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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktopplysninger

Support

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

Område Telefon og faks E-post

USA, Canada, Sentral- og Sør-
Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransktalende om-
råder Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 5811

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

Forventet levetid

Brainlab tilbyr minimum åtte års servicegaranti for Kick 2 navigasjonsstasjonen og minst fem
års servicegaranti for EM-sporingsenheten. I løpet av denne perioden tilbys både reservedeler
og support.

Tilbakemelding

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

Produsent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland
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1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven. Ingen del
av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra
Brainlab.

Brainlab-varemerker

• Brainlab® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG.
• Kick® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG.

Patentinformasjon

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

CE-merke

CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de vesentlige kravene i råds-
direktiv 93/42/EØF ("MDD").
Kick 2 navigasjonsstasjonen er et produkt i klasse IIb i henhold til reglene
som er etablert av MDD.

Avfallshåndtering

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

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

Rapportere hendelser knyttet til dette produkter

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

Salg i USA

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

Juridisk informasjon
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1.3 Symboler

Advarsler

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

Forsiktighetsregler

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

Merknader

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

Symboler på maskinvarekomponenter

Symbolene nedenfor er å finne på systemet.

Symbol Forklaring

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

Ekvipotensialitet
MERK: For identifisering av terminaler som fører de forskjellige delene av utstyret el-
ler systemet til samme potensial når de er sammenkoblet, og da ikke nødvendigvis
jordpotensial. 

Holdes tørr

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

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

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

Antall medfølgende deler

Produsentens lotnummer
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Symbol Forklaring

Produsentens serienummer

Referansenummer (artikkelnr.)
MERK: Indikerer Brainlabs produktnummer. 

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

Produsent

IPXY

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

MERK: Bokstaven X er opplistet hvis det foreligger for lite data til å tilordne et be-
skyttelsesnivå. 

Amerikansk nasjonal lovgivning tillater ikke at dette instrumentet selges eller bestil-
les av andre enn leger

Bryter som setter enheten i hvilemodus

Inneholder en RF-sender for drift

Unik enhetsidentifikator

Se instruksjonshåndbok eller -hefte

Du må ikke se direkte inn i laserstrålen, eller peke laserstrålen direkte i pasientens
ansikt eller øyne

(Spectra-kamera)
Laserstråling avgis fra blenderåpningen
Unngå å se direkte inn i strålen
Klasse 2 laserprodukt
Maks. effekt 1 mW, bølgelengde 635 nm
ANSI Z136.1 (2000), IEC 60825-1 (2001)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 og 1040.11 unntatt for avvik ifølge Laser Notice No. 50
datert 26. juli 2001

(Vega-kamera)
Laserstråling avgis fra blenderåpningen
Unngå å se direkte inn i strålen
Klasse 2-laserprodukt
Maks. effekt 1 mW, bølgelengde 635–670 nm
ANSI Z136.1 (2014), IEC 60825-1 (2014)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 og 1040.11 unntatt for avvik ifølge Laser Notice No. 50
datert 24. juni 2007

Symboler

10 System og teknisk brukerveiledning Rev. 1.5 Kick 2 navigasjonsstasjon



Symbol Forklaring

Fare for velting: Du må ikke flytte vognen mens bremsene er låst eller dersom enhe-
ten er blokkert av hindringer

Masse

Sterkt magnetfelt
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1.4 Bruke systemet

Tiltenkt systembruk

Kick 2 navigasjonsstasjonen er beregnet til bruk som en mobil databehandlingsplattform for ett
eller flere programvareprogrammer. Kick 2 navigasjonsstasjonen forenkler visning og utveksling
av, samt samhandling med data. Kick 2 navigasjonsstasjonen samhandler også med eksterne/
ekstra enheter eller komponenter innenfor de definerte spesifikasjonene når den brukes i det
tilsiktede miljøet.
Ved å integrere en egnet sporingsenhet og bruke egnet applikasjonsprogramvare kan Kick 2
navigasjonsstasjonen brukes som navigasjonsstasjon.

Tiltenkt brukerprofil

Nedenfor beskrives hvilke brukere systemet er ment for, og hvilke oppgaver brukerne henholdsvis
har.
Klinisk team:
• Ikke-steril klargjøring og oppsett før kirurgi
• Ikke-steril håndtering av enheten under kirurgi (f.eks. reposisjonering av vognen)
• Steril eller ikke-steril interaksjon med videoer, bilder og data
• Avstengning, rydding og lagring av utstyr etter kirurgi

Rengjøringspersonale:
• Rengjøring av enheten etter utkobling

Sykehusets tekniker:
• Vedlikehold
• Ha tilsyn med enhetens elektriske sikkerhet i løpet av dens levetid
• Kasting av enheten etter endt levetid

Brainlab service:
• Installasjon av enheten, inkludert utpakking og transport av enheten
• Opplæring av brukere på enheten
• Feilsøking og reparasjon av enheten

Pasientpopulasjon

Den tilsiktede pasientpopulasjonen består av pasienter som kan behandles med programvaren
Brainlab har utgitt for Kick 2 navigasjonsstasjonen.
Du finner mer informasjon i den relevante Brukerveiledning for programvare.

Hvor systemet kan brukes

Systemet er kun ment for innendørs bruk, ved en profesjonell helsepleiefasilitet.

Brukshyppighet

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

Avgjørende ytelse

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

Bruke systemet
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Hyppig brukte funksjoner

Følgende funksjoner er hyppig brukte funksjoner på Kick 2:
• Flytting og posisjonering av enheten før og etter kirurgi
• Tilkobling/frakobling av tredjepartsenheter
• Overføring av pasientdata til enheten
• Usteril reposisjonering av enheten under kirurgi
• Steril bruk av berøringsskjermen
• Start/slå av
• Rengjøring av enhet
• Klargjøring for reise- og pakke reisesettet

Forsiktig håndtering av maskinvaren

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

Kontroll av riktighet

Advarsel
Før pasienten behandles, kontrolleres riktigheten av all inndata og utdata i systemet.
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1.5 Kompatibilitet med medisinske enheter og
programvare

Enheter som ikke leveres av Brainlab

Advarsel
Bruk av kombinasjoner av medisinske enheter som ikke er autorisert av Brainlab, kan
påvirke negativt enhetens sikkerhet og sette pasienten, brukeren og/eller omgivelsene i
fare.

Andre Brainlab-instrumenter

Ytterligere instrumenter kan ha blitt tilgjengelig etter at denne brukerveiledningen er utgitt. Ta
kontakt med Brainlab support hvis du har spørsmål om kompatibilitet.

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

Instrumentenhet

Hvis noen instrumenter brukes sammen med dette produktet, må du forsikre deg om at alle
instrumenter er korrekt montert i henhold til instruksjonene i den relevante brukerveiledningen
for instrumentet.

Kompatibel Brainlab medisinsk programvare

Bare Brainlab medisinsk programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med
systemet. Ta kontakt med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet med medisinsk
programvare fra Brainlab.

Programvare som ikke leveres av Brainlab

Bare autoriserte Brainlab-ansatte kan installere programvare på Brainlab-systemet. Ikke
installer eller fjern programvareapplikasjoner.

Oppdateringer

Advarsel
Oppdatering av operativssystemet (hurtigreparasjoner) eller programvare fra tredjeparter
skal utføres utenom kliniske tidsperioder og i et testmiljø, slik at man kan verifisere at
Brainlab-systemet fungerer korrekt. Brainlab overvåker Windows Hotfixes (Windows
hurtigreparasjon) og kan fastslå om det forventes problemer med bestemte oppdateringer.
Ta kontakt med Brainlab support dersom det oppstår problemer med operativsystemets
hurtigreparasjonsfiler.

Virusskanning og skadelig programvare

Brainlab anbefaler at systemet beskyttes med fullstendig oppdatert antivirusprogramvare.
Vær klar over at enkelte innstillinger for beskyttelse mot skadelig programvare (f.eks.
virusskanner) kan redusere systemets ytelse. For eksempel kan hastigheten av prosesser som
innlasting og lagring av pasientdata være redusert hvis skanninger utføres i sanntid og hver

Kompatibilitet med medisinske enheter og programvare
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filtilgang overvåkes. Brainlab anbefaler å deaktivere sanntidsskanninger og gjennomføre
virusskanninger utenom klinikkens åpningstid.

Advarsel
Se til at antivirusprogramvaren ikke foretar noen modifiseringer av Brainlab-katalogene,
spesifikt:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, osv.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, osv.

Advarsel
Du må ikke laste ned eller installere oppdateringer under behandlingsplanlegging.
Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon om disse problemene.

Microsoft-sikkerhetsoppdateringer for Windows og driveroppdateringer

Brainlab tillater kun installasjon av sikkerhetsutbedringer (patcher). Ikke installer servicepakker og
frivillige oppdateringer. Verifiser innstillingene dine for å sikre at oppdateringer lastes ned og
installeres riktig og ved et egnet tidspunkt. Du må ikke oppdatere drivere på Brainlab-plattformer.
Se Brainlabs nettsider for mer informasjon om innstillinger og en liste over Microsoft-
sikkerhetsoppdateringer som er blokkert av Brainlab support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Passord: WindowsUpdates!89
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1.6 Opplæring og dokumentasjon

Brainlab-opplæring

For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk må alle brukere delta i et obligatorisk opplæringsprogram
holdt av en autorisert representant for Brainlab før de bruker systemet.

Support med tilsyn

Før du bruker systemet til kirurgiske operasjoner der datastøttet navigering anses som kritisk, må
du gjennomføre et tilstrekkelig antall fullstendige operasjoner sammen med en Brainlab-
representant.

Ansvar

Advarsel
Dette systemet er kun et hjelpemiddel for kirurgen og erstatter ikke kirurgens erfaring og/
eller ansvar ved bruk. Det må alltid være mulig for brukeren å fortsette uten hjelp av
systemet.
Bare faglært medisinsk personale skal bruke systemkomponenter og instrumenteringstilbehør.

Forlenget tid i operasjonssalen

Brainlab-navigasjonssystemer er sensitivt teknisk utstyr. Avhengig av OR-oppsettet, plassering av
pasienten samt varigheten og kompleksiteten av beregninger kan varigheten av operasjoner der
navigasjon brukes variere. Det er opp til brukeren å avgjøre om en eventuell forlengelse av tiden
er akseptabelt for den respektive pasienten og behandlingen.

Lese brukerveiledninger

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

Tilgjengelige brukerveiledninger

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

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for pro-
gramvare

• Oversikt over behandlingsplanlegging og bildeveiledet naviga-
sjon

• Beskrivelse av systemoppsett for operasjonssal
• Detaljerte programvareinstruksjoner

Brukerveiledning for ma-
skinvare

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

Brukerveiledninger for in-
strumentet Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrumentet

Veiledning for rengjøring,
desinfeksjon og sterilisering

Detaljer om rengjøring, desinfisering og sterilisering av instrumen-
ter

Opplæring og dokumentasjon
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Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledning for system Detaljert informasjon om systemoppsett

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

System og teknisk bruker-
veiledning

Kombinerer innholdet til Brukerveiledning for system og Teknisk
brukerveiledning

GENERELL INFORMASJON
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Opplæring og dokumentasjon
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2 SYSTEMOVERSIKT
2.1 Oversikt

Kick 2 navigasjonsstasjon

Kick 2 navigasjonsstasjonen er en mobil navigasjonsstasjon for bildestyrt kirurgi (IGS), og den
består av:
• en monitorvogn med en medisinsk datamaskinenhet (MCU) og en skjerm med

berøringsskjermteknologi
• en sporingsenhet:

- en kameravogn med en optisk sporingsenhet og alle komponenter som er nødvendige for å
sikre bruken av den i kombinasjon med monitorvognen

- ELLER
- en elektromagnetisk sporingsenhet og alle komponenter som er nødvendige for å sikre

bruken av den i kombinasjon med monitorvognen
Sporingsenheten samler inn sporingsdata ved å detektere enten reflekterte (f.eks. infrarødt lys)
eller utstrålte elektromagnetiske bølger fra registreringsenheter, enheter og instrumenter. De
innsamlede sporingsdataene overføres til datamaskinen der de behandles av
programvareprogrammer.

Elektromagnetisk sporing

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

SYSTEMOVERSIKT
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2.2 Systemoppsett
2.2.1 Oversikt

Installasjon

Kick 2 leveres forhåndsinstallert og klar til bruk.
Alle systemkomponenter egner seg for kontinuerlig bruk under kirurgiske prosedyrer.

Interferens

Kick 2 har ingen essensielle ytelser slik som definert i IEC 60601-1. Men påvirkningen av
elektromagnetiske forstyrrelser kan redusere ytelsen.
Sterk elektromagnetisk interferens kan påvirke berøringsteknologien og føre til tap av trådløs
nettverkstilkobling. Hvis berøringsskjermen ikke reagerer riktig eller oppretter
fantomberøringsaktiveringer, flytter du Kick 2 navigasjonsstasjonen.
Frekvens eller frekvensbånd for overføring: 2,4 GHz og 5 GHz med en båndbredde på 20 MHz i
802.11a/b/g standard, 40 Mhz i 802.11n og opptil 160 MHz i 802.11ac.

Advarsel
Systemet produserer elektromagnetiske felt som kan forstyrre annet sensitivt utstyr, og
kan selv forstyrres av andre elektromagnetiske felt.
Elektromagnetiske forstyrrelser fra andre enheter i nærheten kan forstyrre sporingsalgoritmene
slik at et statisk EM-instrument fremstår som å være i bevegelse. Prøv å flytte det andre utstyret.
Et sporet instrument med et motorisert element (f.eks. en barbermaskin) kan forstyrre sporingen
mens motoren er i bruk. Ikke sett tillit til sporingsinformasjonen så lenge de motoriserte
instrumentene er i bruk.

MR-sikkerhet

Advarsel
Kick 2 har ikke blitt testet i et MR-miljø.

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

Systemposisjonering

Sørg for at systemet (inkludert EM-sporingsenheten) er satt opp slik at pluggene til strømnettet
er lett tilgjengelig. I tilfelle funksjonsfeil må du være i stand til å enkelt trekke ut nettstrømkablene.
Du må passe på at systemet (inkludert EM-sporingsenheten) settes opp slik at det ikke er mulig
for pasienten å ta på utstyret, eller på annet vis komme i kontakt med det. Tilkoblingspanelet må
vende bort fra brukerne og pasienten.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Spesielle forholdsregler vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) må installeres og
brukes i henhold til informasjonen om elektromagnetisk kompatibilitet som du finner i denne
veiledningen.

Systemoppsett
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Oppsettseksempel

④

① ② ③

Figur 1  

Oppsettsprosedyren beskriver posisjoneringen av enheten i operasjonssalen og tilkobling av en
sporingsenhet (Kick 2 Spectra kameravogn som vises over).

Trinn

1. Fjern beskyttelsesdekslet før du går inn i operasjonssalen.

2. Posisjoner systemet i operasjonssalen.
MERK: Du må ikke posisjonere monitoren eller noen annen del av systemet direkte over
pasienten. 

3. Lås alle bremser på monitorvognen.

4. Flytt monitoren til ønsket posisjon.

5. Sett opp sporingsenheten i henhold til de medfølgende instruksjonene.

6. Koble Ethernet-kabelen til sporingsenhetens port ④ på monitorvognen.

7. Koble nettstrømledningen til monitorvognen ③ og plugg den inn i vegguttaket.

8. Koble nettstrømledningen til sporingsenheten ① og plugg den inn i vegguttaket.

9. Koble Ethernet-kabelen til nettverksporten ② på sporingsenheten.
Systemet er nå klart til å slås på.

SYSTEMOVERSIKT
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2.2.2 Oppsett i operasjonssalen

Generell informasjon

Eksempelet på et oppsett nedenfor er kun et forslag. Se i den relevante brukerveiledningen for
programvaren for å få detaljerte beskrivelser av oppsett.

Eksempel på oppsett av Kick 2 navigasjonsstasjonen

Figur 2  

Følgende eksempel viser Kick 2 med en sporingsenhet (i dette eksempelet Kick 2 Spectra
kameravognen).

Oppsett i operasjonssalen
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Kick EM oppsettseksempel

Eksempelet på et oppsett nedenfor er kun et forslag. Se i den relevante brukerveiledningen for
programvaren for å få detaljerte beskrivelser av oppsett.

①                                                               ②
Figur 3  

Alternativer

① Eksempel på oppsett med EM-feltgeneratorens festeplate

② Eksempel på oppsett med EM-feltgeneratorens posisjoneringsarm

SYSTEMOVERSIKT
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2.3 Riktig systemhåndtering
2.3.1 Oversikt

Riktig håndtering

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

Advarsel
Utfør en funksjonstest før kirurgi. Se til at systemet starter riktig og at pasientdata lastes
inn på riktig måte i den relevante navigasjonsapplikasjonen og at kommunikasjonen til
sporingsenheten er tilgjengelig. Kontroller at kameraenheten avgir en lyd og at LED-ene
lyser, samt at kommunikasjon er etablert med basestasjonen.

Pasientsikkerhet

Komponenter bør aldri komme i fysisk kontakt med pasienten.

Modifisering

Du må ikke foreta endringer på Kick 2 navigasjonsstasjonen. Det er kun Brainlab-sertifisert
personale som har lov til å foreta endringer.

Advarsel
Bruk kun systemkomponentene slik de leveres av Brainlab. Ikke endre systemet på noen
måte. Hvis du foretar endringer på systemet, eller bruker det på annet vis enn det er ment
for, kan dette føre til alvorlig skade på pasienten, brukeren eller en tredjepart.

Fare for elektrisk støt

For å unngå elektrisk støt eller permanent skade på systemet må Kick 2 navigasjonsstasjonen
ikke utsettes for overdreven fuktighet.

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

Advarsel
Pålitelig jording kan oppnås bare når Kick 2 navigasjonsstasjonen er koblet til en
tilsvarende stikkontakt merket "Hospital Only" (Kun sykehus) ("Hospital Grade"
(sykehuskvalitet) i Nord-Amerika). Du må kun koble Kick 2 navigasjonsstasjon til en jordet
nettstrømforsyning. Ikke omgå denne beskyttelsen ved å bruke en skjøteledning. Hvis ikke,
kan det føre til personskade.
Du må ikke berøre pluggenes elektriske kontakter.

Riktig posisjonering

Kick 2 navigasjonsstasjonen må alltid flyttes, parkeres og betjenes i den posisjonen som passer
med bruken, slik at du unngår skade på systemet, annet utstyr eller personer.
Kick 2 navigasjonsstasjonen må kun brukes på jevne flater.
Sett på alle bremser på vognen med Kick 2 navigasjonsstasjonen under drift.
Du må ikke plassere Kick 2 eller noen andre tilhørende deler, over pasienten.

Riktig systemhåndtering
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Radiointerferens

Advarsel
Dette utstyret er kun beregnet for bruk av helsepersonell. Det kan forårsake
radiointerferens eller forstyrre bruken av utstyr i nærheten. Det kan være nødvendig å ta
forholdsregler, som å snu på eller omplassere Kick 2 navigasjonsstasjonen eller skjerme
plasseringen.
Flyttbare og mobile kommunikasjoner for radiofrekvens kan påvirke utstyret.
Annet utstyr i operasjonssalen kan forårsake interferens med Kick 2 navigasjonsstasjonen, selv
om det overholder CISPR-strålingskravene.

Begrensninger til miljø

Advarsel
Systemkomponenter er ikke egnet for bruk i nærvær av brannfarlige gassblandinger som
inneholder luft, oksygen eller lystgass.
Ikke plasser systemkomponentene på ujevne flater der systemet kan velte og bli påført alvorlig
skade.

Beskyttelsestrekk

Du må oppbevare beskyttelsesdekslene på et rent og tørt sted under operasjon.

Koblinger til relaterte emner

Parkering og oppbevaring på side 117
Miljøkrav på side 148

SYSTEMOVERSIKT
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2.3.2 Bevegelige deler

Forholdsregler

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

Klemsteder

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

Stolpefikseringsspak

Monitorhåndtak (under montering)

Hjul

Bevegelige deler
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3 MONITORVOGN
3.1 Monitorvogn

Generell informasjon

Monitorvognen virker som en "basestasjon" for å koble til egnede sporingsenheter.
Monitoren kan senkes for å motta en bra visningsvinkel for brukeren. For steril bruk skal Kick-
monitordraperingen brukes.

Driftsprinsipp

Ved bruk av MCU behandler Kick 2 navigasjonsstasjonen informasjonsdata som kan vises på
displayet eller forsynes ved grensesnittilkoblingene på brukerpanelet. En projisert kapasitiv
berøringsskjerm i displayet gjør det mulig for brukeren med interaksjon med informasjonsdataene.
Ved å integrere en egnet sporingsenhet og bruke egnet applikasjonsprogramvare kan Kick 2
brukes som navigasjonsstasjon.

MONITORVOGN
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3.1.1 Monitorvognens komponenter

Monitorvognens komponenter

①

③
②

④

⑤

⑥

⑧

⑦

Figur 4  

Nr. Komponent

① Hjul

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

③ Monitorhengsel

④ Berøringsskjerm

⑤ Monitorkabel (ikke synlig på bildet)

⑥ Monitorstolpe med kabelkroker

⑦ Strømknapp

⑧
Monitorvogn-base, inneholder:
• Medisinsk computerenhet
• Tilkoblingspanel

Monitorvognens komponenter
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Tilkoblingspanel

①

⑤

③

②

④

⑥

⑧

⑨

⑦

Figur 5  

Nr. Komponent

① Nettstrøm

② Potensialutjevning

③ S-Video In (S-videoinngang)

④ Video In (Videoinngang)

⑤ Hospital Network (Sykehusnettverk)

⑥ Sporingsenhet

⑦ USB 2.0

⑧ USB 3.0

⑨ Mikroskop-/videoutgang

Sporingsenhet

Kick 2 navigasjonsstasjonen (artikkelnummer 18190) kan brukes med hvilken som helst av de
følgende komponentene:

Komponent Artikkelnummer

Kick 2 Spectra kameravogn 18178

Kick 2 Vega kameravogn 18172

Avtakbare komponenter

Kick 2 navigasjonsstasjonen (artikkelnummer 18190) består av de følgende komponentene:

Komponent Artikkelnummer

Visning med hengsel ("monitor") 18171-18

Monitorstolpe 18071-04

Monitorens beskyttelsesdeksel 18174-02

DVD-stasjon for Kick 2.0 (ekstrautstyr) 18176

MONITORVOGN
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Komponent Artikkelnummer

Adapter (USB til Ethernet) (ekstrautstyr) 18177

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

EM-komponenter

Kick 2 navigasjonsstasjonen (artikkelnummer 18190) kan brukes med de følgende
komponentene:

Komponent Artikkelnummer

EM-basestasjon 18092-02A

EM-feltgenerator 18092-08/18092-08A

Monitorvognens komponenter
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3.1.2 Monitor

Generell informasjon

Kick 2 er utstyrt med en berøringsskjerm.
Visningsalternativene avhenger av programvareapplikasjonene og brukerinnstillingene. For mer
informasjon, se den relevante brukerveiledningen for programvaren.

Ikke beregnet for diagnostisk bruk

Berøringsskjermen overholder ikke DIN EN 6868-157 og er ikke beregnet på diagnostisk bruk.
Videobilder egner seg ikke for diagnostisk bruk.

Monitorens komponenter

①

②

Figur 6  

Nr. Komponent

① Monitorutløser (baksiden av monitorhåndtaket)

② Berøringsskjerm

Bruk av berøringsskjermen

Berøringsskjermen må rengjøres før bruk.
• Berøringsskjermen er alltid på, og kan brukes når systemet er skrudd på.
• Du må posisjonere monitoren slik at den ikke er til hinder ved kirurgiske inngrep, eller for

personalet i operasjonssalen.

Beskytte overflaten av berøringsskjermen

Du må ikke bruke en skadet berøringsskjerm. Du må alltid kontrollere at berøringsskjermen er i
orden før du starter en prosedyre.
Du må ikke bruke skarpe objekter på berøringsskjermen.

MONITORVOGN
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Korrekt bruk av vogn

Du må ikke feste eller henge noe på monitorvognen, med mindre det er spesifisert av Brainlab,
og ikke lene deg på monitorvognen. Dette kan føre til at vognen velter.

Monitor
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3.1.3 Bevegelsens rekkevidde

Monitorrotasjon

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

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

MONITORVOGN
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3.1.4 Monitorvognens ventilasjon

Ventilasjonsområde

①

Figur 7  

Nr. Ventilasjonsområde

① Undersiden av monitorvognens base (på begge sider)

Sikre ventilasjon

Du må ikke blokkere eller dekke til ventilasjonsåpninger på systemet, f.eks. med draperinger. For
at systemet skal fungere som det skal, og for å unngå overoppheting, må luft kunne sirkulere
gjennom ventilene.
Ikke plasser et system i nærheten av eller over en radiator eller et varmeregister eller i direkte
sollys.

Monitorvognens ventilasjon
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4 KAMERAVOGN
4.1 Sette opp kameravognen
4.1.1 Kameravognens posisjon

Sterilt felt

Kameravognen er usteril. Den skal ikke brukes innenfor pasientmiljøet.
Ikke la noen komponenter komme inn i det sterile feltet.

Interferens

Kameravognen har ingen essensiell ytelse slik som definert i IEC 60601-1. Imidlertid kan
påvirkningen av elektromagnetiske forstyrrelser redusere ytelsen, slik som begrenset
sporingsvolum eller funksjonsfeil.
Hvis kameraets infrarøde lys forårsaker interferens i andre enheter, må du flytte på disse
enhetene og/eller kameraet slik at interferensen opphører.
Kameraets infrarøde lys kan virke forstyrrende på annet IR-basert operasjonsutstyr som f.eks.
fjernkontroller, pulsoksimetre eller IR-sensitive mikroskoper.

Slik posisjonerer du kameravognen trygt

Trinn

1. Fjern beskyttelsesdekslet før du går inn i operasjonssalen.

2. Posisjoner kameravognen i operasjonssalen.
MERK: Ikke plasser noen komponenter rett over pasienten. 

3. Lås alle bremser på kameravognen.

4. Flytt kameraet til ønsket posisjon.

5. Koble alle kablene til på tilkoblingspanelet.

KAMERAVOGN
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4.1.2 Driftsposisjon

Plasseringshensyn

Ved interferens med andre enheter forårsaket av kameraets infrarøde lys, må du omplassere
kameraet og/eller den berørte enheten til forstyrrelsen opphører.
Refleksjon av infrarødt lys (f.eks. fra gardiner eller skinnende flater) kan forstyrre kameraets evne
til å følge instrumentene på rett måte. Det samme kan forekomme med kameraets infrarøde lys,
som kan forstyrre andre enheter (f.eks. pulsoksimeter, fjernkontrollsystemer eller mikroskoper som
er følsomme for infrarødt lys).

Slik setter du kameravognen i driftsposisjon

Trinn

1. Se til at kameravognen er i transportposisjon.

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

3. Lås alle fire hjulbremser.

4. Juster kamerahøyden etter ønske.

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

6. Koble kameravognen til basestasjonen og plugg inn nettstrømmen.

Driftsposisjon

36 System og teknisk brukerveiledning Rev. 1.5 Kick 2 navigasjonsstasjon



4.2 Kameravogn

Generell informasjon

For å oppnå en bra sporingsposisjon justeres kameraet i høyden ved bruk av teleskopstolpen og/
eller roteres rundt vertikal og horisontal akse.
Den tiltenkte medisinske indikasjonen avhenger av applikasjonsprogramvaren som håndterer de
gitte sporingsdataene. Se i den respektive dokumentasjonen for navigasjonsstasjonen for å få
mer informasjon.

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

Optisk sporing

Optisk sporing er mulig ved hjelp av en kameraenhet som avgir og oppdager glimt med infrarødt
lys.
• Plasser kameraenheten slik at interesseområdet er synlig.
• Reflekterende elementer, som er festet til referanseenheter på pasienten og til

instrumenteringen, reflekterer de infrarøde signalene tilbake til kameraenheten.
• Signalene som reflekteres fra elementene, fanges opp og digitaliseres av hver kameralinse fra

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

tredimensjonale posisjoner fra instrumentene og pasientens referanseenheter.

Komponenter

①

②

③

④
⑥

⑤

⑦

⑧

Figur 8  

KAMERAVOGN
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Nr. Komponent

① Kameravognens base

② Kabelkroker

③
• Teleskopstang
• Spiralkamerakabel (ikke synlig)

④ Håndtak for kamerajustering

⑤ Kamera

⑥ Kamerahengsel

⑦ Kamerahåndtak

⑧ Klemmespak

Avtakbare komponenter (Spectra)

Komponent Artikkelnummer

Beskyttelsestrekk for Kick-kamera 18074-01

Kick-kameraenhet I/R

Kick-kameraets teleskopstolpe, fullstendig 18072-09

Avtakbare komponenter (Vega)

Komponent Artikkelnummer

Kick 2 Vega-kameraets bakdeksel 18174-01

Kick-kameraenhet 2 I/R

Kick Vega-kameraets teleskopstolpe, full-
stendig 18172-09

Kameravogn
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4.2.1 Kamera

Komponenter for Spectra-kamera

⑤

② ⑥

⑦

①

③

④

Figur 9  

Nr. Komponent

① Kamerautløser

② Kamerahåndtak

③ Posisjoneringslaser

④ Belysningsfilter

⑤ Linse

⑥ Håndtak for kamerajustering

⑦ Laserutløser

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

KAMERAVOGN
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Komponenter for Vega-kamera

⑤

② ⑥

⑦

①

③
④

Figur 10  

Nr. Komponent

① Kamerautløser

② Kamerahåndtak

③ Posisjoneringslaser

④ Belysningsfilter

⑤ Linse

⑥ Håndtak for kamerajustering

⑦ Laserutløser

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

Infrarød LED-oppstilling

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

Kamera
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4.2.2 Bevegelsesrekkevidde

Generell informasjon

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

Kameravognens høyde

Kameravognen tilbyr en maksimal høyde på 235 cm fra gulvet til toppen av kameraet.

Kameraets bevegelsesrekkevidde

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

KAMERAVOGN
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4.3 Kabling

Generell informasjon

Dette avsnittet gir informasjon om tilkoblingen av kameravognens kabler.

Forholdsregler ved kabling

Fare for elektrisk støt: Du må ikke koble til/fra kabler eller berøre kabelplugger når
kameravognen er slått på.

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

Potensialutjevningskabel (gul/grønn)

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

andre strømførende deler av andre objekter under bruk.
Før bruk kobler du potensialutjevningskabelen til kameravognen og et tilsvarende vegguttak.

Slik kobler du kameravognen til basestasjonen

①

③
②

Figur 11  

Trinn

1. Sørg for at basestasjonen er slått av.

2. Koble Ethernet-kabelen til basestasjonen.
Bruk kun Ethernet-kabelen som leveres med denne enheten til å koble den til en base-
plattform, og koble begge enheter direkte ved bruk av de dedikerte portene, slik som mer-
ket.

3. Koble Ethernet-kabelen til porten Network (nettverk) på kameravognen ③.
MERK: Koble kun IEC-kompatible enheter til porten Network (nettverk) (f.eks. Kick 2
monitorvogn). 

4. Koble monitorvognen til vegguttaket.

5. Start kameravognen ved å koble nettstrømledningen til strøminngangen på kameravog-
nen ③ og til vegguttaket.

Kabling
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Slik kobler du til strømkabelen

Trinn

1. Koble nettstrømkabelen til strømporten på kameravognen.

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

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

Slik kobler du til strømkabelen med V-Lock

Figur 12  

Avhengig av din region kan strømkabelen ha en V-lock-frigivelsesmekanisme.

Trinn

1. Koble nettstrømkabelen til strømporten på kameravognens tilkoblingspanel.

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

3. For å koble fra kabelen trykk på den gule knappen for å frigi den fra porten (se pilen oven-
for).

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

KAMERAVOGN
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4.4 Bruk av kameraet

Generell informasjon

Kameravognen:
• gjør det mulig å posisjonere kameraet
• gjør det mulig å justere kameraets vinkel og høyde
• kobles til basestasjonen med en kabel

Kameraet skal bare brukes innendørs.

Nettverksmiljø

Tilkobling av kameravognen til en basestasjon eller sykehusnettverket skaper et ME-
system i henhold til IEC 60601-1. Det anbefales at sykehusnettverkets komponenter er
kompatible med en tilstrekkelig IEC-standard.

Sikker bruk

Kun én person skal til enhver tid betjene kameravognen.
Før bruk må du sørge for at kameraet og alle delene til kameravognen fungerer slik de skal, og at
det er nok plass til at kameraet kan beveges.
For å unngå fare for elektrisk støt må du ikke berøre pasienten, kameravognen og/eller kameraet
samtidig.
Du må ikke tråkke eller sitte på kameravognens base.
Du må ikke feste eller henge noe på kameravognen, da dette medfører fare for at
kameravognen velter.
Kameravognen må ikke brukes dersom kablene er synlig skadet.

Advarsel
Ikke foreta endringer på kamerakomponentene. Endringer på utstyret kan føre til alvorlig
skade på pasient, bruker og tredjepart.
Ikke sett kameravognen på ujevne flater. Da kan den flytte på seg og resultere i alvorlig skade.

Bruk med aktive trådløse instrumenter

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

Absolutte målinger

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

Skade og renslighet

Advarsel
Du må altid kontrollere at kameraet er rent og ikke har skade før prosedyren igangsettes.
Du må ikke bruke kameraet hvis det er skadet, eller hvis det er riper på den innvendige
ringen på linsene. Du må ikke bruke kameraet hvis reflektorfilteret eller linsene er skitne.
Ikke berør kameralinsene. Flekker på linsene kan forvrenge sporing.

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

Luftstrøm

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

Slå på kameraet

Kameravognen slås på så snart den er koblet til nettstrømmen.

Oppvarmingstid

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

KAMERAVOGN
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4.4.1 Justere kameravognen

Vognledd

Når du justerer kameravognens teleskopstolpe, må du passe på at fingre og andre kroppsdeler
ikke klemmes mellom leddene.

Posisjoneringslaser

Spectra-
kamera

②

①

Vega-ka-
mera

②

①

Trykk på laserutløseren ① for å aktivere posisjoneringslaseren.
Posisjoneringslaseren er merket med ordene "LASER APERTURE" (LASERAPERTUR) ②.
Laseråpningen må ikke tildekkes.

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

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

Advarsel
Du må ikke rette posisjoneringslaseren rett mot pasienten eller brukerens øyne. Det er
viktig å ta hensyn til at enkelte brukeres bevegelser kan være begrenset under prosedyren,

Justere kameravognen
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og at pasienter ikke nødvendigvis kan f.eks. lukke øynene eller snu hodet bort fra
laserstrålen. Lasermodulen i klasse 2 på posisjonssensoren avgir synlig stråling som kan
skade menneskeøyet. Det å se direkte på laserdiodeemisjonen på nært hold kan forårsake
øyeskade.

Bevegelige deler

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

Kamerahåndtak (under montering)

Kamerarotasjonshengsel

Stolpefikseringsspak

Hjul

Sikker håndtering

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

Kameraets synsfelt

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

KAMERAVOGN
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Figur 13  

Advarsel
Ikke plasser noen gjennomsiktige eller halvgjennomsiktige materialer (som folie eller
glass) mellom kameraet og sporede instrumenter.
Sterkt reflektive artikler eller lyskilder stenger for kameraets synsfelt. Artefakter som skyldes
refleksjoner kan gi mindre nøyaktighet, spesielt under registrering.

Slik justeres kameraets høyde

②

①

Figur 14  

Trinn

1. Åpne klemmespaken ①.

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

Slik justeres kameraet

Kamerahodet kan justeres vertikalt og horisontalt.

Justere kameravognen
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Trinn

1. Grip justeringshåndtaket og flytt kameraet til ønsket posisjon.

2. Bruk posisjoneringslaseren til å hjelpe med justeringen.

KAMERAVOGN
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4.5 Spectra-kameraets LED-lamper og akustiske
signaler

Illustrasjon

① ③②

Figur 15  

Nr. Komponent

① Strøm-LED

② Status-LED

③ Feil-LED

LED-indikasjoner

LED Status Indikasjon

Strøm-LED ①

Blinker grønt Kameraet varmer opp.

Lyser grønt Kameraet er klart til bruk.

Av

• Kameravognen mottar ikke strøm.
• Hvis systemet mottar strøm, må du sikre at kameravog-

nen er tilkoblet basestasjonen.
• Kontakt Brainlab support hvis kameravognen er koblet

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

Status-LED ②
Lyser grønt Kommunikasjonsforbindelsen er opprettet.

Av Hvis kameravognen er tilkoblet, ta kontakt med Brainlab
support (selv om det fortsatt er mulig å navigere).

Feil-LED ③

Av Ingen feil oppdaget.

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

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

Spectra-kameraets LED-lamper og akustiske signaler
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Akustiske signaler

Kameraet avgir to pipelyder når:
• Nullstilling utføres
• Strømmen forsynes til kameravognen
• Det opprettes forbindelse med programvaren fra Brainlab

KAMERAVOGN
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4.6 Vega-kameraets LED-lamper og akustiske
signaler

Illustrasjon

① ②

Figur 16  

Nr. Komponent

① Strøm-LED

② Feil-LED

LED-indikasjoner

Polaris Vega posisjonssensor krever en termisk stabiliseringsperiode for å gi pålitelige målinger.
Når posisjonssensoren er slått på, vil strømlampen blinke for å indikere at systemet varmes opp.
Når lampen slutter å blinke, er systemet klart til bruk.

LED Status Indikasjon

Strøm-LED ①

Blinker grønt Kameraet varmer opp.

Lyser grønt Kameraet er klart til bruk.

Av

• Kameravognen mottar ikke strøm.
• Hvis systemet mottar strøm, må du sikre at kameravog-

nen er tilkoblet basestasjonen.
• Kontakt Brainlab support hvis kameravognen er koblet

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

Feil-LED ②

Av Ingen feil oppdaget.

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

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

Vega-kameraets LED-lamper og akustiske signaler
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Akustiske signaler

Kameraet avgir to pipelyder når:
• Nullstilling utføres
• Strømmen forsynes til kameravognen
• Det opprettes forbindelse med programvaren fra Brainlab

KAMERAVOGN
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Vega-kameraets LED-lamper og akustiske signaler
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5 EM-SPORINGSENHET
5.1 EM-sporingsenhet

Forholdsregler

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

Advarsel
Bruk bare monteringsoppheng som medfølger for komponentene til EM-sporingsenheten.
• Monteringoppheng for EM-basestasjon.
• Monteringsoppheng for feltgenerator.

Pass på at det ikke kommer væske inn i komponentene til EM-sporingsenheten, da dette
kan skade komponentene og/eller elektronikken.

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

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

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

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

Advarsel
Du må ikke lene deg på EM-sporingsenhetens komponenter.

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

Advarsel
Ikke plasser EM-sporingsenheten eller noen deler av den slik at den/de er i kontakt med
pasienten.

Advarsel
Ikke la noen av komponentene til EM-sporingsenheten komme inn i det sterile feltet.

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

Komponentoversikt

⑤

④

③

②

①

⑥

Figur 17  

Nr. Komponent Artikkelnummer

① EM-basestasjon 18092-02

② Festeplate for EM-feltgenerator 18092-05

③ EM-feltgenerator 18092-08/18092-08A

④ EM-feltgeneratorens posisjonerings-
arm 18092-30

⑤ EM-strømforsyning 18092-04

⑥ EM-strøm- og datakabel 18199-20

EM-holder 18092-24

EM-prober

Komponent Artikkelnummer

EM-instrumentreferanse 18099-05A

EM-pasientreferanse 18099-24

EM-peker 18099-02C

EM-instrumentadapter 18092-25

EM-sonde 18097

EM-sporingsenhet
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EM-feltgenerator med festeplate og posisjoneringsarm

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

①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Figur 18  

Nr. Komponent

① Fikseringspunkt for EM-feltgeneratorens posisjoneringsarm

② Frigjøringsmekanisme for EM-feltgeneratorens posisjoneringsarm

③ EM-feltgeneratorens posisjoneringsarm

④ Utløsermekanisme for EM-feltgeneratorens festeplate

⑤ Fikseringspunkt for EM-feltgeneratorens festeplate

⑥ Festeplate for EM-feltgenerator

⑦ Borrelåsfeste

⑧ Borrelås

⑨ EM-feltgenerator

⑩ EM-feltgeneratorens fikseringsstykke

EM-SPORINGSENHET
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EM-basestasjon

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Figur 19  

Nr. Komponent

① Strømtilkobling

② LED-lamper for EM-instrumenter

③ Strømlampe

④ EM-instrumentporter

⑤ Verktøyutvidelsesport

⑥ Port til navigasjonssystem

⑦ Port for EM-feltgenerator

EM-sporingsenhet
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EM-strømforsyning (klasse I)

③

①

②

④

Figur 20  

Nr. Komponent

① Strømkontakt

② Av/på-bryter

③ Strømindikator

④ EM-kabeltilkobling

EM-SPORINGSENHET
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Kick EM-holder

①

②

③

Figur 21  

Nr. Komponent

① Kroker på monitorstolpe

② Øvre del

③ Nedre del

EM-sporingsenhet
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Transportkoffert for EM-sporingsenhet

② ④③

①

Figur 22  

Nr. Komponent

① Usteril instrumentbeholder

②
Bunnlag
MERK: Strømforsyningen er vist i riktig posisjon for festeplaten. Flytt strømforsyningen
ned for å pakke posisjoneringarmen i det øvre laget. 

③ Øvre lag med arm

④ Øvre lag med plate

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

Forholdsregler ved kabling

Advarsel
Bruk kun strømforsyningen og strømkabelen som leveres av Brainlab, for å gi strøm til EM-
sporingsenheten.
Du må ikke koble til eller fra kabler når systemet er slått på.

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

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

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

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

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

Forholdsregler

Hold EM-basestasjonen med én hånd, og koble til eller fra EM-instrumentene med den andre
hånden. Dette sikrer at det ikke kan forekomme utilsiktede bevegelser av EM-basestasjonen eller
skinnen på operasjonsbordet.

Slik kobler du EM-sporingsenheten til monitorvognen

①

②

Figur 23  

Trinn

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

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

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

4. Koble USB-pluggen på EM-kabelen til USB-porten under Ethernet-porten merket Track-
ing Unit / Camera (Sporingsenhet/kamera) ③ på brukerpanelet på monitorvognen.

③

5. Koble strømpluggen på EM-kabelen til strømpluggen på EM-strømforsyningen.

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

7. Koble nettstrømmen til monitorvognen og vegguttaket.

8. Koble nettstrømmen til EM-strømforsyningen og vegguttaket.

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

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

Slik kobler du fra EM-basestasjonskabelene

① ② ③

Figur 24  

Trinn

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

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

3. Trekk ut pluggen ③.

Slik kobler du EM-strømforsyningen fra EM-basestasjonen

① ② ③

Figur 25  

Trinn

1. Finn strømtilkoblingen på EM-basestasjonen ①.

2. Trykk inn utløseren øverst på pluggen ②.

3. Trekk ut pluggen ③.

EM-basestasjon
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Slik kobler du fra EM-strøm- og datakabelen

Trinn

Trykk ned plastklemmen øverst på pluggen når du skal koble fra kabelen. Denne klemmen hol-
der kabelen på plass inni porten. Kabelen frigjøres når du trykker på klemmen. Trekk pluggen ut
av enheten.

EM-SPORINGSENHET
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5.1.3 EM-instrumenter

Forholdsregler

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

LED-indikasjoner

①

②

Figur 26  

LED Status Indikasjon

Strømlampe ①

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

Av

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

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

ten er slått på og kabelen er riktig tilkoblet, men strømlam-
pen forblir av.

Instrumentsta-
tuslampe ②

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

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

Av

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

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

Akustiske signaler

EM-sporingsenheten avgir to pipelyder når:

EM-instrumenter
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• Nullstilling utføres.
• Strøm tilføres systemet.
• Det opprettes forbindelse med programvaren fra Brainlab.

Slik kobler du til EM-instrumenter og EM-instrumentadapter

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

① ②

④

⑤

③

Figur 27  

Trinn

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

2. Hvis EM-basestasjonen er strømforsynt (strømlampen ④ er på), lyser den tilsvarende in-
strumentstatuslampen opp i gul farge ⑤.

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

MERK: Tilgjengelige EM-instrumenter er beskrevet i tilhørende brukerveiledning for instrument. 

EM-SPORINGSENHET
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5.1.4 EM-sporingsenheten posisjoneres i operasjonssalen

Forholdsregler

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

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

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

Advarsel
Når du setter opp komponentene for EM-sporingsenheten, må du være forsiktig så kablene
ikke føres direkte gjennom de planlagte posisjonene til personalet i operasjonssalen.

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

Forstyrrelser i nøyaktigheten til EM-sporinger

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

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

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

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

Typisk oppsett i operasjonssalen

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

EM-sporingsenheten posisjoneres i operasjonssalen
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①                                                                     ② 

Figur 28  

Nr. Oppsett

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

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

Posisjonering av EM-feltgenerator

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

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

Figur 29  

EM-SPORINGSENHET
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Figur 30  

Posisjonere EM-basestasjon

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

①

②

③

Figur 31  

Nr. Komponent

① Operasjonsbordskinne

② EM-basestasjonens monteringsoppheng (montering på operasjonsbordets skinne)

③ Monteringsoppheng på Kick EM-holder

EM-sporingsenheten posisjoneres i operasjonssalen
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Ventilasjon av EM-basestasjonen

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

Advarsel
Ikke blokker ventilasjonsåpningene til EM-basestasjonen.

②

④

① ③

Figur 32  

Nr. Komponent

① Venstre side av EM-basestasjonen

② Luftutløp (ventilasjonsåpninger)

③ Baksiden av EM-basestasjonen

④ Luftinntak (ventilasjonsåpninger)

Drapere

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

EM-SPORINGSENHET
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Figur 33  

Posisjonering av EM-strømforsyningen

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

③

①

②

Figur 34  

Nr. Komponent

① EM-strømforsyning

② Borrelåser

③ Monitorvognens sokkel

Etter posisjonering

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

EM-sporingsenheten posisjoneres i operasjonssalen
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Advarsel
Ikke flytt EM-feltgeneratoren under sporing av et instrument eller referanse, da dette kan
påvirke navigasjonsnøyaktigheten.

Arbeidsflyt for oppsett

Trinn

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

2. Fest på enten EM-feltgeneratorens festeplate eller posisjoneringsarm. Festeplate: Mon-
ter festeplaten på operasjonsbordet ved bruk av de to borrelåsene. Posisjoner EM-feltge-
neratorens festeplate slik at trådkorset er plassert der pasientens hode vil være. Posisjo-
neringsarm: Monter posisjoneringsarmen på skinnen på operasjonsbordet og stram etter
behov.

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

4. Fest EM-feltgeneratoren på EM-feltgeneratorens festeplate eller posisjoneringsarm.
Festeplate: Sett festestykket inn i det motsvarende festepunktet. Det høres et klikk når
EM-feltgeneratoren er riktig festet. Se til at den gule stripen på EM-feltgeneratoren er
vendt mot pasienten når den er montert. Posisjoneringsarm: Skyv låsespaken fremover
for å låse opp, og sett festestykket inn i motsvarende festepunkt. Skyv låsespaken inn-
over for å låse på plass EM-feltgeneratoren. Legg kabelen på gulvet slik at den ikke lig-
ger i veien for personalet i operasjonssalen.

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

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

7. Heng EM-basestasjonen på operasjonsbordskinnen ved bruk av monteringsopphenget.
eller
Heng EM-basestasjonen på Kick EM-holderen ved bruk av monteringsopphenget.

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

9. Koble EM-kabelen til monitorvognen.

10. Koble EM-kabelen til EM-strømforsyningen.

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

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

EM-SPORINGSENHET
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5.1.5 Plassering av pasienten

Før du starter

Kjør EM-sporingsenheten i 10. minutter før du bruker systemet.

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

EM-sporingsvisningsfelt

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

③②

①

④

⑤

Figur 35  

Nr. Komponent

① Topp

② Side

③ Bakside

④ Tilgjengelig navigasjonsvolum

⑤ Optimalt navigasjonsvolum

Plassering av pasienten
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EM-sporingsnøyaktighet

Posisjoner alltid pasienten i den regionen som er merket nedenfor, siden dette gir best
sporingsnøyaktighet. Sporingsnøyaktigheten reduseres hvis instrumentene holdes i den ytre
regionen.
Navigasjonsprogramvaren viser en advarsel hvis instrumentene når den ytre regionen (se
Brukerveiledning for programvare) for å hjelpe til med å unngå arbeid i denne regionen.
Bruk passende hodestøtte ① for pasienten for å stille hodet på et nivå der forsiden til EM-
feltgeneratoren omtrent dekker interesseområdet, inkludert EM-instrumenter.

①

Figur 36  
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Plassering av pasienten
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6 BRUKE SYSTEMET
6.1 Steril bruk
6.1.1 Steril Kick monitordrapering

Generell informasjon

Kick 2-navigasjonsstasjonen og EM-sporingsenheten er usterile. Monitorvognen kan brukes
innenfor pasientmiljøet ved bruk av Kick monitordrapering som leveres av Brainlab.
Med draperingen får du intraoperativ tilgang til alle programfunksjoner og kan plassere monitoren
under kirurgi uten å kompromittere det sterile feltet.
Ikke la noen systemdeler komme inn i det sterile feltet.

Pakking

Kick monitordrapering leveres steril. Pass på at det ikke er hull eller rifter i draperingen.
Sjekk utløpsdatoen på draperingens forpakning før bruk. Ikke bruk draperingen hvis datoen er
utløpt, men kast den.
Draperingen leveres steril. Hvis den ytre siden av draperingen kommer i kontakt med et usterilt
miljø under utpakking eller klinisk bruk, må produktet kastes.
Ikke bruk draperingen hvis forpakningen er åpnet eller revet.

Drapert Kick

Figur 37  
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Bruk av drapert berøringsskjerm

Ikke berør draperingen med skarpe verktøy.
For å beholde det sterile feltet må du bare berøre de draperte delene av berøringsskjermen og
monitorhuset.

Avfallshåndtering

Draperingen må kastes etter bruk.

Slik draperer du monitoren

②

①

③

④
Figur 38  

Trinn

1. Påfør draperingen over toppen av monitoren ①.
Se til at retningspilen er på baksiden av monitoren og peker ned ②.

2. Trekk av klebebeskyttelsen fra klebestrimlene ③ på den øvre delen av draperingen, og
fest dem på baksiden av monitoren.

3. Trekk av klebebeskyttelsen fra klebestrimlene ④ på den nedre delen av draperingen, og
fest dem til monitorstolpen.

Steril bruk
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6.2 Systemtilkoblinger
6.2.1 Tredjepartstilkoblinger

Generell informasjon

Det er mulig å koble tredjepartsenheter til Kick 2 ved bruk av kompatible tilkoblingskabler.

Grensesnitt

Tredjeparts tilkoblinger og elektriske grensesnitt befinner seg på baksiden av vognen.

USB

USB-portene finnes på tilkoblingspanelet og på fronten av vognens base.
USB-brikker må skannes med antivirus-programvare før du kobler dem til systemet.
Koble kun til lavstrøms eller selvdrevne USB-enheter til monitorvognen som det er testet
samsvar for (f.eks. USB-brikke, mus, tastatur, fotbryter). Ikke koble til høystrøms USB-enheter
(f.eks. ekstern harddisk, smarttelefoner, bærbare musikkspillere) til USB 2.0- og 3.0-porter på
forsiden av vognens base. Ellers kan ikke utstyrets sikkerhet og effektivitet garanteres.

Begrensninger ved kobling av utstyr til paneler

Advarsel
Koble kun utstyr til Kick 2 som er spesifisert av Brainlab eller som Brainlab har erklært
samsvar for.

Advarsel
Tilleggsutstyr som kobles til det medisinske elektriske utstyret må være i
overensstemmelse med respektive IEC- og ISO-standarder (f.eks. IEC 60950 for
databehandlingsutstyr og IEC 60601-1 for medisinsk utstyr). Videre må alle konfigurasjoner
være i overensstemmelse med kravene for medisinske elektriske systemer (se henholdsvis
IEC 60601-1-1 eller klausul 16 i 3. revisjon av IEC 60601-1). Alle som kobler tilleggsutstyr til
medisinsk elektrisk utstyr konfigurerer et medisinsk system, og er derfor ansvarlig for at
systemet er i overensstemmelse med kravene for medisinske elektriske systemer. Du må
være oppmerksom på at lokal lovgivning har prioritet over kravene nevnt ovenfor. Hvis du
er i tvil, bør du ta kontakt din lokale representant eller teknisk serviceavdeling.

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

Advarsel
Tilkobling av elektrisk utstyr til et grenuttak (MSO) fører til opprettelse av et ME-system og
kan føre til et redusert sikkerhetsnivå.

LAN-tilkobling

Du må kun koble til enheter som er i samsvar med IEC i LAN-portene.
Avhengig av Brainlab-applikasjonen som kjører på systemet og integrasjonen i sykehusets
nettverkt, muliggjør tilkobling av et system til nettverket overføring av pasientdata, ekstern tilgang,
streaming og øktdeling.
Nettverk må være i samsvar med 1000BASE-T eller 100BASE-TX, i henhold til IEEE 802.3.

BRUKE SYSTEMET
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Monitorvognens grensesnitt gir ingen form for separasjon i henhold til IEC 60601-1:2005.
Det anbefales å bruke en tilstrekkelig separeringsenhet for nettverksgrensesnittet (LAN-
grensesnittet) med en effekt på minst 1 MOOP og en dielektrisk styrke på minst 1,5 kV.

Trådløs LAN-tilkobling

Det kan være mulig å koble systemet til sykehusets nettverk via en trådløs LAN-tilkobling.
Tilgjengeligheten av en trådløs LAN-tilkobling beror på regionen.
WLAN-enheten er kompatibel med IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Tilgjengelige trådløse
modulasjonsteknologier er: DSSS, CCK, OFDM. Tilgjengelige modulasjonstyper er: DBPSK,
DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM.
I tilfelle en svak tilkobling eller ingen trådløs tilkobling, bruk en LAN-kabel for å koble til. For
pasientdataoverføring, bruk f.eks. USB-minnepinner.
Den trådløse LAN-transmitteren bruker et frekvensbånd for å sende og motta:

Enhets-ID Frekvensbånd

FCC ID A8J-EUB1200AC-1

WLAN-senderen bruker et frekvensbånd til å sende og motta mel-
lom 2,400 og 2,484 GHz med 19,5 dBm effektivt isotropisk utstrålt
effekt (EIRP).
WLAN-senderen bruker et frekvensbånd for sending og mottak på
5,725 og 5,850 GHz med 17,5 dBm EIRP.

FCC ID Q87-WUSB6300

WLAN-senderen bruker et frekvensbånd til å sende og motta mel-
lom 2,400 og 2,454 GHz med 18,86 dBm effektivt isotropisk utstrålt
effekt (EIRP).
WLAN-senderen bruker et frekvensbånd til å sende og motta mel-
lom 5,725 og 5,850 GHz med 21,87 dBm effektivt isotropisk utstrålt
effekt (EIRP).

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

Nettverksmiljø

Tilkobling av Kick 2 navigasjonsstasjonen til sykehusnettverket skaper et ME-system i
henhold til IEC 60601-1. Det anbefales at sykehusnettverkets komponenter er kompatible
med en tilstrekkelig IEC-standard.

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

Visning av 3D-innhold

Kick 2 navigasjonsstasjonen leverer et progressivt enkelt strømsignal med en oppløsning på 1
920 x 1 080 ved 60 Hz. For vise 3D-innhold skapt av noen Brainlab-programvare på riktig måte,
må et eksternt display støtte 3D linje-for-linje-teknologi.

Systemtilkoblinger
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6.2.2 Bakpaneltilkoblinger

Sammenlignbare tilkoblingskabler

Port Eksempel Håndtering

Sykehus-
nettverk

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

Intraoperati-
ve data

Sporingsen-
het Ethernet-port for tilkobling av en sporingsenhet.

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

USB 3.0 USB-porter for tilkobling av USB 3.0-enheter.

S-videoinn-
gang

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

S-Video-ut-
bruddskabel

Brukes for tilkobling av S-Video-kilder til monitor-
vognen.
Koble den svarte BNC-koblingen til S-videoinngan-
gens Y-port på tilkoblingspanelet. Koble den hvite
BNC-koblingen til S-videoinngangens C-port på til-
koblingspanelet.

Mikroskop

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

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

Generell informasjon

Tilkobling av en sporingsenhet til monitorvognen oppretter et ME-system i henhold til IEC
60601-1, og må oppfylle kravene som er fremsatt i standarden.
Koble sporingsenheten til monitorvognen når begge enhetene er slått av.
Bruk bare sporingskommunikasjon gjennom sykehusnettverket hvis du er sikker på at nettverket
er stabilt.
Hvis tilkoblingen til sporingsenheten via sykehusets Ethernet svikter, bruker du direkte kabling
mellom monitorvognen og sporingsenheten.
MERK: Se brukerhåndboken for sporingsenheten før tilkobling til monitorvognen. 

Slik kobler du til en sporingsenhet

Trinn

1. Plugg Ethernet-kabelen til sporingsenhetens port på monitorvognen.

2. Koble Ethernet-kabelen til sporingsenheten.

3. Strømenheter på.

Sporingsenhet
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6.2.4 Alternative komponenter

DVD-stasjon for Kick

DVD-stasjonen for Kick 2 navigasjonsstasjonen kan lese følgende:
• Masterstasjon
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R 3,95 GB
• DVD-R 4,7 GB for redigering
• DVD-R 4,7 GB generelt
• DVD-RW
• DVD+R 4,7 GB
• DVD+R 8,5 GB (double layer)
• DVD+RW 4,7 GB
• DVD-RAM 4,7 GB

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

Slik kobler du til DVD-stasjon for Kick

①

Figur 39  

Trinn

1. Koble USB-kabelen til DVD-stasjonen.

2. Bruk borrelåsen, fest DVD-stasjonen på bunnen av monitorvogn-stolpen, slik at tilko-
blingkabelen ① er på nedre side (nærmest basen) og peker mot baksiden av vognen.

3. Koble kabelen til en USB 3.0-port på tilkoblingspanelet.

4. Trykk på utstøtningsknappen for å åpne brettet og sett inn / ta ut DVD-en.

Slik kobler du USB til Ethernet-adapter

Den valgfrie USB-til-Ethernet-adapteren gjør at du kan koble til en tredjeparts enhet via en
Ethernet-port.

BRUKE SYSTEMET
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②①

②

①

Figur 40  

Trinn

1. Koble USB-pluggen ② til adapteren til en USB 3.0-port på tilkoblingspanelet på baksiden
av monitorvognens base.

2. Koble Ethernet-kabelen til tredjepartsenhet.

3. Koble Ethernet-kabelen til Ethernet-porten til adapteren ①.

MERK: Ikke bruk USB-til-Ethernet-adapterene for å koble til en sporingsenhet. Koble alltid
sporingsenheten direkte til Ethernet-porten som er merket Tracking Unit (sporingsenhet). 

Alternative komponenter
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6.3 Kabling
6.3.1 Oversikt

Generell informasjon

Dette avsnittet gir informasjon om tilkoblingen av kabler, inkludert:
• Potensialutjevningskabel
• Strømkabel

Trygg håndtering av kabler

Du må ikke koble til eller fra kabler når monitorvognen er slått på.
Du må ikke bruke brukne eller ødelagte kabler.
Ikke trekk eller dra i kablene.
Fare for elektrisk støt: Ikke berør kabelplugger når Kick 2 navigasjonsstasjonen er påslått.
Se til at sporingsenhetens kabel ikke brukes til å koble til noe annen enhet enn monitorvognen
og sporingsenheten.
Du må kontrollere at kablene er i god stand før du bruker systemet.
Du må koble fra og oppbevare alle kabler på kabelkrokene når systemet ikke er i bruk, eller før du
flytter det. Ikke trekk i kablene.
Du må sørge for at det er nok slakk når du kobler til kablene. Du må ikke strekke kablene eller
plassere dem slik at de spennes.

Bruk aldri makt ved tilkobling eller frakobling.

Potensialutjevningskabel (gul/grønn)

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

andre strømførende deler av andre objekter under bruk.
Før systemet brukes, kobler du potensialutjevningskabelen til monitorvognen og et tilsvarende
vegguttak.

Slik kobler du til potensialutjevningskabelen

Figur 41  

Trinn

1. Plugg potensialutjevningskabelen til potensialutjevningsporten på monitorvognen.
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System og teknisk brukerveiledning Rev. 1.5 Kick 2 navigasjonsstasjon 85



Trinn

2. Plugg potensialutjevningskabelen til et tilsvarende vegguttak.

Slik kobler du til strømkabelen

Trinn

1. Koble nettstrømkabelen til strømporten på monitorvognen.

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

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

Slik kobler du til strømkabelen med V-Lock

Figur 42  

Avhengig av din region kan strømkabelen ha en V-lock-frigivelsesmekanisme.

Trinn

1. Koble nettstrømkabelen til strømporten på monitorvognens tilkoblingspanel.

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

3. For å koble fra kabelen trykk på den gule knappen for å frigi den fra porten (se pilen oven-
for).

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

Kabling
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6.3.2 Oppbevaring av kabelen

Kabelkroker

Figur 43  

De følgende kablene forblir typisk sett tilkoblet vognen:
• Strømkabel
• Sporingsenhetskabel
• Sykehusnettverkskabel
• Potensialutjevningskabel

Bunt forsiktig sammen kablene, og heng dem på kabelkrokene.
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6.4 Slå på Kick 2 navigasjonsstasjonen

Strømforsyning

Betjen Kick 2 navigasjonsstasjonen med strømkilden som er oppgitt på merkeplaten. Hvis du er
usikker på hvilken type strøm som er tilgjengelig, ta kontakt med supportavdelingen hos Brainlab
eller din lokale strømleverandør. Hvis du bruker feil strømkilde, kan det føre til alvorlig skade på
enheten.
Du må kun opprette eller avbryte en elektrisk tilkobling når alle tilknyttede enheter er skrudd helt
av.
Kick 2 navigasjonsstasjonen må kun brukes med strømkabelen som følger med. Ikke bruk
skjøteledninger.

Strømlampe

Strøm-LED-en befinner seg i på/av-knappen på monitorvognen.

Farge Status Forklaring

Grønn
Av Elektriske komponenter er skrudd av.

På Elektriske komponenter er skrudd på. Enheten er klar til bruk.

Koblinger til relaterte emner

Monitorvogn på side 27
Slik kobler du til strømkabelen på side 86
Slik kobler du til strømkabelen med V-Lock på side 86

Slik slår du på Kick 2 navigasjonsstasjonen

①

Figur 44  

Trinn

1. Pass på at alle kabler er koblet til på tilkoblingspanelet.

2. Koble til strømledningen på monitorvognen.

3. Trykk på strømknappen ① for å starte enheten.

Slå på Kick 2 navigasjonsstasjonen
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Slik slår du på EM-strømforsyningen

Trinn

1. Koble til EM-strømforsyningens nettstrøm.

2. Slå på av/på-bryteren på EM-strømforsyningen.
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System og teknisk brukerveiledning Rev. 1.5 Kick 2 navigasjonsstasjon 89



6.5 Slå av Kick 2 navigasjonsstasjonen

Tap av data

Koble kun fra nettstrømmen etter at Kick 2 navigasjonsstasjonen har slått seg helt av. Hvis ikke
prosedyren for nedstengning følges før strømmen kobles fra kan det føre til irreversibelt datatap.

Hvordan tilbakestille

Trinn

Hvis du vil tilbakestille Kick 2 navigasjonsstasjonen (hvis systemet har låst seg eller ikke slås
helt av), trykker du på standby-knappen i fire sekunder, inntil systemet er avslått.
Vent i 10 sekunder, trykk deretter på strømknappen på nytt for å starte igjen.

Venteperioder

Når du kobler Kick 2 navigasjonsstasjonen fra nettspenningen, vent i minst 10 sekunder før den
kobles til igjen.
Ikke slå av Kick 2 navigasjonsstasjonen under oppstart. Ellers kan konfigurasjonsfiler og annen
data på harddisken skades eller gå tapt.

Nødstilfelle

Bare i nødstilfelle skal du trekke ut strømkabelen for å koble fra alle tilførselspoler samtidig.

Slik stenger du av Kick 2 navigasjonsstasjonen

Trinn

1. Steng av Kick 2 navigasjonsstasjonen ved å bruke programvaren eller ved å trykke
raskt på strømknappen.

2. Når strøm-LED-en slår seg av, kobler du fra nettstrømmen.

3. Koble fra og sikre alle kabler og lagringsenheter.

Koble fra strømmen før andre kabler kobles til eller fra.
Strømknappen kobler ikke systemet fra nettspenningen. Trekk ut strømkontakten for å sikre
fullstendig spenningsfrakobling.

Slik slår du av EM-strømforsyningen

Trinn

1. Slå av på/av-bryteren på EM-strømforsyningen.

2. Når EM-sporingsenhetens strøm-LED slukker, må du koble fra og forsvarlig oppbevare al-
le kabler.

Slå av Kick 2 navigasjonsstasjonen
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7 MONTERING, TRANSPORT
OG OPPBEVARING

7.1 Montere kameravognen

Arbeidsflyt for montering

Trinn

1. Sett teleskopkamerastolpen inn i kameravognens base.

2. Klem spiralkabelen til toppen av teleskopkamerastolpen.

3. Fest kameraet til teleskopkamerastolpen.

4. Koble kamerakabelen til kameraet.

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

Slik fester du stolpen

②

①

Figur 45  

Trinn

1. Løft stolpefestespaken ①.

2. Samtidig som du holder spiralkabelen ute av veien, skyv bunnenden av teleskopkamera-
stolpen inn i kameravognens base ②.

3. Lukk stolpefikseringsspaken på sikker måte.
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Slik klemmer du fast kabelen til stolpen

①

②

Figur 46  

Trinn

1. Forlengforsiktigspiralkabelen① langs teleskopkamerastolpen, langt nok til at den smalner
og enkelt kan settes inn i kanalen uten å bruke makt.

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

Slik fester du kameraet

Spectra-
kamera

②①

Montere kameravognen
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Vega-ka-
mera

②①

Trinn

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

2. Sett kamerakabelen inn i tilhørende port på kameraet ②.

Advarsel
For å unngå elektrisk støt skal spiralkabelen kun tilkobles fra kameravognbasen til
kameraporten ②.
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7.2 Montere monitorvognen

Arbeidsflyt for montering

Trinn

1. Sett monitorstolpen inn i monitorvognens sokkel.

2. Klem monitorkabelen til toppen av monitorstolpen.

3. Fest monitoren til monitorstolpen.

4. Fest monitorkabelen til monitoren.

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

Slik fester du stolpen

① ②

③

Figur 47  

Trinn

1. Skyv stolpefestespaken tilbake ③.

2. Samtidig som du holder monitorkabelen ute av veien ②, skyv bunnenden av monitorstol-
pen inn i monitorvognens base ①.

3. Lukk stolpefikseringsspaken på sikker måte.

Montere monitorvognen
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Slik klemmer du fast kabelen til stolpen

Figur 48  

Trinn

1. Legg monitorkabelen opp langs monitorstolpekanalen.

2. Sett kabelklemmen inn i tilhørende hakk på stolpen.

Slik fester du monitoren

①

②

③

Figur 49  

Trinn

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

2. Åpne klaffen på baksiden av monitoren ②.
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Trinn

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

Feste Kick EM-holderen til Kick-monitorvognen

Trinn

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

①

②

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

③

Montere monitorvognen
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Trinn

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

④
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7.3 Beskyttelsestrekk

Monitorens beskyttelsestrekk

Beskyttelsestrekket til monitoren må brukes under transport og oppbevaring for å beskytte de
følsomme komponentene fra skade. Fjern trekket før du går inn i operasjonssalen.
Ikke dekk til monitoren med beskyttelsestrekk når enheten er i gang, ellers kan den overopphetes
og påføres alvorlig skade. Sørg for at enheten er slått av og er helt nedkjølt før beskyttelsestrekket
settes på.
For å unngå skade må du plassere beskyttelsestrekket over monitoren før transport eller
oppbevaring.
Rengjør berøringsskjermen før du setter på monitorens beskyttelsestrekk.

Kamerabeskyttelsestrekk

Beskyttelsestrekket til kameraet må brukes under transport og oppbevaring for å beskytte de
følsomme komponentene mot skade.
Ikke dekk til kameraet med beskyttelsestrekket når systemet er i gang. Dette kan føre til at det
overopphetes og utsettes for alvorlig skade. Sørg for at det er slått av og er helt nedkjølt før
beskyttelsestrekket settes på.
For å unngå skade må du plassere beskyttelsestrekket over kameraet før transport eller
oppbevaring.

Kameraet må ikke beskyttes eller tildekkes med metoder som ikke er godkjent av Brainlab.
Blokker for eksempel ikke den normale luftstrømmen rundt kameraet ved å drapere
kameraet eller legge det i en veske. Det kan påvirke kameraets driftsmiljø, muligens utover
det som anbefales.

Koblinger til relaterte emner

Slik rengjør du monitorens beskyttelsestrekk på side 126

Slik setter du på monitorens beskyttelsestrekk

Figur 50  

Trinn

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

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

3. Lukk borrelåsreimene, og se til at trekket sitter riktig på monitoren.

Beskyttelsestrekk
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Slik setter du på kameraets beskyttelsestrekk

①

Figur 51  

Trinn

1. Sørg for at kameravognen er låst i parkeringsposisjon og at kameraet er slått av og helt
avkjølt.

2. Trekk kameraets beskyttelsestrekk over forsiden på kameraet.

3. Fest beskyttelsestrekket ved bruk av borrelåsstroppene ①.

For å unngå overoppheting må du sørge for at kameraet har vært av i minst fem minutter
før du setter på beskyttelsestrekket.
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7.4 Transport utenfor sykehuset
7.4.1 Oversikt

Forholdsregler

Vurder vekten på komponentene før du begynner montering eller demontering.
Etter montering må du til at alle spaker på vognen er forsvarlig lukket. Verifiser at alle mekaniske
tilkoblinger er riktige og sikre.
Under montering og demontering skal systemkomponentene kun løftes av personer som er
kroppslig i stand til dette (f.eks. ikke av gravide kvinner).

Transportkofferter

Figur 52  

Det er nødvendig med tre transportkofferter for å transportere monitorvognen utenfor sykehuset:
• Transportkoffert for monitoren
• Transportkoffert for monitorvognens sokkel
• Skulderveske for vognstolpe og kabler

Det er nødvendig med to transportkofferter for å transportere kameravognen utenfor sykehuset:
• Kameravognens transportkoffert
• Skulderveske for vognstolpe og kabler

For å pakke systemet inn i koffertene, må det demonteres.

Bevegelige deler på transportkofferter

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

Transport utenfor sykehuset
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Tilbaketrekkbare håndtak

Glidelås

Hjul

Under transport

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

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

brukerveiledningen.
Se til at transportkoffertene er sikret under transport (f.eks. med bil).

Etter transport

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

Koblinger til relaterte emner

Systemspesifikasjoner på side 149
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7.4.2 Demontere og transportere monitorvognen

Før du starter

Vurder vekten på komponentene før du begynner montering eller demontering.
Sett på beskyttelsestrekket over monitoren før demontering.

Koblinger til relaterte emner

Systemspesifikasjoner på side 149

Slik klargjør du monitorvognen for transport

Trinn

1. Steng ned systemet.

2. Koble fra nettstrømkabelen og koble kabelen fra monitorvognen.
Fjern alle de andre tilkoblede kablene og komponentene (f.eks. PE-kabel, nettverkskabel,
DVD-stasjon).
Oppbevar kabler i frontlommen på skuldervesken.

3. Koble monitorkabelen fra monitoren.

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

5. Trekk monitorkabelklemmen bakover for å koble kabelen fra stolpen.
Trekk forsiktig kabelen ut av stolpekanalen.

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

7. Plasser monitorvognens sokkel i motsvarende koffert.

8. Dekk til metallkoblingen på monitorkabelen med tøyposen som medfølger.

9. Lukk glidelåsen på transportkofferten helt.

Slik transporterer du monitorvognens sokkel

①

②

Figur 53  

Demontere og transportere monitorvognen
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Trinn

1. Dekk til metallkoblingen på monitorkabelen med tøyposen ② som medfølger.

2. Med toppskuminnlegget vippet opp, sett monitorvognens sokkel inn i kofferten.

3. Før monitorkabelen gjennom åpningen i skuminnlegget ① og sett på plass innlegget på
toppen av monitorvognens sokkel.

4. Lukk glidelåsen på kofferten helt.

Slik transporterer du monitoren

① ②

Figur 54  

Trinn

1. Plasser monitoren i skuminnlegget i transportkofferten, med berøringsskjermen vendt ned
①.

2. Lukk glidelåsen på kofferten helt.

3. Med håndtaket forlenget på monitorvognens sokkelkoffert, heng skulderreimen til moni-
torkofferten over denne ②.

4. Fest borrelåsstroppen på monitorens koffert til tilsvarende håndtak på monitorvognens
sokkelkoffert.

Slik transporterer du monitorvognstolpen

①

Figur 55  
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Trinn

1. Plasser stolpen inn i skuminnleggets åpning ① i skuldertransportvesken.
MERK: Den andre åpningen er beregnet til Kick 2 kameravognens stolpe. 

2. Lukk glidelåsen på kofferten helt.

Demontere og transportere monitorvognen
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7.4.3 Demontere kameravognen

Før du starter

Vurder vekten på komponentene før du begynner montering eller demontering.
Under montering og demontering skal kameravognens komponenter kun løftes av personer som
er kroppslig i stand til dette (f.eks. ikke av gravide kvinner).
Sett på beskyttelsestrekket over kameraet før demontering.

Slik klargjør du kameravognen for transport

② ③①

Trinn

1. Koble fra nettstrømkabelen og koble kabelen fra basestasjonen.

2. Plasser teleskopkameraarmen ved minimum høydeposisjon.

3. Koble kamerakabelen fra kameraet.

4. Trykk på utløseren på kamerahåndtaket og fjern kameraet fra stolpen.

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

6. Trekk stolpefestespaken opp, og fjern teleskopkamerastolpen fra kameravognens base.
Plasser stolpen i skuldervesken.

7. Plasser kameravognens base i tilhørende koffert ②.

8. Dekk til metallkoblingen på spiralkabelen med tøyposen ① som medfølger.

9. Plasser skuminnlegget på toppen av basen, og sett deretter inn kameraet ③.

10. Lukk glidelåsen på transportkofferten helt.
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7.4.4 Transportere EM-sporingsenheten i transportkofferter

Generell informasjon

Lagre og transporter alltid komponentene til EM-sporingsenheten iht. anbefalingene til
Brainlab.

Slik klargjør du EM-sporingsenheten for oppbevaring

Trinn

1. Steng ned systemet.

2. Koble EM-kabelen fra EM-strømforsyningen.

3. Koble EM-kabelen fra monitorvognen.

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

Slik pakker du EM-sporingsenheten med festeplate i transportkofferter

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

Figur 56  

Trinn

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

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

Transportere EM-sporingsenheten i transportkofferter
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Trinn

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

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

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

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

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

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

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

Slik pakker du EM-sporingsenheten med posisjoneringsarmen i transportkofferter

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

Figur 57  

Trinn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Transportere EM-sporingsenheten i transportkofferter
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7.5 Transportere Kick 2 inne på sykehuset

Før du starter

Åpne alle bremser før du flytter en vogn. Ikke forsøk å flytte vognen når hjulene er låst, ellers kan
den velte.
Sørg for at den planlagte ruten er fri for hindringer. Unngå dørkarmer og objekter som ligger på
gulvet. Ikke kjør over kablene under transport.
Koble kameravognen fra basestasjonen før transport.

Unngå vibrasjoner

Unngå vibrasjon og støt under flytting og lagring.

Flat overflate

Advarsel
Parker eller transporter aldri Kick 2 på en overflate med > 10° skråstilling.
Transporthastigheten på Kick 2 vil øke på skrå overflater. Skrå overflater kan føre til at den
velter.

Sikker flytting

Ikke flytt Kick 2 raskere enn kontrollert ganghastighet.

Parkerings- og transportposisjon

Advarsel
Kick 2 må kun flyttes når den er i sikker transportposisjon.
• Monitoren må vippes bakover.
• Still til minimum høyde med alle spakene godt lukket, ellers kan teleskopkamerastolpen

kollidere (f.eks. med en dørramme eller annet utstyr).
• Beskyttelsestrekk må være festet.
• Kablene må henges på kabelkrokene.

MERK: Vurder den ekstra vekten av beskyttelsestrekket og strøm- og Ethernet-kablene. 

Tilkoblede tilbehørsdeler og kabler under transport

Vurder vekten på komponentene nedenfor hvis tilkoblet under transport. All annen vekt må fjernes
fra vognen.
• Valgfritt: DVD-stasjon for Kick 2 navigasjonsstasjon
• Strømkabel
• Ethernet-kabel
• Potensialutjevningskabel
• Beskyttelsestrekk
• Adapter (USB til Ethernet)
• EM-sporingsenhet
• EM-strøm- og datakabel
• EM-strømforsyning
• EM-holder
• Festeplate for EM-feltgenerator
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Etter transport

Advarsel
Du må ikke transportere eller oppbevare Kick 2 under miljøforhold som er utenfor de som
er spesifisert. Dette kan føre til at kameraets kalibrering blir unøyaktig.
Etter transport må du vente til Kick 2 har tilpasset seg romtemperatur, før den settes i drift.

Slik transporterer du monitorvognen

①

Figur 58  

Trinn

Bruk monitorhåndtaket ① til å transportere monitorvognen.

Advarsel
Flytt aldri vognen på en overflate med > 10° skråning, da transporthastigheten øker på
skråstilte overflater, noe som øker risikoen for at vognen velter.

Slik transporterer du kameravognen

①

Transportere Kick 2 inne på sykehuset
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Trinn

Bruk håndtaket ① til å transportere kameravognen.

Flytt kun vognen ved å holde i det ovenfornevnte håndtaket. Ikke bruk kablene til å flytte vognen.

Slik passeres hindringer under transport

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

Trinn

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

Generell informasjon

Når EM-sporingsenheten henger på monitorvognen, må du bare flytte vognen når monitoren er
vippet bakover til maksimal posisjon.

Montere Kick EM-festeplaten på Kick EM-holderen

Trinn

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

①

2. Før borrelåsstroppene gjennom hullet ② på den andre siden.

②

Transportere Kick EM-komponentene på Kick EM-holderen
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Trinn

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

③

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

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

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

④                                                            ⑤
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Montere Kick EM-basestasjon

Trinn

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

①

Transportere Kick EM-komponentene på Kick EM-holderen

114 System og teknisk brukerveiledning Rev. 1.5 Kick 2 navigasjonsstasjon



Trinn

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

②                                                                                       ③   

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

Trinn

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

①

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

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

②
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7.7 Parkering og oppbevaring
7.7.1 Oversikt

Generell informasjon

Hvert hjul på Kick 2 navigasjonsstasjonen har en individuell fotbremse, slik at den lett kan
transporteres og parkeres trygt.

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

Før transport

Slipp alle bremser før du flytter systemet.

Slik åpner/låser du bremsene

① ②

③
Figur 59  

Alternativer

For å låse bremsen trykker du bremsepedalen ③ ned med foten din til den klikkes fast i låst po-
sisjon ①.

For å åpne bremsen skyver du bremsepedalen ③ opp med foten til den klikker fast i opplåst po-
sisjon ②.
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7.7.2 Parkere Kick 2 navigasjonsstasjonen

Generell informasjon

Når systemet ikke er i bruk, skal vognen alltid være i sikker transport- og parkeringsposisjon.
Kameravognen skal aldri parkeres eller tas ut av transportposisjon på overflater med
> 5° skråstilling.

Advarsel
Monitorvognen skal aldri parkeres eller tas ut av transportposisjon på overflater med > 10°
helling.

Parkere Kick 2 navigasjonsstasjonen
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7.7.3 Oppbevaring

Sikker oppbevaring

Når du oppbevarer systemet, bruk alltid beskyttelsestrekket.

Koblinger til relaterte emner

Miljøkrav på side 148
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7.7.4 Oppbevaring over lengre tid

Generell informasjon

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

Avfallshåndtering

Hvis systemet ikke skal brukes igjen, se informasjon om kassering.

Koblinger til relaterte emner

Juridisk informasjon på side 8

Oppbevaring i 1–6 måneder

Før systemet oppbevares i én til seks måneder:

Trinn

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

2. Dekk til monitoren med beskyttelsestrekket.

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

Før du bruker utstyr som har blitt lagret i omtrent tre måneder:
• Rengjør utstyret.
• Start systemet, og bekreft riktig funksjon før det benyttes ved operasjoner.

Koblinger til relaterte emner

Rengjøre monitorvognen på side 126

Oppbevaring i 6 måneder eller lengre

Før systemet lagres i seks måneder eller lengre:

Trinn

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

2. Dekk til monitoren med beskyttelsestrekket.

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

Før du bruker utstyr som har blitt lagret i seks måneder eller lengre:
• Rengjør utstyret.
• Du må utføre en periodisk test, for å verifisere utstyrets sikkerhet og effektivitet (tilbys av

Brainlab).
• Start systemet, og bekreft riktig funksjon før det benyttes ved operasjoner.

Koblinger til relaterte emner

Krav til periodisk test på side 130

Oppbevaring over lengre tid
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8 RENGJØRING
8.1 Forberede for rengjøring

Før du starter

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

Advarsel
Før og under alt rengjørings- og desinfeksjonsarbeid må du passe på at EM-
sporingsenheten er koblet fra monitorvognen.

Ingen automatisk desinfeksjon

Ikke bruk automatiske rengjørings- og desinfiseringsprosedyrer for kameravognens
komponenter.
Kameravognen må ikke utsettes for direkte UV-lys, da dette kan skade utstyret.

Må ikke steriliseres

Du må ikke sterilisere kameravognens komponenter. Høye temperaturer fra sterilisering
kan skade komponenter.

Ikke steriliser EM-sporingsenheten eller noen av dens komponenter.

Monteringsopphenget for feltgeneratoren skal ikke steriliseres.

Kompatible desinfeksjonsmidler

Kick 2 skal kun rengjøres ved bruk av de følgende desinfeksjonsmidlene:

Type desinfeksjonsmiddel Eksempel

Alkoholbasert Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Alkylaminbasert Incidin Plus 2 %

Aktiv oksygenbasert Perform

Aldehyd-/kloridbasert Antiseptica Kombi – Flächendesinfektion

MERK: Bruk kun overflatedesinfeksjonsmidler som er godkjent på ditt spesifikke marked. 

MERK: Overflatedesinfeksjonsmidler kan etterlate rester. Dette kan enkelt fjernes ved bruk av en
tørr klut. 
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Du må alltid følge anvisningene fra desinfeksjonsmiddelets produsent nøye.

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

Ingen væsker

Advarsel
Pass på at det ikke kommer noe væske inn i kameravognens komponenter, da dette kan
skade komponenten og/eller elektronikken. Kameravognen er ikke beskyttet mot
inntrengning av væsker.

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

Forberede for rengjøring
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8.2 Rengjøre kameravognen

Rengjøringsintervaller for kameraet

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

Etter rengjøring

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

Slik rengjør du kameravognen

Trinn

1. Etter at basestasjonen er koblet ut, koble fra Ethernet- og nettstrømkablene fra kamera-
vognen.

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

3. Du må rengjøre alle flater forsiktig og sørge for at væske ikke trenger inn i kameravog-
nen.

Spectra-kamera – slik rengjør du linsene og belysningsfilteret

Trinn

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

2. Tørk forsiktig av overflaten av belysningsfiltrene og linsene med desinfiseringskluter som
inneholder 70 % isopropanol eller meliseptol.
MERK: Ikke bruk andre desinfeksjonsmidler. Følg anbefalingene fra produsenten av des-
infeksjonsmiddelet nøye. 

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

4. • Rens reflektorfiltrene og linsene med kommersiell linserengjøringsvæske for linser
med flere belegg (f.eks. AR66) og en ren, optisk mikrofiberrengjøringsklut (f.eks. Hite-
cloth).

• Unngå kontakt over lengre tid mellom linserens og reflektorfilter og linser.

Advarsel
Ikke bruk papirprodukter for rengjøring. Papirprodukter kan lage ripe i reflektorfiltrene.

Kameraet må ikke steriliseres.
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Vega-kamera – slik rengjør du linsene og belysningsfilteret

Bruk kun 70 % isopropanolløsning og en myk lofri klut til å fjerne håndteringsflekker fra
hus- eller belysningsdeksler. Accel TBWipes og Meliseptol kan også brukes. Andre væsker
kan forårsake skade på reflektorfiltrene. Ikke bruk papirprodukter for rengjøring.
Papirprodukter kan forårsake riper på reflektorfiltrene.

Slå av kameraet før rengjøring.

Ikke bruk posisjonssensoren uten å inspisere den for renhet og skade før en prosedyre.
Posisjonssensoren skal også overvåkes i løpet av prosedyren. Bruk av data levert av en
tilsmusset eller skadet posisjonssensor, kan føre til unøyaktige konklusjoner.
For å rengjøre posisjonssensoren følger du prosedyren som er angitt nedenfor:

Trinn

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

2. Tørk forsiktig av overflaten av belysningsfiltrene og linsene med desinfiseringskluter som
inneholder 70 % isopropanol eller meliseptol.

3. Fortsett å rengjøre resten av kameraet. Vær forsiktig så du ikke tørker smuss fra kamera-
ets ramme over på reflektorfiltrene og linsene. Unngå forlenget kontakt mellom våtserviet-
tene og kameraet.

Slik rengjør du kameraets beskyttelsestrekk

Figur 60  

Trinn

1. Ta av beskyttelsestrekket av kameraet.

2. Bruk rent vann til å rengjøre overflaten.

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

4. Rengjør og desinfiser kun overflatene på utsiden av beskyttelsestrekket. Du må ikke ren-
gjøre eller desinfisere overflater på innsiden av trekket.

5. La beskyttelsestrekket tørke helt før du fester det på kameraet.
MERK: Etter tørking kan overflatedesinfeksjonsmidler etterlate flekker. 

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

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

Rengjøre kameravognen
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8.2.2 Rengjøre transportkoffertene

Illustrasjon

Figur 61  

Slik rengjør du transportkoffertene

Trinn

1. Bruk rent vann til å rengjøre overflaten.

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

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

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

Slik rengjør du monitorvognen

Trinn

1. Slå av systemet og koble fra nettstrømmen.

2. Koble monitorvognen fra sporingsenheten.

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

4. Du må rengjøre alle grenseflatene forsiktig, og sørge for at væske ikke trenger inn i syste-
met.

5. Berøringsskjermen må rengjøres med en lofri klut, ved bruk av et overflatedesinfeksjons-
middel som ikke lager riper.

Slik rengjør du monitorens beskyttelsestrekk

Figur 62  

Trinn

1. Åpne borrelåsene og ta beskyttelsestekket av monitoren.

2. Bruk rent vann til å rengjøre overflaten.

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

4. Rengjør og desinfiser kun overflatene på utsiden av beskyttelsestrekket. Du må ikke ren-
gjøre eller desinfisere de indre overflatene til trekket.

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

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

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

Rengjøre monitorvognen
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8.4 Rengjøre EM-sporingsenheten

Slik rengjør du EM-sporingsenheten

Trinn

1. Når monitorvognen er slått av og EM-strømforsyningen er slått av, kobler du fra EM-ka-
belen på EM-basestasjonen.

2. Trekk ut strømkabelen til EM-sporingsenheten.

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

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

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

RENGJØRING
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8.5 Rengjøre transportkoffertene

Illustrasjon

Figur 63  

Slik rengjør du transportkoffertene

Trinn

1. Bruk rent vann til å rengjøre overflaten.

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

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

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

Rengjøre transportkoffertene
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9 ELEKTRISK SIKKERHET
9.1 Klassifisering av utstyr

Klassifisering – Monitorvogn og kameravogn

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

Klassifisering Definisjon

Klasse I
Gjelder utstyrsklassifisering i forhold til vern mot elektrisk støt. Vern gis for åp-
ne deler av metall og interne metalldeler, for eksempel tilkobling til PE (verne-
jording).

Klassifisering – EM-sporingsenhet

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

Klassifisering Definisjon

Klasse I
Gjelder utstyrsklassifisering i forhold til vern mot elektrisk støt. Vern gis for åp-
ne deler av metall og interne metalldeler, for eksempel tilkobling til PE (verne-
jording).

Klassifisering – EM-instrumentporter

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

Klassifisering Definisjon

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

Sikkerhetskrav

Advarsel
For å unngå risiko for elektrisk støt må Kick 2 navigasjonsstasjonen (inkludert EM-
sporingsenheten) bare kobles til en nettstrømforsyning med vernejording.

ELEKTRISK SIKKERHET
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9.2 Krav til periodisk test
9.2.1 Oversikt

Intervall

For vedvarende sikkerhet av utstyret kreves det en årlig sikkerhetstest i henhold til IEC 62353.
Den periodiske testen skal utføres årlig eller hvis utstyret repareres eller modifiseres. Den
periodiske testen er obligatorisk for elektromedisinsk utstyr og ved oppretting av et
elektromedisinsk system ifølge henholdsvis IEC 60601-1-1 eller klausul 16 av den 3. utgaven av
IEC 60601-1.
Gjenta denne testen hver gang det elektromedisinske utstyret eller det elektromedisinske
systemoppsettet er endret (f.eks. etter reparasjon av et eller alt kombinert utstyr eller etter
utskiftning av utstyrskomponenter, slik som kabler).
MERK: Lokale forskrifter og krav som avviker fra denne standarden har prioritet. Alternativt kan
testen utføres i henhold til IEC 60601-1. 

Omfang

Testen må omfatte alle artikler som er spesifisert i dette kapittelet og i kapittelet Vedlikehold. Hver
utstyrsdel i det elektromedisinske utstyret som har sin egen tilkobling til strømforsyningen, eller
som kan kobles til/fra strømforsyningen uten bruk av et verktøy, må testes individuelt. I tillegg må
det elektromedisinske utstyret testes som en helhet for å unngå at en aldrende komponent
forårsaker uakseptable verdier.
Hvis artiklene i det elektromedisinske utstyret som er kombinert i et elektromedisinsk system
gjennom funksjonelle tilkoblinger ikke kan testes separat av tekniske årsaker, skal hele det
elektromedisinske systemet testes.
I tillegg skal Brainlab support eller autoriserte partnere regelmessig rengjøre luftinntaksfiltrene og
skifte batteriet ved behov.

Inspeksjoner av personell utenfor Brainlab

Det er kun kvalifisert, opplært og kompetent personale som har tillatelse til å utføre
elektriske sikkerhetstester.
Testen må utføres av en kvalifisert tekniker som:
• Er kvalifisert for å utføre sikkerhetsinspeksjoner på elektrisk medisinsk utstyr.
• Er kjent med produktsikkerhetsinformasjonen og produktinstruksjonene, og som har lest og

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

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

Inspeksjoner av Brainlab support

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

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

Koblinger til relaterte emner

Inspeksjoner på side 169
Sikkerhetsinspeksjonsskjema – Periodiske tester på side 133

Krav til periodisk test
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9.2.2 Testtrinn

Måleutstyr

Måleinstruksjonene som er gitt, er et eksempel på ett måleutstyr.
De enkelte trinnene kan variere fra ett måleutstyr til et annet. Se tilsvarende
produsentinstruksjoner for måleutstyret du bruker.
MERK: Hvis du er usikker på om måleutstyret er egnet, kan du kontakt kundestøtteavdelingen hos
Brainlab. 

Forholdsregler ved testing

Testtrinnene for elektromedisinske systemer må utføres slik som beskrevet nedenfor. Den
beskrevne testen dekker kun Brainlab Kick 2 navigasjonsstasjon og ikke tilkoblet utstyr. I tillegg
må anvisningene som er gitt av produsenten av den tilkoblede enheten følges.
Under målingen må alle enheter være i driftsmodus.
Utfør tester i normal tilstand, samt i enkeltfeiltilstand.
Inspiser visuelt det elektromedisinske systemet for å fastslå om konfigurasjonen fortsatt er den
samme som ved tidspunktet for siste inspeksjon, eller om enheter i det elektromedisinske
systemet har blitt skiftet ut, lagt til eller fjernet. Slike endringer må dokumenteres, i tillegg til
eventuelle endringer på konfigurasjonen av det elektromedisinske systemet. Eventuelle endringer
ugyldiggjør validiteten til tidligere referanseverdier.

Testretningslinjer

Når man utfører periodiske tester:
• Utfør testtrinnene som kreves i rekkefølgen som er definert ovenfor.
• Mål alle områder av systemet som er indikert i de følgende kapitlene.
• Alle tester må være godkjent før enheten kan anses som sikker.
• Kalibreringen av måleutstyret må være gyldig på måletidspunktet.
• Utfør alle tester i henhold til IEC 62353.

MERK: Tilkoblingen til testenhetens måleutgang må være intakt under hele målesyklusen. Hvis du
trekker ut pluggen til måleutgangen under måling, registrerer måleutstyret at det ikke lenger er
tilkoblet og du må gjenta hele testen. 

Hvis en test ikke blir godkjent, må enheten repareres av Brainlab support. Etter reparasjon må du
gjenta hele den elektriske sikkerhetstesten fra begynnelsen.

Sikkerhetsinspeksjonsskjema

• Skriv ut eller ta en kopi av sikkerhetsinspeksjonsskjemaet.
• Oppgi inspeksjonsresultatene.
• Sammenlign de målte verdiene med de kritiske verdiene for å avgjøre om testen er blitt

godkjent.
• Oppbevar skjemaet for å dokumentere inspeksjonen.

Koblinger til relaterte emner

Sikkerhetsinspeksjonsskjema – Periodiske tester på side 133
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Nødvendige testtrinn for elektromedisinsk utstyr

Trinn

1. Visuell inspeksjon

2. Vernejordingsmotstand
MERK: Dette trinnet er ikke relevant for EM-sporingsenheten, da den er klassifisert som
utstyr i klasse II i henhold til IEC 60601-1. 

3. Utstyrets lekkasjestrøm

4. Funksjonstest

5. Rapporter resultater

6. Evaluer resultater

7. Kontroller og klargjør for normal bruk

Nødvendige testtrinn for elektromedisinske systemer

Trinn

1. Test hver utstyrsdel av det elektromedisinske systemet individuelt, i henhold til trinn 1–4
for elektromedisinsk utstyr.
Rapporter og evaluer disse resultatene.

2. Berøringsstrøm.

3. Funksjonstest.

4. Rapporter resultater.

5. Evaluer resultater.

6. Kontroller og klargjør for normal bruk.

Nødvendige testtrinn for EM-instrumenter

Trinn

1. Visuell inspeksjon

2. Lekkasjestrøm fra pasienttilkoblet del (type BF) (kun EM-sporing)

Testtrinn
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9.2.3 Sikkerhetsinspeksjonsskjema – Periodiske tester

Testtrinn som skal utføres

Trinn Instruksjoner og betingelser

Visuell inspeksjon

Sjekk alle relevante kabler med tanke på bulker, skadet isolasjon og led-
ninger uten isolasjon. Beveg og bøy kablene rund hånden for å strekke
isolasjonen litt. Synlige skader kan ikke godtas. Kontroller at kontaktene
er helt festet på kablene.
Kontroller monitorvogn, kameravogn og EM-sporingsenhet (hvis mon-
tert) for synlige skader. Med unntak av luftinntakene skal du ikke være i
stand til å se vognen innvendig. Innsiden skal ikke være synlig. Kontroller
at alle komponenter er tilgjengelige.
Sørg for at monitorvognen er riktig montert, dvs.:
• Stolpen er satt godt inn i vognens base
• Monitoren er låst i posisjon på stolpen
• Monitorhengslet holder monitoren godt på plass

Kontroller indikatorlampene (på monitorvognen, kameravognen eller
EM-sporingsenheten) for oppdagede feil.
Hvis det oppdages skader, må du ta enheten ut av bruk, merke den som
skadet og kontakte Brainlab support.

Vernejordingsmot-
stand

Plugg monitorvognen og kameravognen til strømtilførselen ved hjelp av
en original strømkabel fra Brainlab. Hvis du har flere strømkabler til enhe-
ten din, gjentar du denne testen for hver kabel.
Test vernejordingsmotstanden i henhold til IEC 62353:2014, kapittel
5.3.2.2, ved bruk av en måleenhet som kan levere minst 200 mA strøm
inn i 500 mΩ. Utfør målingen i ett sekund. Tomgangsspenningen må ikke
overskride 24 V.

Utstyrets lekkasje-
strøm

Plugg monitorvognen og kameravognen til strømtilførselen ved hjelp av
en original strømkabel fra Brainlab. Test utstyrets lekkasjestrøm i henhold
til IEC 62353:2014, kapittel 5.3.3.2.3, ved bruk av den såkalte "differen-
sialmetoden" med følgende tilleggsbetingelser:
• Målinger utføres ved nettspenning
• Målinger utføres om mulig i begge posisjonene til strømstøpselet

Ved måling i de ulike posisjonene til strømstøpslet skal den høyeste ver-
dien dokumenteres.

Funksjonstest

• Slå på monitorvognen og kameravognen
• Kontroller at LED-lampene ikke viser detekterte feil
• Kontroller at akustisk feedback fra kameraenheten er hørbar
• Kontroller at kommunikasjonen til monitorvognen og kameravognen

fungerer
• Last pasientdata og start programvareapplikasjonen
• Kontroller at berøringsskjerminteraksjonen er nøyaktig
• Spor et Brainlab-instrument på nøyaktig måte

Rapporter og vurder
resultatene Lag en rapport og avgjør om enheten er sikker og effektiv.

Kontroller og klargjør
for normal bruk

Etter testing må du kontrollere at monitorvognen og kameravognen
gjenopprettes til tilstanden som er nødvendig for normal bruk før den tas i
drift igjen.
Ta bort alle enheter som har vært tilkoblet (f.eks. måleledninger).

ELEKTRISK SIKKERHET
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Kritiske verdier

Testtrinn Normal tilstand

Vernejordingsmotstand ≤ 0,3 Ω

Utstyrets lekkasjestrøm ≤ 0,5 mA

Referansedimensjon

Bruk tabellene for å angi de enkelte måleverdiene ved hvert nødvendige målepunkt.
Angi den maksimale måleverdien i tabellen nedenfor:

Testtrinn Normal tilstand Godkjent?

Vernejordingsmotstand

Utstyrets lekkasjestrøm

Serienummer på måleutstyret: ________________________
Kalibrering gyldig til og med (dato): ________________________
Test utført (dato): _________________ av: __________________________________

Koblinger til relaterte emner

Sikkerhetsinspeksjonsskjema – Elektromedisinsk system (monitorvogn) på side 143

Sikkerhetsinspeksjonsskjema – Periodiske tester
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9.3 Utføre tester
9.3.1 Vernejordingsmotstand

Generell informasjon

Koble målespissen på måleutstyret til de strømførende delene som er vist i tabellen nedenfor, og
mål motstanden.
Hvis en test ikke blir godkjent, må enheten repareres av Brainlab support. Etter reparasjon må du
gjenta hele den elektriske sikkerhetstesten fra begynnelsen.

Test av jordingsmotstand

Testet punkt Målt verdi Testen
godkjent?

Potensialutjevningsport (mo-
nitorvogn)

Potensialutjevningsport (ka-
meravogn)

ELEKTRISK SIKKERHET
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9.3.2 Utstyrets lekkasjestrøm

Generell informasjon

Koble målespissen på måleutstyret til de strømførende delene som er vist i tabellen nedenfor, og
mål lekkasjestrøm.

Krav

Når du skal utføre test for lekkasjestrøm fra utstyret, må du kontrollere at monitorvognen og
kameravognen er tilkoblet hverandre via Ethernet-kabelen.

Målepunkter for utstyrets lekkasjestrøm (monitorvogn)

Testet punkt Målt verdi Testen
godkjent?

Potensialutjevningsport

Skrue ved PSU-boksen

Metallring ved hjelpestrøm

Skrue bak på skjermen

Skrue ved deksel til øvre
stang

Utstyrets lekkasjestrøm

136 System og teknisk brukerveiledning Rev. 1.5 Kick 2 navigasjonsstasjon



Målepunkter for utstyrets lekkasjestrøm (kameravogn)

Testet punkt Målt verdi Testen
godkjent?

Potensialutjevningsport

Skrue på kameraets bakdek-
sel

Huset til Ethernet-kontakt

Skrue ved ledd

Se etter endelig målepunkt
et sted på stangen etter en-
delig montering

Skrue i hull i armen mellom
husdelene

Utstyrets lekkasjestrøm for EM-sporingsenheten

De følgende testpunktene for utstyrets lekkasjestrøm er definert for EM-sporingsenheten i
kombinasjon med monitorvognen.

Testet punkt Målt verdi Testen
godkjent?

Kontakt ved basestasjonen
til feltgeneratoren

Festeskrue ved basestasjo-
nen for skinnebraketten

ELEKTRISK SIKKERHET
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Testet punkt Målt verdi Testen
godkjent?

Fikseringsmutter på instru-
mentporten

Utstyrets lekkasjestrøm
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9.3.3 Lekkasjestrøm fra pasienttilkoblet del (type BF) (for valgfri EM-sporingsenhet)

Generell informasjon

De følgende punktene er definert for EM-sporingsenheten.
En adapter er nødvendig for EM-tilkoblingsenheten. Denne adapteren må ha alle kontaktene
kortsluttet på pluggen.
Bruk alternativ måling ifølge kapittel 5.3.4.3.2 i IEC 62353:2014, og koble den pasienttilkoblede
delen til inngangsuttaket på måleenheten.
Eksempel:

Figur 64  

Målepunkt

Testet punkt Målt verdi Testen
godkjent?

Adapterpluggen på EM-tilko-
blingsenheten (test de fire
kontaktene)

ELEKTRISK SIKKERHET
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9.4 Elektrisk sikkerhetstest – Elektromedisinsk
system

9.4.1 Oversikt

Intervall

Testen er obligatorisk når man lager et elektromedisinsk system iht. IEC 60601-1 eller IEC
60601-1-1.
Det må utføres en elektrisk sikkerhetstest når en sporingsenhet innledningsvis er koblet til en
eksisterende monitorvogn, slik at det opprettes en Kick 2 navigasjonsstasjon.
Gjenta denne testen hver gang innstillingene for det elektromedisinske systemet endres (f.eks.
etter reparasjon av en del av utstyret eller alt utstyret på en gang, eller etter bytte av
utstyrskomponenter som f.eks. kabler).
For at hver del av utstyret og utstyret i sin helhet fortsatt skal være sikkert, kreves en årlig elektrisk
sikkerhetstest.

Omfang

Testen må omfatte alle artikler som er spesifisert i denne brukerveiledningen.

Inspeksjoner av personell utenfor Brainlab

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

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

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

Inspeksjoner av Brainlab-personell

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

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

Koblinger til relaterte emner

Sikkerhetsinspeksjonsskjema – Elektromedisinsk system (monitorvogn) på side 143

Elektrisk sikkerhetstest – Elektromedisinsk system
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9.4.2 Testing av elektromedisinske systemer

Måleutstyr

Måleinstruksjonene som er gitt, er et eksempel på ett måleutstyr.
De enkelte trinnene kan variere fra ett måleutstyr til et annet. Se tilsvarende
produsentinstruksjoner for måleutstyret du bruker.

Forholdsregler ved testing

• Den beskrevne testen dekker bare utstyr fra Brainlab, og ikke det tilkoblede utstyret. Følg
beskrivelsen fra produsenten av den tilkoblede enheten.

• Alle enheten skal være i driftsmodus: Under målingen skal alle hovedstrømbrytere stå i
driftsstilling (PÅ).

• Tester skal utføres både i normaltilstand og i enkeltfeiltilstand.

Testretningslinjer

Ved utføring av testen, må man huske følgende:
• Utfør testtrinnene som kreves i rekkefølgen som er definert ovenfor.
• Mål alle områder av systemet som er indikert i de følgende kapitlene.
• Alle tester må være bestått.
• Kalibreringen av måleutstyret må være gyldig på måletidspunktet.
• Utfør alle tester i henhold til IEC 60601-1:2005.

MERK: Tilkoblingen til testenhetens måleutgang må være intakt under hele målesyklusen. Hvis du
trekker ut pluggen til måleutgangen under måling, registrerer måleutstyret at det ikke lenger er
tilkoblet og du må gjenta hele testen. 

Hvis en test ikke blir godkjent, må Kick 2 navigasjonsstasjonen repareres av Brainlab support.
Etter reparasjon må du gjenta hele den elektriske sikkerhetstesten fra begynnelsen.

Sikkerhetsinspeksjonsskjema

• Skriv ut eller ta en kopi av sikkerhetsinspeksjonsskjemaet.
• Oppgi inspeksjonsresultatene.
• Oppbevar dette som dokumentasjon for inspeksjonen.

Koblinger til relaterte emner

Sikkerhetsinspeksjonsskjema – Elektromedisinsk system (monitorvogn) på side 143

Nødvendige testtrinn

Trinn

1. Utfør visuell inspeksjon.

2. Kontroller berøringsstrøm.

3. Utfør funksjonstest.

4. Rapporter og vurder resultatene.

5. Kontroller og klargjør systemet for normal bruk.

ELEKTRISK SIKKERHET
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Koblinger til relaterte emner

Sikkerhetsinspeksjonsskjema – Elektromedisinsk system (monitorvogn) på side 143

Testing av elektromedisinske systemer
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9.4.3 Sikkerhetsinspeksjonsskjema – Elektromedisinsk system (monitorvogn)

Tester som skal utføres

Testtrinn Instruksjoner og betingelser

Visuell inspeksjon

• Sjekk alle relevante kabler med tanke på bulker, skadet isolasjon og
ledninger uten isolasjon. Beveg og bøy kablene rund hånden for å
strekke isolasjonen litt. Synlige skader kan ikke godtas.

• Kontroller Kick 2 for synlig skade, ødelagte kabler og ledninger uten
isolasjon. Med unntak av luftinntakene, skal du ikke være i stand til å se
vognen innvendig. Skadde kabler, ledninger uten isolasjon eller at
vognen er synlig innvendig, godtas ikke.

• Sørg for at Kick 2 er riktig montert.
• Hvis det oppdages skader, må du ta Kick 2 navigasjonsstasjonen ut

av bruk, merke den som skadet, og kontakte Brainlab support.

Berøringsstrøm
(Optisk sporing)

• Koble til monitorvognen og kameravognen ved hjelp av kamerakabe-
len og plugg monitorvognen til strømtilførselen med den originale
strømkabelen fra Brainlab.

• Sett enheten som skal tilkobles i driftsmodus, som beskrevet av produ-
senten av enheten.

• Koble til kabelen som er nødvendig for å opprette det elektromedisinske
systemet mellom de to enhetene, og slå på begge enhetene.

• Test utstyrets berøringsstrøm iht. IEC 60601-1:2005 kapittel 16.6.1 i
normal tilstand og enkeltfeiltilstand. Brudd på all ikke-permanent instal-
lert vernejordingstilkobling anses som enkeltfeiltilstand.

Berøringsstrøm
(EM-sporing)

• Koble til monitorvognen og EM-sporingsenheten ved hjelp av tilko-
blingskablene og plugg monitorvognen til strømtilførselen med den
originale strømkabelen fra Brainlab.

• Sett enheten som skal tilkobles i driftsmodus, som beskrevet av produ-
senten av enheten.

• Koble til kabelen som er nødvendig for å opprette det elektromedisinske
systemet mellom de to enhetene, og slå på begge enhetene.

• Test utstyrets berøringsstrøm iht. IEC 60601-1:2005 kapittel 16.6.1 i
normal tilstand og enkeltfeiltilstand. Brudd på all ikke-permanent instal-
lert vernejordingstilkobling anses som enkeltfeiltilstand.

Funksjonstest

• Slik slår du på Kick 2 navigasjonsstasjonen.
• Kontroller at indikator-LED-en ikke viser detekterte feil.
• Last pasientdata og start programvareapplikasjonen.
• Kontroller at berøringsskjerminteraksjonen er nøyaktig.
• Spor et Brainlab-instrument på nøyaktig måte.
• Kontroller at funksjonen til det elektromedisinske systemet virkelig fun-

gerer.

Rapporter og vurder
resultatene Lag en rapport og avgjør om enheten er sikker og effektiv.

Kontroller og klargjør
for normal bruk

• Etter testing må du kontrollere at Kick 2 navigasjonsstasjonen gjen-
opprettes til tilstanden som er nødvendig for normal bruk før den tas i
drift igjen.

• Ta bort alle enheter som har vært tilkoblet (f.eks. måleledninger).

Kritiske verdier

Testtrinn Normal tilstand Enkeltfeiltilstand

Berøringsstrøm ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA

ELEKTRISK SIKKERHET
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Referansedimensjon

Angi den maksimale måleverdien ved hvert nødvendige målepunkt i tabellen nedenfor:

Testtrinn Normal tilstand Enkeltfeiltilstand Godkjent?

Berøringsstrøm.

Serienummer på måleutstyret: ________________________
Kalibrering gyldig til og med (dato): ________________________
Test utført (dato): _________________ av: __________________________________

Koblinger til relaterte emner

Sikkerhetsinspeksjonsskjema – Periodiske tester på side 133

Sikkerhetsinspeksjonsskjema – Elektromedisinsk system (monitorvogn)

144 System og teknisk brukerveiledning Rev. 1.5 Kick 2 navigasjonsstasjon



9.4.4 Berøringsstrøm for elektromedisinske systemer

Generell informasjon

Test av utstyrets berøringsstrøm for elektromedisinske systemer gjentar noen av trinnene i
standardtesten for lekkasjestrøm.

Testoversikt

Koble målespissen på måleutstyret til den strømførende delen og mål lekkasjestrømmen.

Testpunkter for måling (monitorvogn)

Testet punkt Målt verdi Testen
godkjent?

Festeskrue for mikroskop

Testpunkter for måling (kameravogn)

Testet punkt Målt verdi Testen
godkjent?

Nettverksport, tilkoblingspa-
nel

Testpunkter for måling (EM-sporingsenhet)

Testet punkt Målt verdi Testen
godkjent?

EM-basestasjon

Koblinger til relaterte emner

Utstyrets lekkasjestrøm på side 136

ELEKTRISK SIKKERHET

System og teknisk brukerveiledning Rev. 1.5 Kick 2 navigasjonsstasjon 145



Berøringsstrøm for elektromedisinske systemer
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10 SAMSVAR OG
SPESIFIKASJONER

10.1 Elektriske standarder

Sertifikater og godkjenninger

Sertifikat/godkjenning

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

IEC 60529
IP20: Kick 2 navigasjonsstasjon
IP20: Komponenter i EM-sporingsenheten

Strømspesifikasjoner – Nord-Amerika

I Nord-Amerika: Hvis enheten er koblet til 240 V, må den kun kobles til det midterste uttaket
merket for 240 V strømforsyning.

SAMSVAR OG SPESIFIKASJONER
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10.2 Miljøkrav
10.2.1 Transport/oppbevaring og driftsforhold

Lokale begrensninger

• Oppbevar og bruk systemer på steder som er beskyttet mot fuktighet, vind, sollys, støv, salt og
svovel.

• Systemene må ikke oppbevares i nærheten av kjemiske produkter eller gass.
• Utsett ikke systemene for direkte UV-lys.

Høydehensyn

• Med mindre annet er oppgitt, er systemet klassifisert for bruk i en høyde på < 3 000 meter.
• Transporter eller oppbevar systemet ved en høyde på < 6 000 meter.

Tilpasningstid

Tilpasningstid for bruk etter ekstreme oppbevaringsforhold er minst én time.

Miljøforhold

Følgende miljøkrav gjelder bare for Kick 2 navigasjonsstasjonen:

Spesifikasjon Driftsforhold

Temperatur 10 til 30 °C

Fuktighet 30 til 75 % ikke-kondenserende

Trykk 700 hPa til 1 060 hPa

Spesifikasjon Transport-/oppbevaringsforhold

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

Fuktighet 10 % til 90 % ikke-kondenserende

Trykk 500 hPa til 1 060 hPa

MERK: Verdier for transport/oppbevaring er gyldige for systemet når det oppbevares i
transportemballasjen. 

Miljøkrav
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10.3 Systemspesifikasjoner
10.3.1 Fysiske egenskaper

Monitor med beskyttelsesdeksel

Spesifikasjon Verdi

Høyde 355 mm

Bredde 560 mm

Dybde 75 mm

Vekt 8,12 kg

Monitorvognens sokkel

Spesifikasjon Verdi

Høyde 278 mm

Bredde 455 mm

Dybde 485 mm

Vekt 16,46 kg

Monitorvognstolpe

Spesifikasjon Verdi

Høyde 947 mm

Bredde 132 mm

Dybde 70 mm

Vekt 1,32 kg

Komplett monitorvogn

Spesifikasjon Verdi

Høyde 1 463 mm

Lengde (fotavtrykk) 500 mm2

Bredde (basedisplay) 540 mm

Vekt 25,8 kg

SAMSVAR OG SPESIFIKASJONER
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Spectra kameravogn

Figur 65  

Spesifikasjon Verdi

Maks. høyde 2 350 mm

Min. høyde 1 450 mm

Areal 500 mm2

Vekt 19 kg

Systemspesifikasjoner
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Vega kameravogn
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Figur 66  

Spesifikasjon Verdi

Maks. høyde 2 350 mm

Min. høyde 1 450 mm

Areal 500 mm2

Vekt 19 kg
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EM-basestasjon

Figur 67  

Spesifikasjon Verdi

Høyde 350 mm

Bredde 200 mm

Lengde 100 mm

Vekt 2,5 kg

EM-feltgenerator

Figur 68  

Spesifikasjon Verdi

Høyde 200 mm

Bredde 200 mm

Lengde 71 mm

Vekt 2,8 kg

Systemspesifikasjoner
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Festeplate for EM-feltgenerator

Figur 69  

Spesifikasjon Verdi

Høyde 121 mm

Bredde 300 mm

Lengde 428 mm

Vekt 2 kg
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EM-feltgeneratorens arm

Figur 70  

Spesifikasjon Verdi

Høyde 748 mm

Bredde 110 mm

Lengde 88 mm

Vekt 4 kg

Systemspesifikasjoner
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EM-strømforsyning

Figur 71  

Spesifikasjon Verdi

Høyde 180 mm

Bredde 89 mm

Lengde 70 mm

Vekt 1 kg

Instrumentadapter

Figur 72  

Spesifikasjon Verdi

Diameter 19 mm

Lengde 65 mm

Vekt 0,026 kg

Koblinger til relaterte emner

Rengjøre monitorvognen på side 126
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10.3.2 Tekniske spesifikasjoner

Monitorvogn og medisinsk dataenhet

Spesifikasjon Verdi

Elektriske spesifikasjoner

Vekselstrøminngang 100–240 V vekselstrøm

Frekvens 50/60 Hz

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

CMOS-batteri 3 V CR2032-litiumbatteri 210 mAh

Prosessor Intel® Core i5 4. generasjon med 2,0 GHz

RAM 8 GB

Støttede inn-/utganger

• 2 USB 2.0
• 3 USB 3.0
• Potensialutjevning
• S-videoinngang
• 2 LAN 1 GBit/s tilkobling
• CVBS
• DVI-I

Masselagring Intern harddisk (SSD) 2,5" 240 GB

Audio Høyttaler integrert i monitorvogn-basen

Skjerm 21,5", FHD-oppløsning

Berøringsskjerm Projisert kapasitiv berøringsskjerm

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

DVI-omformer

Se instruksjonsheftet fra Brainlab, Converter Kit DVI to S-Video (DVI til S-video-omformersett).

Kameravogn

Spesifikasjon Verdi

Inngangsspenning 100–240 V vekselstrøm

Frekvens 50/60 Hz

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

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

Strømforsyning til EM-sporingsenhet

Spesifikasjon Verdi

Vekselstrøminngang 100–240 V vekselstrøm

Frekvens 50/60 Hz

Tekniske spesifikasjoner
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Spesifikasjon Verdi

Likestrømutgang 26 V likestrøm

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

EM-sporingsenhet

Spesifikasjon Verdi

Inngangsspenning 26 V likestrøm

Strømforbruk 40 W

Sporingsnøyaktighet 0,5 mm RMS (kvadratisk middelverdi)

DVI-omformer

Se instruksjonsheftet fra Brainlab, Converter Kit DVI to S-Video (DVI til S-Video-omformersett).

SAMSVAR OG SPESIFIKASJONER
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10.4 Samsvar
10.4.1 Elektromagnetiske utslipp

Elektromagnetisk miljø

Kick 2 er beregnet til bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert i tabellen nedenfor.
Brukeren er ansvarlig for å påse at systemene brukes i et slikt miljø.

Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr

Advarsel
Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert periferiutstyr som antennekabler og eksterne
antenner) skal ikke brukes nærmere enn 30 cm til noen del av monitorvognen, inkludert
kabler som er spesifisert av Brainlab. Ellers kan det føre til en reduksjon av ytelsen.

Erklæring

Kick 2 navigasjonsstasjonen er kun beregnet til bruk ved profesjonelle helseinstitusjoner.
Tabellen nedenfor opplister alle aktuelle utslippstester og standarder, samt brukte
samsvarsnivåer:

Test av stråling Standard Samsvarsnivå

Ledet og utstrålt RF-ut-
slipp CISPR 11

Gruppe 1
Klasse A

Harmonisk forvrengning IEC 61000-3-2 Klasse A

Spenningssvingninger og
-flimmer IEC 61000-3-3 I samsvar

MERK: Emisjonsegenskapene til utstyret gjør det egnet til bruk på industrielle områder og
sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis det brukes i et boligmiljø (der CISPR 11 klasse B vanligvis
kreves), gir dette utstyret kanskje ikke tilstrekkelig beskyttelse for
radiofrekvenskommunikasjonstjenester. Brukeren må kanskje iverksette korrigerende tiltak, slik
som å flytte eller snu på utstyret. 

Advarsel
Systemet må ikke brukes i nærheten av eller i direkte kontakt med annet utstyr. Hvis dette
ikke kan unngås, må normal drift bekreftes i konfigurasjonen hvor det er i bruk.

Samsvar
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10.4.2 Generell elektromagnetisk immunitet

Elektromagnetisk miljø

Kick 2 er beregnet til bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert i de følgende
avsnittene.
Brukeren er ansvarlig for å påse at systemene brukes i et slikt miljø.

Erklæring om elektromagnetisk immunitet

Tabellene i følgende avsnitt gir veiledning i henhold til produsentens erklæring vedrørende
elektromagnetisk immunitet.
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10.4.3 Elektromagnetisk immunitet

Elektromagnetiske immunitetstester

Kick 2 navigasjonsstasjonen er kun beregnet til bruk ved profesjonelle helseinstitusjoner.
Tabellen nedenfor opplister alle aktuelle immunitetstester og standarder, samt brukte
samsvarsnivåer:

Immunitetstest Standard IEC 60601-1-2 test-
nivå

Samsvarsnivå

Elektrostatisk utladning
(ESD) – kontakt

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Elektrostatisk utladning
(ESD) – luft

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Utstrålt RF i elektromag-
netiske felter IEC 61000-4-3

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

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

Nærfelt fra trådløst RF-
kommunikasjonsutstyr – 2
450 MHz

IEC 61000-4-3

28 V/m 28 V/m

Nærfelt fra trådløst RF-
kommunikasjonsutstyr – 5
240 Mhz, 5 500 Mhz, 5
785 MHz

9 V/m 9 V/m

Elektrisk rask transient/
burst – inngang AC strøm-
port

IEC 61000-4-4

±2 kV
100 kHz repetisjons-
frekvens

±2 kV
100 kHz repetisjonsfre-
kvens

Elektrisk rask transient/
burst – signalinngangs-/
utgangsporter

±1 kV
100 kHz repetisjons-
frekvens

±1 kV
100 kHz repetisjonsfre-
kvens

Spenningssvingning – inn-
gang AC strømport linje-til-
linje

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Spenningssvingning – inn-
gang AC strømport linje-til-
jord

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

Spenningssvingning – inn-
gangs-/utgangsporter linje-
til-jord

±2 kV ±2 kV

Ledede forstyrrelser indu-
sert av RF IEC 61000-4-6

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

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

Strømfrekvens magnetisk
felt IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

Spenningsfall IEC 61000-4-11

0 % Ut; 0,5 syklus
Ved 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° og 315°
0 % Ut; 1 syklus og
70 % Ut; 25/30 sy-
kluser
Enkeltfase ved 0°

I samsvar

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

Samsvarsnivå

Spenningsavbrudd 0 % Ut; 250/300 syk-
lus I samsvar

MERK: Ved høyere ESD-nivåer kan enheten skades permanent. 

Testfre-
kvens
(MHz)

Bånd
(MHz)

Service Modulering Maksi-
mum
(W)

Avstand
(m)

Immuni-
tetssam-
svarsnivå
(V/m)

385 380–390 TETRA 400
Pulsmodule-
ring
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430–470
GMRS 460,
FRS 460

FM
±5 avvik
1 kHz sinus

2 0,3 28

710

704–787 LTE-bånd 13,
17

Pulsmodule-
ring
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800–960

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

Pulsmodule-
ring
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1 720

1 700–
1 990

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

Pulsmodule-
ring
217 Hz

2 0,3 28

1 845

1 970

2 450
2 400–
2 570

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

Pulsmodule-
ring
217 Hz

2 0,3 28

5 240
5 100–
5 800

WLAN 802.11
a/n

Pulsmodule-
ring
217 Hz

0,2 0,3 95 500

5 785

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

Immunitets-
test

IEC 60601-
testnivå

Samsvarsni-
vå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

Ledet RF IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz til 80
MHz

3 V

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr
skal ikke brukes nærmere noen del av Kick 2
navigasjonsstasjonen, inkludert kabler, enn
anbefalt separasjonsavstand beregnet fra lignin-
gen som gjelder for senderens frekvens.
Anbefalt separasjonsavstand:
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Immunitets-
test

IEC 60601-
testnivå

Samsvarsni-
vå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

d 1 2 P,= 80 MHz til 800 MHz

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

Utstrålt RF
IEC
61000-4-3

3 V/m 80
MHz til 2,5
GHz

3 V/m

Der P er senderens maksimale utgangseffekt i
watt (W) ifølge senderprodusenten, og d er an-
befalt separasjonsavstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som har blitt
fastslått i en elektromagnetisk stedsundersøkel-
sea, skal være mindre enn samsvarsnivåetb i
hvert frekvensområde.
Interferens kan forekomme i nærheten av utstyr
merket med dette symbolet:

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

MERK: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning
påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra konstruksjoner, gjenstander og mennesker. 
a Feltstyrker fra faste sendere, for eksempel basestasjoner for radiotelefoner (mobile/trådløse te-
lefoner) og mobile landradioer, amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting og TV-sending kan
teoretisk sett ikke forutsies nøyaktig. For å evaluere det elektromagnetiske miljøet som skyldes
faste RF-sendere, skal en elektromagnetisk stedsundersøkelse vurderes. Hvis den målte felt-
styrken der Kick 2 brukes overstiger det aktuelle RF-samsvarsnivået ovenfor, skal Kick 2 navi-
gasjonsstasjonen kontrolleres for å verifisere normal drift. Hvis unormal drift observeres, kan
det være nødvendig med flere tiltak, f.eks. å plassere Kick 2 i en annen retning eller på et annet
sted.
b Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkene være mindre enn 3 V/m.

Elektromagnetisk immunitet
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10.4.4 RF-kommunikasjonsutstyr

Elektromagnetisk miljø

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke systemene.
Kick 2 er beregnet til bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte RF-forstyrrelser kontrolleres.
Den som bruker Kick 2 kan bidra til å hindre elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en
minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og Kick 2
navigasjonsstasjonen ifølge anbefalingene nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets
maksimale utgangseffekt.

Advarsel
Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke EM-sporingsenheten.

Separasjonsavstander

Anbefalte separasjonsavstander mellom det bærbare og mobile RF-kommunikasjonsutstyret og
Kick 2 navigasjonsstasjonen:

Maksimal nominell ut-
gangseffekt på sen-
deren (W)

Separasjonsavstand basert på senderfrekvens (m)

150 kHz til 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz til 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz til 2,5 GHz

d 2 3 P,=

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

For sendere merket med en maksimal utgangseffekt som ikke er angitt ovenfor, kan anbefalt se-
parasjonsavstand d i meter (m) bestemmes med ligningen basert på senderens frekvens, der P
er senderens maksimale utgangseffekt i watt (W) i henhold til produsenten av senderen.
MERK: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområ-
det. 

MERK: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning
påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra konstruksjoner, gjenstander og mennesker. 

Advarsel
Dette utstyret har blitt testet for utstrålt RF-immunitet kun ved valgte frekvenser, og bruk av
nærliggende sendere ved andre frekvenser kan føre til funksjonsfeil. (IEC 60601-1-2
2014-02 utg. 4.0, klausul 5.2.2.5 b)

Advarsel
Hvis dette utstyret ikke brukes på en skjermet plassering av den angitte typen, kan det føre
til svekking av utstyrets ytelse, forstyrrelser med annet utstyr eller forstyrrelser med
radiotjenester. (IEC 60601-1-2 2014-02 utg 4.0, klausul 5.2.2.2 a)
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10.4.5 Testede kabler

Bruk av spesifiserte kabler

Advarsel
Bruk av annet tilbehør, andre transdusere og kabler enn det som er spesifisert (unntatt
kabler som selges av Brainlab som reservedeler) kan føre til økt stråling eller redusert
immunitet for utstyret, noe som fører til feil drift.

Kabelspesifikasjoner

Kabler til Kick 2 navigasjonsstasjonen, som er blitt testet for strålings- og
immunitetskompatibilitet:

Kabel Spesifikasjon

Strøm Levert av Brainlab; 4 m lang

Potensialutjevning Levert av Brainlab; 5 m lang

EM-strøm- og datakabel Levert av Brainlab, 5 m lang

S-Video 2 BNC-koaksialkabler, skjermet, terminert, 75 ohm, 30 m lang

CVBS BNC-koaksialkabel, skjermet, terminert, 75 ohm, 30 m lang

Sykehusnettverk Levert av Brainlab; 5 m lang

Mikroskop Levert av Brainlab, 5 m lang

Testede kabler
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10.4.6 Sykehusnettverk

Generell informasjon

Brukerne må identifisere, analysere, vurdere og kontrollere risikoene som kan oppstå når Kick 2
navigasjonsstasjonen kobles til et nettverk eller datakobling hvor annet utstyr er tilkoblet.
Trådløse lokalnettverk må samsvare med definisjonene i standard IEEE 802.11b/g/n/ac.
Å gjøre endringer på nettverks-/datakoblingene kan medføre nye farer som krever ytterligere
analyse. Disse endringene kan inkludere, men er ikke begrenset til:
• Konfigurasjonsendringer
• Tilkobling eller frakobling av ekstrautstyr
• Oppdatering eller oppgradering av tilkoblet utstyr

Informasjonsflyt på nettverket

Tilkobling av enheten til sykehusnettverket tilbyr:
• Overføring av pasientdata fra eller til systemet.
• Fjerntilgang av informasjon som er vist på displayet.
• Muligheten til å streame, ta opp og dele en økt avhengig av Brainlab-applikasjonen som kjører

på enheten og integrasjonen i sykehusets nettverk.
I forbindelse med overføring av pasientdata mottar Kick 2 navigasjonsstasjonen data fra
sykehusnettverkets server (f.eks. PACS-server).
I forbindelse med ekstern tilgang, streaming, opptak eller øktdeling sender Kick 2
navigasjonsstasjonen data til en streamingklient på sykehusnettverket.

Krav til sykehusnettverk

Krav Verdier

Båndbredde
• Minimum: 2 Mbit/s (f.eks. til dataoverføring)
• Anbefales: 10–50 Mbit/s (f.eks. til streaming og fjerntilgang)
• Optimalt: 100 Mbit/s –1 Gbit/s (f.eks. til øktdeling)

Latens
• Maksimum: ≤ 100 ms
• Anbefales: ≤ 25 ms
• Optimalt: ≤ 2 ms

Sikkerhet

• Utstyret skal kun kobles til et sikret nettverk
• Nettverk beskyttet mot uønsket tilgang (f.eks. brukerautentisering,

brannmur osv.)
• Nettverk beskyttet mot skadelig programvare
• Internet Protocol Suite (TCP/IP)

Forsiktighetstiltak for nettverk

Streaming av skjerminnholdet på Kick 2 navigasjonsstasjonen eller bruk av øktdeling kan skape
høy trafikkbelastning på sykehusnettverket.

Når Kick 2 navigasjonsstasjonen integreres i et trådløst sykehusnettverk, velger du en
egnet kryptering (f.eks. WPA2 eller bedre) for å beskytte pasientdata mot uautorisert
tilgang.

Mulige farer for nettverksfeil

Følgende faresituasjoner kan oppstå hvis sykehusets nettverk eller datakobling ikke oppfyller
kravene oppført i dette avsnittet:
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• Pasienten behandles feil på grunn av:
- Nettverksfeil på grunn av overføring av pasientdata
- Skadelig programvare (f.eks. virus) som fører til at PC-en feilberegner data

• Uønsket pasienteksponering for anestesi eller stråling på grunn av nettverksfeil under
overføring av pasientdata

Sykehusnettverk
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10.5 Strømkontakter

Generell informasjon

Kick 2 er utstyrt med en egen strømkontakt som er egnet for bruksområdet.

Bruk av spesifiserte strømledninger

Advarsel
Pålitelig jording kan oppnås bare når systemet er koblet til en tilsvarende stikkontakt
merket "Hospital Only" (Kun sykehus) ("Hospital Grade" i Nord-Amerika). Sett kun
strømpluggen i et uttak som er jordet på forsvarlig måte. Ikke omgå denne beskyttelsen
ved å bruke en skjøteledning.
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Strømkontakter
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11 VEDLIKEHOLD
11.1 Inspeksjoner
11.1.1 Oversikt

Sørge for sikkerhet og funksjonalitet

Følg instruksjonene som finnes i denne veiledningen nøye for sikker ytelse av rutinemessig
vedlikehold.

Advarsel
Ikke utfør inspeksjoner eller vedlikehold mens Kick 2 navigasjonsstasjonen brukes til
pasientbehandling.
Kick 2 navigasjonsstasjonen skal vedlikeholdes og inspiseres på regelmessig basis for å sikre
funksjonalitet og sikkerhet.
I tillegg anbefaler Brainlab at det bestilles en årlig forebyggende vedlikeholdsinspeksjon for å
verifisere EM-sporingsenhetens sporingsnøyaktighet.

Overholdelse av krav knyttet til elektromagnetisk interferens

For å opprettholde grunnleggende sikkerhet med hensyn til elektromagnetisk interferens kontroller
regelmessig at:
• kun de spesifiserte kablene brukes med enheten
• alle kabler er i god stand og ikke skadet (f.eks. ingen skjerming er synlig)
• tilkoblinger til kabelkontakter sitter godt og er sikret (der det er mulig)
• enheten er forsvarlig jordet

Intervall

Brainlab anbefaler å utføre en årlig inspeksjon. Hvis du har en servicekontrakt, utfører Brainlab
den årlige inspeksjonen automatisk. Ta kontakt med Brainlab support for å avtale inspeksjon hvis
du ikke har noen servicekontrakt.

Autorisasjon

Kun Brainlab og/eller autoriserte partnere er autorisert til å utføre service på eller reparere
systemet og utstyret.

Advarsel
Fare for elektrisk støt: Det er ingen deler i Kick 2 navigasjonsstasjonen som brukeren selv
kan utføre service på. Ikke ta av noen deksler.
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Før systemet tas i bruk

Hvis systemet ikke har vært i bruk over lengre tid, sjekk at alt virker normalt før du begynner å
behandle pasienten.

Koblinger til relaterte emner

Forberede for rengjøring på side 121

Inspeksjoner
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11.1.2 Inspeksjonsintervaller

Ukentlig

Komponent Inspeksjon

Kabler og kontakter Visuell kontroll (se etter skader, vridninger, sprekker)

Rengjøring Se rengjøringskapittelet

EM-sporingsenhet

• Visuell inspeksjon av all EM-sporingsenhetens kabling for forvrid-
ninger, sprekker osv.

• Visuell inspeksjon av alle kontakter for skader.
• Visuell inspeksjon av alle kabinettdeler for skader som sprekker

osv.
• Inspiser for generell fysisk skade.

Månedlig

Komponent Inspeksjon

Generelle komponenter

• Inspiser for fysisk skade
• Merking og typeplate er leselig
• Funksjonen av tilkobling til utstyr levert av tredjepart (f.eks. mikro-

skop)

Monitorvogn

• Funksjonalitet
• Stabiliteten til monitorfestet og ingen riper på berøringsskjermen
• Strømknapp
• Strømlampe
• USB-tilkobling
• Nettverkstilkobling
• Kontroller at det ikke er løse eller manglende skruer

Hjul og bremser Funksjonalitet

Kamera
• Funksjonalitet
• Visuell inspeksjon (slitasje)
• Begge linser er rene og er ikke ripet eller skadet på annen måte

Kameravogn Kontroller at det ikke er løse eller manglende skruer

Koblinger til relaterte emner

Rengjøre monitorvognen på side 126
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11.1.3 Årlig inspeksjon av Brainlab

Avtale

• Hvis du har en servicekontrakt, utfører Brainlab den årlige inspeksjonen automatisk.
• Ta kontakt med Brainlab support for å avtale inspeksjon hvis du ikke har noen servicekontrakt.

Omfang

Denne inspeksjonen dekker alle komponenter og funksjoner så vel som artiklene som er
spesifisert på sikkerhetsinspeksjonsskjemaet.

Årlige inspeksjonspunkter

Komponent Inspeksjon

Monitorvogn

• Funksjonstest av enheten
• Sjekk av mekanisk støttesystem (stenger, hjul og låser)
• Utskifting av luftfilter
• Elektrisk sikkerhetstest

Kameravogn

• Funksjonstest av kameraet
• Funksjonstest av kamerahåndtaket
• Funksjonstest av komplett vogn
• Sjekk av mekanisk støttesystem (stenger, hjul og låser)

EM-sporingsenhet
Nøyaktighetsverifisering av Brainlab support.
Funksjonstest av enheten.
Elektrisk sikkerhetstest.

Koblinger til relaterte emner

Elektriske standarder på side 147
Elektrisk sikkerhetstest – Elektromedisinsk system på side 140

Årlig inspeksjon av Brainlab
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11.2 Utskifting av luftfilter

Autorisasjon

Kun Brainlab, autoriserte partnere og opplærte sykehusteknikere har lov å skifte ut luftfilteret.

Utskiftingsintervall

Luftfilteret i monitorvognen må skiftes ut årlig. Hvis du har en servicekontrakt, utfører Brainlab
automatisk utskifting av luftfilteret.
Ta kontakt med Brainlab support for å bestille utskifting av luftfilteret hvis du ikke har noen
servicekontrakt.

Reservefilter

Bruk kun reserveluftfilter som leveres av Brainlab.
Reservefiltre leveres festet til lufteventildekselet (dvs. at hele lufteventildekselet skiftes ut).

Slik skifter du luftfilter

①

Figur 73  

Trinn

1. Trykk ned ventilklemmene ① for å ta av lufteventildekselet.

2. Skift ut med det nye lufteventildekselet. Kontroller at ventilklemmene klikkes på plass.
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11.3 Funksjonsfeil og returinstruksjoner

Systemskade eller -svikt

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

Hvis det vises en feilmelding på berøringsskjermen, ta kontakt med Brainlab support. Du må ikke
bruke systemet.

Hvordan reagere på skade eller feil

Trinn

1. Slå av systemet.

2. Trekk ut kontakten til systemet fra vegguttaket.

3. Ta kontakt med Brainlab support.

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

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

Funksjonsfeil og returinstruksjoner
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11.3.1 Returinstruksjoner

Rapportering av skadet utstyr

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

Reparasjon og utskifting

Brainlab support:
• Gir deg et prisoverslag for reparasjon eller utskifting
• Informerer deg om når enheten forventes å være i drift igjen (vanligvis innen 48 timer)

Fjerne komponenter

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

Returadresser

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Tyskland

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

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

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

Hvordan returnere komponenter

Trinn

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

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

3. Tape esken godt igjen.

4. Send den defekte komponenten til returadressen eller følg instruksjonene som er gitt av
Brainlab support.
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Returinstruksjoner
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12 FEILSØKING
12.1 Feilsøke Kick 2

Reparasjon og service

Ikke prøv å utføre service på systemet. Kontakt Brainlab support hvis du har spørsmål om
reparasjon og service.

Strøm til monitorvognen, kameravognen eller EM-sporingsenheten

Hendelse Mulig årsak

Ingen strøm til monitorvognen, kameravog-
nen eller EM-sporingsenheten.

Sjekk at strømkablene er riktig koblet til strøm-
tilførselen.

Berøringsskjerm

Det er to primære funksjonelle monitordeler som påvirker skjermen:
• Selve skjermen
• Bakgrunnslyset

Hendelse Mulig årsak

Noen piksler (som bildene som vises består av)
kan svikte over tid. Det kan hende at skjermen må skiftes.

Berøringsskjermens funksjon

Hendelse Mulig årsak

Ingen berøringsfunksjon.
• Berøringskontrolleren fungerer ikke, eller
• Driveren som styrer musemarkøren, fungerer

ikke

Kamera

Det finnes flere mulige hendelser som kan tilskrives kommunikasjonsfeil knyttet til IR-kameraet.

Hendelse Symptomer Mulige årsaker

Reduksjon i kame-
ravolumet

• Begrenset synsfelt for
navigering.

• LED-lampene i kamera-
linsen lyser ikke.

• Overoppheting
• Aldring av kamera
• IR-lys fra en annen enhet skaper forstyrrelser

(f.eks. pulsoksymeter)
• Utilsiktet refleksjon av IR-lys fra overflater i

operasjonssalen (f.eks. refleksstriper på tøy)
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Hendelse Symptomer Mulige årsaker

Ingen strøm Kameraet avgir ikke pipe-
toner under oppstart.

• Problem med kabling
• Problem med elektronikk

Ingen kommunika-
sjon

Kameraet avgir ikke pipe-
lyder under oppstart av
programmet.

• Kommunikasjonsfeil mellom basestasjon og
kameravogn: Kontroller kabler

• Feil programvarekonfigurasjon

Markørkuler spo-
res ikke på riktig
måte

Programvaren viser uiden-
tifiserbare, grå markørku-
ler i kameraets synsfelt.

• IR-lys fra en annen enhet skaper forstyrrelser
(f.eks. pulsoksymeter)

• Utilsiktet refleksjon av IR-lys fra overflater i
operasjonssalen (f.eks. refleksstriper på tøy)

MERK: Hvis du har problemer med kameraet, ta kontakt med Brainlab support. 

EM-sporingsenhet

Hendelse Symptomer Mulige årsaker

Ingen strøm

EM-sporingsenheten avgir
ikke pipetoner under opp-
start, og strømlampen for-
blir slukket.

Sjekk at strømkablene er riktig koblet til EM-
strømforsyningen.

Kontroller at nettstrømbryteren for EM-strøm-
forsyningen er på (grønn LED på strømforsy-
ningen lyser).

Kontroller at strømforsyningen er koblet til ka-
belen til EM-sporingsenheten, og at kabelen er
koblet til begge kontakter på EM-sporingsenhe-
ten.

Ingen kommunika-
sjon

EM-sporingsenheten avgir
ikke pipelyder under opp-
start av programmet.

Sjekk kablene mellom monitorvognen og EM-
sporingsenheten.

Feil programvarekonfigurasjon.

Ingen sporing
Programvaren viser sym-
bolet for EM-feltgenerator
med kryss over.

Kontroller kablene mellom EM-feltgeneratoren
og EM-basestasjonen.

Ingen sporing av
EM-instrumenter

LED-lampen for porten på
EM-instrumentet er sluk-
ket.

Kontroller kablene fra EM-basestasjonen til
EM-instrumentet.
Hvis kablingen er korrekt og EM-basestasjo-
nen er påslått (grønn LED-strømlampe), må du
slå av EM-basestasjonen ved hjelp av strøm-
bryteren på EM-strømforsyningen. Vent minst
fem sekunder og slå deretter nettstrømmen på
igjen.

LED-lampen for porten på
EM-instrumentet lyser gult.

Kontroller at programvaren kjører som den
skal.

Kontroller at EM-instrumentets antall sterilise-
ringssykluser ikke har blitt overskredet.

Kontroller at et egnet Brainlab EM-instrument
er tilkoblet (se brukerveiledningen for instru-
mentet for kompatible EM-instrumenter).

LED-lampen for porten på
EM-instrumentet lyser
grønt, men symbolet for
EM-instrumentet vises ik-
ke.

Kontroller at instrumentet er innenfor sporings-
volumet.

Feilsøke Kick 2
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Hendelse Symptomer Mulige årsaker

Intermitterende in-
strumentsporing

Når EM-instrumentet flyt-
tes, vises ikke symbolet
for EM-instrumentet i pro-
gramvaren hele tiden.

Kontroller at EM-instrumentet er innenfor EM-
feltgeneratorens sporingsvolum, og ideelt sett
ikke i kanten av sporingsvolumet.

Kontroller om det finnes fremmedlegemer av
metall som kan forstyrre det elektromagnetiske
feltet (f.eks. ferromagnetiske instrumenter).

Symbolet for EM-instru-
mentet i programvaren be-
veger seg, selv om EM-in-
strumentet holdes stødig.

Elektromagnetiske forstyrrelser fra andre elek-
triske enheter i nærheten forstyrrer EM-spo-
ringsalgoritmene. Flytt utstyr i nærheten lenger
bort.

Et sporet instrument med et motorisert element
(f.eks. en barbermaskin) forstyrrer sporingen
mens motoren er i bruk. Ikke sett tillit til spo-
ringsinformasjonen så lenge det motoriserte
elementet er i bruk.

FEILSØKING
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Feilsøke Kick 2
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