, hvilket
medfører, at sporingsnøjagtigheden kompromitteres.

LED-indikationer

①

②

Figur 26  

LED Status Indikation

Strøm-LED ①

Grøn EM-sporingsenheden er tændt og klar til brug.

Slukket

• EM-sporingsenheden er ikke tændt.
• Sørg for, at EM-kablet er tilsluttet korrekt, hvis der er

tændt for EM-strømforsyningen.
• Kontakt Brainlab-support, hvis strømforsynings-LED’en er

slukket, selv om EM-sporingsenheden er tændt, og kablet
er tilsluttet korrekt.

Instrumentsta-
tus-LED ②

Gul Der er tilsluttet et EM-instrument, som endnu ikke er blevet
initialiseret af Brainlab-softwaren.

Grøn Et EM-instrument er tilsluttet og klart til brug.

Slukket

• Der er ikke tilsluttet et EM-instrument til porten med det
pågældende nummer.

• Kontakt Brainlab-support, hvis LED’en er slukket, selv om
EM-instrument er tilsluttet, og monitorvognen og EM-ba-
sestationen er tændt.

Lydsignaler

EM-sporingsenheden udsender to bip, når:

EM-instrumenter
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• Der udføres en nulstilling.
• Der tændes for strømforsyningen til systemet.
• Der oprettes forbindelse til Brainlab-softwaren.

Sådan tilsluttes EM-instrumenter og EM-instrumentadapter

Når EM-instrumenter til- eller frakobles, stabiliseres EM-basestationen ved at holde den med den
ene hånd for at undgå utilsigtede bevægelser.

① ②

④

⑤

③

Figur 27  

Trin

1. Sørg for, at den røde indikation på stikket matcher indikationen på kontakten ①.
Tilslut EM-instrumentet til en ledig EM-instrumentport ② (i højre side af EM-basestatio-
nen ③), indtil stikket går i hak.

2. Hvis EM-basestationen er tændt (strømforsynings-LED’en ④ lyser), lyser den tilsvaren-
de instrumentstatus-LED gult ⑤.

3. Når EM-instrumentet genkendes af softwaren som værende gyldigt, skifter LED’en farve
fra gul til grøn.

BEMÆRK: Tilgængelige EM-instrumenter er beskrevet i den pågældende
instrumentbrugervejledning. 

EM-SPORINGSENHED
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5.1.4 Positionering af EM-sporingsenhed på operationsstuen

Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel
Undlad at frakoble EM-feltgeneratoren under sporing. Det kan medføre risiko for elektrisk
stød, som kan forårsage personskader.

Advarsel
Undlad at sno kablet til EM-feltgeneratoren, da det danner en elektrisk strøm, der er stærk
nok til at generere et magnetfelt, når kablet formes til en cirkel. Dette magnetfelt kan
forstyrre EM-feltgeneratorens magnetfelt, hvilket resulterer i, at sporingens nøjagtighed
kompromitteres.

Advarsel
De integrerede elektroniske computerkomponenter og de anvendte algoritmer i EM-
sporingsenheden er ikke funktionssikre ved en enkelt fejl og kan dermed svigte under
brug.

Advarsel
Når EM-sporingsenhedens komponenter opsættes, skal der udvises forsigtighed med ikke
at føre kablerne direkte gennem de steder, hvor det er forudset, at personalet på
operationsstuen skal opholde sig.

Sørg for ikke at tabe EM-feltgeneratoren eller udsætte den for stød. Fysiske skader på EM-
feltgeneratoren kan forårsage ændringer af kalibreringen. Informér Brainlab-support, hvis
EM-feltgeneratoren er blevet udsat for stød.

Forstyrrelser i EM-sporingsnøjagtighed

Advarsel
Systemets sporingsnøjagtighed kan påvirkes negativt af forstyrrelser af det
elektromagnetiske felt, der stammer fra andre elementer i rummet. Metaldele eller andre
aktive elektromagnetiske feltgeneratorer kan forårsage forstyrrelser, hvis de befinder sig
indenfor 10 m fra EM-sporingsenheden.

Anbring ikke EM-feltgeneratoren inden for 10 m fra en anden aktiv feltgenerator, da det kan
påvirke sporingsnøjagtigheden.

Advarsel
Bekræft altid sporingsnøjagtigheden efter opsætning og forud for påbegyndelse af
proceduren, da påvirkningen fra elementer, der forstyrrer det elektromagnetiske felt ikke
helt kan undgås.

Advarsel
Udstyr i nærheden kan forstyrre EM-sporingsenhedens elektromagnetiske sporing. Dette
kan midlertidigt gøre det umuligt at spore EM-instrumenter. Det kan være nødvendigt at
flytte udstyr, der står i nærheden, væk fra EM-sporingsenheden for at kunne fortsætte
sporing.

Typisk operationsstueopsætning

Advarsel
Anbring EM-basestationen og navigationsstationen (Kick monitorvognen) mindst 60 cm
væk fra EM-feltgeneratoren. Ellers kan sporingsvolumen eller sporingsnøjagtigheden blive
påvirket.

Positionering af EM-sporingsenhed på operationsstuen
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①                                                                     ② 

Figur 28  

Nr. Opsætning

① EM-feltgenerator på monteringsplade og EM-basestation på Kick EM-holder.

② EM-feltgenerator på positioneringsarm og EM-basestation på Kick EM-holder.

Positionering af EM-feltgeneratoren

EM-feltgeneratoren kan anbringes på begge sider af patientens hoved afhængig af, hvor
monteringspladen sidder.
EM-feltgeneratorens positioneringsarm kan monteres på begge sider af bordet.
Vælg en opsætning, hvor EM-feltgeneratoren ikke er i vejen for kirurgen.
Brug en passende hovedstøtte til patienten.

Advarsel
EM-feltgeneratoren må ikke bruges inden for 200 mm i forhold til en installeret pacemaker.
Det magnetfelt, der genereres af EM-feltgeneratoren kan virke forstyrrende på driften af
pacemakeren.

Figur 29  

EM-SPORINGSENHED
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Figur 30  

Positionering af EM-basestation

EM-basestationen kan anbringes på begge sider af operationsbordets skinne eller på Kick EM-
holderen. Vælg en opsætning, hvor EM-basestationens kabler, især kablerne til EM-
instrumenterne, passer til arbejdsgangen og ikke kommer i vejen for personer eller andet udstyr.
EM-basestationen skal placeres uden for det område, hvor kirurgen har til hensigt at operere, og
uden for det sterile område.

①

②

③

Figur 31  

Nr. Komponent

① Skinne på operationsbordet

② EM-basestationens monteringsophæng (montering på operationsbordets skinne)

③ Montering på Kick EM-holder

Positionering af EM-sporingsenhed på operationsstuen
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EM-basestationens ventilation

EM-feltgeneratoren kræver ikke aktiv afkøling.
EM-basestationen er udstyret med to ventilatorer, der afkøler dens elektroniske komponenter.

Advarsel
Undgå at blokere ventilationsåbningerne på EM-basestationen.

②

④

① ③

Figur 32  

Nr. Komponent

① Venstre side af EM-basestationen

② Luftstrøm ud (ventilationsåbninger)

③ Bagsiden af EM-basestationen

④ Luftstrøm ind (ventilationsåbninger)

Afdækning

EM-feltgeneratoren og EM-basestationen kan afdækkes, så længe EM-basestationens
luftstrøm ikke blokeres
BEMÆRK: Vær opmærksom på, at det ved afdækning kan være nødvendigt at flytte afdækningen
for at kontrollere LED’erne på forsiden af EM-basestationen eller for at tilslutte/frakoble EM-
instrumenter. 

EM-SPORINGSENHED
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Figur 33  

Positionering af EM-strømforsyning

EM-strømforsyningen sidder fast på Kick monitorvognens stang.

③

①

②

Figur 34  

Nr. Komponent

① EM-strømforsyning

② Velcrobånd

③ Monitorvognens base

Efter positioneringen

Advarsel
Vær forsigtig, når operationsbordet bevæges efter opsætning af EM-sporingsenhedens
komponenter, da det kan bevæge komponenterne og trække i de tilsluttede kabler.

Positionering af EM-sporingsenhed på operationsstuen
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Advarsel
Undlad at flytte EM-feltgeneratoren under sporing af et instrument eller en reference, da det
kan påvirke navigationens nøjagtighed.

Opsætningsarbejdsgang

Trin

1. Brug transportboksen eller monitorvognen til at flytte EM-sporingsenhedens komponen-
ter ind på operationsstuen.
Tag komponenterne ud af transportboksen i den rækkefølge, de blev anbragt i boksen.

2. Påsæt enten EM-feltgeneratorens monteringsplade eller positioneringsarm. Monterings-
plade: Anbring monteringspladen på operationsbordet ved at fastgøre den med to velcro-
bånd. Anbring EM-feltgeneratorens monteringsplade således, at trådkorset er placeret
dér, hvor patientens hoved vil være. Positioneringsarm: Fastgør positioneringsarmen på
skinnen på operationsbordet, og stram den efter behov.

3. Fjern overdelen fra transportboksen, og opbevar den inden i toppen af boksen eller et
rent og tørt sted.

4. Fastgør EM-feltgeneratoren enten på EM-feltgeneratorens monteringsplade eller positi-
oneringsarm. Monteringsplade: Indfør monteringsdelen i de tilhørende monteringsgræn-
seflader. Der høres et klik, når EM-feltgeneratoren er monteret korrekt. Sørg for, at den
gule streg på EM-feltgeneratoren vender mod patienten efter samlingen. Positionerings-
arm: Skub låsearmen frem for at oplåse og indføre monteringsdelen i den tilhørende mon-
teringsgrænseflade. Skub låsearmen indad for at låse EM-feltgeneratoren på plads. Læg
kablet på gulvet, så det ikke er i vejen for personalet på operationsstuen.

5. Tag EM-basestationen ud af transportboksens underdel (medmindre den er opbevaret i
Kick EM-holderen). Tilslut derefter strømforsynings- og datakablerne til EM-basestatio-
nen.

6. Sæt EM-feltgeneratorens kabel i EM-basestationen.

7. Hæng EM-basestationen op på skinnen på operationsbordet ved hjælp af monteringsop-
hænget.
Eller:
Hæng EM-basestationen op på Kick EM-holderen ved hjælp af monteringsophænget.

8. Fastgør EM-strømforsyningen på monitorvognen ved at fastgøre den med velcrobånd
rundt om monitorvognens stang, tæt på soklen.

9. Tilslut EM-kablet til monitorvognen.

10. Tilslut EM-kablet til EM-strømforsyningen.

11. Tag den ikke-sterile instrumentboks ud af transportboksen, og anbring den på en ikke-ste-
ril overflade.

12. Sæt overdelen i transportboksen igen, og opbevar boksen et rent og tørt sted, hvor den
ikke er i vejen.

EM-SPORINGSENHED
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5.1.5 Patientpositionering

Før start

Lad EM-sporingsenheden køre i cirka 10 minutter, før systemet tages i brug.

Advarsel
Med undtagelse af patientreferencen skal alle genstande fjernes fra det genererede EM-felt.
Sørg for, at alle metalgenstande (f.eks. piercinger) er blevet fjernet fra patienten.

Synsfelt ved EM-sporing

Navigationsvolumenen starter 50 mm fra forsiden af EM-feltgeneratoren. Den optimale
arbejdsafstand ligger mellem 100 og 350 mm fra forsiden af EM-feltgeneratoren.

③②

①

④

⑤

Figur 35  

Nr. Komponent

① Top

② Side

③ Bag

④ Mulig navigationsvolumen

⑤ Optimal navigationsvolumen

Patientpositionering
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EM-sporingsnøjagtighed

Patienten skal altid placeres i det område, der er markeret herunder, da det giver den bedste
sporingsnøjagtighed. Sporingens nøjagtighed reduceres, hvis instrumenterne holdes i det ydre
område.
Navigationssoftwaren viser en advarsel, hvis instrumenterne når ind i det ydre område for at
hjælpe med at undgå at arbejde i dette område (se den tilhørende softwarebrugervejledning).
Brug en passende hovedstøtte ① til patienten for at anbringe hovedet på et niveau, hvor forsiden
på EM-feltgeneratoren nogenlunde dækker interesseområdet, herunder EM-instrumenterne.

①

Figur 36  
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6 BRUG AF SYSTEMET
6.1 Steril brug
6.1.1 Steril Kick-monitorafdækning

Generelle oplysninger

Kick 2 navigationsstationen og EM-sporingsenheden er usterile. Monitorvognen kan
anvendes i patientmiljøet, når Kick-monitorafdækningen, der leveres af Brainlab, anvendes.
Afdækningen giver dig tilgang til alle softwarefunktioner under indgrebet, og monitoren kan
positioneres under det kirurgiske indgreb, uden at det sterile felt kompromitteres.
Ingen dele af systemet må komme ind i det sterile område.

Emballering

Kick-monitorafdækningen leveres steril. Kontrollér, at afdækningens emballage er fri for huller
eller revner.
Inden brug skal udløbsdatoen på afdækningens emballage kontrolleres. Hvis datoen er
overskredet, skal afdækningen bortskaffes og må ikke anvendes.
Afdækningen leveres steril. Hvis ydersiden af afdækningen kommer i berøring med et ikke-sterilt
miljø under udpakningen eller den kliniske brug, skal afdækningen bortskaffes.
Afdækningen må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget eller revet i stykker.

Afdækket Kick

Figur 37  
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Betjening af den afdækkede berøringsskærm

Undlad at berøre afdækningen med skarpe redskaber.
For at holde feltet sterilt må kun de afdækkede dele af berøringsskærmen og monitorkabinettet
berøres.

Bortskaffelse

Bortskaf afdækningen efter brug.

Afdækning af monitoren

②

①

③

④
Figur 38  

Trin

1. Anbring afdækningen over monitoren ①.
Sørg for, at retningspilen er placeret på bagsiden af monitoren og peger nedad ②.

2. Tag papiret af de selvklæbende strimler ③ på den øverste del af afdækningen, og fastgør
den på bagsiden af monitoren.

3. Tag papiret af de selvklæbende strimler ④ på den nederste del af afdækningen, og fast-
gør den på monitorens stang.

Steril brug
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6.2 Systemforbindelser
6.2.1 Tredjeparts-forbindelser

Generelle oplysninger

Der er mulighed for at tilslutte tredjepartsenheder til Kick 2 ved hjælp af kompatible
tilslutningskabler.

Grænseflader

Alle tilslutninger til tredjepartsenheder og elektriske grænseflader findes på bagsiden af vognen.

USB

USB-porte er placeret på tilslutningspanelet og foran på vognens fod.
Scan USB-nøgler med antivirussoftware, inden de tilsluttes til systemet.
Slut udelukkende USB-enheder med lavt strømforbrug eller egen strømforsyning, og som er
blevet afprøvet med henblik på overensstemmelse med de gældende regler (f.eks. USB-flashdrev,
mus, tastatur, fodkontakt) til monitorvognen. Undlad at slutte USB-enheder med højt
strømforbrug (f.eks. ekstern harddisk, smartphones, bærbare musikafspillere) til USB 2.0- og 3.0-
portene foran på vognens fod. I modsat fald kan udstyrets sikkerhed og effektivitet ikke
garanteres.

Krav i forbindelse med tilslutning af udstyr til paneler

Advarsel
Tilslut udelukkende udstyr til Kick 2, som er specificeret af Brainlab, eller som Brainlab har
erklæret kompatibelt.

Advarsel
Yderligere udstyr, der sluttes til elektrisk medicinsk udstyr, skal overholde de gældende
IEC- eller ISO-standarder (f.eks. IEC 60950 for Informationsteknologiudstyr og IEC 60601-1
for elektromedicinsk udstyr). Desuden skal alle konfigurationer opfylde kravene til
medicinske elektriske systemer (se henholdsvist IEC 60601-1-1 eller afsnit 16 i 3. udgave af
IEC 60601-1). Enhver, der tilslutter yderligere udstyr til medicinsk elektrisk udstyr,
konfigurerer et medicinsk system og er derfor ansvarlig for, at systemet opfylder kravene
til de medicinske elektriske systemer. Bemærk, at lokal lovgivning går forud for
ovennævnte krav. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din lokale repræsentant eller den
tekniske serviceafdeling.

Advarsel
Medmindre andet er anført, er brugen af stikdåser med flere stik eller forlængerledninger
ikke tilladt.

Advarsel
Tilslutning af elektrisk udstyr til en stikdåse med flere stik medfører dette dannelsen af et
elektromedicinsk system, hvilket kan resultere i et lavere sikkerhedsniveau.

LAN-forbindelse

I LAN-portene må der kun tilsluttes enheder, som er i overensstemmelse med IEC-kravene.
Afhængigt af det Brainlab-program, der kører på systemet, og integrationen i hospitalets netværk
giver tilslutning af et system til netværket mulighed for overførsel af patientdata, fjernadgang,
streaming og sessionsdeling.

BRUG AF SYSTEMET
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Netværk skal være i overensstemmelse med 1000BASE-T eller 100BASE-TX i henhold til IEEE
802.3.

Grænsefladerne på monitorvognen er ikke forsynet med frakoblingsmuligheder iht. IEC
60601-1:2005. Det anbefales at gøre brug af passende frakoblingsudstyr på
netværksgrænsefladen (LAN) på minimum 1 MOOP og en dielektrisk styrke på minimum
1,5 kV.

Trådløs LAN-forbindelse

Det kan være muligt at tilslutte systemet til hospitalets netværk via en trådløs LAN-forbindelse.
Tilgængeligheden af en trådløs LAN-forbindelse afhænger af din region.
WLAN-enheden er kompatibel med IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Tilgængelige trådløse
modulationsteknologier er: DSSS, CCK, OFDM. Tilgængelige modulationstyper er: DBPSK,
DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM.
Brug et LAN-kabel til at oprette forbindelse, hvis den trådløse forbindelse er svag eller mangler
helt. Brug eksempelvis USB-flasdrev til overførsel af patientdata.
Den trådløse LAN-sender bruger et frekvensbånd til at sende og modtage:

Enheds-ID Frekvensbånd

FCC ID A8J-EUB1200AC-1

WLAN-senderen bruger et frekvensbånd til at sende og modtage
mellem 2,400 og 2,484 GHz med 19,5 dBm effektiv isotropisk strå-
leeffekt (effective isotropic radiated power (EIRP)).
WLAN-senderen bruger et frekvensbånd til at sende og modtage
mellem 5,725 og 5,850 GHz med 17,5 dBm EIRP.

FCC ID Q87-WUSB6300

WLAN-senderen bruger et frekvensbånd til at sende og modtage
mellem 2,400 og 2,454 GHz med 18,86 dBm effektiv isotropisk
stråleeffekt (effective isotropic radiated power (EIRP)).
WLAN-senderen bruger et frekvensbånd til at sende og modtage
mellem 5,725 og 5,850 GHz med 21,87 dBm effektiv isotropisk
stråleeffekt (effective isotropic radiated power (EIRP)).

Den trådløse systemkommunikation kan forårsage interferens på andet trådløst udstyr i
nærheden. Kontrollér forud for operationen, at den trådløse forbindelse og andet nødvendigt
udstyr fungerer efter hensigten.

Netværksmiljø

Hvis Kick 2 navigationsstationen sluttes til hospitalsnetværket medfører dette dannelsen af
et elektromedicinsk system i henhold til IEC 60601-1. Det anbefales, at hospitalsnetværkets
komponenter opfylder kravene i en passende IEC-standard.

Systemet må kun anvendes i beskyttede netværksmiljøer. Sørg for, at netværket er
beskyttet mod uautoriseret adgang (f.eks. ved hjælp af brugergodkendelse, firewall) og
mod skadelig software. Ellers er der ikke nogen garanti for systemets funktionalitet på
grund af risikoen for infektion med skadelig software.

Visning af 3D-indhold

Kick 2 navigationsstationen leverer et progressivt single stream-signal med en opløsning på
1.920 x 1.080 ved 60 Hz. For korrekt visning af 3D-indhold, der er oprettet med en Brainlab-
software, skal et eksternt display understøtte 3D linje-for-linje-teknologi.

Systemforbindelser
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6.2.2 Tilslutninger på bagpanelet

Kompatible tilslutningskabler

Port Eksempel Håndtering

Hospitals-
netværk

Ethernetport til oprettelse af forbindelse med hospi-
talsnetværket eller tilslutning af intraoperative data-
kilder (min. Kat. 5e RJ45-netværkskabel til netværk
på maks. 1 GB).
Der er en lås foroven, som låses, når stikket sættes
i porten. Tryk på låsen, og træk stikket ud for at fjer-
ne kablet.

Intraoperati-
ve Data

Sporingsen-
hed Ethernetport til tilslutning af en sporingsenhed.

USB 2.0 USB-porte til tilslutning af passive USB 2.0-enheder
til overførsel af patientdata.

USB 3.0 USB-port til tilslutning af USB 3.0-enheder.

S-Video ind-
gang

For at kunne interagere med Brainlab-softwarevideo
skal S-videokilden tilsluttes Brainlab S-Video break
out-kablet med et 26 AWG mini-koaxialkabel (maks.
5 m) med et Mini-DIN Hosiden-stik.
Koderingsknappen af plastik skal rettes korrekt ind,
inden kablet tilsluttes. Dette stik kan ikke låses fast.
Brug kun 4 pin Mini-DIN Hosiden-stik. Det kan se ud
som om lignende stik passer, men de kan medføre
beskadigelse af udstyret.

S-Video
break out-
kabel

Bruges til at slutte S-Videokilder til monitorvognen.
Tilslut det sorte BNC-stik til S-Videoindgangens Y-
port på tilslutningspanelet. Tilslut det hvide BNC-stik
til S-Videoindgangens Y-port på tilslutningspanelet.

Mikroskop

Tilslut kun mikroskoper via et mikroskopkabel fra
Brainlab. Før kablet ind ved at sætte alle stik (DVH,
USB, CVBS) i de tilsvarende porte.
Nærmere oplysninger om mikroskopintegration fin-
des i den pågældende instrumentbrugervejled-
ning.

Videoud-
gang

Videoudgangen kan også bruges til DVI-tilslutning.
BEMÆRK: Brainlab leverer ikke dette kabel. 
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6.2.3 Sporingsenhed

Generelle oplysninger

Hvis der sluttes en sporingsenhed til monitorvognen, medfører dette dannelsen af et
elektromedicinsk system i henhold til IEC 60601-1, og standardens krav skal opfyldes.
Slut sporingsenheden til monitorvognen, når der er slukket for begge enheder.
Brug kun sporingskommunikation gennem hospitalsnetværket, hvis der er sikkerhed for, at
netværket er stabilt.
Hvis forbindelse til sporingsenheden via hospitalets Ethernet mislykkedes, anvendes direkte
kabelforbindelse mellem monitorvognen og sporingsenheden.
BEMÆRK: Se sporingsenhedens brugervejledning(er), inden den sluttes til monitorvognen. 

Tilslutning af en sporingsenhed

Trin

1. Slut Ethernetkablet til sporingsenhedens port på monitorvognen.

2. Slut Ethernetkablet til sporingsenheden.

3. Tænd for enhederne.

Sporingsenhed
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6.2.4 Valgfrie komponenter

DVD-drev til Kick

DVD-drevet til Kick 2 navigationsstationen kan læse følgende:
• Mastered-disk
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R 3,95 GB
• DVD-R 4,7 GB til redigering
• DVD-R 4,7 GB generel
• DVD-RW
• DVD+R 4,7 GB
• DVD+R 8,5 GB (double layer)
• DVD+RW 4,7 GB
• DVD-RAM 4,7 GB

DVD-drevet til Kick 2 navigationsstationen kan skrive på følgende:
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R 4,7 GB
• DVD+R 4,7 GB
• DVD+R 8,5 GB (double layer)
• DVD+RW 4,7 GB
• DVD-RAM 4,7 GB

Tilslutning af DVD-drevet til Kick

①

Figur 39  

Trin

1. Slut USB-kablet til DVD-drevet.

2. Fastgør DVD-drevet nederst på monitorvognens stang med Velcro-remmen, så tilslut-
ningskablet ① er på den nederste side (tættest på foden) og vender mod vognens bagsi-
de.

3. Slut kablet til en USB 3.0-port på tilslutningspanelet.

4. Tryk på åbn/luk-knappen for at åbne bakken og isætte/fjerne en DVD.
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Tilslutning af USB til en Ethernetadapter

Den valgfri USB-til-Ethernet-adapter gør det muligt at tilslutte en tredjepartsenhed via en Ethernet-
port.

②①

②

①

Figur 40  

Trin

1. Sæt adapterens USB-stik ② i en USB 3.0-port på tilslutningspanelet bag på monitorvog-
nens fod.

2. Slut Ethernetkablet til tredjepartsenheden.

3. Slut Ethernetkablet til adapterens Ethernet-port ①.

BEMÆRK: Undlad at bruge USB-til-Ethernet-adapteren til tilslutning af en sporingsenhed. Slut
altid sporingsenheden direkte til Ethernetporten mærket Tracking Unit (sporingsenhed). 

Valgfrie komponenter
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6.3 Kabelføring
6.3.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Dette afsnit indeholder oplysninger om tilslutning af kabler, herunder:
• Potentialudligningskabel
• Strømforsyningskabel

Sikker håndtering af kabler

Undlad at tilslutte eller frakoble kabler, når monitorvognen er tændt.
Brug ikke ødelagte eller beskadigede kabler.
Hiv eller træk ikke i kablerne.
Risiko for elektrisk stød: Undlad at berøre kablernes stik, når Kick 2 navigationsstationen er
tændt.
Sørg for, at sporingsenhedens kabel ikke sluttes til nogen anden enhed end monitorvognen og
sporingsenheden.
Sørg for, at kablerne er i god stand, inden systemet tages i brug.
Frakobl, og opbevar alle kabler på kabelkrogene, når systemet ikke er i brug, eller inden det
flyttes. Træk ikke i kablerne.
Sørg for, at kablerne sidder løst nok, når de tilsluttes. Undlad at stramme eller belaste de
tilsluttede kabler.

Stik og forbindelser må aldrig behandles med overdreven kraft.

Potentialudligningskabel (gult/grønt)

• Udligner potentialerne mellem forskellige metalkomponenter, som kan berøres samtidigt.
• Nedsætter de potentialforskelle, som kan opstå mellem medicinsk elektrisk udstyr og andre

strømførende dele af andre genstande under det kirurgiske indgreb.
Inden systemet tages i brug, skal potentialudligningskablet tilsluttes til monitorvognen og den
tilsvarende stikkontakt.

Tilslutning af potentialudligningskablet

Figur 41  
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Trin

1. Slut potentialudligningskablet til potentialudligningsporten på monitorvognen.

2. Sæt potentialudligningskablet i en tilsvarende stikkontakt.

Tilslutning af strømforsyningskablet

Trin

1. Slut strømforsyningskablet til strømforsyningsporten på monitorvognen.

2. Sæt den anden ende af strømforsyningskablet i stikkontakten.

Træk altid strømforsyningskablet ud af stikkontakten, inden kablet kobles fra systemet.

Tilslutning af strømforsyningskablet med V-Lock

Figur 42  

Afhængigt af dit geografiske område kan strømforsyningskablet have en frigørelsesmekanisme
med V-Lock.

Trin

1. Slut strømforsyningskablet til strømforsyningsporten på monitorvognens tilslutningspa-
nel.

2. Sæt den anden ende af strømforsyningskablet i stikkontakten.

3. For at frakoble kablet trykkes der på den gule knap for at frigøre det fra porten (se pilen
ovenfor).

Træk altid strømforsyningskablet ud af stikkontakten, inden kablet kobles fra systemet.

Kabelføring
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6.3.2 Opbevaring af kabler

Kabelkroge

Figur 43  

Følgende kabler forbliver som regel tilsluttet vognen:
• Strømforsyningskabel
• Kabel til sporingsenhed
• Hospitalsnetværkskabel
• Potentialudligningskabel

Saml forsigtigt kablerne i et bundt, og lad dem hænge fra kabelkrogene.
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6.4 Sådan tændes Kick 2 navigationsstationen

Strømforsyning

Anvend Kick 2 navigationsstationen med den strømkilde, der er angivet på typeskiltet. Kontakt
Brainlab-autoriseret support eller dit lokale elselskab, hvis du er i tvivl om, hvilken type
strømforsyning der er på opstillingsstedet. Brug af den forkerte strømforsyning kan medføre
alvorlige skader på enheden.
En elektrisk forbindelse må kun oprettes eller afbrydes, når alt det tilknyttede udstyr er slukket
helt.
Kick 2 navigationsstationen må kun anvendes med det medfølgende strømforsyningskabel.
Brug ikke forlængerledninger.

Strømforsynings-LED

Strømforsynings-LED’en er placeret i strømknappen på monitorvognen.

Farve Status Forklaring

Grøn
Slukket De elektroniske komponenter er slukkede.

Tændt De elektroniske komponenter er tændt. Enheden er klar til
brug.

Relaterede links

Monitorvogn på side 27
Tilslutning af strømforsyningskablet på side 86
Tilslutning af strømforsyningskablet med V-Lock på side 86

Sådan tændes der for Kick 2 navigationsstationen

①

Figur 44  

Trin

1. Sørg for, at alle de nødvendige kabler er tilsluttet på tilslutningspanelet.

2. Kobl strømforsyningen til monitorvognen.

3. Tryk på strømknappen ① for at starte enheden.

Sådan tændes Kick 2 navigationsstationen
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Sådan tændes der for EM-strømforsyningen

Trin

1. Sæt EM-strømforsyningen i stikkontakten.

2. Tænd på tænd/sluk-kontakten på EM-strømforsyningen.
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6.5 Sådan slukkes Kick 2 navigationsstation

Tab af data

Strømforsyningen må først afbrydes, når Kick 2 navigationsstationen er lukket helt ned. Hvis
strømforsyningen afbrydes, før nedlukningsproceduren er afsluttet, kan det medføre
uigenkaldeligt tab af data.

Nulstilling

Trin

Kick 2 navigationsstationen kan nulstilles (hvis den er frosset eller ikke er lukket helt ned) ved
at trykke på strømknappen i fire sekunder, indtil systemet slukker.
Vent i 10 sekunder, og tryk så på strømknappen igen for at genstarte det.

Ventetid

Vent mindst 10 sekunder, før Kick 2 navigationsstationen genstartes, hvis den har været afbrudt
fra lysnettet.
Kick 2 navigationsstationen må ikke slukkes under opstart. I modsat fald kan det medføre
beskadigelse eller tab af konfigurationsfiler og andre data på harddisken.

Nødsituationer

Du må kun trække strømforsyningskablet ud i nødstilfælde, hvis det er nødvendigt for at afbryde
alle forsyningsterminaler samtidigt.

Sådan lukkes Kick 2 navigationsstationen ned

Trin

1. Luk Kick 2 navigationsstationen ned ved hjælp af softwaren eller ved at trykke kort på
strømknappen.

2. Når strømforsynings-LED'en slukker, frakobles strømforsyningen.

3. Frakobl og fastgør alle kabler og opbevaringsenheder.

Træk strømforsyningskablet ud, før andre kabler tilsluttes eller afbrydes.
Strømknappen frakobler ikke systemet fra elnettet. Afbryd strømforsyningskablet for at sikre
fuldstændig afbrydelse af spændingsforsyningen.

Sådan frakobles EM-strømforsyningen

Trin

1. Sluk på tænd/sluk-kontakten på EM-strømforsyningen.

2. Når EM-sporingsenhedens LED slukker, frakobles og opbevares alle kabler et sikkert
sted.

Sådan slukkes Kick 2 navigationsstation
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7 MONTERING, TRANSPORT
OG OPBEVARING

7.1 Montering af kameravognen

Arbejdsgang for monteringen

Trin

1. Sæt kameraets teleskopstang i kameravognens base.

2. Sæt spiralkablet fast på toppen af kameraets teleskopstang.

3. Fastgør kameraet på teleskopstangen.

4. Sæt kamerakablet i kameraet.

BEMÆRK: Der findes en detaljeret beskrivelse af hvert trin i dette afsnit. 

Montering af stangen

②

①

Figur 45  

Trin

1. Løft grebet til fiksering af stangen ①.

2. Hold spiralkablet på afstand, og før den underste ende af kameraets teleskopstang ind i
kameravognens base ②.

3. Luk grebet til fiksering af stangen forsvarligt.
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Fastgørelse af kablet på stangen

①

②

Figur 46  

Trin

1. Før forsigtigt spiralkablet ① langs kameraets teleskopstang, indtil det spidser til og let kan
sættes ind i kanalen uden brug af magt.

2. Sæt kabelclipsen i den passende udskæring ② i stangen.

Montering af kameraet

Spectra-
kamera

②①

Montering af kameravognen
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Vega-ka-
mera

②①

Trin

1. Hold fast i kameraet og kamerahåndtaget, og sæt kamerahåndtaget på enden af kamera-
ets teleskopstang ①.
Der høres et klik fra frigørelsesmekanismen, når kameraet er monteret korrekt.

2. Sæt kamerakablet i den tilsvarende port på kameraet ②.

Advarsel
For at forhindre elektrisk stød må spiralkablet kun tilsluttes fra kameravognens sokkel til
kameraporten ②.
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7.2 Samling af monitorvognen

Arbejdsgang for monteringen

Trin

1. Sæt monitorstangen i monitorvognens fod.

2. Sæt monitorkablet fast på toppen af monitorstangen.

3. Montér monitoren på monitorstangen.

4. Sæt monitorkablet i monitoren.

BEMÆRK: Der findes en detaljeret beskrivelse af hvert trin i dette afsnit. 

Montering af stangen

① ②

③

Figur 47  

Trin

1. Skub greb til fiksering af stangen ③ tilbage.

2. Hold monitorkablet på afstand ②, og sæt den underste ende af monitorstangen ind i mo-
nitorvognens fod ①.

3. Luk grebet til fiksering af stangen forsvarligt.

Samling af monitorvognen
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Fastgørelse af kablet på stangen

Figur 48  

Trin

1. Før monitorkablet op igennem kanalen i monitorstangen.

2. Sæt kabelclipsen i udskæringen i stangen.

Montering af monitoren

①

②

③

Figur 49  

Trin

1. Hold fast i monitorrammen og monitorhåndtaget, og sæt monitorhåndtaget på enden af
monitorstangen ①.
Der høres et klik fra frigørelsesmekanismen, når monitoren er monteret korrekt.

2. Åbn klappen på bagsiden af monitoren ②.
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Trin

3. Sæt monitorkablet i monitoren, og fastgør det med låsestifter ③.
Luk klappen på bagsiden af monitoren ②, når kablet er sat i.

Montering af Kick EM-holderen på Kick monitorvognen

Trin

1. Anbring den øverste den af Kick EM-holderen på krogene ① på Kick monitorstangen.
Når den anbringes, skal man sørge for, at hakkerne på holderen sidder bag på monitor-
stangen ②.

①

②

2. Monter den nederste del ③ af Kick EM-holderen. Der skal være tilstrækkelig friktion mel-
lem de to dele til midlertidigt at holde den nederste del af holderen på plads.

③

Samling af monitorvognen
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Trin

3. Fastgør den nederste del af Kick EM-holderen i position med de to medfølgende fingers-
kruer ④.

④
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7.3 Beskyttelsesafdækninger

Beskyttelsesafdækning til monitor

Monitorens beskyttelsesafdækning skal bruges i forbindelse med transport og opbevaring for at
beskytte de følsomme komponenter mod beskadigelse. Fjern afdækningen, inden udstyret køres
ind på operationsstuen.
Undlad at dække monitoren med beskyttelsesafdækningen, når enheden kører. Ellers kan
systemet blive overophedet og alvorligt beskadiget. Sørg for, at enheden er slukket og kølet helt
af, inden beskyttelsesafdækningen sættes på.
For at undgå beskadigelse anbringes beskyttelsesafdækningen på monitoren forud for transport
eller opbevaring.
Rengør berøringsskærmen, inden beskyttelsesafdækningen sættes på.

Beskyttelsesafdækning til kamera

Kameraets beskyttelsesafdækning skal bruges i forbindelse med transport og opbevaring for at
beskytte de følsomme komponenter mod beskadigelse.
Undlad at dække kameraet med beskyttelsesafdækningen, mens det kører. Ellers kan det blive
overophedet og alvorligt beskadiget. Sørg for, at det er slukket og kølet helt af, inden
beskyttelsesafdækningen sættes på.
For at undgå beskadigelse anbringes beskyttelsesafdækningen på kameraet forud for transport
eller opbevaring.

Kameraet må ikke beskyttes eller dækkes vha. metoder, som ikke er godkendt af Brainlab.
For eksempel må den normale luftcirkulation omkring kameraet ikke blokeres ved at
afdække det eller lægge det i en pose. Det kan påvirke kameraets driftsbetingelser, så de
eventuelt ikke overholder de anbefalede grænser.

Relaterede links

Rengøring af beskyttelsesafdækning til monitor på side 127

Sådan monteres monitorens beskyttelsesafdækning

Figur 50  

Trin

1. Luk systemet ned, sluk for det, og træk stikket ud.

2. Når monitoren er kølet af, kan beskyttelsesafdækningen til monitoren trækkes hen over
monitoren.

3. Stram Velcrobåndene, mens det sikres, at afdækningen sidder korrekt på monitoren.

Beskyttelsesafdækninger
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Sådan monteres kameraets beskyttelsesafdækning

①

Figur 51  

Trin

1. Kontrollér, at kameravognen er fastlåst i parkeringspositionen, samt at kameraet er sluk-
ket og kølet helt af.

2. Træk afskærmningen til kameraet hen over forsiden på kameraet.

3. Fastgør afskærmningen med velcrobåndenen ①.

Til forebyggelse af overophedning skal det sikres, at kameraet har været slukket i mindst
fem minutter, inden beskyttelsesafdækningen sættes på.
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7.4 Transport uden for hospitalet
7.4.1 Oversigt

Sikkerhedsforanstaltninger

Vurder komponenternes vægt, inden montering og afmontering påbegyndes.
Sørg efter monteringen for, at alle håndtag på vognen er forsvarligt lukket. Kontrollér, at alle
mekaniske forbindelser er korrekte og sikre.
Under montering og afmontering må systemets komponenter kun løftes af personer, som fysisk er
i stand til det (f.eks. ikke gravide).

Transportbokse

Figur 52  

Der skal bruges tre transportbokse til at transportere monitorvognen uden for hospitalet:
• En transportboks til monitoren
• En transportboks til monitorvognens fod
• En skuldertaske til vognenes stænger og kabler

Der skal bruges to transportbokse til at transportere kameravognen uden for hospitalet:
• Kameravognens transportboks
• En skuldertaske til vognenes stænger og kabler

Systemet skal afmonteres for at kunne blive pakket i boksene.

Bevægelige dele på transportboksene

Vær yderst forsigtig med ikke at få fingrene eller andre legemsdele i klemme i de bevægelige dele
på transportboksene. Led, hvor legemsdele kan i klemme, er blandt andet:

Transport uden for hospitalet
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Håndtag, der kan trækkes ind

Lynlås

Hjul

Under transporten

Der skal være to personer om at løfte og læsse boksene.
Ved transport i bil:
• Fastgør transportboksene, især hvis de anbringes på bilens bagsæde.

Ved transport i fly:
• Det anbefales at checke transportboksene ind som særlig bagage.
• Systemets komponenter skal pakkes i transportboksene i henhold til beskrivelsen i denne

brugervejledning.
Sørg for, at transportboksene er fastgjort under transporten (f.eks. i bil).

Efter transporten

Efter transporten skal du vente med at tage systemet i brug, indtil det har tilpasset sig til
omgivelsestemperaturen.

Relaterede links

Systemspecifikationer på side 151
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7.4.2 Afmontering og transport af monitorvognen

Før start

Vurder komponenternes vægt, inden montering og afmontering påbegyndes.
Sæt beskyttelsesafdækningen på monitoren inden afmontering.

Relaterede links

Systemspecifikationer på side 151

Forberedelse af monitorvognen til transport

Trin

1. Luk systemet ned.

2. Træk strømforsyningskablet ud af stikket, og kobl kablet fra monitorvognen.
Fjern alle andre fastgjorte kabler og komponenter (f.eks. potentialudligningskabel, net-
værkskabel, DVD-drev).
Opbevar kabler i den forreste lomme på skuldertasken.

3. Kobl monitorkablet fra monitoren.

4. Tryk på frigørelsesmekanismen på monitorhåndtaget, og tag monitoren af stangen.
Anbring monitoren i den rigtige boks.

5. Træk clipsen på monitorkablet bagud for at koble kablet fra stangen.
Træk forsigtigt kablet ud af kanalen i stangen.

6. Træk grebet til fiksering af stangen op, og fjern stangen fra monitorvognens fod.
Anbring stangen i skuldertasken.

7. Anbring monitorvognens fod i den rigtige boks.

8. Dæk monitorkablets metalstik med den medfølgende stofpose.

9. Luk lynlåsen helt på transportboksen.

Transport af monitorvognens fod

①

②

Figur 53  

Afmontering og transport af monitorvognen
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Trin

1. Dæk monitorkablets metalstik med den medfølgende stofpose ②.

2. Med det øverste skumindlæg vendt opad lægges monitorvognens fod i boksen.

3. Før monitorkablet gennem slidsen i skumindlægget ①, og læg indlægget tilbage oven på
monitorvognens fod.

4. Luk boksens lynlås helt.

Transport af monitoren

① ②

Figur 54  

Trin

1. Læg monitoren i transportboksens skumindlæg, med berøringsskærmen nedad ①.

2. Luk boksens lynlås helt.

3. Træk håndtaget på boksen til monitorvognens fod ud, og hæng skulderremmen på mo-
nitorboksen over håndtaget ②.

4. Fastgør monitorboksens Velcro-rem til det rigtige håndtag på boksen til monitorvognens
fod.

Transport af monitorvognens stang

①

Figur 55  
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Trin

1. Anbring stangen i skumindlægsåbningen ① i skuldertransporttasken.
BEMÆRK: Den anden åbning er beregnet til Kick 2 kameravognens stang. 

2. Luk boksens lynlås helt.

Afmontering og transport af monitorvognen
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7.4.3 Afmontering af kameravognen

Før start

Vurder komponenternes vægt, inden montering og afmontering påbegyndes.
Under montering og afmontering må kameravognens komponenter kun løftes af personer, som
fysisk er i stand til det (f.eks. ikke gravide kvinder).
Sæt beskyttelsesafdækningen på kameraet inden afmontering.

Forberedelse af kameravognen til transport

② ③①

Trin

1. Træk lysnetkablet ud af stikket, og kobl kablet fra basestationen.

2. Anbring kameraets teleskoparm i den mindste højde.

3. Tag kamerakablet ud af kameraet.

4. Tryk på frigørelsesmekanismen på kamerahåndtaget, og tag kameraet af stangen.

5. Træk clipsen på kamerakablet bagud for at frakoble spiralkablet fra stangen.
Stræk om nødvendigt spiralkablet forsigtigt opad, indtil det er let at trække ud af kanalen i
stangen.

6. Træk grebet til fiksering af stangen op, og fjern kameraets teleskopstang fra kameravog-
nens sokkel.
Anbring stangen i skuldertasken.

7. Anbring kameravognens sokkel i den tilsvarende boks ②.

8. Dæk spiralkablets metalstik med den medfølgende stofpose ①.

9. Anbring skumindlægget øverst på soklen, og isæt så kameraet ③.

10. Luk lynlåsen helt på transportboksen.
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7.4.4 Transport af EM-sporingsenheden ved brug af transportbokse

Generelle oplysninger

EM-sporingsenhedens komponenter skal altid opbevares og transporteres i henhold til
Brainlabs anbefalinger.

Forberedelse af EM-sporingsenheden til opbevaring

Trin

1. Luk systemet ned.

2. Kobl EM-kablet fra EM-strømforsyningen.

3. Kobl EM-kablet fra monitorvognen.

4. Fjern overdelen fra transportboksen, og opbevar den inden i toppen af boksen eller et
rent og tørt sted.

Pakning af EM-sporingsenheden med monteringsplade i transportbokse

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

Figur 56  

Trin

1. Løsn velcrobåndene på monitorvognen, og fjern EM-strømforsyningen.
Læg strømforsyningen på den tilsigtede placering i transportboksen ⑦.

2. Fjern EM-basestationen fra operationsbordet eller Kick EM-holderen.

3. Frakobl EM-feltgeneratorens kabel og begge EM-kablets stik fra EM-basestationen.
Opbevar EM-basestationen i transportboksens nederste del ④.

Transport af EM-sporingsenheden ved brug af transportbokse

106 System- og teknisk brugervejledning Rev. 1.5 Kick 2 navigationsstation



Trin

4. Hold fast i EM-feltgeneratoren ③, og træk i frigørelsesmekanismen ② på EM-feltgene-
ratorens monteringsplade ① for at afmontere EM-feltgeneratoren.
Opbevar EM-feltgeneratoren i transportboksens nederste del ⑤.

5. Opbevar alle kabler i transportboksens nederste del ⑥.

6. Sæt overdelen på transportkassen ⑧ igen.

7. Løsn velcrobåndene på EM-feltgeneratorens monteringsplade, og gem dem i transport-
kassens øverste del ⑨.

8. Læg de usterile instrumenter i den usterile instrumentboks ⑪.

9. Anbring den usterile instrumentboks ⑪ i transportboksen ⑩.

Pakning af EM-sporingsenhed med positioneringsarm i transportbokse

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

Figur 57  

Trin

1. Løsn velcrobåndene på monitorvognen, og fjern EM-strømforsyningen.
Læg strømforsyningen på den tilsigtede placering i transportboksen ⑦.

2. Fjern EM-basestationen fra operationsbordet eller Kick EM-holderen.

3. Frakobl EM-feltgeneratorens kabel og begge EM-kablets stik fra EM-basestationen.
Opbevar EM-basestationen i transportboksens nederste del ④.

4. Hold fast i EM-feltgeneratoren ③, og træk i frigørelsesmekanismen ② på EM-feltgene-
ratorens positioneringsarm ① for at afmontere EM-feltgeneratoren.
Opbevar EM-feltgeneratoren i transportboksens nederste del ⑤.

5. Opbevar alle kabler i transportboksens nederste del ⑥.
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Trin

6. Sæt overdelen på transportkassen ⑧ igen.

7. Opbevar EM-feltgeneratorens positioneringsarm i transportboksen øverste del ⑨.

8. Læg de usterile instrumenter i den usterile instrumentboks ⑪.

9. Anbring den usterile instrumentboks ⑪ i transportboksen ⑩.

Transport af EM-sporingsenheden ved brug af transportbokse
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7.5 Transport af Kick 2 på hospitalet

Før start

Frigør alle bremserne, inden vognen flyttes. Gør ikke forsøg på at flytte vognen, når hjulene er
låst, da vognen kan vælte.
Sørg for, at den tilsigtede transportvej er fri for forhindringer. Undgå dørtrin eller genstande, som
ligger på gulvet. Kør ikke over kabler under transporten.
Kobl kameravognen fra basestationen inden transport.

Undgå vibrationer

Undgå vibrationer og stød under transport og opbevaring.

Plant underlag

Advarsel
Kick 2 må ikke parkeres eller transporteres på et underlag med en hældning > 10°. Den
hastighed, hvormed Kick 2 transporteres, øges på underlag med en hældning. Underlag
med en hældning kan få den til at vælte.

Sikker transport

Kick 2 må ikke bevæges hurtigere end en jævn gåhastighed.

Parkerings- og transportposition

Advarsel
Kick 2 må kun flyttes, når den er forsvarligt fastgjort i transportpositionen.
• Monitoren skal vippes bagud.
• Indstil minimumshøjden, og luk alle håndtag forsvarligt. Ellers kan kameraets teleskopstang

eksempelvis kollidere (f.eks. med en dørkarm eller andet udstyr).
• Der skal anvendes beskyttelsesafdækninger.
• Kablerne skal hænges op på kabelkrogene.

BEMÆRK: Tag den ekstra vægt fra beskyttelsesafdækningen og strøm- og ethernet-kablerne i
betragtning. 

Tilbehør og kabler, der bliver siddende på monitorvognen under transport

Tag vægten af nedenstående elementer i betragtning, hvis de er fastgjort under transport. Al
anden vægt skal fjernes fra vognen.
• Ekstratilbehør: DVD-drev til Kick 2 navigationsstation
• Strømforsyningskabel
• Ethernet-kabel
• Potentialudligningskabel
• Beskyttelsesafdækning
• Adapter (USB-til-Ethernet)
• EM-sporingsenhed
• EM-strømdatakabel
• EM-strømforsyning
• EM-holder
• EM-feltgeneratorplade
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Efter transporten

Advarsel
Kick 2 må ikke transporteres eller opbevares under andre miljøforhold end dem, der er
specificeret. I modsat fald kan det medføre, at kameraets kalibreringsnøjagtighed går tabt.
Efter transporten skal man vente med at tage Kick 2 i brug, indtil den har tilpasset sig
stuetemperatur.

Transport af monitorvognen

①

Figur 58  

Trin

Brug monitorhåndtaget ① til transport af monitorvognen.

Advarsel
Flyt aldrig vognen på et underlag med en hældning > 10°, da transporthastigheden øges på
skrå underlag og dermed risikoen for, at vognen vælter.

Transport af Kick 2 på hospitalet
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Transport af kameravognen

①

Trin

Brug håndtaget ① ved transport af kameravognen.

Vognen må kun bevæges ved at holde fast i det håndtag, der er anført herover. Undlad at bruge
kabler til at flytte vognen.

Sådan klares forhindringer under transporten

Hvis der ikke er en jævn og plan transportvej uden forhindringer (f.eks. i tilfælde af en uundgåelig
højdeforskel mellem to rum), skal du følge den korrekte procedure for at klare forhindringen.

Trin

Træk vognen hen til stedet med højdeforskellen, vip forsigtigt vognen en smule, og bevæg et
hjul ad gangen hen over trinnet.
BEMÆRK: Hele vognen må ikke løftes. Vær forsigtig med ikke at vippe vognen så meget, at den
vælter. 
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7.6 Transport af Kick EM-komponenter på Kick EM-
holderen

Generelle oplysninger

Når EM-sporingsenheden hænges på monitorvognen, må vognen kun flyttes, hvis monitoren er
vippet bagud i dens maksimale position.

Montering af Kick EM-monteringspladen på Kick EM-holderen

Trin

1. Før Kick EM-monteringspladen monteres, skal det sikres, at Velcrobåndene ① er
spændt.

①

2. Før Velcrobåndene gennem hullet ② på den anden side.

②

Transport af Kick EM-komponenter på Kick EM-holderen
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Trin

3. Før Velcrobåndet tilbage til den oprindelige side, og sæt båndet tilbage i plastløkken på
selve Velcrobåndet ③.

③

4. Stram Velcrobåndet, og før det endnu en gang ind i hullet på den oprindelige side.

5. Klargør Velcrobåndet i bunden af monteringspladen på samme måde.

6. Når Velcrobåndene er gjort klar, hænges Kick EM-monteringpladen på Kick EM-holderen
ved at flytte den parallelt med monitorstangen ④ og derefter lade Kick EM-monterings-
pladen hvile på krogene ⑤.

④                                                            ⑤
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Montering af Kick EM-basestationen

Trin

1. Lav en løkke med kablet fra Kick EM-basestationen, og anbring det på krogen på Kick
EM-holderen ①.

①

Transport af Kick EM-komponenter på Kick EM-holderen
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Trin

2. Montér Kick EM-basestationen ved at holde den en anelse skråt i forhold til monitorstan-
gen ②, og indfør den forsigtigt på plads på Kick EM-holderen ③.

②                                                                                       ③   

BEMÆRK: Kick EM-basestationen kan monteres uden at frakoble den fra Kick EM-
feltgeneratoren eller strømforsyningen. 
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Montering af Kick EM-feltgenerator

Trin

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

①

BEMÆRK: Kick EM-feltgeneratoren kan monteres uden at frakoble den fra Kick EM-
basestationen. 

2. Indfør Kick EM-feltgeneratoren med Brainlab-logoet anbragt fremad.
Lav en løkke med kablet fra Kick EM-feltgeneratoren, og anbring det på Kick EM-mon-
teringspladens ophæng ②.

②

Transport af Kick EM-komponenter på Kick EM-holderen
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7.7 Parkering og opbevaring
7.7.1 Oversigt

Generelle oplysninger

Alle hjulene på Kick 2 navigationsstationen har en individuel fodbremse, så den er let at
transportere og kan parkeres sikkert.

Advarsel
Alle bremserne skal låses forsvarligt, når vognen opbevares, parkeres eller er i drift.

Forud for transport

Frigør alle bremserne, inden systemet flyttes.

Låsning/frigøring af bremserne

① ②

③
Figur 59  

Valgmuligheder

Bremsen låses ved at træde bremsepedalen ③ ned med foden, indtil den når den låste position
①.

Bremsen låses op ved at skubbe bremsepedalen ③ op med foden, indtil den klikker på plads i
den ulåste position ②.
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7.7.2 Parkering af Kick 2 navigationsstation

Generelle oplysninger

Når systemet ikke er i brug, skal vognen altid være fastgjort i transport- og parkeringspositionen.
Kameravognen må aldrig parkeres eller frigøres fra transportpositionen på et underlag med en
hældning > 5°.

Advarsel
Monitorvognen må aldrig parkeres eller frigøres fra transportpositionen på et underlag med
en hældning > 10°.

Parkering af Kick 2 navigationsstation
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7.7.3 Opbevaring

Sikker opbevaring

Anvend altid beskyttelsesafdækningen under opbevaring af systemet.

Relaterede links

Krav til omgivelserne på side 150
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7.7.4 Opbevaring i længere tid

Generelle oplysninger

Før og efter systemet stilles til opbevaring i længere tid, skal følgende trin udføres for at sikre, at
systemet fungerer efter hensigten.

Bortskaffelse

Hvis du ikke har til hensigt at bruge systemet igen, henvises der til bortskaffelsesvejledningen.

Relaterede links

Juridiske oplysninger på side 8

Opbevaring i 1-6 måneder

Forud for opbevaring af systemet i en til seks måneder:

Trin

1. Frakobl alle eksterne kabler, og opbevar dem sammen med udstyret.

2. Dæk monitoren med beskyttelsesafdækningen.

3. Opbevar udstyret på et tørt sted ved en temperatur på mellem 21 °C og 30 °C.

Forud for ibrugtagning af udstyr, som har stået til opbevaring i ca. tre måneder:
• Gør udstyret rent.
• Start systemet, og kontrollér, at det fungerer efter hensigten, inden det bruges under et

kirurgisk indgreb.

Relaterede links

Rengøring af monitorvognen på side 127

Opbevaring i 6 måneder eller derover

Forud for opbevaring af systemet i seks måneder eller derover:

Trin

1. Frakobl alle eksterne kabler, og opbevar dem sammen med udstyret.

2. Dæk monitoren med beskyttelsesafdækningen.

3. Opbevar udstyret på et tørt sted ved en temperatur på mellem 21 °C og 30 °C.

Forud for ibrugtagning af udstyr, som har stået til opbevaring i seks måneder eller derover:
• Gør udstyret rent.
• Udfør en periodisk test for at sikre, at udstyret er sikkert og fungerer efter hensigten (kan

udføres af Brainlab).
• Start systemet, og kontrollér, at det fungerer efter hensigten, inden det bruges under et

kirurgisk indgreb.

Relaterede links

Krav til periodiske test på side 132

Opbevaring i længere tid
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8 RENGØRING
8.1 Forberedelse til rengøring

Før start

Advarsel
Sørg for, at systemet er lukket helt ned og strømforsyningen er afbrudt, inden
rengøringsarbejdet påbegyndes.

Advarsel
Forud for og under alt rengørings- og desinfektionsarbejde skal det sikres, at EM-
sporingsenheden er koblet fra monitorvognen.

Ingen automatisk desinfektion

Kameravognens komponenter må ikke udsættes for automatiske rengørings- og
desinfektionsprocedurer.
Undlad at udsætte kameravognen for direkte UV-lys, da dette kan beskadige udstyret.

Ingen sterilisering

Undlad at sterilisere kameravognens komponenter. Høje temperaturer under sterilisering
kan beskadige komponenterne.

EM-sporingsenheden eller dens komponenter må ikke steriliseres.

Feltgeneratorens monteringsophæng må ikke steriliseres.

Kompatibilitet med desinfektionsmidler

Kick 2 må kun rengøres med følgende desinfektionsmidler:

Desinfektionsmiddel Eksempel

Alkoholbaseret Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Alkylaminbaseret Incidin Plus 2 %

Baseret på aktivt oxygen Perform

Aldehyd/klorid-baseret Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

BEMÆRK: Brug kun overfladedesinfektionsmidler, der distribueres på dit specifikke marked. 

BEMÆRK: Overfladedesinfektionsmidler kan efterlade rester. Disse kan nemt fjernes med en tør
klud. 
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Følg altid desinfektionsmiddelproducentens anvisninger nøje.

Brug af andre rengøringsmidler, desinfektionsservietter eller rengøringsprocedurer end de
specificerede kan beskadige udstyret. Brug kun desinfektionsmidler, der er godkendt af
Brainlab, for at undgå beskadigelse.

Ingen væsker

Advarsel
Sørg for, at der ikke trænger væske ind i kameravognens komponenter, da det vil kunne
beskadige komponenterne og/eller elektronikken. Kameravognens komponenter er ikke
beskyttede mod indtrængen af væske.

Brug kun en fugtig klud til rengøringen. Andre metoder kan gøre det muligt for væske at
trænge ind i systemet og beskadige det.

Forberedelse til rengøring
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8.2 Rengøring af kameravognen

Intervaller for rengøring af kameraet

Idet rengøringshyppigheden afhænger af, hvor ofte kameraet bruges, kan Brainlab ikke give
generelle anbefalinger om rengøringsintervaller. Dette er brugerens ansvar.
Kontrollér regelmæssigt, om illuminator-filtrene og linserne er rene, men rengør dem kun, når det
er nødvendigt.

Efter rengøringen

Efter rengøringen skal det sikres, at teleskopstangen på kameravognen er helt tør, inden stangen
trækkes tilbage.

Rengøring af kameravognen

Trin

1. Når basestationen er lukket ned, skal ethernet- og lysnetkablerne kobles fra kameravog-
nen.

2. Med undtagelse af kameraet skal alle andre overflader rengøres med et overfladedesin-
fektionsmiddel i henhold til desinfektionsmiddelproducentens anvisninger.
BEMÆRK: Sørg for ikke at tørre snavs fra kamerakassen over på illuminator-filtrene og
linserne. 

3. Rengør grænseflader forsigtigt og omhyggeligt, og sørg for, at der ikke trænger væske ind
i kameravognen.

Spectra-kamera - rengøring af kameralinsen og illuminatorfiltret

Trin

1. Fjern støv fra illuminator-filtrene og linserne med en fotografisk støvekost (børste).
Tør forsigtigt overfladen i én retning ved at feje børsten hen over overfladen.

2. Tør forsigtigt overfladen af illuminator-filtrene og linserne af med desinfektionsservietter
med 70 % isopropanol eller meliseptol.
BEMÆRK: Undlad at bruge andre desinfektionsmidler. Følg vejledningen fra desinfekti-
onsmidlets producent nøje. 

3. • Rengør kameraets beskyttelsesafdækning med et overfladedesinfektionsmiddel.
• Følg desinfektionsmiddelproducentens anvisninger.
• Sørg for ikke at tørre snavs fra kameraet over på illuminator-filtrene og linserne.
• Undgå længerevarende kontakt mellem servietterne og kameraet.

4. • Rengør illuminator-filtrene og linserne med et kommercielt linse-rengøringsmiddel til
multibelagte linser (såsom AR66) og en ren optisk rengøringsklud af mikrofiber (såsom
Hitecloth).

• Undgå længerevarende kontakt mellem linse-rengøringsmidlet og illuminator-filtrene
og linserne.

Advarsel
Brug ikke papirprodukter til rengøringen. Papirprodukter kan ridse illuminator-filtrene.

RENGØRING
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Kameraet må ikke steriliseres.

Vega-kamera - rengøring af kameralinsen og illuminatorfiltret

Brug kun en 70 % isopropanolopløsning og en blød fnugfri klud til at fjerne snavs efter
håndtering fra afdækningen eller illuminator-afskærmningerne. Accel TBWipes og
Meliseptol kan også bruges. Andre væsker kan beskadige illuminator-filtrene. Brug ikke
papirprodukter til rengøringen. Papirprodukter kan forårsage ridser i illuminator-filtrene.

Sluk for kameraet inden rengøring.

Undlad at bruge positionssensoren uden at kontrollere, at den er ren, og om der er nogen
skader, inden en procedure. Positionssensoren skal også monitoreres under proceduren.
Tillid til data fra en uren eller beskadiget positionssensor kan medføre unøjagtige
konklusioner.
Følg den procedure, der er beskrevet nedenfor, for at rengøre positionssensoren:

Trin

1. Fjern støv fra illuminator-filtrene og linserne med en fotografisk støvekost (børste).
Tør overfladen forsigtigt af i udelukkende én retning ved at trække børsten hen over over-
fladen.

2. Tør forsigtigt overfladen af illuminator-filtrene og linserne af med desinfektionsservietter
med 70 % isopropanol eller meliseptol.

3. Fortsæt med at rengøre resten af kameraet. Sørg for ikke at tørre snavs fra kamerakas-
sen over på illuminator-filtrene og linserne. Undgå længerevarende kontakt mellem ser-
vietterne og kameraet.

Rengøring af beskyttelsesafdækning til kamera

Figur 60  

Trin

1. Fjern beskyttelsesafdækningen fra kameraet.

2. Rengør overfladen med rent vand.

3. Brug om nødvendigt et overfladedesinfektionsmiddel til at desinficere overfladen i hen-
hold til desinfektionsmiddelproducentens anvisninger.
BEMÆRK: Brug kun en fugtig klud til rengøring og desinficering af overfladerne. Lad ikke
beskyttelsesafdækningen blive vædet med desinfektionsmiddel. 

4. Rengør og desinficer kun beskyttelsesafdækningens udvendige overflader. Afdækningens
inderside skal ikke rengøres eller desinficeres.

5. Lad beskyttelsesafdækningen tørre helt, inden den sættes på kameraet.
BEMÆRK: Overfladedesinfektionsmidler kan efterlade pletter, når de er tørret. 

BEMÆRK: Hvis en beskidt afdækning ikke kan rengøres tilfredsstillende ved hjælp trinnene
herover, skal den udskiftes. 

Rengøring af kameravognen
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Beskyttelsesafdækningerne må ikke vaskes, iblødsættes, stryges, desinficeres eller steriliseres.

RENGØRING
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8.2.2 Rengøring af transportbokse

Illustration

Figur 61  

Rengøring af transportboksene

Trin

1. Rengør overfladen med rent vand.

2. Brug om nødvendigt et overfladedesinfektionsmiddel til at desinficere overfladen i hen-
hold til desinfektionsmiddelproducentens anvisninger.
BEMÆRK: Brug kun en fugtig klud til rengøring og desinficering af overfladerne. Lad ikke
transportboksene blive våde eller vædet med desinfektionsmiddel. 

3. Rengør og desinficer kun transportboksenes udvendige overflader. Transportboksenes in-
derside skal ikke rengøres eller desinficeres.

4. Lad transportboksene tørre helt, inden systemet anbringes i dem.
BEMÆRK: Overfladedesinfektionsmidler kan efterlade pletter, når de er tørret. 

Rengøring af transportbokse
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8.3 Rengøring af monitorvognen

Rengøring af monitorvognen

Trin

1. Luk systemet ned, og afbryd det fra strømforsyningen.

2. Kobl monitorvognen fra sporingsenheden.

3. Rengør alle overflader på kabinettet med et overfladedesinfektionsmiddel i henhold til
desinfektionsmiddelproducentens anvisninger.

4. Rengør alle grænsefladerne forsigtigt og omhyggeligt, og sørg for, at der ikke trænger
væske ind i systemet.

5. Rengør berøringsskærmen med en fnugfri serviet og et overfladedesinfektionsmiddel,
som ikke efterlader striber.

Rengøring af beskyttelsesafdækning til monitor

Figur 62  

Trin

1. Løsn Velcrobåndene, og fjern beskyttelsesafdækningen fra monitoren.

2. Rengør overfladen med rent vand.

3. Brug om nødvendigt et overfladedesinfektionsmiddel til at desinficere overfladen i hen-
hold til desinfektionsmiddelproducentens anvisninger.
BEMÆRK: Brug kun en fugtig klud til rengøring og desinficering af overfladerne. Lad ikke
beskyttelsesafdækningen blive vædet med desinfektionsmiddel. 

4. Rengør og desinficer kun beskyttelsesafdækningens udvendige overflader. Afdækningens
indvendige overflader skal ikke rengøres eller desinficeres.

5. Lad beskyttelsesafdækningen tørre helt, inden den sættes på systemet igen.
BEMÆRK: Overfladedesinfektionsmidler kan efterlade pletter, når de er tørret. 

BEMÆRK: Hvis en beskidt afdækning ikke kan rengøres tilfredsstillende ved hjælp trinnene
herover, skal den udskiftes. 

Beskyttelsesafdækningen må ikke vaskes, lægges i blød, stryges eller steriliseres.

RENGØRING
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8.4 Rengøring af EM-sporingsenheden

Rengøring af EM-sporingsenheden

Trin

1. Når monitorvognen er lukket ned, og EM-strømforsyningen er slukket, skal EM-kablet
kobles fra EM-basestationen.

2. Afbryd strømforsyningen til EM-sporingsenheden.

3. Rengør alle kabinettets overflader med et overfladedesinfektionsmiddel.
Følg desinfektionsmiddelproducentens anvisninger.

4. Rengør alle forbindelsesled forsigtigt og omhyggeligt, og sørg for, at der ikke trænger væ-
ske ind i systemet.
BEMÆRK: Sprøjt ikke væsker direkte på EM-basestationens ventilationsåbninger. 

5. Tør EM-feltgeneratorens monteringsplade eller positioneringsarm af, og fjern støv og re-
ster fra EM-feltgeneratorens monteringsplade.

Rengøring af EM-sporingsenheden
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8.5 Rengøring af transportbokse

Illustration

Figur 63  

Rengøring af transportboksene

Trin

1. Rengør overfladen med rent vand.

2. Brug om nødvendigt et overfladedesinfektionsmiddel til at desinficere overfladen i hen-
hold til desinfektionsmiddelproducentens anvisninger.
BEMÆRK: Brug kun en fugtig klud til rengøring og desinficering af overfladerne. Lad ikke
transportboksene blive våde eller vædet med desinfektionsmiddel. 

3. Rengør og desinficer kun transportboksenes udvendige overflader. Transportboksenes in-
derside skal ikke rengøres eller desinficeres.

4. Lad transportboksene tørre helt, inden systemet anbringes i dem.
BEMÆRK: Overfladedesinfektionsmidler kan efterlade pletter, når de er tørret. 

RENGØRING
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Rengøring af transportbokse
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9 ELEKTRISK SIKKERHED
9.1 Klassifikation af udstyret

Klassifikation - Monitorvogn og kameravogn

Monitorvognen og kameravognen er klassificeret som klasse I udstyr i henhold til IEC 60601-1
og skal afprøves i overensstemmelse hermed.

Klassifikation Definition

Klasse I
Betegner udstyrets klassifikation med hensyn til beskyttelse mod elektrisk
stød. Der er truffet beskyttende foranstaltninger for tilgængelige metaldele el-
ler interne metaldele, såsom forbindelsen til PE (beskyttelsesleder).

Klassifikation - EM-sporingsenhed

EM-sporingsenheden er klassificeret som klasse I udstyr i henhold til IEC 60601-1 og skal
afprøves i overensstemmelse hermed.

Klassifikation Definition

Klasse I
Betegner udstyrets klassifikation med hensyn til beskyttelse mod elektrisk
stød. Der er truffet beskyttende foranstaltninger for tilgængelige metaldele el-
ler interne metaldele, såsom forbindelsen til PE (beskyttelsesleder).

Klassifikation - EM-instrumentporte

EM-instrumentportene er klassificeret som type BF i henhold til IEC 60601-1 og skal afprøves i
overensstemmelse hermed.

Klassifikation Definition

Type BF
Anvendt del af Type F, som er i overensstemmelse med kravene i denne stan-
dard, og som yder en højere grad af beskyttelse mod elektrisk stød end an-
vendte dele af Type B.

Sikkerhedskrav

Advarsel
For at undgå risiko for elektrisk stød må Kick 2 navigationsstationen (inklusive EM-
sporingsenheden) kun tilsluttes til en strømforsyning med en beskyttende jordforbindelse.

ELEKTRISK SIKKERHED
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9.2 Krav til periodiske test
9.2.1 Oversigt

Interval

For at opretholde udstyrets sikkerhed skal der udføres en elektrisk sikkerhedstest i henhold til IEC
62353 en gang om året.
Den periodiske test bør udføres en gang om året, eller hvis udstyret repareres eller ændres. Den
periodiske test er obligatorisk for medicinsk elektrisk udstyr, og når der oprettes et medicinsk
elektrisk system i overensstemmelse med henholdsvis IEC 60601-1-1 eller afsnit 16 i den 3.
udgave af IEC 60601-1.
Gentag denne test hver gang opsætningen af det medicinske elektriske udstyr eller medicinske
elektriske system ændres, f.eks. efter reparation af en del af eller hele det samlede udstyr eller
efter udskiftning af udstyrskomponenter, såsom kabler.
BEMÆRK: Lokale regler og krav, som er forskellige fra denne standard, har forrang. Alternativt
kan testen udføres i henhold til IEC 60601-1. 

Indhold

Testen skal omfatte alle enheder, der er specificeret i dette kapitel samt i kapitlet om
vedligeholdelse. Hver enkelt udstyrsdel i ME-SYSTEMET, der har sin egen forbindelse til
strømforsyningen, eller som kan til-/frakobles strømforsyningen uden brug af et værktøj, skal
testes individuelt. Derudover skal ME-SYSTEMET testes som en helhed for at undgå, at en
komponent, der er ved at være gammel, er årsag til uacceptable værdier.
Hvis enheder i ME-UDSTYRET, som samles til et ME-SYSTEM med funktionelle forbindelser, ikke
kan testes separat af tekniske grunde, skal det komplette ME-SYSTEM testes.
Derudover skal Brainlab-support eller autoriserede partnere jævnligt rense ventilationsfiltrene og
skifte batteriet, når dette er nødvendigt.

Eftersyn udført af personale, som ikke er fra Brainlab

De elektriske sikkerhedstest skal udføres af faguddannet og kvalificeret personale.

Testen skal udføres af en kvalificeret tekniker, der:
• Er kvalificeret til at udføre sikkerhedseftersyn på elektrisk medicinsk udstyr.
• Er fortrolig med produktsikkerhedsoplysninger og produktanvisninger, og som har læst og

forstået brugervejledningerne.
• Er ajour med de gældende lokale lovbestemmelser vedrørende industriel og ikke-industriel

forebyggelse af ulykker.
• Underretter Brainlab skriftligt med det samme, hvis udstyret anses for at være usikkert.

Inspektioner foretaget af Brainlab-support

• Hvis en kvalificeret person ikke er tilgængelig hos kunden, vil Brainlab-support udføre
eftersynet mod betaling af et fastsat gebyr.

• Hvis du har brug for en Brainlab-supportspecialist, skal du kontakte Brainlab-support.

Relaterede links

Eftersyn på side 171
Sikkerhedseftersynsformular - periodiske test på side 135

Krav til periodiske test
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9.2.2 Testtrin

Måleudstyr

Den anførte målevejledning er et eksempel med én type måleudstyr.
De enkelte trin kan variere for forskellige typer måleudstyr. Der henvises til den pågældende
producents vejledning for det anvendte måleudstyr.
BEMÆRK: Hvis du ikke er sikker på, om dit måleudstyr er velegnet, skal du kontakte Brainlab-
support. 

Test af sikkerhedsforanstaltninger

Trinnene i testen af ME-SYSTEM skal udføres som beskrevet nedenfor. Den beskrevne test
dækker kun Brainlabs Kick 2 navigationsstation og ikke forbundet udstyr. Følg derudover de
retningslinjer, der angives af den forbundne enheds producent.
Under måling skal alle enheder være i driftstilstand.
Udfør test under normale forhold såvel som i enkeltfejlstilstand.
Inspicer ME-SYSTEMET visuelt for at bestemme, hvorvidt konfigurationen stadig er den samme
som ved det seneste eftersyn, eller om nogle af ME-SYSTEMETS enheder er blevet udskiftet,
tilføjet eller fjernet. Sådanne ændringer skal dokumenteres såvel som enhver ændring i
konfigurationen af ME-SYSTEMET. Enhver ændring annullerer gyldigheden af tidligere
referenceværdier.

Testvejledning

Når du gennemfører periodiske test, skal du:
• Udføre de nødvendige testtrin i den rækkefølge, der står angivet ovenfor.
• Måle alle områder af systemet, som er anført i de efterfølgende kapitler.
• Alle test skal bestås, før enheden kan betragtes som sikker.
• Kalibreringen af måleudstyret skal være gyldig på tidspunktet for målingen.
• Udfør alle test i henhold til IEC 62353.

BEMÆRK: Måleudstyrets udgående tilslutning til måling skal være tilsluttet under hele målingen.
Hvis du frakobler måleudgangen under målingen, registrerer måleudstyret, at forbindelsen er
blevet afbrudt, og hele testen skal gentages. 

Hvis en test ikke bestås, skal enheden repareres af Brainlab-support. Efter reparationen skal hele
den elektriske sikkerhedstest gentages fra begyndelsen.

Sikkerhedseftersynsformular

• Udskriv, eller lav en kopi af hele sikkerhedseftersynsformularen.
• Angiv testresultaterne.
• Sammenlign målte værdier med kritiske værdier for at afgøre, om en test er bestået.
• Opbevar formularen som en journal over inspektionen.

Relaterede links

Sikkerhedseftersynsformular - periodiske test på side 135

Påkrævede trin ved test af ME-UDSTYR

Trin

1. Visuelt eftersyn
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Trin

2. Beskyttelsesledermodstand
BEMÆRK: Dette trin er ikke relevant for EM-sporingsenheden, idet den er klassificeret
som Klasse II-udstyr i henhold til IEC 60601-1. 

3. Udstyrets lækstrøm

4. Funktionstest

5. Rapportér resultater

6. Bedøm resultater

7. Kontrollér, og forbered til normal brug

Påkrævede trin ved test af ME-SYSTEMER

Trin

1. Test hver enkelt udstyrsdel i ME-SYSTEMET individuelt ifølge trin 1-4 for ME-UDSTYR.
Rapportér og bedøm disse resultater.

2. Berøringsstrøm.

3. Funktionstest.

4. Rapportér resultater.

5. Bedøm resultater.

6. Kontrollér, og forbered til normal brug.

Påkrævede trin ved test af EM-instrumenter

Trin

1. Visuelt eftersyn

2. Lækstrøm patientdel (type BF) (kun EM-sporing)

Testtrin
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9.2.3 Sikkerhedseftersynsformular - periodiske test

Testtrin, der skal udføres

Trin Instruktioner og betingelser

Visuelt eftersyn

Tjek alle de relevante kabler for knæk, beskadiget isolering og afbrudte
forbindelser. Bevæg og bøj kablerne om din hånd for at strække isolerin-
gen en smule. Enhver form for synlige skader er uacceptable. Kontrollér,
at alle tilslutninger sidder godt fast på kablerne.
Kontrollér monitorvognen, kameravognen og EM-sporingsenheden
(hvis til stede) for synlige skader. Det må ikke være muligt at se vognenes
indvendige dele andre steder end ved ventilationsåbningerne. Det er ikke
acceptabelt, hvis de indvendige dele er synlige. Sørg for, at alle kompo-
nenter er tilgængelige.
Sørg for, at monitorvognen er samlet korrekt, dvs.:
• Stangen er sat forsvarligt i vognens fod
• Monitoren er fastlåst på plads på stangen
• Monitorhængslet holder monitoren forsvarligt på plads

Kontrollér LED-indikatorerne (på monitorvognen, kameravognen og
EM-sporingsenhed) for aktive fejl.
I tilfælde af skader må enheden ikke tages i brug. Den skal mærkes som
defekt, og Brainlab-support skal kontaktes.

Beskyttelsesleder-
modstand

Slut monitorvognen og kameravognen til strømforsyningen med det ori-
ginale Brainlab-strømforsyningskabel. Hvis der er flere strømforsynings-
kabler til udstyret, skal denne test gentages med hvert kabel.
Test modstanden i den beskyttende jordleder i overensstemmelse med
IEC 62353:2014, afsnit 5.3.2.2, ved hjælp af et måleinstrument, der kan
udsende en strøm på mindst 200 mA ved 500 mΩ. Målingen skal vare et
sekund. Tomgangsspændingen må ikke overstige 24 V.

Udstyrets lækstrøm

Slut monitorvognen og kameravognen til strømforsyningen med det ori-
ginale Brainlab-strømforsyningskabel. Test udstyrets lækstrøm i henhold
til IEC 62353:2014, kapitel 5.3.3.2.3, ved hjælp af den såkaldte ”differen-
tialmetode” med følgende yderligere betingelser:
• Målinger foretages ved netspændingen
• Målinger udføres i begge strømforsyningsstikkets positioner, hvis det er

muligt
Når der måles i strømforsyningsstikkets forskellige positioner, skal den
højeste værdi dokumenteres.

Funktionstest

• Tænd for monitorvognen og kameravognen
• Kontrollér, at LED-indikatorerne ikke viser registrerede fejl
• Kontrollér, at lydfeedback fra kameraenheden kan høres
• Kontrollér, at kommunikation til monitorvognen og kameravognen

fungerer
• Indlæs patientdata, og start et softwareprogram
• Tjek, at interaktionen med berøringsskærmen er nøjagtig
• Spor et Brainlab-instrument nøjagtigt

Rapportér, og evalu-
er resultater Generer en rapport og afgør, om udstyret er sikkert og effektivt.

Kontrollér, og forbe-
red til normal brug

Efter testen skal det kontrolleres, at monitorvognen og kameravognen
gendannes til de tilstande, som er nødvendige for normal brug, før de tag-
es i brug igen.
Fjern alt tilsluttet udstyr (f.eks. målestreger).
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Kritiske værdier

Testtrin Normale forhold

Beskyttelsesledermodstand ≤ 0,3 Ω

Udstyrets lækstrøm ≤ 0,5 mA

Referencedimension

Brug tabellerne til at angive de enkelte målværdier ved hvert påkrævet målepunkt.
Indtast den maksimale, målte værdi i nedenstående tabel:

Testtrin Normale forhold Bestået?

Beskyttelsesledermodstand

Udstyrets lækstrøm

Måleudstyrets serienummer: ________________________
Kalibrering gyldig til og med (dato): ________________________
Test udført (dato): _________________ af: __________________________________

Relaterede links

Sikkerhedseftersynsformular - elektromedicinske systemer (monitorvogn) på side 145

Sikkerhedseftersynsformular - periodiske test
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9.3 Udførelse af test
9.3.1 Beskyttelsesledermodstand

Generelle oplysninger

Tilslut din måleenheds målespids med de strømførende dele, som det er vist på nedenstående
tabel, og mål modstanden.
Hvis en test ikke bestås, skal enheden repareres af Brainlab-support. Efter reparationen skal hele
den elektriske sikkerhedstest gentages fra begyndelsen.

Beskyttelsesleder modstandstest

Testet punkt Målt værdi Test bestå-
et?

Potentialudligningsport (mo-
nitorvogn)

Potentialudligningsport (ka-
meravogn)
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9.3.2 Udstyrets lækstrøm

Generelle oplysninger

Tilslut måleinstrumentets målespids til de strømførende dele, som vist i tabellen herunder, og mål
lækstrømmen.

Krav

For at udføre test af udstyrets lækstrøm skal det sikres, at monitorvognen og kameravognen er
sluttet til hinanden med Ethernet-kablet.

Målepunkter til måling af udstyrets lækstrøm (monitorvogn)

Testet punkt Målt værdi Test bestå-
et?

Potentialudligningsport

Skrue ved PSU-boks

Metalring ved hjælpestrøm

Skrue bag på display

Skrue ved øvre standeraf-
dækning

Udstyrets lækstrøm
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Målepunkter til måling af udstyrets lækstrøm (kameravogn)

Testet punkt Målt værdi Test bestå-
et?

Potentialudligningsport

Skrue på bagsiden af kame-
raet

Hus til Ethernet-stikket

Skrue ved led

Søg efter sidste målepunkt
et sted på stangen ved en-
delig montering

Skrue i huller på arm mellem
kabinetdele

Udstyrets lækstrøm for EM-sporingsenheden

Følgende testpunkter for udstyrets lækstrøm er defineret for EM-sporingsenheden i kombination
med monitorvognen.

Testet punkt Målt værdi Test bestå-
et?

Tilslutning ved basestation til
feltgenerator

Fikseringsskrue ved bases-
tation til skinnebeslag
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Testet punkt Målt værdi Test bestå-
et?

Fikseringsmøtrik ved instru-
mentport

Udstyrets lækstrøm
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9.3.3 Lækstrøm anvendt del (type BF) (til valgfri EM-sporingsenhed)

Generelle oplysninger

Følgende punkter gælder for EM-sporingsenheden.
Der kræves en adapter til EM-tilslutningsenheden. Denne adapter skal have alle ben i stikket
kortsluttet.
Brug den alternative måleprocedure iht. IEC 62353:2014, kapitel 5.3.4.3.2, og tilslut patientdelen
til indgangsstikket på måleinstrumentet.
For eksempel:

Figur 64  

Målingspunkt

Testet punkt Målt værdi Test bestå-
et?

Adapterstik på EM-tilslut-
ningsenhed (mål alle fire
stik)
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9.4 Elektrisk sikkerhedstest - elektromedicinsk
system

9.4.1 Oversigt

Interval

Testen er obligatorisk, når der oprettes et elektromedicinsk system i henhold til henholdsvis IEC
60601-1 eller IEC 60601-1-1.
Der skal udføres en elektrisk sikkerhedstest, når en sporingsenhed første gang kobles til en
eksisterende monitorvogn, hvorved der skabes en Kick 2 navigationsstation.
Gentag denne test, hver gang det elektromedicinske systems opsætning ændres (f.eks. efter
reparation af et eller alt udstyr eller efter udskiftning af udstyrets komponenter, såsom kabler).
For at bibeholde hver del af udstyrets sikkerhed og hele udstyrets sikkerhed, skal der årligt
udføres en elektrisk sikkerhedstest.

Indhold

Testen skal omfatte alle enheder, der er specificeret i denne brugervejledning.

Eftersyn udført af personale, som ikke er fra Brainlab

De elektriske sikkerhedstest skal udføres af faguddannet og kvalificeret personale.
Testen skal udføres af en kvalificeret tekniker, der:
• Er kvalificeret til at udføre sikkerhedseftersyn på elektrisk medicinsk udstyr.
• Er fortrolig med produktsikkerhedsoplysninger og produktanvisninger, og som har læst og

forstået brugervejledningerne.
• Er ajour med de gældende lokale lovbestemmelser vedrørende industriel og ikke-industriel

forebyggelse af ulykker.
• Underretter Brainlab skriftligt med det samme, hvis udstyret anses for at være usikkert.

Eftersyn foretaget af Brainlab-personale

• Hvis en kvalificeret person ikke er tilgængelig hos kunden, vil Brainlab-support udføre
eftersynet mod betaling af et fastsat gebyr.

• Hvis du har brug for en Brainlab-supportspecialist, skal du kontakte Brainlab-support.

Relaterede links

Sikkerhedseftersynsformular - elektromedicinske systemer (monitorvogn) på side 145

Elektrisk sikkerhedstest - elektromedicinsk system
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9.4.2 Test af elektromedicinske systemer

Måleudstyr

Den anførte målevejledning er et eksempel med én type måleudstyr.
De enkelte trin kan variere for forskellige typer måleudstyr. Der henvises til den pågældende
producents vejledning for det anvendte måleudstyr.

Test af sikkerhedsforanstaltninger

• Den beskrevne test dækker kun Brainlab-udstyret og ikke det tilsluttede udstyr. Sørg for også
at følge beskrivelsen fra producenten af det tilsluttede udstyr.

• Alt udstyr skal være i driftstilstand: Under målingen skal alle hovedafbrydere være i
driftspositionen (TIL).

• Test skal gennemføres under normale forhold, samt ved enkeltfejltilstand.

Testvejledning

Når du foretager testen, skal du være opmærksom på følgende punkter:
• Udfør de nødvendige testtrin i den rækkefølge, de står angivet ovenfor
• Mål alle områder af systemet, som er anført i de efterfølgende kapitler
• Alle tests skal bestås
• Kalibreringen af måleudstyret skal være gyldig på tidspunktet for målingen
• Udfør alle tests i henhold til IEC 60601-1:2005

BEMÆRK: Måleudstyrets udgående tilslutning til måling skal være tilsluttet under hele målingen.
Hvis du frakobler måleudgangen under målingen, registrerer måleudstyret, at forbindelsen er
blevet afbrudt, og hele testen skal gentages. 

Hvis en test ikke bestås, skal Kick 2 navigationsstationen repareres af Brainlab-support. Efter
reparationen skal hele den elektriske sikkerhedstest gentages fra begyndelsen.

Sikkerhedseftersynsformular

• Udskriv, eller lav en kopi af hele sikkerhedseftersynsformularen.
• Angiv testresultaterne.
• Opbevar disse som en journal over inspektionen.

Relaterede links

Sikkerhedseftersynsformular - elektromedicinske systemer (monitorvogn) på side 145

Nødvendige testtrin

Trin

1. Gennemfør en visuel inspektion.

2. Tjek berøringsstrøm.

3. Gennemfør funktionstest.

4. Rapportér, og evaluer resultater.

5. Tjek og forbered systemet til normal brug.

ELEKTRISK SIKKERHED
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Relaterede links

Sikkerhedseftersynsformular - elektromedicinske systemer (monitorvogn) på side 145

Test af elektromedicinske systemer
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9.4.3 Sikkerhedseftersynsformular - elektromedicinske systemer (monitorvogn)

Test, der skal udføres

Testtrin Instruktioner og betingelser

Visuelt eftersyn

• Tjek alle de relevante kabler for knæk, beskadiget isolering og afbrudte
forbindelser. Bevæg og bøj kablerne om din hånd for at strække isole-
ringen en smule. Enhver form for synlige skader er uacceptable.

• Tjek Kick 2 for synlige skader, ødelagte kabler og tomme linjer. Det må
ikke være muligt at se vognenes indvendige dele andre steder end ved
ventilationsåbningerne. Beskadigede kabler, afbrudte forbindelser eller
indsyn til de indvendige dele kan ikke godkendes.

• Sørg for, at Kick 2 er samlet korrekt.
• I tilfælde af skader må Kick 2 navigationsstationen ikke tages i brug.

Den skal mærkes som defekt, og Brainlab-support skal kontaktes.

Berøringsstrøm
(Optisk sporing)

• Tilslut monitorvognen og kameravognen ved at bruge kamerakablet,
og tilslut monitorvognen til strømforsyningen med det originale Brainlab-
strømforsyningskabel.

• Sæt enheden, som skal tilsluttes, i driftstilstand, som beskrevet af enhe-
dens producent.

• Tilslut det kabel, der er nødvendigt for at oprette det medicinske elektri-
ske system, mellem de to enheder, og tænd begge enheder.

• Test af udstyrets berøringsstrøm i henhold til IEC 60601-1:2005 kapitel
16.6.1 under normale forhold og enkeltfejltilstand. Afbrydelse af enhver
beskyttende jordforbindelse, der ikke er installeret permanent, anses for
at være en enkeltfejltilstand.

Berøringsstrøm
(EM-sporing)

• Tilslut monitorvognen og EM-sporingsenheden (valgfri) ved at bruge
forbindelseskablerne, og tilslut monitorvognen til strømforsyningen
ved at bruge det originale Brainlab-strømforsyningskabel.

• Sæt enheden, som skal tilsluttes, i driftstilstand, som beskrevet af enhe-
dens producent.

• Tilslut det kabel, der er nødvendigt for at oprette det medicinske elektri-
ske system, mellem de to enheder, og tænd begge enheder.

• Test af udstyrets berøringsstrøm i henhold til IEC 60601-1:2005 kapitel
16.6.1 under normale forhold og enkeltfejltilstand. Afbrydelse af enhver
beskyttende jordforbindelse, der ikke er installeret permanent, anses for
at være en enkeltfejltilstand.

Funktionstest

• Tænd for Kick 2 navigationsstationen.
• Kontrollér, at LED-indikatorerne ikke viser registrerede fejl.
• Indlæs patientdata, og start et softwareprogram.
• Tjek, at interaktionen med berøringsskærmen er nøjagtig.
• Spor et Brainlab-instrument nøjagtigt.
• Bekræft den reelle funktion af det oprettede elektromedicinske system.

Rapportér, og evalu-
er resultater Generer en rapport og afgør, om udstyret er sikkert og effektivt.

Kontrollér, og forbe-
red til normal brug

• Efter testen skal det kontrolleres, at Kick 2 navigationsstationen gen-
dannes til de tilstande, der er nødvendige for normal brug, før den tag-
es i brug igen.

• Fjern alt tilsluttet udstyr (f.eks. målestreger).

Kritiske værdier

Testtrin Normale forhold Enkeltfejltilstand

Berøringsstrøm ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA
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Referencedimension

Indtast den maksimalt målte værdi ved hvert påkrævet målepunkt i nedenstående tabel:

Testtrin Normale forhold Enkeltfejltilstand Bestået?

Berøringsstrøm

Måleudstyrets serienummer: ________________________
Kalibrering gyldig til og med (dato): ________________________
Test udført (dato): _________________ af: __________________________________

Relaterede links

Sikkerhedseftersynsformular - periodiske test på side 135

Sikkerhedseftersynsformular - elektromedicinske systemer (monitorvogn)
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9.4.4 Berøringsstrøm for elektromedicinske systemer

Generelle oplysninger

Test af berøringsstrøm for elektromedicinske systemer gentager nogle af de trin, som er en del af
standardtesten af udstyrets lækstrøm.

Testoversigt

Tilslut din måleenheds målespids med den strømførende del, og mål lækstrømmen.

Testmålepunkter (monitorvogn)

Testet punkt Målt værdi Test bestå-
et?

Skrue til fastgørelse af mi-
kroskop

Testmålepunkter (kameravogn)

Testet punkt Målt værdi Test bestå-
et?

Netværksport, tilslutningspa-
nel

Testmålepunkter (EM-sporingsenhed)

Testet punkt Målt værdi Test bestå-
et?

EM-basestation

Relaterede links

Udstyrets lækstrøm på side 138
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Berøringsstrøm for elektromedicinske systemer
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10 OVERENSSTEMMELSE OG
SPECIFIKATIONER

10.1 Elektriske standarder

Certifikater og godkendelser

Certifikat/godkendelse

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

IEC 60529
IP20: Kick 2 navigationsstation
IP20: EM-sporingsenhedens komponenter

Strømspecifikationer - Nordamerika

I Nordamerika: Hvis enheden sluttes til 240 V, må den kun sluttes til et stik med midterudtag, som
er mærket 240 V-strømforsyning.

OVERENSSTEMMELSE OG SPECIFIKATIONER
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10.2 Krav til omgivelserne
10.2.1 Transport-/opbevarings- og driftsbetingelser

Lokale bestemmelser

• Systemerne skal opbevares og anvendes i rum, som er beskyttede mod fugt, vind, sollys, støv,
salt og svovl.

• Systemerne må ikke opbevares i nærheden af kemikalier eller gas.
• Systemerne må ikke udsættes for direkte UV-lys.

Bemærkninger vedr. højdeangivelser

• Medmindre andet angives, er systemet beregnet til brug i en højde på < 3.000 meter.
• Systemet kan transporteres og opbevares i en højde på < 6.000 meter.

Tilpasningstid

Tilpasningstiden forud for brug efter ekstreme opbevaringsbetingelser er mindst en time.

Miljømæssige betingelser

Følgende miljøkrav gælder for Kick 2 navigationsstationen:

Specifikation Driftsbetingelser

Temperatur 10 °C til 30 °C

Fugtighed 30 % til 75 % ikke-kondenserende

Tryk 700 hPa til 1.060 hPa

Specifikation Transport-/opbevaringsbetingelser

Temperatur -10 °C til 45 °C (i et tidsrum, der ikke må overstige 15 uger)

Fugtighed 10 % til 90 % ikke-kondenserende

Tryk 500 hPa til 1.060 hPa

BEMÆRK: Transport-/opbevaringsværdierne gælder for systemet, når det er i transportboksene. 

Krav til omgivelserne
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10.3 Systemspecifikationer
10.3.1 Fysiske egenskaber

Monitor med beskyttelsesafdækning

Specifikation Værdi

Højde 355 mm

Bredde 560 mm

Dybde 75 mm

Vægt 8,12 kg

Monitorvognens base

Specifikation Værdi

Højde 278 mm

Bredde 455 mm

Dybde 485 mm

Vægt 16,46 kg

Monitorvognens stang

Specifikation Værdi

Højde 947 mm

Bredde 132 mm

Dybde 70 mm

Vægt 1,32 kg

Komplet monitorvogn

Specifikation Værdi

Højde 1.463 mm

Længde (gulvareal) 500 mm2

Bredde (basisdisplay) 540 mm

Vægt 25,8 kg

OVERENSSTEMMELSE OG SPECIFIKATIONER
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Spectra-kameravogn

Figur 65  

Specifikation Værdi

Maks. højde 2.350 mm

Min. højde 1.450 mm

Gulvareal 500 mm2

Vægt 19 kg

Systemspecifikationer
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Vega-kameravogn

591
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Figur 66  

Specifikation Værdi

Maks. højde 2.350 mm

Min. højde 1.450 mm

Gulvareal 500 mm2

Vægt 19 kg
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EM-basestation

Figur 67  

Specifikation Værdi

Højde 350 mm

Bredde 200 mm

Længde 100 mm

Vægt 2,5 kg

EM-feltgenerator

Figur 68  

Specifikation Værdi

Højde 200 mm

Bredde 200 mm

Længde 71 mm

Vægt 2,8 kg

Systemspecifikationer
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EM-feltgeneratorens monteringsplade

Figur 69  

Specifikation Værdi

Højde 121 mm

Bredde 300 mm

Længde 428 mm

Vægt 2 kg
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Positioneringsarm til EM-feltgenerator

Figur 70  

Specifikation Værdi

Højde 748 mm

Bredde 110 mm

Længde 88 mm

Vægt 4 kg

Systemspecifikationer
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EM-strømforsyning

Figur 71  

Specifikation Værdi

Højde 180 mm

Bredde 89 mm

Længde 70 mm

Vægt 1 kg

Instrumentadapter

Figur 72  

Specifikation Værdi

Diameter 19 mm

Længde 65 mm

Vægt 0,026 kg

Relaterede links

Rengøring af monitorvognen på side 127

OVERENSSTEMMELSE OG SPECIFIKATIONER

System- og teknisk brugervejledning Rev. 1.5 Kick 2 navigationsstation 157



10.3.2 Tekniske specifikationer

Monitorvogn og medicinsk computer

Specifikation Værdi

Elektriske specifikationer

Indgående vekselstrøm 100-240 V vekselstrøm

Frekvens 50/60 Hz

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

CMOS-batteri 3 V CR2032 lithiumbatteri 210 mAh

Processor Intel® Core i5 4. generation med 2,0 GHz

RAM 8 GB

Understøttet I/O

• 2 USB 2.0
• 3 USB 3.0
• Potentialudligning
• S-Videoindgang
• 2 LAN 1 Gbit/s forbindelse
• CVBS
• DVI-I

Masselagring Intern Solid State-drev (SSD) 2,5" 240 GB

Lyd Højttaler integreret i monitorvognens base

Display 21,5", FHD-opløsning

Berøringsskærm Projiceret kapacitiv berøringsskærm

Sikring
5 x 20 mm
6,3 A/250 V
T H

DVI-omformer

Se Brainlab instruktionshæftet, Converter Kit DVI to S-Video (omformersæt DVI til S-Video).

Kameravogn

Specifikation Værdi

Indgangsspænding 100-240 V vekselstrøm

Frekvens 50/60 Hz

Strømforbrug 1,6 A ved 100 V/0,8 A ved 240 V vekselstrøm

Sikring
5 x 20 mm
1,6 A/250 V
T H

Strømforsyning til EM-sporingsenhed

Specifikation Værdi

Indgående vekselstrøm 100-240 V vekselstrøm

Frekvens 50/60 Hz

Tekniske specifikationer
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Specifikation Værdi

Jævnstrømsudgang 26 V jævnstrøm

Strømforbrug
1,22 A ved 100 V vekselstrøm
0,68 A ved 240 V vekselstrøm

EM-sporingsenhed

Specifikation Værdi

Indgangsspænding 26 V jævnstrøm

Strømforbrug 40 W

Sporingsnøjagtighed 0,5 mm RMS (Root Mean Square - gennemsnitlig kvadrat-
rod)

DVI-omformer

Se Brainlab instruktionshæftet, Converter Kit DVI to S-Video (omformersæt DVI til S-Video).
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10.4 Overensstemmelse
10.4.1 Elektromagnetiske emissioner

Elektromagnetisk miljø

Kick 2 er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der specificeres i nedenstående oversigt.
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at systemerne bruges i et sådant miljø.

Bærbart RF-kommunikationsudstyr

Advarsel
Bærbart RF-kommunikationsudstyr (herunder periferiudstyr som antennekabler og
eksterne antenner) bør ikke anvendes inden for en afstand af mindre end 30 cm fra nogen
del af monitorvognen, herunder kabler specificeret af Brainlab. Manglende overholdelse af
dette kan resultere i en forringet ydeevne.

Erklæring

Kick 2 navigationsstationen er kun beregnet til brug i professionelle sundhedsfaciliteter. I det
følgende angives alle relevante emissionstest og -standarder samt de anvendte
overensstemmelsesniveauer:

Emissionstest Standard Overensstemmelsesniveau

Ledningsførte og udstrå-
lede RF-emissioner CISPR 11

Gruppe 1
Klasse A

Harmonisk forvrængning IEC 61000-3-2 Klasse A

Spændingsfluktuationer/
flimmer IEC 61000-3-3 Er i overensstemmelse med

BEMÆRK: Emissionsegenskaberne ved dette udstyr gør det egnet til brug i erhvervs- og
hospitalsmiljøer (CISPR 11 klasse A). Hvis udstyret anvendes i et boligmiljø (hvilket normalt
kræver CISPR 11 klasse B), yder dette udstyr muligvis ikke tilstrækkelig beskyttelse af
radiofrekvente kommunikationstjenester. Brugeren vil eventuelt skulle træffe yderligere
foranstaltninger som f.eks. at omplacere eller omorientere udstyret. 

Advarsel
Systemet må ikke anvendes i nærheden af eller i direkte kontakt med andet udstyr. Hvis
dette ikke kan undgås, skal normal drift verificeres i den konfiguration, hvori det skal
anvendes.

Overensstemmelse
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10.4.2 Generel elektromagnetisk immunitet

Elektromagnetisk miljø

Kick 2 er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der specificeres i følgende afsnit.
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at systemerne bruges i et sådant miljø.

Erklæring vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Tabellerne i følgende afsnit indeholder vejledning i henhold til producentens erklæring vedrørende
elektromagnetisk immunitet.

OVERENSSTEMMELSE OG SPECIFIKATIONER
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10.4.3 Elektromagnetisk immunitet

Elektromagnetiske immunitetstest

Kick 2 navigationsstationen er kun beregnet til brug i professionelle sundhedsfaciliteter. I det
følgende angives alle relevante immunitetstest og -standarder samt de anvendte
overensstemmelsesniveauer:

Immunitetstest Standard IEC 60601-1-2 test-
niveau

Overensstemmelses-
niveau

Elektrostatisk afladning -
ved kontakt

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Elektrostatisk afladning -
via luft

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Udstrålet RF, EM-felter IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz til 2,7 GHz
80 % AM ved 1 kHz

3 V/m
80 MHz til 2,7 GHz
80 % AM ved 1 kHz

Nærhedsfelter fra trådløst
RF-kommunikationsudstyr
2.450 MHz

IEC 61000-4-3

28 V/m 28 V/m

Nærhedsfelter fra trådløst
RF-kommunikationsudstyr
- 5.240 MHz, 5.500 MHz,
5.785 MHz

9 V/m 9 V/m

Hurtig elektrisk transient/
burst - strømforsyning-
sport til indgående veksel-
strøm IEC 61000-4-4

±2 kV
100 kHz = gentagel-
sesfrekvens

±2 kV
100 kHz = gentagelses-
frekvens

Hurtig elektrisk transient/
burst - signalindgangs-/
udgangsporte

±1 kV
100 kHz = gentagel-
sesfrekvens

±1 kV
100 kHz = gentagelses-
frekvens

Spændingsimpulser -
strømforsyningsport fase-
til-fase til indgående vek-
selstrøm

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Spændingsimpulser -
strømforsyningsport fase-
til-jord til indgående vek-
selstrøm

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

Spændingsimpulser - ind-
gangs-/udgangsporte fa-
se-til-jord

±2 kV ±2 kV

Ledede forstyrrelser indu-
ceret af RF IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz til 80 MHz
6 V
80 % AM ved 1 kHz

3 V
0,15 MHz til 80 MHz
6 V
80 % AM ved 1 kHz

Magnetfelter med netfre-
kvenser IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

Elektromagnetisk immunitet
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Immunitetstest Standard IEC 60601-1-2 test-
niveau

Overensstemmelses-
niveau

Spændingsdyk
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cyklus
Ved 0, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° og 315°
0 % Ut; 1 cyklus og
70 % Ut; 25/30 cy-
klusser
Enkelt fase ved 0°

Er i overensstemmelse
med

Spændingsforstyrrelser 0 % Ut; 250/300 cyk-
lus

Er i overensstemmelse
med

BEMÆRK: Ved højere ESD-niveauer kan enheden gå permanent i stykker. 

Testfre-
kvens
(MHz)

Bånd
(MHz)

Service Modulation Maksi-
mum
(W)

Afstand
(m)

Overens-
stemme-
lsesniveau
for immu-
nitet
(V/m)

385 380-390 TETRA 400
Impulsmodula-
tion
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430-470
GMRS 460,
FRS 460

FM
±5 afvigelse
1 kHz sinus

2 0,3 28

710

704-787 LTE-bånd 13,
17

Impulsmodula-
tion
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800-960

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

Impulsmodula-
tion
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1.720

1.700-
1.990

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

Impulsmodula-
tion
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-bånd 7

Impulsmodula-
tion
217 Hz

2 0,3 28

5.240
5.100-
5.800

WLAN
802.11a/n

Impulsmodula-
tion
217 Hz

0,2 0,3 95.500

5.785
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IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Immunitets-
test

IEC 60601
Testniveau

Overensstem-
melsesniveau

Elektromagnetisk miljø - vejledning

Ledet RF IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz til 80
MHz

3 V

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr
må ikke benyttes tættere på nogen del af Kick 2
navigationsstationen, herunder kabler, end
den anbefalede sikkerhedsafstand, der bereg-
nes ved hjælp af den ligning, der gælder for
senderens frekvens.
Anbefalet sikkerhedsafstand:

d 1 2 P,= 80 MHz til 800 MHz

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

Udstrålet RF
IEC
61000-4-3

3 V/m 80
MHz til 2,5
GHz

3 V/m

Hvor P er senderens maksimale udgående
mærkeeffekt i watt (W) i henhold til senderpro-
ducentens angivelser, og d er den anbefalede
sikkerhedsafstand i meter (m).
Feltstyrken fra faste RF-sendere i henhold til en
elektromagnetisk undersøgelse af anvendelses-
stedeta skal være mindre end overensstemmel-
sesniveauetb i hvert frekvensinterval.
Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr,
der er forsynet med dette symbol:

BEMÆRK: Ved 80 og 800 MHz gælder det højere frekvensområde. 

BEMÆRK: Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Elektromagne-
tisk spredning påvirkes af absorbering og refleksion fra bygninger, genstande og personer. 
a Feltstyrker fra faste sendere, såsom basisstationer til telefoner (mobile/ledningsfri), som an-
vender radiobølger, samt landbaserede mobile radioer, amatørradio, transmission af AM- og FM-
radio og fjernsynstransmission kan ikke beregnes teoretisk med stor nøjagtighed. For at kunne
vurdere elektromagnetiske omgivelser, som påvirkes af faste RF-sendere, bør der udføres en
elektromagnetisk undersøgelse af stedet. Hvis den målte feltstyrke på stedet, hvor Kick 2 an-
vendes, overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau, der er anført herover, skal Kick
2 navigationsstationen overvåges for at bekræfte, at den fungerer efter hensigten. Hvis der ob-
serveres unormal drift, kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, såsom at
vende eller flytte Kick 2.
b Over frekvensintervallet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrken være mindre end 3 V/m.

Elektromagnetisk immunitet
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10.4.4 RF-kommunikationsudstyr

Elektromagnetisk miljø

Bærbart og mobilt og RF-kommunikationsudstyr kan påvirke systemerne.
Kick 2 er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvori udstrålede RF-forstyrrelser
kontrolleres.
Brugeren af Kick 2 kan hjælpe til med at forebygge elektromagnetisk interferens ved at
opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere)
og Kick 2 navigationsstationen som anbefalet nedenfor i overensstemmelse med den
maksimale udgangseffekt for kommunikationsudstyret.

Advarsel
Bærbart og mobilt og radiofrekvenskommunikationsudstyr (RF-udstyr) kan påvirke EM-
sporingsenheden.

Sikkerhedsafstande

Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og Kick 2
navigationsstationen:

Maksimal nominel ud-
gangseffekt på sen-
deren (W)

Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens (m)

150 kHz til 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz til 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz til 2,5 GHz

d 2 3 P,=

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

For sendere, hvis maksimale nominelle udgangseffekt ikke findes i listen herover, kan den anbe-
falede sikkerhedsafstand d i meter (m) bestemmes ved hjælp af den ligning, der gælder for sen-
derens frekvens, hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til
senderens producent.
BEMÆRK: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområ-
de. 

BEMÆRK: Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Elektromagne-
tisk spredning påvirkes af absorbering og refleksion fra bygninger, genstande og personer. 

Advarsel
Udstyret er kun blevet testet for immunitet over for udstrålet RF ved udvalgte frekvenser,
og brugen af sendere med andre frekvenser i nærheden kan resultere i forkert drift. (IEC
60601-1-2 2014-02 Udgave 4.0 Afsnit 5.2.2.5 b)

Advarsel
Hvis dette udstyr anvendes andre steder end på den angivne type afskærmede placering,
kan det føre til forringelse af udstyrets ydeevne, forstyrrelse af andet udstyr eller
forstyrrelse af radiotjenester. (IEC 60601-1-2 2014-02 Udgave 4.0 Afsnit 5.2.2.2 a)

OVERENSSTEMMELSE OG SPECIFIKATIONER
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10.4.5 Testede kabler

Brug af specificerede kabler

Advarsel
Brugen af andet tilbehør, transducere og andre kabler end de specificerede (med
undtagelse af kabler, der sælges af Brainlab som reservedele) kan resultere i forøgede
emissioner eller nedsat immunitet for udstyret, hvilket igen kan resultere i forkert drift.

Kabelspecifikationer

Kick 2 navigations-kabler, som er blevet testet for emissions- og immunitetsoverensstemmelse:

Kabel Specifikation

Strøm Leveres af Brainlab; 4 m langt

Potentialudligning Leveres af Brainlab; 5 m langt

EM-strømdatakabel Leveres af Brainlab; 5 m langt

S-Video 2 BNC-koaxialkabler, afskærmede, afsluttede, 75 Ohm; 30 m
lange

CVBS BNC-koaxialkabel, afskærmet, afsluttet, 75 Ohm; 30 m langt

Hospitalsnetværk Leveres af Brainlab; 5 m langt

Mikroskop Leveres af Brainlab; 5 m langt

Testede kabler
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10.4.6 Hospitalsnetværk

Generelle oplysninger

Brugeren skal identificere, analysere, evaluere og kontrollere de risici, der kan opstå, når Kick 2
navigationsstationen forbindes til et netværk eller dataopkobling, hvor der forbindes andet
udstyr.
Trådløse netværk skal være i overensstemmelse med definitionerne i standarden IEEE
802.11b/g/n/ac.
Når der foretages ændringer i netværket/datakoblingen, kan der opstå nye risici, som kræver
yderligere analyse. Disse ændringer kan omfatte, men er ikke begrænset til:
• Ændringer i konfigurationen
• Forbindelse eller frakobling af yderligere udstyr
• Opdatering eller opgradering af tilsluttet udstyr

Netværkets informationsflow

Ved at forbinde enheden til hospitalsnetværket opnås:
• Overførsel af patientdata fra eller til systemet
• Fjernadgang til oplysninger, der vises på displayet
• Muligheden for at streame, optage og dele en session afhængigt af det Brainlab-program, der

kører på enheden, og integrationen i hospitalsnetværket
Ved overførsel af patientdata modtager Kick 2 navigationsstationen data fra
hospitalsnetværkets server (f.eks. PACS-server).
Ved fjernadgang, streaming, optagelse eller sessionsdeling sender Kick 2 navigationsstationen
data til en streamingklient på hospitalsnetværket.

Krav til hospitalsnetværket

Krav Værdier

Båndbredde
• Minimum: 2 Mbit/s (f.eks. til dataoverførsel)
• Anbefalet: 10-50 Mbit/s (f.eks. til streaming og fjernadgang)
• Optimal: 100 Mbit/s-1 Gbit/s (f.eks. til sessionsdeling)

Ventetid
• Maksimum: ≤ 100 ms
• Anbefalet: ≤ 25 ms
• Optimal: ≤ 2 ms

Sikkerhed

• Udstyret må kun tilsluttes et sikkert netværk
• Netværk beskyttet mod uønsket adgang (f.eks. brugergodkendelse, fire-

wall, osv.)
• Netværk beskyttet mod skadelig software
• Internetprotokol (TCP/IP)

Netværksforanstaltninger

Når displayindholdet på Kick 2 navigationsstationen streames, eller når der anvendes
sessionsdeling, kan der opstå stor belastning i hospitalsnetværket.

Når Kick 2 navigationsstationen integreres i et trådløst hospitalsnetværk, skal der vælges
en passende kryptering (WPA2 eller bedre) for at beskytte patientdata mod uautoriseret
adgang.

OVERENSSTEMMELSE OG SPECIFIKATIONER
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Potentielle risici ved netværksfejl

De følgende farlige situationer kan opstå, hvis hospitalsnetværket eller datakobling ikke opfylder
de krav, der er anført i dette afsnit:
• Forkert behandling af patient pga.:

- Netværksfejl under overførsel af patientdata
- Skadelig software (f.eks. virusser), som får pc’en til at beregne data forkert

• Uønsket eksponering af patienten for bedøvelsesmidler eller stråling pga. netværksfejl under
overførsel af patientdata

Hospitalsnetværk

168 System- og teknisk brugervejledning Rev. 1.5 Kick 2 navigationsstation



10.5 Strømstik

Generelle oplysninger

Kick 2 er udstyret med et særligt strømstik, som passer til anvendelsesstedet.

Brug af specificerede strømforsyningsledninger

Advarsel
En pålidelig jordforbindelse kan kun opnås, når systemet tilsluttes til en passende
stikkontakt, som er mærket ”Hospital Only” (”Til hospitalsbrug”) (”Hospital Grade” i
Nordamerika). Strømstikket skal indsættes i en stikkontakt med jordforbindelse. Omgå ikke
beskyttelsen ved at gøre brug af en forlængerledning.

OVERENSSTEMMELSE OG SPECIFIKATIONER

System- og teknisk brugervejledning Rev. 1.5 Kick 2 navigationsstation 169



Strømstik
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11 VEDLIGEHOLDELSE
11.1 Eftersyn
11.1.1 Oversigt

Sikring af sikkerhed og funktionalitet

For at udføre rutinemæssig vedligeholdelse på sikker vis skal instruktionerne i denne vejledning
følges nøje.

Advarsel
Udfør aldrig eftersyn eller vedligeholdelse mens Kick 2 navigationsstationen bruges til
patientbehandling.
Kick 2 navigationsstationen skal vedligeholdes og efterses regelmæssigt for at sikre dets
funktion og sikkerhed.
Det anbefales at bestille et forebyggende vedligeholdelseseftersyn hos Brainlab hvert år for at
kunne bekræfte EM-sporingenhedens sporingsnøjagtighed.

Opretholdelse af overensstemmelse med elektromagnetiske forstyrrelser

For at opretholde den grundlæggende sikkerhed med hensyn til elektromagnetiske forstyrrelser er
det nødvendigt regelmæssigt at kontrollere, at:
• Kun de specificerede kabler bliver brugt med udstyret
• Alle kabler er i god stand og ubeskadigede (f.eks. ingen synlig afskærmning)
• Tilslutninger til kabelstik er fastspændte og sikrede (hvor muligt)
• Enheden er pålideligt tilsluttet jordforbindelsen

Interval

Brainlab anbefaler, at der udføres et årligt eftersyn. Hvis der er tegnet en servicekontrakt, udfører
Brainlab automatisk det årlige eftersyn. Hvis der ikke er tegnet en servicekontrakt, kontaktes
Brainlab-support med henblik på at aftale tid et eftersyn.

Autorisation

Det er kun Brainlab og/eller autoriserede partnere, der må servicere eller reparere systemet
og udstyret.

Advarsel
Risiko for elektrisk stød: Der er ingen dele af Kick 2 navigationsstationen, som kan
serviceres af brugeren. Fjern ikke afskærmningerne.

VEDLIGEHOLDELSE
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Forud for brug af systemet

Hvis systemet ikke har været i brug i en længere periode, skal det kontrolleres, at det fungerer
normalt, før patientbehandlingen påbegyndes.

Relaterede links

Forberedelse til rengøring på side 121

Eftersyn
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11.1.2 Eftersynsperioder

Ugentligt

Komponent Eftersyn

Kabelføring og stik Visuel kontrol (se efter skader, snoninger, revner).

Rengøring Se rengøringskapitlet.

EM-sporingsenhed

• Visuel inspektion af alle EM-sporingsenhedens kabler for vridnin-
ger, revner osv.

• Visuel inspektion af alle stik for skader.
• Visuel inspektion af alle husets dele for skader som revner osv.
• Kontrollér for almindelige fysiske skader.

Månedligt

Komponent Eftersyn

Generelle komponenter
• Kontrollér for fysiske skader
• Mærkning og typeskilte skal være læsbare
• Funktion af tilslutning til tredjepartsudstyr (f.eks. mikroskop)

Monitorvogn

• Funktionalitet
• Monitorfastgørelsens stabilitet og ingen ridser på berøringsskær-

men
• Strømknap
• Strømforsynings-LED
• USB-forbindelse
• Netværksforbindelse
• Tjek, at der ikke er løse eller manglende skruer

Hjul og bremser Funktionalitet

Kamera
• Funktionalitet
• Visuel inspektion (slitage)
• Begge linser skal være rene og uden ridser eller andre skader

Kameravogn Tjek, at der ikke er løse eller manglende skruer

Relaterede links

Rengøring af monitorvognen på side 127
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11.1.3 Årligt eftersyn ved Brainlab

Arrangement

• Hvis der er tegnet en servicekontrakt, udfører Brainlab automatisk det årlige eftersyn.
• Hvis der ikke er tegnet en servicekontrakt, kontaktes Brainlab-support med henblik på at aftale

tid til eftersynet.

Indhold

Eftersynet dækker samtlige komponenter og funktioner samt de punkter, der er angivet på
sikkerhedseftersynsformularen.

Årlige inspektionspunkter

Komponent Eftersyn

Monitorvogn

• Funktionstest af enheden
• Kontrol af de mekaniske støttesystemer (stænger, hjul og låse)
• Udskiftning af luftfilteret
• Elektrisk sikkerhedstest

Kameravogn

• Funktionstest af kameraet
• Funktionstest af kamerahåndtaget
• Funktionstest af hele vognen
• Kontrol af de mekaniske støttesystemer (stænger, hjul og låse)

EM-sporingsenhed
Nøjagtighedskontrol af Brainlab-support
Funktionstest af enheden
Elektrisk sikkerhedstest

Relaterede links

Elektriske standarder på side 149
Elektrisk sikkerhedstest - elektromedicinsk system på side 142

Årligt eftersyn ved Brainlab
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11.2 Udskiftning af luftfilteret

Autorisation

Kun Brainlab, autoriserede partnere og faguddannede hospitalsteknikere har tilladelse til at
udskifte luftfilteret.

Udskiftningsinterval

Monitorvognens luftfilter skal udskiftes årligt. Hvis der er tegnet en servicekontrakt, udskifter
Brainlab automatisk luftfilteret.
Hvis der ikke er tegnet en servicekontrakt, kontaktes Brainlab-support med henblik på at anmode
om et nyt luftfilter.

Nye filtre

Brug kun nye luftfiltre, som leveres af Brainlab.
Ny filtre er monteret på ventilationsåbningens dæksel, når de leveres (dvs. at hele
ventilationsåbningens dæksel udskiftes).

Udskiftning af luftfilteret

①

Figur 73  

Trin

1. Tryk ned på ventilationsåbningens klemmer ① for at fjerne ventilationsåbningens dæksel.

2. Sæt det nye dæksel på ventilationsåbningen, og sørg for, at ventilationsåbningens klem-
mer klikker på plads.
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11.3 Funktionsfejl og returneringsinstruktioner

Beskadigelse af eller fejl på systemet

Afbryd brugen af systemet i tilfælde af, at:
• Strømforsyningskablet eller -stikket er beskadiget eller flosset.
• Der har været spildt væske på udstyret.
• Systemet ikke fungerer normalt, til trods for at betjeningsvejledningen følges.
• En vogn er væltet, eller en afdækning er blevet beskadiget.
• Systemets komponenter udviser en markant nedsat ydelse, hvilket er tegn på, at der er behov

for service.
• Der lækker væske fra systemet.
• Der kommer røg ud af systemet.

Kontakt Brainlab-support, hvis en fejlmeddelelse vises på berøringsskærmen. Undlad at bruge
systemet.

Sådan skal man reagere i tilfælde af beskadigelse eller fejl

Trin

1. Sluk for systemet.

2. Tag stikket ud af stikkontakten.

3. Kontakt Brainlab-support.

4. Placér en notits såsom ”MÅ IKKE ANVENDES” på udstyret for at forhindre, at det utilsig-
tet tages i brug.

Hvis du fortsætter med at bruge udstyr, der har vist sig at være defekt under et eftersyn, kan du
risikere at forårsage skade på patienten.

Funktionsfejl og returneringsinstruktioner
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11.3.1 Returneringsinstruktioner

Indberetning af beskadiget udstyr

Beskadigede komponenter skal straks indberettes til Brainlab-support.
Brainlab-support beder dig om:
• Komponenters varenumre (anført på systemets typeskilt)
• Beskrivelse af problemet

Reparation og udskiftning

Brainlab-support:
• Udarbejder et prisoverslag for reparation eller udskiftning.
• Oplyser dig om, hvornår udstyret ventes at være driftsklart igen (normalt inden for 48 timer).

Afmontering af komponenter

Afmontér kun defekte komponenter, hvis Brainlab beder om det.

Returadresser

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Tyskland

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

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

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

Returnering af komponenter

Trin

1. Beskyt komponenten mod yderligere beskadigelse ved at emballere den og pakke den
forsvarligt ind.

2. Udfyld og returnér den formular, som blev faxet til dig, eller som blev leveret sammen
med reservedelen.

3. Luk kassen sikkert med tape.

4. Send den defekte komponent til den relevante returadresse, eller følg instrukserne fra
Brainlab-support.
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Returneringsinstruktioner
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12 FEJLFINDING
12.1 Fejlfinding på Kick 2

Reparation og service

Forsøg aldrig at servicere systemet selv. Kontakt Brainlab-support, hvis du har spørgsmål om
reparation og service.

Strøm til monitorvognen, kameravognen eller EM-sporingsenheden

Hændelse Mulig årsag

Ingen strøm til monitorvognen, kameravog-
nen eller EM-sporingsenheden

Tjek, at strømkablerne er tilsluttet strømforsy-
ningen korrekt.

Display på berøringsskærm

Der er to funktionelle monitorkomponenter, som påvirker displayet:
• Selve displayet
• Baggrundsbelysningen

Hændelse Mulig årsag

Men nogle pixel (som udgør de viste billeder)
svigter efter noget tid Displayet skal måske udskiftes.

Berøringsskærmens funktion

Hændelse Mulig årsag

Ingen berøringsfunktion

• Berøringsskærmens controller fungerer ikke
eller

• Driveren, der styrer musens markørposition,
virker ikke

Kamera

Der er flere mulige hændelser, som kan henføres til kommunikationsfejl på IR-kameraet.

Hændelse Symptomer Mulige årsager

Fald i kameravolu-
men

• Begrænset synsfelt til
navigation.

• LED’er i kameralinse er
ikke tændt.

• Overophedning.
• Kameraets ældning.
• IR-lys fra en anden enhed forårsager interfe-

rens (f.eks. et pulsoximeter).
• Overflader i operationsstuen kan utilsigtet re-

flektere IR-lys (f.eks. refleksstriber på tøj).
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Hændelse Symptomer Mulige årsager

Ingen strøm Kameraet bipper ikke un-
der opstart.

• Problem med kabelføringen.
• Problem med elektronikken.

Ingen kommunika-
tion

Kameraet bipper ikke un-
der programmets opstart.

• Kommunikationsfejl mellem basestationen og
kameravognen: Kontrollér kabelføringen.

• Forkert softwarekonfiguration.

Sporer ikke mark-
ørkuglerne korrekt

Softwaren viser en uidenti-
ficerbar grå markørkugle i
kamera-synsfeltet.

• IR-lys fra en anden enhed forårsager interfe-
rens (f.eks. et pulsoximeter).

• Overflader i operationsstuen kan utilsigtet re-
flektere IR-lys (f.eks. refleksstriber på tøj).

BEMÆRK: Kontakt Brainlab-support, hvis du har problemer med kameraet. 

EM-sporingsenhed

Hændelse Symptomer Mulige årsager

Ingen strøm

EM-sporingsenheden bip-
per ikke under opstart, og
strømforsynings-LED’en
tænder ikke.

Kontrollér, at strømkablerne er korrekt tilsluttet
til EM-strømforsyningen.

Kontrollér, at tænd/sluk-kontakten på EM-
strømforsyningen er tændt (den grønne LED
på strømforsyningen lyser).

Kontrollér, at strømforsyningen er tilsluttet til
EM-sporingsenhedens kabel, og at kablet er til-
sluttet til begge stik på EM-sporingsenheden.

Ingen kommunika-
tion

EM-sporingsenheden bip-
per ikke under program-
mets opstart.

Kontrollér kabelføringen mellem monitorvog-
nen og EM-sporingsenheden.

Forkert softwarekonfiguration.

Ingen sporing
Softwaren viser et EM-
feltgenerator-symbol, der
er overkrydset.

Kontrollér kabelføringen mellem EM-feltgene-
ratoren og EM-basestationen.

Ingen sporing af
EM-instrumenter

LED’en på EM-instrument-
porten er slukket.

Kontrollér kabelføringen fra EM-basestationen
til EM-instrumentet.
Sluk for EM-basestationen på tænd/sluk-kon-
takten på EM-strømforsyningen, hvis kabelfø-
ringen er korrekt, og EM-basestationen er
tændt (grøn strømforsynings-LED). Vent i
mindst fem sekunder, og tænd derefter for
strømforsyningen igen.

LED’en på EM-instrument-
porten er gul.

Kontrollér, at programsoftwaren kører korrekt.

Kontrollér, at EM-instrumentets steriliseringscy-
klusser ikke er overskredet.

Kontrollér, at et egnet Brainlab EM-instrument
er tilsluttet (se instrumentbrugervejledningen
for kompatible EM-instrumenter).

LED’en på EM-instrument-
porten er grøn, men EM-
instrumentsymbolet vises
ikke.

Kontrollér, at instrumentet er inden for spo-
ringsvolumenen.

Intermitterende in-
strumentsporing

Når EM-instrumentet be-
væges, vises EM-instru-
mentsymbolet i softwaren
ikke uafbrudt.

Kontrollér, at EM-instrumenterne er inden for
EM-feltgeneratorens sporingsvolumen, og
helst ikke i kanten af sporingsvolumenen.

Fejlfinding på Kick 2
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Hændelse Symptomer Mulige årsager

Kontrollér for fremmedlegemer af metal, som
kan virke forstyrrende på det elektromagneti-
ske felt (f.eks. ferromagnetiske instrumenter).

EM-instrumentsymbolet i
softwaren bevæger sig,
selvom EM-instrumentet
holdes stille.

Elektromagnetisk interferens fra andet elektrisk
udstyr i nærheden forstyrrer EM-sporingsalgo-
ritmerne. Flyt nærtstående udstyr længere
væk.

Et sporet instrument med et motordrevet ele-
ment (f.eks. en barbermaskine) forstyrrer spo-
ringen, mens motoren bruges! Sæt ikke din lid
til sporingsoplysningerne, mens det motordrev-
ne element anvendes.
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