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1 YLEISIÄ TIETOJA
1.1 Yhteystiedot

Asiakastuki

Jos et löydä tarvitsemiasi tietoja tästä käyttöohjeesta tai sinulla on kysymyksiä tai ongelmia
laitteen käytössä, voit ottaa yhteyttä Brainlabin asiakastukeen:

Alue Puhelin ja faksi Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alu-
eet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 5811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Ennakoitu käyttöikä

Brainlabin määrittelemä Kick 2 -navigointiaseman käyttöikä on vähintään kahdeksan vuotta ja
EM-seurantalaitteen käyttöikä on vähintään viisi vuotta. Varaosia ja teknistä tukea on saatavilla
tämän ajan puitteissa.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja

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

YLEISIÄ TIETOJA
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1.2 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlab-tavaramerkit

• Brainlab® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
• Kick® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia
patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

CE-merkintä

CE-merkintä tarkoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston direktii-
vin 93/42/ETY (lääkintälaitedirektiivin) olennaiset vaatimukset.
Kick 2 -navigointiasema on lääkintälaitedirektiivin määrittämien sääntöjen mu-
kaan luokan IIb tuote.

Hävitysohjeet

Kun lääkinnällinen laite saavuttaa toiminnallisen elinkaarensa pään, puhdista laite kaikista
biomateriaaleista ja biovaarallisista aineista ja hävitä laite turvallisesti sovellettavien lakien ja
määräysten mukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää lakisääteisten määräysten mukaan. Katso
seuraavasta osoitteesta lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta
WEEE-direktiivistä (Waste Electrical and Electronic Equipment) tai asiaankuuluvista ai-
neista, joita voi olla lääkinnällisissä laitteissa:
www.brainlab.com/sustainability

Raportoi tähän tuotteeseen liittyvistä häiriötapahtumista

Sinun on ilmoitettava kaikista mahdollisesti tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista häiriöistä
Brainlabille ja Euroopassa lääkinnällisistä laitteista vastaavalle kansalliselle toimivaltaiselle
viranomaiselle.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Juridiset tiedot
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1.3 Symbolit

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoituskolmiolla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Niihin sisältyy tärkeitä tietoja
laitteen virhetoiminnoista, laitteen toimintahäiriöistä sekä laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvista vaurioista.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

Laitteiston komponenttien symbolit

Järjestelmässä voidaan käyttää alla olevia symboleita:

Symboli Kuvaus

Tyypin BF potilasliityntäosa
HUOMAUTUS: potilasliityntäosat, jotka ovat johtavassa kontaktissa potilaaseen, tai
jotka ovat keskipitkässä tai pitkäaikaisessa kontaktissa potilaaseen. 

Tasapotentiaali
HUOMAUTUS: sellaisten liitinten yksilöimiseksi, jotka yhteen tuotuina tuovat laitteis-
ton tai järjestelmän eri osat samaan potentiaaliin, joka ei ole välttämättä maadoitus
(maa) -potentiaali. 

Suojattava kosteudelta

Lämpötilaraja
HUOMAUTUS: osoittaa lääkinnällisen laitteen turvallisen altistuksen lämpötilarajan. 

Kosteusrajoitus
HUOMAUTUS: osoittaa kosteusalueen, jolle lääkinnällinen laite voidaan turvallisesti
altistaa. 

Ilmanpaineen rajoitus
HUOMAUTUS: osoittaa ilmanpainealueen, jolle lääkinnällinen laite voidaan turvalli-
sesti altistaa. 

Sisältyvien tuotteiden määrä

Valmistajan eräkoodi

YLEISIÄ TIETOJA
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Symboli Kuvaus

Valmistajan sarjanumero

Viitenumero (tuotenumero)
HUOMAUTUS: osoittaa Brainlabin tuotenumeron. 

Valmistuspäivämäärä
HUOMAUTUS: päivämäärä ilmaistaan ISO 8601 -standardin mukaisesti muodossa
VVVV-KK-PP. 

Valmistaja

IPXY

Tunkeutumissuojaluokitus
• Suojaus vierailta kiinteiltä aineilta (numerot 0–6 tai kirjain X).
• Suojaus vierailta nestemäisiltä aineilta (numerot 0–9 tai kirjain X).

HUOMAUTUS: luetellaan kirjain X, jos suojaustason määrittämiseksi on koottu riittä-
mättömiä tietoja. 

Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saavat myydä vain lääkärit tai sitä
saa myydä vain lääkärin määräyksestä

Kytkin laitteen kytkemistä varten

Sisältää radiotaajuuslähettimen toimintaa varten

Yksilöllinen laitteen tunniste

Katso käyttöohje tai kirjanen

Älä katso suoraan lasersäteeseen tai osoita lasersädettä potilaan kasvoihin tai sil-
miin

(Spectra-kamera)
Laite kehittää lasersäteilyä
Älä tuijota säteeseen
Luokan 2 laserlaite
maks. teho 1 mW aallonpituus 635 nm
ANSI Z136.1 (2000), IEC 60825-1 (2001)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 ja 1040.11 lukuun ottamatta poikkeamia laserilmoituk-
sen Laser Notice No. 50/26. heinäkuuta 2001 nojalla

Symbolit
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Symboli Kuvaus

(Vega-kamera)
Laite kehittää lasersäteilyä
Älä tuijota säteeseen
Luokan 2 laserlaite
Maksimiteho 1 mW aallonpituus 635–670 nm
ANSI Z136.1 (2014), IEC 60825-1 (2014)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 ja 1040.11 lukuun ottamatta poikkeamia laserilmoituk-
sen Laser Notice No. 50/sunnuntai 24. kesäkuu 2007 nojalla

Kallistumisvaara: älä siirrä kärryä jarrujen ollessa lukittuina, tai jos laitteen edessä on
este

Massa

Voimakas magneettikenttä

YLEISIÄ TIETOJA
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1.4 Järjestelmän käyttö

Järjestelmän käyttötarkoitus

Kick 2 -navigointiasema on tarkoitettu käytettäväksi liikutettavana tietokonealustana yhden tai
useamman sovelluksen isäntälaitteena. Kick 2 -navigointiasema helpottaa tietojen näyttämistä,
siirtämistä ja käyttämistä. Kick 2 -navigointiasema tukee myös toimintaa muiden
suorituskykyvaatimukset täyttävien laitteiden tai komponenttien kanssa käytettäessä
tarkoituksenmukaisessa käyttöympäristössä.
Integroimalla soveltuva seurantayksikkö ja käyttämällä soveltuvaa ohjelmistoa Kick 2 -
navigointiasema -järjestelmää voidaan käyttää navigointiasemana.

Aiottu käyttäjäprofiili

Seuraavassa on kuvattu käyttäjät, joille järjestelmä on tarkoitettu, sekä heidän tehtävänsä.
Hoitotiimi:
• Epästeriili valmistelu ja kokoonpano ennen toimenpidettä
• Epästeriili laitteen käsittely toimenpiteen aikana, (esim. kärryn siirtäminen)
• Steriili tai epästeriili videoiden, kuvien ja tietojen käyttö
• Laitteiston sammuttaminen, puhdistaminen ja säilyttäminen toimenpiteen jälkeen

Puhdistushenkilökunta:
• Laitteen puhdistus sammuttamisen jälkeen

Sairaalateknikko:
• Huolto
• Pitää silmällä laitteen sähköturvallisuutta käyttöiän ajan
• Laitteen hävittäminen käyttöiän päätyttyä

Brainlab-palvelu:
• Laitteen asennus, mukaan lukien kuljetus ja pakkauksesta purkaminen
• Laitteen käyttäjien koulutus
• Laitteen vianmääritys ja korjaus

Potilasryhmä

Potilasryhmä koostuu potilaista, joita voidaan hoitaa Kick 2 -navigointiasemaan tarkoitetulla
Brainlab-sovellusohjelmistolla.
Lisätietoja on kyseisen ohjelmiston käyttöohjeessa.

Käyttöpaikka

Järjestelmää saa käyttää vain sisätiloissa terveydenhoitolaitoksessa.

Käyttöväli

Käyttöväli voi vaihdella kerrasta kuukaudessa useaan kertaan viikossa.

Olennainen suorituskyky

Olennainen suorituskyky määrittyy kliinisten toimintojen mukaan, ja se riippuu käytettävästä
Brainlabin sovelluksesta ja kliinisestä toimenpiteestä. Tutustumalla vastaavaan ohjelmiston
käyttöohjeeseen voit tarkistaa, onko olennainen suorituskyky määritetty. Jos se on määritetty,
voit tarkistaa, millainen olennainen suorituskyky on.

Järjestelmän käyttö
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Usein käytetyt toiminnot

Seuraavia toimintoja käytetään usein Kick 2 -järjestelmässä:
• Siirto- ja asettelulaite ennen toimenpidettä ja sen jälkeen
• Muiden valmistajien laitteiden kytkeminen/irrottaminen
• Potilaan tietojen siirtäminen laitteelle
• Laitteen epästeriili siirtäminen toimenpiteen aikana
• Kosketusnäytön steriili käyttö
• Käynnistäminen/sammuttaminen
• Laitteen puhdistaminen
• Valmistelu matkalle ja matkapakkauksen pakkaaminen

Laitteiston huolellinen käsittely

Järjestelmän osat ja lisävarusteet koostuvat mekaanisista tarkkuusosista. Käsittele niitä
varoen.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.

YLEISIÄ TIETOJA
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1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

Muiden kuin Brainlabin valmistamat laitteet

Varoitus
Sellaisten lääkinnällisten laitteiden käyttö yhdessä, joiden yhdistelmäkäyttöä Brainlab ei
ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi
lääkinnällisen laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai
ympäristölle.

Muut Brainlab-instrumentit

Muita instrumentteja saattaa tulla saataville tämän käyttöohjeen julkaisemisen jälkeen. Ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos tarvitset lisätietoja yhteensopivuudesta.

Varoitus
Käytä vain Brainlabin määrittämiä instrumentteja ja varaosia. Muiden instrumenttien tai
osien käyttö voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi lääkinnällisen
laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai ympäristölle.

Instrumentin kokoaminen

Jos tämän tuotteen kanssa käytetään instrumentteja, varmista, että kaikki instrumentit on koottu
oikein vastaavan instrumentin käyttöohjeen mukaisesti.

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Järjestelmän kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin määrittämiä Brainlabin
lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden
yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Muut kuin Brainlabin ohjelmistot

Vain valtuutetut Brainlab-työntekijät saavat asentaa ohjelmiston Brainlab-järjestelmään. Älä
asenna tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.

Päivitykset

Varoitus
Käyttöjärjestelmän päivittäminen (Hotfix-korjaukset) tai kolmannen osapuolen
ohjelmistojen päivittäminen on tehtävä kliinisten tuntien ulkopuolella ja testiympäristössä,
jotta voit tarkistaa Brainlab-järjestelmän toiminnan. Brainlab valvoo julkaistuja Windowsin
Hotfix-korjauksia ja saa tietää, jos joistakin päivityksistä on odotettavissa ongelmia. Ota
yhteyttä Brainlabin tukeen, jos käyttöjärjestelmän korjaustiedostoihin liittyviä ongelmia
ilmenee.

Virus- ja haittaohjelmien tarkistus

Brainlab suosittelee järjestelmän suojaamista huippuluokan virustorjuntaohjelmistoilla.
Huomaa, että jotkut haittaohjelmien suojausohjelmat (esim. virustarkistus) voivat vaikuttaa
kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi reaaliaikaiset tarkistukset suoritetaan ja
jokaista tiedostojen käyttöä valvotaan, potilastietojen lataaminen ja tallentaminen saattaa olla

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa
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hidasta. Brainlab suosittelee reaaliaikaisen tarkistuksen poistaminen käytöstä ja virustarkistusten
suorittamista hoitotyön ulkopuolella.

Varoitus
Varmista, että virustentorjuntaohjelmisto ei muokkaa mitään Brainlab-hakemistoa,
erityisesti seuraavia:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab jne.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData jne.

Varoitus
Älä lataa tai asenna päivityksiä hoidon suunnittelun aikana.
Ota yhteyttä Brainlabin tukeen saadaksesi lisätietoja kaikista näistä kysymyksistä.

Microsoft-tietoturvapäivitykset Windows- ja ajuripäivityksille

Brainlab mahdollistaa vain suojauspäivitykset. Älä asenna Service Pack -paketteja ja valinnaisia
päivityksiä. Tarkista asetuksista, että päivitykset on ladattu ja asennettu oikein ja sopivassa
vaiheessa. Älä päivitä Brainlab-ajureita.
Katso Brainlab-verkkosivustolta lisätietoja asetuksista ja luettelo Microsoft-tietoturvapäivityksistä,
jotka Brainlab-tuki on estänyt.
Osoite: www.brainlab.com/updates
Salasana: WindowsUpdates!89

YLEISIÄ TIETOJA
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1.6 Koulutus ja dokumentaatio

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä kaikkien käyttäjien on osallistuttava pakolliseen valtuutetun Brainlabin
edustajan järjestämään koulutusohjelmaan turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Valvottu tuki

Ennen järjestelmän käyttöä kirurgisissa toimenpiteissä, joissa tietokoneavusteinen navigointi on
käytössä, suorita riittävän monta täydellistä toimenpidettä Brainlab-edustajan ollessa paikalla.

Vastuut

Varoitus
Tämä järjestelmä tarjoaa ainoastaan tukea kirurgille, eikä se korvaa kirurgin omaa
kokemusta ja/tai vastuuta käytön aikana. Käyttäjän on aina oltava mahdollista jatkaa ilman
järjestelmän tarjoamaa avustusta.
Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää
järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Pidempi leikkausaika

Brainlabin navigointijärjestelmät ovat herkkiä teknisiä laitteita. Leikkauksen kesto navigointia
käytettäessä voi vaihdella leikkaussalin varusteiden, potilaan asettelun, laskennan keston ja
monimutkaisuuden mukaan. Käyttäjän on päätettävä, onko mahdollinen pidennys hyväksyttävissä
potilaan ja hoidon kannalta.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

HUOMAUTUS: saatavilla olevat käyttöohjeet vaihtelevat Brainlab-tuotteen mukaan. Jos sinulla on
kysyttävää saamistasi käyttöohjeista, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen. 

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet

• Yleiskuvaus hoidon suunnittelusta ja kuvaohjatusta navigoinnis-
ta

• Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
• Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Laitteiston käyttöoppaat Sädehoitoa ja tyypillisesti suureksi monimutkaiseksi instrumentiksi
määritettyä kirurgialaitteistoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot

Instrumenttien käyttöohjeet Yksityiskohtaiset ohjeet instrumenttien käytöstä

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohjeet

Tietoa instrumenttien puhdistuksesta, desinfioinnista ja steriloin-
nista

Järjestelmän käyttöohje Kattavat järjestelmän asetukset

Koulutus ja dokumentaatio
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Käyttöohje Sisältö

Tekninen käyttöohje Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tiedot
ja yhteensopivuustiedot

Järjestelmän käyttöohje ja
tekninen käyttöohje

Yhdistää järjestelmän käyttöohjeen ja teknisen käyttöohjeen sisäl-
lön

YLEISIÄ TIETOJA
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2 JÄRJESTELMÄN
YLEISKUVAUS

2.1 Yleiskatsaus

Kick 2 -navigointiasema

Kick 2 -navigointiasema on kannettava kuvaohjattu leikkauksiin tarkoitettu (IGS)
navigointiasema, joka koostuu seuraavista:
• Monitorikärry, joka sisältää lääketieteellisen tietokoneyksikön (MCU) ja näytön, jolla käytetään

kosketusnäyttöteknologiaa
• Seurantalaite:

- Kamerakärry, joka sisältää optisen seurantayksikön ja kaikki tarvittavat komponentit, jotta
voidaan taata sen käyttö yhdessä monitorikärryn kanssa

- TAI
- Sähkömagneettinen seurantayksikkö ja kaikki tarvittavat komponentit, jotta voidaan taata

sen käyttö yhdessä monitorikärryn kanssa
Seurantayksikkö hankkii seurantatietoja havainnoimalla joko heijastuvia (l. infrapunavalo) tai
säteileviä sähkömagneettisia aaltoja rekisteröintilaitteista, alustoista ja instrumentista. Tämän
tuloksena syntyvät seurantatiedot siirretään tietokoneelle, jossa niitä käsitellään edelleen
ohjelmistosovelluksissa.

Sähkömagneettinen seuranta

Sähkömagneettisessa (EM) seurannassa käytetään EM-kenttägeneraattoria tunnetun tilavuuden
luomiseen vaihtelevasta magneettikentästä. Tämä kenttä saa aikaan jännitteen EM-instrumenttien
sisällä sijaitsevissa keloissa.
Syntyneiden jännitteiden voiman ja vaiheen perusteella lasketaan instrumentin asema
kohdealueen sisällä. Brainlab-ohjelmistosovelluksissa tätä seurantayksikön tietojen syöttöä
käytetään EM-instrumenttien kolmiulotteisen aseman esittämiseen suhteessa EM-
potilasviitteeseen.

JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS
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2.2 Järjestelmän asetukset
2.2.1 Yleiskatsaus

Asennus

Kick 2 toimitetaan esiasennettuna ja käyttövalmiina.
Kaikki järjestelmän osat soveltuvat jatkuvaan käyttöön kirurgisten toimenpiteiden aikana.

Häiriö

Kick 2 -järjestelmällä ei ole standardin IEC 60601-1 määrittämää oleellista suorituskykyä.
Sähkömagneettisten häiriöiden vaikutus saattaa kuitenkin heikentää suorituskykyä.
Vahvat sähkömagneettiset häiriöt voivat vaikuttaa kosketusteknologiaan ja aiheuttaa langattoman
verkkoyhteyden katkeamisen. Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein tai luo fantomin
kosketusaktivointeja, sijoita Kick 2 -navigointiasema eri paikkaan.
Taajuus tai siirron kaistanopeus: 2,4 GHz ja 5 GHz kaistanleveydellä 20 MHz standardilla
802.11a/b/g, 40 MHz standardilla 802.11n ja jopa 160 MHz standardilla 802.11ac

Varoitus
Järjestelmä tuottaa sähkömagneettisen kentän, joka saattaa aiheuttaa häiriöitä muiden
herkkien laitteiden toiminnassa. Myös muut sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa
järjestelmään häiritsevästi.
Muiden läheisten laitteiden aiheuttamat sähkömagneettiset häiriöt saattavat häiritä seuranta-
algoritmeja niin, että staattinen EM-instrumentti esitetään liikkuvana. Yritä sijoittaa muut laitteet
uudelleen.
Seurattava instrumentti, jossa on moottoroitu osa (esim. imuleikkuri), voi häiritä seurantaa
moottorin ollessa käytössä. Älä luota seurantatietoihin moottoroitujen instrumenttien ollessa
käytössä.

Magneettikuvausturvallisuus

Varoitus
Kick 2 -järjestelmää ei ole testattu MR-ympäristössä.

Varoitus
EM-seurantayksikköä ei ole tarkoitettu käytettäväksi MR-ympäristössä, sillä EM-
kenttägeneraattorin ja magneettikuvausskannerin luomat magneettikentät saattavat
vaikuttaa toisiinsa.

Järjestelmän asento

Varmista, että järjestelmä (EM-seurantayksikkö mukaan lukien) on asennettu niin, että
virtajohdon pistokkeisiin pääsee helposti käsiksi. Virtajohdot täytyy päästä vetämään pistorasiasta
esteettä, jos laite menee epäkuntoon.
Varmista, että järjestelmä (EM-seurantayksikkö mukaan lukien) on asetettu niin, ettei potilas
pääse koskemaan tai muuten joudu kosketuksiin laitteen kanssa. Liitäntäpaneelin on osoitettava
pois käyttäjistä ja potilaista.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Asennuksessa on noudatettava erityisvarotoimia sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC)
varmistamiseksi näiden käyttöohjeiden EMC-ohjeiden mukaisesti.

Järjestelmän asetukset
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Esimerkki kokoonpanosta

④

① ② ③

Kuva 1  

Kokoonpanoprosessi kuvaa laitteen sijoittamisen leikkaussalissa ja seurantayksikön (Kick 2
Spectra -kamerakärry kuvattu yllä) kytkemisen.

Toimenpiteet

1. Poista suojus ennen laitteen viemistä leikkaussaliin.

2. Sijoita järjestelmä leikkaussaliin.
HUOMAUTUS: älä sijoita monitoria tai mitään muuta järjestelmän osaa suoraan potilaan
yläpuolelle. 

3. Lukitse kaikki monitorikärryn jarrut.

4. Siirrä monitori haluamaasi asentoon.

5. Aseta seurantayksikkö annettujen ohjeiden mukaan.

6. Kytke Ethernet-kaapeli seurantayksikön porttiin ④ monitorikärryssä.

7. Kytke virtajohto monitorikärryyn ③ ja seinäpistorasiaan.

8. Kytke virtajohto seurantayksikköön ① ja seinäpistorasiaan.

9. Kytke Ethernet-kaapeli verkkoporttiin ② seurantayksikössä.
Järjestelmä on nyt valmis käynnistettäväksi.

JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS
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2.2.2 Leikkaussaliasettelu

Yleisiä tietoja

Alla oleva asetteluesimerkki on vain ehdotus. Tarkempia asettelutietoja on kyseisen ohjelmiston
käyttöohjeessa.

Kick 2 -navigointiaseman asetteluesimerkki

Kuva 2  

Seuraavassa esimerkissä esitetään Kick 2 seurantayksikön kanssa (tässä esimerkissä Kick 2
Spectra -kamerakärry).

Leikkaussaliasettelu
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Kick EM -järjestelmän asetteluesimerkki

Alla oleva asetteluesimerkki on vain ehdotus. Tarkempia asettelutietoja on kyseisen ohjelmiston
käyttöohjeessa.

①                                                               ②
Kuva 3  

Vaihtoehdot

① Esimerkki EM-kenttägeneraattorin kiinnityslevyn asennuksesta

② Esimerkki EM-kenttägeneraattorin kohdistusvarren asennuksesta

JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS
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2.3 Järjestelmän asianmukainen käsittely
2.3.1 Yleiskatsaus

Asianmukainen käsittely

Suorita ennen leikkausta järjestelmän silmämääräinen tarkastus leikkaussalissa. Varmista ennen
toimenpiteen aloittamista, että virtajohto on kytketty asianmukaisesti. Älä käytä laitteistoa, jos
epäilet sen olevan millään tavalla vaurioitunut.

Varoitus
Suorita ennen leikkausta toimintatesti. Varmista, että järjestelmä käynnistyy oikein ja että
potilastiedot on ladattu oikein navigointiohjelmistoon ja yhteys seurantalaitteeseen on
käytettävissä. Tarkista, että kamerayksikkö antaa äänimerkin ja merkkivalot syttyvät ja että
se on yhteydessä tukiasemaan.

Potilasturvallisuus

Osat eivät saa missään vaiheessa koskettaa potilasta.

Muokkaus

Älä tee mitään muutoksia Kick 2 -navigointiasemaan. Järjestelmää saa muokata vain Brainlabin
valtuuttama henkilöstö.

Varoitus
Käytä vain Brainlabin toimittamia järjestelmäkomponentteja. Älä muuta järjestelmää
millään tavalla. Järjestelmän muuttaminen tai käyttö muuhun kuin osoitettuun
tarkoitukseen voi aiheuttaa vakavan haitan potilaalle, käyttäjälle tai kolmannelle
osapuolelle.

Sähköiskun vaara

Sähköiskun vaaran ja järjestelmän pysyvän vaurioitumisen estämiseksi Kick 2 -
navigointiasemaa ei saa käyttää kosteissa olosuhteissa.

Varoitus
Älä koskaan kosketa potilasta ja mitään järjestelmän osaa tai sähköliitäntää
samanaikaisesti mahdollisten sähköstaattisten varausten vuoksi.

Varoitus
Maadoitus on luotettava ainoastaan silloin, kun Kick 2 -navigointiasema on kytketty vain
sairaalakäyttöön tarkoitettuun pistorasiaan (”Hospital Only” (Vain sairaalakäyttöön) -
merkintä tai Pohjois-Amerikassa ”Hospital Grade”). Kytke Kick 2 -navigointiasema vain
suojamaadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa, sillä se poistaisi suojavaikutuksen.
Ellei näin tehdä, saattaa syntyä henkilövammoja.
Älä kosketa pistokkeiden sähköliittimiin.

Asianmukainen sijoittaminen

Vältä Kick 2 -navigointiasemaan, muihin laitteisiin ja ihmisiin kohdistuvat vauriot siirtämällä,
pysäyttämällä ja käyttämällä järjestelmää aina oikeassa asennossa.
Kick 2 -navigointiasemaa saa käyttää vain tasaisella pinnalla.
Kytke Kick 2 -navigointiaseman kärryjen jarrut päälle käytön ajaksi.
Älä sijoita Kick 2 -järjestelmää tai mitään sen osaa potilaan yläpuolelle.

Järjestelmän asianmukainen käsittely
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Radiohäiriöt

Varoitus
Vain terveydenhuollon ammattilaiset saavat käyttää tätä laitteistoa. Se saattaa aiheuttaa
radiotaajuisia häiriöitä tai häiritä muiden lähellä olevien laitteiden toimintaa. Tarvittaessa
on ryhdyttävä toimenpiteisiin ja siirrettävä tai suunnattava Kick 2 -navigointiasema
uudelleen tai suojattava sen käyttöpaikka.
Kannettavat, radiotaajuudella toimivat mobiililaitteet voivat vaikuttaa laitteen toimintaan.
Muut leikkaussalin laitteet voivat häiritä Kick 2 -navigointiasemaa, vaikka se onkin CISPR-
määräysten mukainen.

Ympäristöä koskevia rajoituksia

Varoitus
Järjestelmän osat eivät sovi käytettäviksi syttyvien, ilmaa, happea tai ilokaasua sisältävien
anestesiaseosten yhteydessä.
Älä sijoita järjestelmän osia epävakaalle pinnalle, jossa järjestelmä voi kaatua ja vaurioitua
vakavasti.

Suojakannet

Pidä suojakannet puhtaina ja kuivina leikkauksen ajan.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Pysäköinti ja varastointi s. 117
Ympäristöä koskevat vaatimukset s. 148

JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS
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2.3.2 Liikkuvat osat

Varotoimet

Kosketusnäytön värit eivät ehkä näy oikein, jos monitorin asento on väärä. Jotta värit näkyisivät
oikein, katseen on kohdistuttava kosketusnäyttöön kohtisuorassa.

Puristumisvaaran aiheuttavat kohdat

Ole erittäin varovainen, ettet jätä sormia tai muita kehon osia puristuksiin moni-
toria asetellessasi. Monitorikärryn nivelliitoksia, joiden väliin sormet tai muut
kehon osat voivat jäädä puristuksiin, ovat muun muassa:

Pylvään kiinnitysvipu

Monitorin kahva (kokoamisen aikana)

Pyörät

Liikkuvat osat
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3 MONITORIKÄRRY
3.1 Monitorikärry

Yleisiä tietoja

Monitorikärry toimii ”tukiasemana” soveltuvien seurantayksiköiden kytkemiseen.
Monitoria voidaan kallistaa, jotta käyttäjä saa hyvän kuvakulman. Steriili käyttö edellyttää Kick-
monitorin suojuksen käyttöä.

Käyttöperiaatteet

MCU:ta käyttämällä Kick 2 -navigointiasemaa käsittelee tietoja, jotka voidaan esittää näytöllä tai
siirtää käyttöliittymän kautta kytkettyihin käyttöpaneeleihin. Näytön projektoitu varaava
kosketusnäyttö mahdollistaa tietojen käyttämisen. Integroimalla soveltuva seurantayksikkö ja
käyttämällä soveltuvaa ohjelmistoa Kick 2 -järjestelmää voidaan käyttää navigointiasemana.

MONITORIKÄRRY
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3.1.1 Monitorikärryn komponentit

Monitorikärryn komponentit

①

③
②

④

⑤

⑥

⑧

⑦

Kuva 4  

Nro Komponentti

① Pyörät

② Monitorikärryn kahva (vapautuskahva sijaitsee kahvan takapuolella, ei näy kuvassa)

③ Monitorin sarana

④ Kosketusnäyttö

⑤ Monitorin kaapeli (ei näy kuvassa)

⑥ Monitorin pylväs ja kaapelikoukut

⑦ Virtapainike

⑧
Monitorikärryn jalusta, jossa on:
• lääketieteellinen tietokoneyksikkö
• liitäntäpaneeli

Monitorikärryn komponentit
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Liitäntäpaneeli

①

⑤

③

②

④

⑥

⑧

⑨

⑦

Kuva 5  

Nro Komponentti

① Verkkovirta

② Potentiaalin tasaus

③ S-Video In (S-Video-tulo)

④ Video In (Videotulo)

⑤ Hospital Network (Sairaalaverkko)

⑥ Seurantayksikkö

⑦ USB 2.0

⑧ USB 3.0

⑨ Mikroskooppi-/videolähtö

Seurantayksikkö

Kick 2 -navigointiasemaa (tuotenumero 18190) voidaan käyttää seuraavien komponenttien
kanssa:

Komponentti Tuotenumero

Kick 2 Spectra -kamerakärry 18178

Kick 2 Vega -kamerakärry 18172

Irrotettavat komponentit

Kick 2 -navigointiasema (tuotenumero 18190) koostuu seuraavista komponenteista:

Komponentti Tuotenumero

Saranoitu näyttö (”monitori”) 18171-18

Monitorin pylväs 18071-04

Monitorin suojakansi 18174-02

MONITORIKÄRRY
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Komponentti Tuotenumero

DVD-asema Kick 2.0 -järjestelmälle (valinnai-
nen) 18176

Sovitin (USB–Ethernet) (valinnainen) 18177

Sovitin (USB–Ethernet) (valinnainen) 19903-66

EM-komponentit

Kick 2 -navigointiasemaa (tuotenumero 18190) voidaan käyttää seuraavien komponenttien
kanssa:

Komponentti Tuotenumero

EM-tukiasema 18092-02A

EM-kenttägeneraattori 18092-08/18092-08A

Monitorikärryn komponentit
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3.1.2 Monitori

Yleisiä tietoja

Kick 2 -järjestelmässä on kosketusnäyttömonitori.
Näkymäasetukset vaihtelevat ohjelmistosovelluksen ja käyttäjän valintojen mukaan. Lisätietoja on
ohjelmiston käyttöohjeessa.

Ei diagnostiseen käyttöön

Kosketusnäyttö ei täytä DIN EN 6868-157 -standardin vaatimuksia, eikä sitä ole tarkoitettu
diagnostiseen käyttöön. Videokuvat eivät sovellu diagnostiseen käyttöön.

Monitorin komponentit

①

②

Kuva 6  

Nro Komponentti

① Monitorin vapautusliipaisin (monitorin kahvan takana)

② Kosketusnäyttö

Kosketusnäytön käyttö

Puhdista kosketusnäyttö ennen käyttöä.
• Kun järjestelmässä on virta päällä, kosketusnäyttö on aina päällä ja käyttövalmiina.
• Sijoita monitori niin, ettei se häiritse leikkausta tai leikkaussalihenkilökunnan liikkumista.

Kosketusnäytön pinnan suojaaminen

Älä käytä vaurioitunutta kosketusnäyttöä. Tarkista aina kosketusnäytön kunto ennen toimenpiteen
aloittamista.
Älä koske kosketusnäyttöön millään terävällä esineellä.

Kärryn oikea käyttäminen

Älä kiinnitä tai ripusta mitään monitorikärryyn, mitä Brainlab ei ole määrittänyt, äläkä nojaa
monitorikärryyn. Muutoin kärry saattaa kaatua.

MONITORIKÄRRY
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3.1.3 Liikealue

Monitorin kiertoliike

Monitoria voidaan kiertää monitorin saranan avulla vaakatasossa:
• 22° taaksepäin
• 10° eteenpäin

Monitorin kuvakulma on vähintään 80° kaikkiin neljään suuntaan.

Liikealue
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3.1.4 Monitorikärryn tuuletus

Tuuletusalue

①

Kuva 7  

Nro Tuuletusalue

① Monitorikärryn jalustan alaosassa (molemmilla puolilla)

Tuuletuksen varmistaminen

Älä tuki tai peitä järjestelmän tuuletusaukkoja esimerkiksi suojuksilla. Ilman pitää päästä
kiertämään tuuletusaukkojen läpi asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi ja ylikuumenemisen
välttämiseksi.
Älä aseta järjestelmää lämmittimen tai lämmintä ilmaa puhaltavan laitteen läheisyyteen tai
suoraan auringonvaloon.

MONITORIKÄRRY
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Monitorikärryn tuuletus
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4 KAMERAKÄRRY
4.1 Kamerakärryn komponentit
4.1.1 Kamerakärryn sijoittaminen

Steriili alue

Kamerakärry ei ole steriili. Sitä ei saa käyttää potilasympäristössä.
Älä päästä mitään osia steriilille alueelle.

Häiriö

Kamerakärryssä ei ole standardin IEC 60601-1 määrittämää oleellista suorituskykyä.
Sähkömagneettiset häiriöt saattavat kuitenkin heikentää toimivuutta esimerkiksi rajoittaen
seurantatilavuutta tai aiheuttaen toimintahäiriöitä.
Jos muut laitteet häiritsevät kameran infrapunavaloa, sijoita laitteet ja/tai kamera sellaiseen
paikkaan, ettei häiriötä synny.
Kameran infrapunavalo saattaa aiheuttaa häiriöitä muiden infrapunapohjaisten
leikkaussalilaitteiden, kuten kaukosäätimien, pulssioksimetrien ja infrapunaherkkien
mikroskooppien, toiminnassa.

Kamerakärryn turvallinen sijoittaminen

Toimenpiteet

1. Poista suojus ennen laitteen viemistä leikkaussaliin.

2. Sijoita kamerakärry leikkaussaliin.
HUOMAUTUS: älä aseta mitään osia suoraan potilaan yläpuolelle. 

3. Lukitse kaikki kamerakärryn jarrut.

4. Siirrä kamera haluamaasi asentoon.

5. Kytke kaikki kaapelit liitäntäpaneeliin.

KAMERAKÄRRY
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4.1.2 Käyttöasento

Kameran sijoittamista koskevat huomautukset

Jos kameran infrapunavalo häiritsee muita laitteita, sijoita kamera ja/tai häiriötä saava laite
kauemmas, kunnes häiriötä ei enää ole.
Infrapunavalon heijastumat esim. verhoista tai kiiltävistä pinnoista saattavat haitata kameran
kykyä seurata instrumentteja oikein. Näin saattaa tapahtua myös kameran muita laitteita
häiritsevän infrapunavalon kohdalla (esim. pulssioksimetri, kauko-ohjattavat järjestelmät ja
infrapunasensitiiviset mikroskoopit).

Kamerakärryn asettaminen käyttöasentoon

Toimenpiteet

1. Varmista, että kamerakärry on kuljetusasennossa.

2. Siirrä kamerakärry kuljetuskahvan avulla haluamaasi paikkaan.
HUOMAUTUS: irrota suojakannet ennen laitteen viemistä leikkaussaliin. 

3. Lukitse kaikki neljä pyörien jarrua.

4. Säädä kameran korkeus tarvittavaan korkeuteen.

5. Tartu kameran säätökahvaan ja siirrä kamera haluamaasi paikkaan kameran kohdistusla-
serin avulla.

6. Kytke kamerakärry tukiasemaan ja virtalähteeseen.

Käyttöasento
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4.2 Kamerakärry

Yleisiä tietoja

Säädä kameran korkeutta hyvän seuranta-asennon saavuttamiseksi käyttämällä
teleskooppipylvästä ja/tai kiertämällä pystysuoraa ja vaakasuoraa akselia.
Suunniteltu lääkinnällinen käyttötarkoitus riippuu annettuja seurantatietoja käsittelevästä
sovellusohjelmistosta. Katso lisätietoja vastaavasta navigointiaseman dokumentaatiosta.

Varoitus
Kamera on erittäin herkkä optinen laite. Käsittele sitä varovasti.

Optinen seuranta

Optinen seuranta toteutetaan kamerayksiköllä, joka lähettää ja tunnistaa infrapunavalon
välähdykset.
• Asettele kamerayksikkö niin, että koko kohdealue on näkyvissä.
• Potilaan ja laitteiston vertailualustoihin kiinnitetyt heijastavat elementit heijastavat

infrapunasignaalit takaisin kamerayksikköön.
• Kameran linssi kuvaa ja digitalisoi heijastavista elementeistä heijastuvat signaalit eri kulmasta.
• Brainlab-ohjelmistosovellukset laskevat kameran syötön perusteella instrumenttien ja potilaan

vertailualustojen suhteelliset, kolmiulotteiset asennot.

Komponentit

①

②

③

④
⑥

⑤

⑦

⑧

Kuva 8  

Nro Komponentti

① Kamerakärryn jalusta

KAMERAKÄRRY
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Nro Komponentti

② Kaapelikoukut

③
• Teleskooppipylväs
• Kameran kierrekaapeli (ei näy kuvassa)

④ Kameran säätökahva

⑤ Kamera

⑥ Kameran sarana

⑦ Kameran kahva

⑧ Kiinnitysvipu

Irrotettavat komponentit (Spectra)

Komponentti Tuotenumero

Kick-kameran suojakansi 18074-01

Kick-kamerayksikkö Ei ole

Kick-kameran teleskooppipylväskokoonpa-
no 18072-09

Irrotettavat komponentit (Vega)

Komponentti Tuotenumero

Kick 2 Vega -kameran suojakansi 18174-01

Kick-kamerayksikkö 2 Ei ole

Kick Vega -kameran teleskooppipylväsko-
koonpano 18172-09

Kamerakärry
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4.2.1 Kamera

Spectra-kameran komponentit

⑤

② ⑥

⑦

①

③

④

Kuva 9  

Nro Komponentti

① Kameran vapautusliipaisin

② Kameran kahva

③ Kohdistuslaser

④ Valaisimen suodatin

⑤ Linssi

⑥ Kameran säätökahva

⑦ Laserkytkin

HUOMAUTUS: kamera ei sisällä käyttäjän huolettavia osia. 

KAMERAKÄRRY
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Vega-kameran komponentit

⑤

② ⑥

⑦

①

③
④

Kuva 10  

Nro Komponentti

① Kameran vapautusliipaisin

② Kameran kahva

③ Kohdistuslaser

④ Valaisimen suodatin

⑤ Linssi

⑥ Kameran säätökahva

⑦ Laserkytkin

HUOMAUTUS: kamera ei sisällä käyttäjän huolettavia osia. 

Infrapunamerkkivaloalusta

Infrapunamerkkivaloalusta sijaitsee linssien sisärenkaan ympärillä.
Infrapunamerkkivaloalusta on ”luokan I LED-tuote”.
Älä katso suoraan infrapunamerkkivaloalustaam alle 15 cm:n etäisyydeltä.

Kamera
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4.2.2 Liikealue

Yleisiä tietoja

Arvioi teleskooppivarren liikealue ja varmista, että tilaa on riittävästi, jotta se ei osu kattoon,
laitteisiin tai ihmisiin.

Kamerakärryn korkeus

Kamerakärryn enimmäiskorkeus on 235 cm lattiasta kameran yläosaan.

Kameran liikealue

• Vaaka-akseli: 10–65° vaaka-akselin alapuolella
• Pystyakseli: ±45°

KAMERAKÄRRY
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4.3 Kaapeliliitännät

Yleisiä tietoja

Tässä osassa on tietoja kamerakärryn kaapeleiden kytkemisestä.

Kaapelointia koskevat varoitukset

Sähköiskun vaara: Älä kytke tai irrota kaapeleita, kun kamerakärryssä on virta.

Varoitus
Kytke kamerakärryyn vain laitteita, jotka Brainlab on määrittänyt tai jotka Brainlab on
ilmoittanut yhteensopiviksi.

Potentiaalin tasauskaapeli (keltainen/vihreä)

• Tasaa yhtä aikaa kosketettavissa olevien metalliosien potentiaalin.
• Pienentää lääkinnällisten sähkölaitteiden ja muiden objektien johtavien osien potentiaalien

välisiä eroja käytön aikana.
Ennen käyttöä potentiaalin tasauskaapeli on kytkettävä kamerakärryyn ja vastaavaan
seinäpistorasiaan.

Kamerakärryn kytkeminen tukiasemaan

①

③
②

Kuva 11  

Toimenpiteet

1. Varmista, ettei tukiasema ole päällä.

2. Kytke Ethernet-kaapeli tukiasemaan.
Käytä vain tämän laitteen kanssa toimitettua Ethernet-kaapelia tukiasemaan kytkemiseen
ja kytke molemmat laitteet suoraan merkittyjä liittimiä käyttäen.

3. Kytke Ethernet-kaapeli kamerakärryn Network (verkko) -porttiin ③.
HUOMAUTUS: kytke Network (verkko) -porttiin vain IEC-standardin mukaisia laitteita
(esim. Kick 2 -monitorikärry). 

4. Kytke monitorikärry seinäpistorasiaan.

5. Kytke kamerakärryyn virta kytkemällä verkkovirtakaapeli kamerakärryyn ③ ja seinäpis-
torasiaan.

Kaapeliliitännät

42 Järjestelmän tekninen opas Ver. 1.5 Kick 2 -navigointiasema



Verkkovirtakaapelin kytkeminen

Toimenpiteet

1. Kytke verkkovirtakaapeli kamerakärryn virtaliittimeen.

2. Kytke verkkovirtakaapelin toinen pää seinäpistorasiaan.

Irrota virtakaapeli seinäpistorasiasta aina ennen kuin irrotat kaapelin järjestelmästä.

Verkkovirtakaapelin liittäminen V-lukituksella

Kuva 12  

Alueesta riippuen virtakaapelissa saattaa olla V-lukitus.

Toimenpiteet

1. Kytke verkkovirtakaapeli virtaliittimeen, joka sijaitsee kamerakärryn liitäntäpaneelissa.

2. Kytke verkkovirtakaapelin toinen pää seinäpistorasiaan.

3. Irrota kaapeli painamalla keltaista painiketta kaapelin vapauttamiseksi liittimestä (katso
nuoli yläpuolella).

Irrota virtakaapeli seinäpistorasiasta aina ennen kuin irrotat kaapelin järjestelmästä.

KAMERAKÄRRY
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4.4 Kameran käyttö

Yleisiä tietoja

Kamerakärry:
• mahdollistaa kameran siirtämisen
• mahdollistaa kameran kulman ja korkeuden säätämisen
• on kytketty tukiasemaan kaapelilla.

Kamera soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön.

Verkkoympäristö

Kamerakärryn kytkeminen tukiasemaan tai sairaalan verkkoon luo standardin IEC 60601-1
mukaisen ME-järjestelmän. On suositeltavaa, että sairaalan verkon komponentit ovat IEC-
standardin mukaisia.

Turvallinen käyttö

Vain yksi henkilö saa käyttää kamerakärryä kerrallaan.
Ennen käyttöä on varmistettava, että kamera ja kaikki kamerakärryn osat toimivat oikein ja että
vapaa tila riittää kameran liikkumiseen.
Sähköiskujen välttämiseksi älä koske potilaaseen, kamerakärryyn ja/tai kameraan
samanaikaisesti.
Älä astu tai istu kamerakärryn jalustan päälle.
Älä kiinnitä tai ripusta mitään kamerakärryyn, sillä kamerakärry saattaa kaatua.
Älä käytä kamerakärryä, jos kaapeleissa on näkyviä vaurioita.

Varoitus
Älä tee mitään muutoksia kameran osiin. Laitteiston muuttaminen voi aiheuttaa vakavaa
haittaa potilaalle, käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle.
Älä aseta kamerakärryä epätasaiselle alustalle. Jos se asetetaan epätasaiselle alustalle, se
saattaa liikkua ja aiheuttaa vakavan vahingon.

Käyttö aktiivisten langattomien instrumenttien kanssa

Älä käytä kamerakärryä minkään aktiivisen langattoman instrumentin kanssa, joka ei ole
Brainlabin määrittämä.
Älä yritä käyttää kerralla enempää kuin yhtä aktiivista langatonta instrumenttia.
Langattomien instrumenttien (esim. Z-touch) yhteys voi muodostua, vaikka kamera olisi vasta
lämpenemässä.

Absoluuttiset mitat

Kameraa ei ole suunniteltu absoluuttisiin mittauksiin. Kamera on tarkoitettu osoittamaan
seurattavien instrumenttien suhteellinen sijainti.

Vauriot ja puhtaus

Varoitus
Tarkasta aina kameran puhtaus ja mahdolliset vauriot ennen toimenpidettä. Älä käytä
kameraa, jos se on vaurioitunut tai jos kameran linssien sisärenkaassa on naarmuja. Älä
käytä kameraa, jos valonlähteen suodin tai linssit ovat likaisia.
Älä koske kameran linsseihin. Linsseissä oleva lika voi vääristää seurantaa.

Kameran käyttö
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Älä käytä kamerakärryä, jos se ei pidä kameraa vakaasti paikallaan.

Ilmanvirtaus

Varoitus
Älä estä normaalia ilman kiertoa kameran ympärillä esimerkiksi peittämällä kamera. Jos
ilmankierto estyy, kameran käyttöympäristön raja-arvot voivat olla suositusten vastaisia.
Älä yritä suojata tai peittää kameraa tavoilla, joita Brainlab ei ole hyväksynyt.

Kameran käynnistäminen

Kamerakärry käynnistyy, kun se kytketään verkkovirtaan.

Lämpenemisaika

Kun kameraan kytketään virta, kameran lämpeneminen kestää tavallisesti kaksi minuuttia. Jos
kameraa säilytetään alhaisessa lämpötilassa, lämpeneminen saattaa kestää kauemmin.

KAMERAKÄRRY
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4.4.1 Kamerakärryn säätäminen

Kärryn nivelliitokset

Kun säädät kamerakärryn teleskooppipylvästä, varo jättämästä sormia tai muita kehon osia
nipistyksiin nivelliitosten väliin.

Kohdistuslaser

Spectra-
kamera

②

①

Vega-ka-
mera

②

①

Paina laserliipaisinta ① kohdistuslaserin aktivoimiseksi.
Kohdistuslaserin yläpuolella on teksti ”LASER APERTURE” (LASERAUKKO) ②.
Älä peitä laseraukkoa.

Varoitus
Älä katso suoraan lasersäteen aukkoon. Luokan 2 laserkamera kehittää näkyvää säteilyä,
joka saattaa olla haitallista ihmissilmälle. Jos laserdiodin säteeseen katsotaan
lähietäisyydeltä, seurauksena voi olla silmävamma.

Varoitus
Kohdistuslaserin käyttö muuhun kuin näissä käyttöohjeissa mainittuun tarkoitukseen voi
johtaa vaaralliseen säteilylle altistumiseen.

Varoitus
Älä osoita kohdistuslaseria suoraan potilaan tai käyttäjän silmiin. On tärkeää ottaa
huomioon, että jonkun käyttäjän liikkuminen voi olla rajoitettua toimenpiteen aikana, eikä

Kamerakärryn säätäminen
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potilas pysty (esim. sulkemaan silmiään tai kääntämään päätään pois lasersäteestä).
Luokan 2 kohdistusanturi kehittää näkyvää säteilyä, joka saattaa olla haitallista
ihmissilmälle. Jos laserdiodin säteeseen katsotaan suoraan lähietäisyydeltä, seurauksena
voi olla silmävamma.

Liikkuvat osat

Ole erittäin varovainen ja varo, ettet jätä sormia tai muita kehon osia puristuk-
siin kamerakärryä asetellessasi. Kamerakärryn nivelliitoksia, joiden väliin sor-
met tai muut kehon osat voivat jäädä puristuksiin, ovat muun muassa seuraa-
vat:

Kameran kahva (kokoamisen aikana)

Kameran pyörivä sarana

Pylvään kiinnitysvipu

Pyörät

Turvallinen käsittely

Kun säädät kameran paikkaa, huomaa, että kamerakärry tai sen osat voivat liikkua tahattomasti.

Kameran kuvausala

Sijoita kamera siten, että työskentelyalue on kameran kuvausalan keskellä. Optimaalinen etäisyys
kamerasta työskentelyalueeseen on 1,2–1,8 m.
Jos instrumentit eivät ole kameran kuvausalalla, niitä ei voi seurata.
Navigointiohjelmiston näytöt ja kameran kuvausalan valintaikkuna (katso Ohjelmiston
käyttöohje) sisältävät tietoja, joiden avulla voit määrittää kameran parhaan sijainnin.

KAMERAKÄRRY
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Kuva 13  

Varoitus
Älä aseta läpinäkyviä tai puoliläpinäkyviä materiaaleja (kuten suojakalvoa tai lasia)
kameran ja seurattavien instrumenttien väliin.
Heijastavat esineet tai valonlähteet voivat aiheuttaa häiriöitä kameran kuvausalassa. Heijastusten
aiheuttamat häiriöt voivat heikentää tarkkuutta erityisesti rekisteröinnin aikana.

Kameran korkeuden säätäminen

②

①

Kuva 14  

Toimenpiteet

1. Avaa kiinnitysvipu ①.

2. Siirrä kameraa ylös- tai alaspäin kameran kahvaa ja teleskooppipylvään yläosaa käyttä-
mällä.
Käytä tarvittaessa pylvään numeroita ② oppaana.
HUOMAUTUS: kameran teleskooppipylväässä on ilmajarru, joka estää pylvästä putoam-
asta äkillisesti kiinnitysvivun avaamisen yhteydessä. 

Kameran säätö

Kameran päätä voidaan säätää pysty- ja vaaka-asennossa.

Kamerakärryn säätäminen
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Toimenpiteet

1. Tartu kameran säätökahvaan ja siirrä kamera haluamaasi asentoon.

2. Käytä kohdistuslaseria apuna säädössä.

KAMERAKÄRRY
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4.5 Spectra-kameran merkkivalot ja äänimerkit

Kuva

① ③②

Kuva 15  

Nro Komponentti

① Virran merkkivalo

② Tilan merkkivalo

③ Virheen merkkivalo

Merkkivalot

Merkkivalo Tila Merkitys

Virran merkki-
valo ①

Vilkkuva vihreä Kamera lämpenee.

Koko ajan pala-
va vihreä Kamera on käyttövalmis.

Pois päältä

• Kamerakärry ei saa virtaa.
• Jos järjestelmä saa virtaa, varmista, että kamerakärry on

kytketty tukiasemaan.
• Ota yhteys Brainlabin tukeen, jos kamerakärry saa asian-

mukaisesti virtaa, mutta virran merkkivalo ei pala (vaikka
navigointi on edelleen mahdollista).

Tilan merkkiva-
lo ②

Koko ajan pala-
va vihreä Yhteys muodostettu.

Pois päältä Jos kamerakärry on kytketty, ota yhteys Brainlabin tukeen
(vaikka navigointi on edelleen mahdollista).

Virheen merkki-
valo ③

Pois päältä Virhettä ei havaittu.

Vilkkuva kullan-
ruskea

Virhe havaittu: ota yhteys Brainlabin asiakastukeen (vaikka
navigointi olisi yhä mahdollinen).

Koko ajan pala-
va kullanruskea

Kamera viallinen: ota yhteys Brainlabin asiakastukeen (vaik-
ka navigointi olisi yhä mahdollinen).

Spectra-kameran merkkivalot ja äänimerkit
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Äänimerkit

Kamera antaa kaksi äänimerkkiä, kun:
• järjestelmä palautetaan
• kamerakärryyn kytketään virta
• yhteys Brainlabin ohjelmistoon muodostetaan.

KAMERAKÄRRY
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4.6 Vega-kameran merkkivalot ja äänimerkit

Kuva

① ②

Kuva 16  

Nro Komponentti

① Virran merkkivalo

② Virheen merkkivalo

Merkkivalot

Polaris Vega -kohdistusanturi vaatii tietyn lämpötilan vakiintumisajan, jotta se antaa luotettavia
mittaustuloksia. Kun kohdistusanturiin kytketään virta, virtavalo vilkkuu merkkinä siitä, että
järjestelmä lämpenee. Kun valo lakkaa vilkkumasta, järjestelmä on valmis käytettäväksi.

Merkkivalo Tila Merkitys

Virran merkki-
valo ①

Vilkkuva vihreä Kamera lämpenee.

Koko ajan pala-
va vihreä Kamera on käyttövalmis.

Pois päältä

• Kamerakärry ei saa virtaa.
• Jos järjestelmä saa virtaa, varmista, että kamerakärry on

kytketty tukiasemaan.
• Ota yhteys Brainlabin tukeen, jos kamerakärry saa asian-

mukaisesti virtaa, mutta virran merkkivalo ei pala (vaikka
navigointi on edelleen mahdollista).

Virheen merkki-
valo ②

Pois päältä Virhettä ei havaittu.

Vilkkuva kullan-
ruskea

Kamera viallinen: ota yhteys Brainlabin asiakastukeen (vaik-
ka navigointi olisi yhä mahdollinen).

Koko ajan pala-
va kullanruskea

Virhe havaittu: ota yhteys Brainlabin asiakastukeen (vaikka
navigointi olisi yhä mahdollinen).

Äänimerkit

Kamera antaa kaksi äänimerkkiä, kun:

Vega-kameran merkkivalot ja äänimerkit
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• järjestelmä palautetaan
• kamerakärryyn kytketään virta
• yhteys Brainlabin ohjelmistoon muodostetaan.

KAMERAKÄRRY
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Vega-kameran merkkivalot ja äänimerkit
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5 EM-SEURANTAYKSIKKÖ
5.1 EM-seurantayksikkö

Varotoimet

Varoitus
Käytä vain Brainlabin toimittamaa virtalähdettä ja virtajohtoa EM-seurantayksikön
virransyöttöön.

Varoitus
Käytä EM-seurantalaitteen komponenttien kiinnittämiseen toimitukseen sisältyneitä
kiinnitysripustimia.
• EM-tukiaseman asennuskiinnitys.
• Kenttägeneraattorin kiinnitysripustin.

Varmista, että nesteet eivät pääse EM-seurantayksikön komponenttien sisään, jotta
komponentti ja/tai elektroniikka ei vaurioidu.

Varoitus
Älä käytä EM-seurantayksikköä, jos jossain sen komponenteista on näkyviä vaurioita.

Varoitus
EM-seurantayksikköä ei ole suunniteltu tai testattu käytettäväksi sydämen defibrillaation
aikana tai sen jälkeen. Sydämen defibrillaatio saattaa vaikuttaa seurannan tarkkuuteen tai
vahingoittaa laitteistoa.

Varoitus
Käytä vain Brainlabin toimittamaa EM-seurantayksikön asennuskiinnitystä.

Varoitus
Älä kiinnitä tai ripusta mitään EM-seurantayksikön komponentteihin.

Varoitus
Älä nojaa EM-seurantayksikön komponentteihin.

Älä käytä aerosolisuihkeita EM-seurantayksikön lähellä, sillä ne saattavat vahingoittaa
virtapiirejä.

Varoitus
Älä sijoita EM-seurantayksikköä tai sen osia potilaan päälle.

Varoitus
Älä tuo EM-seurantayksikön komponentteja steriilille alueelle.

EM-SEURANTAYKSIKKÖ
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Varoitus
Jotta seurantatarkkuus säilyy tuotteen määritellyn käyttöiän ajan, Brainlabin valtuuttaman
henkilöstön on tehtävä EM-seurantayksikölle tarkkuustesti kolmen vuoden välein.

Komponenttien yleiskuvaus

⑤

④

③

②

①

⑥

Kuva 17  

Nro Komponentti Tuotenumero

① EM-tukiasema 18092-02

② EM-kenttägeneraattorin kiinnityslevy 18092-05

③ EM-kenttägeneraattori 18092-08/18092-08A

④ EM-kenttägeneraattorin kohdistusvarsi 18092-30

⑤ EM-virtalähde 18092-04

⑥ EM-virtadatakaapeli 18199-20

EM-pidike 18092-24

EM-anturit

Komponentti Tuotenumero

EM-instrumenttiviite 18099-05A

EM-potilasviite 18099-24

EM-kohdistin 18099-02C

EM-instrumenttisovitin 18092-25

EM-stiletti 18097

EM-seurantayksikkö
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EM-kenttägeneraattori kiinnityslevyllä ja kohdistusvarrella

EM-kenttägeneraattori voidaan kiinnittää joko kiinnityslevyyn tai kohdistusvarteen leikkauksen
aikana.

①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Kuva 18  

Nro Komponentti

① EM-kenttägeneraattorin kohdistusvarren kiinnitysliitäntä

② EM-kenttägeneraattorin kohdistusvarren vapautusmekanismi

③ EM-kenttägeneraattorin kohdistusvarsi

④ EM-kenttägeneraattorin kiinnityslevyn vapautusmekanismi

⑤ EM-kenttägeneraattorin kiinnityslevyn kiinnitysliittymä

⑥ EM-kenttägeneraattorin kiinnityslevy

⑦ Tarrakiinnitys

⑧ Tarranauha

⑨ EM-kenttägeneraattori

⑩ EM-kenttägeneraattorin kiinnityskappale

EM-SEURANTAYKSIKKÖ
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EM-tukiasema

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Kuva 19  

Nro Komponentti

① Virtaliitäntä

② EM-instrumenttimerkkivalot

③ Virran merkkivalo

④ EM-instrumenttiportit

⑤ Työkalun jatkoportti

⑥ Navigointijärjestelmän portti

⑦ EM-kenttägeneraattorin liitäntä

EM-seurantayksikkö
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EM-virtalähde (Luokka I)

③

①

②

④

Kuva 20  

Nro Komponentti

① Verkkovirtaliitin

② Virtakytkin

③ Virran merkkivalo

④ EM-kaapeliliitin

EM-SEURANTAYKSIKKÖ
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Kick EM -pidike

①

②

③

Kuva 21  

Nro Komponentti

① Monitoripylvään koukut

② Yläosa

③ Alaosa

EM-seurantayksikkö
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EM-seurantayksikön kuljetuslaukut

② ④③

①

Kuva 22  

Nro Komponentti

① Epästeriilien instrumenttien laukku

②
Alakerros
HUOMAUTUS: virtalähde näkyy oikeassa asennossa kiinnityslevyä varten. Jos pakkaat
yläkerrokseen kohdistusvarren, siirrä virtalähde alas. 

③ Yläkerroksessa varsi

④ Yläkerroksessa levy

EM-SEURANTAYKSIKKÖ

Järjestelmän tekninen opas Ver. 1.5 Kick 2 -navigointiasema 61



5.1.1 EM-seurantayksikön komponenttien liittäminen ja irrottaminen

Kaapelointia koskevat varoitukset

Varoitus
Käytä vain Brainlabin toimittamaa virtalähdettä ja virtajohtoa EM-seurantayksikön
virransyöttöön.
Älä liitä tai irrota kaapeleita, kun järjestelmä on käynnissä.

Varoitus
Älä vedä kaapeleista voimaa käyttäen. Avaa liitännät liittimestä kiinni pitäen. Älä tee
kytkentöjä tai irtikytkentöjä väkisin.

Varoitus
Varmista, että johtoja ei sijoiteta paikkoihin, joissa leikkaussalihenkilöstö seisoo tai kulkee.

Varmista, että kaapeli on kytkettäessä riittävän löysällä. Älä kiristä tai jätä kiinnitettyjä
kaapeleita jännitykseen.

Älä sijoita EM-kenttägeneraattorin kaapelia mittaustilavuuden sisään tai kiedo sitä EM-
kenttägeneraattorin ympärille, sillä se saattaa aiheuttaa magneettisia häiriöitä, jotka
heikentävät järjestelmän seurantatarkkuutta.

EM-seurantayksikön komponenttien liittäminen ja irrottaminen
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5.1.2 EM-tukiasema

Varotoimet

Pitele EM-tukiasemaa yhdellä kädellä, kun kytket tai irrotat EM-instrumentteja toisella kädellä.
Näin ei pääse tapahtumaan EM-tukiaseman tai leikkaussalin leikkauspöydän tangon tahattomia
liikkeitä.

EM-seurantayksikön liittäminen monitorikärryyn

①

②

Kuva 23  

Toimenpiteet

1. Varmista, etteivät monitorikärry ja EM-virtalähde ole päällä.

2. Kytke EM-kaapelin tietopistoke EM-tukiaseman navigointijärjestelmän porttiin ②.

3. Kytke EM-kaapelin virtapistoke EM-tukiaseman virtaporttiin ①.

4. Kytke EM-kaapelin USB-pistoke Ethernet-portin alapuolella olevaan monitorikärryn käyt-
töpaneelin USB-porttiin, jossa on merkintä Tracking Unit / Camera (Seurantayksikkö /
kamera) ③.

③

5. Kytke EM-kaapelin virtapistoke EM-tukiaseman virtapistokkeeseen.

6. Vedä kaapelia kevyesti molemmista päistä ja tarkista näin, että lukitusmekanismi toimii.

7. Kytke virtajohto monitorikärryyn ja seinässä olevaan pistorasiaan.

8. Kytke virtajohto EM-virtalähteeseen ja seinässä olevaan pistorasiaan.

9. Käynnistä järjestelmä kytkemällä virta EM-virtalähteeseen ja monitorikärryyn.

EM-SEURANTAYKSIKKÖ

Järjestelmän tekninen opas Ver. 1.5 Kick 2 -navigointiasema 63



Varoitus
EM-virtalähde on kytkettävä pois päältä ennen EM-kenttägeneraattorin johtojen virran
kytkemistä tai poiskytkentää.

EM-tukiaseman johtojen irtikytkentä

① ② ③

Kuva 24  

Toimenpiteet

1. Paikanna EM-tukiaseman kaapeleissa (esim. EM-instrumentit, navigointijärjestelmä tai
työkalun jatkoportin kaapelit) ① oleva liitin.

2. Vedä suojusta taaksepäin liittimen lukituksen avaamiseksi ②.

3. Irrota pistoke ③.

EM-virtalähteen irrottaminen EM-tukiasemasta

① ② ③

Kuva 25  

Toimenpiteet

1. Paikanna EM-tukiasemassa ① oleva virtaliitin.

2. Työnnä pistokkeen yläosassa olevaa vapautusliipaisinta ②.

3. Irrota pistoke ③.

EM-tukiasema
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EM-virtadatakaapelin irrottaminen

Toimenpiteet

Paina kaapelia irrotettaessa pistokkeen yläosassa olevaa muovinipistintä. Kaapeli kiinnitetään
porttiin tällä nipistimellä. Kiinnitys vapautetaan painamalla nipistintä. Vedä pistoke ulos laitteesta.

EM-SEURANTAYKSIKKÖ
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5.1.3 EM-instrumentit

Varotoimet

Varoitus
Älä sijoita EM-instrumenttikaapeleita alle 30 mm:n etäisyydelle EM-kenttägeneraattorin
johdosta. Jos ne sijoitetaan niin lähelle ja etenkin, jos ne sijaitsevat samansuuntaisesti,
EM-instrumenttikaapeliin saattaa kohdistua sähkömagneettisia häiriöitä, jotka vaarantavat
seurantatarkkuuden.

Merkkivalojen merkitykset

①

②

Kuva 26  

Merkkivalo Tila Merkitys

Virran merkki-
valo ①

Vihreä EM-seurantayksikköön on kytketty virta, ja se on valmis käy-
tettäväksi.

Ei pala

• EM-seurantayksikköön ei ole kytketty virtaa.
• Jos EM-virtalähde on kytketty päälle, varmista, että EM-

johto on liitetty oikein.
• Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen, jos EM-seurantayk-

sikkö on kytketty päälle ja jos johto on liitetty oikein, mutta
virran merkkivalo ei pala.

Instrumenttien
tilan merkkivalo
②

Kullanruskea EM-instrumentti on liitetty, mutta Brainlabin ohjelmisto ei vie-
lä ole alustanut sitä.

Vihreä EM-instrumentti on liitetty ja valmis käyttöön.

Ei pala

• EM-instrumentti on kytketty vastaavalla numerolla merkit-
tyyn porttiin.

• Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen, jos EM -instrumentti
on kytkettynä, monitorikärryyn ja EM-tukiasemaan on
kytketty virta, mutta merkkivalo ei pala.

EM-instrumentit
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Äänimerkit

EM-seurantayksikkö antaa kaksi äänimerkkiä, kun:
• järjestelmä palautetaan
• järjestelmään kytketään virta
• muodostetaan yhteys Brainlabin ohjelmistoon.

EM-instrumenttien ja EM-instrumenttisovittimen liittäminen

Kun liität tai irrotat EM-instrumentteja, pidä yhdellä kädellä EM-tukiasemaa paikallaan, ettei se
pääse liikkumaan tahattomasti.

① ②

④

⑤

③

Kuva 27  

Toimenpiteet

1. Varmista, että pistokkeen punainen merkintä vastaa liitännän merkintää ①.
Kytke EM-instrumentti mihin tahansa vapaaseen EM-instrumenttiporttiin ② (EM-tukiase-
man ③ oikealla puolella), kunnes pistoke napsahtaa paikalleen.

2. Jos EM-tukiasemaan on kytketty virta (virran merkkivalo ④ palaa), vastaava laitteen tilan
merkkivalo syttyy palamaan kullanruskeana ⑤.

3. Kun ohjelmisto tunnistaa, että EM-instrumentti on kelvollinen, merkkivalon väri muuttuu
kullanruskeasta vihreäksi.

HUOMAUTUS: Käytettävissä olevat EM-instrumentit on kuvattu vastaavassa instrumenttien
käyttöohjeessa. 

EM-SEURANTAYKSIKKÖ
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5.1.4 EM-seurantayksikön sijoittaminen leikkaussaliin

Varotoimet

Varoitus
Älä irrota EM-kenttägeneraattoria seurannan aikana. Se aiheuttaa sähköiskuvaaran, joka
saattaa johtaa henkilövammaan.

Varoitus
Älä kierrä EM-kenttägeneraattorin johtoa, sillä se aiheuttaa sähkövirran, joka on riittävän
voimakas luomaan magneettikentän johdon ollessa kierrettynä. Tämä magneettikenttä
saattaa häiritä EM-kenttägeneraattorin magneettikenttää johtaen seurantatarkkuuden
vaarantumiseen.

Varoitus
EM-seurantayksikön sulautetussa tietokone-elektroniikassa ja käyttöönotetuissa
algoritmeissa yksittäiset virheet eivät ole toiminnalliselta kannalta poissuljettuja, ja
toimintahäiriöitä saattaa näin ollen ilmetä käytön aikana.

Varoitus
Kun asettelet EM-seurantayksikön komponentteja, varmista, että kaapelit eivät kulje
suoraan leikkaussalin henkilöstön suunniteltujen oleskelualueiden poikki.

Älä pudota EM-kenttägeneraattoria tai altista sitä iskulle. EM-kenttägeneraattorin fyysinen
vaurioituminen saattaa muuttaa kalibrointia. Ilmoita Brainlabin asiakastuelle, jos EM-
kenttägeneraattoriin kohdistuu isku.

EM-seurantatarkkuuden häiriöt

Varoitus
Huoneen muiden esineiden aiheuttamat sähkömagneettisen kentän häiriöt saattavat
vaikuttaa haitallisesti järjestelmän seurantatarkkuuteen. Metalliosat tai muut käytössä
olevat sähkömagneettiset kenttägeneraattorit voivat aiheuttaa häiriöitä, jos ne sijaitsevat
10 m säteellä EM-seurantayksiköstä.

Älä sijoita EM-kenttägeneraattoria 10 m säteelle toisesta käytössä olevasta
kenttägeneraattorista, sillä tämä voi vaikuttaa seurantatarkkuuteen.

Varoitus
Tarkista aina seurantatarkkuus asennuksen jälkeen ja ennen toimenpiteen aloittamista,
sillä sähkömagneettista kenttää häiritsevien esineiden vaikutusta ei voida täysin välttää.

Varoitus
Lähellä olevat laitteet voivat häiritä EM-seurantayksikön sähkömagneettista seurantaa.
Tämä saattaa johtaa tilapäiseen häiriöön EM-instrumenttien seurannassa. Tarvittaessa on
siirrettävä lähellä olevia laitteita kauemmas EM-seurantayksiköstä seurannan jatkamiseksi.

Tyypilliset leikkaussalivalmistelut

Varoitus
Sijoita EM-tukiasema ja navigointiasema (Kick-monitorikärry) vähintään 60 cm päähän EM-
kenttägeneraattorista. Muuten ne voivat vaikuttaa seurattavaan tilavuuteen ja seurannan
tarkkuuteen.

EM-seurantayksikön sijoittaminen leikkaussaliin
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①                                                                     ② 

Kuva 28  

Nro Asennus

① EM-kenttägeneraattori kiinnityslevyllä ja EM-tukiasema Kick EM -pidikkeessä.

② EM-kenttägeneraattori kohdistusvarressa ja EM-tukiasema Kick EM -pidikkeessä.

EM-kenttägeneraattorin sijoittaminen

EM-kenttägeneraattori voidaan sijoittaa potilaan pään kummalle tahansa puolelle sen mukaan,
mihin kiinnityslevy on kiinnitetty.
EM-kenttägeneraattorin kohdistusvarsi voidaan sijoittaa pöydän kummalle tahansa puolelle.
Valitse asennus, jossa EM-kenttägeneraattori ei häiritse kirurgia.
Käytä potilaalla asianmukaista pääntukea.

Varoitus
Älä käytä EM-kenttägeneraattoria alle 200 mm:n etäisyydellä implantoidusta tahdistimesta.
EM-kenttägeneraattorin magneettikenttä saattaa häiritä tahdistimen toimintaa.

Kuva 29  
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Kuva 30  

EM-tukiaseman sijoittaminen

EM-tukiasema voidaan sijoittaa leikkaussalin leikkauspöydän kaiteeseen kummalle tahansa
puolelle tai Kick EM -pidikkeeseen. Valitse asennus, jossa EM-tukiaseman kaapelointi, etenkin
EM-instrumenttien kaapelointi, sopii työnkulkuusi eikä häiritse ihmisiä tai muita laitteita.
EM-tukiasema on sijoitettava sen alueen ulkopuolelle, jolla kirurgi aikoo toimia, ja steriiliksi
katsotun alueen ulkopuolelle.

①

②

③

Kuva 31  

Nro Komponentti

① Leikkaussalin leikkauspöydän tanko

② EM-tukiaseman asennuskiinnitys (kiinnitys leikkauspöydän kaiteeseen)

③ Kiinnitys Kick EM -pidikkeeseen

EM-seurantayksikön sijoittaminen leikkaussaliin
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EM-tukiaseman tuuletus

EM-kenttägeneraattoria ei tarvitse jäähdyttää aktiivisesti.
EM-tukiasemassa käytetään kahta tuuletinta sisällä olevien elektronisten komponenttien
jäähdytykseen.

Varoitus
Älä tuki EM-tukiaseman tuuletusaukkoja.

②

④

① ③

Kuva 32  

Nro Komponentti

① EM-tukiaseman vasen puoli

② Ilmavirtaus ulos (tuuletusaukot)

③ EM-tukiaseman takasivu

④ Ilman sisäänotto (tuuletusaukot)

Suojaus

EM-kenttägeneraattori ja EM-tukiasema voidaan suojata edellyttäen, että EM-tukiaseman
ilmavirtaus ei heikkene.
HUOMAUTUS: Muista, että suojusta käytettäessä suojusta voidaan joutua siirtämään EM-
tukiaseman etuosan merkkivalojen tarkistamiseksi tai EM-instrumenttien liittämiseksi tai
irrottamiseksi. 

EM-SEURANTAYKSIKKÖ
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Kuva 33  

EM-virtalähteen sijoittaminen

EM-virtalähde kiinnitetään Kick-monitorikärryn pylvääseen.

③

①

②

Kuva 34  

Nro Komponentti

① EM-virtalähde

② Tarranauhat

③ Monitorikärryn jalusta

Pylvään sijoittaminen

Varoitus
Kun EM-seurantayksikön komponentit on asennettu, ole varovainen siirtäessäsi
leikkauspöytää, sillä komponentit voivat liikkua ja kiinnitettyihin kaapeleihin kohdistua
vetoa.

EM-seurantayksikön sijoittaminen leikkaussaliin
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Varoitus
Älä siirrä EM-kenttägeneraattoria seurattaessa instrumenttia tai viitettä, sillä se saattaa
vaikuttaa navigoinnin tarkkuuteen.

Asennuksen työnkulku

Toimenpiteet

1. Käytä kuljetuslaukkua tai monitorikärryä EM-seurantayksikön komponenttien kuljettami-
seksi leikkaussaliin.
Poista kaikki komponentit kuljetuslaukusta samassa järjestyksessä, jossa ne on sijoitettu
laukkuun.

2. Kiinnitä joko EM-kenttägeneraattorin kiinnityslevy tai kohdistusvarsi. Kiinnityslevy: Kiin-
nitä kiinnityslevy leikkaussalin leikkauspöydälle kiinnittäen se kahdella tarranauhalla. Si-
joita EM-kenttägeneraattorin kiinnityslevy niin, että ristikko sijaitsee potilaan pään koh-
dalla. Kohdistusvarsi: Kiinnitä kohdistusvarsi leikkaussalin leikkauspöydän kaiteeseen ja
kiristä tarpeen mukaan.

3. Irrota kuljetuslaukun yläkerros ja säilytä sitä laatikon yläosan sisällä tai jossain, missä se
pysyy puhtaana ja kuivana.

4. Kiinnitä EM-kenttägeneraattori joko EM-kenttägeneraattorin kiinnityslevyyn tai kohdis-
tusvarteen. Kiinnityslevy: Aseta kiinnityslevy vastaavaan kiinnitysliittymään. Kun EM-kent-
tägeneraattori kiinnitetään oikein, kuuluu napsahdus. Varmista, että EM-kenttägene-
raattorin keltainen viiva osoittaa potilaaseen päin kokoamisen jälkeen. Kohdistusvarsi:
Avaa lukitus työntämällä lukitusvipua eteenpäin ja aseta kiinnityskappale vastaavaan kiin-
nitysliittymään. Työnnä lukitusvipua sisäänpäin EM-kenttägeneraattorin lukitsemiseksi
paikalleen. Aseta kaapeli lattialle pois leikkaussalihenkilöstön tieltä.

5. Poista EM-tukiasema kuljetuslaukun alakerroksesta (ellei sitä säilytetä Kick EM -pidik-
keessä) ja kytke sitten virta- ja tietokaapelit EM-tukiasemaan.

6. Kytke EM-kenttägeneraattorin johto EM-tukiasemaan.

7. Ripusta EM-tukiasema leikkaussalin leikkauspöydän tankoon kiinnitysripustuksen avulla.
tai:
Ripusta EM-tukiasema Kick EM -pidikkeeseen asennuskiinnityksen avulla.

8. Kiinnitä EM-virtalähde monitorikärryyn kiinnittämällä se tarrakiinnityksellä monitorikär-
ryn pylvään ympärille jalustan lähelle.

9. Kytke EM-johto monitorikärryyn.

10. Kytke Em-johto-johto EM-virtalähteeseen.

11. Poista epästeriilien instrumenttien laukku kuljetuslaukusta asettamalla se epästeriilille pin-
nalle.

12. Asenna kuljetuslaukun yläkerros takaisin paikalleen ja säilytä laukkua poissa tieltä paikas-
sa, jossa se pysyy puhtaana ja kuivana.
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5.1.5 Potilaan sijoittaminen

Ennen aloittamista

Aja EM-seurantayksikköä 10 minuuttia ennen järjestelmän käyttöä.

Varoitus
Potilasviitettä lukuun ottamatta kaikki esineet on poistettava luodusta EM-kentästä.
Varmista, että kaikki metalliesineet (esim. lävistykset) on poistettu potilaalta.

EM-seurantakuvakenttä

Navigointitilavuus alkaa 50 mm:n päässä EM-kenttägeneraattorin etuosasta. Optimaalinen
työskentelyetäisyys on 100–350 mm:n päässä EM-kenttägeneraattorin etuosasta.

③②

①

④

⑤

Kuva 35  

Nro Komponentti

① Päältä

② Sivulta

③ Takana

④ Käytettävissä oleva navigointitilavuus

⑤ Optimaalinen navigointitilavuus

Potilaan sijoittaminen
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EM-seurantatarkkuus

Sijoita potilas aina alla merkitylle alueelle, sillä se antaa parhaan seurantatarkkuuden.
Seurantatarkkuus heikkenee, jos instrumentteja pidetään ulommalla alueella.
Navigointiohjelmisto näyttää varoituksen, jos instrumentit saavuttavat ulomman alueen, mikä
auttaa välttämään työskentelyä tällä alueella (katso Ohjelmiston käyttöohje).
Käytä potilaalla asianmukaista pääntukea ①, jotta pää voidaan asettaa tasolle, jolla EM-
kenttägeneraattorin etupuoli arviolta peittää kohdealueen, EM-instrumentit mukaan lukien.

①

Kuva 36  

EM-SEURANTAYKSIKKÖ
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Potilaan sijoittaminen
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6 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
6.1 Steriili käyttö
6.1.1 Steriili Kick-monitorin suojus

Yleisiä tietoja

Kick 2 -navigointiasema ja EM-seurantayksikkö ovat steriloimattomia. Monitorikärryä voidaan
käyttää potilasympäristössä Brainlabin toimittaman Kick-monitorisuojuksen kanssa.
Tämä suojus sallii kaikkien ohjelmiston ominaisuuksien käytön leikkauksen aikana sekä
mahdollistaa monitorin sijoittamisen leikkauksen aikana siten, ettei steriili alue vaarannu.
Älä päästä järjestelmän osia steriilille alueelle.

Pakkaus

Kick-monitorisuojus toimitetaan steriilinä. Varmista, ettei pakkauksessa ole reikiä eikä repeämiä.
Tarkista suojuksen vanhenemispäivä pakkauksesta ennen käyttöä. Jos viimeinen käyttöpäivä on
ohitettu, älä käytä suojusta, vaan hävitä se.
Suojus toimitetaan steriilinä. Jos suojuksen ulkopuoli joutuu kosketuksiin epästeriilin ympäristön
kanssa pakkauksen avaamisen tai kliinisen käytön aikana, se on hävitettävä.
Älä käytä suojusta, jos pakkaus on rikki tai revennyt.

Suojattu Kick

Kuva 37  
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Suojatun kosketusnäytön käyttö

Älä koske suojukseen terävillä työkaluilla.
Jotta alue säilyy steriilinä, kosketa vain kosketusnäytön ja monitorin kotelon suojattuja osia.

Hävittäminen

Hävitä suojus käytön jälkeen.

Monitorin suojaaminen

②

①

③

④
Kuva 38  

Toimenpiteet

1. Aseta suojus monitorin yläosan päälle ①.
Varmista, että suuntamerkintä on monitorin takapuolella ja osoittaa alaspäin ②.

2. Irrota liimanauhojen suojukset ③ suojuksen yläosassa ja kiinnitä ne monitorin taakse.

3. Irrota liimanauhojen suojukset ④ suojuksen alaosassa ja kiinnitä ne monitorin pylvää-
seen.

Steriili käyttö
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6.2 Järjestelmän kytkennät
6.2.1 Muiden valmistajien lisälaitteiden kytkennät

Yleisiä tietoja

Muiden valmistajien laitteita voidaan liittää Kick 2 -järjestelmään yhteensopivia liitäntäkaapeleita
käyttämällä.

Liitännät

Kaikki muiden valmistajien laitteiden liitännät ja sähköliitännät sijaitsevat kärryjen takapuolella.

USB

USB-portit sijaitsevat liitäntäpaneelissa ja kärryn jalusta etuosassa.
Skannaa USB-tallennusvälineet viruksentorjuntaohjelmiston avulla ennen niiden liittämistä
järjestelmään.
Liitä monitorikärryyn vain matalatehoisia tai omatehoisia USB-laitteita, joiden
säädöstenmukaisuus on testattu (esim. muistitikku, hiiri, näppäimistö, jalkakytkin). Älä liitä
korkeatehoisia USB-laitteita (esim. ulkoinen kovalevy, älypuhelimet, kannettavat musiikkilaitteet)
USB 2.0 ja USB 3.0 -portteihin jalustan etuosassa. Muutoin laitteiston turvallisuutta ja tehokkuutta
ei voida taata.

Laitteiden paneeleihin liittämistä koskevia rajoituksia

Varoitus
Liitä Kick 2 -järjestelmään vain laitteita, jotka Brainlab on määrittänyt tai jotka Brainlab on
ilmoittanut yhteensopiviksi.

Varoitus
Sähkökäyttöisiin lääkintäjärjestelmiin kytkettyjen lisälaitteiden on täytettävä niitä koskevat
IEC- tai ISO-standardit (esim. IEC 60950 tietojenkäsittelylaitteiden ja IEC 60601-1
lääkinnällisten laitteiden osalta). Lisäksi kaikkien kokoonpanojen on vastattava
sähkökäyttöisiä lääkintäjärjestelmiä koskevia määräyksiä (lue IEC 60601-1-1 tai IEC
60601-1, 3. painoksen 16. lauseke). Sähkökäyttöisiin lääkintäjärjestelmiin lisälaitteita
kytkevä henkilö muuttaa lääkinnällisen järjestelmän kokoonpanoa ja on näin ollen
vastuussa siitä, että järjestelmä vastaa sähkökäyttöisiä lääkintäjärjestelmiä koskevia
määräyksiä. Huomaathan, että paikalliset lait ovat ensisijaisesti voimassa yllä mainittuihin
vaatimuksiin nähden. Jos asiasta on epäselvyyttä, ota yhteys sairaalan tekniseen osastoon
tai Brainlabin paikalliseen edustajaan.

Varoitus
Ellei toisin mainita, useamman pistokkeen pistorasian tai jatkojohtojen käyttö on kielletty.

Varoitus
Sähkölaitteiden kytkeminen moniosaiseen pistorasiaan luo ME-järjestelmän ja voi
heikentää turvallisuutta.

LAN-verkkoyhteys

Kytke LAN-liittimiin vain IEC-yhteensopivia laitteita.
Järjestelmässä käytettävän Brainlabin sovelluksen ja sairaalan verkostoon tehdyn integraation
mukaan järjestelmän liittäminen verkostoon tarjoaa mahdollisuuden potilastietojen siirtoon,
etäkäyttöön, virtauttamiseen ja istuntojen jakamiseen.

JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
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Verkkojen on oltava tyyppiä 1000BASE-T tai 100BASE-TX, standardin IEEE 802.3 mukaan.

Monitorikärryn liitännöissä ei ole mitään standardin IEC 60601-1:2005 mukaisia
erotuskeinoja. Verkkoliitännässä (LAN) on suositeltavaa käyttää riittävää erotuslaitetta,
jonka luokitus on vähintään 1 MOOP ja läpilyöntikestävyys 1,5 kV.

Langaton LAN-verkkoyhteys

Järjestelmä voidaan liittää sairaalan verkkoon langatonta LAN-verkkoyhteyttä käyttämällä.
Langattoman LAN-verkkoyhteyden käytettävyys määräytyy alueen mukaan.
WLAN-laite on standardin IEEE 802.11a/b/g/n/ac mukainen. Langattomat modulaatioteknologiat
ovat käytettävissä seuraavissa: DSSS, CCK, OFDM. Käytettävissä olevat modulaatiotyypit ovat:
DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM.
Jos yhteys on heikko tai langatonta yhteyttä ei ole, käytä LAN-kaapelia. Käytä potilastietojen
siirtoon esim. USB flash -asemaa.
Langaton LAN-lähetin käyttää taajuuskaistaa lähettäessään ja vastaanottaessaan:

Laitetunnus Taajuuskaista

FCC ID A8J-EUB1200AC-1

WLAN-lähetin käyttää lähettämiseen ja vastaanottamiseen taajuus-
kaistaa 2,400–2,484 GHz ja 19,5 dBm:n ekvivalenttista isotrooppis-
ta säteilytehoa (EIRP).
WLAN-lähetin käyttää lähettämiseen ja vastaanottamiseen taajuus-
kaistaa 5,725 ja 5,850 GHz ja 17,5 dBm:n EIRP-tehoa.

FCC ID Q87-WUSB6300

WLAN-lähetin käyttää lähettämiseen ja vastaanottamiseen taajuus-
kaistaa 2,400–2,454 GHz ja 18,86 dBm:n ekvivalenttista isotroop-
pista säteilytehoa (EIRP).
WLAN-lähetin käyttää lähettämiseen ja vastaanottamiseen taajuus-
kaistaa 5,725–5,850 GHz ja 21,87 dBm:n ekvivalenttista isotroop-
pista säteilytehoa (EIRP).

Järjestelmän langaton verkkoyhteys saattaa häiritä muita lähistöllä olevia langattomia laitteita.
Tarkista järjestelmän langattoman yhteyden ja muiden tarvittavien laitteiden oikea toiminta ennen
leikkausta.

Verkkoympäristö

Kick 2 -navigointiaseman kytkeminen sairaalan verkkoon luo standardin IEC 60601-1
mukaisen ME-järjestelmän. On suositeltavaa, että sairaalan verkon komponentit ovat IEC-
standardin mukaisia.

Käytä järjestelmää vain asianmukaisesti suojatuissa verkkoympäristöissä. Varmista, että
verkko on suojattu (esim. käyttäjän tunnistuksella, palomuurilla) luvattomalta käytöltä ja
haitallisilta ohjelmistoilta. Muussa tapauksessa emme voi taata järjestelmän toimivuutta
mahdollisten haittaohjelmien häiritessä toimintaa.

3D-sisällön näyttäminen

Kick 2 -navigointiasema tuottaa progressiivisen yksittäisen virran signaalin resoluutiolla 1 920 x
1 080 nopeudella 60 Hz. Joidenkin Brainlab-sovellusten luoman 3D-sisällön näyttämiseksi oikein
ulkoisen näytön on tuettava 3D line-by-line -teknologiaa.

Järjestelmän kytkennät
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6.2.2 Takapaneelin liitännät

Yhteensopivat liitäntäkaapelit

Portti Esimerkki Käsittely

Sairaala-
verkko

Ethernet-portti sairaalaverkon tai intraoperatiivisten
datalähteiden kytkemistä varten (vähintään Cat 5e
RJ45 -verkon kaapeli maks. 1 Gt:n verkolle).
Päässä oleva salpa lukittuu, kun johdot ovat kiinni
portissa. Irrota johto painamalla salpaa ja vetämällä
se pois paikaltaan.

Intraoperatii-
viset tiedot

Seurantayk-
sikkö Ethernet-portti seurantayksikön kytkemiseen.

USB 2.0 USB-portit passiivisten USB 2.0 -laitteiden kytkemi-
seen potilastietojen siirtoa varten.

USB 3.0 USB-portit USB 3.0 -laitteiden kytkemiseen.

S-Video-tulo

Kytke S-Video-lähde liittämällä 26 AWG -minikoaksi-
aalikaapeli (enintään 5 m) Mini-DIN Hosiden -pistok-
keella Brainlabin S-Video-purkukaapeliin.
Tarkista muovisen koodausnupin asento ennen kaa-
pelin työntämistä paikalleen. Tätä liitintä ei voida lu-
kita.
Käytä vain 4-piikkisiä Hosiden Mini-DIN -liittimiä.
Muut samantapaiset liittimet saattavat vaikuttaa so-
pivilta, mutta ne voivat johtaa laiterikkoon.

S-Video-pur-
kukaapeli

Käytetään S-Video-lähteiden kytkemiseksi monito-
rikärryyn.
Kytke musta BNC-liitin liitäntäpaneelissa S-Video-tu-
lon Y-porttiin. Kytke valkoinen BNC-liitin liitäntäpa-
neelissa S-Video-tulon C-porttiin.

Mikroskoop-
pi

Kytke mikroskoopit vain Brainlab-mikroskooppikaa-
pelilla. Kytke kaapeli liittämällä kaikki liittimet (DVI-I,
USB, CVBS) vastaavaan porttiin.
Tarkempaa tietoa mikroskoopin integroinnista on
vastaavassa instrumenttien käyttöohjeessa.

Videolähtö
Videolähtöä voidaan käyttää myös DVI-liitäntään.
HUOMAUTUS: Brainlab ei toimita tätä kaapelia. 
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6.2.3 Seurantayksikkö

Yleisiä tietoja

Kytkemällä seurantayksikkö monitorikärryyn luodaan standardin IEC 60601-1 mukainen EM-
järjestelmä, ja sen on täytettävä standardin vaatimukset.
Kytke seurantayksikkö monitorikärryyn, kun kummassakaan laitteessa ei ole virtaa.
Käytä seurannan viestintää vain sairaalaverkon kautta, ellet ole varma, että verkko on vakaa.
Jos sairaalan Ethernetin välityksellä luotu yhteys seurantalaitteeseen katkeaa, käytä suoraa
kaapelointia monitorikärryn ja seurantalaitteen välillä.
HUOMAUTUS: tutustu seurantayksikön käyttöohjeisiin ennen monitorikärryn kytkemistä. 

Seurantayksikön kytkeminen

Toimenpiteet

1. Kytke Ethernet-kaapeli seurantayksikön porttiin monitorikärryssä.

2. Kytke Ethernet-kaapeli seurantayksikköön.

3. Kytke laitteisiin virta.

Seurantayksikkö
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6.2.4 Valinnaiset komponentit

DVD-asema Kick-järjestelmälle

Kick 2 -navigointiaseman DVD-asema voi lukea seuraavia:
• Masteroitu levy
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R 3,95 Gt
• DVD-R 4,7 Gt authoring
• DVD-R 4,7 Gt general
• DVD-RW
• DVD+R 4,7 Gt
• DVD+R 8,5 Gt (double layer)
• DVD+RW 4,7 Gt
• DVD-RAM 4,7 Gt

Kick 2 -navigointiaseman DVD-asema voi kirjoittaa seuraavia:
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R 4,7 Gt
• DVD+R 4,7 Gt
• DVD+R 8,5 Gt (double layer)
• DVD+RW 4,7 Gt
• DVD-RAM 4,7 Gt

DVD-aseman kytkeminen Kick-järjestelmään

①

Kuva 39  

Toimenpiteet

1. Kytke USB-kaapeli DVD-asemaan.

2. Kiinnitä tarranauhan avulla DVD-asema pohjasta monitorikärryn pylvääseen niin, että
kaapeli ① on alapuolella (lähinnä jalustaa) ja osoittaa kärryn takaosaan päin.

3. Kytke kaapeli liitäntäpaneelin USB 3.0 -porttiin.

4. Avaa asetin painamalla avauspainiketta ja aseta/poista DVD-levy.

USB:n kytkeminen Ethernet-sovittimeen

Lisävaruste USB–Ethernet-sovitinten avulla voidaan kytkeä muiden valmistajien laitteita Ethernet-
porttiin.

JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
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②①

②

①

Kuva 40  

Toimenpiteet

1. Kytke sovittimen USB-liitin ② liitäntäpaneelin USB 3.0 -porttiin monitorikärryn jalustas-
sa.

2. Kytke Ethernet-kaapeli muun valmistajan laitteeseen.

3. Kytke Ethernet-kaapeli sovittimen Ethernet-porttiin ①.

HUOMAUTUS: älä käytä USB–Ethernet-sovitinta seurantayksikön kytkemiseen. Kytke
seurantayksikkö aina suoraan Ethernet-porttiin, jossa on teksti Tracking Unit (seurantayksikkö). 

Valinnaiset komponentit
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6.3 Kaapeliliitännät
6.3.1 Yleiskatsaus

Yleisiä tietoja

Tässä osassa on tietoja kaapeleiden liittämisestä, mukaan lukien:
• potentiaalin tasauskaapeli
• verkkovirtakaapeli.

Kaapelien turvallinen käsittely

Älä liitä tai irrota kaapeleita, kun monitorikärryssä on virta.
Älä käytä rikkinäisiä tai vaurioituneita kaapeleita.
Älä kisko tai vedä kaapeleista.
Sähköiskun vaara: Älä koske kaapelin pistokkeisiin, kun Kick 2 -navigointiasemassa on virta.
Varmista, ettei seurantajärjestelmän kaapelia ole liitetty mihinkään muihin laitteisiin kuin
monitorikärryyn ja seurantayksikköön.
Tarkista, että kaapelit ovat hyvässä kunnossa ennen järjestelmän käyttöä.
Irrota kaikki kaapelit ja varastoi ne kaapelikoukkuihin, kun järjestelmä ei ole käytössä tai sitä
ollaan siirtämässä. Älä vedä kaapeleista.
Varmista, että kaapeli on kytkettäessä riittävän löysällä. Älä kiristä tai jätä kiinnitettyjä kaapeleita
jännitykseen.

Älä tee liitinten kytkentöjä tai irtikytkentöjä väkisin.

Potentiaalin tasauskaapeli (keltainen/vihreä)

• Tasaa yhtä aikaa kosketettavissa olevien metalliosien potentiaalin.
• Pienentää lääkinnällisten sähkölaitteiden ja muiden objektien johtavien osien potentiaalien

välisiä eroja käytön aikana.
Ennen järjestelmän käyttöä potentiaalin tasauskaapeli on liitettävä monitorikärryyn ja
vastaavaan seinäpistorasiaan.

Potentiaalin tasauskaapelin liittäminen

Kuva 41  

Toimenpiteet

1. Liitä potentiaalin tasauskaapeli monitorikärryn potentiaalin tasausliittimeen.
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Toimenpiteet

2. Liitä potentiaalin tasauskaapeli vastaavaan seinäpistorasiaan.

Verkkovirtakaapelin liittäminen

Toimenpiteet

1. Kytke verkkovirtakaapeli verkkoliittimeen, joka sijaitsee monitorikärryssä.

2. Liitä verkkovirtakaapelin toinen pää seinäpistorasiaan.

Irrota virtakaapeli seinäpistorasiasta aina ennen kuin irrotat kaapelin järjestelmästä.

Verkkovirtakaapelin liittäminen V-lukituksella

Kuva 42  

Alueesta riippuen virtakaapelissa saattaa olla V-lukitus.

Toimenpiteet

1. Kytke verkkovirtakaapeli verkkoliittimeen, joka sijaitsee monitorikärryn liitäntäpaneelis-
sa.

2. Liitä verkkovirtakaapelin toinen pää seinäpistorasiaan.

3. Irrota kaapeli painamalla keltaista painiketta kaapelin vapauttamiseksi liittimestä (katso
nuoli yläpuolella).

Irrota virtakaapeli seinäpistorasiasta aina ennen kuin irrotat kaapelin järjestelmästä.

Kaapeliliitännät
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6.3.2 Kaapelin säilytys

Kaapelikoukut

Kuva 43  

Seuraavat kaapelit pidetään yleensä kytkettyinä kärryyn:
• verkkovirtakaapeli
• seurantayksikön kaapeli
• sairaalaverkon kaapeli
• potentiaalin tasauskaapeli

Kiinnitä kaapelit varovasti nippuun ja laita roikkumaan kaapelikoukkuun.
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6.4 Kick 2 -navigointiaseman käynnistäminen

Virtalähde

Käytä Kick 2 -navigointiasemaa tyyppikilpeen merkittyä virtalähdettä käyttäen. Jos olet
epävarma käytettävissä olevan virran tyypistä, kysy asiasta Brainlabin valtuuttamasta
asiakastuesta tai paikkakuntasi sähköyhtiöstä. Väärän virtalähteen käyttö voi vaurioittaa laitetta
vakavasti.
Kytke sähköt päälle tai pois päältä vasta, kun myös kaikki oheislaitteet on kytketty kokonaan pois
päältä.
Käytä Kick 2 -navigointiasemassa vain sen mukana toimitettua virtajohtoa. Älä käytä
jatkojohtoja.

Virran merkkivalo

Virran merkkivalo sijaitsee monitorikärryn virtapainikkeessa.

Väri Tila Kuvaus

Vihreä
Pois päältä Sähköosat ovat pois päältä.

Palaa Sähköosat ovat päällä. Laite on käyttövalmis.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Monitorikärry s. 27
Verkkovirtakaapelin liittäminen s. 86
Verkkovirtakaapelin liittäminen V-lukituksella s. 86

Kick 2 -navigointiaseman kytkeminen päälle

①

Kuva 44  

Toimenpiteet

1. Varmista, että kaikki tarvittavat kaapelit on kytketty liitäntäpaneeliin.

2. Kytke monitorikärryn virtajohto.

3. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta ①.

Kick 2 -navigointiaseman käynnistäminen
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EM-virtalähteen kytkeminen päälle

Toimenpiteet

1. Kytke EM-virtalähde verkkovirtaan.

2. Paina EM-virtalähteen virtakytkintä.
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6.5 Kick 2 -navigointiaseman sammuttaminen

Tietojen menetys

Irrota virtajohto vasta, kun Kick 2 -navigointiasema on sammunut kokonaan. Jos
sammutusvaiheita ei noudateta ennen virran katkaisemista, seurauksena saattaa olla pysyvä
tietojen menetys.

Palauttaminen

Vaihe

Kick 2 -navigointiasema käynnistetään uudelleen (jos se on kaatunut tai ei ole sammunut) pai-
namalla virtapainiketta neljän sekunnin ajan, kunnes yksikkö sammuu.
Odota kymmenen sekuntia. Käynnistä sitten tietokone uudelleen painamalla virtapainiketta.

Odotusajat

Kun katkaiset Kick 2 -navigointiaseman verkkovirran, odota vähintään 10 sekuntia, ennen kuin
kytket virran uudelleen.
Älä katkaise Kick 2 -navigointiaseman virtaa käynnistyksen aikana. Muutoin
kokoonpanotiedostot ja muut kiintolevyllä olevat tiedot saattavat vaurioitua tai kadota.

Hätätilanne

Katkaise kaikkien virtalähteiden virta samanaikaisesti vain hätätilanteessa. Voit tehdä sen
irrottamalla irrotettavissa olevan virtakaapelin.

Kick 2 -navigointiaseman sammuttaminen

Toimenpiteet

1. Sammuta Kick 2 -navigointiasema ohjelmistosta tai painamalla virtapainiketta pikaisesti.

2. Kun virran merkkivalo sammuu, katkaise virta.

3. Irrota ja tarkista kaapelit ja tallennuslaitteet.

Irrota verkkovirtakaapeli ennen muiden kaapeleiden liittämistä tai irrottamista.
Virtapainikkeen painaminen ei kytke järjestelmää irti verkkojännitteestä. Varmista virran
täydellinen katkaisu irrottamalla verkkovirtakaapeli.

EM-virtalähteen sammuttaminen

Toimenpiteet

1. Paina EM-virtalähteen virtakytkintä.

2. Kun EM-seurantayksikön merkkivalo sammuu, irrota kaikki kaapelit.

Kick 2 -navigointiaseman sammuttaminen
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7 KOKOAMINEN, KULJETUS JA
VARASTOINTI

7.1 Kamerakärryn kokoaminen

Kokoamisen työnkulku

Toimenpiteet

1. Aseta kameran teleskooppipylväs kamerakärryn jalustaan.

2. Kiinnitä kierrekaapeli kameran teleskooppipylvään yläosaan.

3. Kiinnitä kamera kameran teleskooppipylvääseen.

4. Kiinnitä kameran kaapeli kameraan.

HUOMAUTUS: tässä osassa on jokaisen vaiheen yksityiskohtainen kuvaus. 

Pylvään kiinnittäminen

②

①

Kuva 45  

Toimenpiteet

1. Nosta pylvään kiinnitysvipu ①.

2. Liu’uta kameran teleskooppipylvään alaosa kamerakärryn jalustaan ② samalla, kun pi-
dät kierrekaapelia poissa edestä.

3. Sulje pylvään kiinnitysvipu huolellisesti.

KOKOAMINEN, KULJETUS JA VARASTOINTI
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Kaapelin kiinnittäminen pylvääseen

①

②

Kuva 46  

Toimenpiteet

1. Vedä varovasti kierrekaapelia ① kameran teleskooppipylvästä pitkin tarpeeksi pitkälle,
jotta se kapenee ja se voidaan asettaa helposti kanavaan voimaa käyttämättä.

2. Aseta kaapelin kiinnike pylvään vastaavaan loveen ②.

Kameran kiinnittäminen

Spectra-
kamera

②①

Kamerakärryn kokoaminen
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Vega-ka-
mera

②①

Toimenpiteet

1. Pidä kiinni kamerasta ja kameran kahvasta ja liu’uta kameran kahva kameran teleskoop-
pipylvään päähän ①.
Vapautusliipaisin napsahtaa, kun kamera on kiinnitetty oikein.

2. Aseta kameran kaapeli kameran vastaavan porttiin ②.

Varoitus
Sähköiskun välttämiseksi kytke kierrekaapeli vain kamerakärryn jalustasta kameran
porttiin ②.
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7.2 Monitorikärryn kokoaminen

Kokoamisen työnkulku

Toimenpiteet

1. Aseta monitorin pylväs kamerakärryn jalustaan.

2. Kiinnitä monitorin kaapeli monitorin pylvään yläosaan.

3. Kiinnitä monitori monitorin pylvääseen.

4. Kiinnitä monitorin kaapeli monitoriin.

HUOMAUTUS: tässä osassa on jokaisen vaiheen yksityiskohtainen kuvaus. 

Pylvään kiinnittäminen

① ②

③

Kuva 47  

Toimenpiteet

1. Työnnä pylvään kiinnitysvipu ③ taakse.

2. Liu’uta monitoripylvään alaosa monitorikärryn jalustaan ① samalla kun pidät monitori-
kaapelin poissa edestä ②.

3. Sulje pylvään kiinnitysvipu huolellisesti.

Monitorikärryn kokoaminen
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Kaapelin kiinnittäminen pylvääseen

Kuva 48  

Toimenpiteet

1. Vedä monitorin kaapeli ylös monitorin pylvään kanavaan.

2. Aseta kaapelin kiinnike pylvään vastaavaan loveen.

Monitorin kiinnittäminen

①

②

③

Kuva 49  

Toimenpiteet

1. Pidä kiinni monitorin kehyksestä ja monitorin kahvasta ja liu’uta monitorin kahva monitorin
pylvään päähän ①.
Vapautusliipaisin napsahtaa, kun monitori on kiinnitetty oikein.

2. Avaa monitorin takana oleva läppä ②.
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Toimenpiteet

3. Kiinnitä monitorin kaapeli monitoriin ja kiristä lukitustapit ③.
Sulje kiinnityksen jälkeen monitorin takana oleva läppä ②.

Kick EM -pidikkeen kiinnittäminen Kick-monitorikärryyn

Toimenpiteet

1. Aseta Kick EM -pidikkeen yläosa Kick-monitorin pylvään koukkuihin ①. Varmista, että pi-
dikkeen lovet ovat monitorin pylvään ② takana, kun pidike asetetaan koukkuihin.

①

②

2. Kiinnitä Kick EM -pidikkeen alaosa ③. Näiden kahden osan välillä pitäisi olla tarpeeksi
kitkaa, jotta pidikkeen alapää pysyy paikallaan.

③

Monitorikärryn kokoaminen
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Toimenpiteet

3. Kiinnitä Kick EM -pidikkeen alaosa paikalleen kahden mukana toimitetun siipiruuvin ④
avulla.

④
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7.3 Suojakannet

Monitorin suojakansi

Monitorin suojakantta on käytettävä kuljetuksen ja varastoinnin aikana suojaamaan herkkiä
komponentteja vahingoilta. Poista suojus ennen laitteen viemistä leikkaussaliin.
Älä peitä monitoria suojuksella laitteen ollessa käynnissä, muuten se saattaa ylikuumentua ja
vaurioitua. Varmista, että laite on sammutettu ja täysin jäähtynyt ennen suojakansien asentamista.
Vältä vauriot ja aseta suojakansi monitorin päälle ennen kuljetusta ja varastointia.
Puhdista kosketusnäyttö ennen monitorin suojakannen käyttämistä.

Kameran suojakansi

Kameran suojakantta on käytettävä kuljetuksen ja varastoinnin aikana suojaamaan herkkiä
komponentteja vahingoilta.
Älä peitä kameraa suojakannella, kun järjestelmä on käynnissä. Se saattaa ylikuumentua ja
vaurioitua pahoin. Varmista, että se on sammutettu ja täysin jäähtynyt ennen suojakansien
asentamista.
Vältä vauriot ja aseta suojakansi kameran päälle ennen kuljetusta tai varastointia.

Kameraa ei saa suojata tai peittää muilla kuin Brainlabin hyväksymillä menetelmillä. Älä
esimerkiksi estä normaalia ilman virtausta kameran ympärillä peittämällä kamera. Jos
ilmankierto estyy, kameran käyttöympäristön raja-arvot voivat olla suositusten
ulkopuolella.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Monitorin suojakannen puhdistaminen s. 126

Monitorin suojakannen kiinnittäminen

Kuva 50  

Toimenpiteet

1. Sammuta järjestelmä, katkaise virta ja irrota virtakaapelit.

2. Kun monitori on jäähtynyt, vedä monitorin suojakansi monitorin yli.

3. Kiinnitä tarranauhat ja varmista, että kansi asettuu monitorin päälle oikein.

Suojakannet
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Kameran suojakannen kiinnittäminen

①

Kuva 51  

Toimenpiteet

1. Varmista, että kamerakärry on pysäytysasennossa ja että kamera on sammutettu ja täy-
sin jäähtynyt.

2. Vedä kameran suojakansi kameran päälle.

3. Kiinnitä suojakansi tarrakiinnityksillä ①.

Vältä ylikuumeneminen ja varmista, että kamera on sammutettu vähintään viisi minuuttia
ennen suojakannen käyttöä.
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7.4 Kuljetus sairaalan ulkopuolelle
7.4.1 Yleiskatsaus

Varotoimet

Ota komponenttien paino huomioon ennen kokoamista ja purkamista.
Varmista kokoamisen jälkeen, että kärryn kaikki vivut on suljettu kunnolla. Tarkista, että kaikki
mekaaniset liitännät on liitetty oikein.
Järjestelmän komponentteja saavat kokoamisen ja purkamisen aikana nostaa ainoastaan siihen
kykenevät henkilöt (eivät esimerkiksi raskaana olevat naiset).

Kuljetuslaukut

Kuva 52  

Monitorikärryn kuljetukseen sairaalan ulkopuolelle tarvitaan kolme kuljetuslaukkua:
• kuljetuslaukku monitorille
• kuljetuslaukku monitorikärryn jalustalle
• olkalaukku kärryn pylväälle ja kaapeleille.

Kamerakärryn kuljetukseen sairaalan ulkopuolelle tarvitaan kaksi kuljetuslaukkua:
• kamerakärryn kuljetuslaukku
• olkalaukku kärryn pylväälle ja kaapeleille.

Jotta järjestelmä voidaan pakata laukkuihin, se on purettava.

Kuljetuslaukkujen liikkuvat osat

Ole erittäin varovainen, etteivät sormet tai muut kehon osat jää puristuksiin kuljetuslaukkujen
liikkuvien osien väliin. Kohtia, joiden väliin sormet tai muut kehon osat voivat jäädä puristuksiin,
ovat muun muassa:

Kuljetus sairaalan ulkopuolelle
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Sisäänvedettävät kahvat

Vetoketju

Pyörät

Kuljetuksen aikana

Kahden henkilön on suoritettava kuljetuslaukkujen nosto ja lastaus.
Autokuljetukset:
• Kiinnitä matkalaukut hyvin, erityisesti, jos niitä kuljetetaan auton takapenkillä.

Lentokuljetukset:
• Matkalaukut on suositeltavaa kuljettaa kookkaina matkatavaroina.
• Pakkaa järjestelmän komponentit kuljetuslaukkuihin vain tässä käyttöoppaassa kuvatulla

tavalla.
Varmista, että kuljetuslaukut on kiinnitetty kuljetuksen aikana (esim. autokuljetuksessa).

Kuljetuksen jälkeen

Odota kuljetuksen jälkeen, että järjestelmä on saavuttanut huoneen lämpötilan.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Järjestelmän tekniset tiedot s. 149
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7.4.2 Monitorikärryn purkaminen ja kuljetus

Ennen aloittamista

Ota komponenttien paino huomioon ennen kokoamista ja purkamista.
Kiinnitä ennen purkamista suojus monitoriin.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Järjestelmän tekniset tiedot s. 149

Monitorikärryn kuljetusvalmistelut

Toimenpiteet

1. Sammuta järjestelmä.

2. Irrota virtakaapeli ja irrota kaapeli monitorikärrystä.
Irrota kaikki muut kaapelit ja komponentit (esim. potentiaalin tasauskaapeli, verkkokaape-
li, DVD-asema).
Laita kaapelit olkalaukun etutaskuun.

3. Irrota monitorin kaapeli monitorista.

4. Paina monitorin kahvan vapautusliipaisinta ja irrota monitori pylväästä.
Aseta monitori vastaavaan laukkuun.

5. Irrota monitorin kaapeli pylväästä vetämällä kaapelin kiinnikettä taaksepäin.
Vedä kaapeli varovasti ulos pylvään kanavasta.

6. Vedä pylvään kiinnitysvipu ylös ja irrota pylväs monitorikärryn jalustasta.
Aseta pylväs olkalaukkuun.

7. Aseta monitorikärryn jalusta vastaavaan laukkuun.

8. Suojaa monitorikaapelin metalliliitin toimitetulla kangaspussilla.

9. Sulje kuljetuslaukun vetoketju kokonaan.

Monitorikärryn jalustan kuljettaminen

①

②

Kuva 53  

Monitorikärryn purkaminen ja kuljetus
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Toimenpiteet

1. Suojaa monitorikaapelin metalliliitin toimitetulla kangaspussilla ②.

2. Nosta ylempi vaahtomuovi ja aseta monitorikärryn jalusta laukkuun.

3. Ohjaa monitorikaapeli vaahtomuovin aukosta ① ja aseta ylempi vaahtomuovi takaisin
monitorikärryn jalustan päälle.

4. Sulje laukun vetoketju kokonaan.

Monitorin kuljettaminen

① ②

Kuva 54  

Toimenpiteet

1. Aseta monitori kuljetuslaukun vaahtomuovin sisään näyttö alaspäin ①.

2. Sulje laukun vetoketju kokonaan.

3. Vedä monitorikärryn jalustalaukun kahva ulos ja ripusta monitorilaukun olkahihna sen
ympäri ②.

4. Kiinnitä monitorilaukun tarranauha vastaavaan tarranauhaan monitorikärryn jalustalau-
kussa.

Monitorikärryn pylvään kuljettaminen

①

Kuva 55  
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Toimenpiteet

1. Aseta pylväs olkalaukun vaahtomuovin koloon ①.
HUOMAUTUS: toinen kolo on tarkoitettu Kick 2 -kamerakärryn pylväälle. 

2. Sulje laukun vetoketju kokonaan.

Monitorikärryn purkaminen ja kuljetus
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7.4.3 Kamerakärryn purkaminen

Ennen aloitusta

Ota komponenttien paino huomioon ennen kokoamista ja purkamista.
Kamerakärryn komponentteja saavat kokoamisen ja purkamisen aikana nostaa ainoastaan
siihen kykenevät henkilöt (eivät esimerkiksi raskaana olevat naiset).
Kiinnitä ennen purkamista suojus kameraan.

Kamerakärryn kuljetusvalmistelut

② ③①

Toimenpiteet

1. Irrota virtakaapeli ja kytke kaapeli pois tukiasemasta.

2. Aseta kameran teleskooppivarsi matalimpaan asentoon.

3. Irrota kameran kaapeli kamerasta.

4. Paina kameran kahvan vapautusliipaisinta ja irrota kamera pylväästä.

5. Irrota kierrekaapeli pylväästä vetämällä kameran kaapelin kiinnikettä taaksepäin.
Vedä tarvittaessa kierrekaapelia kevyesti ylöspäin, kunnes se tulee helposti ulos pylvään
kanavasta.

6. Vedä pylvään kiinnitysvipu ylös ja irrota kameran teleskooppipylväs kamerakärryn jalus-
tasta.
Aseta pylväs olkalaukkuun.

7. Aseta kamerakärryn jalusta vastaavaan laukkuun ②.

8. Suojaa kierrekaapelin metalliliitin toimitetulla kangaspussilla ①.

9. Aseta vaahtomuovipala jalustan päälle ja aseta kamera ③ paikoilleen.

10. Sulje kuljetuslaukun vetoketju kokonaan.
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7.4.4 EM-seurantayksikön kuljettaminen kuljetuslaukkuja käyttäen

Yleisiä tietoja

Säilytä ja kuljeta EM-seurantayksikön komponentteja vain Brainlabin suosittelemalla
tavalla.

EM-seurantayksikön valmistelu säilytystä varten

Toimenpiteet

1. Sammuta järjestelmä.

2. Irrota Em-johto-johto EM-virtalähteestä.

3. Irrota EM-kaapeli monitorikärrystä.

4. Irrota kuljetuslaukun yläkerros ja säilytä sitä laatikon yläosan sisällä tai jossain, missä se
pysyy puhtaana ja kuivana.

EM-seurantayksikön ja kiinnityslevyn pakkaus kuljetuslaukkuihin

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

Kuva 56  

Toimenpiteet

1. Irrota monitorikärryn tarrakiinnitykset ja poista EM-virtalähde.
Aseta virtalähde sille varatulle paikalle kuljetuslaukussa ⑦.

2. Poista EM-tukiasema leikkaussalin leikkauspöydältä tai Kick EM -pidikkeestä.

EM-seurantayksikön kuljettaminen kuljetuslaukkuja käyttäen
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Toimenpiteet

3. Irrota EM-kenttägeneraattorin kaapeli ja molemmat EM-kaapelin liittimet EM-tukiase-
masta.
Säilytä EM-tukiasemaa kuljetuslaukun alakerroksessa ④.

4. Pidä kiinni EM-kenttägeneraattorista ③ samalla kun vedät EM-kenttägeneraattorin
kiinnityslevyn ① vapautusmekanismista ②, jotta voit erottaa EM-kenttägeneraattorin.
Säilytä EM-kenttägeneraattoria kuljetuslaukun alakerroksessa ⑤.

5. Säilytä kaikkia kaapeleita kuljetuslaukun alakerroksessa ⑥.

6. Aseta kuljetuslaukun ylin kerros ⑧ takaisin paikalleen.

7. Irrota EM-kenttägeneraattorin kiinnityslevyn tarrakiinnitykset ja säilytä niitä kuljetuslau-
kun ylimmässä kerroksessa ⑨.

8. Sijoita epästeriilit instrumentit epästeriilien instrumenttien laukkuun ⑪.

9. Aseta epästeriilien instrumenttien laukku ⑪ kuljetuslaukkuun ⑩.

EM-seurantayksikön ja kohdistusvarren pakkaus kuljetuslaukkuihin

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

Kuva 57  

Toimenpiteet

1. Irrota monitorikärryn tarrakiinnitykset ja poista EM-virtalähde.
Aseta virtalähde sille varatulle paikalle kuljetuslaukussa ⑦.

2. Poista EM-tukiasema leikkaussalin leikkauspöydältä tai Kick EM -pidikkeestä.

3. Irrota EM-kenttägeneraattorin kaapeli ja molemmat EM-kaapelin liittimet EM-tukiase-
masta.
Säilytä EM-tukiasemaa kuljetuslaukun alakerroksessa ④.

KOKOAMINEN, KULJETUS JA VARASTOINTI

Järjestelmän tekninen opas Ver. 1.5 Kick 2 -navigointiasema 107



Toimenpiteet

4. Pidä kiinni EM-kenttägeneraattorista ③ samalla kun vedät EM-kenttägeneraattorin
kohdistusvarren ① vapautusmekanismista ②, jotta voit erottaa EM-kenttägeneraattorin.
Säilytä EM-kenttägeneraattoria kuljetuslaukun alakerroksessa ⑤.

5. Säilytä kaikkia kaapeleita kuljetuslaukun alakerroksessa ⑥.

6. Aseta kuljetuslaukun ylin kerros ⑧ takaisin paikalleen.

7. Säilytä EM-kenttägeneraattorin kohdistusvartta kuljetuslaukun yläkerroksessa ⑨.

8. Sijoita epästeriilit instrumentit epästeriilien instrumenttien laukkuun ⑪.

9. Aseta epästeriilien instrumenttien laukku ⑪ kuljetuslaukkuun ⑩.

EM-seurantayksikön kuljettaminen kuljetuslaukkuja käyttäen
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7.5 Kick 2 -järjestelmän kuljettaminen sairaalan
ulkopuolelle

Ennen aloittamista

Avaa kaikki jarrut ennen kärryn siirtämistä. Älä yritä siirtää kärryä pyörien ollessa lukittuina, sillä
muuten kärry saattaa kaatua.
Varmista, että suunnitellulla kulkureitillä ei ole esteitä. Varo kynnyksiä tai lattialla olevia esineitä.
Älä siirrä kärryä johtojen päältä.
Irrota kamerakärry tukiasemasta ennen kuljetusta.

Tärinän välttäminen

Vältä tärinää kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Tasainen alusta

Varoitus
Älä koskaan pysäytä tai kuljeta Kick 2 -järjestelmää pinnalla, jonka kaltevuus on yli 10°.
Siirrettävän Kick 2 -järjestelmän vauhti kiihtyy kaltevalla pinnalla. Tällöin on olemassa
vaara, että se kaatuu.

Turvallinen siirtäminen

Älä siirrä Kick 2 -järjestelmää normaalia kävelyvauhtia nopeammin.

Pysäytys- ja kuljetusasento

Varoitus
Siirrä Kick 2 vain, kun se on kunnolla kuljetusasennossa.
• Monitori on kallistettava taakse.
• On oltava asetettuna matalimpaan asentoon ja kaikkien vipujen on oltava suljettuina. Muutoin

kameran teleskooppipylväs voi törmätä (esimerkiksi ovenkarmiin tai toiseen laitteeseen).
• Suojakansien on oltava kiinnitettynä.
• Kaapeleiden on roikuttava kaapelikoukuissa.

HUOMAUTUS: ota huomioon suojakannen sekä virta- ja Ethernet-kaapeleiden lisäpaino. 

Kiinnitä lisävarusteet ja kaapelit kuljetuksen ajaksi

Ota laitteiden paino huomioon, jos ne ovat kytkettyinä kuljetuksen ajan. Kaikki muu paino on
poistettava kärrystä.
• Halutessanne: DVD-asema Kick 2 -navigointiasemalle
• Verkkovirtakaapeli
• Ethernet-kaapeli
• Potentiaalin tasauskaapeli
• Suojakansi
• Sovitin (USB–Ethernet)
• EM-seurantayksikkö
• EM-virtadatakaapeli
• EM-virtalähde
• EM-pidike
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• EM-kenttägeneraattorin levy

Kuljetuksen jälkeen

Varoitus
Älä kuljeta tai säilytä Kick 2 -järjestelmää muissa kuin määritetyissä olosuhteissa. Muussa
tapauksessa kamera saattaa menettää kalibrointitarkkuutensa.
Odota kuljetuksen jälkeen, että Kick 2 on saavuttanut huoneen lämpötilan.

Monitorikärryn kuljettaminen

①

Kuva 58  

Toimenpiteet

Käytä monitorin kahvaa ① monitorikärryn siirtämiseen.

Varoitus
Älä koskaan siirrä kärryä pinnalla, jonka kaltevuus on > 10°, koska kuljetusnopeus nousee
kaltevilla pinnoilla ja lisää kaatumisvaaraa.

Kick 2 -järjestelmän kuljettaminen sairaalan ulkopuolelle
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Kamerakärryn kuljettaminen

①

Toimenpiteet

Käytä kahvaa ① kamerakärryn siirtämiseen.

Siirrä kärryjä ainoastaan edellä mainitusta kahvasta. Älä siirrä kärryä kaapeleista.

Esteiden ylittäminen kuljetuksen aikana

Jos tasaista, esteetöntä kuljetusreittiä ei voida taata (esim. erot huoneiden lattiapinnan tasossa),
noudata asianmukaisia ohjeita esteiden ylittämiseksi.

Toimenpiteet

Vedä kärry kohtaan, jossa lattian syvyys muuttuu. Kallista sitten kärryä varovasti ja siirrä kärry
pyörä kerrallaan esteen yli.
HUOMAUTUS: älä nosta koko kärryä. Älä kallista kärryä liikaa, ettei se kaadu. 
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7.6 Kick EM -osien kuljettaminen Kick EM -
pidikkeessä

Yleisiä tietoja

Kun EM-seurantayksikkö ripustetaan monitorikärryyn, siirrä kärryä vain, kun monitori on
kallistettu taaksepäin maksimiasentoonsa.

Kick EM -kiinnityslevyn asentaminen Kick EM -pidikkeeseen

Toimenpiteet

1. Varmista ennen Kick EM -kiinnityslevyn kiinnittämistä, että tarrakiinnitysnauhat ① on sul-
jettu kiinni.

①

2. Vie tarranauhat toisen puolen reiän ② läpi.

②

Kick EM -osien kuljettaminen Kick EM -pidikkeessä
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Toimenpiteet

3. Tee tarranauhasta silmukka ja johda silmukka takaisin alkuperäiselle puolelle ja työnnä
nauha sitten takaisin tarranauhassa ③ olevan muovisilmukan alta.

③

4. Vedä tarranauha kireälle ja työnnä se vielä kerran reikään alkuperäisellä puolella.

5. Tee sama kiinnityslevyn pohjaan kiinnitettävälle tarranauhalle.

6. Kun tarranauhat on kiinnitetty, ripusta Kick EM -kiinnityslevy Kick EM -pidikkeeseen siir-
tämällä sitä samansuuntaisesti monitorin pylvään ④ kanssa ja asettamalla sen jälkeen
Kick EM -kiinnityslevy koukkujen ⑤ varaan.

④                                                            ⑤

KOKOAMINEN, KULJETUS JA VARASTOINTI
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Kick EM -tukiaseman kiinnittäminen

Toimenpiteet

1. Tee Kick EM -tukiaseman kaapelista silmukka ja aseta se Kick EM -pidikkeen ① kouk-
kuun.

①

Kick EM -osien kuljettaminen Kick EM -pidikkeessä
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Toimenpiteet

2. Kiinnitä Kick EM -tukiasema pitämällä sitä pienessä kulmassa monitorin pylvääseen ②
nähden ja työntämällä se paikalleen Kick EM -pidikkeeseen ③.

②                                                                                       ③   

HUOMAUTUS: Kick EM -tukiasema voidaan kiinnittää irrottamatta sitä Kick EM -
kenttägeneraattorista tai virtalähteestä. 

KOKOAMINEN, KULJETUS JA VARASTOINTI
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Kick EM -kenttägeneraattorin kiinnittäminen

Toimenpiteet

1. Aseta Kick EM -kenttägeneraattori Kick EM -pidikkeeseen ①.

①

HUOMAUTUS: Kick EM -kenttägeneraattori voidaan asentaa irrottamatta sitä Kick EM
-tukiasemasta. 

2. Aseta Kick EM -kenttägeneraattori niin, että Brainlab-logo osoittaa ulospäin.
Tee Kick EM -kenttägeneraattorin kaapelista silmukka ja aseta se paikalleen Kick EM -
kiinnityslevyn kaulaan ②.

②

Kick EM -osien kuljettaminen Kick EM -pidikkeessä

116 Järjestelmän tekninen opas Ver. 1.5 Kick 2 -navigointiasema



7.7 Pysäköinti ja varastointi
7.7.1 Yleiskatsaus

Yleisiä tietoja

Kick 2 -navigointiaseman jokaisessa pyörässä on erillinen jalkajarru, joka mahdollistaa kärryn
helpon siirtämisen ja pysäyttämisen paikalleen.

Varoitus
Lukitse kaikki jarrut aina, kun kärry on varastoituna, pysäytettynä tai sitä käytetään.

Ennen siirtämistä

Vapauta kaikki jarrut ennen järjestelmän siirtämistä.

Jarrujen lukitseminen ja lukituksen vapauttaminen

① ②

③
Kuva 59  

Vaihtoehdot

Lukitse jarrut työntämällä jarrupoljinta ③ alaspäin jalalla, kunnes se napsahtaa lukittuun asen-
toon ①.

Vapauta lukitus työntämällä jarrupoljinta jalalla ③ ylös, kunnes lukitus napsahtaa auki ②.

KOKOAMINEN, KULJETUS JA VARASTOINTI
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7.7.2 Kick 2 -navigointiaseman pysäköinti

Yleisiä tietoja

Kun järjestelmä ei ole käytössä, kärryä on säilytettävä aina kuljetus- ja pysäytysasennossa.
Älä koskaan pysäytä kamerakärryä tai poista sitä kuljetusasennosta, jos lattian kaltevuus on yli
5°.

Varoitus
Älä koskaan pysäytä monitorikärryä tai poista kärryä kuljetusasennosta, jos lattian
kaltevuus on yli 10°.

Kick 2 -navigointiaseman pysäköinti
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7.7.3 Säilytys

Turvallinen säilytys

Käytä aina järjestelmää varastoitaessa suojakantta.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Ympäristöä koskevat vaatimukset s. 148

KOKOAMINEN, KULJETUS JA VARASTOINTI
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7.7.4 Pitkäaikainen säilytys

Yleisiä tietoja

Ennen järjestelmän pitkäaikaista varastointia ja sen jälkeen on noudatettava seuraavia vaiheita
oikean toiminnan varmistamiseksi.

Hävittäminen

Jos et aio käyttää järjestelmää uudelleen, noudata hävittämistä koskevia ohjeita.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Juridiset tiedot s. 8

Säilytys 1–6 kuukautta

Ennen kuin varastoit laitteen 1–6 kuukauden ajaksi:

Toimenpiteet

1. Irrota ulkoiset johdot ja varastoi ne muun laitteen kanssa.

2. Peitä monitori suojakannella.

3. Varastoi laite kuivaan paikkaan, jonka lämpötila on 21–30 °C.

Ennen noin kolme kuukautta varastoituna olleen laitteiston käyttöä:
• Puhdista laitteisto.
• Käynnistä järjestelmä ja varmista sen oikea toiminta ennen käyttöä leikkauksessa.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Monitorikärryn puhdistaminen s. 126

Säilytys vähintään 6 kuukautta

Ennen kuin varastoit järjestelmää vähintään kuudeksi kuukaudeksi:

Toimenpiteet

1. Irrota ulkoiset johdot ja varastoi ne muun laitteen kanssa.

2. Peitä monitori suojakannella.

3. Varastoi laite kuivaan paikkaan, jonka lämpötila on 21–30 °C.

Ennen vähintään kuusi kuukautta varastoituna olleen laitteiston käyttöä:
• Puhdista laitteisto.
• Suorita toistuva testaus laitteiston turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi (testin tekee

Brainlab).
• Käynnistä järjestelmä ja varmista sen oikea toiminta ennen käyttöä leikkauksessa.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Toistuvaa testausta koskevat vaatimukset s. 130

Pitkäaikainen säilytys
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8 PUHDISTUS
8.1 Puhdistuksen valmistelu

Ennen aloittamista

Varoitus
Varmista, että järjestelmä on kokonaan kiinni ja verkkojohto irrotettu pistorasiasta ennen
puhdistuksen aloittamista.

Varoitus
Varmista ennen puhdistusta ja desinfiointia sekä niiden aikana, että EM-seurantayksikkö
on irrotettu monitorikärrystä.

Ei automaattista desinfiointia

Älä käytä automaattisia puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteitä kamerakärryn komponentteihin.
Älä altista kamerakärryä suoralle UV-valolle, sillä se voi rikkoa laitteen.

Ei sterilointia

Älä steriloi mitään kamerakärryn komponentteja. Steriloinnin aiheuttamat korkeat
lämpötilat saattavat vahingoittaa komponentteja.

Älä steriloi EM-seurantalaitetta tai sen komponentteja.

Älä steriloi kenttägeneraattorin kiinnitysripustusta.

Desinfiointiaineen yhteensopivuus

Kick 2 -järjestelmän puhdistamisessa tulee käyttää ainoastaan seuraavia desinfiointiaineita:

Desinfiointiaineen tyyppi Esimerkki

Alkoholipohjainen Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Alkylamiinipohjainen Incidin Plus 2 %

Aktiivihappipohjainen Perform

Aldehydi-/klooripohjainen Antiseptica Kombi – Flächendesinfektion

HUOMAUTUS: käytä vain alueellasi myytäviä pintadesinfiointiaineita. 

HUOMAUTUS: pintadesinfiointiaineista voi jäädä jäämiä. Ne voidaan poistaa helposti kuivalla
liinalla. 

PUHDISTUS
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Noudata aina tarkasti desinfiointiaineen valmistajan ohjeita.

Puhdistusnesteiden, desinfiointipyyhkeiden tai muiden kuin ohjeissa mainittujen
puhdistusmenetelmien käyttö voi vaurioittaa laitetta. Käytä vaurioiden välttämiseksi vain
Brainlabin hyväksymiä desinfiointiaineita.

Ei nesteitä

Varoitus
Varmista, ettei kamerakärryn komponentteihin joudu nesteitä, sillä ne voivat vahingoittaa
komponenttia ja/tai elektroniikkaosia. Kamerakärryn komponentteja ei ole suojattu
nesteiden tunkeutumista vastaan.

Käytä puhdistukseen vain kosteaa liinaa. Muut menetelmät voivat aiheuttaa nesteen
joutumisen järjestelmään ja aiheuttaa vaurioita.

Puhdistuksen valmistelu
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8.2 Kamerakärryn puhdistaminen

Kameran puhdistusvälit

Koska puhdistusväli määräytyy kameran käyttötiheyden mukaan, Brainlab ei voi antaa yleisiä
puhdistusväliä koskevia suosituksia. Käyttäjän vastuulla on huolehtia puhdistuksesta
säännöllisesti.
Tarkista valonlähteen suotimien ja linssien puhtaus säännöllisesti ja puhdista ne tarvittaessa.

Puhdistuksen jälkeen

Varmista puhdistuksen jälkeen, että kamerakärryn teleskooppipylväs on täysin kuiva ennen
pylvään sisään vetämistä.

Kamerakärryn puhdistaminen

Toimenpiteet

1. Kun tukiasema on sammutettu, irrota Ethernet-kaapeli ja virtakaapelit kamerakärrystä.

2. Puhdista kaikki pinnat kameraa lukuun ottamatta pintadesinfiointiaineella desinfiointiai-
neen valmistajan suosituksia noudattaen.
HUOMAUTUS: älä pyyhi likaa kameran kotelosta valonlähteen suotimiin ja linsseihin. 

3. Puhdista liittimet huolellisesti ja varmista, ettei kamerakärryyn pääse nestettä.

Spectra-kamera – Linssin ja valonlähteen suotimien puhdistaminen

Toimenpiteet

1. Puhdista pöly valonlähteen suotimista ja linsseistä kameran linsseille tarkoitetulla pöly-
huiskalla (tai -harjalla).
Pyyhi pinta varovasti pyyhkimällä harjaa vain yhteen suuntaan.

2. Pyyhi valonlähteen suotimien ja linssien pinta isopropanolia tai meliseptolia (70 %) sisäl-
tävillä desinfiointipyyhkeillä.
HUOMAUTUS: älä käytä muita desinfiointiaineita. Noudata desinfiointiaineen valmistajan
ohjeita tarkasti. 

3. • Puhdista kameran kansi pintadesinfiointiaineella.
• Noudata desinfiointiaineen valmistajan suosituksia.
• Älä pyyhi likaa kamerasta valonlähteen suotimiin ja linsseihin.
• Älä altista kameraa liian kauan kosketukselle pyyhkeen kanssa.

4. • Puhdista valonlähteen suotimet ja linssit kaupallisesti saatavalla pinnoitettujen linssien
puhdistamiseen tarkoitetulla puhdistusliuoksella (esimerkiksi AR66:lla) sekä puhtaalla
optisella mikrokuituliinalla (esimerkiksi Hiteclothilla).

• Älä altista valonlähteen suotimia ja linssejä liian kauan kosketukselle linssinpuhdistus-
aineen kanssa.

Varoitus
Älä käytä paperituotteita puhdistamiseen. Paperituotteet saattavat naarmuttaa valonlähteen
suotimia.

Älä steriloi kameraa.

PUHDISTUS
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Vega-kamera – Linssin ja valonlähteen suotimien puhdistaminen

Käytä vain 70 % isopropanoliliuosta ja pehmeää nukkaamatonta liinaa käsittelyjälkien
poistamiseen sulkimesta tai valonlähteen suotimesta. Accel TBWipes ja Meliseptol -
tuotteita voidaan myös käyttää. Muut nesteet voivat aiheuttaa vaurioita valonlähteen
suotimiin. Älä käytä paperituotteita puhdistamiseen. Paperituotteet saattavat naarmuttaa
valonlähteen suotimia.

Kytke kamerasta virta pois ennen puhdistusta.

Älä käytä kohdistusanturia tarkistamatta, että se on puhdas ja ehjä ennen toimenpidettä.
Kohdistusanturia on seurattava myös toimenpiteen aikana. Likaantuneella tai
vaurioituneella kohdistusanturilla saadut tiedot voivat johtaa epätarkkoihin päätelmiin.
Puhdista kohdistusanturi alla annettujen ohjeiden mukaisesti:

Toimenpiteet

1. Puhdista pöly valonlähteen suotimista ja linsseistä kameran linsseille tarkoitetulla pöly-
huiskalla (tai -harjalla).
Pyyhi pinta varovasti vetämällä harjaa vain yhteen suuntaan.

2. Pyyhi valonlähteen suotimien ja linssien pinta isopropanolia tai meliseptolia (70 %) sisäl-
tävillä desinfiointipyyhkeillä.

3. Jatka kameran loppuosanpuhdistuksella. Älä pyyhi likaa kameran kotelosta valonlähteen
suotimiin ja linsseihin. Älä altista kameraa liian kauan kosketukselle pyyhkeen kanssa.

Kameran suojakannen puhdistaminen

Kuva 60  

Toimenpiteet

1. Irrota suojakansi kamerasta.

2. Puhdista pinta puhtaalla vedellä.

3. Puhdista tarvittaessa pinnat pintadesinfiointiaineella desinfiointiaineen valmistajan suosi-
tuksia noudattaen.
HUOMAUTUS: käytä pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin vain kosteaa liinaa. Älä kas-
tele suojakantta desinfiointiaineella. 

4. Puhdista ja desinfioi ainoastaan suojakansien ulkopinnat. Älä puhdista tai desinfioi kan-
nen sisäpintoja.

5. Anna suojakannen kuivua kokonaan ennen sen kiinnittämistä takaisin kameraan.
HUOMAUTUS: pintadesinfiointiaineista voi jäädä kuivumisen jälkeen jälkiä. 

HUOMAUTUS: jos likainen kansi ei puhdistu riittävästi yllä esitetyillä työvaiheilla, vaihda kansi
uuteen. 

Älä pese, liota, silitä, desinfioi tai steriloi suojakansia.

Kamerakärryn puhdistaminen
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8.2.2 Kuljetuslaukkujen puhdistus

Kuva

Kuva 61  

Kuljetuslaukkujen puhdistaminen

Toimenpiteet

1. Puhdista pinta puhtaalla vedellä.

2. Puhdista tarvittaessa pinnat pintadesinfiointiaineella desinfiointiaineen valmistajan suosi-
tuksia noudattaen.
HUOMAUTUS: käytä pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin vain kosteaa liinaa. Älä kas-
tele kuljetuslaukkuja desinfiointiaineella. 

3. Puhdista ja desinfioi ainoastaan kuljetuslaukkujen ulkopinnat. Älä puhdista tai desinfioi
laukkujen sisäpintoja.

4. Anna kuljetuslaukkujen kuivua kokonaan ennen järjestelmän asentamista.
HUOMAUTUS: pintadesinfiointiaineista voi jäädä kuivumisen jälkeen jälkiä. 

PUHDISTUS
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8.3 Monitorikärryn puhdistaminen

Monitorikärryn puhdistaminen

Toimenpiteet

1. Sammuta järjestelmä ja irrota virtajohto.

2. Irrota monitorikärryn kytkentä seurantayksiköstä.

3. Puhdista kaikki kotelon pinnat pintadesinfiointiaineella desinfiointiaineen valmistajan suo-
situksia noudattaen.

4. Puhdista liittimet huolellisesti ja varmista, ettei järjestelmään pääse nestettä.

5. Puhdista kosketusnäyttö nukkaamattomalla liinalla ja desinfiointiaineella, joka ei jätä raito-
ja.

Monitorin suojakannen puhdistaminen

Kuva 62  

Toimenpiteet

1. Avaa tarranauhat ja poista suojakansi monitorista.

2. Puhdista pinta puhtaalla vedellä.

3. Puhdista tarvittaessa pinnat pintadesinfiointiaineella desinfiointiaineen valmistajan suosi-
tuksia noudattaen.
HUOMAUTUS: käytä pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin vain kosteaa liinaa. Älä kas-
tele suojakantta desinfiointiaineella. 

4. Puhdista ja desinfioi ainoastaan suojakansien ulkopinnat. Älä puhdista tai desinfioi kan-
sien sisäpintoja.

5. Anna suojakansien kuivua kokonaan ennen niiden kiinnittämistä takaisin järjestelmään.
HUOMAUTUS: pintadesinfiointiaineista voi jäädä kuivumisen jälkeen jälkiä. 

HUOMAUTUS: jos likainen kansi ei puhdistu riittävästi yllä esitetyillä työvaiheilla, vaihda kansi
uuteen. 

Älä pese, liota, silitä tai steriloi suojakantta.

Monitorikärryn puhdistaminen
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8.4 EM-seurantayksikön puhdistus

EM-seurantayksikön puhdistus

Toimenpiteet

1. Irrota monitorikärryn ja EM-virtalähteen sammutuksen jälkeen EM-johto EM-tukiase-
masta.

2. Irrota EM-seurantayksikön verkkovirtakytkentä.

3. Puhdista kotelon pinnat pintadesinfiointiaineella.
Noudata desinfiointiaineen valmistajan suosituksia.

4. Puhdista liittimet huolellisesti ja varmista, ettei järjestelmään pääse nestettä.
HUOMAUTUS: älä suihkuta nesteitä suoraan EM-tukiaseman tuuletusaukkoihin. 

5. Pyyhi EM-kenttägeneraattorin kiinnityslevy tai kohdistusvarsi ja poista pöly ja jäänteet
EM-kenttägeneraattorin kiinnityskappaleesta.
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8.5 Kuljetuslaukkujen puhdistus

Kuva

Kuva 63  

Kuljetuslaukkujen puhdistaminen

Toimenpiteet

1. Puhdista pinta puhtaalla vedellä.

2. Puhdista tarvittaessa pinnat pintadesinfiointiaineella desinfiointiaineen valmistajan suosi-
tuksia noudattaen.
HUOMAUTUS: käytä pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin vain kosteaa liinaa. Älä kas-
tele kuljetuslaukkuja desinfiointiaineella. 

3. Puhdista ja desinfioi ainoastaan kuljetuslaukkujen ulkopinnat. Älä puhdista tai desinfioi
laukkujen sisäpintoja.

4. Anna kuljetuslaukkujen kuivua kokonaan ennen järjestelmän asentamista.
HUOMAUTUS: pintadesinfiointiaineista voi jäädä kuivumisen jälkeen jälkiä. 

Kuljetuslaukkujen puhdistus
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9 SÄHKÖTURVALLISUUS
9.1 Laitteiden luokittelu

Luokitus – monitorikärry ja kamerakärry

Monitorikärry ja kamerakärry on luokiteltu luokan I laitteiksi standardin IEC 60601-1 mukaan, ja
ne on testattava tämän mukaisesti.

Luokitus Määritelmä

Luokka I
Viittaa laitteen luokkaan sen mukaan, millainen suojaus laitteella on sähköis-
kuja vastaan. Metalliset, kosketeltavissa olevat osat sekä laitteen sisäiset me-
talliosat suojataan erilaisin keinoin, esim. suojamaadoituksella.

Luokitus – EM-seurantayksikkö

EM-seurantayksikkö on luokiteltu luokan I laitteeksi IEC 60601-1 -standardin mukaisesti, ja se
on testattava tämän mukaisesti.

Luokitus Määritelmä

Luokka I
Viittaa laitteen luokkaan sen mukaan, millainen suojaus laitteella on sähköis-
kuja vastaan. Metalliset, kosketeltavissa olevat osat sekä laitteen sisäiset me-
talliosat suojataan erilaisin keinoin, esim. suojamaadoituksella.

Luokitus – EM-instrumenttiportit

EM-instrumenttiliitännät on luokiteltu BF-tyypin laitteiksi IEC 60601-1 -standardin mukaisesti, ja ne
on testattava tämän mukaisesti.

Luokitus Määritelmä

Tyyppi BF F-tyypin liitäntäosa, joka on tämän standardin erityisten vaatimusten mukai-
nen ja tarjoaa sähköiskuilta enemmän suojaa kuin B-tyypin liitäntäosa.

Turvallisuusvaatimukset

Varoitus
Sähköiskuvaaran välttämiseksi Kick 2 -navigointiaseman (EM-seurantayksikkö mukaan
lukien) saa kytkeä vain suojamaadoitettuun pistorasiaan.
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9.2 Toistuvaa testausta koskevat vaatimukset
9.2.1 Yleiskatsaus

Tarkastusväli

Laitteiston jatkuvan turvallisuuden takaamiseksi IEC 62353 -standardin mukainen
sähköturvallisuustesti on suoritettava vuosittain.
Toistuva testi on suoritettava vuosittain, ja jos laite on korjattu tai sitä on muutettu. Toistuva testi
on pakollinen sähkökäyttöisille lääkintälaitteille ja muodostettaessa sähkökäyttöinen
lääkintäjärjestelmä standardin IEC 60601-1-1 tai standardin IEC 60601-1 3. painoksen 16.
lausekkeen mukaan.
Toista testi aina, kun sähkökäyttöisen lääkintälaitteen tai sähkökäyttöisen lääkintäjärjestelmän
asetusta muutetaan (esim. yhden tai useamman komponentin korjauksen jälkeen tai
vaihdettaessa järjestelmäkomponentteja, kuten kaapeleita).
HUOMAUTUS: siitä poikkeavat paikalliset määräykset ja vaatimukset ovat ensisijaisesti voimassa.
Testi voidaan suorittaa myös standardin IEC 60601-1 mukaisesti. 

Laajuus

Kaikki Ylläpito-luvun kohdat sekä tämän luvun kohdat on testattava. Kaikki ME-JÄRJESTELMÄN
yksittäiset laitteet, joilla on oma verkkoliitäntä tai jotka voidaan liittää verkkoliitäntään ja irrottaa
siitä ilman työkalua, on testattava yksitellen. ME-JÄRJESTELMÄ on lisäksi testattava kokonaan,
jotta vanhentuneet komponentit eivät aiheuta virheellisiä arvoja.
Jos ME-JÄRJESTELMÄÄN toiminnallisilla liitännöillä yhdistettyjä ME-LAITTEITA ei voida
teknisistä syistä testata erikseen, testaa koko ME-JÄRJESTELMÄ.
Lisäksi Brainlabin asiakastuen tai valtuutetun edustajan on säännöllisesti puhdistettava
imusuodattimet ja vaihdettava akku tarvittaessa.

Muiden kuin Brainlabin henkilökunnan tekemät tarkastukset

Sähköturvallisuustestit saa suorittaa vain pätevä, koulutettu ja ammattitaitoinen
henkilökunta.
Tämän testin suorittajan on oltava pätevä insinööri, joka
• on pätevä suorittamaan lääkinnällisten sähkölaitteiden turvallisuustarkastuksia
• tuntee tuotteen turvallisuustiedot ja ohjeet ja on lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöohjeet
• tuntee tämänhetkiset paikalliset onnettomuuksien estämiseen teollisuustöissä ja muualla

liittyvät säännökset
• ilmoittaa Brainlabille välittömästi kirjallisesti, jos laite on arvioitu riskialttiiksi.

Brainlabin asiakastuen tekemät tarkastukset

• Jos asiakkaalla ei ole käytettävissään ketään pätevää henkilöä, Brainlabin asiakastuki suorittaa
tämän tarkastuksen sovittua maksua vastaan.

• Jos tarvitset apua Brainlabilta, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Tarkastukset s. 169
Turvallisuustarkastuslomake – toistuva testaus s. 133

Toistuvaa testausta koskevat vaatimukset
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9.2.2 Testin vaiheet

Mittauslaitteet

Tässä annetut mittausohjeet ovat erästä mittauslaitetta kuvaava esimerkki.
Yksittäiset vaiheet saattavat vaihdella mittalaitteittain. Katso käyttämäsi mittauslaitteen
valmistajan antamista ohjeista asianomaiset ohjeet.
HUOMAUTUS: jos olet epävarma mittauslaitteen soveltuvuudesta, ota yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen. 

Testausta koskevat varoitukset

ME-JÄRJESTELMÄN testausvaiheet on suoritettava alla määritetyllä tavalla. Tässä kuvattu testi
koskee ainoastaan Brainlabin Kick 2 -navigointiaseman laitteita, ei siihen liitettyjä muita laitteita.
Tutustu lisäksi muiden laitteiden valmistajien antamiin ohjeisiin.
Kaikkien laitteiden on oltava mittauksen aikana toiminnassa.
Testit tulee suorittaa normaaliolosuhteissa ja yhden vian olosuhteissa.
Tarkasta ME-JÄRJESTELMÄ silmämääräisesti ja määritä, onko kokoonpano sama kuin edellisellä
tarkastuskerralla, vai onko ME-JÄRJESTELMÄN yksiköitä vaihdettu, lisätty tai poistettu. Kyseiset
muutokset on dokumentoitava, kuten myös kaikki ME-JÄRJESTELMÄN asetusten muutokset.
Kaikki muutokset tekevät aikaisemmat viitearvot pätemättömiksi.

Ohjeita testin suorittamiseksi

Toistuvia testejä suoritettaessa:
• Suorita vaaditut vaiheet yllä annetussa järjestyksessä.
• Mittaa kaikki seuraavissa luvuissa osoitetut järjestelmän alueet.
• Kaikki testit on läpäistävät ennen kuin laitetta voidaan pitää turvallisena.
• Mittauslaitteen kalibroinnin on oltava voimassa mittauksen ajankohtana.
• Suorita kaikki testit IEC 62353:n mukaisesti.

HUOMAUTUS: mittauslaitteen mittausliitännän on oltava paikallaan koko mittausjakson ajan. Jos
irrotat johdon mittausliitännästä mittauksen aikana, mittauslaite havaitsee, että yhteyttä ei enää
ole, ja sinun on aloitettava koko testi alusta. 

Jos testiä ei läpäistä, laite on toimitettava Brainlabin asiakastukeen korjattavaksi. Toista
korjauksen jälkeen koko sähköturvallisuustesti alusta alkaen.

Turvallisuustarkastuslomake

• Tulosta tai ota kopio turvallisuustarkastuslomakkeesta.
• Kirjoita tarkastuksen tulokset.
• Vertaa mitattuja arvoja kriittisiin arvoihin ja määrittele, onko testi läpäisty.
• Säilytä lomake tarkastuksen pöytäkirjana.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Turvallisuustarkastuslomake – toistuva testaus s. 133

ME-LAITTEEN vaaditut testausvaiheet

Toimenpiteet

1. Silmämääräinen tarkastus

SÄHKÖTURVALLISUUS
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Toimenpiteet

2. Suojamaadoituksen vastus
HUOMAUTUS: tämä vaihe ei koske EM-seurantayksikköä, sillä se on luokiteltu luokan II
laitteeksi standardin IEC 60601-1 mukaisesti. 

3. Laitteen vuotovirta

4. Toiminnallinen testi

5. Tulosten raportointi

6. Tulosten arviointi

7. Tarkastus ja valmistelu normaalikäyttöä varten

ME-JÄRJESTELMÄN vaaditut testausvaiheet

Toimenpiteet

1. Testaa ME-JÄRJESTELMÄN jokainen laite erikseen ME-LAITTEEN tarkastusvaiheiden
1–4 mukaisesti.
Raportoi ja arvioi tulokset.

2. Kosketusvirta

3. Toiminnallinen testi

4. Tulosten raportointi

5. Tulosten arviointi

6. Tarkastus ja valmistelu normaalikäyttöä varten

EM-instrumenttien vaaditut testausvaiheet

Toimenpiteet

1. Silmämääräinen tarkastus

2. Potilasliityntäosan vuotovirta (tyyppi BF) (vain EM-seuranta)

Testin vaiheet
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9.2.3 Turvallisuustarkastuslomake – toistuva testaus

Suoritettavat testausvaiheet

Vaihe Ohjeet ja olosuhteet

Silmämääräinen tar-
kastus

Tarkasta kaikki asianomaiset kaapelit viiltojen, eristevaurioiden ja löysien
johtojen varalta. Siirrä ja taivuta kaapeleita kätesi ympäri niin, että eriste
venyy hieman. Mitään näkyviä vaurioita ei hyväksytä. Tarkista, että liitti-
met on kiinnitetty kokonaan kaapeleihin.
Tarkista monitorikärry, kamerakärry ja EM-seurantayksikkö (jos se on
käytössä) näkyvien vaurioiden varalta. Kärryn sisällä saa näkyä vain tuu-
letusaukot. Sisäosat eivät saa olla näkyvissä. Tarkista, että kaikki kompo-
nentit ovat paikoillaan.
Varmista, että monitorikärry on koottu oikein:
• Pylväs on tukevasti kiinni jalustassa.
• Monitori on lukittu asentoonsa pylväässä.
• Monitorin saranointi pitää monitorin tukevasti paikoillaan.

Tarkista merkkivalot (monitorikärrystä, kamerakärrystä tai EM-seuran-
tayksiköstä) havaittujen vikojen varalta.
Jos havaitset vikoja, poista laite käytöstä, merkitse se vialliseksi ja ota yh-
teys Brainlabin asiakastukeen.

Suojamaadoituksen
vastus

Kytke monitorikärry ja kamerakärry verkkovirtaan Brainlabin toimitta-
malla alkuperäisellä virtakaapelilla. Jos laitteessa on useampi verkkojoh-
to, toista testi jokaista kaapelia käyttäen.
Testaa suojamaadoituksen vastus standardin IEC 62353:2014 kappaleen
5.3.2.2 mukaan käyttäen mittalaitetta, joka tuottaa vähintään 200 mA:n
virran vastukseen 500 mΩ. Mittaa yhden sekunnin ajan. Avoin virtapiirin
jännite ei saa ylittää 24 V.

Laitteen vuotovirta

Kytke monitorikärry ja kamerakärry verkkovirtaan Brainlabin toimitta-
malla alkuperäisellä virtakaapelilla. Testaa laitteiston vuotovirta IEC
62353:2014 -standardin kappaleen 5.3.3.2.3 mukaisesti käyttäen niin kut-
suttua ”differentiaalimenetelmää” seuraavien lisäehtojen mukaisesti:
• Mittaus tehdään verkkojännitteestä.
• Mittaus tehdään pistokkeen molemmissa asennoissa, jos mahdollista.

Mitattaessa verkkopistokkeen eri kohdista kirjataan korkeampi arvo.

Toiminnallinen testi

• Kytke virta monitorikärryyn ja kamerakärryyn.
• Tarkasta, etteivät merkkivalot osoita havaittuja virheitä.
• Tarkasta, että kamerayksikön merkkiääni on kuultavissa.
• Tarkista, että tietoliikenne monitorikärryyn ja kamerakärryyn toimii.
• Lataa potilastiedot ja aloita ohjelmiston käyttö.
• Tarkasta, että kosketusnäyttö toimii virheettömästi.
• Seuraa Brainlabin instrumenttia tarkasti.

Raportoi ja arvioi tu-
lokset

Laadi raportti ja määrittele, onko laite turvallinen ja toimiiko se tehokkaas-
ti.

Tarkastus ja valmis-
telu normaalikäyttöä
varten

Tarkasta testauksen jälkeen, että monitorikärry ja kamerakärry on pa-
lautunut normaalikäytön edellyttämään tilaan ennen laitteen käyttöönot-
toa.
Irrota kaikki kytketyt lisälaitteet (esim. mittausjohdot).

Kriittiset arvot

Testin vaihe Normaali tila

Suojamaadoituksen vastus ≤ 0,3 Ω
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Testin vaihe Normaali tila

Laitteen vuotovirta ≤ 0,5 mA

Viitearvot

Käytä taulukkoa syöttäessäsi yksittäisiä mittausarvoja kullekin vaadittavalle mittauspisteelle.
Syötä mitattu maksimiarvo alla olevaan taulukkoon:

Testin vaihe Normaali tila Hyväksytty?

Suojamaadoituksen vastus

Laitteen vuotovirta

Mittauslaitteen sarjanumero: ________________________
Kalibrointi voimassa (pvm) saakka: ________________________
Testi suoritettu (pvm): _________________testaaja: __________________________________

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Turvallisuustarkastuslomake – sähkökäyttöiset lääkintäjärjestelmät (monitorikärry) s. 143

Turvallisuustarkastuslomake – toistuva testaus
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9.3 Testien suorittaminen
9.3.1 Suojamaadoituksen vastus

Yleisiä tietoja

Kytke mittauslaitteen mittapää alla olevassa taulukossa näkyviin johtaviin osiin ja mittaa vastus.
Jos testiä ei läpäistä, laite on toimitettava Brainlabin asiakastukeen korjattavaksi. Toista
korjauksen jälkeen koko sähköturvallisuustesti alusta alkaen.

Suojamaadoituksen vastuksen testi

Testattu piste Mitattu arvo Testi hy-
väksytty?

Potentiaalin tasausliitin (mo-
nitorikärry)

Potentiaalin tasausliitin (ka-
merakärry)
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9.3.2 Laitteen vuotovirta

Yleisiä tietoja

Kytke mittauslaitteen mittapää alla olevassa taulukossa näkyviin johtaviin osiin ja mittaa
vuotovirta.

Vaatimukset

Voit suorittaa laitteiston vuotovirtatestin varmistamalla, että monitorikärry ja kamerakärry on
kytketty toisiinsa Ethernet-kaapelilla.

Laitteen vuotovirran mittauspisteet (monitorikärry)

Testattu piste Mitattu arvo Testi hy-
väksytty?

Potentiaalin tasausliitin

Ruuvi PSU-rasiassa

Metallirengas lisävirran koh-
dalla

Ruuvi näytön takana

Ruuvi ylemmän pylvään
suojan kohdalla

Laitteen vuotovirta
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Laitteen vuotovirran mittauspisteet (kamerakärry)

Testattu piste Mitattu arvo Testi hy-
väksytty?

Potentiaalin tasausliitin

Ruuvi kameran takakannes-
sa

Ethernet-liittimen kotelo

Ruuvi liitoksen kohdalla

Hae pylvään alueelta lopulli-
sen kokoonpanon lopullista
mittauspistettä

Ruuvi kotelon osien välillä
olevan varren aukoissa

EM-seurantayksikön laitteen vuotovirta

Seuraavat laitteen vuotovirran testauskohdat on määritetty EM-seurantayksikölle, jota käytetään
yhdessä monitorikärryn kanssa.

Testattu piste Mitattu arvo Testi hy-
väksytty?

Tukiaseman liitin kenttäge-
neraattoriin

Tukiaseman kiinnitysruuvi
kiskokannatinta varten
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Testattu piste Mitattu arvo Testi hy-
väksytty?

Instrumenttiportin kiinnitys-
mutteri

Laitteen vuotovirta
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9.3.3 Potilasliityntäosan vuotovirta (tyyppi BF) (valinnaista EM-seurantayksikköä
varten)

Yleisiä tietoja

Seuraavat kohdat on määritetty EM-seurantayksikölle.
EM-liitäntäyksikköä varten tarvitaan sovitin. Tässä sovittimessa kaikkien liittimien pitää olla
oikosulussa pistokkeeseen.
Käytä IEC 62353:2014 -standardin kappaleen 5.3.4.3.2 mittaustapaa ja liitä potilasliityntäosa
mittauslaitteesi tulovastakkeeseen.
Esimerkki:

Kuva 64  

Mittauspiste

Testattu piste Mitattu arvo Testi hy-
väksytty?

EM-seurantayksikössä oleva
sovitinpistoke (testaa neljä
vastaketta)
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9.4 Sähköturvallisuustesti – sähkökäyttöiset
lääkintäjärjestelmät

9.4.1 Yleiskatsaus

Tarkastusväli

Testi on pakollinen muodostettaessa sähkökäyttöinen lääkintäjärjestelmä standardien IEC
60601-1 ja IEC 60601-1-1 mukaan.
Sähköturvallisuustesti on suoritettava, kun seurantayksikkö kytketään ensimmäistä kertaa
olemassa olevaan monitorikärryyn ja luodaan Kick 2 -navigointiasema.
Toista testi aina, kun sähkökäyttöisen lääkintäjärjestelmän asetusta muutetaan (esim. yhden tai
useamman komponentin korjauksen jälkeen tai vaihdettaessa järjestelmäkomponentteja, kuten
kaapeleita).
Jokaisen laitteiston osan jatkuvan turvallisuuden takaamiseksi sähköturvallisuustesti on
suoritettava vuosittain.

Laajuus

Kaikki tämän käyttöohjeen määrittämät kohdat on testattava.

Muiden kuin Brainlabin henkilökunnan tekemät tarkastukset

Sähköturvallisuustestit saa suorittaa vain koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta.
Tämän testin suorittajan on oltava pätevä insinööri, joka
• on pätevä suorittamaan lääkinnällisten sähkölaitteiden turvallisuustarkastuksia
• tuntee tuotteen turvallisuustiedot ja ohjeet ja on lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöohjeet
• tuntee tämänhetkiset paikalliset onnettomuuksien estämiseen teollisuustöissä ja muualla

liittyvät säännökset
• ilmoittaa Brainlabille välittömästi kirjallisesti, jos laite on arvioitu riskialttiiksi.

Brainlabin henkilökunnan tekemät tarkastukset

• Jos asiakkaalla ei ole käytettävissään ketään pätevää henkilöä, Brainlabin asiakastuki suorittaa
tämän tarkastuksen sovittua maksua vastaan.

• Jos tarvitset apua Brainlabilta, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Turvallisuustarkastuslomake – sähkökäyttöiset lääkintäjärjestelmät (monitorikärry) s. 143

Sähköturvallisuustesti – sähkökäyttöiset lääkintäjärjestelmät
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9.4.2 Sähkökäyttöisten lääkintäjärjestelmien testaus

Mittauslaitteet

Tässä annetut mittausohjeet ovat erästä mittauslaitetta kuvaava esimerkki.
Yksittäiset vaiheet saattavat vaihdella mittalaitteittain. Katso käyttämäsi mittauslaitteen
valmistajan antamista ohjeista asianomaiset ohjeet.

Testausta koskevat varoitukset

• Tässä kuvattu testi koskee ainoastaan Brainlabin laitteita, ei siihen liitettyjä muita laitteita.
Tutustu muiden laitteiden valmistajien antamiin ohjeisiin.

• Kaikkien laitteiden tulee olla toiminnassa: mittauksen aikana kaikkien pääkytkimien pitää olla
toiminta-asennossa (päällä).

• Testit tulee suorittaa normaaliolosuhteissa ja yksittäisen vian olosuhteissa.

Ohjeita testin suorittamiseksi

Suorittaessasi testiä muista seuraavat asiat:
• Suorita vaaditut vaiheet yllä annetussa järjestyksessä.
• Mittaa kaikki seuraavissa luvuissa osoitetut järjestelmän alueet.
• Järjestelmän on läpäistävä kaikki testit.
• Mittauslaitteen kalibroinnin on oltava voimassa mittauksen ajankohtana.
• Suorita kaikki testit IEC 60601-1:2005 -standardin mukaisesti.

HUOMAUTUS: mittauslaitteen mittausliitännän on oltava paikallaan koko mittausjakson ajan. Jos
irrotat johdon mittausliitännästä mittauksen aikana, mittauslaite havaitsee, että yhteyttä ei enää
ole, ja sinun on aloitettava koko testi alusta. 

Jos testiä ei läpäistä, Kick 2 -navigointiasema on toimitettava Brainlabin asiakastukeen
korjattavaksi. Toista korjauksen jälkeen koko sähköturvallisuustesti alusta alkaen.

Turvallisuustarkastuslomake

• Tulosta tai ota kopio turvallisuustarkastuslomakkeesta.
• Kirjoita tarkastuksen tulokset.
• Säilytä se tarkastuksen pöytäkirjana.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Turvallisuustarkastuslomake – sähkökäyttöiset lääkintäjärjestelmät (monitorikärry) s. 143

Vaaditut testausvaiheet

Toimenpiteet

1. Suorita silmämääräinen tarkastus.

2. Tarkasta kosketusvirta.

3. Tee toiminnallinen testi.

4. Raportoi ja arvioi tulokset.

5. Tarkasta ja valmistele järjestelmä normaalikäyttöä varten.
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Aiheeseen liittyviä linkkejä

Turvallisuustarkastuslomake – sähkökäyttöiset lääkintäjärjestelmät (monitorikärry) s. 143

Sähkökäyttöisten lääkintäjärjestelmien testaus
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9.4.3 Turvallisuustarkastuslomake – sähkökäyttöiset lääkintäjärjestelmät
(monitorikärry)

Suoritettavat testit

Testin vaihe Ohjeet ja olosuhteet

Silmämääräinen tar-
kastus

• Tarkasta kaikki asianomaiset kaapelit viiltojen, eristevaurioiden ja löy-
sien johtojen varalta. Siirrä ja taivuta kaapeleita kätesi ympäri niin, että
eriste venyy hieman. Mitään näkyviä vaurioita ei hyväksytä.

• Tarkasta Kick 2 näkyvien vaurioiden, rikkoutuneiden kaapeleiden ja löy-
sien johtojen varalta. Kärryn sisällä saa näkyä vain tuuletusaukot. Vauri-
oituneita kaapeleita, löysiä johtoja tai sisäosien näkymistä ei sallita.

• Varmista, että Kick 2 on koottu oikein.
• Jos havaitset vikoja, poista Kick 2 -navigointiasema käytöstä, merkit-

se se vialliseksi ja ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Kosketusvirta
(optinen seuranta)

• Liitä monitorikärry ja kamerakärry yhteen kamerakaapelilla ja liitä mo-
nitorikärry verkkovirtaan alkuperäistä Brainlabin virtakaapelia käyttämäl-
lä.

• Aseta kytkettävä laite toimintatilaan siten kuin laitteen valmistajan oh-
jeissa on kerrottu.

• Luo sähkökäyttöinen lääkintäjärjestelmä kytkemällä asianomainen kaa-
peli kahden laitteen välille ja käynnistä molemmat laitteet.

• Testaa laitteen kosketusvirta IEC 60601-1:2005 -standardin luvun
16.6.1 mukaisesti normaaliolosuhteissa ja yhden vian olosuhteissa. Yh-
denkin ei pysyvästi asennetun suojamaadoitusliitännän katkos katso-
taan yhden vian olosuhteeksi.

Kosketusvirta
(EM-seuranta)

• Kytke monitorikärry ja EM-seurantayksikkö kamerakaapelilla ja liitä
monitorikärry verkkovirtaan alkuperäistä Brainlabin virtakaapelia käyt-
tämällä.

• Aseta kytkettävä laite toimintatilaan siten kuin laitteen valmistajan oh-
jeissa on kerrottu.

• Luo sähkökäyttöinen lääkintäjärjestelmä kytkemällä asianomainen kaa-
peli kahden laitteen välille ja käynnistä molemmat laitteet.

• Testaa laitteen kosketusvirta IEC 60601-1:2005 -standardin luvun
16.6.1 mukaisesti normaaliolosuhteissa ja yhden vian olosuhteissa. Yh-
denkin ei pysyvästi asennetun suojamaadoitusliitännän katkos katso-
taan yhden vian olosuhteeksi.

Toiminnallinen testi

• Kytke virta Kick 2 -navigointiasemaan.
• Tarkista, etteivät merkkivalot osoita havaittuja virheitä.
• Lataa potilastiedot ja aloita ohjelmiston käyttö.
• Tarkasta, että kosketusnäyttö toimii virheettömästi.
• Seuraa Brainlabin instrumenttia tarkasti.
• Tarkasta sähkökäyttöisen lääkintälaitteen toiminta.

Raportoi ja arvioi tu-
lokset

Laadi raportti ja määrittele, onko laite turvallinen ja toimiiko se tehokkaas-
ti.

Tarkastus ja valmis-
telu normaalikäyttöä
varten

• Tarkasta testauksen jälkeen, että Kick 2 -navigointiasema on palautu-
nut normaalikäytön edellyttämään tilaan ennen laitteen käyttöönottoa.

• Irrota kaikki kytketyt lisälaitteet (esim. mittausjohdot).

Kriittiset arvot

Testin vaihe Normaali tila Yksittäinen vika

Kosketusvirta ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA
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Viitearvot

Kirjaa suurin mitattu arvo kuhunkin vaadittavaan mittauspisteeseen alla olevaan taulukkoon:

Testin vaihe Normaali tila Yksittäinen vika Hyväksytty?

Kosketusvirta

Mittauslaitteen sarjanumero: ________________________
Kalibrointi voimassa (pvm) saakka: ________________________
Testi suoritettu (pvm): _________________testaaja: __________________________________

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Turvallisuustarkastuslomake – toistuva testaus s. 133

Turvallisuustarkastuslomake – sähkökäyttöiset lääkintäjärjestelmät (monitorikärry)
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9.4.4 Laitteen kosketusvirta, sähkökäyttöiset lääkintäjärjestelmät

Yleisiä tietoja

Sähkökäyttöisten lääkintäjärjestelmien kosketusvirtatestissä toistetaan joitakin vakiovuototestin
vaiheita.

Testin yleiskuvaus

Kytke mittauslaitteen mittapää alla olevassa taulukossa oleviin johtaviin osiin ja mittaa vuotovirta.

Mittauksen testauskohdat (monitorikärry)

Testattu piste Mitattu arvo Testi hy-
väksytty?

Mikroskoopin kiinnitysruuvi

Mittauksen testauskohdat (kamerakärry)

Testattu piste Mitattu arvo Testi hy-
väksytty?

Verkkoportti, liitäntäpaneeli

Mittauksen testauskohdat (EM-seurantayksikkö)

Testattu piste Mitattu arvo Testi hy-
väksytty?

EM-tukiasema

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Laitteen vuotovirta s. 136

SÄHKÖTURVALLISUUS

Järjestelmän tekninen opas Ver. 1.5 Kick 2 -navigointiasema 145



Laitteen kosketusvirta, sähkökäyttöiset lääkintäjärjestelmät
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10 YHTEENSOPIVUUSTIEDOT JA
TEKNISET TIEDOT

10.1 Sähköturvallisuusstandardit

Sertifikaatit ja hyväksynnät

Sertifikaatti/Hyväksyntä

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

IEC 60529
IP20: Kick 2 -navigointiasema
IP20: EM-seurantayksikön komponentit

Sähkötiedot – Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikassa: jos yksikkö on kytketty 240 V:n verkkovirtaan, sen saa kytkeä ainoastaan
keskiulosotolla varustettuun virtalähteeseen, jossa on merkintä 240 V.

YHTEENSOPIVUUSTIEDOT JA TEKNISET TIEDOT
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10.2 Ympäristöä koskevat vaatimukset
10.2.1 Kuljetus-/varastointi- ja käyttöolosuhteet

Paikalliset rajoitukset

• Säilytä ja käytä järjestelmiä kosteudelta, tuulelta, auringonvalolta, pölyltä, suolaisuudelta ja
rikiltä suojatuissa paikoissa.

• Älä säilytä järjestelmää kemiallisten tuotteiden tai kaasun läheisyydessä.
• Älä altista järjestelmiä suoralle ultraviolettivalolle.

Korkeus merenpinnasta

• Ellei toisin ole mainittu, järjestelmä on suunniteltu käytettäväksi alle 3 000 metrin korkeudessa.
• Kuljeta ja varastoi laitetta < 6 000 metrin korkeudessa.

Mukautumisaika

Mukautumisaika, joka on odotettava ennen käyttöä, kun järjestelmää on säilytetty äärimmäisissä
olosuhteissa, on vähintään 1 tunti.

Ympäristön olosuhteet

Seuraavat ympäristöön liittyvät vaatimukset koskevat Kick 2 -navigointiasemaa:

Tekniset tiedot Käyttöolosuhteet

Lämpötila 10–30 °C

Kosteus 30–75 %, tiivistymätön

Paine 700–1 060 hPa

Tekniset tiedot Kuljetus-/varastointiolosuhteet

Lämpötila –10–45 °C (enintään 15 viikon ajan)

Kosteus 10–90 %, tiivistymätön

Paine 500–1 060 hPa

HUOMAUTUS: kuljetus-/varastointiarvot koskevat järjestelmää sen ollessa kuljetuslaukuissa. 

Ympäristöä koskevat vaatimukset
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10.3 Järjestelmän tekniset tiedot
10.3.1 Fyysiset ominaisuudet

Monitorin suojakansi

Tekniset tiedot Arvo

Korkeus 355 mm

Leveys 560 mm

Syvyys 75 mm

Paino 8,12 kg

Monitorikärryn jalusta

Tekniset tiedot Arvo

Korkeus 278 mm

Leveys 455 mm

Syvyys 485 mm

Paino 16,46 kg

Monitorikärryn pylväs

Tekniset tiedot Arvo

Korkeus 947 mm

Leveys 132 mm

Syvyys 70 mm

Paino 1,32 kg

Koko monitorikärry

Tekniset tiedot Arvo

Korkeus 1 463 mm

Pituus (tarvittava lattiapinta-ala) 500 mm2

Leveys (perusnäyttö) 540 mm

Paino 25,8 kg
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Spectra-kamerakärry

Kuva 65  

Tekniset tiedot Arvo

Maksimikorkeus 2 350 mm

Minimikorkeus 1 450 mm

Tarvittava lattiapinta-ala 500 mm2

Paino 19 kg

Järjestelmän tekniset tiedot
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Vega-kamerakärryn

591

500

14
5023

50

591

Kuva 66  

Tekniset tiedot Arvo

Maksimikorkeus 2 350 mm

Minimikorkeus 1 450 mm

Tarvittava lattiapinta-ala 500 mm2

Paino 19 kg

YHTEENSOPIVUUSTIEDOT JA TEKNISET TIEDOT
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EM-tukiaseman

Kuva 67  

Tekniset tiedot Arvo

Korkeus 350 mm

Leveys 200 mm

Pituus 100 mm

Paino 2,5 kg

EM-kenttägeneraattorin

Kuva 68  

Tekniset tiedot Arvo

Korkeus 200 mm

Leveys 200 mm

Pituus 71 mm

Paino 2,8 kg

Järjestelmän tekniset tiedot
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EM-kenttägeneraattorin kiinnityslevyn

Kuva 69  

Tekniset tiedot Arvo

Korkeus 121 mm

Leveys 300 mm

Pituus 428 mm

Paino 2 kg
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EM-kenttägeneraattorin varren

Kuva 70  

Tekniset tiedot Arvo

Korkeus 748 mm

Leveys 110 mm

Pituus 88 mm

Paino 4 kg

Järjestelmän tekniset tiedot
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EM-virtalähteen

Kuva 71  

Tekniset tiedot Arvo

Korkeus 180 mm

Leveys 89 mm

Pituus 70 mm

Paino 1 kg

Instrumenttisovittimen

Kuva 72  

Tekniset tiedot Arvo

Halkaisija 19 mm

Pituus 65 mm

Paino 0,026 kg

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Monitorikärryn puhdistaminen s. 126

YHTEENSOPIVUUSTIEDOT JA TEKNISET TIEDOT

Järjestelmän tekninen opas Ver. 1.5 Kick 2 -navigointiasema 155



10.3.2 Tekniset tiedot

Monitorikärry ja lääkinnällinen tietokoneyksikkö

Tekniset tiedot Arvo

Sähkötekniset tiedot

AC, syöttö 100–240 VAC

Taajuus 50 / 60 Hz

Virrankulutus
3 A / 100 VAC
1,5 A / 240 VAC

CMOS-akku 3 V CR2032 -litiumakku 210 mAh

Prosessori Intel® Core i5 4th generation ja 2,0 GHz

RAM 8 GB

Tuetut I/O-toiminnot

• 2 USB 2.0
• 3 USB 3.0
• Potentiaalin tasaus
• S-Video-tulo
• 2 LAN 1 GBit/s
• CVBS
• DVI-I

Massamuisti Sisäinen SSD-levy 2,5" 240 Gt

Audio Kaiutin integroituna monitorikärryn jalustaan

Näyttö 21,5", FHD-resoluutio

Kosketusnäyttö Projektoitu varaava kosketusnäyttö

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

DVI-muunnin

Katso Brainlabin ohjelehtinen, Converter Kit DVI to S-Video (DVI-muunninsarja S-Videoon).

Kamerakärryn

Tekniset tiedot Arvo

Tulojännite 100–240 VAC

Taajuus 50 / 60 Hz

Virrankulutus 1,6 A / 100 V; 0,8 A / 240 VAC

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

EM-seurantayksikön virtalähteen

Tekniset tiedot Arvo

AC, syöttö 100–240 VAC

Taajuus 50 / 60 Hz

Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot Arvo

DC, lähtö 26 VDC

Virrankulutus
1,22 A / 100 VAC
0,68 A / 240 VAC

EM-seurantayksikön

Tekniset tiedot Arvo

Tulojännite 26 VDC

Virrankulutus 40 W

Seurantatarkkuus 0,5 mm RMS (neliöllinen keskiarvo)

DVI-muunnin

Katso Brainlabin ohjelehtinen, Converter Kit DVI to S-Video (DVI-muunninsarja S-Videoon).

YHTEENSOPIVUUSTIEDOT JA TEKNISET TIEDOT

Järjestelmän tekninen opas Ver. 1.5 Kick 2 -navigointiasema 157



10.4 Yhteensopivuudet
10.4.1 Sähkömagneettiset häiriöt

Sähkömagneettinen ympäristö

Kick 2 -järjestelmä on suunniteltu käytettäväksi alla olevassa taulukossa määritellyssä
sähkömagneettisessa ympäristössä.
Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että järjestelmiä käytetään oikeassa ympäristössä.

Kannettavat radiotaajuiset tietoliikennelaitteet

Varoitus
Kannettavia radiotaajuisia laitteita (kuten antennikaapeleita ja ulkoisia antenneja) ei saa
käyttää 30 cm:ä lähempänä monitorikärryä mukaan lukien Brainlabin määrittämät kaapelit.
Muuten suorituskyky saattaa heikentyä.

Vakuutus

Kick 2 -navigointiasema on tarkoitettu käytettäväksi vain virallisissa terveydenhoitolaitoksissa.
Seuraavassa on luettelo sovellettavista säteilytesteistä ja -standardeista sekä käytettävät
yhteensopivuustasot:

Säteilytesti Standardi Yhteensopivuustaso

Johtuva ja säteilevä ra-
diosäteily CISPR 11

Ryhmä 1
Luokka A

Harmoninen vääristymä IEC 61000-3-2 Luokka A

Jännitevaihtelukohina IEC 61000-3-3 Vastaa vaatimuksia

HUOMAUTUS: tämä laite on säteilyominaisuuksiltaan soveltuva teollisuusalueille ja sairaaloihin
(CISPR 11 luokka A). Jos sitä käytetään asuinalueella (jossa normaalisti vaaditaan CISPR 11
luokka B), tämän laitteen suojaus ei välttämättä ole riittävä radiotaajuutta käyttäviä
viestintälaitteita kohtaan. Käyttäjä saattaa joutua tekemään muutoksia, kuten siirtämään laitetta tai
kääntämään sen suuntaa. 

Varoitus
Järjestelmää ei saa käyttää suorassa kontaktissa muihin laitteisiin tai niiden
läheisyydessä. Jos tätä ei voida välttää, on varmistettava, että käytettävä laitekokoonpano
toimii normaalisti.

Yhteensopivuudet
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10.4.2 Sähkömagneettisen häiriön sieto

Sähkömagneettinen ympäristö

Kick 2 -järjestelmä on suunniteltu käytettäväksi seuraavissa kohdissa määritellyssä
sähkömagneettisessa ympäristössä.
Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että järjestelmiä käytetään oikeassa ympäristössä.

Sähkömagneettisen häiriön sieto, valmistajan vakuutus

Seuraavien osien taulukot sisältävät sähkömagneettisen häiriön sietoa koskevia tietoja ja
valmistajan vakuutuksen.
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10.4.3 Sähkömagneettinen häiriönsieto

Sähkömagneettisen häiriön sietotestit

Kick 2 -navigointiasema on tarkoitettu käytettäväksi vain virallisissa terveydenhoitolaitoksissa.
Seuraavassa on luettelo sovellettavista sietotesteistä ja -standardeista sekä käytettävät
yhteensopivuustasot:

Häiriönsietotesti Standardi IEC 60601-1-2 Tes-
taustaso

Yhteensopivuustaso

Staattinen sähköpurkaus –
Kosketus

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Staattinen sähköpurkaus –
Ilma

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Säteilytetyt RF- ja EM-
kentät IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz … 2,7 GHz
80 % AM taajuudella
1 kHz

3 V/m
80 MHz … 2,7 GHz
80 % AM taajuudella
1 kHz

Läheisyyskentät langatto-
mista radiolähettimistä
taajuus 2 450 MHz

IEC 61000-4-3

28 V/m 28 V/m

Läheisyyskentät langatto-
mista radiolähettimistä,
taajuudet 5 240 MHz, 5
500 MHz, 5 785 MHz

9 V/m 9 V/m

Nopea sähköinen tran-
sientti/purske – AC-tulolii-
täntä

IEC 61000-4-4

±2 kV
100 kHz:n toistotaa-
juus

±2 kV
100 kHz:n toistotaajuus

Nopea sähköinen tran-
sientti/purske – Signaalin
tulo-/lähtöliitännät

±1 kV
100 kHz:n toistotaa-
juus

±1 kV
100 kHz:n toistotaajuus

Jännitepiikit – AC-tulolii-
täntä linjasta linjaan

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Jännitepiikit – AC-tulolii-
täntä linjasta maahan

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

Jännitepiikit – Tulo-/lähtö-
liitännät linjasta maahan ±2 kV ±2 kV

Radiotaajuuden aiheutta-
mat johtuvat häiriöt IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz … 80 MHz
6 V
80 % AM taajuudella
1 kHz

3 V
0,15 MHz … 80 MHz
6 V
80 % AM taajuudella
1 kHz

Tehon taajuuden magneet-
tikenttä IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz tai 60 Hz

30 A/m
50 Hz tai 60 Hz

Jännitekuopat IEC 61000-4-11

0 % Ut; 0,5 sykliä
0, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° ja
315°
0 % Ut; 1 sykli ja
70 % Ut; 25/30 syk-
liä
Yksi vaihe 0°

Vastaa vaatimuksia

Sähkömagneettinen häiriönsieto
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Häiriönsietotesti Standardi IEC 60601-1-2 Tes-
taustaso

Yhteensopivuustaso

Jännitekatkot 0 % Ut; 250/300 syk-
liä Vastaa vaatimuksia

HUOMAUTUS: korkeammilla ESD-tasoilla laite saattaa rikkoutua pysyvästi. 

Testitaa-
juus
(MHz)

Kaista
(MHz)

Palvelu Modulaatio Enintään
(W)

Etäisyys
(m)

Häiriönsie-
don yh-
teensopi-
vuustaso
(V/m)

385 380–390 TETRA 400
Pulssimodu-
laatio
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430–470
GMRS 460,
FRS 460

FM
±5 poikkeama
1 kHz:n sini

2 0,3 28

710

704–787 LTE-kaista 13,
17

Pulssimodu-
laatio
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800–960

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

Pulssimodu-
laatio
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1 720

1 700–
1 990

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

Pulssimodu-
laatio
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-kaista 7

Pulssimodu-
laatio
217 Hz

2 0,3 28

5 240
5 100–
5 800

WLAN 802.11
a/n

Pulssimodu-
laatio
217 Hz

0,2 0,3 95 500

5 785
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IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Häiriönsieto-
testi

IEC 60601 -
testitaso

Yhteensopi-
vuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö – Ohjeet

Johtuva ra-
diotaajuus
IEC
61000-4-6

3 Vrms
150 kHz –
80 MHz

3 V

Kannettavaa tai siirrettävää radiotaajuista tieto-
liikennelaitetta ei saa käyttää lähempänä Kick 2
-navigointiaseman mitään osaa (mukaan lu-
kien kaapelit) kuin suositeltavalla erotusetäisyy-
dellä, joka lasketaan lähettimen taajuuden las-
kentaan tarkoitetun yhtälön avulla.
Suositeltu erotusetäisyys:

d 1 2 P,= 80–800 MHz

d 2 3 P,= 800 MHz – 2,5 GHz

Säteilevä ra-
diotaajuus
IEC
61000-4-3

3 V/m
80 MHz –
2,5 GHz

3 V/m

Jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lä-
hettimen maksiminimellisteho watteina (W) ja d
on suositeltava erotusetäisyys metreinä (m).
Kiinteiden radiotaajuuslähettimien ympäristömit-
taustena avulla saatujen kenttävoimakkuuksien
on oltava alle yhteensopivuustasonb jokaisella
taajuusalueella.
Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla mer-
kittyjen laitteiden läheisyydessä:

HUOMAUTUS: mikäli arvo on tarkalleen 80 MHz tai 800 MHz, sovelletaan korkeampaa taajuut-
ta. 

HUOMAUTUS: nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän
etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja hei-
jastuminen. 
a Kiinteiden lähettimien, esim. radion, matka- ja langattomien puhelimien ja maaradioliikenteen,
amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten sekä TV-lähetysten tukiasemien, kenttävoimak-
kuuksia ei teoreettisesti voida ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien toimin-
nasta aiheutuvaa sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla pitäisi tehdä
sähkömagneettinen mittaus. Jos mitattu kentän voimakkuus siinä kohdassa, jossa Kick 2 -jär-
jestelmää käytetään, ylittää em. hyväksyttävän radiotaajuutta koskevan vaatimustason, Kick 2 -
navigointiasemaa on tarkkailtava, kunnes tiedetään, että se toimii kunnolla. Jos järjestelmä ei
tunnu toimivan kunnolla, on ehkä ryhdyttävä tarvittaviin lisätoimiin, esim. siirrettävä Kick 2 -jär-
jestelmä toiseen paikkaan tai toiseen asentoon.
b Kun taajuusalue on yli 150 kHz – 80 MHz, kentän voimakkuuksien pitäisi olla alle 3 V/m.

Sähkömagneettinen häiriönsieto
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10.4.4 Radiotaajuiset tietoliikennelaitteet

Sähkömagneettinen ympäristö

Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuiset tietoliikennelaitteet voivat vaikuttaa järjestelmien
toimintaan.
Kick 2 -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jonka
ympäristöön säteileviä radiotaajuushäiriöitä valvotaan.
Kick 2 -järjestelmän käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä
minimietäisyyden kannettavien ja siirrettävien radiotaajuisten tietoliikennelaitteiden (lähettimet) ja
Kick 2 -navigointiaseman välillä alla olevan taulukon mukaisen tietoliikennelaitteiston
maksimitehon mukaisesti.

Varoitus
Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuiset (RF) tietoliikennelaitteet voivat vaikuttaa EM-
seurantayksikön toimintaan.

Erotusetäisyydet

Erotusetäisyydet kannettavien ja siirrettävien radiotaajuisten tietoliikennelaitteiden ja Kick 2 -
navigointiaseman välillä:

Lähettimen nimellis-
maksiminimellisteho
(W)

Lähettimen taajuuden mukainen erotusetäisyys (m)

150 kHz – 80 MHz

d 1 2 P,=

80–800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz – 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

Sellaisten lähettimien osalta, joiden maksimitehoa ei ole mainittu edellä olevissa taulukoissa,
suositeltu erotusetäisyys d metreinä (m) voidaan laskea käyttämällä lähettimen taajuuden las-
kentaan tarkoitettua yhtälöä, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen maksimini-
mellisteho watteina (W).
HUOMAUTUS: mikäli arvo on tarkalleen 80 MHz tai 800 MHz, sovelletaan korkeamman taajuu-
den erotusetäisyyttä. 

HUOMAUTUS: nämä ohjeet eivät ehkä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän
etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja hei-
jastuminen. 

Varoitus
Laite on testattu säteilevän radiotaajuisten häiriöiden siedon suhteen vain valituilla
taajuuksilla, ja sen käyttö muilla taajuuksilla toimivien lähettimien lähellä saattaa aiheuttaa
toimintahäiriön. (IEC 60601-1-2 2014-02, 4.0 painos, lauseke 5.2.2.5 b)

Varoitus
Mikäli tätä laitteistoa ei käytetä tietyntyyppisessä suojatussa paikassa, laitteiston
suorituskyky saattaa heikentyä, saattaa syntyä muiden laitteistojen aiheuttamia häiriöitä tai
radiopalveluihin liittyviä häiriöitä. (IEC 60601-1-2 2014-02, 4.0 painos, lauseke 5.2.2.2 a)
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10.4.5 Testatut kaapelit

Määritettyjen kaapelien käyttäminen

Varoitus
Muiden kuin ilmoitettujen lisälaitteiden, muuntimien tai kaapeleiden käyttö (lukuun
ottamatta Brainlabin varaosina myymiä kaapeleita) voi johtaa lisääntyneisiin päästöihin tai
järjestelmän alentuneeseen häiriönsietoon.

Kaapeleiden tekniset tiedot

Kick 2 Navigation -kaapelit, joille on tehty säteilyn ja häiriönsiedon vaatimustenmukaisuustestit:

Kaapeleiden Tekniset tiedot

Teho Brainlab toimittaa, pituus 4 m

Potentiaalin tasaus Brainlab toimittaa, pituus 5 m

EM-virtadatakaapeli Brainlab toimittaa, pituus 5 m

S-Video 2 BNC-koaksiaalikaapelia, suojattu, päätetty, 75 Ohm; 30 m

CVBS BNC-koaksiaalikaapeli, suojattu, päätetty, 75 Ohm; 30 m

Sairaalaverkko Brainlab toimittaa, pituus 5 m

Mikroskooppi Brainlab toimittaa, pituus 5 m

Testatut kaapelit
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10.4.6 Sairaalaverkko

Yleisiä tietoja

Käyttäjän on tunnistettava, analysoitava, arvioitava ja valvottava riskejä, joita voi esiintyä
kytkettäessä Kick 2 -navigointiasemaa samaan verkkoon tai datakytkentään toisten laitteiden
kanssa.
Langattomien verkkojen on oltava standardin EEE 802.11b/g/n/ac määritelmien mukaisia.
Muutosten tekeminen verkkoon/datakytkentään voi aiheuttaa uusia riskejä, jotka edellyttävät
lisäanalyysia. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa:
• muutokset laitekokoonpanossa
• lisälaitteiden kytkeminen tai irrottaminen
• kytkettyjen laitteiden päivittäminen.

Tiedonkulku verkossa

Laitteen yhdistäminen sairaalan verkkoon mahdollistaa seuraavat toiminnot:
• Potilaan tietojen siirtäminen järjestelmään ja sieltä pois
• Näytöllä näkyvien tietojen etäkäyttö
• Istunnon suoratoisto, tallentaminen ja jakaminen riippuen laitteen Brainlab-ohjelmistosta ja

integroinnista sairaalan verkkoon
Kick 2 -navigointiasemaa vastaanottaa tietoja sairaalan verkkopalvelimelta (esim. PACS-
palvelimelta) potilastietojen siirtoa varten.
Etäkäyttöä, suoratoistoa tai istuntojen jakamista varten Kick 2 -navigointiasema lähettää tietoja
suoratoisto-ohjelmaan sairaalaverkossa.

Sairaalaverkkoa koskevat vaatimukset

Vaatimus Arvot

Kaistanleveys
• Vähintään: 2 Mbit/s (esim. tiedonsiirrossa)
• Suositus: 10–50 Mbit/s (esim. suoratoistoon ja etäkäyttöön)
• Optimi: 100 Mbit/s – 1 Gbit/s (esim. istunnon jakamiseen)

Viive
• Enintään: ≤ 100 ms
• Suositus: ≤ 25 ms
• Optimi: ≤ 2 ms

Suojaus

• Kytke laite vain asianmukaisesti suojattuun verkkoon
• Verkon tulee olla suojattu luvatonta käyttöä vastaan (esim. käyttäjän tun-

nistus, palomuuri jne.)
• Verkko on oltava suojattu haittaohjelmia vastaan
• Internet-protokollasetti (TCP/IP)

Verkkoa koskevat varotoimet

Kick 2 -navigointiaseman näyttösisällön suoratoisto tai istunnon jakaminen voi aiheuttaa suuren
tietoliikennepiikin sairaalaverkkoon.

Integroitaessa Kick 2 -navigointiasemaa langattomaan sairaalaverkkoon on valittava
riittävä salaus (WPA2 tai sitä parempi), jolla estetään potilastietojen luvaton käyttö.

Mahdolliset verkkovikoja aiheuttavat vaarat

Seuraavat vaaratilanteet voivat olla seurauksena, jos sairaalaverkko tai datakytkentä ei vastaa
tässä osassa lueteltuja vaatimuksia:

YHTEENSOPIVUUSTIEDOT JA TEKNISET TIEDOT
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• Potilaan hoitovirhe, jonka on aiheuttanut:
- verkkovika potilastietoja siirrettäessä
- haittaohjelma (esim. virus), joka aiheuttaa tietokoneen datalaskentavirheen

• Potilaan tarpeeton altistuminen anestesialle tai säteilylle potilaan tietojen siirron aikana
tapahtuneen verkkovirheen vuoksi.

Sairaalaverkko
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10.5 Virtapistokkeet

Yleisiä tietoja

Kick 2 -järjestelmän mukana toimitetaan maantieteellisen alueen mukainen virtapistoke.

Määritettyjen verkkojohtojen käyttö

Varoitus
Maadoitus on luotettava ainoastaan silloin, kun järjestelmä on kytketty vain
sairaalakäyttöön tarkoitettuun pistorasiaan (merkintä ”Hospital Only” (Vain sairaala), tai
Pohjois-Amerikassa ”Hospital Grade”). Kytke verkkopistoke vain suojamaadoitettuun
seinäpistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa, sillä se poistaisi suojavaikutuksen.

YHTEENSOPIVUUSTIEDOT JA TEKNISET TIEDOT
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Virtapistokkeet
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11 HUOLTO
11.1 Tarkastukset
11.1.1 Yleiskatsaus

Turvallisuuden ja toimivuuden varmistaminen

Noudata tarkasti näitä ohjeita turvallisen toiminnan tavanomaisessa ylläpidossa.

Varoitus
Älä suorita tarkastus- tai huoltotoimenpiteitä, kun Kick 2 -navigointiasemaa käytetään
potilaan hoitoon.
Kick 2 -navigointiasema on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti sen toimivuuden ja
turvallisuuden varmistamiseksi.
Brainlab suosittelee, että kerran vuodessa tilataan ennakoiva huoltotarkastus EM Tracking Unit -
seurantayksikön seurantatarkkuuden tarkistamiseksi.

Sähkömagneettisten häiriövaatimusten vastaavuuden ylläpitäminen

Sähkömagneettisiin häiriöihin liittyvän perusturvallisuuden ylläpitämiseksi tarkasta säännöllisesti
seuraavat seikat:
• Laitteessa on käytössä vain määritettyjä kaapeleita
• Kaikki kaapelit ovat hyväkuntoisia ja vauriottomia (esim. ei näkyviä murtumia)
• Kaapeliliitännät ovat tiukkoja ja (mahdollisuuksien mukaan) suojattuja
• Laite on maadoitettu asianmukaisesti

Tarkastusväli

Brainlab suosittelee suorittamaan tarkastuksen vuosittain. Jos olette solmineet huoltosopimuksen,
Brainlab suorittaa vuositarkastuksen automaattisesti. Jos teillä ei ole huoltosopimusta, ottakaa
yhteys Brainlabin asiakastukeen tarkastuksen järjestämiseksi.

Valtuudet

Vain Brainlab ja/tai sen valtuutetut kumppanit saavat huoltaa ja korjata järjestelmää ja
laitteita.

Varoitus
Sähköiskun vaara: Kick 2 -navigointiasemassa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä poista
mitään kansia.

Ennen järjestelmän käyttämistä

Jos järjestelmä ei ole ollut käytössä pitkään aikaan, tarkasta ennen potilaan hoidon aloittamista,
että se toimii normaalisti.

HUOLTO
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Aiheeseen liittyviä linkkejä

Puhdistuksen valmistelu s. 121

Tarkastukset
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11.1.2 Tarkastusvälit

Viikoittain

Komponentti Tarkistus

Kaapelointi ja liittimet Silmämääräinen tarkastus (vauriot, kiertymät, murtumat)

Puhdistus Katso puhdistuskappale.

EM-seurantayksikkö

• Koko EM Tracking Unit -seurantayksikön kaapeleiden silmämää-
räinen tarkastus kiertymien, halkeamien jne. varalta

• Kaikkien liitinten silmämääräinen tarkastus vaurioiden varalta
• Kaikkien kotelon osien silmämääräinen tarkastus halkeamien jne.

kaltaisten vaurioiden varalta
• Tarkasta yleiset fyysiset vauriot.

Kuukausittain

Komponentti Tarkistus

Pääkomponentit
• Tarkasta fyysiset vauriot
• Merkinnät ja tyyppikilvet ovat luettavissa
• Liitäntä muun valmistajan lisälaitteeseen (esim. mikroskooppi)

Monitorikärry

• Toimivuus
• Monitorin kiinnityksen vakaus ja kallistusmekanismi sekä kosketus-

näytön naarmuttomuus
• Virtapainike
• Virran merkkivalo
• USB-liitäntä
• Verkkoliitäntä
• Tarkista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni ja ettei niitä puutu

Pyörät ja jarrut Toimivuus

Kamera

• Toimivuus
• Silmämääräinen tarkastus (kuluminen)
• Molemmat linssit ovat puhtaita eikä niissä ole naarmuja tai muita

vaurioita

Kamerakärry Tarkista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni ja ettei niitä puutu

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Monitorikärryn puhdistaminen s. 126

HUOLTO
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11.1.3 Brainlabin suorittama vuosihuolto

Järjestäminen

• Jos olette solmineet huoltosopimuksen, Brainlab suorittaa vuositarkastuksen automaattisesti.
• Jos teillä ei ole huoltosopimusta, ottakaa yhteys Brainlabin asiakastukeen tarkastuksen

järjestämiseksi.

Laajuus

Tähän tarkastukseen kuuluvat kaikkien komponenttien ja toimintojen tarkastus sekä
turvallisuustarkastuslomakkeessa mainitut kohdat.

Vuositarkastuksen kohdat

Komponentti Tarkistus

Monitorikärry

• Laitteen toimintatesti
• Mekaanisen tukijärjestelmän tarkastus (pylväät, pyörät ja lukot)
• Ilmansuodattimen vaihto
• Sähköturvallisuustesti

Kamerakärry

• Kameran toimintatesti
• Kameran kahvan toimintatesti
• Koko kärryn toimintatesti
• Mekaanisen tukijärjestelmän tarkastus (pylväät, pyörät ja lukot)

EM-seurantayksikkö
Brainlabin asiakastuen tekemä tarkkuuden tarkistaminen
Laitteen toimintatesti
Sähköturvallisuustesti

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Sähköturvallisuusstandardit s. 147
Sähköturvallisuustesti – sähkökäyttöiset lääkintäjärjestelmät s. 140

Brainlabin suorittama vuosihuolto
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11.2 Ilmansuodattimen vaihto

Valtuudet

Ainoastaan Brainlab, valtuutetut kumppanit ja koulutetut sairaalateknikot voivat vaihtaa
ilmansuodattimen.

Vaihtoväli

Monitorikärryn ilmansuodatin on vaihdettava kerran vuodessa. Jos olette solmineet
huoltosopimuksen, Brainlab suorittaa ilmansuodattimen vaihdon automaattisesti.
Jos teillä ei ole huoltosopimusta, ottakaa yhteys Brainlabin asiakastukeen ilmansuodattimen
vaihtamiseksi.

Vaihtosuodattimet

Käytä ainoastaan Brainlabin toimittamia ilmansuodattimia.
Vaihtosuodattimet tulevat tuuletusaukon kannen mukana (koko tuuletusaukon kansi vaihdetaan).

Ilmansuodattimen vaihtaminen

①

Kuva 73  

Toimenpiteet

1. Irrota tuuletusaukon kansi työntämällä alas tuuletusaukon kiinnikkeet ①.

2. Aseta uusi tuuletusaukon kansi ja varmista, että kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen.

HUOLTO
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11.3 Toimintahäiriöt ja palautusohjeet

Järjestelmän viat ja toimintahäiriöt

Älä jatka järjestelmän käyttämistä, jos
• virtakaapeli tai -pistoke on vahingoittunut tai kulunut
• laitteen sisään on joutunut nestettä
• järjestelmä ei toimi normaalisti, vaikka käyttöohjeita noudatetaan
• kärry on kaatunut tai kansi on vaurioitunut
• järjestelmäkomponenteissa voidaan havaita selvää suorituskyvyn laskua, mikä osoittaa huollon

tarvetta
• järjestelmästä vuotaa nesteitä
• järjestelmästä tulee savua

Jos kosketusnäytölle tulee virheviesti, ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen. Älä käytä
järjestelmää.

Toimintaohjeet vika- tai vauriotilanteessa

Toimenpiteet

1. Katkaise järjestelmän virta.

2. Irrota järjestelmä seinäpistorasiasta.

3. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

4. Estä tahaton käyttö asettamalla laitteeseen kyltti, jossa lukee ”EI SAA KÄYTTÄÄ” tai muu
vastaava teksti.

Jos jatkat tarkastuksessa vialliseksi havaitun laitteiston käyttöä, vaarannat potilaan terveyden.

Toimintahäiriöt ja palautusohjeet
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11.3.1 Palautusohjeet

Vahingoittuneesta laitteistosta ilmoittaminen

Kaikista laitteistovahingoista on ilmoitettava välittömästi Brainlabin asiakastukeen.
Brainlabin asiakastuki pyytää ilmoittamaan:
• komponenttien tuotenumerot (lueteltu järjestelmäkilvessä)
• ongelman kuvauksen.

Korjaus ja vaihto

Brainlabin asiakastuki:
• antaa sinulle korjauksen tai laitteiston vaihdon kustannusarvion
• kertoo, milloin laite on taas toimintakunnossa (yleensä 48 tunnin kuluessa).

Osien irrottaminen

Poista vialliset osat vain, jos Brainlabin asiakastuki neuvoo niin tekemään.

Palautusosoitteet

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Saksa

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

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

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

Osien palauttaminen

Toimenpiteet

1. Pakkaa osa niin, ettei se vahingoitu enää lisää.

2. Täytä faksitse saamasi tai korvaavan osan yhteydessä toimitettu lomake ja palauta se.

3. Teippaa laatikko tiiviisti kiinni.

4. Lähetä viallinen osa palautusosoitteeseen tai palauta se noudattamalla Brainlabin asia-
kastuen antamia ohjeita.

HUOLTO

Järjestelmän tekninen opas Ver. 1.5 Kick 2 -navigointiasema 175



Palautusohjeet
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12 VIANMÄÄRITYS
12.1 Kick 2 -järjestelmän vianmääritys

Korjaus ja huolto

Älä yritä huoltaa tätä järjestelmää itse. Jos sinulla on korjausta ja huoltoa koskevia kysymyksiä,
ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Monitorikärryn, kamerakärryn tai EM-seurantayksikön virta

Ongelma Mahdollinen syy

Ei monitorikärryn, kamerakärryn tai EM-seu-
rantayksikön virtaa

Tarkista, että virtakaapeli on oikein kytkettynä
virtapistokkeeseen.

Kosketusnäyttö

Monitorissa on kaksi tärkeää toiminnallista osaa, jotka vaikuttavat näyttöön:
• itse näyttö
• taustavalo.

Ongelma Mahdollinen syy

Yleensä jotkin pikselit (joista näytöllä nähtävät
kuvat koostuvat) lakkaavat toimimasta ajan
myötä.

Näyttö on ehkä vaihdettava.

Kosketusnäytön toiminta

Ongelma Mahdollinen syy

Näyttö ei toimi kosketuksesta.
• Kosketuksen ohjain ei toimi tai
• Hiiren kursorin sijaintia ohjaava ajuri ei toimi

Kamera

Infrapunakameraan liittyvän tiedonsiirron epäonnistuminen voi liittyä kahdentyyppisiin
kameraongelmiin.

VIANMÄÄRITYS
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Ongelma Oireet Mahdolliset syyt

Kameratilavuuden
lasku

• Rajoittunut kuvakenttä
navigointia varten.

• Kameran linssin merkki-
valot eivät pala.

• Ylikuumeneminen.
• Kameran vanhentuminen.
• Toisen laitteen (esim. pulssioksimetrin) infra-

punavalo aiheuttaa häiriötä.
• Leikkaussalipinnat heijastavat tahattomasti

infrapunavaloa (esim. heijastavat liinat tai
vaatetus).

Ei virtaa
Kamerasta ei kuulu ääni-
merkkiä käynnistyksen ai-
kana.

• Kaapelointiin liittyvä ongelma.
• Elektroniikkaosiin liittyvä ongelma.

Ei tiedonsiirtoyh-
teyttä

Kamerasta ei kuulu ääni-
merkkiä sovelluksen käyn-
nistyksen aikana.

• Yhteysvirhe tukiaseman ja kamerakärryn
välillä: tarkista kaapeliliitännät.

• Virheellinen ohjelmistokokoonpano.

Markkeripallojen
seuranta ei toimi

Ohjelmisto näyttää tunnis-
tamattomia, harmaita
markkeripalloja kameran
kuvausalalla.

• Toisen laitteen (esim. pulssioksimetrin) infra-
punavalo aiheuttaa häiriötä.

• Leikkaussalipinnat heijastavat tahattomasti
infrapunavaloa (esim. heijastavat liinat tai
vaatetus).

HUOMAUTUS: jos sinulla on ongelmia kameran kanssa, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen. 

EM-seurantayksikkö

Ongelma Oireet Mahdolliset syyt

Ei virtaa

EM-seurantayksiköstä ei
kuulu äänimerkkiä käyn-
nistyksen aikana, ja virran
merkkivalo ei pala.

Tarkista, että virtakaapeli on oikein kytkettynä
EM-virtapistokkeeseen.

Tarkista, että EM-virtalähteen päävirtakytkin on
päällä (virtalähteen vihreä merkkivalo palaa).

Varmista, että virtalähde on kytkettynä EM-seu-
rantayksikön kaapeliin ja että kaapeli on kytket-
tynä EM-seurantayksikön molempiin liittimiin.

Ei tiedonsiirtoyh-
teyttä

EM-seurantayksiköstä ei
kuulu äänimerkkiä sovel-
luksen käynnistyksen aika-
na.

Tarkista monitorikärryn ja EM -seurantayksi-
kön välinen kaapelointi.

Virheellinen ohjelmistokokoonpano.

Ei seurantaa
Ohjelmisto näyttää yliviiva-
tun EM-kenttägeneraatto-
rin symbolin.

Tarkista EM-kenttägeneraattorin ja EM-tukia-
seman välinen kaapelointi.

Ei EM-instrument-
tien seurantaa

EM-instrumenttiliitännän
merkkivalo ei pala.

Tarkista EM-tukiaseman ja EM-instrumentin
väliset kaapelit.
Jos kaapeloinnit ovat oikein ja jos EM-tukiase-
ma saa virtaa (vihreä virran merkkivalo), sam-
muta EM-tukiasema EM-virtalähteen päävirta-
kytkimestä. Odota vähintään viisi sekuntia ja
kytke sitten verkkovirta takaisin päälle.

EM-instrumenttiliitännän
merkkivalo on kullanrus-
kea.

Tarkista, että sovellusohjelmisto toimii oikein.

Varmista, ettei EM-instrumentin sterilointikäsit-
telyn sallittuja suorituskertoja ole ylitetty.

Varmista, että sopiva Brainlab EM -instrumentti
on kytkettynä (katso yhteensopivat EM-instru-
mentit instrumenttien käyttöohjeesta).

Kick 2 -järjestelmän vianmääritys
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Ongelma Oireet Mahdolliset syyt

EM-instrumenttiliitännän
merkkivalo on vihreä, mut-
ta EM-instrumentin sym-
bolia ei näytetä.

Varmista, että instrumentti on seurattavan tila-
vuuden sisällä.

Katkonainen inst-
rumentin seuranta

EM-instrumentin symbolia
ei näytetä ohjelmistossa
koko ajan EM-instrument-
tia liikutettaessa.

Tarkista, että EM-instrumentit ovat EM-kenttä-
generaattorin seurattavan tilavuuden sisällä
eivätkä seurattavan tilavuuden reunalla.

Tarkista, ettei mikään metallinen vierasesine
voi häiritä sähkömagneettista kenttää (esim.
ferromagneettiset instrumentit).

EM-instrumentin symboli
liikkuu ohjelmistossa, vaik-
ka EM-instrumenttia pide-
tään paikallaan.

Muiden lähellä sijaitsevien sähkölaitteiden ai-
heuttama sähkömagneettinen häiriö häiritsee
EM-seurantayksikön seuranta-algoritmeja. Siir-
rä lähellä olevat laitteet kauemmas.

Seurattava instrumentti, joka sisältää mootto-
riosan (esim. imuleikkuri), häiritsee seurantaa
moottorin ollessa käytössä. Älä luota seuranta-
tietoihin moottoriosan ollessa käytössä.
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